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Soma faciası sebebiyle millet olarak çok büyük acı 
yaşadık. 301 (resmi rakamlara göre) yiğit madencimizi 
toprağa verdik. Çocuklar yetim, gelinler dul kaldı. Soma 
toprağı kabristana döndü. Neden?

Kimisi “kader”, kimisi de başbakan Erdoğan gibi, 
“Bunlar olağan şeylerdir. Bunun yapısında, fıtratında bun-
lar var. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır” dedi. 

Böyle düşündüğümüz zaman tedbire ne gerek var? 
Atalım kendimizi pencereden aşağıya veya hızla gelen bir 
otomobilin önüne!.. Soma’da olanlar bundan farklı değil.

İşçileri dikkatle dinledim: Hep tehlike altında ça-
lıştıklarını, önlemlerin çok yetersiz olduğunu, her gün 
helâlleşerek madene indiklerini söylediler. Anlaşılan odur 
ki olay, bir iş kazasından çok bir iş cinayetine benziyor. 
Gazetelere yansıyan “ön rapor”da da gaz ölçüm cihazla-
rının yetersizliği ve dehlizlerde metal yerine ağaç aksam 
olduğu bilgisi yer almıştır. Bir işçi de maskelerin küf kok-
tuğunu söyledi.

İnceleme ve araştırmalar tarafsız ve vicdan ölçüsünde 
yapılırsa acı hakikatler ortaya dökülecektir. Çünkü ilim ve 
teknoloji çağında bu facia, kabul edilebilecek bir olay de-
ğildir.

Gelişmiş çağdaş ülkelerde alınan önlemlerle iş kazaları 
yüzde 98 oranında önlenebilmiştir. Çin’de bile iş kazaları 
yıldan yıla hızla azalıyor, Türkiye’de ise aksine artıyor. Bu-
nun sebeplerini düşünmek ve çözüm bulmak yerine “işin 
fıtratında kaza vardır.” demek, suçu Allah’a yüklemektir. 
En büyük nimet olan aklı, Allah insana niçin vermiştir? Bu 
soruların yanıtını Kur’an’ı anlayanlar vereceklerdir.

“Almanya’da son 30 yılda maden kazalarında can kay-
bı sadece 3 kişidir. Türkiye’de geçtiğimiz yıl iş kazaların-
da “Soma faciasındakinin beş katı kadar insan hayatını 
kaybetti” 1

İş güvenliği konusunda Türkiye’nin sicili çok bozuk. 
Ölümlü iş kazalarında Avrupa ülkeleri sıralamasında en 
önde yer alıyoruz. Yani bizde insanın bir değeri yoktur. 
Sözde Müslüman’ız ve söz ile Müslümanlık bize yetiyor.

Türkiye’de 2002 yılında 72 bin, 2003’te 76 bin, 2004’te 
83 bin, 2011’de 69 bin iş kazası olmuş. 2002’de 872, 
2011’de 1.700, 2013’te 1.235 işçi iş kazalarında can ver-
miş. Yetkili devlet adamları bu rakamlarla öğünebilirler!

“Üretimi şu kadar artırdık” mealindeki övünmelerini 
çok işittik; ancak ne pahasına? Bunu da söylemeleri ge-
rekiyor.

Bugünlerde “-cağız, -ceğiz” şeklinde gelecek zaman 
kipli cümleleri çok kullanıyorlar. İnanalım mı?
1) Erhan Başkurt, Utandıran Birincilik, Bugün Gazetesi.

Ben inanamıyor, güvenemiyorum. Çünkü yıllardır bu 
ölümleri gördüler ama yürekleri hiç sızlamadı. Emekçinin 
değil işverenin, taşeronun yanında yer aldılar. Bugün bile, 
büyük faciaya rağmen Soma AŞ’yi savunabiliyorlar.

Erdoğan hükûmetleri isteselerdi 12 yıllık iktidarlarında 
işçi sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği yasaları çıkarır-
lardı, karşılarında hiçbir engel yoktu. Meselâ, uluslararası 
çalışma örgütü ILO’nun “Madenlerde Güvenlik ve Sağlık” 
konulu sözleşmesini imzalayabilirlerdi; ama imzalamadı-
lar. Çünkü ILO sözleşmesi işverene bir yığın yük getiriyor, 
ürünün maliyetini artırıyor. Bu yüzden önlemleri hep erte-
lediler, yine erteleyecekler.

Ölümlü iş kazalarını önlemek gibi bir niyetleri olsaydı, 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 8 Hazi-
ran 2011 tarihinde yayımlanan ve ilgili bakanlıkları uya-
ran 600 sayfalık raporunu dikkate alır, gereğini yaparlardı. 
Raporda kaza sebeplerinden denetim sistemine kadar her 
konu ayrıntılı şekilde ele alınmış, AB ve ILO normlarına 
uyulması istenmiştir. Ancak bu çok önemli raporun yüzü-
ne bakan olmadı.

Türkiye’nin iktidarı, Kıbrıs, PKK terörü, Ermeni mese-
lesi, etnik sorunlar ve TSK ile ilgili konularda ABD ve AB 
ile çok uyumlu… Çalışma hayatı, işçi hakları, hukukun 
üstünlüğü gibi konularda ise sadece bildiklerini okuyorlar. 
Oysa asıl bu konularda Avrupa örnek alınmalı ve onların 
normlarına uyulmalı. Avrupa iş kazalarını nasıl engellemiş 
ve demokrasisini nasıl geliştirmişse bizim de aynı yoldan 
gitmemizden doğal bir şey olamaz.

GÖZ GÖRE GÖRE
SOMA’DA KÖMÜR OLDUK 
SİZLERE ÖMÜR OLDUK Mustafa ÖZTÜRK

bilgiyurdu@hotmail.com
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Madenlerde ölüm, Türk işçisinin kaderi olmaktan çı-
karılmalı, “kömürün tonunu 130 dolardan 24 dolara dü-
şürdük” diye övünüp işçinin alın terini çalan ve kanını 
emen sülük patronlar devri kapanmalıdır. Bunu mevcut 
hükûmetten bekleme, -yukarıda saydığımız sebeplerle- hiç 
gerçekçi değildir. Bugün va’d eder, oyalar; yarın unuturlar.

O hâlde bu sorun nasıl, ne şekilde çözülecek? Bana 
göre başlangıç noktası, işçinin örgütlenmesi, sarı sendika-
lar yerine kendi özgür sendikasını kurması olacaktır. Hak 
ve hukukumuzu kendimiz savunmuyor veya savunamıyor-
sak başkaları bizim için niye riske girsin?

Soma faciası, işçiler açısından örgütsüzlüğün, yalanla-
ra inanmanın, özelleştirmenin, acı bir bedelidir.

Aklını kullanmayıp tedbir almayan ve haklarını savun-
mayanlar böyle acı olaylarla her zaman yüz yüze gelecek-
lerdir.

Müslümanlar açısından kadere iman, miskin miskin 
oturup olacakları beklemek, rıza göstermek değildir. Acı 
olaylara karşı tedbir alıp kişisel irademizi kullanmamız, 
külli iradeye aykırı düşmez. Diyanet İşleri Başkanlığı, 
“kader ve ecel sorumluluk ve ihmal ortadan kaldırmaz” 
diyor.

Evet; ailemize, vatanımıza, milletimize karşı sorumlu-
luklarımız vardır. Bunların yerine getirilmesi bir gayreti, 
bir çabayı ve acı olaylardan ders ve ibret almayı gerektirir.

En başta bu Soma faciasını unutmayalım ve unutturma-
yalım. Unutursak yan yana yatan Soma şehitlerine ihanet 
etmiş ve temiz hâtıralarını kirletmiş oluruz. Bir annenin 
semayı titreten “Mustafammm! Mustafammm!” çığlığı, 
benim kulaklarımdan hiç silinmeyecek. Yan yana dizilmiş 
tabutlar, gözlerimin önünden hiç gitmeyecek. Kardeşini, 
babasını, oğlunu kurtarmak için ölüm dehlizlerine koşan 
kahramanlar aklımdan hiç çıkmayacaklar!

Soma faciası sonrasında vicdanı olan tüm insanların 
AKP iktidarından beklentisi, sağlıklı bir soruşturma ya-
pılmak suretiyle suçluların tespit edilmesi ve hak ettikleri 
cezalara çarptırılmalarıdır. Ancak bunun yapılacağından 
emin değiliz. Çünkü “17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Soruş-
turması” hedefinden nasıl saptırılmış, akamete uğratılmış 
ise Soma soruşturması da yine iktidarın çıkarları doğrultu-
sunda yürütülecek, yine deliller karartılacak ve bir “günah 
keçisi” bulunacaktır.

İşverenin, iktidarın dalkavuğu olmayan denetmenleri-
miz, müfettişlerimiz var mı? 

Hakkı, hukuku, adaleti baştaki sultanlara karşı savunan 

hakikat savaşçılarımız var mı?
Medyamız özgür mü? 
Yargımız bağımsız ve tarafsız mı?
Bunlar yoksa hakikate ulaşmak hiç kolay değildir ve 

belki de hiç mümkün olamayacaktır. Ancak bir davayı, bir 
mücadeleyi büyük ve yüce kılan da bu zorluklardır.

Engellere aldırmadan hak, hukuk, adalet için savaşan 
yiğitlere selâm olsun.

***
EMEKÇİNİN KATİLLERİ

“Türkiye’nin en iyi işletmesi” demişlerdi, yalan çıktı.
  “Hayat odası var.” demişlerdi, yalan çıktı.
“Facia, trafo patlamasıyla başladı.” haberleri yalan 

çıktı.
Her partiden politikacılar, “işçimiz sahipsiz değil.” 

Demişlerdi, yalan çıktı. Kitlesel ölümler yalanların kanıtı 
oldu.

Soma AŞ’nin sahibi Alp Gürkan “Taşeron yok, bizde 
ekip başı var.” demişti. Soma AŞ’nin Türkiye Kömür İş-
letmesinin taşeronu, madencilikte de “işçi, baca, ayak, da-
rama” adlı taşeron olduğu ortaya çıktı. Yani Alp Gürkan’ın 
“alp”lığı yalan çıktı.

Saymakla biter mi?
“Denetim raporu” yalan çıktı.
“Gaz maskeleri” yalan çıktı.
Bu yalanların yanına “eğitimsizliği, ihmalkârlığı, dal-

kavukluğu, gevşeklik ve ciddiyetsizliği” koyalım. Emekçi-
nin katili işte bunlardır.

***
DALKAVUK

Dalkavuk, “Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşı-
rı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen 
kimse2”ye denir.

Her yerde, özellikle de televizyon ve gazetelerde gö-
rür, okursunuz. Menfaat dağıtan kim ise ona yaranmakta 
mahirdirler. La Fontain’in fabllarında anlattığı tilkiye ben-
zerler.

Günümüz Türkiye’sinde kalabalık bir sınıf oluşturdu-
lar. Başbakan gülse onlar da gülüyor, ağlasa onlar da ağ-
lıyor. Başbakanın meziyetlerini saymakla bitiremiyorlar.

Başbakan, “paralel” dese, bunlar da koro hâlinde 
“yapı” deyiveriyorlar. Hz. Peygamber’i bu kadar sevdik-
lerini sanmıyorum.

Onlara göre, 17 Aralık soruşturması, hükûmeti devirme 
operasyonudur. İçi para dolu ayakkabı kutularının da bir 
“sebeb-i hikmet”i vardı.

Eğilip bükülmekten kambur oldular. Biz gördük, bili-
yoruz; ancak onlar biliyor mu? İşte bunu bilmiyoruz.

Sayın Başbakan Soma’ya geldiğinde bir hadise olmuş, 
Özel Kalem Müdür Yardımcısı olan zat, bir genci tekme-
lemişti. Görüntüler sosyal medyada da görüntülü ve ya-
zılı medyada da yer aldı ve Türkiye olarak dünyaya re-
zil olduk. Olayın savunulacak yanı yok; ama ülkemizde 
muhteşem savunmacılar çıkabiliyor. Bakın birisi ne diyor: 
“Yusuf’un tekmelerine sağlık.”

Siz böyle insana ne dersiniz?

2) TDK Türkçe Sözlük, 466. Sayfa, 10. Baskı, Ankara 2005.

TEŞEKKÜR
***

Annem Fatma Öztürk (1927-14.04.2014) ve 
eniştem Yaşar Oğuzsağırcı (1944-09.05.2014)’nın 
vefatı üzerine taziyede bulunup acımızı paylaşan 
bütün akraba ve dostlara şahsım ve ailem adına 

teşekkürlerimi sunarım.

MUSTAFA ÖZTÜRK
Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve

Kültür Derneği Başkanı
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Çatlak çatlak kapkara çizgilerdi, ederi, en ucuzundan bir 
paket cigara, 5 liralıktı ömürleri. Babadan miras köleliğe 
zincirli işçi çocuklarıydı onlar. Düştüler toprağa damla 
damla… Artık yoklar. Sermayenin simsiyah hırslarıyla 
köleleştirdikleri yüzlerdi onlar, hakka yürüdüler. Aziz 
hatıranız karşısında saygıyla eğiliyoruz.

Soma’ya ateş düştü. Özelleştirmenin kurbanı yüzlerce 
maden işçisi feci şekilde can verdi. Sorumlular her zaman-
ki gibi sadece rakam vermekle yetindiler. Cumhuriyet tari-
hinin en büyük katliamı... Devlet işletmesiyken bu kadar 
büyük kazalar olmamıştı. Özelleştirilen madenlerde gerek-
en önlemler, maliyeti düşürmek amacıyla, alınmadığından 
kitleler halinde işçiler ölüyor. Madenin sahipleri de ikti-
dara yakın isimlermiş. İktidar dalkavukları ilgili şirketi 
aklama gayretine düştüler.

Geçen yıl 1235 emekçi düştü toprağa. Bu yıl ilk beş 
ayda rakam 1000’e yaklaştı. Böyle giderse geçen yılı da 
geride bırakacağız. ILO’nun açıkladığı rakamlara göre, 
Türkiye’de, günde ortalama 3 emekçi ölüyor, 5 emekçi de 
iş göremez hale geliyor. Bu sene tahminen günde ortalama 
6 emekçi ölecek…

Söylemesi, yazması veya okuması ne kadar kolay değil 
mi? Bu yıl, 6’sı 14 yaşında çocuk, 23’ü kadın yüzlerce 
kişi öldü, yine. Ateş düştüğü yeri yakıyor, hayatlar birer 
rakam… Ölüm, istatistiğin verisi haline geliyor. Feryat 
figan, duvarlara çarpıp düştüğü yerde kalıyor. Nutuklarla 
geçiştirilen acılarsa birikiyor.

Bir de Mayıs 2014’de ILO tarafından açıklanan raka-
mlara bakalım: Dünya da her 1,5 saniyede bir işçi ölüyor. 
Her gün 6 bin 300 işçi çeşitli iş kazalarında hayatını yitiri-
yor. 1 milyon 950 bin emekçi de meslek hastalıklarından 
kara toprağa giriyor.

Her gün, dünyanın her yerinde, ekmeğini kazanmak 
için evden çıkan binlerce işçi evine bir daha dönemiyor. 
Bu bir katliam değil mi? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? 
Bu gün sizin için sadece birer rakam olan bu trajedi yarın 
sizin de kapınıza dayandığında ne yapacaksınız? O zaman 
da sadece bir rakam mı olacak?

Türkiye’de her gün 176 iş kazasında 3 can düşüyor 
toprağa. 34 OECD ülkesi arasında ( kişi başına düşen ge-
lirde) 7100 dolarla sondan 2.’yiz fakat işçi ölümlerinde 
Avrupa’da 1. Dünyada ise 3. sıradayız. Geçen senelerde 
“İşçi başına düşen geliri 10 bin doların üzerine çıkardık.” 
diyenler artık bu konuyu hiç açmıyorlar. Kur farkından 
zenginleşen millet, yine kur farkından bir anda fakirleşiyor 
anlaşılan.

Gözünü para hırsı bürümüş katil kodamanlar, servetler-

inden az bir fedakârlıkla, gerekli önlemleri alsalar bu kaza-
lar %90 azalacaktır. Gözü dönmüş sermaye, köleleştirdiği 
ve katlettiği emekçiyi şimdi daha da sömürmek için var 
gücüyle çalışıyor. Sermayenin hükümeti, emek sınıfının 
aleyhine yasaları çıkarabilmek için adeta pusuda bekliyor. 
Gerekli önlemler alınsaydı Soma’da yüzlerce madenci 
ölür müydü?

İşçi ölümleri için kılını kıpırdatmayan sermaye, söz 
konusu emek maliyetini düşürmek olduğunda kaplan 
kesiliyor. Neden hep emekçiler ölüyor! Cephede ölen 
biz, sokakta ölen biz, fabrikada ölen biz… Maaşımıza 
üç kuruş zam istesek anarşist damgası yiyen yine biz. 
Çalışan biz, üreten biz, sefasını süren ise kodamanlar. 
Bu nasıl bir adalet! Dünya zenginleri doyuramadı hala. 
Eğer zenginler doysalardı yoksulluk olmazdı. Bencil ko-
damanlar ( sadece kendi sınıf kıskançlığından ) özellikle 
kitleleri yoksullaştırıyorlar. Yoksullaştırdıkları kitleleri 
köleleştirmeleri daha kolay oluyor. Bu yüzden önce 
yoksullaştırıyorlar, kültürsüzleştiriyorlar, cahilleştiriyorlar 
ve sonra köle haline getiriyorlar. Bir diğer yöntemde 
tüketim bağımlılığı. Ürettiklerini satmaları da gereki-
yor. Tüketim bağımlısı yaptıkları toplum hem köle, hem 
müşteri, hem asker, hem düşman haline geliyor ki oluşan 
kaos karlarına kar, servetlerine servet katsın. Günde bin-
lerce emekçi ölüyormuş, umurlarında mı! Yeter ki ban-
ka hesapları eksilmesin ya da iktisat diliyle ekonomik 
büyümeyi sağlayalım. Peki kim büyüyor? Kodamanların 
göbekleri tabii ki! Kalınlaşan da kodaman enseleriyle mil-
lete giren kazık…

Her sene vergi rekortmenlerini listeleyip ifşa edi-
yorlar. Neymiş efendim, bilmem ne iş adamı listenin 1. 
sırasındaymış yine! Beyler, o listenin 1. sırası işçinindir. 
En çok vergiyi sokaktaki yoksullar veriyor. Adım atsan 
vergi. Asgari ücretten bile vergi kesme yüzsüzlüğünü 
yapanları neden listelemiyorsunuz! Bu ülkeyi soyanları 
neden listelemiyorsunuz! İktisatçılar, sosyologlar, psikolo-
glar Türkiye dev bir laboratuvardır. Asgari kölelik ücreti-
yle yaşamayı beceren bu toplumu inceleyin. Eminim çok 
ilginç sonuçlar elde edeceksiniz.

Sözün kısası, üreten biz, tüketen biz, vergilendirilen 
biz, sefalet içinde yaşayan biz, ölen de biz. Hayat sizin 
hayatınız kodamanlar, boş verin vergi rekortmeni 
rakamlarını da keyfinize bakın. Hükümet de sizin, partil-
erde sizin, siyaset de sizin, din diyanet de, hayır hasenat 
da sizin… Yiyin beyler, yiyin… Aksırıncaya kadar, 
tıksırıncaya kadar yiyin.

MİLLETÇE  YASTAYIZMehmet KABAKTEPE
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DİYALEKTİĞİN DÖRDÜNCÜ KANUNU: 
HAMLELİ İLERLEYİŞ VEYA 

NİCELİĞİN NİTELİĞE DÖNÜŞÜMÜ
Prof. Dr. Cihan DURA

duracihan@hotmail.com

İnsan bilincinden bağımsız 
olan gerçeğe “nesnel gerçek” 
diyoruz.  Nesnel gerçek, belli 
bir nicelik ve nitelik birliğidir. 
Metafizik görüş, niceliği niteli-
ğin karşısına koyar; aralarındaki 
bağlantıyı kavrayamaz. Buna 
karşılık diyalektik görüş, nicelik-
le niteliğin birbirinden ayrılmaz 
bağımlılığına dikkatimizi çeker 
ve ona açıklama getirir1. 

Diyalektikçiye göre, evrende 
her şey bir zıtlar birliğinden iba-
rettir.  Eğer bir şey –bir nesne, 
bir olgu- gelişme hâlindeyse, 
bunun ana sebebi de kendi zıddı-
nı içinde taşımasıdır. Zıtların mücadelesi süreci içinde o 
şey kendi zıddına dönüşür. Demek ki, her dönüşüm, bir-
birine karşıt güçlerin mücadelesinin sonucudur.  Peki, bu 
dönüşüm nasıl oluyor?  Okuduğunuz yazının konusu bu 
sorudan hareket ederek diyalektiğin dördüncü kanununu 
açıklamaktır.

  Bir görüş tarzı “dönüşüm” dediğimiz olguyu şöyle 
açıklar: Dönüşüm yavaş yavaş meydana gelen, bir dizi 
ufak değişimlerle kendini gösterir. Örneğin, “ham elma”, 
ileri doğru bir dizi küçük değişmelerle “olgun elma” 
hâline gelir. Aynı şekilde, toplumlar da azar azar dönüşür 
ve bu ufak dönüşümler (reformlar) dizisi, neticede top-
lumun köklü dönüşümünü sağlar. Bu düşünme tarzına 
ve onun ürünü olan görüşe reformizm  (ıslahatçılık) adı 
veriliyor.

  Peki, diyalektikçi ne diyor bu konuda? Diyalektikçi 
“reformcu” görüşü kabul etmez, tarihten kanıtlar vererek 
şöyle der: Tarihî değişmeleri dikkatle incelersek görürüz 
ki,  bunlar durmadan dinlenmeden ortaya çıkmazlar, 
kesintisiz değillerdir. Öyle bir an gelir ki değişim, ufak 
değişmeler yerine, ani bir sıçrama ile gerçekleşir. Ve 
şu örneği verir diyalektikçi: 1789 Fransız Devrimi… 
Bu devrim geçmişten yavaş yavaş değil, birdenbire ko-
puşun bir örneğidir. Yalnız bu olay değil, tarihin bütün 
kesin dönüm noktaları, ânî değişikliklerden, hamlelerden 
(sıçramalardan) başka bir şey değildir. Bir olgunun nicel 
değişimi belirli bir noktaya varınca,  o olguda nitelik de-
ğişmesine sebep olur; işte bu, hamledir, sıçramadır. 

‘***’

  Yine diyalektik yönteme 
göre tarihte olağan olan, dev-
rimlerdir. Sürekli değişmeler 
elbette vardır, ancak bunlar bi-
rikir birikir ve zamanı gelince 
ânî değişmeler şeklini alır. Bilim 
alanından da kanıtlar vermiştir 
bu yasaya diyalektikçi; biri şu-
dur: Su 1 dereceden 99 derece 
sıcaklığa kadar su olarak kalır; 
yalnızca ısısı değişir. Ancak 100 
dereceye gelince, aniden buhara 
dönüşür; bu kez mahiyeti değiş-
miştir, bir sıçrama olmuştur.

   Genel olarak ifade edersek, 
bir nesne, mahiyetini (niteliğini) 

değiştirmedikçe, yalnızca nicel değişmeye uğrar (su ör-
neğinde: önce ısı derecesi değişmiş fakat suyun mahiyeti, 
niteliği değişmemiştir.) Nesne mahiyet değiştirince, başka 
bir şey hâline gelince, değişme nitel olur. Nicel (kanti-
tatif) değişme, “ne kadar?” yani “su ne kadar sıcak?” 
sorusuna verilen yanıta denir. Su buza veya buhara dönü-
şünce, bu bir nitel (kalitatif) değişmedir, bir nitelik değiş-
mesidir. Bu durumda su artık su değildir; ya buza dönüş-
müştür, ya da buhara. Sadece tek bir derece değişikliği 
suya birdenbire nitelik değiştirtiyor.  Suyu 99 dereceden 
1 derece fazla kaynatma; süreçte birdenbire bir kesintiye, 
bir sıçramaya yol açıyor ve su, nitelik değiştirerek buhara 
dönüşüyor.

Kimyasal bir cismin içindeki molekül sayısı değiş-

Diyalektik yönteme göre 
tarihte olağan olan, 
devrimlerdir. Sürekli 

değişmeler elbette vardır, 
ancak bunlar birikir birikir ve 

zamanı gelince ânî değişmeler 
şeklini alır.
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mekle o cisim başka bir cisim hâline dönüşür. Nicelik 
ve nitelik birbirine sıkıca bağlıdır. Her nesne belli nicel 
durumuna göre belli bir nitelik edinir. Örneğin; su, 0 
derecede katı, 1- 99 derece arasında sıvı, 100 derecede 
gazdır. Suya belli ısı derecelerine göre katı, sıvı ya da gaz 
hâli nitelikleri kazandıran, suyun içindeki atomların nicel 
değişmesidir. Herhangi bir nesne de molekül sayısı değiş-
mekle başka bir nesneye dönüşür. Nicel değişmelerdir ki 
nitel değişmeleri meydana getirir. Doğada ve toplumda 
her nitelik değişimi bir nicelik değişiminin ürünüdür. 

Demek ki nesnelerin, olguların evrimi hep nicel ol-
muyor: Olgular, değişirken bir an gelir, nitel bir değişime 
uğrar. Bu durumu diyalektikçi “nicelik, niteliğe dönüştü” 
sözüyle ifade eder. Diyalektiğin dördüncü kanunu işte 
budur: Niceliğin niteliğe dönüşümü kanunu…

  Nicel değişme, sıçrama (hamle) dediğimiz şeydir ki,  
şöyle tanımlanabilir: Nicel değişmelerin birikmesi sonun-
da birdenbire ve ânî olarak nitel bir değişme meydana 
gelmesi…  Sıçramalar doğada olduğu gibi toplumda da 
vardır. Örneğin; bir düşünce, önce nicel olarak çoğalır 
ve yayılır; sonra bir sıçramayla toplumu etkisi altına alır, 
niteliğini değiştirir. Doğal ve toplumsal nicelik değişme-
lerine evrim, nitelik değişmelerine de devrim denir.

‘***’
Niceliğin niteliğe dönüşmesi yasası; maddenin atom 

altı düzeydeki en küçük parçacıklarından, insanın göz-
lemleyebildiği en büyük olgulara kadar son derecede 
geniş bir geçerlilik alanına sahiptir. Onu varlığın her dü-
zeyinde gözlemlemek mümkündür. 

Niceliğin niteliğe dönüşümü gerçeği Antik Çağ’da 
Megaralı Yunanlar tarafından da biliniyordu; verdikleri 
tahıl yığını örneği hayli öğretici: Bir, iki, birkaç tahıl ta-
nesi bir yığın oluşturur mu? Yanıt hayırdır. Peki, birkaç 
tane daha? Yanıt yine hayırdır. Soru, bir tahıl yığını olu-
şana kadar tekrarlanır. Sonunda tanelerin sayısı öyle bir 
düzeye gelir ki, “yığın” niteliği birden ortaya çıkar. Başka 
bir deyişle nitel bir değişim için, tek tek ufak ve güçsüz 
değişiklikler belirli bir çokluğa erişince, bunu âdeta başa-
rıyorlar, yani nicelik niteliğe dönüşmüş oluyor.

Küçük değişikliklerin büyük değişmelere yol açabile-
ceği düşüncesine kimi deyiş ve atasözlerinde de rastlarız: 
“Devenin belini kıran saman çöpüdür”, “çok el iş hafif-
letir”, “damlaya damlaya göl olur”, “taşı delen, suyun 
şiddeti değil, damlaların sürekliğidir” gibi…  Niceliğin 
niteliğe dönüşümü yasası, değişik şekillerde halkın bi-
lincine de sinmiştir: Bir ev kadınının, bir parça tuzun 
çorbaya lezzet katacağını, ancak biraz daha fazlasının onu 
içilmez hale getireceğini bilmesi gibi. 

Ve diyalektikçi şöyle bağlar sözünü: Doğal ve toplum-
sal bütün olgular “niceliğin niteliğe dönüşümü” yasasıyla 
evrimlerini sürdürür. Bu evrim sarmaldır, daima daha üst 
bir aşamada gösterir kendini.

(Endnotes)
1) Makaleyi kaleme alırken, G. Politzer’in ünlü “Felsefenin Baş-

langıç ilkeleri (Sol Yayınları, Ank., 1966)” kitabından geniş ölçüde 
faydalandım. Diğer kaynaklarım şunlar oldu: Orhan Hançerlioğlu, 
“Felsefe Sözlüğü (Varlık Yayınevi, İst., 1967)”; “Nicelik ve Nitelik”, 
http://www.sonsuz.us/?q=book/export/html/871 (13.4.2014)

DEĞİRMENCİ  VE  KRAL
Seyit Ali ERGEÇ

Almanya’nın kültürel mirasında Potsdam şehrinin önem-
li bir yeri vardır. Prusya krallarının hem askerî hem de kül-
türel açıdan çok önem verdiği bir merkez olan bu şehir, bu 
gün Unesco’nun “dünya mirası” listesinde yer almaktadır. 
Yüksek oranda kültür turizmi potansiyeline sahip bu şehrin 
asıl önemi ise bir saray ile bir yel değirmeninin iç içe bu-
lunması ve bu yapıların dünya edebiyat literatürüne geçen 
hikâyeleridir. 

Prusya kralı II. Frederick  Potsdam şehrinden geçerken 
Bald Mountain denilen bir tepeyi çok beğenir. Bu tepeye bi-
tişik vaziyette bir de yel değirmeni vardır. Kral bu yel değir-
meninin bulunduğu arazinin satın alınmasını ve değirmenin 
yıkılarak yerine bir yazlık saray yapılmasını emreder. Döne-
min ünlü mimarlarını ve heykeltıraşlarını sarayın yapımında 
görevlendirir. 

Saray görevlileri değirmeninin sahibini bulup kralın is-
teklerini söylerler. Değirmenci değirmeni kesinlikle satmak 
istemez. Israrlar, tehditler ve hatta hatırlı kişilerin ricası bile 
fayda etmez. Değirmenci bir türlü ikna edilememektedir. 
Kral Frederick’e durum güçlükle izah edilir. Kral çok öfkele-
nir ve derhal değirmenciyi getirmelerini ister. Kralın adamla-
rı değirmenciyi zorla kralın huzuruna çıkarırlar. 

Kral adama değirmenini neden satmadığını sorar. Değir-
menci, en az dört nesildir değirmencilik yaptıklarını ve ken-
disinin de değirmenci olduğunu, kendisinden sonra da çocu-
ğunun değirmenci olacağını krala söyler. Kral  “Vereceğim 
parayla ülkenin her köşesine daha çok değirmen yapabilir-
sin, çocuğun da değirmenci olabilir, inat etmeyi bırak da sat 
şu değirmeni” der. Adamcağız bir türlü ikna olmaz. “Benim 
dört kuşak dedelerimin mezarı buradadır. Hiç bir para bana 
bu imkânı vermez. Ama siz bu ülkenin her köşesine bir saray 
yaptırabilirsiniz” der.  Kral daha çok hiddetlenir ve tehdit 
dolu şu sözleri söyler: “Benim kral olduğumu bilmiyor mu-
sun? Zorla alırım.” Bu söz üzerine değirmenci bu gün pek 
çok hukuk fakültesinde ders olarak okutulan şu cümleyi söy-
ler: “Evet siz kralsınız. Bunu biliyorum; ama siz de biliniz ki 
Berlin’de hâlâ yargıçlar var.”

Beklemediği bu söz karşısında şaşıran Kral Frederick  
halkının hukuka olan inancını görmenin mutluluğu ve hoş-
nutluğu içersinde adamın değirmenini satın almaktan vazge-
çer ve hemen yanına bu günkü  “Sansouci Sarayı”nı yaptırır. 

Yıllar sonra 15 Aralık 1917’de Alman Kayzer’inin davet-
lisi olarak Sultan V. Mehmet Reşad tarafından Almanya’ya 
bir heyet gönderilir. O zamanlar tümgeneral olan Mustafa 
Kemal de heyet içerisindedir. Kitaplarda okuduğu Sansou-
ci Sarayının yapım öyküsünü yerine giderek görmek ister. 
Heyet arkadaşlarına konuyu anlatıp birlikte gitmeyi teklif 
eder. Arkadaşları Paskalya törenlerini gerekçe göstererek git-
mezler. Mustafa Kemal soğuk kış gününde tek başına Pots-
dam’daki Sansouci Sarayına gider ve sarayı yerinde incele-
me fırsatı bulur. Daha sonra kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 
anayasasını hazırlarken de etkilendiği bu olay nedeniyle ya-
sama - yürütme - yargı erklerinin bağımsızlığına büyük önem 
verir. 

Erkler arasındaki uyumun çok uzun yıllar devam ettiği 
Ankara’daki yargıçların ve bugün bizleri yönetenlerin de 
Potsdam’daki değirmenciden haberdar olmaları gerekir. Aksi 
hâlde başkent Ankara’da 1. derece SİT alanı olan Atatürk Or-
man Çiftliğine bir saray yapılır ve bizler bunun utancıyla ya-
şamak zorunda kalırız.
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UYKUNUZU
KAÇIRACAĞIM!Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Eğer idrakiniz dumura uğramadıysa ve Kur’an-ı 
Kerim’e inanıyorsanız kıyamete kadar ağız tadıyla uyuya-
mayacaksınız!  

Allah’ın ayetlerinin her devire ve günümüze ışık tutan, 
zaman üstü mucizesini görün de uyuyun bakalım nasıl 
uyuyacaksanız! 

Buna rağmen uyumaya devam ederseniz, ancak cehen-
nemde odun olarak yanmaya başlayınca hakikatin farkına 
varacaksınız. 

Ya uyanır, tedbir alıp kurtulursunuz; ya da uyur, ce-
henneme odun olursunuz. Tercih sizin… Çünkü  “dinde 
zorlama yoktur.”(Bakara Sures,256.Ayet) Bizden uyar-
ması...

*
Hiçbir zaman anlayış ve kavrayışı yüksek, idraki sağ-

lam, basireti bağlanmamış, Kuran gerçekliğini anlayan, 
devrin saltanat dincilerine âmin korosu olmayan ve ada-
letsizliğe geçit vermeyen bir kitle istenmiyor.

Kim ister böyle bir topluluğu? Fikrini açıkça beyan 
eden, asla hakikatten ayrılmayan,   dini kendi çıkarlarına 
göre söyletenlerin hurafelerine aldanmayan, meselelerini 
gündeme getirmekten korkmayan,  zulme boyun eğme-
yen, cesaret, feraset ve özgür iradeye sahip bir kitleyi kim 
ister?  

Çünkü özgür irade, haksızlığa karşı kıyam, uzağı 
görüş ve seziş, Allah’a değil, devrin firavununa edilme-

yen ram, Kur’an gerçeğini kavrayan idrak,  tagutlara 
(azgın, sapık,  zamane putları) gösterilmeyen ihtiram; 
saltanat dincilerinin ve kan emici rabler hegemonyası-
nın baş düşmanıdır.  

Onların istedikleri kitle şu: 
Yüce Kuran’ın tarifiyle ‘hayvan sürüsü’; otur de-

yince oturan, kalk deyince kalkan, sus deyince kıyamete 
kadar somurtan, fikirlerini beyan etmekten korkan... 
Emirlere sorgulamadan körü körüne itaat eden, öyle bir 
kitle... Şahsiyetsiz, karaktersiz, uyuşuk… Hakkını ara-
maktan aciz, İlahi kudretin bahşettiği şereften ve yüce 
kitaptan habersiz…

Kuran’ın inşa ettiği gerçek insan profili bu değildir! 
Bu yüzden yüce Kuran’la aramıza duvarlar ördüler...  

“Sen onu (Kuran’ı), biz olmadan anlayamazsın,  o sana 
bir şey söylemez!” diye bizi asırlarca aldattılar.  “Şeyhi 
olmayanın şeyhi şeytandır.” diye korkutarak Kuran’ın 
yarattığı özgür iradeleri ortaçağın karanlık dehlizlerine 
hapis ettiler. Din’le ipotek koydukları iradeleri hem iman-
dan ettiler, hem de kurdukları din maskeli vakıf ve der-
neklerle soyarak maldan ettiler. 

Yalan diyorsanız kütüphanedeki ayakkabı kutularına, 
yatak odasındaki kasalara, para sayma makinesine ve 
banyo keselerine sorun. 

Hâlbuki biz yüce Kuran’ı anlarız. Çünkü kâinatı 
yaratan ve her şeyin sahibi Allah’ın tabiriyle “Kuran-ı 
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Türk coğrafyasında en çok acı gören, ıstırap yaşayan yerlerin 
başında Kırım gelir. Kırım’da acılar üç asırdır devam ediyor. Bu 
acıların en şiddetlisi, zulmün en korkunç olanı 70 yıl önce yaşan-
dı. 

18 Mayıs 1944’te, bundan tam 70 yıl önce yaklaşık 250 bin 
Tatar Türkü  Rus devlet başkanı Stalin’in gazabına uğrardı.  Genç, 
yaşlı, hasta ve sakat demeden tüm Tatar Türklerini bir gece an-
sızın hayvan taşıyan vagonlara doldurularak Sibirya’ya ve Orta 
Asya’nın çeşitli yerlerine sürgün ettiler.  Yarıdan fazlası açlık, 
susuzluk, meşakkat ve hastalıktan yollarda can verdi.

Suçları ne idi de bu insanların? Tabii ki Türk olmak. Gerçi 
Stalin, sürgünün gerekçesini çoktan bulmuş, soydaşlarımıza  Al-
man işbirlikçisi damgasını vurmuştu ama bütün dünya biliyordu 
ki bu suçlama işin sadece kılıfıdır. 

Türkün çilesi, hala devam ediyor: Kırım’da, Karabağ’da, 
Kerkük’te, Doğu Türkistan’da, Bayır-Bucak’ta… Rusya ile Uk-
rayna arasındaki krizden dolayı Kırım’ın Rusya’ya bağlanması 
yeni trajedilerin başlangıcı olabilir.

Türklüğe uygulanan soykırımları unutmadık, unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Unutmamak tarihi ve milli görevimizdir. 

Kırım soykırımını unutmamak için Cengiz Dağcı, Dr. Kemal 
Özcan, Yavuz Bahadıroğlu gibi değerli yazarlarımızın her sayfa-
sında ayrı bir dramın anlatıldığı kitaplarını mutlaka okumamız ve 
okutmamız gerekir.

Dünya, Türklüğe yapılan soykırımlara her zaman sessiz kal-
mıştır. Vicdanı sağırlaştığı için feryatları duymamıştır.

 Oysa Birleşmiş Milletler 1948 yılında soykırımı söyle 
tanımlar: “Soykırım; ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bü-
tününün ya da bir bölümünün yok edilmesi niyetiyle girişilen şu 
hareketlerden herhangi biridir:

 Grubun üyelerinin öldürülmesi; grubun üyelerine ciddi be-
densel ya da zihinsel hasar verilmesi; grubun yaşam koşullarının 
bunun grubun bütününe ya da bir kısmına getireceği fiziksel yıkım 
hesaplanarak kasti olarak bozulması; grup içinde doğumları 
engelleyecek yöntemlerin uygulanması; ve çocukların zorla bir 
gruptan alınıp bir diğerine verilmesidir.”

   Bu tanımlamanın içerisinde bulunan fiillerin tamamı Kırım 
Tatar Türklerine  Ruslar tarafından uygulanmıştır. 

 Kırım trajedisi, değil 70 sene, 700 sene de geçse unutulacak 
veya unutturulacak bir olay değildir. Bilakis ders kitaplarına soy 
kırımın örneği olarak konulmalıdır. Bütün Türk evlatları bilme-
lidir ki Türk milleti tarihi boyunca zulme uğramış mazlum bir 
millettir. Zulmün ne olduğunu bildiğimiz için başka milletlere ve 
toplumlara hiç zulmetmedik. Fakat hep iftiralara uğradık. Çünkü 
zalimlerin sesi mazlumlarınkinden daha yüksek çıkıyor. 

Bugün Türk coğrafyasının her köşesinde baskı ve zulüm sür-
mektedir; Türkiye’de bile… 

Türkiye’de neredeyse Türküm demek cesaret sayılmakta. 
Türk’e  ve Türk milliyetçiliğine karşı bir yıldırma ve sindirme 
politikası siyasi iktidar tarafından uygulanmaktadır. Türk halkı 
yoksullaştırılıp köleleştiriliyor, madenlerde katlediliyor, PKK 
terörü ile yok ediliyor, kültür emperyalizmi yoluyla beyin ve 
dimağına hükmediliyor.

Oysa başka Türkiye yok! Elimizden uçup gitmeden Cumhu-
riyetimizi, bağımsızlığımızın kıymetini bilelim. Kırım’ın başına 
gelenler Türkiye’nin başına gelmesin.

İsmail ÖZÖREN
iozoren@my net.com

Kerim bütün insanların anlayacağı şekilde 
gönderilmiştir.” Kamer  Suresi, 17. Ayet: 
“Yemin olsun ki, biz, Kur’an’ı öğüt ve ib-
ret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi 
var?!”(Kur’an Meali: Elmalılı Hamdi Yazır)

Üstelik Kuran’ı anlamak, ilim ve fen öğ-
renmek herkese  farzdır ve  başka da  kurtu-
luş yolu yoktur!.. 

Peki, biz mübarek Kuran’ı anladığımız 
zaman ne oluyor, hiç düşündünüz mü? 
Her şey birden bire değişmeye başlıyor. 
Hizbuşşeytanın asırlardır kullandığı büyü, 
sihir bozuluyor.  Bu gün anlayamadığımız, 
farkına varamadığımız, içinden çıkamadığı-
mız siyasi, ekonomik, kültürel, soysal birçok 
meselenin perde gerisinde dönen fırıldakları, 
kumpasları, fitnelikleri, kahpelikleri, fahişe-
likleri, iğrençlikleri, hırsızlıkları, alidiboları, 
yolsuzlukları, haksızlıkları görmeye başlı-
yoruz. Allah ile din ile nasıl aldatıldığımızın 
gerçekliğinin farkına varıyoruz.  

*
Mübarek Zuhruf Suresi 54. Ayetinde 

Yüce Allah bize Firavunu anlatırken bakın 
çok ilginç ve tüyleri ürperten bir şey söylü-
yor:   

“Firavun; kavmini aldattı, küçümsedi, 
kavmine hakaretle baktı (kandırdı, yanılttı,  
ahmaklaştırdı, aptallaştırdı,  halkının aklını 
aldı,  onları düşünemeyen, idrakten yoksun, 
içi boş insanlar haline getirdi.) Ve onlar da 
sonunda Firavuna boyun eğdiler. Çünkü 
onlar yoldan çıkmış ( fâsık, doğru ve man-
tıklı düşünmeyi terk eden, bayağı, aldatıl-
mış, asi, bozguncu) bir kavimdi.” (Kuran 
Mealleri:1-Diyanet Vakfı,2-Adem Uğur, 3-İs-
mail Hakkı İzmirli, 4-Muhammed Esed vb.)

Peki, Firavun halkını ahmaklaştırmayı 
nasıl başardı? Yani Firavunun kullandığı güç 
ne idi de halk aptallaştı? Ölüm tehdidi mi,  
uyuşturucu mu, ordusu mu, işkence mi, eko-
nomik baskı mıydı?

Hayır! Hiçbiri değil.
Firavunun emrinde çalışan, onun en ya-

kınındaki adamları, akiller, sihirbazlardı. 
Halkın gözünü boyuyorlar, beynini yıkıyor-
lardı. Nefislerine hoş gelen müthiş yalanlar 
söylüyorlardı, insanların kafalarını karıştırı-
yorlardı. Var olanı yok, yok olanı varmış gibi 
gösteriyorlardı. İnsanlar da ağızları bir karış 
açık, onları seyrediyorlardı.      

Firavunun yanındaki yarı tanrıları ona 
“sen bizim mabudumuzsun” diyorlardı. Bü-
tün üstün vasıfların kendisinde toplanmış 
olduğunu üfürüyorlardı. Kendisinin övülmüş, 
yüceler yücesi, güçlü, üstün ve kutsi olduğu 
tebaana kabul ettirilmişti. Bu yüzden ona do-
kunmanın kutsal olduğu ve bunun bir ibadet 
sayıldığı kavmine içselleştirilmişti. Kısacası 
kavmi Firavunun kıçının kılı olmuştu.

Firavunun, halkını aptallaştırması böyle 
idi. Peki bu ayeti kerime bugün için bize bir 
şeyler söylemiyor mu? 

Hadi uyuyun, uyuyabilirseniz?!     * 

KIRIM TÜRKLERİNİN 
BİTMEYEN TRAJEDİSİ

Sürgünün 70. Yılında
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Velûd1 bir ilim adamı olan A. Vehbi Ecer hocamızın 
bir “evlâdı»  daha dünyayı teşrif eyledi;  cümlemizin göz-
leri aydın, arkası da geleğen olsun.   
       Hocam, yaşına ve sağlığına bakmadan belli bir za-
mandan beri gözü gibi bakarak yetiştirmiş olduğu çiçek-
leri  «Yesevî ‘den Ahi Evren› e”  başlığı altında, bir demet 
hâline getirmiş; ellerine sağlık. 
       İki yüz elli sayfayı aşan ve itina ile hazırlanmış, bas-
kısı da titizlikle gerçekleştirilmiş 
olan çalışma, sunulan zengin bir 
bibliyografya, dipnot ve dizin 
çalışması ile de ayrı bir tedrisat 
kaynağı hâline gelmiş. 

Yesevî Yayınları arasında çıkan 
eser, otuz civarında makaleden 
oluşuyor. Yazı başlıkları göz önü-
ne alındığında çalışma konusu ile 
ilgili temel bilgileri okuyucuya 
verme gayretinin ön plânda tutul-
duğu dikkat çekiyor. Ayrıca eser 
vesilesi ile Türk dünyasındaki 
inanç gelişimi takip edilebilmek-
te, konunun yardımcı unsurlarına 
dair bilgi ve belgelere de vâkıf 
olunmaktadır.  Bir başka ifade ile, kitapta ele alınmış 
olan hususlar, «bilinmeden başka safhalara geçmenin 
uygun olmayacağı” türden konulardır. Zaten eserin de-
ğeri de bu vasfından dolayı artmaktadır.  Bilindiği üzere,  
Yaradan’ın muradı ve Türk kültür değerleri bakımından 
bilinmesinde zaruret olan bilgi ve belgeler ıskalanarak 
yapılacak olan istidlâl / hüküm çıkarmalar akim kalmaya 
mahkûmdur.  Zira bu durumda konunun ana ögeleri  / 
parametreleri değerlendirmeye dâhil edilmemiş olacaktır. 
Sonuç itibariyle de, yazılıp söylenenler de   “gevelemeler 
“den öteye geçemeyecektir.  «Mistik aldanma “ karakterli 
takdimler, ham hamaset kaynaklı  “dolduruşlar “  insanı 
anlamlı tesbitlere ulaştıramıyor, aksine  “aldatmış”  olu-
yor.  Bu varsayımlardan yola çıkarak hocamın baştan beri 
gerçekleştirmiş olduğu yayınları, sözünü etmeye çalıştığı-
mız hassasiyete yönelik, halisane niyetler olarak görmek, 
ele almak icap ediyor. İşin aslı aranacak olursa, gelen 
geçer beyanı aşan bir  «hocam “  nitelemesi, durduk yere 
yapılmıyor,  onu hak etmek gerekiyor.  Nasibi olanlar da 
kabiliyetleri ölçüsünde böyle kaynaklardan yararlanıyor.  
Âcizane niyetimizin oluşmasında hocamızdan öğrenebil-
1) Velûd: Doğurgan, üretken.

diklerimizin yeri önemlidir.  Umarım, bir  «mahcubiyet”e 
vesile olmayız.

 Eser “Hoca Ahmet Yesevî’den   Ahi  Evren’e”  ser-
levhalı  makale  ile  okuyucularına  “merhaba” der.  
Müteakiben de  “Kültürümüz ve Dinimiz”,  “Ebu Hanife  
-  Ahmet  Yesevî  ve  Maturudî”,  “Dinde  Akla  değer  
Veren   Bilgin  Ebu  Hanife”,  “Gizlenen  Maturudî”  ,  « 
‹Dindarlık’  ve  

‘Dinî  Darlık‘  Üzerine  Düşünce-
ler “…  gibi çalışmalar birbirini 
takip eder.

 Hocam , “Sarı Saltuk”  adlı 
makalenin bir  yerinde, Yahya  
Kemal’den  
“Geldik   bir  zaman  Saltık’la  
Asya’dan  
 Bir bir  Diyar–ı  Rum‘a  dağıldık  
Sakarya’dan” 
mısralarını naklettikten sonra, 
şöyle bir yorumda bulunur:  “Bu 
beyitte bir tarihî hakikat ve hikmet 
gizlidir. Asya’dan taşan, Asya’dan 
kopan batıya doğru yönelen, yön-
lendiren bir cihadın (akının) veciz 

ifadesidir bu beyit .”2 Bu değerlendirme , “yönelen” ve 
“yönlendiren” ibareleri kendi geliştikleri ortam bağlamın-
da ele alındığında, “Yaradan’ın muradı”nı hayata geçir-
me gayretleri esnasında yaşanmakta olan “sıkıntılar”ın 
kaynağına işaret etmektedir. Özellikle de, “Türk Müslü-
manlığı” kavramının omurgasını teşkil eden “anlayış ve 
yaşama farkı” kendisini ortaya koymaktadır. (“…Biz her 
biriniz için farklı bir sistem-şeriat- ve farklı bir hayat 
tarzı belirledik…’’ Maide 48) 

*   *    *
Vehbi hocanın yorumu, aynı zamanda, din anlayışı-

mızın “tarihî ve hayatî nitelikteki  bir sapma” ile Arap 
geleneği doğrultusunda “teşekkül etmiş” olmasının  
“vehameti”ni de çağrıştırmaktadır. “Duyduğunu söyleyen 
yalancı” durumuna düşenin hâl-i pür- melâline karine teş-
kil eder. Sonuç itibariyle de “giydirilmeye çalışılan kılık”, 
Türk insanının anlayış ve yaşama tarzının bir tezahürü 
olan “inanç dünyası”nı, kendisine ait olmayan mecralara 
sürüklemiş, fertlerin ufkunu daraltan, yaradılmışlar arası 
ilişkideki “insanî” olma boyutunu dumura uğratan,  bir 
2) A. Vehbi Ecer,  Yesevî ‘den Ahi Evren’ e ,161. sayfa, Yesevî 
yayınları.

Ahmet Vehbi  ECER’den:
“YESEVÎ’den  AHİ EVREN’e’’

Mustafa  ŞERBETÇİOĞLU

Vehbi hocanın yorumu, aynı 
zamanda, din anlayışımızın 
“tarihî ve hayatî nitelikteki  

bir sapma” ile Arap geleneği 
doğrultusunda “teşekkül 

etmiş” olmasının  “vehameti”ni 
de çağrıştırmaktadır. 
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renge boyamıştır.  Bütün  bunların  bir  göstergesi  olarak  
“Din”,  bizi  bize yabancılaştıran  bir  “unsur “  hâline  
getirilmiş, imanın,  toplumsal  hayatta  ve  insan  gön-
lünde  alması  gereken  nitelik, mahiyet  farkına  maruz  
bırakılmıştır.  Bireylerin inandığı yaşayamadığı bir vasat 
teşekkül etmiş ,  “metazori” uygulamadan medet uman 
bir kolaycılık  kendisini  kabul  ettirmiştir. Böyle bir  “se-
remoni “  de  “dindarlık”  zannedilmiş…  Hocamızın ifa-
desi ile  “Dinî Darlık”,  hükümranlığını ilân etmiş…

Tekrar  etmenin  önemine  binaen  ( et- tekrarü  ahsen  
velev  kane  yüz  seksen ) bir defa  daha  altını  çizelim  
ki,  Anadolu’yu teşrif  eden  ceddimizin,  yaradılmışlar  
arası  münasebette  geçerli  olan “insani” olmak  hassa-
siyetinin  bihakkın  idrak  edilmesinde  zaruret  vardır.  
Dinî ritüelleri  , “dindar görünme”nin bir aracı değil,  
inancının bir icabı olarak kabul eden atalarımız, teslimi-
yet temelli  bir  mânevî  hayatın  temsilcisi  olmuşlardır.  
Bu anlamda,  menkıbe niteliğindeki  bir  yaşantı   ile  
âdeta  destanlar  yazılmıştır. “Kızıl Elma”sı  bir  türlü  
tükenmemiş,  ufku  “Tuna  seli” olup  dağları  aşmıştır.  
Hayatına  “hesabın  bulunduğu  yerde  muhabbet  olmaz”  
prensibi  damgasını  vurmuş, böyle  bir  ilişkinin  sağla-
ması  da  muhatabın  yüzüne  bakılarak  yapılmıştır. Prof 
Dr. Kemal  H. Karpat  “Dağı  Delen   Irmak”  adlı  eser-
de  anasını  ve  Rumeli ‘ni  anlatırken  şöyle  bir  hüküm  
cümlesi  kurar : “….  Annem,  Müslüman kalmakla bera-
ber lâik anlamda en yüksek vasıfları  haiz  bir  kadındı;  
iyiliği,  insanlığı  hep  önde  tutardı.  Bu tavrını,  duygu-
larını dine bağlamaz, insan oluşuna bağlardı.”  (Lûtfen, 
nüansı – mesajı anlamaya çalışalım.)

Söz  konusu  olan  “insanlık”  olunca,  bu  anlayışın  

bir  diğer  temsilcisi  A.İ. Begoviç’i  hatırlamamak  ol-
maz. Bilge Cumhurbaşkanı   şöyle  demiş :  “İnsanî  olan  
aynı  zamanda  İslâmîdir.”  Tartışmasız  sözün  bittiği  
yer...

Meselenin tamamlayıcı  nitelikteki  bir  diğer  boyu-
tunu  da yıllar  öncesinden  Maturudî ,  Vehbi  hocanın  
tanıtma  niyetinde  olduğumuz  eserinde,  şöyle  beyan  
eylemiş: “Dinin  vazgeçilmez  unsurları,  organlarla  ger-
çekleştirilen  davranışlar  olmayıp  zihinde  ve  kalpte  yer  
tutan  inançlardan  ibarettir.”3 Arz  edilen  özelliklerdeki  
bir  hayatı  yaşamaya  ne  kadar  da  çok  muhtacız!.. 
   Görüldüğü  üzere “müesses  nizam”ı  aşamaya  ihti-
yacımız  var. Asırlardan uygulaması bizleri  “yüzümüzü 
ağartacak” bir noktaya getirmemiş.  Umulur ki,  konunun 
erbabı olanlar “yanlış”ın  nerede  olduğunu , “bir  gün” 
bulup ortaya  koyarlar.  Çünkü  din  adına yanlış  bilinen 
ve  yaşananlar  belirli  bir  uygulamanın  “mahareti “  
olduğuna  göre , yapılması  icap  eden  bellidir: Yaradan 
‘ın  beyanı ile  “…. sadece  bu  Kur’an  ile  öğüt …“  
verilecektir.( Kaf: 45) Herhalde ,  başka  işleri  yoksa  ,  
bu  görev  de birilerine  düşmektedir. ( Hz. Ali , irat  et-
miş  olduğu  bir  hutbede  “Bizden   öncekilerin   helâk  
olmasının  sebebinin ,  onları  uyarmayan  din  adamları  
olduğu”nu  söyler .4)

*    *    *
Biz yine hocama teveccüh edelim:  Anlayabildiğimiz 

kadarıyla değerli öğreticimizin bizler için  söyleyecekleri  
henüz  bitmemiş. Kendileri  de  biliyorlar  ki toplum  ola-
rak  inanç  dünyamızda  ancak  ehil  olanın  ,  Yaradan’ın  
muradına  muvafık  olarak  çözümlemesi  gereken  soru  
ve  sorunlar  söz  konusu .  “Bilmeyenden talep” abesle 
iştigal  olur. Bir bilenden bilmediklerimizi öğrenmek  ise, 
şayet  hak  ediyorsak, hem  talebimiz, hem de ihtiyacı-
mızdır. Bilenimiz çoktur, 1960‘lı  yılların  başından  beri  
hocamızın “dini doğru  anlama”  adına  ortaya  koymuş  
bulunduğu  “mücadele” açıktır ve  bu  çerçevede  de  A.  
Vehbi  Ecer hocamız  şehrimiz  için  bir  şans  olmuştur. 
Ayrıca,  “Kur’an‘daki  İslâm” anlayışının  tesisi  ile  il-
gili  olarak  alınan   netice  de “birilerinin” mâlûmudur. 
Ezcümle, öyle  inanıyoruz  ki, yılların “kurt”u  ihtiyacı-
mız  olan  tenvirden  / aydınlanmadan  bizleri  mahrum  
bırakmayacaktır. ( Tabiî, hocamızın  bugüne  kadar  ger-
çekleştirmiş  olduğu  tedrisatın hesabını  sorma  hakkı, 
her  zaman  mahfuzdur. )  Zira israiliyat  ve  kerameti  
esas  almayan, Yaradan‘ın  muradının  şekillendirdiği  bir  
din  anlayışına  sahip  olmaya ,  her  zamankinden  daha  
çok  ihtiyacımız var. ( Haram olana  fetva  kılıfı  her  hal-
de  “vakanüvist   şeyhülislâm”ları  bile  kıskandırmıştır. 
Adamlar, kendilerini fersah  fersah  aşacak olanların  or-
taya  çıkabileceğini  nereden  bilsinler!..)

Temenni  ve  beklentimiz  odur  ki, hocamız  o  meş-
hur  “çalışmadığı yerler” i çabucak  “öğrenir”,  bizlere  de  
öğretir.  Çünkü, ihtiyacımız  var.

Bekliyoruz   muhterem  hocam ,  daha  işiniz  bitme-
di!….   

3) A. Vehbi Ecer,  Yesevî ‘den Ahi Evren’e, 204. sayfa, Yesevî 
yayınları.
4) A. Bulaç
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Büyük Atatürk, Tarih Kurumundaki konuşmasında 
Anadolu’nun binlerce yıllık Türk yurdu olduğunu belir-
tiyor ve bunu ispat için başta Alacahöyük olmak üzere 
birçok yerde arkeolojik kazılar yaptırıyordu. Ancak halkı-
mızın genellikle bilgisi Anadolu’ya 1071 Malazgirt Zaferi 
ile girmiş olduğumuz hakkındadır. Bu tabii Anadolu’ya en 
büyük göçün daha doğrusu Müslüman Türklerin göçü ile 
alakalıdır. Bu göç 1071’den bir müddet önce başlamış ve 
yüz yıldan fazla sürmüştür. 

Burada üzerinde duracağımız konu, “Anadolu’ya eski 
Türkler daha önce gelmiş ve onlardan bize herhangi bir 
emare kalmış olabilir mi?” meselesidir. Tarihi kayıtlar, 
Türklerin, Müslüman olmadan da önce binlerce yıldır 
Türkistan’dan (orta ve doğu Asya) batıya Rusya’ya, İran’a, 
Karadeniz’in kuzeyine, Balkanlar’a ve Anadolu’ya göç et-
miş oldukları ve buralarda hakimiyet ve devlet kurmuş ol-
duklarını göstermektedir. Bunlar, İskit (Saka) lardan başla-
mak üzere, Kimmerler, Batı Hunları, Kuman (Kıpçak) lar, 
Uzlar, Bulgarlar, Peçenekler gibi Türk grupları ve akraba 
kavim olarak Macarlar ve Finlerdir.

Anadolu’da öncelikle doğu’da İskitler, orta ve batıda 
Kimmerler’i bahis konusu edebiliriz. Ancak bu eski Türk-
lerden bu güne herhangi bir emare (eser) kalmış olabilir 
mi, yakın zamana kadar maalesef bu konuda bir bilgiye 
sahip değil idik. Tâ ki iki yıl kadar önce genç yaşta ve-
fat eden ilim adamı, Türk kültürüne büyük hizmetlerde 
bulunmuş ilim adamı Servet Somuncuoğlu çıkana ka-
dar. Büyük Türk evladı Servet Somuncuoğlu bütün Türk 
dünyasını dolaşarak, arazide, geçitlerde, dağlar başında 
geleneksel olarak kayalar üzerine kazınmış eski Türklere 
ait damga, yazı ve resimleri tespit edip bunların resimle-
ri kitaplarında yayımlamış ve bunlar hakkında televizyon 

programları yapmıştır. Servet Somuncuoğlu’nun keşifleri 
arasında Anadolu’da da eski Türklere ait dağ başlarında 
kayalar üzerine çizilmiş damgalar, resimler ve eski Türk 
alfabesinden yazılar bulunmakta idi. Bunlar çok önemli 
idi. Orhun Kitabeleri’nden daha eski dönemde Anadolu’ya 
gelen Türkler yazı biliyorlar ve Göktürkler’in kullandığı 
eski Türk alfabesi ile Orta Asya’da olduğu gibi burada da 
kayalar üzerine adak yazıları dualar, dini ve milli metinler 
yazıyorlardı. Bunlar şimdiye kadar Ankara’nın bazı köyle-
rinde, Denizli köylerinde, Ordu- Mesudiye çevresinde ve 
Doğu Anadolu’da Hakkari civarında görülmüşlerdir. Mu-
hakkak ki Anadolu’da henüz keşfedilmemiş bu türlü kayıt-
ların olduğu daha pek çok bölge bulunmaktadır.

Servet Somuncuoğlu’nun yapmış olduğu bu çok önem-
li tespitleri şaşılacak şekilde, Antalya’da tıp doktoru olan 

ANADOLU’YA NE 
ZAMAN GELDİK?

Mehmet ÇAYIRDAĞ
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Cengiz Saltıoğlu çözmüştür. Saltıoğlu önce tek tek ele 
aldığı Anadolu’daki bu eski Türk yazılarını, bütün Türk 
lehçeleri hakkında yapılan çalışmaları göz önüne alarak, 
eski yazıtlarla da karşılaştırıp ilmi şekilde çözüp okumuş 
ve bunları rahmetli Turan Yazgan Hoca’nın Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfının Tarih Dergisinde bir yıl boyunca 
yayınlamıştır. Şimdi ise etrafına topladığı idealist Türkçü 
birkaç arkadaşı ile bütün masraflarını kendileri karşılaya-
rak çıkarmış oldukları dergilerinde yine ilmi şekilde yayı-
na devam etmektedirler. Henüz iki sayısı çıkabilmiş olan 
dergi, ancak Cengiz Saltıoğlu ve arkadaşlarının imkanları 
nispetinde 100’er adet basılabilmektedir.

Bu çalışmaları Antalya’da tıp doktoru Cengiz Saltı-
oğlu mu yapacak yoksa bilmem ne kadar sayıya ulaşmış 
Üniversite(?) lerin dil bölümleri mi yapacak? Bunlarla 
başta Antalya Üniversitesi olmak üzere hiç bir üniversite 
ilgilenmemekte ve hatta öyle zannediyorum ki haberleri 
bile olmamaktadır. Bu dava her zaman böyle garibanla-
rın omuzlarında kalmakta bunlar eli ile vatanın değerleri-
ne sahip çıkılmaktadır. Bunlardan birisi de Çin’de, Doğu 
Türkistan’da yeni, eski Türk yazıtlarını keşfedip bunlarla 
uğraşan Prof.Dr.Cengiz Alyılmaz’dır. Bu da Çince öğrene-
rek ömrünü buralara vakfetmiştir. 

Cengiz Saltıoğlu’nun Anadolu’da okuduğu yazılar 3–6.
yüzyıllara tarihlenmektedir. Bunlar devrinin Türk dünya-
sının genel karakteri olarak Eski Türk Tengri dini çerçe-
vesinde tanrıdan hastalıklarına şifa, avlarına bereket yaka-
rışlarıdır. Ayrıca Oğuzların 24 boyuna ait birçok damga da 
keşfedilmiştir. Bu yazılar aynı zamanda eski Oğuzların da 
o tarihlerde eski Türk yazısını okuyup yazdıklarını göster-
mektedir. Biz de bir çalışmamızda Kayseri ve çevresinde 
Selçuklu ve Beylikler devri binalarında taşçı ustalarının 
taşlar üzerine çizdikleri eski oğuz damgalarını ve eski 
Türk alfabesinden harfleri tespit etmiş ve Türk Etnografya 

Dergisi’nin 17. sayısında yayınlamıştık.
Bu konuda çalışanlara minnet duymaktan başka elimiz-

den başka bir şey gelmiyor.  
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DİNDAR İNSAN

“Dindar insanı tanımlar mısınız” diye biri bize bir soru 
yöneltse acaba ne cevap veririz? Kültürümüzün, arzula-
rımızın ve dualarımızın bir sonucu olarak zihnimizde şe-
killendirdiğimiz bir dindar insan tipini gözümüzün önüne 
getirirsek sanırım şöyle tarif ederiz dindar insanı: Dindar 
insan; ibadetlerini yerine getiren, sayısız ritüelleri gerçek-
leştiren, gelenekleri izleyen, Kur’an-ı veya dinî kitapla-
rı çokça okuyan,  cami ve cemaatten ayrılmayan, ölümü 
düşünen, şekli ve şemaili yerinde olan insan. “Bu tarif, 
dindar insanı bütünüyle ifade ediyor” diyebilir miyiz? Bu 
tarifte bir boşluk olduğu kanısındayım. O hâlde dindar in-
sanı nasıl ifade edelim? 

Dindar insan, öncelikle toplumun ürünü olan kendisi-
ni tanımayı ve kendi zihninin ürünü olan yaptıklarından 
sorumlu olduğunu bilmeyi bilmelidir. Dolayısıyla gerçe-
ği bulmak için önce kendinden başlamalıdır. Dindar insan 
dünyanın var oluş sebebini anlamadan, içinde yaşadığı 
dünyayı, onun sefaletini, karmaşasını, ıstırabını, sevincini 
bilmeden yaşamın hikmetini, dolayısıyle “Hakikati /Yara-
tıcıyı” bilmesi mümkün değildir. Böyle bir dindarlık, tak-
litten ve geleneksel dindarlıktan ibarettir. 

Gerçekten de dindar bir insan, her an yeni baştan haya-
tı keşfeden, yaşamda olağanüstü önemi olan kişidir. Hem 
kendisini ve hem de başkalarını aydınlatacak olan bu in-
sandır. Zaten insan olmak ancak kendimizi anlamaya ve 
kendimiz hakkında öğrenmeye başladığımızda mümkün 
olacaktır. Bu da kendimizi sürekli gözlemlemekle müm-
kün olur.   

Davranış şeklimizi, konuşma biçimimizi; bir çiçeğe, bir 
ağaca, bir hayvana, bir canlıya nasıl baktığımızı; bir insanla 
nasıl konuştuğumuzu; ellerimizin, gözlerimizin hareketi-
ni, zihnimizin nasıl çalıştığını biliyor muyuz? Biz insanlar 
genellikle zihnimizi ‘ben’ merkezli düzeylerde kullanırız. 
Acaba, hiç gözlemliyor muyuz? Aç gözlü bir kişi, hırslı 
bir insan son derece karmaşık olduğu bir doyumsuzluk 
duygusunun esiri olduğunun farkında mı? Böyle bir sonu-
cun, yani aç gözlü, bayağı, kıskanç, zalim, şiddet düşkünü, 
kaba, bencil bir yarışımcı ruha sahip bireylerin düzensiz ve 
karmaşa dolu bir toplum oluşturacağının farkında mıyız? 
Farkında olabilmek için öncelikle yalnız dış dünyamıza ve 
menfaatimize ilişkin şeyleri değil, iç yaşamımıza ilişkin 
şeyleri de açıkça görebilmeliyiz. Bunun için de insan, önce 
nefis bilgisini, yani kendini tanıma bilgisini gerçekleştir-
melidir. Hz. Muammed Aleyhisselâm, gerçek dindarlığın 
Yaratanı tanımak olduğunu, bunun da ancak insanın ken-
disini tanımakla mümkün olabileceğini şöyle söylemişler-
dir: ‘Kim kendini / nefsini tanırsa Rabb’ini de tanımış 
olur’.

İnsanın kendisini tanımasının yolu kendisini eğitmekle 
mümkün olur. Kendisini eğitmek, bilgeliğin başlangıcıdır. 
Bilgelik kitaplarda değildir, başka herhangi bir şeyde de 
değildir; kendi bencil, dar, bozulmuş zihnimizi, her gün 
tekrarladığımız dualarımızın ve ibadetlerimizin ıslah ede-
memiş olmasıdır. Bunun da en önemli sebebi Yaratıcı ile 

sözcükler düzeyinde tanışık olmamızdır. Aslında sözcük, 
Yaratıcının kendisi değildir. Kaldı ki ibadetlerimizde ve 
çoğu dualarımızda okuduğumuz, tekrarladığımız sözcük-
leri zihinlerimiz algılamamakta, alışılagelmiş sözcüklerin 
ve duaların kuru bir tekrarından ibaret olmaktadır. Onun 
için de dua eden bir insan, eli başkasının cebinde olan bir 
insan gibidir. İş adamları, siyasetçiler ve tüm toplum barış 
için, iyiliğin egemen olması için dua ediyor;  ama yaptık-
ları çoğu şey savaşı, nefreti, düşmanlığı ve bencilliği do-
ğuruyor. Dua, istemeye hakkımız olmayan şeyi istemek 
değildir. Gerçekten yaşamımız erdemli değilse; içimiz, 
dışımız bayağı ise, hak etmediğimiz hâlde olağanüstü bir 
şey istiyorsak; Yaratıcı’ya tapmamıza rağmen, yaşantımız, 
varlığımız, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz İlâhî değilse 
Hak neylesin bizimle? Allah sözünü sürekli söylememize 
rağmen başka insanları sömürüyoruz; yeterince camileri-
miz ve ibadethanelerimiz olmasına rağmen yine de mabet-
ler yapıyoruz, zengin oldukça daha çok cami yapıyoruz; 
ama yine de “Yüce Hakikat”i bulamıyoruz. Sefaletin, yok-
sulluğun, savaşların, barışın olmamasının sorumlusu biz 
olmamıza rağmen, bunun düzeltilmesini Hakk’a niyazda 
arıyoruz. Kanımca bunun sebebi krizin kalbimizde ve zih-
nimizde olmasıdır. Böyle karmaşık bir zihnin egemen ol-
duğu bir toplumda geleneksel dindar olunur; ama gerçek 
dindar olmak çok zor olsa gerek.

 O hâlde “Müslüman sözcüğünün ifade ettiği mânâyı 
özetlersek şu tespitleri vurgulamamız yerinde olur” diye 
düşünüyorum: Müslüman demek; inanan, hisseden, düşü-
nen, isteyen, arzulayan ve kişiliğin tüm ifadelerine sahip 
olan kimse demektir. Onun için de Müslüman düşünür, 
sever, bağışlar, hakkı hukuku bilir, kimseyi incitmez; kim-
senin malına, canına göz koymaz. Aksine haksızlık karşı-
sında susmaz. Karşılaştığı haksızlıkları ve üzüntüleri anlar 
ve bertaraf etmeye çalışır. Yine o bilir ki Hakk’a ulaşmanın 
yollarından biri, belki de en birincisi dürüstlüktür, güve-
nilir olmaktır. Dinin, dünya düzenini sağlayan tek gücün 
de adalet olduğuna, tüm hislerin karanlıklara yöneldiği bir 
anda Müslüman’ı sonsuz aydınlığa çıkaracak olanın da 
adalet olduğuna inanır. Yalanlar ve yanlışlar üzerine kuru-
lu bir düzenin mensubu olmaktan şiddetle sakınır. Kendini 
tanımayan, kendi özünün farkında olmayan, ikilikten yana, 
öldürmeden yana, zulümden yana, haksızlıktan yana olan 
insanın Tanrı gücünden payını alamayacağına; Yaratan’la 
bütünleşmenin ancak insanî değerlerle mücehhez olmak 
gerektiğine inanır. Hakikat mertebesine ulaşabilmek, yet-
kin insan olabilmek için insanî değerlerle mücehhez ol-
mak, kefen yerine bu değerlerle sarılıp İlâhî huzura var-
mak gerektiğine inanır.

 İnsanî değerlerden kopuk bir insanı, Hakk’a götürür-
ken beyaz kefenlere sararak aklayamayacağımızı Âşık 
Mahsunî söylemiş: 

“Küçük vücuduma kefen istemem,
Varsa insanlıkla sarsınlar beni.”

Prof.Dr.M.Kemal ATİK
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Üç Mayıs yaşanalı geçti bu kadar sene,  
Türklükten gocunanlar birden hortladı yine.  
Üstten gök mü çöküyor, yer mi yarılıyor ne?
 
Kalk uykudan ey millet, gözlerini aç artık!
Koskoca Türk yurdunda “Türk’üm” demek suç artık!  
                              * 
Alparslan’ın Bizans’ı ezdiği topraklarda,  
Yıldırım’ın, Yavuz’un gezdiği topraklarda,  
Atatürk’ün tarihler yazdığı topraklarda,
 
Başı dimdik dolaşmak, gururlanmak güç artık,  
Koskoca Türk yurdunda “Türk’üm” demek suç artık!  
                              * 
Demek bu mu olacak yüce milletin hâli?  
Oysa dize getiren sendin yedi düveli.  
Adını duyduğunda titriyordu Rumeli.
 
Eski haritalarda Viyana, Mohaç artık;  
Koskoca Türk yurdunda “Türk’üm” demek suç artık!  
                              * 
Şimdi kimi AB’ye bağlanmış tâ göbekten,  
Kimisi ABD’ye itaatkâr, yürekten;  
Kimisi de kendini Arap sanıyor kökten.
 
Dostunu, düşmanını birbirinden seç artık!  
Koskoca Türk yurdunda “Türk’üm” demek suç artık!  
                              * 
Kırılan cevizlerin sayısı çıktı kırka,  
Irkçılık yapmak serbest bu ülkede her ırka.  
Turan’dan söz ederse kıyamet kopar Türk’e.

İrancılık, Rusçuluk başlara hep taç artık!  
Koskoca Türk yurdunda “Türk’üm” demek suç artık!

Hele sahte dindarlar, sahte hadis yayarlar;  
Millîlikten bahsetsen, hemen günah sayarlar; 
Cehenneme götürüp ateşlere koyarlar.
 
Bize akıl verenler akıla muhtaç artık; 
Koskoca Türk yurdunda “Türk’üm” demek suç artık! 
                           * 
“Cami kışlamız” diye palavra savurdular; 
Helâl olsun, adamlar sözlerinde durdular;  
Bak Van’da Ermeni’ye kiliseyi kurdular;
 
Ha geçti, ha geçecek boynumuza haç artık! 
Koskoca Türk yurdunda “Türk’üm” demek suç artık! 
                            * 
Seçimlerden seçime seven yıldızı, ayı, 
Elbette ki alacak, hakkına düşen payı;  
Siyasette oy için rant gördüler olayı;
 
Menfaat sağlamaya yapılır araç artık,  
Koskoca Türk yurdunda “Türk’üm” demek suç artık!
                             *
Titreyip de kendine dönerse Türk evlâdı,  
Sonsuza dek kalacak bütün dünyada adı.  
Ayyuka yükseliyor ERBABÎ’nin feryâdı:

Ya vatana sahip çık, ya başlasın göç artık!  
Koskoca Türk yurdunda “Türk’üm” demek suç artık!

Ozan ERBABÎ
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Ülkelerin kaderlerini bulundukları coğrafyalara 
bağlamanın yanlış olmayacağını belirtmeliyim. 20. Yy’ da 
bu coğrafyanın yer altı ve yer üstü  zenginlikleri o ülkeleri 
daha da bir önemli kılmaktadır. Ülkelerin coğrafi konumları, 
yer altı ve yer üstü zenginlikleri bazen söz konusu ülkelere 
nimet getireceği beklenirken külfet de getirmektedir. 
Kırım bu ülkelerden bir tanesidir. Keza Kıbrıs da öyledir. 
Endüstri devriminin petrol ile var olacağını bilen ve kendi 
ülkelerinde bu siyah altından nasibi olmayan emperyalist 
ülkeler petrolce zengin olan ülkelere kabadayılık yapmakta 
bir sakınca görmemektedirler. 1. Dünya Savaşının çıkış 
sebeplerinin altında Batılılar tarafından keşfedilen ve bir 
Osmanlı toprağı olan Ortadoğu’daki petrol rezervlerine el 
koymadan geçtiği gerçeğini bugün bütün dünya tarihçileri 
kabul etmektedir.

2.Dünya Savaşının çıkış sebebi ise sanayi devrimini 
gerçekleştiren Almanya’nın Hazar havzası petrol (Neft) 
yataklarına ulaşmasının savaşıdır. Keza Japonya 1940’larda 
kendi petrol ihtiyacının, %80’ini ABD’den temin 
etmekteydi ve o tarihlerde Japonlar Asya’da yayılmacı bir 
politika izliyorlardı. Bu politikadan rahatsız olan ABD, 
1941’de Japonya’ ya petrol ambargosu uyguladı. Buna 
mukabil Japonlar Pearl Harbour’da ABD donanmasını 
vurarak savaşı başlatmış oldu. Sonuç, Japonlar için çok acı 
oldu. Petrolün sebep olduğu nükleer faciaya dünya şahitlik 
etti.

Aynı şey Basra Körfezi’nde de oldu. 1. ve 2. Körfez 
Savaşının haklı gerekçeleri diye sundukları nükleer silah 
ve diktatörden kurtulup demokrasi getirme bahanelerine 
artık kargalar bile gülmektedir. Daha sonra gerçek ortaya 
çıktı,  ki savaş Irak’ta başlamadan aylar önce hangi petrol 
şirketinin hangi kuyuyu işleteceği planlarının Londra’da 
yapılmış olduğu öğrenildi.  Malum bir savaşa bahane 
bulunarak 1,5 milyona yakın insan katledilmiş ve Irak 
petrolleri Batılı şirketlerin eline geçmiştir. 

Artık enerji sektörü ile ilgilenenler için şu varsayım 
günümüz dünyası için gerçek haline gelmiştir. Bu varsayım 
şöyle özetlenebilir: ‘Dünyanın herhangi bir yerinde savaş, 
kargaşa ve anarşi varsa orada mutlaka petrol vardır. Veya 
nerede petrol tespit edilmişse orada savaş vardır ya da 
orası savaşa gebedir. Irak’ın, Libya’nın, Nijerya’nın ve 
Afrika da birçok ülkenin başına gelenler hep bu petrol 
yüzündendir. Kırım da bu tür bahtsız bir coğrafyanın 
kaderini yüzyıllardır yaşamış ve yaşamaktadır. Kırım’ın 
önemi stratejik coğrafyaya sahip oluşundan ve Rusya’nın 
deniz filosunun Sivastopol’de olmasından ibaret değildir. 
Hazar havzasının devamı olarak enerji kaynaklarının 
bugün için var olduğu Ekon Mobil Şirketinin Romanya 
açıklarında DOMİNO petrol sahasında rezerv tespitidir. 
Bu keşiften cesaret alan Ekon Mobil, Kırım yakınlarında 

bulunan Skifken bölgesinde Shell, OMV gibi Batılı firmalar 
Ukrayna ile krizden önce üretim paylaşım anlaşması 
imzaladılar. Bu anlaşmadan daha öncede Ekon Mobil, 
Royal Dutch, Shell, Pet Ran şirketlerinin oluşturduğu 
şirketler birliği Skifken da gaz rezervini bulmuşlardı. 

UKRAYNA’NIN JEOPOLİTİĞİ
Ünlü İngiliz coğrafya âlimi MacKinder bu bölge için 

yıllar önce şu tespiti yapmıştır: ‘Ukrayna ve Kırım’ı da 
içine alan bu bölge dünyanın Kalpgahıdır. Bu bölgeyi 
ele geçiren Avrasya’yı ele geçirir. Avrasya’yı ele geçiren 
dünyayı ele geçirir.’ diyerek bölgenin stratejik önemini 
dile getirmiştir. Bazı fikir adamları bu tespitten yola çıkarak 
Osmanlının batışını Osmanlı Kırım savaşına bağlayarak 
İngilizlerin Osmanlıya ilk defa borç vererek Ruslarla savaşa 
girdiği ve bu savaşın Osmanlının dağılmasının başlangıcı 
olduğunu savunurlar. Ukrayna; coğrafi olarak güneyde 
Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde 3783 km kıyı şeridi, 
doğuda Rusya Federasyonu, Batıda Macaristan, Slovakya 
ve Polonya, kuzeyde Bela Rus ve Beyaz Rusya ile çevrili, 
tahmini 46 milyon nüfusu ile Rusya’dan ve Almanya’dan 
sonra Avrupa’nın 3. büyük ülkesidir. Ülke topraklarının 
%95’i düzlüklerden oluşur. Slav etnik grubuna mensuptur. 
Ülke nüfusunun %78’i Ukraynalı, geri kalanı Rus’tur. 
Eski ABD Dış İşleri Bakanı Henry Kissinger, Ukrayna 
için; “Batı, Rusya ve Ukrayna’nın bir biri için 2 ayrı 
ülke olmadığını anlamak mecburiyetindedir” diyerek 
Rusya ve Ukrayna’nın tek millet, tek devlet olduğunu 
vurgulamıştır. Her ikisi de Slav ve Ortodoks’tur. Ünlü 
yazar ve muhalif Alekandr Soljenitsin bile “Ukrayna, 
Rusya’nın ve Rus tarihinin ayrılmaz bir parçası” demiştir. 
Keza Ukrayna 1775-1918 yılları arasında Rus Çarının 
himayesi altında kalmıştır. 1830-1850 yılları arasında baş 
gösteren Avrupa‘daki milliyetçi akımları, Batı Ukrayna 
milli bilincinin oluşmasında önemli etkenlerden biri 
olmuştur. Ukrayna 1917 ihtilali ile bağımsızlığına kavuştu. 
Almanlar ve Avusturya-Macaristan, Ukrayna’yı koruma 
bahanesi ile işgal ettiler. Bilahare Batı Ukrayna’yı Polonya 
hâkimiyetine aldı. 2. Dünya Savaşında Polonya ve işgal 
ettiği yerlerle birlikte Rusya’nın hakimiyetine girdi. 

AB-UKRAYNA-RUSYA ENERJİ DENKLEMİ
Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinde bağımsızlıklarını 

ilan eden ülkelerin hemen hemen en şanslısı Ukrayna 
gözükmekte idi. Zira Ukrayna devasa tarım arazileri, orman 
varlığının yanında başta demir çelik olmak üzere zengin 
sanayi kuruluşlarına sahip bir ülke…  Ukrayna ancak bu 
tarım ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu enerjiye 
sahip değildir; yani enerjisi kendi kendine yeterli değildir. 
Ancak AB’nin enerji ihtiyacının %30’u, Ukrayna üzerinden 

Ahmet MUHTAROĞLU

ENERJİ BAĞLAMINDA 
UKRAYNA ve KIRIM
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Rusya’dan temin ediliyordu. AB enerji ihtiyacının yegâne 
yolu Ukrayna idi. Bu yüzden enerji geçiş yolu üzerinde 
jeostratejik ve jeopolitik avantajlara sahiptir. Rusya ise 
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Batı’ya entegrasyon 
adına bir türlü kendini yenileyememiş, ekonomisini enerji 
gelirleri dışında çeşitlendirememiş; imalatta, ticarette, 
turizmde ve hizmet sektöründe yeterli dönüşümü ve 
değişimi sağlayamamıştır. Yalnız enerji gelirleri ile 
hayatiyetini devam ettirmektedir. Rusya 2012 rakamlarına 
göre toplam gelirinin %52’ini enerji ihracatından elde 
etmektedir. Toplam ihracatının %70’ini enerji ihracatı 
gelirlerinden sağlamaktadır. Dolayısıyla AB, Ukrayna, 
Rusya bu üçü de birbirine muhtaç ve bağımlıdır. Rusya 
doğalgaz satma mecburiyetindedir. Aksi halde ayakta 
kalamaz. AB, Rusya’dan doğalgaz almak durumundadır; 
başka türlü ısınamaz ve elektrik üretemez. Keza Ukrayna 
hem Rusya’dan enerji almak ve  hem de AB’ye kendi 
üzerinden enerji nakletmek durumundadır. O halde bu 
kriz nereden kaynaklanmaktadır? AB bugünden yarına, 
kısa zamanda bir başka kaynaktan enerji temin edebilir 
mi? Bu pek mümkün gözükmemektedir. Rusya’nın AB’ye 
satamadığı doğalgazı bir başka yere, kısa vadede satma 
şansı var mı? Bizce bu da mümkün değil. Gerçi Rusya 
açısında tehlike sezilmiş olmalı ki, Çin ile enerji anlaşması 
yapmak için görüşmelere ve pazarlıklara başlamıştır. Keza 
Ukrayna’nın durumu malum; o halde bu krizin kazananı 
kim? Şimdilik belli değil. Öyle ise kaybedenleri sayalım 
AB, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Kırım’dır. Bu ülkelerin 
kriz çıkarma şansları mümkün gözükmüyor. Geride ise 
kriz çıkarabilecek güce sahip ABD ve İsrail kalıyor. Bu 
aşamada Ukrayna krizini Kıbrıs ile irtibatlandırmak 
durumundayız. İsrail, ABD’li Nole Firması ve Güney 
Kıbrıs ile kurulan ortaklık sonucu doğalgaz çıkararak 
pazarlara nakletme aşamasına gelmiştir. Çıkarılan 
doğalgazın satışı için tek bir güzergâh vardır. O da Kıbrıs 
üzerinden Türkiye’ye geçerek AB’ye ulaştırılmasıdır. 
Bu duruma tek engel, Kıbrıs sorunun çözülmemesidir. 
Bu problemin çözülmesi için ABD Başkan Yardımcılığı 
seviyesinde Kıbrıs’a baskılar yapılmaktadır. 2 yıla yakın 
zamandır gündeme getirilmeyen Kıbrıs’ çözüme zorlanma 
adı altında baskılara maruzdur. Basiretli bir dış politika 
ile Kıbrıs’ın çözümü Türkiye’nin lehine dönebilir. Zira 
Akdeniz’de çıkan bu gazın, tüketim noktasına intikal 
etmediği sürece bir anlamı yoktur. Bu maksatla Ukrayna 
krizi bilerek çıkarılmış olabilir.

KIRIM SORUNU
Kırım ile ilgili tarihi olayları kısaca hatırlayalım. 

Kırım Hanlığı 1783’de Çarlık Rusya’sı tarafından 
ortadan kaldırılınca Kırım Tatarları Osmanlı Devletine 
sürgün edilmiştir. Kırım’da kalanlar ise 1944 yılında 
Stalin tarafından Orta Asya’ya sürgün edilmişlerdir. 1917 
yılında Kırım Halk Cumhuriyeti, Kırım Tatar Türkü 
Numan Çelebi Cihan tarafından kurulmuş, ancak Çelebi 
Cihan 1918’de Bolşevikler tarafından idam edilmiştir. 
1921’de Rusya Federasyonuna bağlı özerk cumhuriyet 
olan Kırım 1954’te Yahudi asıllı Nikita Kruşcev 
tarafından Rusya Federasyonundan koparılıp Ukrayna’ya 
bağlanmıştır. Son krizde ise Ukrayna’ya bağlı Kırım 
Özerk Cumhuriyeti, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması ile 
ilgili 16 Mart 2014’te yapılan referandumla Rusya’ya 
bağlanmıştır. Rusya bu oldu bitti ile Ukrayna’nın şimdilik 
AB ve NATO’ya bağlanmasına engel olmuştur. Rusya 
daha önce benzer politikayı Gürcistan’da yapmıştır. 

Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıyarak 
Gürcistan’ın AB ve NATO’ya girmesini engellemiştir. Hal 
böyle olunca Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını Ukrayna 
kabul etmeyecek, böylece Ukrayna toprak bütünlüğünü 
sağlayamadığı için AB ve NATO’ya giremeyecektir. 
Geçmişte aynı taktiği Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan 
arasında Karabağ sorunu çıkararak Azerbaycan ve 
Ermenistan’ın AB’ye girmesine engel olmuştu. Ukrayna 
ve Kırım olayında Rusya’nın uluslararası hukuk 
ihlali çok açıktır. Zira Kırım’ın Rusya’ya bağlanması 
referandumunda Ukrayna’nın bilgi ve izni gerekir. Bu 
referandum Ukrayna ve Kiev’e rağmen yapılmıştır. Ayrıca 
SSCB dağılırken her bir ülkenin toprak bütünlüğünü kabul 
ettiğini, memorandumun o şart ile imzalanmıştır. Oysa bu 
hareketle bu ülkelerin toprak bütünlüğü Rusya tarafından 
ihlal edilmiş oldu.

SONUÇ 
Türkiye Suriye’den sonra daha büyük ve yeni bir 

sorunla karşı karşıyadır. Umulur ki dış politikada yapılan 
hatalar burada yapılmaz. Hamaset siyasetinin dış politikada 
geçersiz olduğu Suriye’de görülmüştür. Suriye, Ukrayna 
olayları birbirinden bağımsız değildir. İkisi de küresel 
planın parçalarıdır. ABD ve AB,Ukrayna’yı NATO’ya 
almak ve Rusya’dan koparmak istiyor. Yeni Kiev 
yönetiminin ve destekçileri ABD ve AB’nin, Rusya’nın 
çıkarlarını göz ardı etmesi bu krizin derinleşmesine yol 
açacaktır. Rusya’nın Kırım kartını oynaması ile Ukrayna 
bölünme sürecine girecektir ve Rusya’dan koparılacaktır. 
Aynı şekilde Rusya da Avrupa’dan uzaklaşacaktır. Bir 
sonraki aşamada ise Rusya’nın AB’ye vereceği doğalgaz, 
İsrail, Kıbrıs, Ankara hattından verilmek üzere planlar 
yapılmaktadır. Kıbrıs probleminin bu günlerde şiddetle 
gündeme gelmesinin sebebi de budur. Bu olup bitenlere 
karşı Türkiye, Rusya ilişkilerini çok yakından takip 
etmelidir. İki ülkenin birbirlerine karşı çok dikkatli ve 
temkinli ilişkiler kurma gereği ortaya çıkmıştır. Rusya 
eski yöntemleri kullanarak yeni dünya düzeni kurma 
düşüncesindedir. Türkiye ise yeni yöntem ve yeni sistemle 
bir dünya düzeni kurmalıdır. Rusya tarafında, bir oldu 
bitti ile Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının hukuksuz 
olduğunu ilan ederek Birleşmiş Milletlere taşımak 
durumundadır. Kırım Tatarları için Ukrayna’ya mı 
bağlansın yoksa Rusya’ya mı bağlansın tezi kabul 
edilemez. Türkiye’nin tezi Kırım’ın tekrar vatanlaşması 
ve özgürlüğü olmalıdır. Bütün bunlara karşı Türkiye, 
Rusya ile geçmişte yaptığı enerji anlaşmalarını riske 
atmamalıdır. Rusya’nın nüfus bölgelerinde yaşayan Türk 
ve Müslüman ülkelerin geleceklerini de hesap etmek 
zorundadır; ve Rusya ile diyaloğu kesmemelidir. Kırım’ın 
Rusya’ya bağlanmasının Kırım Türklerinin ve Türkiye’nin 
çıkarlarına denk düşmediği açıktır. Ancak Türkiye’nin 
menfaatleri ABD’den yana değil Avrasya’dan yana 
olmasındadır. Karadeniz’in güvenliği dolayısıyla 
boğazların güvenliği bizim için önemlidir. Ayrıca Türkiye 
-Azerbaycan enerji işbirliği ve AB enerji pazarında var 
olma arzusu TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı) projesi bölgede enerji denklemlerinin taşlarını 
yerinden oynatacak mahiyettedir. Özellikle  Azerbaycan, 
Rus hegemonyasının aşırıcılığını hafifletmek ve Batı’ya 
yönelmek istemektedir. Enerji dengesini değiştirebilecek 
bu denklemin faturası ilerde çıkabilir. Aman Azerbaycan’a 
dikkat...
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1. Not/ Hâtıra:
Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı  “Kutlu Doğum 

Haftası”nda  “samimiyet” konusunu işledi. Bu, bana yıl-
lar önce tartıştığım dindar olarak tanınan ve öyle olduğu-
na kendisinin de bizim de inandığımız Kahraman Maraşlı 
yabancı dil öğretmeni bir arkadaşı hatırlattı. Ona “Kâmil!” 
demiştim, “Olmaz ya, farz-ı muhal oldu; o büyük hesap 
günü Allah sana ‘Ey Kâmil kulum, tamam, sen benim 
emirlerimi yerine getirmiş, yasaklarımdan sakınmışsın; 
bundan dolayı cennetimi de hak ettin; ama ben seni cehen-
nemde görmek istiyorum; ne dersin, benim için cehenneme 
gider misin?’ dese ne yaparsın?” diye sormuş ve maale-
sef o arkadaşım, -hâşâ- “Allah’ın yakasına yapışır,’Olmaz 
öyle şey, bana söz verdin; emirlerimi yerine getirir, ya-
saklarımdan sakınırsan cennete gideceksin demiştin.’ der,  
itiraz ederim.” (Cümleler aynen böyle olmasa da büyük 
ölçüde buna yakındı.)  diye cevap vermişti.

  Bu cevap beni çok üzmüştü. Hatta “Acaba böyle bir 
soru sorup arkadaşımın günah işlemesine sebebiyet vere-
rek günaha mı girdim?” diye de kendimi suçlu hissetmiş, 
böyle bir soruyu sorduğum için pişmanlık duymuştum.

  Demek ki kendini samimî dindar olarak gören, üstelik 
yüksek öğrenim görmüş birinin ilâhî emir ve yasaklara uy-
masının sebebi cehennem korkusu ve cennet ümidiymiş; 
sevgi, aşk, Allah’ın rızasını kazanmak değilmiş.

  Hâlbuki bütün ibadetlerimizin başında ve sonunda di-
limizle “Allah rızası için” diyoruz; fakat ilâhî rıza beklen-
tilerimizi karşılamayınca isyan ediyoruz. Demek ki yüce 
Allah cennet ve cehennemi yaratmasa, ceza ile tehdit ve 
mükâfat ile teşvik etmese; yani yaptıklarımızın karşılığı 
olarak ceza tehdidi ve mükâfat vaadi olmadan emirlerine 
ve yasaklarına uymamızı istese yerine getirmekten kaçı-
nacak, nefsimize ve şeytana uyacağız, öyle mi? Ne büyük 
bedbahtlık, ne büyük gaflet!

   Her şeyin temeli ihlâstır, iyi niyettir, samimiyettir. 
Allah’a tertemiz bir gönülle riyasız  yönelmek ne büyük 
mutluluk! Gökalp:

“Benim dinim ne ümiddir ne korku;
  Allah’ıma sevdiğimden taparım.
  Ne cennet ne cehennemden bir korku
  Duymaksızın vazifemi yaparım.”

derken Yunus da:

“Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç hûri;
İsteyene ver anları(onları),
Bana seni gerek seni.”

diye sesleniyor Rabb’ine.  
Bazılarımız sırf cehennem korkusundan, bazılarımız da 

cennete girme ümidiyle “kulluk vazifelerini” yerine geti-
rirken,

 
“Ger beni senin için
Yetmiş kez öldüreler;
Bin kez dahi ölem kim
Razı olayın Mevlâ!”
diyen Yunus gibiler “Allah’a duydukları sevgiden ve 

sadece O istedi diye, O’nun rızasını, hoşnutluğunu kazan-
maktan başka bir şey ummadan, beklemeden” ibadet edi-
yorlar. 

***

2. Not/Hâtıra:
“Bazı yanlarıyla çok çiğ bir insandı1. Verdiği 450 lira 

maaş, beni ancak idare ediyordu. Bunu fark edince bana 
bir teklifte bulundu: ‘Bana hayırseverin biri dindar ve 
ihtiyaç sahibi bir öğrenciye vermem için her ay 250 lira 
veriyor. Bunu sana vereyim, ama beş vakit namaz kılman 
şartıyla!’

Buyrun çiğliğe! Başımdan kaynar sular döküldü. Bir 
anda önemli ve kaliteli bir insanın bile ne kadar densiz-
lik yapabileceğini düşünüp sabır çektim. Dilime hakim 
olmağa çalışarak derhal şu cevabı verdim: ‘Kadir Ağa-
bey, sağol; ama o parayı alır da namaza durursam, 250 
liranın hayali karşıma geçer, ben de ona secde etmiş gibi 
olurum... Onun için siz onu başka birine verin.’ Birkaç gün 
sonra ‘Yahu birader yanlış anladın, benimle sen cumalara 
filân gidiyorsun, ben yine bunu sana vereyim, sen yanlış 
anlama’ falan dediyse de asla kabul etmedim.”2-3

Dillerinden Allah’ı düşürmeyen, ibadetlerinin reklâmını 
yaparak maddî-mânevî kazanç peşinde koşan, zekât ve sa-
dakalarını verirken yoksulu aşağılayıp kibirlenen, haklı 
- haksız veya helâl - haram olduğunu düşünmeden elde 
edeceği  üç kuruşluk yahut milyonlarca dolarlık menfaat 
karşılığı her türlü zillete katlanmayı, Allah’a değil de kula 
kulluk etmeyi marifet sayan şeref ve haysiyet fukaralarının 
bu hâtıradaki yoksul fakat şerefli öğrencinin ve onu böyle 
yetiştiren babasının yanında ne kadar zavallı olduğunu an-
1) Yazar Erol Kılınç, bir süre yanında çalıştığı patronu Sebil Yayınevi 
sahibi, “Lozan Zafer mi Hezimet mi, Musul Meselesi, Moskof Mezali-
mi v.s.” kitaplarının  yazarı olan  Kadir Mısıroğlu’ndan bahsediyor.
2) Erol Kılınç, Damla Damla Yaşadıklarım, 219. sayfa; Ötüken Neşri-
yat A.Ş, İstanbul, 2012 
3) Bu hatıranın yazarı Erol Kılınç’ı yetiştiren kişi, çocuklarına “Yolda 
bulduğunuz 100 parayı bile ya bir fakire vereceksiniz veya caminin 
kumbarasına atacaksınız; harcadığınızı duyarsam kemiklerinizi 
kırarım” diye tenbihte bulunan, hiç okula gitmemiş, eski tabirle hiç 
“mürekkep yalamamış” ve üstelik ailesinin geçimini  o günlerde can 
çekişen bakırcılık ve kalaycılıkla zorlukla temin eden oldukça yoksul; 
fakat doğruluktan, dürüstlükten ayrılmayan, şeref ve haysiyetine düş-
kün biri, evlâdı olmakla benim de öğündüğüm rahmetli babam Ahmet 
Şevket’tir. Şimdi “deveyi hamuduyla götüren” ve üç kuruşluk haksız 
menfaat elde etmek için kula kulluk etmekte yarışan insanlıklarını 
unutmuş yüksek öğrenim görmüş aç gözlü zavallılar ibret alırlar mı 
bilmem.

BİRKAÇ HÂTIRA/NOT VE 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİMehmet KILINÇ

mehmetkilinc1@gmail.com
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lamak için kişinin zeki olması gerekmez,  insan olduğunu 
idrak etmesi yeter.

***

3. Not/Alıntı:
“ Müyesser Yıldız odatv’de Murat Albay4 ile ilgili bilme-

diklerimizi yazdı. Şimdi Yıldız’ın satırlarından okuyalım:  
“Murat Albay, Kocatepe Camiindeki törenden sonra Kar-
şıyaka Mezarlığına defnedildi. Çok özel bir kefenle. İşte 
o kefenin sırrı: Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp Lib-
ya’daki tahliye operasyonunun ardından komodor olarak 
yeniden denizlere açıldı. Mısır kıyılarında demirlediler. 
Bir süre orada kalacaklardı. Tüm gemilerde şu anonsu 
yaptırdı:   

“Umreye gitmek isteyen arkadaşlar adını yazdırsın.” 
  Listeler geldi. Lâkin adını yazdırmayanlar vardı. Git-

ti hepsine tek tek, “Umreye gelmek istemiyor musunuz?” 
diye sordu. İstiyorlardı, istemesine de paraları yoktu. Mu-
rat Albay üstlendi masraflarını, otobüsler tuttu ve hep bir-
likte Umre’ye gidildi. Murat Albay ihrama girdi. Vasiyeti 
vardı; o ihram örtüsü kefeni yapıldı!..  ‘Camileri bomba-
layacaklardı’ iftirasıyla, kendi askerini hapislerde çürü-
ten ve öldürenlerin yüzü hiç kızarır mı?”  Murat Albay’ın 
odatv’de Umre’de üç arkadaşı ile çekilmiş fotoğrafı var. 
Üç kişiden ikisi albay ve Balyoz’dan mahkûm. 

Bu süreçte yargılanan bir diğer subay olan Hakim Al-
bay Ahmet Zeki Üçok, odatv’de yayınlanan yazısında 
şöyle diyor: “Murat’ı öldürenler, Murat’ın katilleri ara-
mızda. Dikkatlice baktığınızda mutlaka göreceksiniz. Ba-
kın birisi hâki üniforma giymiş seninle aynı karargâhta 
çalışıyor. Diğeri aynı gemide görev yaptığın beyaz üni-
formalı devre arkadaşın. Beraber kol uçuşu yaptığın pilot, 
uçağının bakımını yapan makinist de onların arasında. Hiç 
uzaklarda aramayın. Bakın aynı mahallede büyüdüğünüz 
polis üniformalı çocukluk arkadaşın da onlardan birisi.”5 
    Ne hazin değil mi? Milletini seven, onun değerlerine 
bağlı insanlarımıza bu “kumpaslar”ı kuranlar da, onları 
iftiralarla, düzmece delillerle mahkûm edenler de, bunla-
ra âlet olanlar da, makam ve rütbe uğruna silâh arkadaş-
larına sırtlarını dönenler de yüksek öğrenimden geçmiş 
insanlarımız. Onları yetiştiren her derece ve kademedeki 
öğretmenlerin hepsi gerçekten vazifelerini tam anlamıyle 
yaptıklarına inanıyorlar mı? “Vatan, millet, bayrak, devlet, 
hürriyet, istiklâl, şeref, haysiyet, dürüstlük, hak ve hukuka 
saygı, dostluk ve arkadaşlık, vefa” denen kavramlar/de-
ğerler; yani “Türk kimliği”ne ve hatta “insan kimliği”ne 
ait nitelikler “miad”ını mı doldurdu, “tedavül”den kalkıp 
“arkaik” hâle mi geldi? 

***

4. Not/Hâtıra:
Yine yıllar önce Çorum’da merkeze bağlı bir köy orta 

okulunda görevli  iken bir vesile ile köye gelen il müf-
tüsüyle sohbet ederken konu bir vesile ile İmam-Hatip 
Okullarına geldi. Ben “Bana yetki verseler bütün İmam-
Hatip Liselerini kapatırdım” deyince müftü hem şaşırmış 
hem üzülmüş ve “İmam-Hatip Liselerindeki öğrencilerin 
vatana millete ne zararı var?» mealinde sözler sarfederek 
beni o okulların lüzumuna iknaya çalışmıştı. Ben «İmam-
Hatip Liselerindeki çocukların dinlerini öğrenme hakları 
var da diğer okullardaki çocukların yok mu? İmam-Hatip 
Okullarına çocuklarını gönderen ana-babaların çoğu, onlar 
imam-hatip olsunlar diye değil, dinlerini, Kur’an’ı öğren-
4) Balyoz davasında darbeye teşebbüs iddiası suçundan aldığı 16 yıl 
hapis cezası nedeniyle Mamak Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunurken  
26 Nisan 2014 günü beyin kanaması geçirip  kaldırıldığı GATA’da 01 
Mayıs 2014 günü vefat eden  Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp.
5) Ümit Özdağ, Yeniçağ Gazetesi, 09.05.2014

sinler diye gönderiyorlar. 4. sınıftan itibaren 8. sınıf sonu-
na kadar 5 yıl boyunca çocuklara Kur’an-ı Kerîm ve temel 
ilmihal bilgileri öğretilse İmam-Hatip Okullarına ihtiyaç 
kalmaz.» deyince benim din aleyhtarı olmadığımı anla-
yarak ferahlamış; ama «Hocam, bu sözleri ben söylersem 
beni buradan sürerler” diyerek endişelerini belirtmekten 
de kendisini alamamıştı. Onun bu sözlerine “Rezzak  (rızık 
verici) olan,  Allah’tır;  Allah’tan başkasını rezzak olarak 
görenlerin iman zaafiyetleri var demektir” diye karşılık 
vermiştim.

İslâm’ı herkesten daha iyi bilmesi ve bu bilgisiyle daha 
kuvvetli bir imana sahip olması gereken ve üstelik fetva 
verme yetkisine sahip müftülük makamındaki yüksek öğ-
renimli bir din adamı, hiçbir şekilde kabahat ve suç teşkil 
etmeyecek sözleri sahip olduğu makam ve mevkii kaybe-
deceği korkusuyla söylemekten çekiniyorsa onda bir iman 
zaafiyeti vardır ve bu Türk millî eğitiminde önemli aksak-
lıklar olduğunun göstergesidir.

***
   
5. Not/Hâtıra:
Yıl: 1975. Mevsim: Güz/sonbahar. Kurban Bayra-

mının ilk günü. Adıyaman Besni’deyim. Bizim daire-
nin kapısı çalındı. Uzunca boylu, traşsız yüzünde yer 
yer ağarmış sakalları arasında derin çizgiler oluşmuş, 
45-50 yaşlarında, yoksul giyimli bir adamdı gelen. 
  “Buyurun!” dedim.

Yoksul adam, iki elini önünde bağlamış, başı eğik, 
mahcup, titrek bir sesle:

“Ben”, dedi; “Hocam, izninizi isteyecektim, oğlum Şük-
rü için…”

Başını sola, merdivenlere çevirdi. Bakışlarıyla oğlunu 
göstererek:

“Memlekete götüreceğim, eğer izin verirseniz.” dedi.
Şükrü, babasının az aşağısında merdiven basamak-

larında boynunu öne eğmiş, ellerini babası gibi önün-
de kavuşturmuş, sabah sabah bizi rahatsız etmiş olma-
nın verdiği mahcubiyetle duruyor. Yüzü hâlâ solgun 
görünüyor. Belli ki hastalığı onu epeyce yıpratmış.  
  İzin verdim, zaten biz de Maraş›a bir arkadaşı ziyarete 
gidecektik. Beraber  yolaa koyulduk. Elbistan›ın bir kasa-
basından geliyordu. Oğlu Şükrü, hasta olduğu için bayram 
iznine gitmemiş, okuldaki Besnili arkadaşlarından birinin 
misafiri olarak onun köyüne gitmişti. Şükrü, bayram iz-
nine gitmeyince onun komünist eşkiyalarca öldürüldüğü 

Müftülük makamındaki yüksek öğrenimli bir 
din adamı, hiçbir şekilde kabahat ve suç teşkil 

etmeyecek sözleri sahip olduğu makam ve 
mevkii kaybedeceği korkusuyla söylemekten 
çekiniyorsa onda bir iman zaafiyeti vardır ve 
bu Türk millî eğitiminde önemli aksaklıklar 

olduğunun göstergesidir.
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söylenmiş.  Üzülmüşler; konu 
komşu başsağlığına gelmişler. 
Adamcağız üzgün, şaşkın  ve ça-
resiz oturur, sessiz sessiz ağlarken 
karısı (Şükrü›nün anası) karşısına 
dikilmiş ve « Bey, bey! Biz her yıl 
Kurban bayramında Allah’a kur-
ban kesmiyor muyuz? Bu bayram 
da Şükrü oğlumuzu Allah için, 
vatan için kurban ettik say; ağla-
ma da git bari cenazesini bul da 
al getir.” demiş. “Vallahi hocam” 
dedi Şükrü’nün babası, “Bu benim 
aklıma gelmemişti; şaşkınlıktan ve 
üzüntüden ne yapacağımı bilmi-
yordum. Hanım söyleyince kendi-
me geldim ve hemen yola çıktım. 
Besni’ye geldiğimde geceydi; önce 
okula vardım; gece  bekçisine 
kendimi tanıtıp oğlumu aradığımı 
söyleyince bana Şükrü’nün hasta 
olduğunu, Besnili bir arkadaşının misafiri olarak onun kö-
yüne gittiğini söyledi. Sevincimden yerimde duramadım, 
sabahı bekleyemdim; hemen o köye varıp oğlumu aldım, 
geldim.” dedi.Onun bu sözleri hem benim, hem eşimin 
hem de yanımızdaki öğretmen arkadaşımın gözlerini ya-
şarttı. Cahil ve yoksul bir Türk anası,vatanını, milletini 
seven 16 yaşındaki oğlunun komünistlerce öldürülmesini, 
şehit edilmesini metanetle karşılıyor, oğlunu “vatana ve 
Allah’a kurban etmiş” sayıyordu. Bunu, okumuş, yüksek 
öğrenim görmüş, üstelik şuurlu vatansever, milletsever 
kaç ana-baba söyleyebilir?6

Sonuç/Değerlendirme:
Bu beş nottan ilk üçü, yüksek öğrenim görmüş insanla-

rımızın, son ikisi ise  “mürekkep yalamamış” iki insanımı-
zın anlayışını gösteriyor. 

  Millî Eğitimin iki ana gayesi vardır:
1.  Türk milletinin bütün fertlerine Türk milletinin temel 

kültür değerlerini öğretmek, benimsetmek, yaşatmak; yani 
onları Türk kimliğine sahip yurttaşlar olarak yetiştirmek.7  
  2. Türk milletinin maddî  ve manevî alanlarda yükselip 
güçlenmesini temin etmek için bütün bilim dallarında hem 
en ileri bilgilere sahip hem yeni bilgiler üreten insanlar 
olarak yetiştirmek.

   Millî eğitimimiz bu amaçlara ulaşabilmiş midir? Ör-
gün ve yaygın eğitim kurumlarında yıllarca dirsek çürüten 
insanlarımız, millî kimliklerine ve bu kimliğin gerektirdiği 
niteliklere ve sorumluluklara sahip olabilmişler midir?  

Ülkemizde okullaşma, eğitim imkânları ve süreleri 
40-50 yıl öncesiyle mukayese edilemeyecek kadar art-
maktadır; ama eğitimcilerimizin önemli bir kısmının 
-hangi sebeplerle olursa olsun- kendilerine kanunla ve-
6) Bu hikâyenin kahramanları olan Elbistanlı ana ve babanın, yıllar 
önce Hakk’ın rahmetine kavuştuklarını öğrendim; oğulları Şükrü ise 
Konya’da bir lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak vatan 
hizmetine devam etmektedir. 
7) Türkiye’deki eğitim- öğretim faaliyetlerini düzenleyen 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde Türk millî eğitiminin 
amaçları şöyle açıklanmaktadır:

“ Türk milletinin bütün fertlerini:
*Atatürk inkılâplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini 

bulan Türk milliyetçiliğine bağlı,
*Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, mânevî ve kültürel değerleri-

ni benimseyen, koruyan ve geliştiren;
*Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; 

demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getir-
miş yurttaşlar olarak yetiştirmek…”tir..

rilmiş görevlerini lâyıkıyle yerin 
getirmedikleri, ihmâl ettikleri, 
Türk millî  eğitiminin hedefleri-
ne -ulaşmak şöyle dursun-  yak-
laşamadıkları, aksine o hedeflere 
zıt bir bir eğitimle çocuklarımızı 
kimlik bunalımı yaşayan veya 
millî kimliğine düşman, millî ve 
insanî değerlerden mahrum, her 
şeyi şahsî menfaat ve arzularına 
göre değerlendiren “kimliksiz ve 
şahsiyetsiz” fertler olarak yetiştir-
dikleri anlaşılıyor. Doğru dürüst 
eğitim görmeyen ve okula gitme-
dikleri için “cahil” diye nitelen-
dirilen insanlarımız  millî kimlik-
lerine, millî ve ahlâkî değerlerine 
daha fazla sahip çıkarken eğitim 
müesseselerinde yıllarca “mürek-
kep yalayıp dirsek çürütenler” 
bu millî ve ahlâkî değerlerimizi 

hiçe sayıyorlar. “İnsan yetiştiren fabrikalarımız», iyi 
çalışmamakta, «imal ettikleri ürünler” genellikle “arı-
zalı” çıkmakta, Türk milletini zarara sokmaktadır. 
    Millî eğitimimiz ortaya konan hedeflere bir parça yakla-
şabilseydi, bugün ayyuka çıkmış apaçık yolsuzluk ve rüş-
vet iddialarına muhatap olanlar, millî kimliğimizi ayaklar 
altına aldığını apaçık pervâsızca ilân edenler, vatanımızı 
ve milletimizi  -düşmanlarımızın istekleri doğrultusunda 
-bölük bölük bölmeye çalışanlar, milletimizin hak ve hu-
kukunu hiçe sayarak vatanımızı -yeraltı ve yer üstü ser-
vetleri de dahil olmak üzere-  ecnebilere  peşkeş çekerek 
tapumuzun elimizden alınmasına zemin hazırlayanlar al-
kışlanmaz, baş tâcı edilmezdi. 

“Milletleri kurtaranlar- da, batıranlar da- yalnız ve an-
cak öğretmenlerdir.” Öğretmenlerimizin yetiştirdiği yeni 
nesillerin bir kısmı Türkiye’yi ecnebilere satmak, Türk 
adını Türkiye’den silmek için olanca güçleriyle çalışmak-
ta, bir kısmı da şuursuzca onlara destek olmaktadırlar. 
Atatürk’ün öğütlerini kulak arkası edenler yahut lâfzen 
söyleyip özünü tatbik mevkiine koymayan/koyamayanlar-
dan gafil olanlar, şimdi dizlerini döğmekte, hainler ise zil 
takıp oynamaktalar.

Ey Türk olduğunu haykırmaktan çekinmeyen, korkma-
yan -Türkiye öğretmenleri değil- Türk öğretmenleri! Yarın 
millet, tarih ve Tanrı huzurunda başlarınızın dik, alınları-
nızın ak olmasını istiyor iseniz :

* Kula kulluk etmeyin, “ekmeğimizi elimizden alırlar” 
korkusuyla kuldan korkmayın; ekmeğinizi veren de alan 
da Tanrı’dır. 

* Sizlere teslim edilen yavruları, Atatürk’ün gösterdiği, 
anayasamızın ve Millî Eğitim Temel Kanununun emrettiği 
şekilde, Türklüğüyle iftihar eden, Türk milletinin var ol-
ması ve yükselmesi için çalışan, bu uğurda her fedâkârlığı 
yapmağa ve her feragatta bulunmağa hazır, ahlâklı birer 
kişi olarak yetiştirin; onlara  her şeyden önce Türk milleti-
ne, Türk cumhuriyetine düşman olan unsurlarla mücadele 
etme lüzumunu öğretin.

Tanrı’nın, Türklüğün, anayasa ve kanunlarımızın bu-
yurduğu şekilde çalışan öğretmenlerimizin, bu kutlu vazi-
felerini yerine getirdiklerinde yarın o büyük hesap günün-
de Tanrı’nın huzuruna gönül rahatlığıyla çıkma bahtiyarlı-
ğına erişeceklerine inanıyorum.

Yüce Tanrı - ordusu olma şerefini bahşettiği- Türk mil-
letini  dalmış olduğu derin uykudan en kısa zamanda uyan-
dıracak, içinde bulunduğu vahim ortamdan ve düşürülmek 
istendiği  tuzaktan kurtulmasını sağlayacak ve onu  hem 
vatanımızdaki hem dünyadaki bütün zulüm ve haksızlıkla-
rı ortadan kaldıracak bir güce eriştirecektir, inşallah!

Ey Türk olduğunu haykırmaktan 
çekinmeyen, korkmayan -Türkiye 

öğretmenleri değil- Türk 
öğretmenleri! Yarın millet, tarih ve 

Tanrı huzurunda başlarınızın dik, 
alınlarınızın ak olmasını istiyor 

iseniz kula kulluk etmeyin.
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   Küfr-i zülfün salalı rahneler îmânımıza 
  Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perîşânımıza1

               (Fuzûlî)
 
Adam evden ayrılırken iki oğlunu karşısına alır ve tem-

bih eder:     
- Bugün yapılacak iki iş var: Değirmene gidilecek, 

komşunun düğününde bulunulacak.
Büyük kardeş biraz daha akıllı; küçük kardeşine iş bö-

lümü teklif eder; der ki:
- Kardeşim, iki iş var; biz de iki kişiyiz. Ya düğüne ben 

gideyim, değirmene sen git; ya değirmene sen git, düğüne 
ben gideyim. Böylece zamandan kârımız olur.

Küçük kardeş teklifi mâkul bulur; yalnız kafası karış-
mıştır. Saf saf sorar:

               - Ağabey, nasıl oluyor da iki seferde de değir-
men bana düşüyor?     

Aklı basmamıştır ağabeyinin kurnazlığına…

***
Anası Fatma, babası Mehmet, kendisi Özlem… Türkçe 

konuşmuyor, konuşmak istemiyor.
Anası Hayriye, babası Mustafa, kendisi Murat… Türk-

çe konuşamıyor; belki biraz anlıyor.
Anası Güllü, babası Ali, kendisi Umut… Kılığından 

kıyafetinden, saçından başından, oturuşundan kalkışından, 
tavrından davranışından Türklüğü belli olmuyor.

Anası Monika, babası Hasan, kendisi Ayşe Elke… Her 
hâli ile Alman; adını bile Türkçe söyleyemiyor.

Anası Lâle, babası Hans, kendisi Mark… Tamamen Al-
man; anasının adından başka bildiği Türkçe kelime yok.

Ana Türk, baba Türk, çocuk Alman.
Ana Türk, baba Alman, çocuk Alman.
Ana Alman, baba Türk, çocuk Alman.
 
Bizim de aklımız basmıyor, neden her seferde değirme-

nin bize düşüşüne…
 
***
Öğretmenlik yaptığım sırada bir delikanlı, “Hocam 

sana yeğenlerimi getirdim.” diyerek iki sevimli çocuk ge-
tirdi. Saçlarının sarılığından, tanışmak için sorduğum so-
rular karşısında cevap veremeyip yardım ister gibi kendi-

1) Saçının kâfirliği (veya “karalığı”; zira “küfür” karanlıktır, karadır.) 
imanımıza yarıklar açalı, bizim perişan halimize kâfir ağlar.

lerini getiren gence bakışlarından, bir taraflarının yabancı 
olduğunu tahmin ettim ve onları getiren gence sordum: 

“Bunların anaları mı Alman, babaları mı?”
İkisi de Türk’müş(!)...
 
***
 
1957’de beni Almanya’ya gelmiş, burada evlenmiş bir 

DP milletvekilinin oğlu ile tanıştırdılar. Delikanlının adı 
da soyadı da özbeöz Türkçe; ama kendisi tek kelime Türk-
çe bilmiyor. Aynı şehirde oturuyoruz. Ben kaldığım semti 
söyleyince  o da – Almanca  – “ha, ben orada köpeğimi 
gezdiririm.” dedi. Millete vekillik yapmış babanın oğlu, o 
milletin dilini bilmediği gibi edebini de bilmiyor.

***
Bir arkadaşım anlatmıştı:
İş görüşmesi için bir eve gitmişler. Evin hanımı onları 

oturma odasına almış. Odada oğlu koltuğa gerilmiş, ayak-
larını da masanın üzerine uzatmış, televizyon seyrediyor.  
Misafirlerine karşı bu durumdan rahatsız olan kadın, kaş 
göz işaretleri ile oğluna düzgün oturmasını ve ayağını ma-
sadan çekmesini anlatmaya çalışmış. Delikanlı oralı bile 
olmamış.  Kadın imalı bir şekilde sözle ikaz etmeyi dene-
miş: 

“Oğlum ayakların misafirlerin gözüne batacak.” 
Oğlan gayet sakin bir vurdumduymazlıkla şu karşılığı 

vermiş: 
“Hayır anne! Ben ayaklarımı onlardan tarafa uzatma-

dım ki…”
Anne, Türkiye’den gitme… Oğlan orada doğmuş. Bir 

de ondan doğanı düşünecek olursak herhalde anneye veri-
lecek cevap şöyle olurdu: 

“Siz de gidin başka yerde konuşun!”  

***
Milletleri birbirinden ayırt eden hususiyetler vardır: 

Dil, inanç, zihniyet, telâkki, örf, âdet, tavır, hareket, yeme, 
içme, kılık, kıyafet, fizikî yapı gibi... Hatta ağlamaları, gül-
meleri, sevinmeleri, üzülmeleri, yerinmeleri, dövünmeleri, 
küfürleri bile farklıdır. 

Derdi ile hem-hâl olduğumuz Avrupa Türkleri bu de-
ğerlerden hızla uzaklaşıyor. Nesiller arasında kültür de-
ğerlerini sahiplenme bakımından çok büyük  farklılıklar 
var. Ana, anasından gördüğünü kızına; baba, babasından 
gördüğünü oğluna aktaramıyor.

NELER GELDİ BAŞIMIZA 
O YÂD ELDE?Hamza ERAVŞAR
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Öğretmenler öğretmeni Hasan ÇİMEN’in ardından
DOSTLUK ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

Hangi maksat ve ortamda dost aramış iseniz buna uy-
gun dostu bu minval üzere bulursunuz. Gerçek mânâda 
dost, gözlerin değil gönüllerin buluşmasıyla ortaya çıkar.

Gerçek mânâda dostluk, gönül bağı ile oluşur. Gönül, 
hile kabul etmez; gönülde kibir olmaz; gönül toprak kadar 
geniş ve mütevazıdır: Serilir, açılır, alçalır ve alçaldıkça da 
yükselir; muhatabını da yükseltir.

“Alçağı kime sıfat ederseniz onu mahveder, gönle sıfat 
ederseniz onu yükseltir.” Demek ki 
gönül, “benlik” kabul etmiyor. Gö-
nül, kinden uzaktır, zekâ oyunlarına 
pâye bırakmaz, hassas ve teslimi-
yetçidir. 

 Gönül, dostun dostunu göre-
bildiği sevgi dolu bir rasathanedir. 
Burada karanlık yoktur. Ayrıca yol 
aramaya ve zekâ kullanmaya ge-
rek duyulmaz. Gönlün gösterdiği 
yol, dostluğun yoludur. Gönüller 
birleştiği zaman gökte yıldızların, 
yerde sevenlerin ziyası yükselir. 
Toprak, dosta kucağını bir kat daha 
fazla açar. Bu güzelliği bozmamak 
için ulularımız, “Dostlarınıza karşı 
zekânızı değil gönlünüzü kullanın” 
demişlerdir.

Ne güzel şeydir gönül!… Ne gü-
zeldir alçak gönüllü adam!... 

Alçak gönüllü adam, “Yiğidim şunu şöyle yapsan olmaz 
mı?” dediğinde karşısındaki genç, “Hay hay!” deyip dört 
elle işe sarılır.

Her türlü sahtelikten uzak, gözü tok, gönlü açık insanla-
ra ne kadar çok muhtaç olduğumuzu söylemek, mübalâğa 
olmaz zannediyorum. Her gün, her yerde mânâsından uzak 
“dostum”  sözünün havada uçuştuğu günümüzde en ufak 
bir menfaat söz konusu olduğunda dostluğun duvardan du-
vara çarpıldığını görmemek mümkün mü? Bu olumsuzlu-
ğun ve onursuzluğun adına da “iş başarmak, beceriklilik” 
demezler mi? İşte bu, her şeyi bitirmektedir. Böyle hâllerde 
konuyu uzatmak ve derdi deşmek, yaraya tuz basmak gibi 
bir şeydir. “Varsa gerçek dostlarınız onlara sahip olun” 
demekten başka çaremiz de yoktur.

Bazen dostu bulur, farkında olamayız; bazen de geç bu-
lur, erken kaybederiz.

“Ağabeyim” diyebileceğim, hatta “ağabeyim” dediğim 
bir dosttan bahsetmek istiyorum. Kendisini 13.03.2014 ta-
rihinde toprağa verdik. Emekli ilköğretim müfettişi mer-

hum “Hasan Çimen”den bahsediyorum. Şahıs olarak gö-
rüp  isim olarak da tanımanın dışında hiçbir şekilde ne soh-
betimiz ne de münasebetimiz olmuştu. Çanakpınarlı olup 
soylu bir aileden geldiğini güvenilir bir dostum anlatmıştı 
bir vesile ile. Önceleri kendisinin de beni isim olarak bilip 
şahıs olarak bilmediğini zannediyorum.

2007 yılında bir yaz günü Kayseri Öğretmenevinin 
oturma salonunda kalabalık bir ortamdaki bir sohbet esna-

sında millet, milliyet, Atatürk, cum-
huriyet, din ve laiklik konularında 
fikrimi sordular. Ben de uygun ifa-
delerle ve onları yormayacak şekil-
de açıklamalar yaptım. Herkesin ho-
şuna gittiğini tahmin ediyordum ki 
Hasan hoca ayağa kalktı, yerinden 
ayrılıp yanıma geldi ve “Size aynen 
katılıyorum.” dedi. Dedi de oradaki-
lerin teşekkürleri biraz daha sıcak-
lık kazandı. O zaman anladım ki 
Hasan Çimen bilgi, düşünce, kimlik 
ve kişilik yönünden sohbettekile-
rin mutemetlerindendir. Elimi sıktı, 
kendinden bahsetti; adımı öğrendi. 
Nereli ve kimlerden olduğumuzu 
konuştuk. Dayısı ve eğitmeni Ha-
lil Efendi bahis konusu oldu. Halil 
Efendi babamın yakın dostu idi, onu 

yakînen tanıyordum. Bir hamle daha yaptı: “Aha şurada 
bir öğrencim var, şu derneğin başkanı. İki üç yıl tutuklu 
kaldı. Kaç kişi kapısını çaldı, suçu ne idi?” dedi. Mustafa 
Öztürk’ten bahsediyordu. Açık söyleyeyim, bu çıkışı biraz 
daha sıcak geldi bana.

Yeni bir dost bulduğumu düşünmeye başladım. O gün 
öylece ayrıldık. Ertesi gün başka bir konuyu görüşmek 
üzere beni aradı, yine görüştük. Öyle bir havaya girdik ki 
sanki kırk yıllık dost gibiyiz.

Türkçeyi çok güzel kullanıyor. Ses tonu sizi hiç incit-
miyor. Her gün düzgün tıraş oluyor. “Dur bakalım, onu 
not alsam daha iyi olur.” dediği zaman koyuncebinden iti-
na ile çıkardığı hamaylı büyüklüğündeki ajandasına inci 
tanesi gibi dizdiği harflerle not alıyor.Tahmin ediyorum 
Hasan Beyin önemli konuları muhtevî bir ajandası vardır. 
Eğer Nesibe Hanım izin verirse fazla mahremiyeti olanla-
rın dışındakilerden  “Hasan Bey’in ajandası”  diye bir yazı 
dizisi çıkabilir. 

İnanıyorum ki eşler arası uyumda Hasan Bey ile Nesibe 
Hanımın denklikleri tartışılmaz. Zira kendisine “Manzum 

İsmail BOZKURT
ibozkurt1944@hotmail.com

Gönlün gösterdiği yol, 
dostluğun yoludur. Gönüller 

birleştiği zaman gökte 
yıldızların, yerde sevenlerin 

ziyası yükselir. 
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Hikâyeler” adlı kitabımı imzaladığım zaman, eski ifade-
si ile “küfüv”den bahsetmiştim. Bir gün sonra geldiğinde 
“küfüv”ün anlamını sordu. Ben de “evlilikte denklik” de-
miştim. Gülümsedi, gözleri doldu. “ Ne biliyorsun yahu, 
daha evimizi bile görmedin!” dedi. Sonra “Sen cansın” de-
yip boynuma sarıldı.

Seksenin üzerindeki yaşına rağmen giyim kuşamdaki 
uyum ve sadeliği abartıya varmayacak şekilde düzenini 
hiç bozmadı. Emsalleri içinde saygıdeğerliğini muhafaza 
etmek, hiç kimse hakkında kötü düşünmemek, kimsenin 
aleyhine konuşmamak onun için ayrı bir erdemdi. Kırmızı 
yanakları, tertemiz taralı saçları, çok zaman kesip bazen de 
bıraktığı yakışıklı bıyığı, sürmeli gözleri ve ürkütmeyen 
sıcak bakışı ile onu hiç unutmadım. Her perşembe öğret-
menevinde onunla buluşmaya ne kadar da alışmıştık!..

Bildiğini en güzel şekilde anlatır, bilmediğini hiçbir 
yanlış duyguya kapılmaksızın “Yeniler buna ne diyor?” 
diye kibarca sorardı. Kayda değer bulduğu bilgi ve belgeyi 
itina ile saklar, onu da dostları ile paylaşırdı.

Pazarören Köy Enstitüsü 1949 mezunudur. Eşi Nesibe 
Hanım da aynı okulun mezunudur ve Pazarörenlidir. Her 
ikisi de müştereken Kayseri’nin köy ve kasabalarında gö-
rev yapmışlar, “Ağırnas, Kızık “ gibi… Şehirde Aydınlı-
kevler İlkokulunda iken Hasan Bey Gazi Eğitim Enstitüsü 
Pedagoji Bölümünü dışarıdan bitirip ilköğretim müfettişi 
olmuş. Gerek eğitimde, gerekse denetimde farklı olduğu-
nu herkese kabul ettirdi. Onun asıl farklı yanı ise - onu 
gerçekten tanıyanların kanaati de odur-  arifliğiydi. 

Onu iyi tanıdığımı zannediyorum. O da beni iyi tanı-
mıştı. Kendisi ile ilgili hak ettiğine inandığım bir konuyu 
başka bir dostu ile görüştüğümüz zaman haberi olur olmaz 
telefon açar, ondan sonra da “falancaya bahsettiğin adam 
ben değilim” diyerek alçak gönüllülük gösterirdi. Daha 
uzun konuşma fırsatımız olduğunda da “Başkalarının kıs-
kanmalarına bile sebep olmanın hoş olmadığını” anlatma-
ya çalışırdı. “Doğru muyum canımmm!” derdi. 

Hiçbir ortamda hiçbir kimsenin dost halkasının dışında 
kalmasına gönlü razı olmazdı. Yazın uzun günleri öğret-
menevinin bahçesinden çıkıp evlere doğru yürürdük. Bir 
gün şunu söyledi: “Değil mi canım, bu gün de kazasız 
belâsız güzel şeyler yaparak eve dönüyoruz.” 

Bu yürüyüşler esnasında elbette ki, çok mahremimiz 
olmuştur. Çocukları sorardı, hem de çok sorardı. O sorma-
dığı müddetçe ben hiç konu etmezdim. Bir ara dershaneler 
gündeme geldiğinde sık sık oğlum Süleyman’ın alterna-
tif hazırlığı olup olmadığını sormaya başladı. Nasip olup 

da onu bir gün Süleyman’a götürüp tanıştıramadığım için 
hem hayıflanıyor, hem ihmâlimden dolayı kendime kızıyo-
rum. Çok niyetlendik, ama hep erteledik; kısmet olmadı.

Bir gün kendi sormayınca çocuklardan bahsetmediğimi 
anladı. Elimden tuttu, “Bana bak!” dedi. “Ben onların hep-
sini Hoca Hanım ablanla yaptım ve yaşadım. Okuttuklarım 
da oldu, evlendirdiklerim de, dünürcülük yaptıklarım da…  
Mutlu yuva kuranların mutluluğuna vesile olmuşumdur, 
gönlün hoş olsun.” dedi. Nasıl rahatladım tarif edemem. 
“Öyleyse bunları müstear isimle yazmamın sakıncası ol-
mamalı.” dedim. “Sen bilirsin” dedi.

Bazen Bilgiyurdu Dergisinin muhtelif sayılarında “Süs-
lü Bekir’in Kıraathanesinde Ahsen Hoca” diye, daha sonra 
da “Armutlu Tarla” isimli Bilgiyurdu Derneği tarafından 
yayımlanan kitabımın bir bölümünde rahmetliyi konu et-
tim. Sağlığında kitap çıktı. Aldı, okudu, okuttu. Derneğe 
yardım olsun diye biraz da fazla aldı. 

Kayıplara üzülür, kazançlara sevinir, derneği ziya-
ret etmekten zevk alır, Cenk Ozan’ın dergi dağıtmasına 
keyf olur, onu ayrıca kutlardı. Onun enerjisini över, ona  
“mâşallah” çekerdi. İnce ruhlu ve yufka yürekli idi rah-
metli. Mehmet Göktaş’ın cenazesini, hava uygun değildir 
diye, ona duyurmamıştık. Duyunca nasıl hıçkırarak ağla-
mıştı! O tombul yanaklarından aşağı gözyaşlarını akıtır-
ken bizi de yeniden ağlatmıştı.

 Bir gün bana  “Neye üzülüyorum biliyor musun, seni 
çok geç tanıdım da ona…” dedi. Ben de “Üzülme ağabey, 
aynı şeyi ben de hissediyorum; ama işte beraberiz.” de-
dim. Tekrar bana döndü, yüzüme baktı ve “Güzel ve uzun 
bir ömür, bunun için Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Gün 
ikindini geçti canım, haberin olsun; Hatırında kalsın, me-
zarlarımızı aldım, Şehir Mezarlığında birinci kapıda; her 
şey hazır” dedi. “Şundan emin olasın ki, bilerek kimseyi 
incitmedim, görevim esnasında da hiç haksızlık yapma-
dım.” diye de ilâve etti. Ben de şahadet ederim ki, tanı-
dığım günden beri arkasından kötü konuşanı duymadım.  
  O son perşembe günü öğretmenevine gelecek umudu ile 
gittim, gelmemişti. “Akşam eve varınca ararım” dedim. 
Derneğe uğradım, Mustafa Öztürk  “Hocam nasıldı?” diye 
sordu. “Gelmedi, akşam arayacağım.” dedim. Akşam, Veli 
Erdoğan benden çabuk çıktı, acı haberi bana o ulaştırdı. 
Aynı gün rahatsızlanmış, peşinden de kaldırıldığı hastaha-
nede ruhunu teslim etmişti. 

 Tüm dostları ve sevenleri birbirini aradılar, sözleştiler,  
cuma namazını müteakip cenaze namazında  hazır bulun-
mak üzere Hunat Camiinin avlusunu doldurdular. O çok 
sevdiği ve dilinden düşürmediği Kızık Köylü öğrencileri, 
yanlarında çocukları olduğu hâlde sakallı sakallı adamlar 
bir otobüs dolusu gelmişlerdi.

 Bütün dostları son görevlerini yapmaya çalıştılar. Me-
zarına toprak atmaya çalışanları gördüm, bir güzel dosta 
son görevlerini yapmış olmanın hazzını yaşıyorlardı. Güzel 
bir günde sade bir törenle toprağa verildi. Evlerinin bahçe-
sinden dışarıya kadar sıralanan akraba vü taallûkatından 
olanların sadeliği ayrı bir yansımaydı. Hepsi de aynı dere-
cede bu güzel gönüllü insana sahipleniyorlardı.

Ruhu şad ve mekânı cennet olsun güzel insanın. Yüce 
Rabb’imden, onu “kendi şanınca” ağırlamasını diliyorum!
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Bir düşünce etrafında toplanan insanlar, içinde yaşadık-
ları toplumun tamamını veya büyük bir kısmını etkileyip 
sosyal bir hareket halini alarak   etkilemek, etki alanları-
nı en üst düzeye çıkarmak için örgütlenirler.  Toplumları 
çağdaş bir yapıya kavuşturup geliştirmeyi ve yükseltme-
yi gaye edinen ilerici sosyal hareketler olduğu gibi bile-
rek veya bilmeyerek mevcut durumu kötüleştirip toplumu 
geriye götürmeyi amaçlayan sosyal hareketler de vardır. 
Bu hareketlerden ilerici hareketler en zor olanıdır. Çünkü 
mevcut yapıyı iyileştirmek kötüleştirmekten daha zordur. 

Devletimizin ve milletimizin bekası, halkın refah ve 
mutluluğu ile milletin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşıp 
onun üzerine çıkması ancak milliyetçi düşüncenin devlet 
ve millet hayatına tamamen hâkim 
olan bir güç hâline gelmesine bağ-
lıdır.

Bu yazımızda Türk milliyetçi-
lik hareketinin toplumda istenilen 
seviyede yaygınlaşıp devlet ve 
toplum hayatında  etkili olamaması 
irdelenecektir. 

Türk milliyetçiliğinin, toplu-
mumuzda yeterince anlaşılıp iste-
nen seviyede başarıya ulaşamama-
sını şu sebeplere bağlayabiliriz:

1. Türk milliyetçilik hareke-
tinin başka milletlerle kıyaslana-
mayacak kadar köklü ve uzun bir 
geçmişi olmasına rağmen bugün 
devlet ve millet hayatında istenen 
seviyede rağbet görüp etkili ola-
mamasının sebepleri arasında  bu harekete mensup oldu-
ğunu iddia eden kişilerin yaptıkları yanlışlar gelmektedir. 

 İnsanlarda bir düşünceyi veya bir akımı onun en kötü 
mensuplarına bakarak değerlendirme eğilimi vardır.  Mil-
liyetçilik, millî şuur yanında hem doğru ve zengin bir bilgi 
birikimine hem de onun vazettiği üstün ve güzel bir ahlâka 
ve yaşayışa sahip olmayı gerektiren yüksek bir düşünce-
dir. Türk milliyetçisi olduğu iddiasıyla ortaya çıktığı hâlde 
yeterli bilgi birikimi olmadığı gibi öğrenme zahmetine de  
katlanmayan, üstelik bilmediğini bile bilmeyip ezberlediği 
birkaç sloganla bilgiçlik taslayan ve savundukları fikirlerle 
yaşayışları ve ahlâkları uyuşmayanlar,  toplum nezdinde  
hem kendilerinin hem de mensup oldukları fikir hareketi-

nin itibarını ve güvenilirliğini sarsmışlardır.
   Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, büyük bir Türk 

milliyetçisidir. Onun iyi bir Türk milliyetçisi olmasında 
çok okumasının etkisi büyük olmuştur. O daha 14 yaşın-
dayken okulunun kütüphanesindeki bütün kitapları oku-
muştu. Bilgi birikimi ve dağarcığı herkesi hayretlere dü-
şürecek düzeydeydi. Bunun için Türk milliyetçilerinin çok 
okumaları, bilgilerini arttırmaları, okudukları ve öğrendik-
leri üzerinde düşünmeleri, öğrendikleri bilgilerin ve dü-
şüncelerin doğruluğunu muhakeme etmeleri gerekir. Türk 
milletinin güçlenmesi, huzuru ve refahı, millî ülkülere eri-
şilmesi için ilk şart bilgilenmek ve yeni bilgiler üretmektir.

Türk milliyetçiliği, Türk milletinin değerlerini bilme-
yi, sevmeyi ve benimsemeyi, Türk 
milletini başka milletlerden daha   
üstün, daha zengin, daha mutlu, 
daha güçlü yapmayı ve millî var-
lık tehlikeye düştüğünde de onun 
düşmanlarıyla her şart altında mü-
cadele etmeyi  gaye edinir. Türk 
milliyetçiliği hareketi sadece aynı 
şeyden nefret edenlerin, aynı fikir-
lere karşı çıkanların veya sadece 
millî varlık tehlikeye düştüğünde 
harekete geçip tehlike geçtiğinde 
veya ortadan kalktığında dağılan-
ların oluşturduğu, «reaksiyoner, 
geçici” bir hareket değildir. Ortak 
düşman veya tehlikelere karşı bir 
araya gelen, tehlike geçtiğinde, 
karşı çıkılan fikir ve düşman grup-

lar etkisizleştirildiğinde, milliyetçi olmayan fakat bir dö-
nem ve bir süre onların arasında bulunup Türk milliyetçisi 
olarak tanımlanan kişi ve gruplar, Türk milliyetçiliğiyle 
uyuşmayan başka grup ve hareketlere katılıp onlarla işbir-
liği yaparak Türk milliyetçiliğinin millet nazarında itibar 
ve güven kaybetmesine yol açmaktadırlar. Türk milliyet-
çilerinin, milliyetçi olmayan başka kişi ve gruplarla ortak 
düşmanlara karşı hareket ederken onlarla içi içe olmamaya 
dikkat etmeleri gerekmektedir.

  2- Türk milliyetçiliği, hiçbir menfaat ve karşılık bek-
lemeden Türk milleti için çalışmayı, bu uğurda hem şahsî 
haklarından feragat etmeyi hem her fedâkârlığı yapmayı 
gerektirir. Bu bakımdan her Türk milliyetçisi, her zaman 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİ 
NASIL BAŞARIYA ULAŞIR?

Hakan TUNÇ

Milliyetçilik, millî şuur yanında 
hem doğru ve zengin bir bilgi 

birikimine hem de onun vazettiği 
üstün ve güzel bir ahlâka ve 

yaşayışa sahip olmayı gerektiren 
yüksek bir düşüncedir.
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her şart altında aynı tavır içerisinde olmayabilmektedir. 
  Bazıları Türk milliyetçiliğinin devlet ve millet hayatı-

na hâkim olmasını istemekle beraber şahsî menfaatlerinin 
ve zaaflarının etkisinde kalıp -kendisinin de inandığı bir 
takım haklı/haksız gerekçeler/bahanelerle- gerekli feragat-
te  ve fedâkârlıkta bulunmaktan kaçınırlar. Türk milletinin 
yükselmesini isterler; ama kendilerinin de  bundan  fayda-
lanmaları, makam, mevki v.b. birtakım maddî-mânevî ka-
zançları olması gerektiğine inanırlar.  «Ben Türk milliyet-
çisiyim, Türk milletine ve davama hizmet ediyorum; bunun 
için de mükâfatı hak ediyorum; hakkım olanı almalıyım” 
diyenlerle yola çıkıp bir mücadeleleyi yürütmek pek müm-
kün değildir; ama bunlar aleyhinde bulunup onları dışla-
mak, milliyetçi olmayan grupların içine itmek de yanlıştır. 
 Bazıları haklarından feragat edip makam, mevki veya 
maddî-mânevî menfaat talebinden vazgeçmeyi kâfi sa-
yarlar; ama kendilerinden bir şeyler vermeye, fedâkârlık 
yapmaya yanaşmazlar; sahip olduklarını muhafaza etmek 
isterler. Bunlar, feragatte bulunmayanlara nazaran daha 
efdal milliyetçilerdir; çünkü hizmetleri karşılığında bir 
mükâfat beklememekteler toplumdaki mevcut konumları-
nı ve imkânlarını korumak istemektedirler. Ancak mevcut 
konumlarını muhafaza için Türk milletinin düşmanlarının 
isteklerini yerine getirip millî menfaatlere zarar vermeye 
de yanaşmazlar; aksi hâl onları zaten milliyetçi olmaktan 

Bazı Türk milliyetçileri ise hem bilgilenmeye, hem 
Türk milliyetçiliğinin gerektirdiği ahlâk ve yaşayışa sahip 
olmaya ve hem de Türk milleti için her alanda feragat ve 
fedâkârlıkta bulunmaya çalışırlar. Bunlar Türk milletinin ve 
Türk milliyetçilerinin”serdengeçtiler”i, “akıncılar”ıdırlar 
ve -kelimenin tam ve gerçek anlamıyla- “ülkücü»dürler. 
Her fikir hareketinde olduğu gibi sayıları -maalesef- azdır. 
Bunlar hem sayıca az oldukları hem hareketin yönlendiri-
ci/yönetici mevkilerinde  bulunmadıkları  ve  üstelik birlik 
olamadıkları için Türk milliyetçiliği hareketi istenen ba-
şarıyı elde edememekte, devlet ve millet hayatında etkili 

olamamaktadır. 
Bir düşünceye kendini adamışlarla onun temsilcile-

ri arasındaki fark işte budur. Bugün düşünce hayatımıza 
yön veren ve gıpta edip  hayırla, rahmetle andığımız At-
sız, Türkeş, Sançar gibi Türk milliyetçilerinin en bariz va-
sıfları millî konularda tavizsiz olmaları, düşünceleri için 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaları ve sözleri, davranışları 
ve yaşayışlarıyla savundukları, mensup oldukları  fikir ve 
harekete en ufak bir leke düşürmemeleridir. 

3- İnsanlara bir düşünceyi benimsetmek için onlara 
umut ve güven vermek gerekir. Millet, bir düşünce hare-
ketini, o hareketin mensuplarına güven duyarsa, onların 
millet için güzel ve faydalı işler yapacağına inanırsa  des-
tekler.  Türk milliyetçileri, halkı fikir ve bilgi yönünden 
aydınlatmada; onun huzurunu, refahını, gücünü arttıracak 
projeler geliştirmede, hazırladığı projeleri duyurmada ye-
tersiz kalıyor. Türk milletinin karşı karşıya olduğu tehlike-
lerin, problemlerin, sıkıntıların ancak milliyetçi kadrolarca 
ortadan kaldırılabileceği yeterince anlatılmıyor..

Türk milliyetçileri, milletimizin bugün maruz bulun-
duğu tehlikelerin büyüklüğü, düşmanlarının çokluğu ve 
gücü karşısında yılgınlığa düşüp  umutsuzluğa kapılma-
malıdırlar. Unutulmasın ki umutsuzluk en büyük felâkettir. 
Önce kendi aralarındaki küçük - büyük fikir ve politika 
ayrılıklarını bir kenara bırakıp birlik olmalı, demokratik 
fakat disiplinli, mensuplarının ortak akıllarından çıkan 
bütün kararları -kendilerine göre yanlış bile olsa- büyük 
bir kararlılıkla savunup gereğini yerine getirmelidirler.  
    «Milleti  aydınlatma” konusundaki sıkıntıların da ilgili 
alanlarda ehil olan ilim adamlarının geliştirecekleri usuller 
ve teknik vasıtalarla sür’atle giderilmesi ve derin bir uyku-
ya dalan yahut uyuşturulan milletin uykusundan uyandırı-
lıp harekete geçirilmesi şarttır. Aksi hâl Türk milliyetçileri 
için de hizmet etmek ve yükseltmek için çırpındıkları Türk 
milleti için de hüsrandır. 
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Taziye: 
Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı  Recep Tayyip Er-

doğan 23 Nisanda  Ermeniler için  taziye diledi.  Bazıları  
bunu bir  özür  olarak algılarlarken bazıları da Ermeni ta-
leplerinin kabulüne yönelik bir taviz olarak değerlendir-
diler.

Özür dilemek değildi bu aslın-
da, herhangi bir nedenle hayata 
veda etmiş insanlara bir taziye idi. 
I. Dünya savaşında yalnız Ermeni-
ler ölmedi ki!  Ermeniler bu tazi-
yeyi Türkiye’nin yaklaşan sözde 
Ermeni soykırımı için yaptığı bir 
manevra olduğunu, bunun bu “soy-
kırımı” kabul etme, onu tanıma 
anlamına gelmediğini yazıyor ve 
şu günlerde Erivan’ı ziyaret eden 
Fransa başkanına da şikâyet etti-
ler. Fransa Başkanı  Hollande ba-
kın ne diyor:  “Soykırımı inkâr bir 
fikir değil, kurbanlara ve gerçeğe 
hakarettir. İnkâra hiçbir kapı açık 
olamaz. Dünyanın her yerinde soy-
kırımın tanınması için inisiyatifler 
var. Tanımak bölmez, birleştirir” . 
O  yine Türkiye’den “artık soykı-
rımı tanımasını” istedi. Bakın bir iyi niyetin karşısında bu 
söylemlerin yer almasını  bekliyorduk.  Bilmiyorduk mu 
ki, bu adamlar Ermenistan’ın arkasındalar ve bu taziyeye 
Ermenilerin nasıl bakacaklarını ve ona olan reaksyonun ne 
olacağını bilmek zor muydu? 

Başbakanın mesajında yer almış şu ifadelere dikkat 
çekilmesini isterim: “Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
yıllarının hangi din ve etnik kökenden olursa olsun, Türk, 
Kürt, Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatan-
daşı için acılarla dolu zor bir dönem olduğu yadsınamaz”.  
Elbette bu taziye yalnız Ermenilere ait değilmiş… Neden 
bunu biz görmezden geldik? Ama Ermenistan’da bu fikri 
eleştirdiler. Dediler ki, başbakan Ermenileri ad ederek1 her 
kese taziye dilemiştir. Meselenin aslı bu olmalıydı. Ölen 
herkes bu taziyeye tâbi tutulmalıydı. Taziye iyi niyetli söy-
lemleriydi; ama bunun yalnız Ermeniler için  okunması 
gerçekten bu ideolojinin taşıyıcılarını2 yüreklendirmiştir. 
Sözde Ermeni soykırımının 100. yılı arifesinde dünyanın 
her yerinde Türkiye aleyhindeki karalama kampanyaları-

1) “Ermenileri ad ederek”: Ermeni adını kullanarak, Ermenilerin 
şahsında.
2)  Buradaki “ideoloji” ile, Türklerin Ermenilere soykırım/katliam 
yaptığı iddiası; “... taşıyıcılar” ile de  başta Ermeni Diasporası ve 
Ermenistan olmak üzere Sözde “Ermeni soykırımı” iddiasında bulunan 
ve bunun propagandasını yapanlar kast edilmektedir.

nın arttığını biliyoruz. 
Bu olaydan sonra beklemek olardı3 ki, Ermeni dias-

porası  Erdoğan’ı bundan dolayı taktir edecek! Tam ter-
si, Erdoğan’ı  Ermenistan’ın izole edilmesinde, sınırları 
kapalı tutmakta suçlamaktalar.   Ve ona samimî olmayan 
bir Türk olarak eleştiri yağmuruna tuttular.4 Eğer biz bu 

taziyeyi böyle algılamakta  ve 
başbakanı suçlamakta devam et-
sek5 Ermenilerden bir farkımız 
olmayacak. Her gün  bu konunun 
gündemde tutulması propaganda-
sını devam ettirsek6 Ermenilerin  
haksız davasına destek vermiş olu-
ruz.  Türkiye’nin devlet adamları 
-kim olursa olsun- bugüne kadar 
bu yalanı kabul etmemişlerdir. 
Başbakan da taziyeyi hiç zaman o 
anlamda yapmamıştır.  Bunu böyle 
okutmamız lâzım…. 

 Bu  taziye olmaya da bilerdi. 
 Çünkü Ermenilerin, özellik-

le  Diaspora Ermenilerinin bun-
dan sonra daha da ileri giderek 
Türkiye’yi suçlamaya devam 
edeceklerini ve hatta bunu kabul 
etmeyeceklerini uzmanlar biliyor, 

başkalarının da  okuması gerekiyordu. Ermenistan›da bu 
taziyeden   böyle bir fikre gelenler oldu ki, «Başbakan7 
1915  Ermeni soykırımının olduğunu itiraf etmiştir. Eğer 
bu olmamışsa onda başbakan kime taziye veriyordu?” 
Haklılar de mi8?  Tabîî, Ermenistan’da da başbakanın me-
sajındaki bu cümleleri  görmezden geldiler ve  Türkiye’yi, 
onun başbakanını eleştirmeğe devam ettiler. Ben bir yer-
de de rastlamadım ki, desinler ki, «Türkiye bununla onu 
demek istedi ki, Ermenistan’la iyi ilişkiler kurmak istiyor, 
bunları normalleştirmeye ve düzeltmeye çaba sarf ediyor. 
Nitekim 2008 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında dip-
lomatik ilişkileri normalleştirme protokollerini imzalandı. 
O protokoller de sonra Ermenistan’ın suçundan  rafa kal-
dırıldı, ama ona rağmen Türkiye her zaman Ermenistan 
ilişkileri normalleştirme peşinde.”

Taziye karşılık bulmadı. 
Her gün Ermenistan basınını takip eden biri olarak di-

3)  beklemek olardı: beklenirdi
4) Tam tersi, Erdoğan’ı sınırları kapalı tutarak Ermenistan’ı izole  et-
mekle ve samimiyetsiz olmakla itham edip eleştiri yağmuruna tuttular.
5) devam edersek
6) devam ettirirsek
7) T.C. Başbakanı
8) değil mi?

“ERMENİ SOYKIRIMI”  
BİR  BATI YALANIDIRDoç.Dr. Gaffar Çakmaklı MEHDİYEV

Sözde Ermeni soykırımının 100. 
yılı arifesinde dünyanın her 
yerinde Türkiye aleyhindeki 
karalama kampanyalarının 

arttığını biliyoruz.
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yorum ki, Başbakanın bu taziyesi karşılık bulmadı. Hatta 
yetersiz bulundu. Onlar bir özür istiyorlar ve Türkiye’nin 
sözde Ermeni soykırımını kabul etmesini  talep etmek-
teler. Bunun arkasında ise Ermenilerin sürdürdükleri ta-
lepler var.   Türkiye “Ermeni soykırımını tanımalı,  Doğu 
Anadolu’nun 6 vilâyetini Ermenilere vermeli, büyük mik-
tarda tazminat ödemelidir.” Bu tazminatın hacmi yaklaşık 
300 milyar dolar olarak gösteriliyor. Ermenilere bu konu-
da -dediğimiz gibi- Batının açık desteği var. Başbakanı-
mızın taziyesinden sonra “24 Nisan Ermeni Soykırımını 
Anma Günü” çerçevesinde Fransa’nın başkenti Paris’te 
düzenlenen törende Cumhurbaşkanı François Hollande 
bakın   neler söyledi:

“Bu trajedinin tek ismi vardır. O da soykırımdır. Baş-
ka bir tanımı olamaz”. Hollande, başbakanın taziyesine  
“Dinlenmesi gereken bir söz; ama yeterli değil. Gerçekte 
ne olup bittiğini de söylemek gerekir. Bir ilerleme olduğu-
nu kabul ediyorum; ama bu sadece Ermenilerin beklen-
tileri değil; hâfıza, özgürlük ve gerçeği isteyen herkesin 
beklentisi soykırımın tanınmasıdır. Eğer bu yolda adımlar 
atılırsa biz onların yanında oluruz” yanıtını vermişti. Bu 
davada Ermeniler ve ağzına baktıkları Fransa aslında Ba-
tının fikrini ifade ediyor.  Batının fikri buysa bilmeliydik 
ki,   bir taziye ile kiminse9 düşüncesinde bir değişme ede-
meyiz10.

Ermeniler tarih ve günleri bile  simgeleştirdiler
“Tehcir Kanunu/kararını”nu doğru okumak lâzım. Ni-

tekim yeni belgeler de çıktı bununla ilgili.  Prof.Dr. Kemal 
Çiçek’in  bu konu ile ilgili belgeleri de içeren bir  büyük 
hacimli kitabı yayımlandı.  Ermenilerin  “soykırım yapıl-
mıştır” demeye hakları yok. 3 yıl önce  başkan Sarkisyan11 
Suriye’ye  Deyzor’a gitti. Orada Ermenilerin öldürüldü-
ğünü, Deyzor’un kuru bir çöl olduğunu, burada dedeleri-
nin ne azapla12 öldürüldüğünü söyledi. Lâkin  bu mekân13 
oranın en bereketli yerlerinden biridir.  Ermeniler14 anlat-
malıyız ki, “tehcire tâbi tutulma”,  zorunlu bir kanundu. 
1914’te Ruslarla savaşa girmeden önce, Taşnaksütyun 
Partisi ve Hınçak Örgütü, Rusya’nın yanında yer alacak-
larını karara bağladılar  Devlet ne etmeliydi? Daha önce 
ise İttihat ve Terakki Partisi ile Ermeni teşkilâtlarının bir 
anlaşması vardı. Ama savaş başlayınca ve Osmanlı ordu-
su Sarıkamış’ta darbe alınca Ermeniler Osmanlı’ya savaş 
açma kararı aldılar ve bunu yalnızca orduya karşı  yap-
madılar. Bu savaş Doğu Anadolu’nun hemen hemen her 
yerinde oldu. Köyler yakılıyordu, insanlar öldürülüyordu. 
Her gün Ermenilerin kendilerine mani olduklarına dair 
İstanbul’a telgraf gitmeye başladı ve o zaman tehcir kararı 
alındı. Karar, Ermenilerin hepsini ilgilendiriyordu; çünkü 
savaş fiilen doğuda olsa da Ermeniler nerede olursa olsun 
birbirlerine destek veriyorlardı. Ve onlar Osmanlı toprak-
larında bir yerden başka yere gönderildiler; çünkü o zaman 
o topraklar15 Osmanlı Devletinin arazisindeydi.

Simgeler:
Ermeniler bazı tarihî günleri simge haline getirmişler. 

9) kimsenin, hiç kimsenin.
10)  değişme meydana getiremeyiz/kimsenin düşüncesini değiştireme-
yiz.
11) Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan.
12) büyük azaplarla, büyük acılar çektirilerek.
13) Deyzor.
14) Ermenilere  (ve dünyaya)
15) Ermenilerin tehcir ettirildikleri, zorla göç ettirildikleri topraklar, 
bölgeler.

24 Nisan, Ararat 1915  v.s.… Onlardan biri de 24 Nisan’dır. 
Acaba 24 Nisan’da ne olmuştur? Aslında bir şey olmamış-
tır. Savaş içinde olan Osmanlı devletine isyana kalkışmış 
ve çoğu terörist olan 234 Ermeni komitacısı 24 Nisan ge-
cesi tutuklanmıştır; o kadar. Onların öldürülmesi ile ilgili 
hiç bir kanıt yok. 24 Nisan olayına kadar ise Ermeni siyasî 
örgütleri kendi kongrelerinde Osmanlı devletine karşı sa-
vaş kararı almıştılar. İtilâf Devletleri ile savaş içinde olan 
devlet16 mecburen Ermenilerin saldırıları ile yüz yüze kal-
mıştı. 27 Mayıs’ta verilen tehcir kararının da nedeni bu ol-
muştur. Ermeni tehciri ise soykırım demek değildir; savaş 
zamanı alınan tedbirlerden biridir ve dünya tarihinde böyle 
kararlar çok olmuştur.

Ermeni saldırıları karşısında biz:
Ermeni meselesi siyasî bir meseledir. Soğuk savaş yıl-

larında Türkiye ile Rusya karşı karşıya olan devletlerdi. 
Sovyetler Ermenilere müsaade etti ki, bu meselede Türk-
leri suçlamaya başlasınlar. Ve Sovyetlerin yardımıyla Er-
meniler Erivan’da 1965 yılında bir soykırım anıtı diktiler. 
Aynı yıl Diaspora’daki bir Ermeni zengini para vererek 
Uruguay’da Ermeni Yasa Tasarısı17nın hazırlanmasını sağ-
ladı. Sonra Ermeniler gördüler ki, bu işle propaganda ya-
pıp bazı şeyleri yapmak mümkündür; çünkü onların gözü 
Doğu Anadolu’da ve Büyük Ermenistan hayalleri var. 
Sonraki yıllarda da ASALA terörü işin içine girdi. Yani bu 
işin mayasında siyaset vardır. Toplum da yapılan propa-
gandalardan dolayı gerçekten böyle bir şey olmuş mudur 
diye düşünebiliyor.

900 bin Ermeni tehcir edildiyse 2 milyon Ermeni 
nasıl soykırıma uğradı?

Öldürülenlerin sayısına gelince: Paris Barış Konferan-
sında 500 bin Ermeni’nin öldürüldüğüne dair bir sunum 
yapıldı. 60’larda bu sayı 1 milyona çıktı. Hatta şimdi bazı-
ları 2 milyona yakın Ermeni’nin öldürüldüğünü söylüyor. 
Halbuki Talât Paşanın kendi eliyle yazdığı Tehcir Kanu-
nunda, tehcir edilen Ermenilerin sayısı 900 binden fazla 
değil. Eğer o sayıda Ermeni tehcir edilmişse, bunların 
hepsi de ölmemişse, -çünkü onların çocukları başka yer-
lerde yaşamaya devam ediyorlar- nasıl 2 milyon Ermeni 
öldürüldü? Tam tersi, gerçekten Türklere soykırımı yapan 
Ermeni çeteleri oldu. Rusların safında yer alan 120 binlik 
Ermeni ordusu kuruldu. Doğru Anadolu’daki kiliselerin 
hepsi silâh deposuydu.

Ortak tarih komisyonu şart.
Burada ortak bir tarih komisyonuna ihtiyaç duyuluyor. 

Başbakanın son taziyesinde de bu tekrar gündeme getiril-
di. Bağımsız bir tarih komisyonu kurulmalı ki, yabancı ül-
kelerden, Ermenistan’dan ve Türkiye’den tarihçiler olsun; 
ama o zaman farklı bir manzara ortaya çıkacak; bu nedenle 
de yıllardır bu çağrıya yanaşmıyorlar, belki de Türk soykı-
rımı ortaya çıkacak.

Tarihî araştırmalara Türkiye her zaman açık. Herhan-
gi bir belge Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden -üye 
olunduğu takdirde- alınabiliyor. Erivan’da oturan bir Er-
meni de bu belgeyi edinebilir; ama biz Erivan’dan belge 
alabiliyor muyuz? Hayır!… Öyle ise  neden «Ortak Tarih 
Komisyonu” kurulmasına karşılar?

16) Osmanlı/Türkiye Devleti.
17) Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı
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Necdet BAYRAKTAROĞLU

TÜRKLERDE ÇEVRE BİLİNCİ

Çevre, insan ve diğer canlıların hayatları boyunca iliş-
kilerini sürdürdükleri ortamdır.  İnsan ve doğa arasındaki 
bu ilişki bir sistemin parçasıdır. Kâinat,  mükemmel bir 
denge içinde canlıların hayatlarını idame ettirdikleri tabîî 
bir nizamdır. İnsan, hayvan, bitki gibi canlıların dengesi 
üzerine kurulan bu kâinatı yüce Rab, temiz ve güzel ya-
ratmış, insanoğlunun emrine vermiş ve her türlü imkânla 
donatmıştır. Dünya insanoğluna yüce Allah tarafından ve-
rilen bir nimettir. Ondan hem faydalanmalı hem de gerek-
tiği gibi onu korumalıyız.

 Kur›an’ımız Bakara Suresi 22. Ayette “O sizin için 
yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina (çadır) yaptı 
ve sizin için gökten yağmur in-
direrek, bununla sizin için çeşitli 
mahsullerden size rızık çıkardı” 
demekte… Ayrıca Rum Suresi 45. 
Ayette ise “Allah’ın buyruklarını 
umursamayan şu insanların ken-
di tercihleri ile yaptıkları işler yü-
zünden karada ve denizde (bütün 
dünyada) fesat (bozukluk) ortaya 
çıktı, nizam bozuldu…” diyerek 
çevre, canlılar ve nimetler konu-
sunda bize buyruklarını ve uyarı-
larını bildirmektedir. 

Sağlıklı ve güzel bir dünyada 
yaşamak için çevre bilincine sahip 
olmak, en iyi temizliğin kirletme-
mek olduğunu bilmek, bu bilinçle 
hareket ederek hayatı dengesi bo-
zulmamış temiz bir çevrede sürdürmek gerekir. Dinimizde 
de çevrenin korunması, temizliğin önemi “temizlik imanın 
yarısıdır (temizlik imandandır)” şeklinde ifade edilmiştir.

Peygamberimiz “Allah’ım, pislikten ve pislenmekten 
sana sığınırım” ,  Hz. Ayşe “Müslümanlık temizdir, kir-
sizdir. Siz de temiz olun, temizlenin. Zira cennete temiz-
ler girer” ,  Hz. Ali Efendimiz  de “Elbiseleriniz eski de 
olsa, kalpleriniz yeni ve temiz olsun” demiştir. Düşünür 
P. Syrus ise “Allah dolu ellere değil, temiz ellere bakar” 
,  Gothe ise “Herkes evinin önünü süpürse, bütün sokak 
temiz olur” diyerek temizliğin ne kadar önemli olduğunu 
ifade etmeye çalışmışlardır..

Eski Türkler «yaşanabilir, temiz bir çevre bilinci”ne 
sahiptiler. Onlar, içinde yaşadıkları çevreye (tabiata) ve 

iklime uygun «atlı, göçebe/konar göçer hayat tarzı”nı1 
seçmişlerdi. Yaptıkları savaşlar ve  akınlar onlarda  vatan, 
millet, toprak bilincini geliştirdi. Yeşili, ormanı, sulak ve 
otlak bir çevreyi tercih ettiler. Orta Asya’daki 4600 met-
re yükseklikteki Altay dağlarının ormanlık bölgelerinden 
inerek bozkır hayatına geçtiler. 1200-1400 metre yüksek-
likteki yaylalarda; ağaçlı, otlaklı, çayırlı, sulak, mera ve 
mezralarda hayvan yetiştiriciliği yaparak yaşamaya başla-
dılar.

Selçuklular  zamanında da çevreye, temizliğe, ye-
şilliğe, ormana çok önem verilmiş, vakıflar vasıtasıy-
la camiler, medreseler, kütüphaneler, hastahaneler, 

imaretler,bedestenler/kapalı çarşı-
lar, hanlar, kervansaraylar, hamam-
lar, yollar, köprüler, çeşmeler,su 
kanalları, kaleler gibi nice mimarî 
ve sanat değeri yüksek,  görkem-
li, kıymetli harika eserler yaparak 
çevrenin, şehrin, memleketin gü-
zelleşip kalkınmasını sağlamışlar-
dır.

Osmanlı döneminde de  halkın 
yaşanabilir bir çevrede hayatlarını 
sürdürmesi için, belirli bir sistem 
kurulmuş ve yasal düzenlemeler 
yapılmış; emirlerle, telkinlerle, 
uyarı ve cezalarla sistemin sağ-
lıklı bir şekilde işlemesi sağlan-
mıştır. Şehir, kasaba ve köylerde 
emniyeti ve asayişi teminle  gö-

revli «subaşılar” yanında sadece çevrenin temizliğini ve 
bunun kontrolünü yapmakla görevli «çöpçübaşları» vardı. 
Bunlar mahallelerdeki sokakların, çarşıların, pazarların te-
mizliğine bakarlar, çarşıların temizliğinden esnafı sorumlu 
tutarlardı. Osman Beyin ilk tayin ettiği iki görevliden biri 
subaşı idi ve bunlar yerleşim yerlerinin emniyetinden, asa-
yişinden ve  temizliğinden sorumlu idiler.

Osmanlı döneminde devlet çevrenin, havanın, liman-
ların, mahallelerin, cadde ve sokakların temizliği ile ilgili 
birçok ferman ve nizam-nâme yayımlanmıştır. Nizam-
nâme, belirli bir alandaki işlerin nasıl yapılacağını gös-
teren, uygulanacak ve yapılacak çalışmalarla bunlara ait  
1) Bu, kışlakları ve yaylakları belli, düzenli bir “göçebe/konar 
göçer”liktir. 

(Fatih Sultan Mehmet ve Kanunî Sultan Süleyman’ın Çevre Nizamnameleri)

Sağlıklı ve güzel bir dünyada 
yaşamak için çevre bilincine 

sahip olmak, en iyi temizliğin 
kirletmemek olduğunu bilmek, 

bu bilinçle hareket ederek hayatı 
dengesi bozulmamış temiz bir 

çevrede sürdürmek gerekir.
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hükümleri ve usullerini açıklayan ve merkezî idare tarafın-
dan düzenlenen metinlerdi.

İdarî dairelerin işlemleri ile ilgili nizam-nâmeleri yap-
ma yetkisi padişaha ait idi.  

Fatih Sultan Mehmet Han, «Çevre Nizam-nâmesi”nde 
şöyle demektedir:

 “Ben ki İstanbul fâtihi abd-i âciz2 Fâtih Sultan Meh-
met; bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçele-
rimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kâin3 
ve mâlûmu’l-hudut4 olan 136 bap5 dükkânımı aşağıda-
ki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eyledim. Şöyle 
ki: bu gayrımenkûlâtımdan elde olunacak nema’larla 
İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bun-
lar ki ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür 
külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları 
gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine 
bu tozu dökeler ki yevmiye 20›şer akçe alsınlar…” (1 )

Kanunî Sultan Süleyman, 1539 yılında Edirne’nin 
mahalle, sokak ve çarşılarının temizlenmesi için Edirne 
Çöpçübaşısına verilmek üzere yayınladığı çevre nizam-
nâmesinde:

1. Bundan böyle hiçbir kimse evinin çevresini ve 
dükkânlarını pis tutmayıp herhangi bir pis madde görür-
lerse temizlesinler.

2. Subaşı Ömer, çarşı ve mahallelerde dökülen pislik-
ler kimin evine ve avlusuna yakın ise onun döktüğüne 
kanaat getirilerek temizlettirilsin…

3. Kervansarayların pislikleri kervansaraycı tarafın-
dan boş bir yere döktürülsün.

2) abd-i âciz: Âciz kul.
3) kâin: Bulunan, var olan, mevcut olan.
4) mâlûmu’l-hudut: Hududu/sınırı mâlûm/belli.
5) bab/bap: Kapı, bölüm, parça (Burada “adet/tane”)

4. Hamamların pis suları belirli bir yerden akmalıdır. 
Kim buna riayat etmez ise ona temizlettirilsin.

5.… 6- Çamaşır yıkayanların pis suları, kan alıcıların 
kanlarını umumî yollara dökmelerini engelleyerek boş 
yerlere dökülmesini sağlasın.

7.…8. Açık kabirleri ördürsün; at, köpek ve kedi gibi 
hayvanların leşlerinin kabirlerin arasında bırakılmasına 
müsaade etmesin.

9.… 10. Evlerde çamaşır yıkadıkları sabunlu suyu 
yolun üzerine dökmesinler. Dökenler hakkında gereken 
muamele yapılsın.

11. Çevreyi her türlü pislik ve taşlardan temizlettirsin. 
At ölüsü vs davar leşlerini halkın rahatsız olacağı yerlere 
koydurtmasın. Her kim bu hususlara riayet etmeyip inat-
laşırsa, ortalığa bıraktığı leşin kafası boynuna takılarak 
halka teşhir edilsin.

12. Hiç kimse inatlaşıp yasaklarıma karşı çıkmasın-
lar. Buna cür›et edenler yüce katıma bildirilsin. Kadı ve 
şehir subaşısı halka yardımcı olmayı ihmal etmesinler. 
Safer sene 946 (Haziran-Temmuz 1539)  (2 )

1559 yılında Ağriboz Sancak Beyine yazılan bir hü-
kümde: “Ağriboz limanına gelen gemilerin safra dökme-
lerinin engellenmesi” istenmiş, 1567’de Haslar Kadısına 
yazılan hükümde “40 çeşme suyu ve diğer suların geçtiği 
güzergâhlara bağ, bahçe yapılması, ev inşa edilmesi”nin 
yasaklandığı, 1593 tarihli fermanda “Çirkapların (sıvı 
atıkların) evlerden gelişi güzel dışarı akıtılmaması ve her-
kesin geçtiği yola bırakılmaması” istenmiştir. (3 )

Osmanlı devlet yetkilileri ve hayır sahipleri kurdukları 
vakıflar sayesinde de, yerleşim yerlerinin gelişmesi, çev-
renin korunması, güzelleştirilmesi ve temizlenmesi husu-
sunda büyük çaba göstermişler.

29

Gençlik Dergisi



Duvar yazılarını silen vakıf, Fatih Sultan Mehmet Vak-
fı vakıf-nâmesinde “Aklı başında dirayetli birisi vakfın 
mahi’n- nukuşu6 olup her an cami, medrese, kışla, çeş-
me, han, hamam ve bahçe gibi yerlerin hangisi olursa 
olsun duvarlarının temiz kalmasına dikkat edecek, yazı 
yazan, çizen veya pisleyen kendini bilmezlerin pislikleri-
ni temizleyecektir.” İstanbul. M 1470   (4)

Çevreyi Güzelleştiren Vakıf-Nebioğlu Cafer Çelebi 
Efendi Vakfı- İstanbul M.1569, Boğazda temiz hava al-
dıran vakıf – Ramazanoğlu Hacı Nurettin Ağa Vakfı. İs-
tanbul. M.1730, Çevre ve Ormanı Koruyan Vakıf – İsmail 
Zühtü Paşa Vakfı. İstanbul. M.1885, Şehir estetiğini koru-
yan vakıf – Mehmet Hayri Paşa Vakfı. İstanbul M.1903  ( 
5 )

İnsan yaşamı, çevresiyle oluşturduğu doğal dengeler 
üzerine kuruludur. Sağlıklı yaşamanın en önemli şartların-
dan birisi tabiî hâli bozulmamış temiz çevrede yaşamak-
tır.1982 Anayasasının 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi ge-
liştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” denmekte-
dir. Son yıllarda çevre kirliliği, dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de etkisini daha fazla göstermektedir. Hızlı nüfus 
artışı, çarpık kentleşme, sağlıksız yapılaşma, hızla gelişen 
teknoloji, sanayileşme ekolojik dengeyi bozarak sağlıksız 
bir çevrenin meydana gelmesine ve çevre felâketlerine se-
bep olmaktadır. Gelişen ilim ve teknoloji, teknolojik ya-
rarlarlar sunup hayatı kolaylaştırırken dünyamızı telâfisi 
zor tehlikelere maruz bırakmaktadır. Ozon tabakasının 
yırtılması, nükleer atıkların artması ve ölümcül boyutlara 
ulaşan radyasyon kirliliği büyük tehlike saçmakta, insan 
yaşamı için hayatî öneme sahip su, hava, toprak ve yeşil 
alanlar her geçen gün tehlikeli bir biçimde kirlenmektedir.

Yale Üniversitesinin 2012 Dünya Çevre Raporunda 
Türkiye, çevre sağlığı ve doğayı korumada 132 ülke ara-
sında 109. sırayı almıştır. Bu vahim sonuç çevreyi koru-
mada  dikkatli olmamız ve bir an önce yanlışlarımızı dü-
zeltmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde ormanlar yıllardır acımasızca, bilinçsizce 
yakılmakta, kesilmekte;  ağaçlı, yeşil bitki alanlarımız, ve-
rimli tarım arazilerimiz, sanayi kuruluşları ve konutlarla 
mahvedilmekte, sanayi atıkları ile akarsu, göl ve denizle-
rimiz kirletilmektedir…Oysa ormanlar ve yeşil alanlar bir 
ülkenin akciğerleridir.

Hz. Peygamberimiz ağaçla ilgili bir sözünde: “Kıyame-

6) mahi’n-nukuş: Nakışları (nakış ve yazıları) yok eden/kirlerini silen, 
temizleyen.

tin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikin” demiş, 
Fatih Sultan Mehmet Han ise “İzinsiz bir ağaç kesenin 
başını keserim” diyerek bu konudaki hassasiyetini belirt-
miştir..

İnsanoğlu kendisine sunulan doğanın kıymetini bilme-
li, onu korumalı… Çünkü tüm bu nimetlerde diğer insan-
ların ve canlıların da hakkı bulunmaktadır. Dünya her şeyi 
ile bize emanet edilmiş olup hiçbir şeyini israf etmeden 
kullanmalıyız. İnsanlar tabiatın gözcüsü olmalıdır. Aslında 
doğa, bekçiyle değil, sevgi ile korunur. Biz doğayı korur-
sak o da bizi korur.

 Peygamberimiz bir hadis-i şerîfinde “ Merhamet et-
meyene merhamet olunmaz.” demektedir.

İnsanlarımız son 15-20 yıldır fikren çok kirlendi, başka-
laştı, özellikle çevresine karşı sorumsuzlaştı. Parkta, bah-
çede, piknikte çöplerini ortalığa bırakmakta, sigarasının 
izmaritini rastgele etrafa fırlatmakta… Düğün, toplantı, 
bar, gazino, eğlence yerleri, ev ve özel mekânlarda gürültü 
kirliliği yaşanmakta… Avrupa ülkelerinin cadde veya so-
kaklarında bir sigara izmariti, yiyecek, içecek atıkları, çör 
çöp göremezsiniz. Çevre için herkes birbirine karşı gözcü 
ve denetimdedir.

 Düşünür Mary Mellor “Yeryüzü basitçe, insanoğlu 
için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir” demektedir.

Devlet yöneticilerine, özel sektör veya kamu çalışan-
larının hepsine, bilim adamlarına, sanatçılara, her anneye 
ve babaya, kısacası bütün Türk insanına büyük görevler 
düşmektedir. Devlet âcil ve kararlı şekilde, teknik ve üstün 
kamu yararı düşünülerek yasal düzenlemeler getirmeli-
dir. Eğitim kurumlarında çevre bilincine ağırlık verilmeli, 
çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konusunda herkese 
sorumluluk kazandıran eğitim, konferans, seminerler ve-
rilmeli; yazılı,sesli ve görüntülü  basın-medya kanalıyla 
toplum bilgilendirmeli, duyarlı hâle getirilmelidir.

Ecdadımız planlı şehirleşme, temizlik ve tabiî dengeyi 
korumak ve güzel bir çevrede yaşamak için birçok tedbir-
ler almıştır. Biz de geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü 
iyi bilirsek onlardan örnekler alıp çevremizi korumada 
daha bilgili ve bilinçli hareket etmiş oluruz. İnsanlığın 
ortak malı olan bu dünyayı, gelecek nesillere kirli, çirkin 
bırakmaya hakkımız yoktur. Gelecek kuşaklara bir borcu-
muz ve sorumluluğumuz var. Bizlerin yaptığı hataların, 
yanlışların bedelini onlar ödememelidir.
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BİLGİYURDU: Sayın F.A.BAHADIR, Kayseri sizi 
burcu burcu vatan ve millet sevgisi kokan şiirlerinizden 
tanıyor. Kayseri’nin övüncü oldunuz. Biraz kendinizden 
bahseder misiniz?

F.A.BAHADIR: Teşekkürler!  Öncelikle şunu belirt-
mek isterim, okuyanın ya da dinleyenin vatan ve millet 
kokusunu duyabildiği şiirleri yazıyorsam ne mutlu bana.

1958 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde doğmu-
şum. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilimi Pınarbaşı’nda ta-
mamladım. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesinden mezun oldum. Cumhuriyetin irfan ordusunda 
başladığım öğretmenlik mesleğine 25 yıl devlet hizmetinin 
ardından bir özel eğitim kurumunda devam etmekteyim. 

BİLGİYURDU: Sayın Hocam, dünyada ne kadar 
akıl varsa o kadar şiir tarifi vardır diye düşünüyoruz 
ama,  sizce şiir nedir?

F.A.BAHADIR: Benin hayat felsefemde sanatın bütün 
türleri millete hizmet emenin bir aracıdır. Mimarı, heykel-
tıraşı, romancısı, hikâyecisi, şairi… Hepsinin asıl amacı 
millete hizmet olmalıdır. Şiiri de kendi büyüleyici havası 
içinde tanımlandığımda şöyle diyebilirim: Şiir duyguların 
kendine özgü kuralları içerisinde anlamlı sesler haline gel-
mesidir.

    
BİLGİYURDU: Sağlığında kıymeti bilinen bir şair, 

yazar veya sanatçı olmak her insana nasip olmuyor. 4. 
baskısı yayımlanan  “Yeniden Kuvâ-yı Milliye” adlı şiir 
kitabınızla, Cumhuriyetin 90. yılına ithafen  çıkardığı-
nız  “Eylüllere Karışır Eylüller” adlı ikinci şiir kitabınız 
Türk Edebiyatı tarihinde müstesna yerini  almış oldu. 
Şiirlerinizin dilden dile dolaşıyor olması, yaşayan millî 
şair olarak büyük itibar görüyor olmanız ve “Liseli 
Şehitler Destanı” ndan bazı dizelerinizin Cumhuriyet 

Meydanı’na yazılmış olmasıyla bu yüce milletin gön-
lünde yer almış olmanız nasıl bir duygu? Bunun keli-
melerle tarifi mümkün mü?

F.A.BAHADIR: Ben bu konuda kendimi şanslı sayıyo-
rum. Türkiye’mizin en güzel meydanlarından birinde taşa 
yazılmak ve bunu yaşıyorken görmek gerçekten çok gü-
zel. Ancak daha da güzel olanı Kayseri Lisesinin Sakarya 
Savaşı’nda şehit olan kahraman öğrencilerinin anılarının 
bu güzel meydana taşınmasına ve sürekli hatırlanmalarına 
vesile olmak…  

Şiirlerim zaman zaman şehrimizde ve şehrimizin dışın-
da milli bayramlarda meydanlarda okunuyor.                 Üni-
versitelerin ya da liselerin hazırladığı şiir dinletilerinde 
şiirlerimin okunduğunu haber alıyorum. Bazen da bu din-
letilere konuk olarak katılıyor şiirlerimi gençlerden dinle-
menin mutluluğunu yaşıyorum. Ulusal kanallarda okunan 
şiirlerim de var. Yerel ve ulusal basında kitaplarım ve şiir-
lerim hakkında yorumlar çıkıyor. Tabi ki bütün bunlar her 
şairin hoşuna gidecek şeyler.

İlk kitabım olan “Yeniden Kuvâ-yı Milliye” bir şiir ki-
tabı olarak büyük ilgi gördü. Dört baskı yapması da bunun 
göstergesi. Şiir severlere teşekkürlerimi sunuyorum. İkin-
ci kitabım “Eylüllere Karışır Eylüller”le ilgili de güzel 
şeyler yazılıp söyleniyor. Bunlar nefse güzel gelen şeyler. 
Türk Edebiyatında bir yerim inşallah olur. Ama benim için 
daha önemli ve güzeli, bu büyük milletin gönlünde yer ala-
bilmeyi başarabilmek arzusudur. Bu arzum gerçekleşirse 
dünyanın en bahtiyar insanlarından biri de ben olurum. 

BİLGİYURDU: Şiir yazmaya ne zaman ve nasıl 
başladınız? Nerden çıktı şiir yazmak?  

F.A.BAHADIR: Şiir bende yazmadan evvel okuma 
tutkusu olarak ortaya çıktı. Okuma yazma öğrenmeden 
önce kulaktan ezber yoluyla bir hayli şiir ezberlemiştim. 

FAZIL AHMET BAHADIR’LA ŞİİR ÜZERİNE SÖYLEŞİ
KAYSER’NİN ÖVÜNCÜ

31

Gençlik Dergisi



Güzel okuyor olmalıydım ki akraba oturmalarında okutu-
yorlardı. İlkokul birinci sınıfta 23 Nisan kutlamalarında ta-
nıştım kürsüyle. O gün bu gün 
şiir okuyorum.

İlk şiir yazma denemele-
rim ilkokul yıllarında oldu. 
Şiirden ziyade ezbere bildi-
ğim şiirlerin kelimelerinin ye-
rine kendi kelimelerimi koya-
rak bir iki şiirimsi yazdığımı 
hatırlıyorum. Ortaokul ve lise 
yıllarında her genç gibi ben de 
biraz şairdim. Şiir yazma işi 
üniversite bittikten sonra baş-
ladı diyebilirim.

  
BİLGİYURDU: İkinci 

şiir kitabınız “Tarih Türkçe 
Konuşur”la başlıyor. Türk’ün 
alın yazısı… Tarihin derinlik-
lerinden sızıp gelen müthiş bir 
terennüm… Bu dizeleri yaz-
dıran ruh, asalet ve yüksek 
idrakin kaynağını sorsak ne dersiniz?  

F.A.BAHADIR: Türkler insanlık tarihinin en eski 
milletlerinden biri. Bu açıdan bakıldığında da Türkçe yer 
yüzünde konuşulup yazılan en eski dillerden biri. Ancak 
çeşitli sebeplerden dolayı gereken ilgi ve sevgiden uzak 
kalmış. Hatta zaman zaman aşağılanmış, saldırılara uğra-
mış. Yeryüzünde bebeklerine başka bir milletin dilinden 
ad koyan bizden başka bir millet yoktur her halde. İşte 
kutsalıma yapılan bu haksızlığa karşı bir isyanını ifadesi 
olarak doğdu “Tarih Türkçe Konuşur”.

 
BİLGİYURDU: Türk millî ruhuna doyumsuz haz 

veren iki şiir kitabınız; şiirde yeni bir tadın, vatanla 
yoğrulan sanatın, ulvi bir kokunun,  milli iştiyakın 
farklı bir terennümü olarak asırlık yanık dudaklara 
esenlik olduğunu görüyoruz. Şiirlerinizde hissedilip tarif 

edilemeyen bir örgüye rastladık. Nedir bu sır? 
F.A.BAHADIR: Özellikle yapmaya alıştığım bir şey 

değil kendiliğinden oluşan bir tarz. Ruhumu besleyen kay-
naklarla ilgili diye düşünüyorum. Milli ve tarihi hikaye ve 
romanları okuyarak büyüdüm .Bu milli temelin üzerine de 
ilahiyat öğrenimi görünce  bahsettiğiniz örgü oluştu sanı-
rım.

           
BİLGİYURDU: Birinci kitabınıza  “Yeniden Kuvâ-yı 

Milliye”  ismini koymanız bir özlemin itirafı mı, milli 
bünyede bir yanık kokusu mu? Neyin tereddüdü, Türk 
nesline neyin mesajı?

F.A.BAHADIR: Kültürel ve ekonomik işgalin her ge-
çen gün biraz daha arttığını hissederek yaşamak. Her şey-
den daha aziz bildiğiniz vatanınızın bölünüyor olduğunu 
görmek. Gençliğe Hitabenin işaret ettiği tehlikelerin birer 
birer ortaya çıktığını anlayıp sebepleri sorgulamak… Her 
Türk’ü “Yeniden Kuvâ-yı Milliye” diyecek bir noktaya 
getirmez mi?

  
BİLGİYURDU: “Eylül”, hüznün, karamsarlığın 

evrensel sembolü... Sanki her sonun başlangıcı, sonsuz-
luğa yelken açan edilgen fiillerin sarmalı... İkinci şiir 
kitabınıza “Eylüllere Karışır Eylüller” ismini vermenizin 
özel bir nedeni var mı?

F.A.BAHADIR: Eylül, siyah önlük, beyaz yaka. İlko-
kula başlamanın heyecanı… Eylül, ilk gençlik heyecanları 

okul yolu duygusallıkları… 
Eylül, üniversiteli bir gencin 
evinden ilk ayrılışı, gurbetle 
tanışması... Ve kahpe bir 12 
Eylül hikâyesi... Bilmem an-
latabildim mi?

 
BİLGİYURDU: Üç beş  

kıytırık şiirle her önüne ge-
len ben şairim diyor. Her 
şiir yazan şair mi? Burada 
ölçü ne olmalı? Bir kıstas 
var mı veya olmalı mı siz-
ce? Kimlere şair denir, yani 
şairin karakteristik özelliği 
nedir sizce? 

F.A.BAHADIR: Bu ko-
nuyla ilgili olarak her zaman 
dillendirdiğim bir düşüncemi 
söylemekle yetineceğim. Şiir 
yazmak Tanrı vergisi bir ye-

tenektir. Eleştirmenlik; tahsil, bilgi birikimi ve uzmanlık 
isteyen apayrı bir konu... Ancak şairin çok şiirin az olduğu 
bir dönem yaşadığımız da su götürmez bir hakikat.

BİLGİYURDU: Her sanatkârın gönlünde ölümsüz-
lük yatar. Sizce şairi ölümsüz kılan nedir?

F.A.BAHADIR: Kaliteli eserler ortaya koyabilmektir 
 
BİLGİYURDU: Sizce Türk toplumunun en önemli 

hastalığı nedir? 
F.A.BAHADIR: Kendine yabancılaşması... Taşıdığı 

soylu değerlerin farkında olmayışı… Kendine düşman ya-
bancıya hayran olması…

BİLGİYURDU: Türk şiirinin itibarı hakkında ne-
ler söylemek istersiniz? 

KENDİM İÇİN

Tutuşup hece hece

Mısra mısra yanarken,

Dipsiz kuyulara uzardı gece.

Karanlığı en zifiri yerinde

Küçücük bir kıvılcım olabilmekti derdim.

Ben,bu sevda uğruna

Koca bir ömür verdim.
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F.A.BAHADIR: Tarihin derinliklerinden gelen sözlü 
ve yazılı, soylu ve yüce bir şiir geleneğine sahibiz. Ancak 
hemen hemen her konuda olduğu gibi sanat ve edebiyatta, 
dolayısıyla şiirde de sıkıntılı günler geçirdiğimiz bir ger-
çek. Lakin ümitsiz değilim. Türk’ün her şeyi her alanda 
hak ettiği yere mutlak gelecektir.

 
BİLGİYURDU: Etrafımıza baktığımızda küçük 

dağları yaratan birçok şairin olduğunu görüyoruz. Ne-
dir bu Allah aşkına? Bir şairin, ozanın ya da her han-
gibir sanatçını enaniyet, kibir, gurur, başkalarını hor 
görme, aşağılama, kendine zorla saygınlık gösterilme-
sini bekleme, tabiri caizse yarı tanrılaşma isteği gibi 
duygular taşıması veya sergilemesi doğal mıdır yoksa?

F.A.BAHADIR: Kur’an-ı Kerim’ de Hz. Lokman oğ-
luna nasihat ederken şöyle diyor:

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve 
yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir ki-
birleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini 
alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesi-
dir.”     Bu konuyla ilgili başka bir şey söylemeye gerek 
var mı?

BİLGİYURDU: Şairlik sonradan kazanılır mı, doğuş-
tan mı gelir? Çok okumak mı, emek mi, sanatsal zekâ mı, 
derin bilgi mi, ne etkili?  Ne dersiniz? 

F.A.BAHADIR: Öncelikle şunu belirteyim, sanatsal 
zekânın genetik olduğu görüşü oldukça kabul gören bir 
düşünce. Şairlik de genetik zekânın bir ürünü... Yani son-
radan, zorlamayla şair olunmuyor. Lakin sade doğuştan 
gelen yetenekle de şiir yazılmıyor. Çok okumak, üst düzey 
bir bilgi birikimi, çok iyi bir gözlemci olmak, bıkmadan 
usanmadan çalışmak…

  
BİLGİYURDU: Şiir okuyan, şiir yazandan daha 

az? Yanılıyor muyuz? 

F.A.BAHADIR: Bu konuda sizinle aynı görüşteyim. 
Maalesef şiir yazan, şiir okuyandan daha çok… Asıl sıkın-
tılardan biri de sanal âlem şairliği. Bir birine riya dolu ilti-
fatlar yağdıran şairler, şaireler… Okumadıkları şiiri kendi 
şiirlerinin beğenilmesi adına beğenenler...

BİLGİYUDU: Türkiye’nin çeşitli yerlerinde şiir 
dinletileri düzenlenmekte, bunların pek çoğuna katılan 
biri olarak konu hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebi-
lir miyiz?

F.A.BAHADIR: İki bin yılından beri Türkiye de yapı-
lan ulusal ve uluslararası şiir dinletilerine katılıyorum. Bu 
konu da seçici olduğumu söylemekte bir sakınca görmü-
yorum. Her davet edildiği yere gidenlerden, her uzatılan 
mikrofona şiir okuyanlardan değilim. Üzülerek belirteyim 
ki şiir dinletilerinin kalitesi hızla düşüyor. “Davet edilmek 
için davet etmek” adet haline geldi. Eşin, dostun çağırıldı-
ğı etkinlikler arttı. Tabii olarak bu da kalitenin düşmesine, 
dinleyicilerin de “Şiir bu mu?” demelerine sebep oluyor.   

BİLGİYURDU: Biraz da sevdikleriniz, özlemleri-
niz, duygularınız, korkularınız,  arzu ve hedefinize ne 
derece ulaştığınız hakkında söz eder misiniz? 

F.A.BAHADIR: Bu sorunuza özellerimi kendime 
saklayarak cevap vermek istiyorum. Yurdumu, milletimi 
özümden çok seviyorum. Güçlü, laik, tam bağımsız bir 
Türkiye ve onun liderliğinde Türk Birliği özlüyorum. Bu 
özlemimin gerçeğe dönüşmemesinden korkuyorum. Hede-
fime ulaşıp ulaşmadığım, yıllar sonra belli olacak... Bunu 
ben değil edebiyat eleştirmenleri söyleyecek…

BİLGİ YURDU: Bize zaman ayırıp düşünlerinizi 
paylaştığınız için teşekkür ederiz.

F.A.BAHADIR: Size ve şahsınızda Bilgiyurdu ailesi-
ne teşekkürlerimi sunuyorum.
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Daha önce öğrenme stratejileri üzerine bir yazı yayın-
lamıştık. O yazıda, öğrenme stratejisinin ne demek olduğu 
ve «öğrenmeyi öğrenme» konusunda açıklayıcı bilgiler 
verilmişti. Bu yazıda bu stratejilerden biri olan dikkat stra-
tejileri ele alınarak bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Konu 
yine «öğrenmeyi öğrenme» kavramı içinde değerlendiri-
lecektir. Diğer stratejiler ilerleyen sayılarda değerlendiri-
lecektir.

 «Öğrenmeyi öğrenme» kavramı denince, bir takım 
stratejiler ile geliştirilebilen, öğrenmenin miktarı ve etkili-
liğini vurgulayan bir kavram akla gelmektedir. Bu noktada 
öğrenmeyi öğrenme ile ilgili stratejiler karşımıza çıkmak-
tadır. 

Bunlar (Ulusoy, Güngör, Akyol ve Diğerleri 2003);
1. Dikkat stratejileri,
2. Tekrar stratejileri,
3. Anlamlandırmayı arttıran stratejiler,
4. Yürütücü biliş stratejileri,
5. Geri getirmeyi (hatırlamayı) artırıcı stra-

tejiler,
6. Duyuşsal stratejiler 

«Öğrenmeyi öğrenme»de önemli olan, öğrenen kişinin 
öğrenmenin doğasını bilmesi, kendi öğrenmesinin nasıl ol-
duğunu keşfetmesi, yine kendi öğrenmesini izleyerek ek-
siklerini tespit etmesi ve bu eksiklikleri ortadan kaldıracak 
strateji, yöntem ve teknikleri geliştirmesidir. Her ne kadar 
öğrenme dendiğinde aklımıza okullar ve öğrenciler gelse 
de öğrenmenin ve onunla ilgili her şeyin aslında bütün in-
sanları ilgilendiren bir konu olduğu görülmektedir. 

1. Dikkat Stratejileri
Gagne’ye (1988) göre; çevreden gelen bilginin birey 

için gerekli olanlarının kısa süreli belleğe geçişini sağ-

layan en önemli süreç dikkattir. Bu nedenle öğretimde 
yerine getirilmesi gereken ilk işlev, öğrencinin dikkatini 
belirginleştirmek ve arttırmaktır. Kendi kendine öğretim, 
öğrencinin birkaç dikkat stratejisinden birini benimsemesi 
ve nesnel öğrenen olmasına dayanır. Stratejik bir öğrenci, 
öğrenme oluşumunda amacını belirledikten sonra dikkat 
stratejilerinden en uygununu seçerek kullanır. Dikkat yö-
neltmede kullanılan stratejilerden biri, metindeki yazıların 
altını çizmektir. Anahtar sözcüklerin ve temel düşüncele-
rin altının çizilmesi, öğrenciler tarafından yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Subaşı, 2002).

Öğretim etkinliklerinin birincisi, öğrencinin dikkatini 
öğrenilecek konuya çekmektir. Kendi kendisinin öğren-
mesini sağlayacak öğrenci, öğreneceği hedefe bağlı ola-
rak, birçok dikkat çekme stratejisinden birini kullanarak 
dikkatini öğrenilecek hedef üstünde yoğunlaştırabilir. 
Anahtar sözcüklerin ya da temel fikirlerin altını çizme, 
öğrencinin dikkatini öğrenilecek bilgi üstünde yoğunlaş-
tırma yollarından biridir. Altını çizme, öğrencinin dikka-
tini önemli noktalarda toplamakla birlikte, bu stratejinin 
küçük yaşlarda etkili olarak kullanılamadığı gözlenmiştir 
(Senemoğlu 2002).

Anderson ve Armbruster’a (1984) göre, altını çizme 
stratejisinin etkili olarak kullanılabilmesi için, önemli 
bilginin önemsizden ayırt edilmesi gereklidir. Küçük yaş-
lardaki çocuklar, önemli bilgiyi önemsiz bilgiden ayırt et-
mekte güçlük çektikleri için bu stratejiyi kendi kendilerine 
etkili olarak kullanamamaktadırlar. Öğrenmenin meydana 
gelmesi için, fiziksel olarak satırların altını çizme yeter-
li değildir; çünkü önemli bilgiyi önemsizden ayırt etme, 
bilgiyi anlamayı gerektirir. Ancak okuduğu metni anlaya-
bilen birey, önemli bilgiyi seçerek altını çizebilir (Sene-

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME VE 
ÖĞRENME STRATEJİLERİİbrahim GÜNGÖR

ibrahimgungor38@hotmail.com
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moğlu 2002).
Arends’e (1997) göre yazıların altını çizmenin yararları 

şunlardır:           
1. Yazıların altını çizme; anahtar sözcükleri, temel dü-

şünceleri fiziksel olarak yerleştirir, böylece gözden geçir-
me ve anımsama hızlı ve etkili gerçekleşir.

2. Yazıların altını çizerek seçme süreci, var olan bil-
giyle yeni bilginin birleştirilmesine yardım eder (Ulusoy; 
Güngör; Akyol ve Diğerleri 2003).

Dikkati çekmede kullanılan bir diğer öğrenme ya da 
çalışma stratejisi de metin kenarına not almadır. Metin 
kenarına alınan notlar, yuvarlak içine alınan bilinmeyen 
sözcükler, önemli addedilen fikri belirtmek üzere satırın 
yanına konan yıldızlar, ayrıca anlaşılmayan veya tutarlı ol-
mayan cümlelerin ve paragrafların yanına konan soru işa-
retleri, paragrafın yanına “soru olarak sorulabileceği”ni 
belirtmek üzere konan veya paragrafı özetleyen cümleyi 
gösteren işaretler ile  benzerlik ve farklılıkları belirten not-
lar gibi işaret ve açıklamalar, öğrencinin dikkatini belirli 
noktalara yoğunlaştırmasını, önemli addedilen bilgi üstün-
de odaklaşmasını ve daha hızlı bir biçimde tekrar etmesini 
sağlamaktadır. Metnin yanına yazılan bu açıklama not ve 
işaretleri, öğrenci için bir bakıma ikinci okumada parag-
rafla ilgili bir “organize edici bilgi” niteliği de taşır.

Tablo: Metin Kenarına Alınan Not Ya da İşaret Türleri

Metin Kenarına Alınan Not ya da 
İşaret Türleri Örnekler

1. Önemli bilgi tanımlamaları,
2. Bilinmeyen sözcükleri daire 

içine alma,
3. Önemli bilginin başına yıldız 

koyma.
4. Sorulabilecek muhtemel sorula-

rı işaretleme.
5. Anahtar fikirleri, nedenleri, 

sonuçları numaralandırma.
6. Yanıltıcı, karıştırıcı ifadelere 

ilişkin notlar.
7. Özet ifadeleri işaretleme.
8. Benzerlikleri not etme.

Derste, öğretmenin akademik 
işlevler için harcadığı zamana 
“öğretmeye ayrılan zaman” 
adı verilmektedir.
1. en az 11’i federal hükü-

metin tehlikeli casuslar 
listesinde bulunmaktadır.

2. **Sistemin yaşaması için 
dönüt şarttır.

3. Soru cümlesi; en uygun 
kira sözleşmesi nasıl 
yapılır?

4. Hava durumu, 1) Alçak 
basınç, 2) Yüksek basınç-
tan etkilenir.

5. ?? Tekrar etme strateji-
leri, özellikle kompleks 
stratejilerdir. Gerçekten 
mi???

6. Yeni öğretmenler, kari-
yerlerine en uygun za-
manda göreve başladıkla-
rından dolayı şanslılar.

7. Kilpatrick, öğrenmenin 
amaçlı olması gerekti-
ğini vurgulamaktadır. 
Dewey’in görüşüne ben-
zemekte!!!

Kaynak: Senemoğlu (2002, 564).
Öğrenme miktarı ve kalitesi sınav başarısında son dere-

ce önemli rol oynamaktadır. Özellikle öğrencilerin öğren-
meyi öğrenme ve öğrenme stratejileri konusunda bilgilen-
dirilmesi ve bu bilgileri günlük yaşamlarında kullanması 
son derece yararlı olacaktır. Gelecek sayılarda tekrar stra-
tejileri ile öğrenme stratejilerine devam edilecektir. Yararlı 
olması dileğiyle…
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Gün görmedi benim annem: 
On birinde yetim kalmış, 
Hoca baba ölüp gitmiş apansız.
Bir yıl sonra ikizini ecel almış.
İki kız, 
Bir dul ana
Kalmışlar yapayalnız. 
Ne yapsın üç garip kuş?
Hayat amansız,
Ölüm vicdansız! 

Gün görmedi benim annem; 
On altısında gelin oldu,
On yedisinde anne. 
Ağır köy işlerinde, 
         Çalıştı nice sene.
İşler ki dağlar gibi, 
Ne ucu bulunur ne dibi:
Tandırda ekmek, ocakta yemek 
pişecek. 
Bebeler, mama bekler; 
Bakla tarlası, keser.
Konuk gelmiş, onlara kahvaltı, çay. 
Vay anam vay! 
Bitmedi, dahası var; 
Ali Baba’nın sütlü kahvesi,
Çoban Hamdi’nin azığı, nevâlesi , 
Hasta annenin yemesi, içmesi… 
Hepsi ona… 
         Kızar mıydı içinden bilmem, 
Kızık köyüne gelin olduğuna. 

Herkesten sonra yatar,
Önce kalkar herkesten. 
Ne zaman dinlenir bilinmez. 
Nasıl dayanır, Allah’ım nasıl, 
Bu koşuya bir beden?

Gün görmedi benim annem:
Şikâyet de etmedi hiç hâlinden.
Allah’ın tevekkel kulu işte,
Razı kadere, çileye.
Duaları hiç düşmedi dilinden,
Beddua da etmedi hiç kimseye.

O kadar iş arasında,
Namazı niyazında…
Uyuyakalmıştır yorgunluktan
Seccadesinin başında 
Kaç kez yatsı namazında…

Torun Hâfız’ın kızı…
Kur’an’ı öğrenmiş çocukken.
Yâsin’i , Tebareke’yi bir okur, 
ağlarsınız,
İçli sesiyle ezberden.

Başkaları türkü söyler,
Benim annem ilâhi.

Öyle bir sarar ki 
İnsanın benliğini
Ağlarsınız, titrersiniz vallâhi.
Veysel Karanî ile başlar,
Yunus’la devam eder.
Mekke, Medine, Kerbelâ;
Dolaşırız beraber.
Ne kadar etkilendim 
Çocukluğumda onlardan.
Yüreğimde mıhlanmış duygular 
vardır
O yıllardan 
Hâlâ yaşayan.

Nüfusta adı Fatma’dır annemin,
Halk içinde Hatice…
Ne büyüksün Allah’ım!
Vermişsin tam annemin gönlünce.
Hem Fatıma, hem Hatice annemiz 
olmuş
Bu fakir kulun için;
Ne bu zenginlik böyle?

Annemin gönlü zengin;
Hiç boş çevirmedi,
Bugüne değin
Kapıdan fakirleri.
Düşünmeden bir gün sonrasını,
Katıksız bırakıp sofrasını,
Dağıtıverdi pirinci, bulguru, şekeri.

Dertlilerin dert ortağı, sırdaşı;
İhtiyarcık hanımların hâldaşı.
Dayandı, dayanıyor acılara, 
ayrılıklara.
Benim annem çatlamaz sabır taşı.

Biri gelir,  biri gider kardeşliklerin..
Aç olanı doyurur.
Kalbinde ne haset vardır ne kin
Sadece sevgi durur.

Tarih: 14 Nisan 2014
Hakk’a yürüdü annem.
Hiç kimseye yük olmadan 
Ak bulutlar gibi gitti.
İyilikler, sevgiler, dostluklar bıraktı 
geriye;
Bir ömür böyle bitti.

Mustafa ÖZTÜRK

BENİM ANNEM
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Sevil YILMAZ

  3 Mayıs 1944, Türk Milliyet-
çilik hareketinde çok önemli bir 
tarihtir. Bu önemi sebebiyle 3 Ma-
yıs, Türkçüler tarafından “Türkçü-
ler günü” olarak kabul edilmiştir.

Atatürk’ün vefatından sonra 
Türkiye’yi yöneten siyasî kadro, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunun en önemli ve en büyük esa-
sı olan Türk milliyetçiliğine karşı 
bir tavır almış, buna karşılık, millî 
duyguları zayıflatan Marksizme 
ve Yunan hayranlığı anlamına ge-
len hümanizme sempati duymaya 
başlamıştır. Dönemin başbakanı, 
Şükrü SARAÇOĞLU ve cum-
hurbaşkanı da İsmet İNÖNÜ’dür. 
2. Dünya Savaşı sonuna yakla-
şılırken Sovyet Rusya, Almanya 
karşısında ilerliyor ve bu durum 
Türkiyeli komünistleri sevindiri-
yordu. Dolayısıyla Türkiyeli ko-
münistlerin sevinci siyasî kadroyu korkutuyor ve komü-
nistlerle yakınlaşmaya zorluyordu. 2. Dünya Savaşında 
Türkiye denge politikası izlemiş, Sovyet Rusya gücünü 
ispat edince, Türkiye yönetimi Sovyetler’e şirin gözükme 
çabasına girerek devletin önemli kadrolarına ve makam-
larına komünistleri yerleştirmiştir. Özellikle eğitim kadro-
ları Marksistlere teslim edilmiştir. İktidarı elinde tutanlara 
göre Türkiye’nin millî çıkarları Rus emperyalizmi anla-
mına gelen komünizme boyun eğmeyi gerektiriyordu.

Halk, olan bitenden habersizdi; ancak tüm bu komü-

nizm faaliyetlerini gözleyen millî 
şuur sahibi Nihal ATSIZ gibi Türk 
aydınları vardı.

Dönemin başbakanı Şük-
rü SARAÇOĞLU 5 Ağustos 
1942’de TBMM’de yaptığı bir 
konuşmasında şunları söyler: 
“Biz Türk’üz, Türkçüyüz ve dai-
ma Türkçü kalacağız. Bizim için 
Türkçülük bir kan meselesi oldu-
ğu kadar ve lâ-akal1 bir vicdan ve 
kültür meselesidir. Biz azalan ve 
azaltan Türkçü değil, çoğalan ve 
çoğaltan Türkçüyüz. Ve her vakit 
bu istikamette çalışacağız.”

Bu açıklamaya rağmen devle-
tin çeşitli makamlarına komünist 
kadroların yerleştirildiğini gören 
Nihal ATSIZ, Başbakan Şük-
rü SARAÇOĞLU’na uyarı ve 
şikâyet mahiyetinde, 1 Mart 1944 
ve 1 Nisan 1944 tarihlerinde iki 

açık mektup yazmış ve bu mektupları Orhun dergisinde 
yayımlamıştır. Şikâyet edilenlerin arasında Sabahattin Ali 
ve dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel de var-
dır. Atsız, Millî Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Ha-
san Ali Yücel’i istifaya çağırmıştır. Yayımlanan 2. mektup 
yurt içinde büyük çalkantılara neden olmuş, İstanbul ve 
Ankara başta olmak üzere, birçok ilde komünizm karşı-
tı gösteriler yapılmaya başlanmıştır. Atsız, 2. mektupta 
şikâyet ettiği kişilerin komünizm faaliyetlerini açıklarken 
Sabahattin Ali’ye “vatan haini” dediği için, Sabahattin 

1) lâ-akal: En azdan, ondan aşağı olmaz, en az onun kadar.

3 MAYISTÜRKÇÜLER GÜNÜ

Alparslan TÜRKEŞ oradaki 
işkenceleri şu şekilde belirtir: 

“Hücrenin rutubetliliği, 
ışıksızlığı, güneş yüzü 

görememek, bir şey 
okuyamamak, atalet beni 

yıpratmıştı.”  
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Ali Atsız’a hakaret davası açmıştır. Sabahattin Ali, savcı-
ya ”Ben dava açmayacaktım, Hasan Ali Bey böyle istedi.” 
itirafında bulunmuştur. Dava, 26 Nisan 1944 günü saat 
10.00’da başlamıştır. Ancak Sabahattin Ali, duruşma sa-
lonunun kalabalık oluşundan korkmuş ve salonun pence-
resinden kaçmış ve dava ertelenmiştir. 2. Oturum 3 Mayıs 
1944 tarihinde daha büyük bir salonda yapılmıştır. Bu 
arada mahkemenin önü Atsız’ı seven gençlerle dolmuş, 
gençler duruşma salonuna alınmayınca polisle tartışma 
yaşanmış ve çok sayıda genç göz altına alınmıştır.

3 Mayıs 1944 günü Ankara Adliye Sarayının içini ve 
etrafını dolduran büyük halk kitlesi yürüyüşler ve göste-
riler yaparak güne damgasını vurmuştur. İşte bu hareket, 
- tek parti ve tek lider yönetimi dikkate alınırsa- millî bir 
uyanış ve direniştir. Bu nedenle bizlere örnek olmuştur.

Böyle bir davanın ve gençlik yürüyüşünün İnönü 
hükûmeti tarafından bir devlet meselesi hâline getirilme-
sinin birçok sebebi vardır. Bu dava ve yürüyüş bahane 
edilerek Sovyetler Birliği’ne bazı mesajlar verilebilirdi. 2. 
Dünya Savaşının ilk yıllarında Almanya’ya şirin görün-
meye çalışan İnönü yönetimi, solcuları ve komünistleri 
tutuklamış, daha sonra savaşın seyri değişip Rusya’nın 
kazanacağını anlaşılınca bu defa da Sovyet Rusya’ya 
şirin gözükmek için Türkçüleri tutuklamaya başlamıştır. 
Hükûmet Türkçülere karşı topyekûn bir sindirme ve baskı 
uygulamayı bir politika edinmiştir. Tüm bunlara ek ola-
rak İsmet İNÖNÜ 19 Mayıs 1944 günü Ankara 19 Mayıs 
Stadında bir konuşma yapar ve bu nutkunda Atsız ve ar-
kadaşlarının “Irkçılık- Turancılık” gayesi güderek kurulu 
düzeni yıkmak istediklerini iddia eder. Böylece tutukla-
malara bir gerekçe bulmuştur.

Tutuklamalar ile birlikte Türkçülere “tabutluk” de-
nilen tabut boyutlarında ve dikine konulmuş beton hüc-
relerde işkenceler yapılmıştır. Tepelerinde o sıcak yaz 
günlerinde üç adet beşer yüz mumluk ampuller yakılmış, 
tutuklular bayılana kadar orada tutulmuştur. Tutuklulara 
ayrıca, önceden hazırlanmış savunma metinlerini imzala-

maları için de baskı ve işkence yapılıyordu. Bu baskı ve 
işkencelerden tutuklananların aileleri de nasiplerini alı-
yorlardı. Nihal ATSIZ› ın eşi Bedriye ATSIZ  da gözaltına 
alınmıştır.

Alparslan TÜRKEŞ oradaki işkenceleri şu şekilde 
belirtir: “Hücrenin rutubetliliği, ışıksızlığı, güneş yüzü 
görememek, bir şey okuyamamak, atalet beni yıpratmış-
tı.”  

Türkçülük davasının ilk soruşturmaları sırasında 15 
çeşit işkence uygulandığını belirten Hikmet TANYU, 
uzun uğraşları sonucunda, işkence ve zulümlerin dava 
konusu yapılmasının ve işkencecilerin yargılanmasının 
yolunu açmıştır. Fakat  işkenceciler 1950 yılında Demok-
rat Parti iktidarının çıkardığı af kanunundan yararlanıp 
yargılanmaktan kurtulmuşlardır.  
       Irkçılık-Turancılık davasında 23 kişi yargılanmıştır. 
Çetin sorgulama ve savunmalardan sonra, 29 Mart 1945 
Perşembe günü verilen kararla, aralarında Nihal ATSIZ 
ve Alparslan TÜRKEŞ’in de bulunduğu 10 kişi hakknda 
10 yıla kadar varan hapis ve sürgün cezaları verilirken 
diğer kişiler beraat ettirilmiştir. Bu kararın ardından dava 
Askerî Yargıtay’a taşınmıştır. Askerî Yargıtay, 31 Mart 
1947›deki son duruşmada bütün sanıkların beraatine ve 
tutukluluk hallerinin derhal kaldırılmasına karar vermiş-
tir. 

3 Mayıs Türkçüler günü ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihin-
de Tophane Askerî Cezaevinde Nihal Atsız, Zeki Velidi 
Togan, Reha Oğuz Türkkan ve Nejdet Sançar başta olmak 
üzere 10 Türkçü tarafından örtüsüz bir masa etrafında 
kutlanmıştır. O günden sonra her yıl 3 Mayıs›ın, Türkçü-
ler günü olarak anılması ve kutlanması bir gelenek hâline 
gelmiştir.

Irkçılık- Turancılık dabası olarak adlandırılan bu dava-
nın hayattaki son kahramanı olan M. Zeki Sofuoğlu da 17 
Nisan 2014 günü Hakk›ın rahmetine kavuşmuştur. Tanrı, 
hepsinin mekânını cennet eylesin.

Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği yaptı-
ğı milli kültür çalışmaları sebebiyle gençlerin en çok ilgi 
gösterdikleri bir yer haline geldi. Okul ve dershaneden 
arda kalan zamanlarını Bilgiyurdun’da geçiren gençler, 
tanışma toplantıları yapıyor, kitap ve dergi okuyor, bil-
medikleri konuları büyüklere sorup öğreniyorlar.

Örgütlenmenin önemine inanan gençler, toplantı üs-
tüne toplantı yaparak kendi yönetim kurullarını belirledi-
ler. Geçici yönetim kurulu şu gençlerden oluştu: Pakize 
Uğur, Mustafa Karabulut, Emin Giray Yıkın, İbrahim 
Yunak, Tuğba Çelebi.

Liseli gençlerin ilgisinden çok mutlu olan Bilgiyur-
du yönetimi de, gençlerin taleplerini karşılamak için her 
gayreti gösteriyor.

Gençlik Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusun-
da her pazartesi saat 16.00’da yapılan toplantılara katılan 
öğrenci sayısı haftadan haftaya artıyor.

Gençlerimiz mutlu yarınlara hazırlanıyorlar. Milli ve 
manevi değerlerle donanacak, ilmi rehber edinecek, öz-

gür bir beyne ve sevgi ile dolu bir yüreğe sahip olacaklar.
 Liseli bir gencin duyguları şöyle:

Birliğedir, sevgiyedir her adım
Gökalp’tır, Atatürk’tür, Atsız’dır adım
Bu yaşta kendimi yurda adadım

Çorak topraklara su olmalıyım
Koyu karanlığa bir demet ışık
Soma’lar olmasın, canlar yanmasın
Bir çıra misali ben yanmalıyım
Yunus’a Veysel’e çok imrenirim 
Onlar gibi olabilsem bir âşık
Vatana sevgimi anlatabilsem
Yaralar kanıyor, bir sarabilsem

Böylesine tertemiz bir yüreğe sahip olan gençler, mut-
lu Türkiye’nin habercileridir. 

Allah bahtlarını açık eylesin.

LİSE ÖĞRENCİLERİ BİLGİYURDUN’DA TOPLANIYOR
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 “Gönülleri birleşenler selam sizlere
Uzaklarda dertleşenler selam sizlere”

Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Düşünce Mer-
kezi ikinci dönem mezunlarını verdi. 26 Ekim 2013 – 10 Mayıs 
2014 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nde öğrenci olan 
arkadaşlarımızın katıldığı ilmî toplantılar yaptık. Yirmi haftalık 
süreçte pek sayın büyüklerimiz ve değerli hocalarımız değerli 
birikimlerini bizimle paylaştılar. 

Gönülleri birleşen biz Türk gençlerinin farklı dünyalara ve 
geniş bir zihnî tasavvura ulaşmamızı sağlayan bu dersler dizisi-
nin ilkini ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölü-
mü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Argunşah hocamız Türkçe-
miz üzerine verdi. İlerleyen süreçte birçok değerli hocamız ve 
büyüğümüzün bilgilerinden, değerli sohbetlerinden feyiz aldık. 
Bilmediğimizi öğrendik, öğrendiklerimizi ileride bina edeceği-
miz millî fiillerimize temel diye işledik. Son toplantımızı Türk 
dünyasının değerli bir şahsiyeti olan Azerbaycan Türkü, E.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri 
Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğretim üyesi Gaffar Çakmaklı 
hocamızla yaptık. Kendisi bizlerle 
“Asılsız Ermeni iddiaları” üzerine 
değerli bilgilerini paylaştılar.

 Yirmi hafta boyunca bizlere 
emeği geçen tüm hocalarımıza çok 
teşekkür ediyoruz. Daha uzun za-
man onların birer öğrencisi olmak 
niyetindeyiz.

Bilgisiz ve emeksiz bir hareket 
ne kadar haklı olursa olsun başarı-
sızlığa mahkûmdur. Bunun farkında 
olarak bir araya geldik.  Bu bir ara-
ya gelişin mimarları olan derneği-
mizin saygıdeğer başkanı, Dede Korkut’umuz Mustafa Öztürk 
hocamıza, Yrd. Doç.Dr. Ferhan elmalı, Mustafa Kılıçkaya, Ha-
kan Tunç, Av. İsmail Tanrıöven, Av. Yalçın Erzurum, Uzman Psi-
kolog İbrahim Güngör ve İsmail Daşgeldi’ ye vermiş oldukları 
emeklerden olayı teşekkür ediyoruz. Şüphesiz bu fedakâr insan-
lara en iyi teşekkür gelecekte göstereceğimiz büyük dava hare-
ketimiz olacaktır. Bu ağır, zahmetli ama bir o kadar da lezzetli 
ve haklı davanın birer neferi olarak teşekkürümüzü uzun vadede 
tamam edeceğiz inşallah.

Türkiye’nin öğretmenleri, avukatları, doktorları, iktisatçı-
ları, fizikçileri, mimarları, tarihçileri, ilahiyatçıları kısaca Türk 
devletinin geleceğinin daha aydınlık, daha müreffeh, daha güçlü 
olmasını amaçlayan biz gençler gönüllerimizi ortaya koyarak bir 
araya geldik. Dinledik, okuduk, öğrendik. Lakin görev bildiği-
miz, aşk ve yüce duygularla çıktığımız yolda henüz sadece yola 
çıkmış durumda olduğumuzun farkındayız. Bu kutlu başlangı-
cımız ayrı ayrı alanlarda yurdun dört bir yanında aldığımız gö-
revlerle hayırlı işlere uzanacak, her daim şevkimiz katlanacaktır. 
Daha da çok okuyup varlığımızı zenginleştirecek, her defasında 
biraz daha artan çaba ve azmimizle Türkiye’nin geleceğinin mi-
marları olma ülküsüne, Köl Tégin ve Bilge Kağan gibi “gece 
uyumadan gündüz oturmadan” hizmet edeceğiz. Yurdun dört 
yanında birer çıra, Türk-İslam ülküsünce Yesevî’nin kutlu çe-
rağına Türkçe od olacağız. Çünkü tarihin Türk milletine verdiği 
şan ve şerefin ve bu birikimin bize yüklediği kut ve mutluluk 
kaynağı ulu yükümüzün farkındayız. 

Farkındayız, Orhon’un bağrına nakış olmuş bengü sözlerin 
bize verdiği mesajın. Nevâî’nin 
Türkçe aşkının murisi oldu-
ğumuzun, Hacı Bektaş’ın, 
Yunus’un torunu olmak ne de-
mek farkındayız. Millî egemen-
lik ve cumhuriyetimizin bize 
verdiği canın ve bu canın ilele-
bet payidar kalması gerektiği-
nin farkındayız. Bu güzellikler 
yanında, farkındayız Mustafa 
Kemal Atatürk’ün aydınlık yo-
luna, Ata’nın kahramanlığına 
çirkef dillerin laf ettiğinin. Milli 
varlığımızın tehdit edildiğinin, 
Türklük cevherine dil uzatıldı-
ğının farkındayız. Haksızlık ve 

arsızlıkların, bunlarla örülmüş saltanatların farkındayız. Kültür 
emperyalizminin, küreselleşme denilen büyüdükçe sömüren sö-
mürdükçe yok eden tek dişli canavarın farkındayız. Dünün ve 
bugünün farkındayız ama gelecekte Allah’ın izniyle bu farkın-
dalıkla sözün sahibi olacağız.

Bu farkındalığın verdiği cesaretle Oğuz Kağan’ın şu sözleri-
ni avaz avaz söylemeye devam edeceğiz: Kün tug bolgıl, kök 
kurıkan (Güneş tuğ olsun, gök de çadır.)

BİLGİYURDUN’DA 3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Geleneksel olarak her yıl 3 Mayıs’ta kutlanan “Türkçü-

ler Günü” bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bilgiyur-
du’ndaki etkinlikler 2 Mayıs 2014 Cuma günü saat 20.30’da 
yapıldı. Bilgiyurdu gençlerinin hazırladığı programın açılış 
konuşması ve takdimini İsmail Daşgeldi yaptı.

E.Ü. İletişim Fakültesi öğrencisi Sevil Yılmaz, “3 Mayıs 
1944 olayının iç yüzü” nü; E.Ü. Tarih Bölümü öğrencisi 
Akife Dölek, haksız yere “Tutuklanan Türkçü Türk ay-
dınları” nı; E.Ü. İşletme Fakültesi yüksek lisans öğrencisi 
Osman Buğday, Türkçülerin mahkeme heyeti karşısındaki 
“Savunmalar”ını ,E.Ü. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğren-
cisi Yunus Soyer, “3 Mayıs Türkçülük-Turancılık Davası-
nın Sonuçları” nı anlattı.

Şiirsiz Türkçülük günü olmaz: 
E.Ü. Eğitim Fakültesi öğrencisi Volkan Turhan, Nihal 

Atsız’ın tabutlukta yazdığı meşhur “Selâm” adlı şiirini; Ko-
casinan Anadolu Lisesi öğrencisi Sedat Aslantaş, Orhan Ş. 
Gökyay’ın “Sayende” adlı şiirini; E.Ü. Türkçe Öğretmenliği 
öğrencisi Aydın Karakuş, büyük destan şairimiz Niyazi Yıl-
dırım Gençosmanoğlu’nun Atsız’ın vefatı üzerine yazdığı 
“Atsız Tanrıdağı’nda” adlı ağıdını seslendirdi.

Gençlerden sonra sıra büyüklere geldi: Şair Betül Övünç 
“Turan” şiiriyle herkesi duygulandırdı. Ozan Erbabî “Suç” 
şiiriyle Türklük düşmanlarına en yaman eleştirisini yolladı.

Son konuşmacı, Kayseri’nin kıdemli milliyetçilerinden 
Hamza Eravşar’dı. Hamza Bey konuşmasında, 3 Mayıs kah-
ramanlarının örnek hayatını ve o günkü zor şartların bugün 
de devam ettiğini vurguladı.

Program, salondaki tüm konukların ve gençlerin bir ağız-
dan coşkuyla söyledikleri Kürşad Marşı’yla sona erdi.

BİLGİYURDU GENÇLİK EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
DÜŞÜNCE MERKEZİ İKİNCİ MEZUNLARINI VERDİ

Aydın KARAKUŞ
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Düştüğüm bu kara sevda ki beni; 
Yer dibine soktu soktu çıkardı. 
Sevdamın adıydı kömürden ekmek! 
İs’imi alnımın teri yıkardı... 
 
Seslendim sizlerden çıkmadı bir ses 
Zehirle savaşta pes etti nefes 
Daralttıkça beni bu kara kafes 
Altta ben yukarda balam yakardı... 
 
Gitmez dedim, gitmez boşa emekler, 
Can tatlı, illa ki bir yardım bekler 
Gelmediniz ama beni melekler 
Omzunda cennete aldı çıkardı. 
 
Ölmek ne zor imiş dibinde, yerin... 
Son duam, son sözüm hepsi çok derin 
Baretimi küçük oğluma verin 
Ben işten dönünce hep o takardı. 
 
Katilim kim ise arayın bulun, 
Demeyin “ederi ne ki bu kulun 
Gerçi kıymetim ne “yanında pulun” 
Kömürün kıymeti elmas kadardı

BARETİMİ KÜÇÜK OĞLUMA VERİN

Betül ÖVÜNÇ


