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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu 
7 Haziran seçimlerine “Yeni Türkiye-Yeni Anayasa” 
sloganı ile hazırlanıyorlar. Yeni Türkiye’nin ne anlama 
geldiğini, AKP Balıkesir milletvekili Tülay Babuşçu 
açıkladı. Dedi ki: Cumhuriyet 600 yıllık imparatorluğun 
reklam arasıdır. Reklam arası sona ermiş ve imparatorluk 
filmi vizyona girmiştir. AKP Adıyaman milletvekili Meh-
met Metiner de “Cumhuriyet bir Baas rejimi, miadını 
doldurdu.” ifadesini kullandı.

Bu iki örnek, AKP içerisinde Cumhuriyet ve Cumhu-
riyet inkılâplarına karşı kökleşmiş bir düşmanlık bulun-
duğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, “Yeni Türkiye” nin 
“yenilikçi-çağdaş Türkiye” anlamında kullanılmayıp bir 
Osmanlı özlemi olduğunu gösteriyor.

Osmanlı mazimizdir ve mazimize saygılıyız. Ancak 
bu saygı Osmanlı’nın son iki yüz elli yılında bilime sırtını 
dönmüş olmasını, yönetimdeki yanlışlıklarını, geri kal-
mışlığının her çeşidini görmemize engel teşkil etmemeli-
dir.

Cumhuriyet’e ve Atatürk inkılâplarına, karşı olmakla 
kalmayıp savaş açanlar, akıllarını peynir ekmekle yemiş 
olmalıdırlar. İşte istedikleri tablo:

Gelsin padişahlık, halifelik, saltanat.
Gelsin Arap alfabesi.
Gelsin sarık, cübbe, fes.
Gelsin seyyidlik, çelebilik, babalık, nakiplik, şeyhlik, 

ağalık.
Gelsin büyücülük, üfürükçülük, falcılık, muskacılık.
Gelsin bilimsiz medreseler.
Gelsin beşik ulemalığı
Gelsin Düyûn-ı umûmiyye.
Gelsin kapitülasyonlar.
Gelsin Fransız, İngiliz, Amerikan okulları.
Gelsin misyonerler.
Gelsin kadercilik, tembellik.
Gelsin veba, kolera, sıtma, frengi salgınları.
Gelsin çok kadınla evlilik.
Gelsin kapatmalar, cariyeler.
Gelsin 9-10 yaşındaki kız çocuklarını evlendirmeler.

Bitmedi, dahası var:
Millî-üniter devlet gitsin, federe devlet gelsin.
Millet gitsin, ümmet gelsin.
Vatandaş gitsin, tebaa gelsin.
Türk gitsin, Osmanlı gelsin.
Millî ordu (TSK) gitsin, kapıkulu ordusu gelsin.
Medeni kanun gitsin, Mecelle gelsin.
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) gitsin, sarayın jurnal 

teşkilatı gelsin.
Karma eğitim gitsin, cinsiyete göre okullar gelsin.

Bütün bunları “Yeni Anayasa” ile gerçekleştirmeyi 
düşünüyor, 1982 TC Anayasasını kökten değiştirmeyi 
planlıyorlar. Başkanlık sistemi getireceklermiş. Yuvarlak 
bir söz… Nasıl bir sistem ise açıklamaları gerekir. Çünkü 
başkanlıktan başkanlığa dağlar kadar fark var. Stalin, Hit-
ler, Mussolini, Saddam, Hafız Esad hepsi de başkandı. B. 
Obama da başkandır. Bize özgü başkanlığın adı ise padi-
şahlıktır ki Sayın Erdoğan’ın tercihi, padişahlık olacaktır.

Osmanlı devlet anlayışında, tüm ülke Osmanlı ha-
nedanlığının mülkü, ülkenin tüm insanları da padişahın 
kulları sayılırdı. Tayyip beyin Yeni Türkiye’sinde de 
böyle olacak. 20 yıldır tanıdığımız Recep Tayyip Erdoğan 
onlardan hiç geri kalmayacaktır, hatta geçecektir onları. 
Aksaray ile hangi Osmanlı sarayı boy ölçüşebilir? Topka-
pı mı, Dolmabahçe mi, Yıldız mı?

Sayın Cumhurbaşkanı, seçildikleri günden beri, 
Anayasa’da yer almayan yetkileri kullanarak fiilen baş-
kanlık yapıyorlar. Anayasa’nın 101’inci maddesi “Cum-
hurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişkisi kesilir.” 
demesine rağmen AKP ile ilişkisini kesmedi. “Tarafsız-
lık” andı içtikleri halde meydanlarda AKP’ye oy istiyor. 
Merkez Bankası gibi yasal bağımsızlığı bulunan kurumla-
ra ayar vermeye çalışıyor. 

Mevcut Anayasa’yı takmayan Recep Tayyip Erdoğan 
Yeni Anayasa ile yeni yetkilere kavuşursa neler yapmaz? 
Bunu herkes düşünsün.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ
Evimiz, bahçemiz, dükkânımız, otomobilimiz bizim 

için değerlidir. Hayatımızın bir parçası olan bu varlıklara 

YENİ TÜRKİYE
YENİ ANAYASA 
NE ANLAMA GELİYOR? Mustafa ÖZTÜRK

bilgiyurdu@hotmail.com
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bir saldırı olursa, onları koruruz. Canımıza kastedenlere 
karşı da kendimizi savunma hakkımız vardır. Buna meşru 
müdafaa denir.

Meşru müdafaa, kendimizi ve mülkümüzü savun-
makla sınırlı sayılmamalı. Vatanın, millî değerlerin, tüm 
temel hak ve hürriyetlerin korunması da meşru müdafaa 
kapsamında değerlendirilmelidir. Çünkü, nasıl evsiz 
olamaz isek vatansız, bayraksız, dilsiz de olamayız. Her 
insan bir millet içinde doğar ve o milletin değerleriyle 
sosyalleşerek büyür. Dolayısıyla, bireyi toplum içinde var 
olan bir unsur olarak görmeye ve toplumsal hakları da en 
az kişi hakları kadar savunmaya mecburuz. Aslında eko-
nomik, sosyal, siyasi, kişisel haklar bir bütündür. Meselâ, 
sendika kurma hakkı… Bu hak beni ilgilendirmiyor, di-
yemeyiz. Çünkü, işçinin ürettiği bir alet veya eşyayı kul-
lanıyoruz. Aynı şekilde, “basın hürriyetinden bana ne, 
ben gazeteci değilim ki” de diyemeyiz. Çünkü, modern 
bir toplumda yaşıyor ve gazete okuyoruz.

Modern ülkelerde devlet, vatandaşın huzurunu, gü-
venliğini ve özgürlüğünü esas alır, 
temel hak ve özgürlükleri titiz-
likle korur. Kamuoyu ise hassas 
ve uyanıktır, en küçük aksaklıkta 
tepki gösterir ve meydanlara çıkar. 
Bizim ülkemizde böyle duyarlı bir 
kamuoyu, maalesef yok.

Kamuoyunun haksızlıklar 
karşısında sessizlik ve hissizliği, 
ülkeyi yöneten iktidarın günden 
güne daha da despotlaşmasına yol 
açıyor.

Türk halkı, Cumhuriyet ile elde 
ettiği kazanımlarının bir bir elinden 
alınmasına ses çıkarmaz ise, bir 
gün gestapo kılıklı adamların kapı-
sına dayandığını, iş yerine el konulduğunu, özel hayatına 
karışıldığını da görecektir. 

Hiç kimse, Yeni Anayasa ile daha özgür bir Türkiye 
kurulacağını sanmasın. AKP iktidarının 13 yılda yaptıkla-
rı ortada duruyor. Hatırlatalım:

Medya operasyonlarıyla AKP medyası ( havuz med-
yası) oluşturulmadı mı?

HSYK’nın yapısı değiştirilerek ve siyasi atamalar ya-
pılarak yargı siyasallaştırılmadı mı?

Rüşvet ve yolsuzluk davalarının üzeri kapatılarak hu-
kuk devletine son verilmedi mi?  

Hukuksuz atama ve kadrolaşma yoluyla devlet kurum-
ları parti kurumu haline getirilmedi mi?

İşadamları, memurlar çeşitli baskılarla sindirilmedi 
mi?

Halkımız bile bile fakirleştirilip gıda-kömür yardımına 
muhtaç, kaderine razı duruma sürüklenmedi mi?

12 Eylül yasalarına yeni yasalar ekleyip işçi sendika-
ları yok edilmedi mi? ( şimdi sadece adları var)

Yüz binlerce kişi, siyasetçi, yazar, iş adamı, sanatkâr 
izlenerek ülkede bir korku ve endişe ortamı yaratılmadı 
mı?

Bu yapılanlar, Stalin’in Rusya’sı, Hitler’in Almanya’sı 
ve Musolli’nin İtalya’sında olduğu gibi “ tek lider, tek 
parti ve tek ideoloji” ye dayanan bir rejimin kurulması 
için ön hazırlıklardı. Meclis’te tartışılmakta olan İç Gü-
venlik Yasası da bu kapsamda gündeme alındı. Bu yasa 
ile Türk halkının olası tepkilerini önleyecekler. Demek ki 
halkımızın büyük tepki ve direnişe sebep olacak kararlar 
alacaklar. İç Güvenlik Yasası, bunun hazırlığı. Öldürücü 
son vuruşu ise, 7 Haziran seçimlerinden sonra Yeni Ana-
yasa ile yapacaklar.

Türk halkı, uzun ve soylu mücadelesiyle kazandığı 
temel hak ve hürriyetlerinin böyle parça parça elinden 
alınmasına daha ne kadar rıza gösterecek?

Bayrağı yakılırken bile gereken tepkiyi göstermeyen 
bir halkın, hürriyet ve bağımsızlığa layık olmadığını söy-
leyebiliriz. Özellikle, biat kültürüyle yetişenlerin hürriyet 

ve demokrasi gibi bir talepleri de 
yoktur. Onlara göre Recep Tayyip 
Erdoğan, ne yapıyorsa doğrusunu 
yapıyor. Toplumun bir bölümü böy-
ledir diye, onur ve özgürlük ara-
yışından vaz mı geçelim? Elbette 
hayır. Bu durumda görevimiz daha 
da ağırlaşmıştır.

Mevcut TC Anayasasında mad-
de madde belirtilen temel hak ve 
özgürlükleri savunmanın kendi evi-
mizi, mülkümüzü korumakla aynı 
anlama gelen meşru bir hak oldu-
ğunu herkese anlatmalıyız.

Türk devletinin Anayasa’da 
belirtilen nitelikleriyle yaşatıl-

ması, temel hak ve hürriyetlerin kesintisiz uygulanması 
tüm vatandaşlar için, aynı zamanda, bir vazifedir. 7 
Kasım 1982’de halkoyuna sunularak kabul edilen TC 
Anayasası’nın “Başlangıç” bölümünde bu vazife şu ifa-
delerle yer alır: “bu Anayasa… Türk milleti tarafından, 
demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgi-
sine emanet ve tevdi olunur.” Bu çok açık ve net ifadeye 
göre, Anayasa’nın temel maddelerinin değiştirilmesi ha-
linde, Türk milletinin direnme hakkı devreye girecektir.

Temenni ederiz ki Yeni Anayasa hedefine doludizgin 
koşanlar, Türk devletinin demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti niteliğini değiştirme, parlamenter demokrasi ye-
rine Başkanlık rejimi getirme, kuvvetler ayrılığı ve hu-
kukun üstünlüğüne son verme, temel hak ve hürriyetleri 
daraltma, Türk adını silme gibi aymazlığa imza atmazlar. 
Bu aymazlığı yaparlar ise, Türk milletinin demokrasi 
âşığı yiğit evlatları Anayasa’dan doğan hak ve vazifeleri-
ni ifa etmek üzere meydanları dolduracaklardır. O zaman 
meşru müdafaa hakkımızı “tabii ki yasal ve demokratik 
yollardan giderek” kullanmamızı kimse engelleyemez. 

“Modern ülkelerde dev-
let, vatandaşın huzu-
runu, güvenliğini ve 

özgürlüğünü esas alır, temel 
hak ve özgürlükleri titizlikle 
korur. Kamuoyu ise hassas 
ve uyanıktır, en küçük ak-
saklıkta tepki gösterir ve 
meydanlara çıkar. Bizim 
ülkemizde böyle duyarlı bir 
kamuoyu, maalesef yok.”

Gençlik Dergisi4



BU YAŞTASINIZ VE HÂLÂ…Osman KARABABA
karababaosman@hotmail.com

Kapı vurulur ve genç bir erkek kapıyı açar. Karşısında şuh bir 
kadın:“İyi günler! Biraz önce camınızı kıran benim çocuğumdu, lütfen 
affedin, ne zararınız varsa ödemek istiyorum” der. Camı kırılan adam: 

“Hiç önemli değil hanımefendi, üzülmeyin; ama çocuğunuz cam-
dan  içeri giren topla çok değerli bir vazoyu da kırdı.” der.  

Kadının utancı bir kat daha artar. İçeri girdiğinde gerçekten bir va-
zoyu kırılmış görür.  Kadın:“Çok üzgünüm, bunun da bedelini ödemek 
istiyorum!” der. Adam çok samimi bir tavırla: 

“Gerçekten hiç önemli değil hanımefendi,  aslında bana siz çok 
büyük bir iyilik yaptınız.” der. Kadın büyük şaşkınlık ve  merakla: 

“Ama, hem camınız kırıldı hem de değerli bir vazonuz, bu nasıl 
olur?” diye sorar. Genç adam da: “Hanımefendi, aslında ben bir 
“cin” idim ve bu vazoya 1923’te   hapsedilmiştim. Çocuğunuz sayesin-
de şu an özgürlüğüme kavuştum. Şimdi dileyin benden ne dilerseniz!” 
der.

Kendisini masallar prensesi hisseden kadın  bir an düşündükten 
sonra: “Dünyanın en büyük sarayını istiyorum.” der. 

Adam hemen kısa bir telefon görüşmesinden sonra; “Tamam hanı-
mefendi, dillere destan sarayınız ünlü Atorçif  Tepesi’nde hazır.”’ der. 
Kadın sevinç çığlıkları atar.

Adam ikinci dileğini sorunca kadın:“Dünyanın en büyük servetine 
sahip olmak istiyorum.” der. 

Adam yine kısa bir telefon görüşmesinden sonra;  “Tamam ha-
nımefendi, İsviçre’de gizli hesaplarda paranız hazır.” deyince kadın 
mutluluktan uçmak üzeredir.

Adam son dileğini sorunca, kadın:“Bütün mahlukata hükmeden, 
her şeyi bilen, herkesin yerine geçen, devrin sultanı olmak istiyorum.” 
der. 

Adam, yine kısa bir telefon görüşmesinden sonra; “Tamamdır, 
artık sınırsız sihirli güce sahipsiniz.” der. 

Kadın sevinçten çıldırmak üzere iken, adam, kadının kulağına ha-
fifçe eğilerek: “Ee şey hanımefendi, benim de sizden küçük bir ricam 
olacak!” der, yumşak sesle.  “Malum, 92 yıldır  vazodayım, bu süre 
zarfında  hiç kadın yüzü görmedim, benimle birlikte olabilir misiniz 
acaba?’ diye sorar. 

Kadın kısa bir tereddütten  sonra, kendisine servet, saray, şöhret, 
sultanlık  bahşeden birinin isteğini geri çevirmemek gerektiğini düşü-
nür ve “Tamam, olabilir.” der, sevinçle. 

Sabaha kadar birlikte olurlar... Adam bir ara sigarasını tellendirip 
keyifle üflerken, kadına sorar: “Kaç yaşındasınız?”.  

“32” der kadın. Adam, ağzı kulaklarında: “Hadi yaa!.. Çok ente-
resan, bu yaştasın ve hâlâ cinlere inanıyor musun?”  

…!?
*
Tarihe gömülmek istenen bir millet...”Yedi düveli” ve din maskeli 

işbirlikçileri dize getirir. Cumhuriyeti kurar. Her alanda dev atılımlarla 
dünyada söz sahibi olmak üzere iken... ABD’nin Marshall yardımları,  
askeri ve siyasi darbelerle zebun edilir.  Acziyete düşen iktidarlarca 
borç batağına sürüklenip  akabinde Batı’ya her yönden mahkum kılı-
nan genç ve bakir ülke,  Avrupa Birliği’nin kapısını çalar:  

 “Affedersiniz, biz de birliğinize girmek istiyoruz. Her şartınızı  ye-
rine getirmeye ve  gereken bedeli ödemeye hazırız.” der. 

Şişede 90 yıldır hapsolan  “cin”; yani Sevr’in yontucuları... Erme-
ni tehcirini soykırıma tahvil edecek zihniyet...  Din maskeli hainler ve 
hilafet kadavraları... Cumhuriyet’i yok etmek için yontulmuş “darü’l 
harp” putu... İslam›ı Hıristiyanlığa dönüştürecek  “Ilımlı İslam»cılar... 
Ortadoğu’daki 22 İslam ülkesinin sınırlarını değiştirecek Büyük 
Ortadoğu Projesi... şişeden dışarı çıkmıştır.  

Batı, kapısına gelmiş ülkeye: “İleri demokrasiye geçişinizi candan 
desteleriz, ancak bu yetmez ‘açılımlar’ da gereklidir.”der.

Ummadığı ilgiyle karşılaşan ülke şaşırır: 

“Harika, şimdi hemen  girebilecek miyiz yani?”  diye sevinç nara-
ları atar.

“İleri demokrasi”nin  öngörüşmelerinin ardından  AB fonları, 
Soros’un dolarları…  ABD’den hibeler, askeri yardımlar, verilen sahte 
vaatler, bahşedilen saltanat gücü iktidarın aklını başından almıştır. 

Cumhuriyete duyulan kinden  beslenen kara taassup, cennetin ta-
pusu olarak önüne  konan “darü’l harp” putuyla zevkten çıldırır. “Barış 
süreci” denen ihanet senaryoları ülkede bayram sevinci  yaratır. Atılan 
“dindar ve kindar gençlik”  tohumlarıyla  gür bir “amin korosu” 
yeşerir.

“Ortadoğu’da süper güç olma vehmi”ne kapılan iktidarın kulağına 
eğilen AB-ABD: “Ee, şey yani, bizim de sizden  küçük bir ricamız ola-
cak!.. “ der yumuşak sesle. “Papa X. İnnocenzio›nun ruhani kanatları 
altında şuh bir seremonide birlikte olabilir miyiz, acaba?”  diye sorar.  

Gaflete düşen iktidar, kendisine hükümranlık bahşeden Batı’nın 
isteğini şeref kabul ederek   Vatikan’da milletinin egemenliğini  29 
Ekim 2004’te AB’ye devreder.  

R.T.Erdoğan’ın, ABD’nin yüksek çıkarları için  Ortadoğu’daki 22 
İslam ülkesini kan gölüne çevirecek BOP’ un  eşbaşkanlığına  getiril-
mesini dünya kamuoyu önünde gururla açıklaması gizli bir senaryo-
nun itirafıdır. 

Dün Irak’ta, Yugoslavya’da, Libya’da sergilenen sinsi oyun 
şimdi Türkiye›de oynanıyor.Osmanlıcılık teranesiyle Türklük yok 
edilmek isteniyor.

İktidar ve yandaşlarının; milletin ve devletin malını «darü’l harp” 
sapıklığıyla hortumlaması ve adaleti takkeleştirmesi, dinen meşru-
laştırılıyor. Bu yüzden Ortaçağ karanlığına özlem duyan bir kısım 
tarikatlar ve meczup şeyhleri, kula kulluktan haz alan müritler, kitlesel 
biatin efsaneleşmiş hurafeleri, din tacirliği, modern kölelik, İslam’a 
sokulmuş fitne ve fesat yuvaları Mescid-i dırarlar  Cumhuriyet’e karşı 
savaş seferberliğine hazırlanıyor.Kandan beslenen nifak odakları kaosa 
sürüklenen ülkenin ahvaline ellerini ovuşturuyor. 

 İşte!.. Bugün Doğu Anadolu bölgesi kaynıyor. Dil vasfı olmayan 
Kürtçeyle suni bir millet yaratılıyor.  İktidar  “açılım süreci”yle PKK 
önünde diz çökmüştür.

 KCK’ya meclis kongresi yaptırması... Vahşetin enikleriyle müza-
kereye oturması, Suriye kolu PYD’yle işbirliğine girişmesi...

 30 bin insanın kanını içerek Türk milletine soykırım yapan Bebek 
Katili’nden icazet alması ve caniye af planları yapması... Şanlı Türk 
bayrağının  ayaklar altına aldırması ve yerine bölücü katilin posterleri 
ve PKK paçavralarının asılmasına göz yumması... 

Suriye’deki Türk toprağının IŞİD’e terk edip ecdadımız Süley-
man Şah’ın türbesinin ülke sınırına kaçırması... Ege’de Yunan’a terk 
edilen16 adamız hakkında sessiz kalması... Açıkça vatana ve millete 
ihanettir. Bu; iktidara sahip olanların, şahsi menfaatlerini müstevli-
lerin emelleriyle tevhit etmiş olduklarının hazin tablosudur. 

Kucağına oturttuğu iktidara 13 yılda  Türkiye’yi bölünmenin eşiği-
ne getirttiren AB ve ABD keyifle sigarasını tellendirirken… 

Çok enteresan… 
Tarihte sayısız badirelerden geçmiş ve en son  92 yıl önce Türki-

ye Cumhuriyeti’ni kurmuş ecdadın  torunu olarak siz hâlâ,  13 yıldır 
ülkeyi hazmettire hazmettire Ortaçağ karanlığına  götüren iktidarın 
ülkeyi iyi yönettiğine mi inanıyorsunuz?  

Hadi yaa!..
...?!
*   
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ATATÜRK TÜRK MİLLETİNİ VE 
TÜRK OCAKLARINI ANLATIYOR

Bu yazıda Mustafa Kemal Türk milletini ve Türk Ocak-
larını anlatıyor. Ölümsüz Mustafa Kemal düzenliyor, ta-
mamlıyor ve güncelliyor.

1- Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk 
milleti denir. Türk milletini oluşturan insanların tarihleri 
birdir, dili Türkçedir. Birbirine karşı saygı ve özveri duy-
gularıyla dolu, yazgı ve çıkarları ortak bir toplumdur. Türk 
milletinin ortak görünen bir hali de, Türklerin ahlaklarının 
aşağı yukarı hep birbirine benzemesidir. Bu yüksek ahlak 
hiçbir milletin ahlakına benzemez.  

2– Ben, ulus sorununda hiçbir zaman ırkçı bir yaklaşım 
içinde olmadım. Benim ulus anlayışım üç kavram üzerine 
kuruludur: Ortak tarih, ortak dil ve ortak kültür. Ortak dil-
den de kastım elbette anadil değildir. Kurtuluş Savaşı sı-
rasında meclis kürsüsünde konuşurken, “Türkiye milleti” 
deyimini kullandım. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, bu topraklar 
üzerinde yaşayan herkesin bir bü-
tün oluşturduğu anlayışından ha-
reket ettim. 

3- Dünyada hiçbir millet yoktur 
ki, büyük veya küçük zulümlere 
maruz kalmamış olsun. Çünkü her 
millet yaşamak zorundadır. Yaşa-
mak için mücadele şarttır, şimdiye 
kadar pek çok millet birçok dar-
belere maruz kalmıştır. Bu darbe-
lerin sonucu iki görünüm arz eder. 
Birincisi bu darbeler bir milletin 
benliğini, varlığını mahveder. İkin-
cisi bu darbeler mevcut şekli yıksa 
bile, asli unsuru yok edemez. Bu 
gibi darbelere maruz kalan bir ül-
kede ikinci sonucun meydana ge-
lebilmesi için o ülkenin dayandığı 
milletin çok kuvvetli olması lazım-
dır. İşte Türk milleti böyledir. Türk 
milleti maruz kaldığı darbeler kar-
şısında varlığını muhafaza etmiştir. 
Gerçi dışardan gelen bu darbelerin 
sonuncusu Osmanlı devletini yıktı, 
fakat asli unsur olan Türk milletini 
mahvedemedi. Türk milleti varlı-

ğını devam ettirebilmenin ne gibi sebeplere ve koşullara 
bağlı olduğunu takdir ederek onları hazırladı ve yeni bir 
devlet vücuda getirdi. 

4- Türk Milleti büyüktür. Dünya üzerinde ondan daha 
büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz başka bir 
millet yoktur; bütün insanlık tarihi boyunca da görülme-
miştir. Yüksek bir insan toplumudur. Medenîdir, tarihte 
medenîdir, hakikatte medenîdir. Türk milleti güzel olan 
her şeyi sever, her uygar şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir 
eder. Fakat muhakkaktır ki her şeyin üzerinde taptığı bir 
şey varsa, o da kahramanlıktır. Türk milleti kahramanlık-
ta olduğu kadar yetenek ve liyakatta, manevî kuvvette de 
bütün milletlerden üstündür. Büyüktür, büyük işler yapar. 

5- Türk Milleti yaşamak isteyen, haysiyetiyle, şerefiy-
le yaşamak isteyen bir millettir.  Onuru, özsaygı ve yete-
neği çok yüksektir. Hakkını, onurunu, şerefini tanıtmayı 

bilir. Türk vatanının bir karış top-
rağı için bile tek vücut olup ayağa 
kalkar. Onurunun bir zerresine, 
vatanın bir avuç toprağına yapıla-
cak saldırının bütün varlığına vu-
rulmuş bir darbe olacağını Türk 
milletinin fark etmeyeceğini san-
mak hatadır.  Böyle bir millet esir 
yaşamaktansa mahvolsun daha iyi-
dir. Gerektiğinde vatan için tek bir 
birey gibi yekpare azim ve kararla 
çalışmasını bilen bir millet, elbette 
büyük geleceğe layık ve aday bir 
millettir.  

6- Ancak Türkler kendi toprak-
larında gerçek anlamıyla egemen 
olacaklar ki, ulus olabilsinler, ulus 
kalabilsinler. İstediğiniz kadar 
“Türk’üz, en büyük ulusuz” diye 
bağırın; topraklarınızda yabancı-
ların sözü geçiyorsa, sizin yaşamı-
nızı onlar düzenliyorsa, silahınızı 
onlar veriyorsa, politikanızı onlar 
ayarlıyorsa, her işinize karışıyor-
larsa “ulus olmak” iddiası boş bir 
hayalden ibarettir. 

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

“İki Mustafa Kemal 
vardır: Biri benim, et ve 
kemikten, geçici Mustafa 

Kemal...  Diğeri Ölümsüz 
Mustafa Kemal… Onu “ben” 
kelimesiyle anlatamam; o, ben 
değildir, o bizdir! O, ülkemizin 
her köşesinde yeni fikir ve 
yeni hayat için, büyük ülkü 
için uğraşan aydın ve savaşçı 
bir topluluktur. Ben, onların 
rüyasıyım sadece. Benim 
girişimlerim, onların özlemini 
çektikleri şeyleri tatmin 
içindir.  O Mustafa Kemal 
sensin; o Mustafa Kemal 
sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici 
olmayan Mustafa Kemal, 
yaşaması ve başarılı olması 
gereken, Ölümsüz Mustafa 
Kemal sizlersiniz! 
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7- Türk milletinin oluşumun-
da etkili olan doğal olgular vardır, 
tarihî olgular vardır. Bunlar siyasî 
varlıkta birlik, dil birliği, yurt bir-
liğidir, ırk ve köken birliğidir; ta-
rihsel yakınlık, ahlakî yakınlıktır. 
Türk milletinin oluşumunda var 
olan bu koşullar diğer milletlerde 
büsbütün yok gibidir. Bir topluma 
millet diyebilmek için, yukarda 
saydığım koşulların bütünüyle ya 
da bir kısmıyla bir arada bulunma-
sı lazımdır. Bu koşullar insanların 
millet halinde oluşumuna genel-
likle yardım etmişlerdir. Fakat bu 
oluşum biçiminden başka, saydı-
ğım şartların etkisini kale aldır-
mayan millet oluşumları da vardır. 
Türklerin her şeye rağmen, bütün 
devirlerde ulusal dayanışma ve bağlılıklarının korunmuş 
olması, hemen hemen devamlı savaş halinde bulunmala-
rındandır. Bu bilgiye göre savaş kavimlerin birleşmesinde 
en kuvvetli bir etkendir. 

8- 1920’li yıllar… Türk Cumhuriyeti devriminin bir 
dayanağı olarak gördüğüm, Türk Milliyetçiliğinin yayıl-
masında büyük rolü alacağına inandığım Türk Ocakları 
ile yakından ilgilendim. Ziyaretlerine gittim, konuşmalar 
yaptım, teşvik ettim. Bu ocaklar hakkında beyan ettiğim 
düşüncelerimi şöyle özetleyebilirim:

9- Türk Ocakları kuruluşları tarihinden itibaren çok 
yüksek hizmetler yapmıştır. Yeni Türkiye’nin dayanağı 
olan millet ve milliyet düşüncesinin gelişmesi için başa-
rılı telkin ve yayınlarda bulunmuşlardır. Birçok seçkin ay-
dınının toplandığı Türk Ocakları bulundukları her yerde, 
faydalı hizmetleriyle halk üzerinde çok elverişli etkiler 
bırakmıştır. 

10- Türk Ocakları… Milletin duygularını daima hassas 
ve yüksek bir halde bulundurmak, zihinlerdeki eski pasları 
atmak için en kuvvetli dayanak noktaları… Türkün bu şen 
ocakları sönmez alevlerle sonsuza kadar tütecektir. Türk 
Ocağı, Türkün has ocağı, varlık ve birlik ocağı yüksek 
alevlerle tütsün, çevresine nurlar saçsın, yaşasın ve yaşat-
sın. 

11- Ocak 1930’da Kırklareli Cumhuriyet Halk Fırkası’nı 
ve Türk Ocağı’nı ziyaretimde ise, Türk Ocakları’nın mil-
li siyasetle ilgisi, görevleri ve yaptığı çalışmalar üzerinde 
durdum, şunları söyledim: Osmanlı siyaseti yüzyıllarca 
pek yüksek ve parlak olmakla beraber, yine de devlet par-
çalanmaktan kendisini kurtaramadı. İmparatorluğun çökü-
şü karşısında pek yalnız ve mustarip kalan Türk milleti, 
kendisini kurtarabilmek için Osmanlı siyasetine bütünüyle 
zıt bir siyaset izledi. Osmanlı siyaseti farklı türden unsur-
lardan ve maddelerden meydana gelmişti. Bunlardan bir 
karışım yapmak mümkün olmadığı için Osmanlı siyaseti 
yerine yeni bir siyaset çıktı. Bu siyaset bir millî siyaset-

ti. Bu bakımdan Türk Ocakları si-
yasal bir kuruluş olarak meydana 
gelmiştir. Türk millî siyasetini ta-
kip eden millî kuruluşlardır. Türk 
Ocakları bir kültür etrafında teşek-
kül etmiştir. Bu bakımdan Türk 
Ocakları bu ülküsünü gerçekleştir-
mek için bilim, kültür ve sosyoloji 
alanında uğraş vermek zorundadır. 

12- Türk Ocakları; Türk tari-
hinin kutsallığını, Türk milletinin 
asaletini, dünyaya ilk tarihi kura-
nın kendi soyları olduğunu anlat-
mayı başardıkları gün görevlerini 
yapmış olacaklardır. Türklerden 
bilgin, dâhi, düşünür yetişmez id-
diaları gerçekle taban tabana zıttır. 
Gerçeklerle tutarlı değildir. Çünkü 
Batı’ya ilk uygarlığı götüren Türk-

lerdir. 

13- İnsanlarda kusur olur. Kusurlarımızı söylemek 
iyidir, yararlıdır. Geçmişte yapılmış kusurlar ve noksan-
lar olmuştur. Öyle olmasaydı zor durumlara düşmezdik. 
Biz gerektiği oranda az kusurlu olmaya, çok gayretli ve 
fedakâr olmaya çalışmalıyız. Türk Ocaklarının, bulunduk-
ları yerde millete, milliyet, bilimsel fikirler ve diğer konu-
larda gerekli bilgileri vermeye çalıştıklarını memnuniyetle 
gördüm. 

“Türk milletinin 
oluşumunda etkili 
olan doğal olgular 

vardır, tarihî olgular vardır. 
Bunlar siyasî varlıkta birlik, 
dil birliği, yurt birliğidir, ırk 
ve köken birliğidir; tarihsel 
yakınlık, ahlakî yakınlıktır. 
Türk milletinin oluşumunda 
var olan bu koşullar diğer 
milletlerde büsbütün yok 
gibidir.”
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20 Şubat 2015 Cuma günü Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz 
Çakıroğlu PKK’lı bir grubun saldırısı sonucu hayatını kay-
betmiştir. Üniversite yerleşkesi içerisinde cereyan eden bu 
olayda şehit edilen Ülkü Ocaklı 22 yaşındaki Fırat Yılmaz 
Çakıroğlu cinayetini de dikkate alarak, Üniversitelerimiz-
de neler oluyor? sorusunun  gerçekçi bir analizini yapma-
mız gerekmektedir. 

Başta siyasi iktidar olmak üzere, Rektör ve üniversi-
te yönetimi, emniyet güçleri,  istihbarat teşkilatı ve devlet 
erkinin tüm paydaşları Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şehit 
edilmesinden zincirleme sorumludurlar. Medyanın olayı 
sunuş biçimindeki sorumsuzluğunu ise öncelikli olarak ele 
alacağız.

Medya üniversite yerleşkelerindeki PKK’yı göstermek 
istemiyor:

Medya bu olayı  “karşıt görüşlü iki öğrenci grubu ara-
sında çıkan kavganın büyümesi sonucunda aldığı bıçak 
darbesiyle ağır yaralanan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatı-
nı kaybettiğini” anlatarak duyurmuş 
ve halkın “haber alma özgürlüğüne” 
karşı  “sorumluluğunu” yerine getir-
miştir(!)  “Havuz medyası” ile “kartel 
medyasının”  “karşıt görüşlü öğren-
ciler(!)” kavramı üzerinde ortak bir 
retorik kullanarak  haberin içeriğinin 
çarpıtılması konusunda ruh ikizi gibi 
davranmaları da düşündürücüdür. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
felsefesini savunmak, Anayasanın 
ruhuna uygun davranış ve düşünceler 
taşımak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün-
lüğüne sahip çıkmak “karşıt görüş” 
olabilir mi? Bu ne vicdansız bir algı 
oluşturmadır? Bu ne biçim bir akıl 
tutulmasıdır? Türkiye’nin “çözülme 
sürecinde” size verilen görev milleti-
mizin yavaş ısıtılan kurbağa deneyin-
deki gibi reflekslerinin köreltilmesi 
midir? Sizin karşıt olarak sınıflandır-

dığınız taraflardan birisi “Ege Üniversitesi’ni Kandil’in İz-
mir şubesi yapacağız” diyen ve bunu açık seçik sergileyen 
etnik bölücü terör örgütü mensuplarıdır. Merak ediyorum 
siz hangi taraftasınız? Üniversitelerdeki örgütlü Kürtçü 
bölücülüğün masumlaştırılması ve PKK mensuplarının 
vatansever gençlerimizin eğitim hakkını engellemesinin 
üzerinin örtmek için mi “karşıt görüş” kavramına ihtiyaç 
duyuyorsunuz? 

Üniversite yönetimleri yerleşkelerindeki PKK’yı sey-
rediyor:

Üniversite rektörü ve yönetimi var ise öğrenci görü-
nümlü bölücü örgüt militanları yasa dışı her tür eylemi 
nasıl yapabilmektedir? Üniversite yerleşkelerinde öğrenci 
kulüpleri vasıtasıyla  PKK propagandasının her türü rahat-
lıkla yapılabilmekte, dağa terörist kazandırmak için stand-
lar açılmakta, yüzleri maskeli kişiler tarafından kimlik 
kontrolleri yapılabilmekte, sözde komünler oluşturulmak-
ta, bazı fakülteler kurtarılmış bölgeler olarak ilan edilmek-
te, vatansever öğrencilerin bu fakültelerde eğitim görme 
hakkı ise  bu terörize gruplar tarafından engellenmektedir. 

Bölücü faaliyetlerden rahatsızlığını 
ifade eden gençler saldırıya uğra-
maktadır. Sadece ülkücü gençler he-
def alınmamaktadır. CHP Milletve-
kili Süheyl Batum, partisine mensup 
bir grup milletvekili ile TBMM’de 
düzenlediği bir basın toplantısında 
“PKK’nın ODTÜ’de kimlik kont-
rolü yaptığını” dile getirmişti. Daha 
önce fişledikleri ülkücü, vatansever 
öğrencileri ele geçirmek için kimlik 
kontrolü yapabilecek kadar cesareti 
nereden buluyorlar? TGB’li öğrenci-
lere, Atatürkçü Öğrenci Toplulukları 
üyesi öğrencilere yani PKK, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine 
sahip çıkan tüm gruplara saldırmak-
tadır. İzinsiz istedikleri gibi bölücü 
flamalarla stand açarak PKK pro-
pagandası yapabilmekte, kendileri 
dışında stand açanlara ise müdahale 
etmektedirler. Eğitim hakkı engelle-

ÜNİVERSİTELERİMİZDE NELER 
OLUYOR?

Veli GÜLSEVER

“Fırat Yılmaz Çakıroğ-
lu  hedef gösterildiği 
tarihten 4 ay sonra 

saldırıya uğramış, ambu-
lansın olay yerine ulaşması 
engellenmiş, ağır yaralı 
olduğu halde polis otosu 
tarafından hastaneye ta-
şınması talepleri   polisleri-
miz tarafından “sorumluluk 
alamayız” diyerek redde-
dilmiş ve hayatının baha-
rında vatansever bir genç 
ihmaller, sorumsuzluklar  
zincirinin sonunda hayatını 
kaybetmiştir.” 
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nen öğrenciler adına Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun üniversi-
te öğrenci temsilcisi sıfatıyla üniversite yönetimine yaptı-
ğı başvuru ve uyarılar dikkate alınsaydı, yani rektör yasal 
görevlerini yerine getirmiş olsaydı  Fırat’ın  yaşamadığı 
yılları elinden alınamayacaktı. Tüm kamu yöneticileri ve 
görevlileri gibi üniversite rektörlerinin de görev ve sorum-
lulukları yasa ile belirlenmiştir. 2547 sayılı Yükseköğre-
nim Kanunu’nda öğrencilerin disiplin işlerini belirleyen 
54. maddesi yürürlükte olduğuna göre yasa hükmü ne-
den uygulanmamaktadır? Hangi baskı altındasınız?  Bir 
yerlerden talimat mı aldınız? Yasa açıkça belirtmiştir; 
Öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı 
yoldan kısıtlama, kurumların sükun ve huzurunu bozan 
eylem, işgal, boykot, engelleme, anarşik olayları tahrik ve 
teşvik etme, Anayasada yer alan devletin ülkesi ve mille-
tiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya çalışma maksadıyla 
işlenen suçlarla, bunlara irtibatlı suçlar cezasız kalamaya-
cağına göre… 

 Üniversiteler mobesa, kapalı mekanlar güvenlik ka-
meraları ile izlendiğine göre yasada açıkca belirtilen suç-
larla ilgili kaç öğrenci hakkında ne tür işlem yapılmıştır? 
Kaç öğrenciye uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar 
veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya 
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilmiştir? 
Kredi Yurtlarla ve burslarla ilişiği kesilen var mıdır? Bun-
lar yasada belirtilen idari disiplin işlemleri, adli işlemleri 
ayrıca yargı organları yürütmelidir. Yerleşkelerde bölücü 
örgütün paçavralarını, bebek katilinin resimlerini taşıyan, 
koridorlara “PKK burada” vs yazan öğrencilere neden se-
yirci kalınmaktadır? Hiçbir işlem yapılmadığını tahmin 
etmek güç değil. Çünkü aksi olsaydı bölücülerin bu ko-
nudaki çığlıkları medyada gür şekilde yer alırdı. Yasaların 
kendilerine verdiği görev ve sorumlulukları yerine getir-
meyen üniversite yönetimlerinin yaptıkları sadece suçu ve 

suçluları izlemekle sınırlı değildir. Yasal yetkilerini kul-
lanmayarak kendileri de suç işlemektedir. Suç varsa ceza 
da vardır. Olağan dışı dönemlerin geçici olduğunu,Türkiye 
normalleştiğinde hukukun er ya da geç mutlaka işleyece-
ğini  üniversite rektörlerinin çok iyi bilmesi gerekmez mi? 

PKK’lılar üniversite giriş sınavlarında nasıl “başarı-
lı” oluyor?

Türkiye’nin seçkin üniversitelerinde okuyan PKK’lı 
öğrencilerin üniversite giriş sınavlarında nasıl başarılı ol-
dukları konusu da düşündürücüdür. KCK yapılanmasının 
“sınav jokeri” adı verilen öğrencileri kullanarak militan-
larını üniversitelere yerleştirdiği yönünde ciddi bulgular 
vardır. Geçtiğimiz yıllarda emniyetin böyle bir çeteye 
operasyon yaptığı basına yansımıştı. Seçilmiş fakültelere 
yerleştirilen bu seçilmiş PKK’lıların üniversitelerde örgüt 
yapılanmasını koordine ettikleri yönünde kuvvetli şüphe-
ler vardır. Belirli bölgelerde yapılan üniversite giriş sınav-
larının ne kadar “güvenli” yapıldığını da az çok tahmin 
edebiliyoruz.  ÖSYM bu konuda gecikmiş önlemlerini bir 
an önce almalı, gerekiyorsa bazı illerde sınav yapmamalı-
dır. Öğrenciler mağdur edilmeden makul seçenekler bulu-
nabilir. ÖSYM’nin 2010 yılında Cizre’de kopya nedeniyle 
sınav yapmadığını, öğrencilerin Malatya, Elazığ ve Bitlis 
gibi illerde sınava alındığını hatırlıyoruz. PKK “kontenja-
nından” üniversiteye giren bu bölücüler sınavı kazanama-
yan, istediği bölüme giremeyen gençlerimizin hakkınıda 
gasp etmektedir.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu daha önce PKK’lı bir grup 
tarafından tehdit edilmiş, 22 Ekim 2014 tarihinde sosyal 
medyada “Ege’de faşist provakasyon var” başlıklı sayfada 
resmi konularak hedef gösterilmiştir. Saldırılara uğradığı-
nı, tehdit edildiğini, can güvenliklerinin olmadığını gerek 
üniversite rektörlüğüne  gerekse emniyet güçlerine  bildi-
ren Fırat Yılmaz Çakıroğlu  hedef gösterildiği tarihten 4 ay 
sonra saldırıya uğramış, ambulansın olay yerine ulaşması 
engellenmiş, ağır yaralı olduğu halde polis otosu tarafın-
dan hastaneye taşınması talepleri   polislerimiz tarafından 
“sorumluluk alamayız” diyerek reddedilmiş ve hayatının 
baharında vatansever bir genç ihmaller, sorumsuzluklar  
zincirinin sonunda hayatını kaybetmiştir. 

Geçmiş acı tecrübelerin etkisiyle “Sakın hiçbir şeye 
karışmayın” uyarıları ile üniversiteye gönderilen gençle-
rimizin bir bölümü anne babalarının bu uyarılarını dikkate 
alabilir. Sorgulayan, araştıran, düşünen gençlik kişisel ge-
leceğini düşünmenin yanında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 
Türk milletinin bekasına karşıda sorumlu olduğunu fark 
etmektedir. Bu gençlere sağduyu ve itidal çağrıları yap-
mak elbette doğrudur ancak sınırlı ve geçici bir süre etkili 
olabilir. 

Bir tarafta siyasi iktidarın giderek otoriterleşmesi, hu-
kuk devleti ve demokrasiden hızla uzaklaşarak kurduğu 
baskı, diğer yandan Kürtçü bölücülerin siyasette, sokakta 
ve üniversitelerde artan vesayeti kabul edilemez noktalara 
ulaştı. Türk milletinin şimdilik itidal ve sabırla katlandığı 
bu basınç infilak edecek tehlikeli sınırlara ulaştı.

Hükümet, üniversite yönetimleri, güvenlik güçleri 
yasalarla belirtilen görevlerini eksiksiz yaparak, öğrenci-
lerimizin eğitim görme hakkını engelleyen terör örgütü 
PKK’nın üniversitelerimizde egemen olmasına göz yum-
mamalıdır.
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Bir kriz seziyor musunuz? Kriz kaosu, kaos da krizi 
doğurmaz mı? İyi bakın bakalım kim ne doğuracak, yine 
bakın bakalım boşluk nasıl doldurulacak? Krizi yaratan-
lar, kendilerini toparlayamaz iseler, yerini hazır olan biri 
dolduramaz mı? Tabiat boşluk bırakmayacağına göre bu 
boşluğu, ya boşluğu yaratanın sahte dolgusu ya da hazır 
olanın gerçek malzemesi ile doldur. İster buna günün algı-
sı, isterseniz kaygısı deyiniz; durum bu minval üzere iken, 
hikâyeden vazgeçip günceli kurcalamaya başlayalım de-
dik.

Burada kriz severlere değil, vatanseverlere seslenmek 
istiyorum. Sahtelik üzere ulaşılan kemalin, sonunda vara-
cağı nokta elbette zevaldir. Önemli olan, bu zeval, vatana 
ve millete zarar veriyor ise zevalin seyircisi değil,  onu 
kemale ulaştırmak hedef olmalıdır. 

Bu kemal kiminle olacak? Bu kemalin harcı da çimen-
tosu da sahanın sahibi halk olacak. Halka dayanmayan 
kurumlar meyve vermeyen ağaç gibidirler. Bir devlet için 
halksızlık(yani halkı tanımamak), halkın varlığından ha-
bersiz olmak, tusunamiye karşı duvarsız kalmak demektir. 
Halkı aldatan, aslında kendini aldatır da farkında değildir.

Halk aldanmaz, güvenir. Birçok noktayı da görür de 
görmezlikten gelir. Aslında karlı dağ kadar serindir. Az 
güneşle yetinir de sen onun sabrını bilemezsin. Aslında 
ihaneti kabul etmez, etmez de onu senin iyi niyete daya-
lı zaafın zanneder. Zaafına sebep bir sürü olay sıralar ve 
affeder. Ancak son noktada ihanet olduğunu anlarsa, Arap 
atının it sineğini üzerinden fırlattığı gibi fırlatıp atar, haini 
de paramparça eder. 

Aslında her yaralı iyileşir, her dertli kurtulur da halkın 
vurduğu bir daha iflâh olmaz. Zira o ihaneti ağıtlarda, tür-
külerde ve hikâyelerinde yaşatır. Halkın hafızası silinmez. 
Aksini iddia edersen yanılırsın. Katlarsan dürülür, açarsan 
kilim gibi nakış nakış açıldıkça açılır gider.

Her türlü felâket halkla savuşturulur. Her türlü barış 
onunla yapılır. Bizim halkımız çoğu paylaşır, azla yetinir. 
Yeter ki inanabilsin. İnandım diyen herkese inanır; inan-
dırdıktan sonra da hiçbir güç onu bir arada tutmaya mani 
olamaz.Her şeyin istismarına rağmen sahip olduğu maddî 
ve mânevî değer yargıları onun vazgeçilmezleridir.

Bunlar; yöreseldir, geneldir, deniz aşırıdır; hepsinde de 
örfe sahip çıkar. Sahiplenmekten dolayı da zarar görmez. 
Yaparak ve yaşayarak elde ettikleri onun vazgeçilmez pra-
tikleridir. Hiç bir sosyologdan duymamıştır “dinlerin örf-
lerle yaşatılıp korunduğu”nu: Buna rağmen gördüğü doğru 
onun vazgeçilmezidir. O herkesi bağışlarken, herkes onu 
aldatmaya çalışır. O,  imamı da, muhtarı da, çobanı da, ço-
cuğu da bağışlar da herkes onu halen aldatmaya devam 
eder. O da “aldanan ben olayım” der. Der de imamın dedi-
ğini tutar, yaptığını yapmaz. İmamın yürekten söylediği ile 
dil ucuyla söylediğini öyle bir ayırt eder ki, hafiften güler 
geçer.

Elinde olsa da bir görseniz! Sadakanın en güzelini, 
zekâtın en mükemmelini o verir. Hayalleri sade ve sınırlı-
dır. Büyük hocaların “Bir defaya mahsus herkes zekâtını 

verse âlem-i İslâm’da fakir kalmaz” demesini beklerler. 
Zenginin zekâtı tam vermediğini bal gibi bilir. Zengin, 
devleti ve fakiri acımasızca soyarken onların aç gözlülü-
ğüne güler geçerler. Sadece “gözleri doysun” derler.

Siz hiç halk adamından birinin “ben açım” dediğini 
duydunuz mu? Ta ki, hırsızın çalarken yakalandığında 
“açım da ondan yaptım” demesine kadar. Aslında o hırsız 
da halkın hırsızı değildir. Varlıklı olduğu müddetçe öğünür 
de yoklukta olduğunu kimseye bildirmez. Devlet eliyle ve-
rilene binlerce dua ve niyazda bulunur.

Tanıdın mı halkı, işte bu halk bizim halkımızdır. Sa-
kın ola ki, bu halka “cahil, bir şeyden haberi yok” deme. 
“Adam olmaz, bir şeyden anlamaz” hiç deme. Bu halk âlim 
değil ama kesinlikle ariftir.  Hazal okuyanı da bilir, gazel 
okuyanı da. Yeter ki sen doğruyu anlat. Halkla beraber ol. 
Onunla kol kola yürümeye tenezzül et. Sabret. Samimi-
yet göster de bir gör bakalım. Düğününde, bayramında, 
ölüsünde dirisinde onunla beraber olabildiysen ondansın. 
Onun dertleri ile dertlenmek yakışmaz mı sana? O hep onu 
aldatanların yanında mı olsun istersin. “Aldatanların ya-
nında olmasın” diyemezsin. Onun mütevazı isteklerini sen 
yerine getir. Yerine getireceğine onu sen inandır. 

“Her Türk vatandaşı doğuştan sigortalıdır” desen ne 
olur? Olmaz mı? Hakkı değil mi? Olursa ne olur? Yer mi 
yarılır, kıyamet mi kopar? Aslında en tabiî hakkını vermiş 
olursun. Alın teri göz nuru harcayarak öğretmenlikle ilgili 
bölümü bitiren biricik kızını veya oğlunu niçin doğrudan 
göreve başlatabileceğine dair söz verip onu inandıramı-
yorsun? Yalancının kucağından kurtarmak için yalancıyı 
anlatmaya gerek yok. Kendini anlatıp inandırmaya bak.

Hangi sebeple olursa olsun başkalarını anlatanlar veya 
tenkit edenler daima alkış alırlar. Kendini anlatanlar ve 
de inandıranlar ise taraf kazanırlar, oy alırlar, kitleleri ar-
kasından sürüklerler. Hırsızı tarif etmeye çalışma; hırsız 
ortada, hırsızı herkes tanıyor. Önemli olan hırsızı nereye 
kadar kovalayacağını anlat. Halkı yanına al. Halkla bera-
ber olmayanın halkı olamaz. Halkı olmayanın da halktan 
bahsetmeye hakkı yoktur sanırım.

Değer verdiğiniz ölçüde yücelen ve yücelten gönül 
dostu, bizim halkımızdır. Kötülüğü unutsa bile iyiliği hiç 
unutmaz. Tanrı’nın tebliğini farkında olmadan örfü ile ya-
şar ve yaşatır. “İyilik yap, unut; iyilik gör, unutma” der. 
Veren el olmayı ister de alan el olmayı pek benimsemez. 
Ne yazık ki “günümüzde hakkı olanı onlara sadaka gibi 
takdim edenlere karşı pek de tutar yanı kalmamışa benzi-
yor desem onları üzer miyim” diye düşünüyorum.

Kanaatim o dur ki yalnız bir şey beklediğine inanıyo-
rum: Bileğinden sıkıca tutup derdini dinleyecek, derdine 
çare olacağına inandırıp birlikte hedefe doğru yürüyecek 
birilerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. İşte bu birlik ve 
bu yürüyüş gerçekleştiği zaman hem halkın hem de mil-
letin kurtuluşu olacaktır. Bu durum inananlar için kolay, 
inanmayanlar için de türkü söyleyerek çekilen halay gi-
bidir.

Hikâyeyi Bırak, 
Biraz Da Halka Bakİsmail BOZKURT

ibozkurt1944@hotmail.com
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Türkiye Cumhuriyetinin imparatorluk dönemini kapa-
tan veya imparatorluk yönetimlerinin biçimini değiştiren 
Birinci Cihan Harbini takiben 20.yy başlarında kurulan 
ulus devletlerden çok önemli bir farklılığı vardır. Bu fark-
lılığı kavrayamadan ve farklılığa sebep olan olguyu tedavi 
etmeden, Cumhuriyet treninin duraksamadan çağdaş me-
deniyete doğru seyri pek kolay olmayacaktır.

Hiç kuşku yok ki Türkler, tarihin gördüğü en köklü ve 
eski milletlerden biridir. Ancak Batının 18.yüzyılın baş-
larında keşfettiği, bizim de kısmen içinde bulunduğumuz 
Doğunun, yüz-yüzeli yıl sonra fark edebildiği yeni dünya 
düzeni(çağdaş medeniyetler arenası) sık dokulu ulusal ya-
pılar üzerine kurulmuş devletlerden oluşmaktadır. “Ulus 
devletler çağı” da diyebileceğimiz bu modern çağ o kadar 
hızlı tekâmül etmiştir ki, bizim de içinde olduğumuz, tari-
hin en kadim milletlerinden pek çoğu uluslaşma süreçleri-
ni tamamlama imkânını dahi bulamamışlardır.  

Bizim açımızdan, bu çağın manasına nüfuz edememe-
mizin en önemli sebebi, çağa imparatorluk olarak yaka-
lanmış olmamızdır. Varlığımızı muhafaza güdümüz, gözü-
müzü perdelemiş, milletin ikbali saltanatın ikbaline feda 
edilmiştir. Şöyle ki,  “aydınlanma 
çağı” da diyebileceğimiz “modern 
çağ”da Batı, bizim gibi köklü mil-
letlerin yüzlerce yıl önceden keş-
fettiği ama zaman içerisinde din 
ümmetçiliği ve imparatorluk po-
tasında unutmaya yüz tuttuğumuz 
bir gücün varlığını keşfetmiş, mil-
let olma bilincinin sırrına ermiştir. 
Devletlerini oluşturan toplulukla-
rın müştereklerini ön plana çıkarta-
rak, onları bir hedefte kenetlemiş, 
ortak idealler etrafında topluluk-
larını uluslaştırmaya muvaffak ol-
muşlardır. Hakimiyeti gökten yere 
indiren Batı, gücünü gökten değil 
halktan alan yeni bir devlet anla-
yışı icat etmiştir. Müşterek bir dil, 
müşterek bir tarih, ortak bir vatan 
ve müşterek değer ve normlar etra-
fında kenetlenmiş, sık dokulu ulus 
devletler olarak tanımlayabileceği-
miz bu yapılar, kısa sürede her şe-
yini kendilerine göre dizan ettikleri 
yeni bir dünya düzeni oluşturmayı 

da başarmışlardır.
Bunun için halka inmişler, halkın erdem bilgisine ulaş-

mışlar, halkın müştereklerini yasalaştırıp,  halkı yücelte-
rek onların omzunda devletlerini de yüceltmişlerdir. Adına 
“folklor”( halkbilim) dedikleri bir disiplin çerçevesinde 
kendi kabullerine (değer ve normlarına) adeta evrensel-
lik vermişler ve onların bu çabaları sonucu çağdaşlaşmak, 
Batılılaşmak ile özdeş kavramlar gibi kullanılır olmuştur. 

Bizim, “zıllullah-ı âlem” bildiğimiz hanedanın varlığı-
nı muhafaza için mücadele verdiğimiz zamanda, Batının 
uğraşı bizden çok daha farklıdır. Onlar, kurmayı hedefle-
dikleri yeni dünya düzeni içerisinde kendileri için iyi bir 
konum da belirlemeye çalışırken, bir taraftan da keşfettik-
leri “ulus” silahıyla imparatorlukları parçalamayı bilmiş-
lerdir. 

Dünyada bu gelişmeler olup biterken bizim durumumuz 
tam bir ibret vakasıdır.  İlk zamanlar Osmanlılıkta ısrarlı 
iken, Balkanları kaybedince “İslam” ve nihayet Arabistan 
yarımadasından da kovulunca, Türk olduğumuzu hatır-
ladık. Üç kıtaya hükmeden bir imparatorluktan, Birinci 
Cihan Harbinin sonunda Anadolu’da ancak tutunabildik. 

Yeni dünya düzeni içerisinde, Ziya 
Gökalp ve arkadaşlarının geliştirdi-
ği Türkçülük fikri temelinde ancak 
1920’lerden sonra konuşlanma im-
kanı bulabildik. Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşları insanüstü bir deha 
ve çabayla Türk milletini anka gibi 
küllerinden yeniden yaratma uğ-
raşı verdiler ve büyük ölçüde de 
başardılar. Hatta bu başarı, dünya 
milletlerinin bağımsızlık mücade-
lesine ilham bile verdi.  Öyle ki, 
Mahatma Gandhi’nin; “Mustafa 
Kemal İngilizleri yenene kadar, 
Tanrı’yı da İngiliz zannediyor-
dum.” dediği dahi söylenir.  

Yedi düvele rağmen kazandı-
ğımız bu başarı, hayret ve takdire 
mazhar olsa da aydınlama devrimi-
mizin Batıdaki kadar kolay seyret-
tiğini ve tamamlandığını söyleme-
miz doğru olmaz. Çünkü Batıda ta-
bandan başlayan aydınlanma bizde 
tam tersi bir istikamet üzeredir ve 
yazık ki, bu devrimi tamamlama-

Tamamlanamayan Devrim ve 
Türkiye Cumhuriyeti

Dr. Namık ASLAN

“Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşları 
insanüstü bir deha 

ve çabayla Türk milletini 
anka gibi küllerinden 
yeniden yaratma uğraşı 
verdiler ve büyük ölçüde 
de başardılar. Hatta bu 
başarı, dünya milletlerinin 
bağımsızlık mücadelesine 
ilham bile verdi. Öyle ki, 
Mahatma Gandhi’nin; 
“Mustafa Kemal İngilizleri 
yenene kadar, Tanrı’yı da 
İngiliz zannediyordum.” 
dediği dahi söylenir.  “
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ya Mustafa Kemal Atatürk’ün ömrü vefa etmemiştir. Türk 
Ocağı, Halk Evleri, Türk Dilini Tetkik, Türk Tarihini Tet-
kik Cemiyetleri, kongreler, dergi faaliyetleri, akademik 
faaliyetler daha pek çok başarılı girişimlere rağmen, Batı 
normlarında bir halk aydınlanması yazık ki gerçekleştiri-
lememiştir. 

İmparatorluk bakiyesi olmamız, Türkiye Cumhuriyeti 
kurucularının ikbal kaygısına düşüp cepheleşmeleri (çok 
partili hayata geçiş denemelerinin getirdiği kutuplaşma-
lar), Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş senedini(Lozan’ı) 
tanımayan harici unsurlar ve özellikle de Anadolu’daki 
oluşumun (mübadele bağlamında) din eksenli gerçekleş-
mesi, Türk inkılâbını yavaşlatmış, hatta zaman zaman dur-
ma noktasına bile getirmiştir. 

Konuyu halkbilim(folklor) ekseninde bile değerlen-
dirdiğimizde, Türk mitolojisi ve masalları bağlamında 
Almanların “Grimm Kardeşler” mertebesinde Türk folk-
loruna hizmet verebilecek iki müstesna bilim adamının 
(Hüseyin Nihal Atsız ve Pertev Naili Boratav) 1930’larda 
ve özellikle de 1940’lı yıllarda düşman kardeşlere dönüş-
meleri, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra devlet yöneti-
minde resmi ideolojinin (Türkçülük) yavaş yavaş gözden 
düşmesi, halkıyat çalışmalarının akademik bir hüviyet 
kazanmasının nasıl sekteye uğradığı, yakın tarihimiz-
den gözlemleyebildiğimiz ibret levhalarıdır.  DTCF’de 
1948’de kapatılan halkiyat kürsüsü yeniden üniversiteye 
dahil olabilmek için 1970’ler beklenecek, halk anayasası 
hükmündeki sözlü edebiyat verilerinin değerlendirilebil-
mesi için, kültürümüzün önceliklerini esas alır inceleme 
metotları geliştirmekte de, geç kalınılacaktır. Geçen süre 
içerisinde, Batının kendi kültürel önceliklerini esas alan 
programlar, bütün sırıtıcı iğretiliğine rağmen eğitim siste-
mimiz içerisinde kreşlere kadar girecek, kültürel bağışık-
lığı zaafa uğramış, geçmişiyle bağını kaybetmiş nesiller 
yetişmesine zemin hazırlayacaktır.

İsyanlar, suikastlar, muhtıralar, darbeler ışığında gâh 
ileri gâh geri, 21.yüzyıl’a henüz entegre olamadığımız bu 
çağda, cumhuriyetimizin 100. yılına on yıldan daha az bir 
zaman kalmışken, sıkıntılarımızın halen aynı olduğunu 
(aydınlanma ve milletleşme sürecinin tamamlanamadığı-
nı) üzülerek belirtmek isterim. 

20.yüzyıl’da uluslaşma sürecini tamamlayan ve yeni 
dünyanın etkin güçleri konumuna geçen birlikler (ki, bun-
lara Amerika, Avrupa ve sonradan Doğuyu temsilen Ja-
ponya dâhil olmuş ve şimdilerde Hindistan ve Çin) insan-
lık daha modernlik sürecini yaşarken, “modern üstü” bir 
boyuta geçmeye çoktan muvaffak oldular. 

Düzenin ve dolayısıyla arzın bu şimdiki efendileri, tek-
noloji yaratma kudretine erişmiş yapıların mensuplarıdır. 
Geride kalanlar ise modernleşme yolunda var olma müca-
delesi veren ve çapları oranında teknoloji kullananlardır.

Yeni dünya düzeninde Türkiye, çoğunluğun grubunda 
yani “teknoloji kullananlar” arasında yer almaktadır. Tek 
avuntusu şu ki, teknoloji yaratanlarla arası kapatamayaca-
ğı kadar açık değildir. Türkiye’nin yapacağı iş, hızla bu 
mesafeyi kapatmanın yollarını bulmak olmalıdır. Bunun 
için de ilk halka kapanmalı yani Atatürk ve fikir arkadaş-
larının başlattığı Türk aydınlanması, ulus devlet bilinciyle 
taçlanacağı noktaya ulaştırılmalıdır. 1938’de sönen ışık 
yeniden yakılmalı, “Ne mutlu Türküm diyene” düsturun-
ca Türk devrimi tamamlanmalıdır. Bunun çözümü bellidir. 
Çözüm halkı yüceltmek ve halkla yücelmektir.

Bütün bunların sihirli bir dokunuşla olamayaca-
ğı akıl sahiplerine ayandır. Herkesin bildiği Türkiye 
Cumhuriyeti’nin harici düşmanları ve bölücü unsurlar 
bir yana, bu süreçte asıl direnç gösterecek unsurlar, 1938 
sonrası karanlığının gulyabanileri olacaktır. Zaten genç 
cumhuriyetimizin var olma mücadelesi yolunda gösterdiği 
kimi zafiyet halleri de, aslında bu gulyabanilerin aymazlığı 
neticesidir.

Yeni Türk devletini babasının malı derecesinde sa-
hiplenip milletin sırtından hiç inmek istemeyen unsurlar, 
bu gulyabanilerin en bilinenleridir. Hemen her kurumda 
“hesabı sorulmaz” mühürlü örtülü harcamalar bir yana, 
milletin malını, canını, namusunu kendilerine helal bilen 
sınıflar bile oluşmuştur. Seçildikleri(!) veya atandıkları 
yüce makamı, millete hizmet etme makamı değil, mille-
tin hizmet etmesi gereken makam olarak algılayan, “kim 
olduğumu biliyor musun?” kartvizitli beyaz Türkler neşet 
etmiştir. 

Osmanlının başını yiyen “beşik ulemalığı” mikrobu, 
Cumhuriyet Türkiye’sinin neredeyse bütün kurumlarına 
sirayet etmiş; beşik mebusluğu, beşik şehreminliği, beşik 
hariciyeliği, askerliği, polisliği, … , türünden kendi vic-
danlarına bile hesap vermeyen “kara kutular” türemiştir. 
Düzen, halkın altı kere başından kovduğunu yedincisinde 
başına dikebilecek bir zulme dönüşmüştür.

Kılıç kalemin önüne geçmiş, belindeki devlet silahını 
yüreğine mangal yapanlar türemiştir. Devlet adına, kanun 
adına devleti ve kanunu tepeleyenler yüzünden millet, has-
sasiyetlerini kaybetme derecesinde hissizleşmiş, büyük bir 
kesim adeta yığınlaşma eğilimine girmiştir.

Bu gulyabanileri gösterip; “cambaza bak cambaza” nu-
marası çeken ucubeler peydahlanmış, milletin elinde kalan 
yegâne kalesine(inanç ve gönül tarlasına) fitne tohumları 
saçmaya dahi muvaffak olmuşlardır. 

Halk, gulyabanilere duyduğu öfke yüzünden, genetik 
şifreleri tahrip edilmiş ucubelere kanar olmuş, kızgınlığını 
inatlaşma derecesine vardırmıştır. 

Dini imanı pazarlayıp iktidara gelenler, haktan aldıkla-
rı güçle vatanı pazarlama gayretine girmişler, hissizleşen 
halk bunları dahi ayıramaz bir cinnete düşmüştür. …

Bu durum, ebed müddet bildiğimiz devletimiz için bir 
koma halidir. Analar bir Mustafa Kemal daha doğurur mu 
bilmem? Ama bildiğim bir şey var ki; sahip çıkanı olmaz 
ise, her an fişinin çekilebileceğidir.
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NUH MEHMET TURANCI
Kayseri’de, 1918-1922 arasında, o ümitsiz ve karanlık 

günlerde, herkesin bir köşeye sindiği, durumu kurtarmaya 
çalıştığı dönemde bir avuç idealist, vatanperver milliyet-
çiler kurtuluş çareleri arayıp Kuvay-ı Milliye içinde yer 
alıyorlardı. Bugün adı sanı unutulmuş bu isimsiz kahra-
manlardan birisi de, daha sonra müze müdürlüğü yapmış 
olan Nuh Mehmet Turancı idi.

Nuh Mehmet Turancı tahminen 1890 yılında 
Kayseri’de doğmuştur. 1911–1912 yılında Ankara Mual-
lim (Öğretmen) Mektebinden mezun olmuştur. Kayseri ve 
çevresinde öğretmenlik ve başöğretmenliklerde (müdür-
lüklerde) bulunmuştur. 25 yaşında geçirdiği bir hastalık 
sebebi ile kambur ve boyu 1.55 cm’de kalmıştır. Birinci 
Dünya Savaşında Rus (Sarıkamış) harbinde ağabeyini 
kaybetmesi üzerine kendisini içkiye vermiştir. Kısa boy-
lu, zayıf, çelimsiz ve şakacı bir yapıya sahip olan Nuh 
Mehmet Bey okul yıllarından itibaren millî duygular için-
de olmuştur. Nuh Mehmet Turancı zayıf vücut yapısına 
rağmen enerjik ve müteşebbis bir insan olduğundan, kısa 
sürede resmi görevine ara vererek Bahçebaşında Seyfi 
Ağa Konağında üç yıllık bir özel ilkokul açmıştır ve is-
mini de “Turan Mektebi” koymuştur. Bu yüzden kendisi 
daha o zaman “Turancı” olarak adlandırılmıştır. Okul 
önce kız okulu iken sonra karışık olarak tedrisat yapılmış-
tır.

Kayseri’de ve silahlı mücadelenin verildiği Develi’de 
Milli Mücadele’nin Kahramanlarından olan yedek subay 
Osman Coşkun (milli mücadeledeki takma ismi ile Nuri 
Bey) in “İkinci Ergenekon” isimli hatıralarında Nuh Naci 
Bey’i şu şekilde anlatmaktadır: “Şubat ayının 18.günü 
(1919) Kayseri’nin Özel Turan Okulunun bir sınıfında 
altmış kadar ihtiyat zabiti (yedek subay) toplanmışlardı. 
Bu zabitler muhtelif cephelerden (Birinci Dünya Savaşın-
da) terhis edilerek henüz yurtlarına dönmüş bulunuyorlar-
dı. Hepsi de gençti, dinçti uzun süren harbin mezalimi hiç 
birini ümitsizliğe sevketmemişti. Bunlar tahsil çağlarında 
birbirlerini tanıyorlardı. İçlerinde Nuri Bey (kendisi) de 
vardı. Arkadaşlarının ona karşı itimatları büyüktü. Hemen 
hepsi onu candan seviyorlardı. Esasen buraya onun daveti 
üzerine toplanmışlardı. 

Mektebin müdürü (sahibi) Turancı Mehmet Efendi 
tam manasıyla orijinal bir şahsiyetti. Henüz otuz yaşında 
yoktu. Kalender bir adamdı. Muallim Mektebi’nde oku-
muştu. Resmi mekteplerde bir müddet hocalık yaptıktan 
sonra Kayseri’de hususi bir mektep açmıştı. Fakir bir 

ailenin çocuğuydu. Kendisi de fakirdi. Her gün karnını 
doyurabilmekten ve senede bir kat elbise temin etmekten 
başka dünyevi bir arzu taşımıyordu. İnandığı bir şey var-
dı, memlekette taassup zihniyetinin yıkılması, garp mede-
niyetinin benimsenmesi. Bu yüzden halk tarafından pek 
sevilmezdi. Buna rağmen kimse ona husumet beslemezdi. 
Onun munis hali herkesin husumetini yenebiliyordu. Aynı 
zamanda milliyetçi idi. Aşırı milliyeçiliği yüzünden “Tu-
rancı” namını almıştı. 

Vücudunun kabiliyetsizliği, sıhhatinin yerinde ol-
maması yüzünden umumi harbe iştirak edememişti. Bir 
şeyler yapmak, kendi sahası dahilinde memlekete hizmet 
edebilmek için hususi bir mektep açmıştı. Buradan kâr 
etmek, refaha kavuşmak hatırından bile geçmezdi. Esasen 

Mehmet ÇAYIRDAĞ

KAYSERİ’DE MİLLİ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER: 

Soldan sağa: Nuh Mehmet Turancı (kısa boylu), Milli Eğitim 
Müfettişi, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Irgalata, Alfabe yazarı Ahmet 

Hilmi Güçlü müze içinde.
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onun refah telakkisi günlük 
hayatını temin etmekten 
ibaretti. 

Ailesine bile layığı veç-
hile bakamıyordu. Şehrin 
kenar mahallesinde çok 
basit bir evde oturuyordu. 
Oturma, yatak, çalışma 
ve misafir odası haline 
koyduğu tek bir odanın 
eşyası eski bir masa, kırık 
dökük bir kaç sandalye, tek 
sedirine atılmış ot şilte ve 
üzerine serilmiş kilim par-
çasından ibaretti. Kışları bu 
odaya bir de soba kurardı. 
Misafir geldiği zaman ka-
rısı, yanındaki toprak ze-
minli küçük odada yorgan 
altında kalırdı. Bu yokluğa 
ve sefalete rağmen o gene 
şendi, neşeliydi, mesut gö-
rünürdü. Eline para geçerse 
onu ertesi güne saklamaz, 
daha lüzumlu bir ihtiyacını 
karşılamayı düşünmez, 
hemen o gün dostları ile 
yer içerdi. Umumi harp-
teki mağlubiyetimiz onu 
çok sarsmıştı. O Turanı 
kurtarmak idealini taşırken 
Türkiye’nin yıkıldığını görmüş, istikbale bulanık gözlerle 
titreyerek bakmaya başlamıştı. Bedenî zayıflığına rağmen 
bir şeyler yapmak ve kurtuluş çareleri aramak arzusun-
daydı.

Bir gün Kiçikapı meydanında kurulan pazar yerinde 
Nuri Bey’le karşılaştılar. Evvelden tanışırlardı. Kucaklaş-
tılar. Nuri Bey’in elini tutup konuşmaya başladı:

- Nuriciğim, ne oluyoruz ne olacağız?
Nuri Bey, Turancı’nın maksadını anlamıştı. Gülerek:
- Turana gideceğiz, dedi.
İkisi de gülüyorlardı. Fakat yüzlerindeki tebessüm 

ışığının derinliklerinde sonsuz bir acının karanlıkları be-
liriyordu.

- Nerede muallimsin?
- Hususi mektebim var.
- Adı ne? 
- Turan 
- Öyle olması lazım.
- Sen nerdesin, ne zaman terhis edildin?
- Develi’deyim, dün geldim, herkesle beraber terhis 

edildim.
- Mektebi (mülkiyeyi) ne yaptın?
- Birkaç derse giremedim.
- İmtihan vermeye gidecekmisin?
- Bilmem.
- Burada mı kalacaksın?

- Annem burada, hem-
şiremin yanında. Onun 
için geldim. Ne yapacağım 
henüz belli değil. İmkan 
bulursam İstanbul’a gidip 
imtihanlarımı vereceğim.

- Neticeden ne bekli-
yorsun. Nerede memuriyet 
verecekler? Müstevliler 
hesabına mı çalışacaksın?

- O da doğruya.
Kol kola girmişlerdi. 

Konuşarak yürüdüler. 
Büyük Bahçe Başı’ndaki 
Turan Mektebi’ne geldiler. 
Müdür odasındaydılar. 
Turancı mütemadiyen so-
ruyordu: 

- Ne olduk, neden böyle 
mağlup olduk, ne olacağız, 
bütün memleketi mi istila 
edecekler, bir şeyler yapa-
mazmıyız?

Nuri Bey masanın üze-
rindeki kurşun kalemi eline 
aldı. Arka tarafını masaya 
vurarak anlatmaya başladı: 

- Bilirim sen eskiden 
beri telaşlı ve heyecanlısın. 
Sükûnet bul da konuşalım. 
İkinci Ergenekon’dan kur-

tulacağız. Bir şeyler değil çok şeyler yapacağız. Biz cep-
hede arkadaşlarla da görüştük. Çete harbine başlayacağız. 
Develi’de de biraz yoklama yaptım. Henüz bir hareket 
imkanı görmedimse de iyi bir zemin hazırlanabilir. Er-
meniler dönüyorlar. Onlar geldikten sonra başlatacakları 
şımarıklık ve zulüm halkımızı uyandıracak. Mağlubiyetin 
acısını o zaman tadacağız.

Turancının gözleri parlamıştı. Heyecanından yerinde 
duramıyordu. Bir çocuk gibi hopluyor,

- Sahi mi, çete harbi başlayacak mı, ben ne yapaca-
ğım? Ben dağlarda çarpışamam, ben ne iş göreceğim? 
diyordu.

- Senin de göreceğin çok işler var. Terhis olan ve bura-
da bulunan ihtiyat zabitleri ile nasıl görüşebiliriz? Onları 
nasıl toplayabiliriz?

Turancı kendisine bir görev verileceğinden memnun 
olmuştu. 

- İstermisin yarın burada hepsini toplayayım? Bu gece 
evlerini birer birer dolaşırım. Gidemediğim yerlere de 
hademeyi gönderirim. Yarın buraya gelirler.
Nuri Bey sevinmişti.
- İyi olur, dedi. Yarın öğleden sonra saat ikide burada 

toplanalım. Başka geniş bir yerin var mı?
- Var…Yarın Cuma, Mektep tatil. Sınıfın birini açarız, 

sıralarda otururuz.
- O kadar adam toplanabilecek mi?
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- Toplanacak. Gelecekler. Belki başka 
sınıftan sıra bile getireceğiz. Ben bazıları 
ile görüştüm. Onların da içleri yanıyor. 

İşte altmış kişilik ihtiyat zabitleri 
toplantısı böyle olmuştu. Toplantı hususi 
mahiyette idi. Konuşmalar hasbıhal şek-
linde devam etti. 

Harpten dönen ihtiyat zabitlerinin 
çoğu tahsillerini tamamlamışlardı. İçle-
rinde geçim kaygısında olmayanlar çok 
azdı. Çoğunluk geçim derdi içindeydi. 
Bir kısmı ufak tefek işlere başlamıştı. 
Bazı maceralar anlatıldıktan sonra, mem-
leket derdi konuşmanın esasını teşkil etti.

Çete harbi (Kuvay-ı Milliye) çokla-
rının kafasında önceden vardı. Yalnız 
bunun nasıl başlayacağı, nerede başlaya-
cağı bilinmiyordu. Münasip ve memleket 
bünyesine uygun bir teşkilatın kurulması 
kabul edildi.

Bir “İhtiyat Zabitleri Cemiyeti” kuru-
lacaktı. Fakat bu teşkilat “İstanbul İhtiyat 
Zabitleri Cemiyeti” ne bağlı olmamalı 
idi. Kayseri’deki teşkilatın hedeflediği 
gaye işgale mukavemet ve istiklal için 
mücadele idi. İstanbul İhtiyat Zabitleri 
Cemiyeti’nin böyle bir gaye taşıdığı belli 
değildi. İleride muhabere edilir, gayede 
birlik olduğu anlaşılırsa birleşilebilirdi.

Gelmeyen arkadaşları da haberdar 
ederek, gelecek Cuma günü aynı saatte, gene burada top-
lanılmasına karar verildi ve dağılındı.

Nuri Bey’le birlikte on kadar ihtiyat zabiti gitmemiş, 
Turancı’nın odasına çıkıp orada konuşmaya başlamışlar-
dı. Nuri Bey diyordu ki:

- Arkadaşlar, yapacağımız iş mühimdir. Bir hayır ku-
rumu kurar gibi apaçık çalışamayız. Hükümetin bu gibi 
hareketlere mani olacağı kanaatindeyim. Toplantıdan 
evvel arkadaşları birer ikişer burada toplayarak yemin 
ettirmek faydalı olur. Fikrime göre yeminin şekli de şöyle 
olmalıdır: “Bütün toplantı ve kararlarımıza ait sırları ifşa 
etmeyeceğime ve memlekete vâki olacak herhangi bir 
işgal ve istilaya karşı bütün mevcudiyetimle mukavemet 
edeceğime yemin ederim”.

Oradaki on kişi bu fikri muvafık buldular.
Turancı derhal atıldı:
- O halde, ilk defa biz yemin edelim dedi.
Kitap (Kur’an) getirildi ve oradakiler yemin ettiler.
Nuri Bey her gün Turan Mektebine gidiyor, Müdür 

odasında oturuyor, gelen arkadaşlara Kitab’a el bastırarak 
yemin ettiriyordu. İçlerinden karşı çıkan veya bunu  sa-
kıncalı bulan kimse yoktu.

Belli bir gün ve saatte genel bir toplantı yapıldı. Resmi 
formalite ikmal edildi. Bu meyanda cemiyetin nizam-
namesi de hazırlandı. Nizamname (tüzük) de görünüş 
muhafaza edilmiş, hükümeti pirelendirecek maddelerin 
konulmamasına dikkat edilmişti. Bir idare heyeti seçildi. 

Başkanlığa da ittifakla Nuri Bey getirildi. 
Hükümete beyanname verildi”.

Görüldüğü gibi Kayseri’de Milli 
Mücadele’nin ilk teşkilatı ve ana merke-
zi olan “İhtiyat Zabitan Cemiyeti” Nuh 
Mehmet Bey’in teşebbüsü ile ve onun 
okulunda kurulup faaliyete geçmişti. 
Derneğin Kayseri’de kurulduğu 1919 
un bu kış vaktinde, henüz daha Mustafa 
Kemal Paşa Samsun’a çıkmamış ve Milli 
Mücadeleyi başlatmamıştı. Bu cemiyet 
Kayseri’yi, mevcut duruma rıza göste-
rilmesini isteyen İstanbul Hükümetinin 
ve padişahın, dini alet ederek yaptıkları 
baskılara rağmen Milli Mücadelede 
birleştirmiş ve sonunda da Atatürk’ün 
cephesinde yerini aldırmıştır. Nuri Bey, 
Kayseri’den, güneyden gelen Fransız ve 
Ermenilere karşı silahlı mücadelenin ve-
rildiği Develi cephesine geçince, Kayseri 
Lisesinde öğretmen olan aslen Adanalı, 
büyük vatanperver, yedek subay Mazlum 
Rasim Bey derneğin başına geçmiş ve 19 
Aralık 1919 da Sivas’tan gelen Atatürk’ü 
Kayseri’de karşılamışlardır. Bu sırada 
Atatürk’ün Kayseri’de çekilmiş tek resmi 
İhtiyat Zabitan Cemiyeti önünde, Heyeti 
Temsiliyeden arkadaşları, cemiyet üyele-
ri ve Kayseri’deki Milli Mücadelecilerle 
birlikte çekilmiştir.

1927 de Bozatlıpaşa İlkokulunda baş muallim olarak 
görev yapan Nuh Mehmet Bey, 1929 yılında Kayseri’de 
Hunat Medresesinde açılan Müzeye idareci olarak ta-
yin edilir. 1937 yılına kadar bu görevde bulunan Nuh 
Mehmet Bey, o zamanın imkansızlıkları içinde müzeye 
çok büyük eserlerin toplanmasını sağlamış ve bunun 
için Valilikten takdirname almıştır. Bu arada Ankara’da 
Atatürk’ün huzurunda yapılacak folklor gösterilerine 
Kayseri’yi temsilen bağlama üstadları Ethemin İbrahim 
ve Mustafa Çantık (Mehmet Yazar’ın dedesi) ile birlikte 
giden Nuh Naci Bey, Gazi’nin huzurunda yapmış olduk-
ları gösterilerle ondan bizzat iltifat ve takdir görmüştür. 
Nuh Naci Bey aynı zamanda bağlama üstadı idi. 

Bu cüssesi küçük ancak cesareti ve gönlü çok büyük 
olan vatan evladı 1937 yılında terfiini yeni almışken, 47 
yaşında menenjit hastalığından hakkın rahmetine kavuş-
muştur. Ölümünün zamanın Milli Eğitim Müdürü tarafın-
dan Mimar Sinan yapısı Hamamın yıktırılması sebebi ile 
duyduğu üzüntü yüzünden olduğu yazılmıştır. Nuh Meh-
met Bey soyadı kanunu çıkınca eski unvanı olan Turancı 
ismini soyadı olarak almıştır.

Kaynakça: 
1- Osman (Nuri) Coşkun, II. Ergenekon, I.Baskı, 1966 Kay-

seri, s.33-38.
2- Mehmet Eskioğlu, Kayseri Müzesinin İlk Müdürü Nuh 

Mehmet Bey (Turancı) ve Atatürk’ten Anılar, Erciyes Dergisi 
(Kayseri), 1981, C.4, s.43.

“Arkadaşlar, ya-
pacağımız iş mü-
himdir. Bir hayır 

kurumu kurar gibi 
apaçık çalışamayız. 
Hükümetin bu gibi 
hareketlere mani ola-
cağı kanaatindeyim. 
Toplantıdan evvel ar-
kadaşları birer, ikişer 
burada toplayarak 
yemin ettirmek fay-
dalı olur. Fikrime göre 
yeminin şekli de şöyle 
olmalıdır: “Bütün top-
lantı ve kararlarımıza 
ait sırları ifşa etmeye-
ceğime ve memlekete 
vâki olacak herhangi 
bir işgal ve istilaya 
karşı bütün mevcudi-
yetimle mukavemet 
edeceğime yemin 
ederim.”
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BATI HUN BAŞBUĞU 
ATTİLÂ’NIN ROMA SİYASETİ

Prof. Dr. Remzi KILIÇ*

Hun başbuğu Attilâ (394-453), amcası Rua’dan sonra 
434 yılında, Batı Hun Devleti’nin başına geçtiğinde 39-40 
yaşlarında idi. Babası Muncuk erken öldüğü için amcası 
Rua’nın yanında yetişmiş, onunla birlikte seferlere ka-
tılmıştı. Hun iç ve dış siyasetinin esaslarını öğrenmiş ve 
çeşitli kavimleri tanıma imkânı bulmuştu. Attilâ 434 yılı 
baharında Hun sınırlarına gelen Bizans elçilerini Tuna ile 
Morava nehirlerinin birleştiği yerde “Bizans Margos” bu-
günkü Dubravica kalesinin karşısındaki Tuna’nın kuzey 
kıyısındaki Konstantia surları önünde, at üzerinde karşı-
ladı. Bizans elçilerinin dinlenmelerine dahi izin vermedi. 
Biri general diğeri seçkin bir diplomat olan temsilcilere, 
emirlerini barış şartları olarak yazdırdı. Konstantia veya 
Margos Barışı diye bilinen bu antlaşmanın başlıca mad-
delerine göre; Bizans bundan böyle Hunlara bağlı kavim-
lerle müzakerelere, ittifaklara girişmeyecek, Hunlar’dan 
kaçanlara –esir alınmış Bizanslar dahil- sığınma hakkı 
tanımayacak, Bizans’ta tutulan Hun esirler derhal serbest 
bırakılacak, ticarî münasebetler yine belirli sınır kasabala-
rında devam edecek ve Bizans’ın ödemeyi taahhüt ettiği 
yıllık vergi iki katına çıkarak 700 libre altın olacaktır. Bi-
zans imparatoru II. Theodosios bu hükümleri aynen kabul 
etmişti. Hunlara iade edilen kaçakları Attilâ daha Bizans 
ülkesi içinde Trakya’da Karsus, bugünkü Hirsovo kalesin-
de astırdı. Bu Attilâ’nın ilk başarısı idi.

Bundan sonra Attilâ, Batı Hun topraklarının doğu böl-
gelerinde at üzerinde aylarca süren bir teftiş gezisi yaptı. 
İtil (Volga) kıyılarındaki Ak-Oğurların ayaklanma girişim-
lerini 435’de bastırdı. Tuna ile İdil nehirleri arasında Batı 
Hunları’nın idaresi altında şu topluluklar bulunmaktaydı: 
1- Germenler; Doğu Gotlar, Gepid, Turciling, Sueb, Mar-
koman, Kuad, Herul, Rugi, Skir. 2- İslâvlar; Orta ve Batı 
Rusya’da; Veneda, Ant, Sklaven. 3- İranlılar; Kafkaslardan 
Tuna’ya kadar; Alan, Sarmat, Baştarna, Neur, Roxolan. 4- 
Fin-Oğurlar; Ural’dan Baltık’a kadar; Çermis, Mordvin, 
Merya, Veşi, Çud, Est, Vidivari. 5- Türkler; İmparatorlu-
ğun her tarafına yayılmış olarak; Hunlar, Karadeniz Ku-
zeyi düzlüklerinden Volga’ya kadar Beş-Oğur, Altı-Oğur, 
On-Oğur, Şaragur, Azak’ın batısında Akatir, Volga’nın do-
ğusunda Sabar ve başka Türk unsurları. Sayıları 45’e va-
ran çeşitli dil ve soydan olan bu kavimler Batı Hun Devleti 
hâkimiyeti altında Attilâ’ya bağlı idiler.

440 yılından itibaren Attilâ Bizans’a karşı baskıyı ar-
tırdı. Çünkü II. ThedosiosKonstantia antlaşmasının hü-
kümlerine uymakta ağırdan alıyordu. Hun başbuğu Attilâ, 
Bizans üzerine 441-442 yıllarında 1. Balkan seferine çık-
tı. Belgrad ve Niş üzerinden Trakya’ya doğru geldi. 445 
yılında Attilâ ağabeyi Bleda’nın eceliyle ölümü üzerine 
tek başına Hun başbuğu oldu. Attilâ artık Batı Asya ile 
Orta Avrupa’ya hükmediyordu. Hem Batı Roma hem de 
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* Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi

Doğu Roma Attilâ’ya karşı koyacak 
kuvvette değildi. Attilâ yıllık vergi-
yi ödemekte ayak direten Bizans’a 
karşı 447’de 2. Balkan seferine çık-
tı. Attilâ’nın idaresi altında Tuna’yı 
birkaç koldan geçen Hun orduları 
iki koldan ilerleyerek Sofya, Filibe, 
Preslav, Lüleburgaz kalelerini alarak, 
Teselya’daTermopil’e kadar ilerleyip, 
Bizans başkenti Kostantinapol’u ku-
şatmak üzere Büyük Çekmece’ye gel-
mişlerdi. Orada barış yapmak için II. 
Thedosios’un gönderdiği Magister ve 
PatriciusAnatolios, Attilâ tarafından 
kabul edildi ve antlaşmaya varıldı. 
Anatolios Barışı’na göre; Tuna’nın 
güneyinde beş günlük mesafedeki 
yerler askerden arındırılacak, bura-
lardaki pazarlar yerine, artık bir Hun 
sınır şehri haline gelen Niş’de ortak 
pazar kurulacak, Bizans savaş taz-
minatı olarak 6000 libre altın ödeye-
cek, ayrıca Hunlara ödeyeceği yıllık 
vergi üç katına yani 2100 libre altına 
çıkacaktır. Böylece Attilâ önünde diz 
çöken Bizans, İstanbul’un yağma ve 
talan edilmesinden kurtulmuştu.

448 yılından itibaren iki yıl kadar 
süren Hun siyasî ve askerî hazırlı-
ğı tamamlandıktan sonra Attilâ, ilk 
diplomatik taarruzunu Batı Roma’ya 
yöneltti. 451 yılı başlarında Orta 
Macaristan’dan batıya hareket eden 
Hun kuvvetleri 80-100 bini Türk, bir 
o kadarı da yardımcı Germen ve İslâv olmak üzere 200 bin 
kişi civarında idi. Hun orduları Mart ayı ortalarında Ren 
nehrini üç noktadan aşarak Galya’ya girmişti. İtalya’dan 
yola çıktıktan sonra Hun düşmanı barbarların sağladığı 
katılımlar ile sayısı 200 bine yükselen Aetius kumandasın-
daki Roma ordusu Galya’da kuzeye doğru hızla ilerliyor-
du. Hun orduları Metz’i 7 Nisan 451’de almış, Rheims’i 
zapt ederek Paris yakınındaki Orleans şehrine ulaşmıştı. 
İki büyük ordu, Batı dünyasının kaderini tayin edecek sa-
vaşta, Attilâ’nın Türk taktiğine daha uygun gördüğü Kam-
pus Mavriyakus sahasında 20 Haziran 451’de karşı karşı-
ya gelmişlerdir. Nihayet 24 saat süren ve iki tarafında çok 
ağır kayıplar verdiği bu savaşta 165 bin kişi ölmüştür. Bu 
büyük savaşta halen kimin galip geldiği batılılar tarafından 
münakaşa edilmektedir. Oysa,Attilâ’nın bu savaşta gaye-
sine ulaştığı açıktır. Batı Roma’yı hâkimiyeti altına alabil-
mek için Roma imparatorluğunun asker ve insan deposu 
olan Galya barbarlarını saf dışı etmeyi başarmıştı. Batı 
Roma’nın bu tabii müttefiklerinin savaş gücünü kırarak, 
Roma’yı desteksiz bırakmıştı. Ünlü Aetius Roma’da göz-
den düşmüş, Attilâ 20 gün içinde askerlerini kendi ülkesi-
ne sağ salim ulaştırmıştı. Nitekim daha bir yıl geçmeden 
Hun başbuğu Attilâ, İtalya seferine çıkmış, artık Roma’nın 

karşı koyacak gücü kalmamıştı. Bu 
durum dahi onun siyasi dehasını gös-
termektedir. Bir yıl içerisinde güçlü 
bir ordu hazırlayarak Roma seferine 
çıkabilmiştir.

Hun başbuğu Attilâ 452 baharın-
da çekirdeğini süvari kuvvetlerinin 
oluşturduğu 100 bin kişilik ordusunu 
Julia Alpleri’nden geçirerek, bugünkü 
Venedik düzlüğüne indirdi. Oradaki 
meşhur Aguileia kalesini zapt ettik-
ten sonra Po ovasına girdi. Aemilia 
bölgesini işgal ederek, o zamanki 
Roma imparatorluğunun başkenti 
Ravenna’yı tehdide başladı. Roma 
sarayı endişeli, halk telaşlı, Senato ne 
olursa olsun barış yapmak kararında 
idi. Kilise de bu arzuya katıldı. Sü-
ratle bir heyet hazırlandı. Hitabeti ile 
meşhur Papa I. Leo “Büyük Leo” baş-
kanlığında konsül G. Avianus ve eski 
“praefecture” Trygetius’dan kurulu 
bir heyet Mincio ırmağının Po neh-
rine döküldüğü düzlükte ordugâhını 
kurmuş olan Attilâ tarafından Tem-
muz ortası 452’de kabul edildi. Papa, 
imparator ve bütün Hıristiyan dün-
yası adına, büyük Türk başbuğundan 
Roma’yı esirgemesini rica etti. Attilâ, 
beş yıl kadar önce kahir bir kuvvetle 
İstanbul üzerine Çekmece’ye kadar 
geldiği halde, nasıl İstanbul’u tah-
rip etmekten kaçınmış ise, Papa’nın 
ağzından Roma’nın teslim olduğunu 

öğrendikten sonra bu eski medeniyet merkezini koruma-
yı da vazife sayarak, muzaffer Hun ordusu ile başkentine 
dönerken, şüphesiz tıpkı Doğu Roma (Bizans) gibi, Batı 
Roma imparatorluğunun da kendi iradesine bağlandığı 
kanaatinde idi. Attilâ; İskitya, Germanya, Doğu Roma ve 
Batı Roma’yı kendisine bağlamayı başarmıştı. 453 yılında 
60 yaş civarında iken vefât etmiştir.

Attilâ, milletlerin hâfızalarında ölümsüzlüğe ulaş-
mış tarihin nâdir simalarından biridir. Hâtırası etra-
fında İtalya’da, Galya’da, Germen memleketlerinde, 
Britanya’da, İskandinavya’da ve bütün Avrupa’da asırlar-
ca ağızdan ağıza dolaşan efsaneler türemiştir. Romancıla-
ra, ressamlara, heykeltıraşlara konu olmuş, hakkında en 
çok kitap yazılan şahsiyetlerden biri durumuna yükselmiş-
tir. Tiyatro yazarlarına ilham vermiş, adına bir düzineye 
yakın opera bestelenmiştir. Çağdaşı kayıtlar onu iyilikse-
ver, babacan, çok yüksek vasıfta bir hükümdar olduğunu 
ortaya koymuştur1.

1)  İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ötüken Neşriyat, 
36. Basım, İstanbul, 2014; ss.74-81 arası özetlenmiştir.

“Attilâ, milletlerin 
hâfızalarında ölümsüz-
lüğe ulaşmış tarihin 

nâdir simalarından biridir. 
Hâtırası etrafında İtalya’da, 
Galya’da, Germen mem-
leketlerinde, Britanya’da, 
İskandinavya’da ve bütün 
Avrupa’da asırlarca ağızdan 
ağıza dolaşan efsaneler 
türemiştir. Romancılara, 
ressamlara, heykeltıraşlara 
konu olmuş, hakkında en 
çok kitap yazılan şahsiyet-
lerden biri durumuna yük-
selmiştir. Tiyatro yazarlarına 
ilham vermiş, adına bir 
düzineye yakın opera bes-
telenmiştir. Çağdaşı kayıtlar 
onu iyiliksever, babacan, 
çok yüksek vasıfta bir hü-
kümdar olduğunu ortaya 
koymuştur.”
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Türk Tarih Kurumu ve Varşova 
Üniversitesi’nce6-7 Haziran 2014 ta-
rihlerinde ortaklaşa düzenlenen  “Tür-
kiye -Polonya İlişkilerinde Temas 
Alanları (1414-2014) Uluslararası 
Konferansı” için 5 Haziran’da LOT 
Polonya Havayolları ile İstanbul’dan 
Varşova’ya hareket ettik. Bilindiği 
üzere havayolları o ülkenin en iyi rek-
lam vasıtalarından biridir. LOT kalite 
ve hizmet bakımından THY’nın çok 
gerisinde. Gerçekten Avrupa ülkele-
ri dahil diğer havayollarını görünce 
THY ile ne kadar övünsek azdır diye 
düşünüyorum. Yaklaşık 2,5 saatlik bir 
yolculuktan sonra Varşova Frederic 
Chopin havalimanına vardık. Buradan 
da kalacağımız SofitelHotel’e gittik. 

Ertesi gün 6 Haziran 2014 saat 9.30’da Varşova Üni-
versitesi Türkoloji Bölümü konferans salonunda açılış 
yapıldı. Açılışa üniversite protokolünün  yanısıra, sayın 
Büyükelçi Yusuf Ziya Özcan Bey de katıldı. Kendisi de bir 
akademisyen olması dolayısı ile, bu tür faaliyetlere önem 
veren ve Türkiye-Polonya ilişkilerine katkı yapacak  bir 
açılış konuşması yaptı. Güzel bir tablo idi. Çünkü, pekçok 
uluslararası bilimsel faaliyette maalesef oradaki diploma-
tik misyonumuzu görememenin hep üzüntüsü ve acısını 
yaşayagelmiş idim. Konferans arasında Sayın Büyükel-
çi ile Türkiye-Polonya ilişkileri üzerine sohbetimiz oldu. 
Kendisi Polonya’da 5500 civarında Türk vatandaşının 
bulunduğunu ve bunun en az yarısının Varşova’da yaşadı-
ğını söyledi. Bu vatandaşlarımızın Polonya ekonomisinde 
etkili olmaya başladıklarını ve rahat ve huzur içinde yaşa-
dıklarını ifade etti. Tabii ki bu sözler bizleri memnun etti. 

Öğle arasında fırsat bulup Üniversite’nin önündeki 
KrakowskiePrzedmieście adlı büyük caddede dolaşmaya 
çıktım. Cadde üzerinde Parlamento ve diğer önemli ku-
rumların binaları bulunuyor. Ayrıca cadde boyunca, Po-
lonya tarihinde ve kültüründe önemli olan kişilerin hey-
kelleri dikkat çekiyor. Binalar eski ve tarihi görünümde. 
Aslında şehir 2. Dünya Savaşı’nda çok tahrip edilmiş 
ama tarihi dokular aslına uygun olarak yeniden yapıl-
mış. Yalnızca Varşova’da değil Avrupa’nın hemen bütün 
önemli şehirlerinin karakteristiğinde bu özelliği görmek 
mümkün. Meselâ, İngiltere’nin Londra, Leeds, York vd. 
şehirlerinde kendimi neredeyse asırlar öncesi tarihin için-
de hissetmiş idim. İşte kimliği, kültürü ve medeniyeti inşa 
etmenin olmazsa olmaz metodu bu olsa gerek. İnsan hiç 

farkında olmadan kendini mensup ol-
duğu medeniyetin içinde hissediyor. 
Avrupa’da bu tabloyu görünce “acaba 
benim ülkemde bu hassasiyet istenilen 
düzeyde niçin yok?” diye hep düşüne-
gelmişimdir. Bir mimar arkadaşımın 
söylediği hâlâ kulaklarımda; “Ankara 
bugün 5. defa yıkılıp yapılıyor”. Yani 
Ankara’nın şehir olmasından itibaren 
son bir asırda aynı arsa üzerine 5.kez 
bina yapılmakta olduğunu ifade edi-
yordu. Bu şu demekti; her yirmi yıl-
da geçmişle alâkamızı, bağlarımızı 
hâfızamızı kendi elimizle yok ediyor-
duk. 

Üniversite öğrenciliği ve asis-
tanlık yılları Ankara’da geçmiş biri 

olarak,tabii ki pekçok hâtıramız oldu. Hâfızam beni yanılt-
mıyorsa Üniversite’ye başladığım ilk aylarda 1976 Kasım 
sonlarında Van-Muradiye depremi olmuş pek çok canımızı 
kaybetmiş ve çok sayıda da yaralı olduğu bildirilmişti. Aci-
len kana ihtiyaç vardı.  Biz de Kızılay semtindeki üç katlı 
sarı boyalı üzerinde büyükçe kırmızı hilal bulunan Kızılay 
binasına kan vermeye gittik. Önünde geniş bir bahçesi var-
dı. Şimdi bakıyorum bu binanın yerine “bir ucube” yüksek 
katlı bir AVM konduruluvermiş. 1930’lu yıllarda yapılmış 
tarihî binalar gibi “tarihî eser” tescili olan ve Cumhuriyet 
döneminin Ankara’daki ilk eserlerinden sayılan ve bulun-
duğu semte adını veren Kızılay binası, 1979’da yıktırılmış 
idi. İstanbul’daki “vatan” ve “millet”  caddelerinin açıl-
masında cetvelle çizilen bir çizgi misali  önüne gelen bü-
tün tarihî doku ve değerlerin yerle bir edilmesinin, acaba 
bu caddelere verilen ad ile nasıl bir alâkası vardı. Farkı-
na varmadan isimlerini verdiğimiz bu kavramları inşa mı 
ediyorduk? Yoksa tam tersi, yıkıyor mu idik? Varşova’da 
cadde üzerinde dolaşırken savaş sırasında yıkılsa bile aslı-
na uygun olarak inşa edilen binaları seyrederken gözümün 
önünde Türkiye’de yaşananlar bir film şeridi gibi aktı gitti. 
Bu duygular içerisinde adımlarken caddenin sonunda (old-
town) “eski şehir”  olarak bilinen yere gelmişim. Burada 
da tarih yaşatılıyor idi. Tarihin ve hâfızanın korunması yo-
lundaki hassasiyetin “rant”ın önüne geçmiş bulunduğunu 
te’yiden bizzat görüp yaşamam, bana yine Türkiye’mdeki 
rant yarışını hatırlatıp ruh halimin bozulmasına yol açtı. 
Oracıkta bulunan bir kafeteryaya oturup çay içerken ken-
dimi bugüne ve Varşova’ya döndürmeye zorladım. 

Ertesi gün 7 Haziran’da ilk konuşmacı olarak “Birin-
ci Dünya Savaşında Polonya’da Şehit Olan Türkler ve 

“Varşova’da cadde 
üzerinde dolaşırken 
savaş sırasında yıkılsa 

bile aslına uygun olarak 
inşa edilen binaları seyre-
derken gözümün önünde 
Türkiye’de yaşananlar bir 
film şeridi gibi aktı gitti. Bu 
duygular içerisinde adım-
larken caddenin sonunda 
(oldtown) “eski şehir”  ola-
rak bilinen yere gelmişim.”

POLONYA HÂTIRALARI
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ*
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“Bu ülkede Türk-
lerin sevilip sayıl-
masının –küçük 

bazı istisnalar olmakla 
birlikte- 600 yıllık tarihî 
dostluğa dayandığını dü-
şünüyorum.  Osmanlı’nın 
adaletli ve hoşgörülü 
yönetim anlayışı, yö-
nettiği ve yönetmediği 
coğrafya üzerindeki top-
lumlarda oldukça olumlu 
izler bırakmıştı. Polon-
yalı meşhur şâir ve kâhin 
Vernihora’nın; “Türkler 
atını Dinyester’de suladı-
ğında ayağa kalkacaktır 
Polonya” sözünü söyleten 
gerçek de herhalde bu 
olsa gerek.”

Türkiye’de Ölen Polonyalı Esir As-
kerler” konulu tebliğimi sundum. 
Özellikle Polonyalı Türkologlar ta-
rafından ilgi ile tâkip edildiğini dü-
şünüyorum. Tebliğimin sonunda bir 
Türkolog Dr. PiotrNykiel konuşmam-
dan istifade ettiği yönünde güzel bir 
değerlendirme yaptı. Verilen arada 
da kendisiyle uzun uzadıya sohbet 
ettik. Polonya’daki Türk şehitlikleriy-
le ilgili çalışmalar yaptığını söyledi. 
Bizim,arşiv vesikalarına dayalı ola-
rak; “Galiçya coğrafyasında mevcut 
15 şehitliğin yanında halen en az 13 
şehitliğin henüz bilinmediği” yönün-
deki tespitimize, bilinmeyen şehit-
liklerden üç yerin:Przemysl (7 şehit), 
Rzeszow (30 civarında  şehit), Poznan 
(2 şehit) ismini vererek katılması be-
nim için çok önemli idi. 

Öğle arasında, bazı arkadaşlarla 
yine Üniversite önündeki büyük cad-
deyi dolaşmaya çıktık. Türk Tanıtım 
Günü varmış ve cadde üzerinde Türk 
ürünlerinin tanıtıldığı standların bu-
lunduğu yere geldik. Büyükelçimiz 
Yusuf Ziya Özcan Bey’i burada vatan-
daşlarımızla iç içe sohbet ederken gör-
düm. Kendisi bizzat Türk firmalarıyla 
ilgileniyor ve onları dinliyor idi. Türk-Polonya İşadamları 
Derneği Başkanı ve Büyükelçimizle oracıkta oturup simi-
dimizle çayımızı içerken biraz sohbet ettik. Sayın başkanın 
verdiği bilgiye göre Polonya’da önce tekstil ve daha sonra 
inşaat ve gıda sektöründe Türklerin ciddi varlık gösterdi-
ğini ifade ettiler. Bu ülkede Türklerin sevilip sayılmasının 
–küçük bazı istisnalar olmakla birlikte- 600 yıllık tarihî 
dostluğa dayandığını düşünüyorum.  Osmanlı’nın adaletli 
ve hoşgörülü yönetim anlayışı, yönettiği ve yönetmediği 
coğrafya üzerindeki toplumlarda oldukça olumlu izler bı-
rakmıştı. Polonyalı meşhur şâir ve kâhin Vernihora’nın; 
“Türkler atını Dinyester’de suladığında ayağa kalkacaktır 
Polonya” sözünü söyleten gerçek de herhalde bu olsa ge-
rek. Nitekim, kehaneti de tuttu. Türk atlılarının 1.Dünya 
Savaşı’nda Galiçya’ya gelmesini müteakip Polonya ba-
ğımsızlığına kavuşmuş idi. 

Türk stantlarından ayrıldıktan sonra hediyelik eşya sa-
tan yerleri görmek istedim. Daha ziyade eski şehirde yo-
ğunlaşan bu tür dükkanlarda hediyelik eşyalarda elinde 
kılıç ve kalkan olan deniz kızı  motifi ve maketler dikkat 
çekiyordu. Adeta Polonya’nın simgesi idi. Daha sonra 
kılavuzumuz Natalia’ya bunun ne anlama geldiğini sor-
duğumda şöyle açıkladı; Polonya halk inancında Vistül 
nehrinde bir deniz kızı yaşarmış. Varşova bir tehlike ile 
karşılaştığında bu deniz kızı nehirden çıkar elinde kılıç ve 
kalkan ile Varşovalıları tehlikelere karşı korurmuş. Halk-
ta böyle bir inanış varmış. Benzer bir motife Ukrayna’da 
Kiev’de rastlamıştım. Kiev’in merkezî yerinde 102 metre 
yüksekliğinde bir elinde kılıç bir elinde kalkan bulunan 
devasa “Vatan Ana” heykeli vardı. Demek ki, bazı kuzey-
doğu Avrupa toplumlarında bu figür ortak değer olarak ka-
bul ediliyor.  

7 Haziran akşamı uluslararası konferans tamamlandı. 

Ertesi gün 8 Haziran’da Lipka (Lit-
vanya) Tatarları’nın yaşadığı (Krusz-
yniany) Kruşiniani’ye bir seyahat 
planlanmış idi. Varşova’dan aşağı yu-
karı 250 km. kuzeydoğu istikametinde 
yola çıktık. Yollar geniş ve düz etraf 
alabildiğine yeşillik ve sulak, dağ ve 
tepeye hiç rastlamadık. Seyahat bo-
yunca bize Varşova Üniversitesi Tür-
koloji Bölümü Öğretim Üyelerinden 
Prof. Dr. DariuszKolodziejczyk eşlik 
etti. Ayrıca Türk Elçilik Müsteşarı 
İpek Hanım ve diğer Elçilik mensup-
larından bazılarının bize refâkat etme-
si memnuniyet verici idi. Dariusz Bey, 
bize yol boyunca bazı bilgiler verdi. 
Kendisinin anlattığına göre; bu bölge 
yani Kuzeydoğu Polonya, Avrupa’nın 
en yeşil bölgesi olarak tescil edilmiş 
ve burası 19.yy.da tekstil ile de çok 
ünlü imiş. Tabii ki bu bilgiler önemli 
ama ben esas, aynı kaynaktan ve aynı 
kültür ve değerlerden beslendiğimiz 
Tatar Türkleri hakkında söylenecekle-
ri merakla bekliyordum. 

Anlattığına göre; Tatar kavimleri-
nin Litvanya’ya (önceleri Vilnius ve 
civarına) yerleşmeleri 14.yy. sonların-
da başlamış. Altınordu Hanlığı’nın da-

ğılma sürecinde Litvanya’ya göç eden Tatarlar ilk unsurları 
oluşturmuşlar.17. yy.a kadar Litvanya’ya yerleşim devam 
etmiş. Başlangıçta Tatar köyleri, büyük siyasî ve sanayi 
merkezlerinin etrafında oluşmuş; sonra da birçok küçük 
köy ile yerleşim yeri kurulmaya başlanmış.Bizim ziyaret 
edeceğimiz, Lipka Tatarları eski Polonya’ya yerleşen Tatar 
göçmenlerinin son kalabalık grubu imiş. Lipka sözcüğü-
nün kökeni bilinmemektedir. LipkaTatarları’nın Polonya 
ordusunda önemli hizmetleri görülmüş. Bu hizmetler ve 
savaşlarda elde ettikleri başarılar nedeniyle 1659 yılında 
Güneydoğu Polonya’daki topraklar kendilerine tahsis edil-
miş. Devlet Hazinesi’nin bunların maaşlarını devamlı ola-
rak geciktirdiğinden 1672’de birkaç Lipka müfrezesi isyan 
edip Osmanlı Sultanı’nın hizmetine girmişler. 1672 Kama-
niçe Seferi sırasında Lipka Tatarları Osmanlı’nın yanında 
yer almışlar.  1674’te Lehistan Kralı olan Jan Sobieski’nin 
çabalarıyla başkaldıranların bir kısmı Kral için yeniden 
hizmet vermeğe başlamışlar. Kendilerine değer verilen 
Lipka Tatarları 1679 yılında,Kral mülkiyeti olan Studzi-
anka, Drahle, Bohoniki ve Kruşiniani köylerine yerleştiril-
mişler. Biz şimdi, Kruşiniani ve Bohoniki köylerine doğru 
yol alıyorduk. DariuszBey’in anlattığına göre, Lipka Ta-
tarları Polonya’da itibar sahibi bir toplum olarak biliniyor. 
Aralık 1917’de kurulan Kırım Cumhuriyeti’nin ilk Başba-
kanı Numan CelebiCcihanLipka Tatarlarından idi. 

Dariusz Bey’in bizim anlamakta çok zorlanmadığımız 
kırık ve kopuk Türkçe cümlelerle yaptığı ama bir hayli 
zevkle dinlediğimiz sohbet devam ederken, klavuzumuz 
Natalia Hanım, Kruşiniani köyüne yaklaşmakta olduğu-
muzu söyledi. Tabii olarak beni bir heyecan sardı. Çünkü, 
şu kadar bin km. uzaklıkta Avrupa’nın kuzeydoğusunda 
bize ait birşeyler görecek ve yaşayacak idik. Aracımız, 
küçük, dış cephesinde yeşil rengin hakim olduğu bizim 
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“Hiç ummadığımız veya umulmayacak 
bir yerde medeniyetimizin en önemli 
simgelerinden bir cami karşımızda du-

ruyordu. Bu duygularla aracımızdan iner-
ken, belli ki daha önceden haberdar edilen 
bu köyün Tatar lideri Bronislav Bey ve ca-
minin görevlisi Cemil Bey bizi karşıladılar. 
Bronislav Bey’in cami içinde yaptığı Lehçe 
açıklamayı Cemil İngilizce’ye tercüme edi-
yordu. Anlattığına göre bu camii ve hemen 
yakınındaki Müslüman Mezarlığı Unesco 
Dünya Kültür Mirası listesine alınmış.”

mescid diyebileceğimiz ama hepimize heyecan veren, lite-
ratürde 18.yy.da inşa edildiği kayıtlı ahşap ağırlıklı bir ca-
minin önünde durdu. Yaradana şükretmemek mümkün mü 
idi? Hiç ummadığımız veya umulmayacak bir yerde me-
deniyetimizin en önemli simgelerinden bir cami karşımız-
da duruyordu. Bu duygularla aracımızdan inerken, belli ki 
daha önceden haberdar edilen bu köyün Tatar lideri Bro-
nislav Bey ve caminin görevlisi Cemil Bey bizi karşıladı-
lar. Bronislav Bey’in cami içinde yaptığı Lehçe açıklamayı 
Cemil İngilizce’ye tercüme ediyordu. Anlattığına göre bu 
camii ve hemen yakınındaki Müslüman Mezarlığı Unesco 
Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Bu topraklar Lipka 
Tatarlarına bir şükran olarak verilmiş. Önce bu bölgeye 45 
Tatar ailesi yerleştirilmiş. İki savaş arasında buradaki nü-

fusları 6 bin’e ulaşmış, 17 camileri varmış. Ama 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra ülkeye hâkim olan komünistler pek ço-
ğunu yıkmışlar. Günümüzde 4 camileri kalmış. Varşova’da 
AleksadrSukuyeviç Polonya Tatarları’nın lideri imiş. Ta-
tarlar, 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya düşmanlarına 
karşı diğer Polonyalılarla birlikte mücadele vermişler. Ta-
tar askerleri Polonya üniforması giyiyorlar ama önemli bir 
farkla omuzlarında ay-yıldız motifi bulunuyordu. Ayrıca 
tuğları kırmızı-beyazın yanında yeşil renklive ay-yıldızlı 
idi. Nitekim, gelen ziyaretçiler için hazırlanan bizim de 
hâtıra olarak aldığımız anahtarlıklarda bu motif işlenmiş 
bulunmaktadır. 2. Dünya Savaşı sonunda değişik yerlere 
dağılmışlar. Günümüzde, Polonya’da 3 bin, Litvanya’da 4 
bin ve Belarus’ta 6 bin civarında Lipka Tatarı yaşamakta 
imiş. Belki sayıları az gibi görünmekle birlikte, birbiriyle 
iyi ilişkiler içerisinde ve bazı alanlarda etkili oldukları söy-
lenebilir. Meselâ; Ünlü Amerikalı aktör Charles Bronson, 
köken olarak Lipka Tatarı idi. Yine aynı şekilde, günümüz 
Polonya Cumhurbaşkanı’nın babaannesinin Lipka Tatarla-
rından olduğu söylendi. Newyork’ta ilk Müslüman camisi-
nin de Tatarlar tarafından yapıldığı ifade edildi. Tabii bun-
ları duymak çok güzeldi. Ancak Aleksandr Sukuyef, biraz 
üzüntülü ve mahcup bir halde çok önemli bir konuya geldi 
dedi ki; “Biz dilimizi unuttuk. Sizlerle canımız kanımız bir 
olmasına rağmen maalesef  tercüman vâsıtasıyla konuşu-
yoruz. 200 yıldır Lehçe konuşuyoruz. İşin acı bir yanı, yeni 
yetişen nesilde de dilimizi öğrenme yönünde henüz bir ışık 
bir ümit görünmüyor”. Adeta beynimden vurulmuşa dön-
düm. Çünkü “dil” herşey idi. Dilini kaybedenin tarihini, 
kimliğini, kültürünü hatta dinini kaybetmesi er-geç mu-
kadder idi. Nitekim, ziyaret ettiğimiz bu camiinin yalnızca 
Bayram namazlarında ve bazen de başka şehirden gelen 
imam vasıtasıyla zaman zaman Cuma namazlarında az bir 
cemaatle ibadete  açıldığını Cemil’den öğrenmemiz, bizim 
bu endişemizi haklı çıkarıyordu.  Bize refâkat eden Varşo-
va Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Öztürk Emiroğlu Bey’e  
dönerek; acaba buradaki Tatarlar için Türkçe ve Tatarca 
lehçesinde kurslar açılamaz mı? dedim. Çünkü, Balkanlar 
ve yurtdışında pekçok coğrafyada rastladığım Yunus Emre 
Enstitüleri’nin tüzüğünde  başta dil kursları olmak üzere, 
medeniyetimizin değerlerini inşa etme amaçları  bulunu-
yordu. İnşallah bu temennimiz bir maya olur diye dua edi-
yoruz. Polonya Tatarlarının Müftüsü Stefan Muharski’nin  

Müslüman Türk-Tatar köyü Kruşiniani’deki Camii(08.06.2014)

Kruşiniani Müslüman Türk-Tatar mezarlığında 
1683 yılına tarihlenen mezar taşı (08.06.2014)
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bir açıklamasından hatırladığım üzere  Tatar Türkleri’nin  
dillerini kaybetmelerinin önemli  bir sebebi  de;  “genç-
lerin, güzel Leh kızlarıyla evlenmeyi tercih etmeleri ve 
doğan çocukların da analarının dili Lehçeyi konuşmaları” 
idi. Bu durumda yüzyıllar içinde Türkler kendi dillerini 
unutup gittiler. Ancak, inanç sistemi babadan oğula ve to-
runa intikal ettiğinden, İslamiyet’ten kopmamışlar; namaz 
kılmasalar, oruç tutmasalar da, Müslüman olduklarını söy-
leyegelmişlerdir.Tabii icraatsız ideal ne kadar yaşayabilir 
onu bilmiyoruz.

 Caminin tahminen 100 metre doğusundaUnesco 
tarafından Dünya Kültür Mirası’na dahil edilen Kruşini-
ani Müslüman Mezarlığı bulunuyor. 2 yıl önce Polonya 
Cumhurbaşkanı buraya “Târih Hâtırası” ödülünü vermiş. 
Buradaki en eski mezartaşı 1683 tarihini taşıyor. O tarihten 
günümüze bu civarda Hakk’a yürüyen Müslüman- Türk 
Tatarlar bu mezarlığa ve biraz sonra ziyaret edeceğimiz 
Bohoniki Tatar köyündeki mezarlığa sırlanmışlar. Ancak  
sonraki yıllarda  Varşova’da oluşturulan Müslüman mezar-
lığına da definler yapılmaya başlanmış. Ziyaret ettiğimiz 
mezarlık, temiz ve bakımlıydı. Kabirlerlerin çoğunluğu 
mermerle çevrilmiş, üzerlerine de mermer birer mezar taşı 
konulmuş. Mezar taşları üzerinde Latince ve bazılarında 
da Arap alfabesiyle yazılar kazınmış. Hemen hemen bütün 
mezar taşlarının üzerinde ise, mutlaka Ay-Yıldız nakşedil-
diğini görüyoruz. Bazı mezar taşlarında,  merhumun ya da 

merhumenin, Lehçe adının yanıbaşında, bir de Müslüman-
Türk adı yazılıydı. Dünya Kültür Mirası olarak da literatü-
re giren bu mezarlıkların ve mezar taşlarının korunmasının 
ne kadar sağlıklı yapılabildiğini bilmiyorum. Bize değişik 
açılardan fevkalâde önemli veriler sunan  bumezartaşları 
üzerinde  bir lisansüstü çalışma yapılmadıysa, tezelden il-
gili birimlerin de desteğiyle yapılacak akademik çalışma-
larla  literatüre girmesinin, buralardaki kültürel değerle-
rin korunması ve ileriye taşınması anlamında çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Biz bunları düşünüp, endişelerin 
yanısıra  güzel hayaller kurarken, kılavuzumuz Natalia 
Hanımın “haydi gidiyoruz” çağrısı ile kendime geldim. 

 Güzergâhımızda Bohoniki Müslüman Türk-Tatar 
köyü vardı. Aşağı yukarı yarım saatlik bir yolculuktan 
sonra, Kruşiniani Camiine çok benzeyen bir caminin ya-
nında durduk. Caminin imamı Ali İskender Efendi bize 
Lehçe  bazı açıklamalar yaptı. Kendisi; köyde 400 civarın-
da Müslüman-Tatar olduğunu  5 vakit ve Cuma namazları-
nın kılındığını söyledi. Caminin içinde kadınlar mahfilinin 
bulunuşu da dikkatimi çekti. Bu güzellikleri görmem ve  
güzel sözleri duymam yukarıdaki bazı endişelerimin üze-
rine çok az da olsa bir ümit ışığı serpti. 

Tabii ki vakit hızla ilerliyordu. Günübirlik olarak 
çıktığımız seyahati tamamlamak durumundaydık. Bize 
klavuzumuzun fırsat buldukça sık sık hatırlattığı, hatta 
Varşova’ya gelmeden önce e-posta olarak adreslerimize 
bildirme ihtiyacı duyduğu akşam yemeği menüsü, yapılan 
reklamın da tesiriyle merak konusu olmaktan çıkamamış 
bulunuyordu; elmalı kızarmış ördek, cacık, tatlı ve kvas. 
Kvas’ı Kiev’de tatmış idim; çavdar ekmeğinin mayalan-
masıyla oluşan bir içecek. Nihayet merakımızı sonlandı-
racak Polonya’nın turistik mekânlarından sayılan Kirmusu 
denen yere geldik. Tabii ki bu kadar  yolculuktan sonra 
açlığın giderilmesi güzel bir hadise idi. Ama yaşanan gü-
zelliğin yapılan reklam ile ne kadar mütenâsib olduğunu 
anlamak için fazla zorlanmaya da galiba gerek yoktu. Ye-
meğe katılanların jest ve mimikleri, durumu anlamaya kâfi 
geliyordu. Varşova Üniversitesi’nden Polonyalı dostları-
mıza teşekkür ettik. Ama  içimden bir duygu kendimi her 
iki medeniyeti mukâyeseye zorluyordu. Türklerde yemek 
kültürünün zenginliği ve bu zenginlik içindeki mütevazi-
lik; öbür tarafta, yani Batı medeniyetinde ferdiyetçilik ve 
reklamın etkili olduğu bir hayat felsefesi… Böyle diyo-
ruz ama, son yıllarda –belki de ilk işaretlerini Tanzimat’a 
kadar uzatmak mümkün olabilir- cemiyetimizde madde 
endeksli bir hayat tarzının hatta Batı’yı da geçmeyi de-
nercesine hızla yaygınlaştığı gerçeği de herhalde gözardı 
edilmemeli. 

Aracımız, Varşova’ya doğru ilerliyor. Ne kadar yolu-
muz kaldığını yol üzerindeki levhalardan takip ederken, 
herhangi bir yerleşim birimine geldiğimizde o yerin is-
minin altında ev ve kilise resminin bulunması dikkatimi 
çekti. Birbaşka ifade ile kilisesiz yerleşim birimi olamaz 
mesajı veriliyordu. Sabah 09.00’da çıktığımız seyahat, bi-
zim için dolu ve anlamlı tespitlerle akşam 10.00 civarında 
otelimizin önünde son buldu. Yarın 9 Haziran’da sabahtan 
Türkiye’ye dönmek üzere havaalanına hareket edeceği-
mizden, o akşam otelimizin önünde  Polonyalı dostları-
mızla vedalaştık. 

Kruşiniani Müslüman Türk-Tatar Mezarlığından bir görünüm 
(08.06.2014) 

Müslüman Türk-Tatar köyü Bohoniki’deki Camii 
(kongre üyelerinden bazılarıyla) (08.06.2014) *Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi
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Türkeli’nin bilgesi Oğuz Dede, bir haftadır derneğe 
uğramadı. Başkan Öztürk merak etti. Söyledi:

 Arkadaşlar bir bakın
 Oğuz Dede ne halde?
 Üç günde bir gelirdi
 Hastalandı herhâlde

 Evine dek gidiniz
 İletin saygımızı
 Ne haldedir, nasıldır?
 Bildirin kaygımızı

 Derneğin üç yiğidi yel gibi Oğuz Dede’nin evine 
ulaştılar. Kapıyı Aygül Ana açtı.

 Hoş geldiniz oğullar
 Buyurunuz içeri
 Oğuz Dede’niz hasta
 Yatar üç günden beri

 İçeri girip oturdular. Saygılarını sundular. Oğuz 
Dede yatağından doğruldu. Usul usul söyledi:
 

Hastalandım evlatlar
Üzüntüden sanırım
Bünyem hiç kaldırmıyor
Ben kendimi tanırım

Bu ülkede olanlar 
Fili bile devirir
Koca Yusuf da gelse
Sırtın yere çevirir

Al bayrak yakılırken
Kahroldum ve utandım
Yedim kendi kendimi
Sonra ateşte yandım

Ölseydim evlatlarım
Görmeseydim bu günü.
Şerefin ve namusun
Kaybolup söndüğünü

Bu nasıl iktidar ki
Korumuyor bayrağı?
Aklım havsalam almaz
Olsun böyle bayağı

Vali, kimin valisi?
Asker, kimin askeri?
Cevap arar dururum
Elli beş günden beri

Terörist yakıp yıkar
Seyrederler uzaktan
Hiç nasip almamışlar
Belli, hukuktan, Hak’tan

Hırsız, katil, yağmacı…
Meydan kaldı bunlara
Dağdan inme adamlar
Aldırmaz kanunlara

PKK devlet olmuş
Vergi topluyor halktan
Nasıl hazmeder bunu
Ankara’daki bakan?

Bu nasıl iktidar ki
Hep düşmanla beraber
Teröristle değil de
Türklerle savaş eder

Ya dilimi küçümser
Ya soyuma laf çakar
Milliyetçi Türkleri
Sevmez, tepeden bakar

Devletin anlamını 
Bilmez galiba, bunlar
Boşuna mı yapıldı
Meclis’teki kanunlar

Bu hükümet galiba 
Kürtçülere tutsaktır
Bunun da ötesinde
 İşbirlikçi, ortaktır

Tuz da kokmuş evladım
Çözümü zor bu işin
Sonu da felakettir
Böylesi bir gidişin

Oğuz Dede sustu. Endişeli ve üzgündü. Geniş 
alnı terlemişti. Odayı bir sessizlik kaplamıştı. Sessizliği 
Berkay Can bozdu:

Ne yapmalıyız bizler
Çare ne Oğuz Dede?
Yol göster yürüyelim
Savaş, cenk ede ede

Demir dağı erittik
Ergenekon’dan çıktık
Düşman nice sed yaptı
Hepsini bir bir yıktık

Oğuz Dede, Aygül Ana, Üç Bozkurt

Mehmet PUSAT
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Yine yıkarız Dede
Yol göster yürüyelim
Ne kadar pislik varsa
Denize kürüyelim

Bu sözler Baturalp’ı heyecanlandırdı. O da Ber-
kay Can’a katıldığını şöyle anlattı:

Başımızda baş olsun
İsterse savaş olsun
Yorganım yurt toprağı
Yastığım da taş olsun

Namus ve şeref için
Yaşarız, yaşar isek
Yoksa ölüm hoşgelsin
Koşarız gülümseyerek

Bayrağımı yakanı 
Yaşatmam bu dünyada 
Namus, şeref yolunda
Ölüveririm ya da

Üçüncü gencin adı Mehmet’ti. İçlerinden en kü-
çüğü idi. Galeyana gelip şunları söyledi:

Yaşım küçüktür ama
Ben de görev isterim
Küçük bir delik varsa 
Kapamaya yeterim

Dünya fani derler ya
Biz de faniyiz elbet
Herkes iyi bilsin ki
Soyum Türk, adım Mehmet

En azından ölürüm
Benim için saadet
Dedim ya Oğuz Dede’m
Soyum Türk, adım Mehmet

Gençler Oğuz Dede’yi çok duygulandırmıştı. 
Yaşaran gözleri parladı. Vücuduna canlılık, gözlerine fer 
geldi. Daha canlı bir sesle şu sözleri söyledi:

Bozkurt yürekli gençler
Umut verdiniz bana
Sizler çok lazımsınız
Bu millete, vatana

Şimdi ölümü değil
Yaşamayı seçelim
 En önce de, meselâ
Sınıfları geçelim

Türk’e özgü ne varsa
Çalışıp yaşatalım
Geriliğe yol açan
Her ne varsa, atalım

Derim ki size önce
Örgütlenin, çoğalın
Aranıza yürekli
İyi gençleri alın

Hem sayıca çok olun
Hem kafaca ileri
Hedefe atılınca
Dönmeyin asla geri

Hedef uzak, görev zor
Azığınız cesaret
Hizmet bekliyor sizden
Bu sevgili memleket

Uyuyanı uyandır
Bilinçsizi aydınlat
Bunun için kendini
Önce bilgiyle donat

İyi niyet, cesaret
Yetmez; sorun çok büyük
Omuz zayıf olursa
Nasıl kalkar koca yük?

Hazırlanın evladım
Her gün yeni sınava
Yükselsin sizin ile
Mukaddes millî dava

Gençlere çay - kete ikram eden Aygül Ana işini 
bitirmişti. O da sohbete katıldı. Tok bir sesle söyledi:

Bilgiyurdu yurdumuz
En önde Bozkurdumuz
Oluşacak mutlaka
Bozkurtlardan ordumuz

Onlar bayrağı korur
Hepsinde millî onur
Siyasete aldırmaz
Vatanını savunur

Bozkurtsunuz, çok şükür
Hem akıllı, hem özgür
Büyük Türklük ülküsü 
Ancak Bozkurtla yürür

Ocağınız sönmesin
Kılıcınız dönmesin
Al bayrak, mavi gökten
Asla yere inmesin

Bahtınız açık olsun
Yolun aydınlık olsun
Yokluk, zorluk görmeyin
Hepsi bir anlık olsun

Hep beraber “amin” dediler, adı güzel 
Muhammed’i andılar, salavat getirdiler.
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Süleyman Şah

Süleyman Şah diye bildiğimiz 
Türk komutanı ve kahramanı hak-
kında iki inanış vardır:

Birincisi, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kurucusu Os-
man Bey’in dedesidir. Yani Ertuğrul 
Gazi’nin babası Süleyman Şah’tır. 
Bu görüşü doğru bulmayanların iki 
gerekçesi vardır:  Süleyman Şah’ın 
sahip olduğu unvan (Şah) devlet 
kurmayan Türk beylerine verilmez 
ve Süleyman Şah Türbesi’ndeki 
kitabenin tarihi (1086) nedeniyle 
Ertuğrul Gazi’nin babası Süleyman 
Şah olması mümkün değildir. Ancak 
Osmanlı padişahları ve halk bu tür-
benin Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kurucusu Osman Bey’in dedesi 
olduğuna inanmış ve son dönemlere 
kadar imkânlar nispetinde türbenin 
bakım ve onarımı ihmal edilmemiş-
tir. Bu görüş Ankara Antlaşması’nda 
da vurgulanarak kabul edilmiştir. 

İkinci görüş ise Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu 
olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah’a ait bir türbe olduğu 
görüşüdür. Türbe kitabesinin tarihi bu görüşü doğrula-
maktadır. Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devletini 
kurunca güneye yönelmiş ve burada ArtukBey ve Sultan 
Alparslan’ının oğlu Tacüldevle Tutuş Bey ile giriştiği sa-
vaşta vefat etmiştir. İnanışa göre Sultan Tutuş, Süleyman 
Şah’ın cenaze namazını kendisi kıldırıp Caber Kalesi’nin 
eteklerine defnetmiştir. Her iki durumda da tartışmasız 
gerçek olan, (türbeninzir-i zemin mezar tipi de göstermiş-
tir ki,) bu türbede medfun komutan bir Türk komutandır.

Suriye’de Türk Varlığı
Türkler İslamiyet’le birlikte farklı gerekçelerle büyük 

–küçük gruplar halinde Hazar Denizi’nin güneyini geçe-
rek Dicle-Fırat bölgesine yerleşmişlerdir. Burada özellikle 
Abbasiler döneminde güçlenip kendi adlarına Samara gibi 
şehirler bile kurmuşlardır. İlk dönemlerde Oğuz boyları 
İran üzerinden Tebriz- Basra- Halep- Şam bölgesine hare-
ket ederken daha sonraları Sultan Alparslan’ın Malazgirt 
zaferi ile birlikte Kars- Muş bölgesinden Anadolu’ya 
girmişlerdir. Timur’un Moğol kabilelerini Anadolu’dan 
alıp Orta Asya’ya götürmesiyle birlikte boşalan Anadolu 

topraklarına çoğunlukla Halep çevre-
sinden getirilen Türkmenler yerleştiril-
miştir. Diyar-ı Rum diye adlandırılan 
Anadolu topraklarına Torosların en 
batısından en doğusuna kadar Türk 
obaları yerleşmiştir. Türkler bugünkü 
Türkiye sınırlarına yerleşmeden önce 
Bağdat- Musul- Kerkük- Süleymani-
ye- Halep – Şam- Lazkiye bölgesinde 
hatırı sayılır bir nüfusa ulaşmışlardı.  
Yani aslında asıl konu bir türbenin ta-
şınması meselesi olmayıp 1200 yıllık 
geçmişi terketmek veya geçmişe ait 
hatıralardan vazgeçmektir. Gündem-
deki haliyle konu sadece 10,097m2 
lik bir vatan toprağı meselesi olmayıp 
atalarımızın hüküm ve tasarrufundaki 
1200 yıllık vatan topraklarından sarf-ı 
nazar etmektir.OsmanlıDevleti’nın son 
yıllarında kendiliğinden Dimetoka’dan 
çekilmesi gibi,”yeni Osmanlıcı”ların,  
“reklam arasında”  Karakozak’tan 

çekilmesi, işin özüne dair bize bazı ipuçları vermektedir. 
Ülkemizi idare edenlerce alınan bu kararın yansıması, 
kısa vadede kargaşadan kaçmak gibi görülse de orta ve 
uzun vadede ülkemiz için milli  “caydırıcılık” ve “kararlı-
lık” noktasından derin yaralar açması muhakkaktır.

Süleyman Şah Türbesi’nin 
Hukuki Durumu
Başkenti Ankara olan Türkiye Cumhuriyeti kurul-

madan önce Kurtuluş Savaşı yıllarında 20 Ekim 1921 

Seyit Ali ERGEÇ
Sadece Bir Türbe midir?

“Anadolu Selçuklu 
Devletinin kurucusu 
olan Kutalmışoğlu 

Süleyman Şah’a ait bir 
türbe olduğu görüşüdür. 
Türbe kitabesinin tarihi 
bu görüşü doğrulamak-
tadır. Süleyman Şah Ana-
dolu Selçuklu Devletini 
kurunca güneye yönelmiş 
ve burada ArtukBey ve 
Sultan Alparslan’ının oğlu 
Tacüldevle Tutuş Bey ile 
giriştiği savaşta vefat et-
miştir.”
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tarihinde Fransa Devleti ile TBMM arasında Ankara 
antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile güney sınırlarımız 
belirlenmiş oldu. Ankara Antlaşmasının 9. maddesine 
göre;“Osmanlı sülalesinin kurucusu Sultan Osman’ın 
dedesi Süleyman Şah’ın Caber kalesinde bulunan ve Türk 
mezarı ismiyle belirli türbesi müştemilatı ile Türkiye’nin 
malı olacak ve Türkiye oraya muhafızlar koyacak ve Türk 
bayrağı çekecektir.” ifadesi ile Caber Kalesi eteklerin-
deki Süleyman Şah Türbesi “Türk Mezarı” olarak kabul 
edilmiş ve böylelikle muhataplarınca da “vatan toprağı” 
olduğu tescillenmiştir. Bu haliyle Lozan Antlaşmasının 
2. Maddesi ile de mevcut hali korunmuştur. Süleyman 
Şah Türbesi 1939 yılında Caber Kalesi eteklerinden kale 
içerisine taşınmıştır. 1966 yılında “Türbenin Fırat neh-
ri üzerine kurulacak Tabka Barajının altında kalacağı” 
düşüncesiyle Suriye Devleti ile yapılan görüşmeler neti-
cesinde Süleyman Şah Türbesi, 1974 yılında Karakozak 
köyüne nakledilmiştir. Daha sonra yeni kurulan başka bir 
baraj (Teşrin)  nedeniyle tekrar taşınması gündeme gelmiş 
fakat Türkiye’nin kararlılık göstermesi üzerine yerinde 
muhafazası kabul edilmiştir.22 Şubat 2015 tarihinde 
Davutoğlu Hükümetinin aldığı kararla kutsal emanetler 
Suriye Eşme’sine defnedilmek üzere Türkiye’ye getiril-
miştir ve türbe müştemilatı TSK tarafından bombalanarak 
kullanılamaz hale getirilmiştir.

Kazananlar
Dünyada “eksklav” bölge olarak tanımlanan, komşu 

bir ülkedeki vatan toprağı örnekleri, sadece Türkiye’ye 
has bir durum değildir. Ülkeler güçlerini göstermek ya 
da güçlerini ortaya koymak için kendi toprakları olarak 
kabul ettikleri vatan parçasından feragat etmezler. Çün-
kü millet olma duygusu hiçbir şekilde hafife alınamaz. 
Hiçbir devlet idarecisinin yetki aldıkları millete bunu 
yaşatmaya ne hakları vardır ne de yetkileri. Hiçbir devlet 
idarecisi böyle bir yetki aldığını da iddia edemez. Üzerin-

de güneş batmayan İmparatorluk dedikleri İngiltere bile 
bu kadar geniş topraklara hükmederken, Falkland Ada-
larını Arjantin Devleti lehine gözden çıkarmamış, aksine 
bu uğurda donanmasını göndererek yüzlerce askerini dahi 
feda etmiştir. Dünyada 20’ye yakın güçlü ve milli duygu-
ları yüksek devletin böyle vatan toprakları vardır. Hatta 
Belçika-Hollanda sınırındaki bazı köylerin sınırları devlet 
sınırı olmuş ve evlerin bahçesini hatta odasını bile böle-
rek ülke sınırı belirlenmiştir. Yani toprak vatan sayılmışsa 
hiçbir bedel ile değer biçilemez.

İsrail ve ABD’nin bölgedeki projeleri artık herkes 
tarafından bilinmektedir. İsrail, Fırat’ın sularının yanı 
sıra Rakkave Hasseki bölgesinin petrol ve doğal gaz 
gibi enerji kaynaklarını ülkesine götürmek istemektedir. 
Bunun için de Türkiye büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 
Karakozak köyü, Hasseki- Halep yolu üzerinde stratejik 
önemi çok yüksek olan ve bu yolu kontrol edebilen bir 
yerdir. Bu yolu önemli gören İsrail Devleti ve Kuzey Irak 
Kürt Yönetimidir. Suriye içlerinde Türkiye’nin mevcudi-
yetinin dayanağı olan( ister adı türbe ya da saygı karakolu 
olsun) Türkiye’ye ait bir vatan parçası İsrail için yeni 
projelerde bir risktir ve hoş karşılanamaz. Suriye ve İran 
devletlerinin batı karşısında konjukturel avantaj elde et-
mek için bölgede Türkiye’ye muhtaç olmaları nedeniyle 
Türkiye’nin Karakozak’tan çekilmesini eleştirmeleri bile 
anlaşılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye toprak-
larında kendine ait bir vatan parçası mı vardır?  Yoksa 
Türkiye tüm Suriye topraklarında 10,097m2 hisse tapusu 
olan bir ülke midir? Türbe müştemilatını kendi istediği 
yere taşıyarak hissedar gibi hareket etmekteyiz. Bu ise 
doğru bir siyasi hareket değildir. Tüm bunların yanında  
DAEŞ, ISIS ya da İŞİD adıyla bilinen örgüt üzerinden 
Kürtlere sanal kahramanlık destanları yazdırılarak bölge 
yeniden dizayn edilmektedir. İsrail’e yeni müttefikler 
kazandırılarak İslam dünyasının karnında bir ur oluşumu 
hedeflenmektedir. “Sıfır Sorun”lu stratejik derinlik mace-
ramız “sınırsız sorunlara” dönüşmüştür. Karakozak köyü 
çevresindeki Türkmenler sahipsiz kalmış ve kaderlerine 
terkedilmiştir. 1200 yıl önce gelinen topraklar “terör” 
bahanesiyle terkedilmiştir. Türkiye’nin caydırıcılık ve 
dikkate alınma iddiaları derin yaralar almıştır. Can alıcı 
soru şu dur; Türkiye, Süleyman Şah Türbesi için uçağı, 
tankı ve ordusu olan (ayrıca İsrail’in bile savaşmak iste-
mediği) Suriye Devleti ile bile savaşı göze alırken, şimdi 
bir terör örgütüne,idarecilerimiz neden topraklarımızı terk 
etmişlerdir?  Vatanını seven herkes bu soruya kafa yorma-
lı veya sorunun cevabını kendince aramalıdır.

Türkiye’nin yapması gereken, kısa zamanda yan-
lıştan dönmesidir. Suriye Eşme’sine defnedilmek üzere 
getirilen kutsal emanetler Suriye Eşmesi’ne defnedilme-
yip geçici ikametinde tutulmalıdır. Uluslararası topluma 
ise Karakozak köyündeki vatan toprağının hüküm ve ta-
sarrufundan vazgeçilmediği “gerçek” bir kararlılıkla ilan 
edilmelidir. Bu kararlılık devlet ve hükümet yetkililerince 
yerine getirilmeli, muhalefet ve stk’lar bu düşüncenin ta-
kipçisi olmalıdırlar. Aksi halde bu akıl tutulmasını hiçbir 
vatan evladı kabullenmeyecektir.
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“Evlat da babanın sözün tutmuyor 
Açım diye çift sürmeye gitmiyor 
Uşaklar çoğaldı ekmek yetmiyor 
Başımıza bela dölümüz bizim”

Şarkışlalı Serdarî’nin (1833-1922) yukarıya aldığım 
kıt’asındaki gibi yakınmak istemiyorsak, Allah emaneti 
olan çocuklarımıza dikkat edelim.

Eğitimciler derler ki: “En büyük ve en önemli yatırım 
insana yapılandır.” Bu yatırımı yapmak mecburiyetinde 
olan iki merkez vardır: Devlet ve aile… Devleti devletlile-
re bırakalım; onların işi başından aşkın; insana gelinceye 
kadar yapacakları bir yığın işleri var. Halkını seven, onlar 
için “gündüz oturmayan, gece uyumayan” idarecilerin ge-
leceği güne kadar aileler seferber olmak zorundadır. Zira 
ateş düştüğü yeri yakıyor. İyi yetişmemiş insan da ailesi 
ile beraber çok kişinin de canını yakıyor. Yıllardır görüp 
kahrolduğumuz ve asla görmek istemediğimiz hadiseler 
bunun ispatıdır.

Ailesinden, okulundan, çevresinden aldıkları tesire 
göre, dört türlü genç vardır:

1. Anne ve babasının sözünü tutan genç
2. Anne ve babasının sözünü reddeden genç
3. Anne ve babasının sözüne ilgisiz kalan genç
4. Kendi tecrübeleri ve düşünceleri ile ailesinin tavsi-

yelerini birleştiren genç
 Birinci sıradaki genç, istenilen bir evlat türü olmasına 

rağmen, hep böyle giderse şahsî gelişimi eksik kalır. İkin-
ci sıradaki genç toplumunun hiçbir değerini kazanamaz. 
Çocuk, geçmişin tecrübesine de muhtaçtır. Bunu da ilk 
önce anne ve babanın sözünü dinleyerek kazanır. Kendi-
si bir şey kazanamayan genç, gelecek nesillere de bir şey 
aktaramaz. Üçüncü sıradaki genç ise, ne kabul eder; ne de 
reddeder, tamamen ilgisizdir. Bu genç çevresine hiçbir şey 
veremez; şahsiyetini de bulamaz. Ailesine ve çevresine 
üzüntü kaynağı olur. İstenilen, arzu edilen genç, dördün-
cü sıradaki gençtir. Ailesini dinleyerek, onların desteğini 
kazanan; kendi gücünü bu destekle birleştiren genç, her 
zaman başarılı olur. Aileler, terbiye usulünü bu yönde ge-
liştirmeli, çocuklarına hep emir veren bir büyük değil, ona 
rehber olan bir büyük olmalıdır.

 
ŞAHSİYETİN (KİŞİLİĞİN) GELİŞİMİ
Şahsiyeti oluşturan hususları iyi yönde işleyen, çocu-

ğuna bunları kazandıran bir aile, azımsanamayacak bir yol 
almış demektir. Bu hususları isimlendirerek biraz açıkla-
yalım:

Güven duygusu: Çocuğun kendisine güvenmesi, ken-
disini ve ailesini sevebilmesi demektir. Bu duyguya ulaşan 
çocuk kendi ailesinin şerefli bir üyesi olduğunu görür, bi-

Rabbimizin Emaneti Olan
ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM MESELESİHamza ERAVŞAR
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lir. Anne-baba bu hissi çocuğa verebilmelidir.
Ruh sağlığı: Bunun olabilmesi için, sevgi, şefkat, 

kararlılık ve ahenkli aile ilişkileri olmalıdır. Kararlılık-
tan maksat, anne ve babanın çocuk terbiyesinde aynı is-
tikamette olması demektir. Annenin ve babanın, çocuğun 
menfaatinde birleşmesidir. Ahenkli aile ilişkileri ise: An-
ne-babanın birbirini sevmesi, sayması, evde mutluluğun 
hâkim olması; geçimsizlik, kavga ve 
huzursuzluğun olmamasıdır. Her ailede 
olması muhtemel tartışmalarda kırıcı 
olunmamalı, çocukların yaralanmama-
sına çok dikkat edilmelidir. En doğrusu 
bu yoldaki atışmaların iki ikiye yapıl-
masıdır. 

Veraset: Bu, irsiyet yani soya çe-
kimdir. (Son yıllarda bu üç tabir, sihirli 
kelime “gen”in sırtına bindirildi.) Kişi-
ler irsiyetten de bazı özellikler getirir. 
Şahsiyetin (kişiliğin) oluşumunda bu 
özellikler de etkili olur. Ruh hastalıkla-
rının verasetle geçebilme oranı %20’dir. 
Böyle geçen özelliklere insanın müda-
halesi mümkün değildir. Buna “huy” 
denmektedir. İyisi de kötüsü de vardır. 
Peygamberimizin  “Dağların yer değiş-
tirdiğini duyarsanız inanın, insanın huy 
değiştirdiğini duyarsanız inanmayın!” 
demiş olması bundadır.  Atalarımız da 
“Huy canın altındadır.” diyerek buna 
işaret etmişlerdir.

Sosyal çevrenin etkisi: Çocuğun 
sosyal çevresi, komşular, akrabalar, arkadaşları, öğret-
menleri yani ailesi dışında kalan kişilerdir. Bunların çocuk 
üzerindeki etkileri çok büyüktür. Çocuk, ev büyüklerinden 
başlayarak, yakınlarının tavır ve davranışlarını taklit eder, 
öğretmenine, sevdiği kişilere benzemek ister. Çevrenin, 
çocuğun gelişimindeki etkisinin büyüklüğünü bilerek anne 
ve baba onun etrafında olumlu bir çevre hazırlamak zorun-
dadır.

 

ŞAHSİYET ŞEKİLLERİ
Fazla şefkat ya tembellik ya şımarıklık getirir. 
Çocuk eğitiminde şefkatin inkâr edilemeyecek bir 

ağırlığı vardır. Ancak, fazla şefkat gösterilen kişiler, bir 
süre sonra kendi yapmaları gereken işleri de başkalarının 
yapmasını ister hale gelir; tembelleşir. Aşırı şefkat, kişi-
nin bağımlı olmasına yol açtığı gibi onu şımarık da yapar.

Şefkat kavramının içinde hem sevgi, 
hem de koruma duygusu vardır. Ço-
cuk, ailesi tarafından korunduğu ve 
sevildiği hissine sahip olmalıdır. Bu, 
çocuğun ruh gelişimi için çok önem-
lidir. Şefkat noksanlığı türlü ruhî 
uyumsuzlukların kaynağıdır. Ölçülü 
bir şefkat duygusu, çocuğun sağlıklı 
ruhî gelişim göstermesinin en önem-
li yoludur.

İçe dönük, dışa dönük şahsiyet 
Çocukta ruhî denge çok önemli-

dir. İçe dönük insan, derdini, kederi-
ni, arzusunu, duygu ve düşüncelerini 
dışa vurmayan kişidir. Dış dünya 
onun için çirkindir. O, dış dünya-
nın çirkinliklerinden kaçmış, çok 
güzel bulduğu kendi iç dünyasına 
dönmüştür. Dışa dönük bir şahıs ise, 
içindeki karmaşadan ürkmekte ve bu 
olumsuz dünyadan, güzel bulduğu 
dış dünyaya kaçmaktadır. Arkadaş-
larıyla gülüp eğlenmekten, gezip 
tozmaktan hoşlanmakta ama kendi-

sini dinlemekten zevk almamaktadır. İşte, dengenin önemi 
burada ortaya çıkmaktadır. Şahsın biraz içe dönük olması 
iyidir. Ancak en güzeli, insanın iç dünyasını da, dış dünya-
sını da sevmesidir; her iki dünyasını da güzel bulmasıdır.

Öfkeli, sıcakkanlı, soğukkanlı, hüzünlü (melanko-
lik), havayî, vurdumduymaz, bencil şahsiyetler de vardır.

UNUTULMASIN! Kişiliğin temelleri ergenlik döne-
mine kadar atılır, gençliğin sonlarında yerleşir, orta yaş-
lılıkta olgunlaşır.Bir fidan toprağa dikilir; büyür, dallanır, 
budaklanır; meyve verir. O ağaç, hiçbir zaman başka bir 
ağaç olmaz. Kendi kökü üzerinde gelişir, gider. Cinsini 
de değiştiremez. İyi bakılırsa, kendi meyvesinin en iyisini 
verir. Meyvesini beğenmez isek, aynı kök üzerine aşılar 
yapıp, daha iyi meyveler alabiliriz. O kadar…Şahsiyet de-
ğişmez, gelişir. Bunun için temeli sağlam atılmalıdır.

 
Şahsiyetle ilgili birkaç atasözü: 
1. Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
2. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
3. Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun da 

aslı ayrandır.
4. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
5. Kırk yıllık Yani olur mu Kâni…
6. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan ka-

par.

“Kişiliğin temelle-
ri ergenlik döne-
mine kadar atılır, 

gençliğin sonlarında 
yerleşir, orta yaşlılıkta 
olgunlaşır.Bir fidan 
toprağa dikilir; büyür, 
dallanır, budaklanır; 
meyve verir. O ağaç, 
hiçbir zaman başka 
bir ağaç olmaz. Kendi 
kökü üzerinde gelişir, 
gider.”
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OKUL VE DEĞİŞEN ROLÜ
Toplumlar sürekli bir değişim ve gelişim içindedirler. 

Toplumun aynası olan okulların değişime ayak uydurmak 
gibi bir görevi vardır. Değişime uyum sağlayamayan, ken-
disine verilen görevleri tam olarak yerine getiremeyen 
okullar işlev kaybına uğrayan bir kurum haline gelir. 

Okulun Görevleri
Okullar sadece öğrencilerin zihinsel gelişimlerine yar-

dımcı olan, tek işi zihinsel gelişim ve sınav performansı 
olan kurumlar değildir. Okullar öğrencilerin bir bütün ola-
rak gelişimlerine hizmet etmelidir. Yani öğrencinin duy-
gusal, sosyal, ruhsal ve kişilik gelişimine katkı sağlamak 
zorundadır. Bireyi merkeze almayan, gelişimi sağlamayan 
okul İvan İllich’in Okulsuz Toplum kitabında tartıştığı gibi 
gereksiz ve toplumsal ilerlemeye ayak bağı olan bir kurum 
haline gelir. Davranışçı eğitim anlayışının kabul gördüğü 
zamanlarda öğretmen etkin, öğreten bir konumda iken 
öğrenci edilgin öğrenen konumundaydı. Yapılandırma-
cı eğitim anlayışına göre öğretmen öğrenmeye rehberlik 
eden ve görece edilgin konumdayken öğrenci etkin olarak 

öğrenme sürecine katılan bir konumdadır. Öğrenciyi mer-
keze alan yaklaşımda öğrencinin öğrenme sürecinde etkin 
olması ve bireysel farklılıkları dikkate alması en önemli 
noktadır. Günümüz okulları öğrenme konusunda öğrenciyi 
etkin kılacak, öğrenmenin keşif yoluyla gerçekleşmesini 
sağlayacak donanımlara sahip olmanın yanı sıra öğrenci-
lerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların gelişti-
rilmesine de imkân sağlamak durumundadır. Bunu sağla-
yabilen okullar çağın gereklerini yerine getiren okullardır.

Ayrıca okulların günümüzde kurumsallaşma, kurum 
kültürü oluşturma, değişimi okuyabilme, yönetebilme ve 
değer üretebilme gibi görevleri de bulunmaktadır. Bu an-
lamda bakıldığında toplumlar geliştikçe ve günlük hayat 
karmaşıklaştıkça eğitime ve dolayısıyla okullara yeni gö-
revler, yeni işlevler yüklenmektedir. 20. Yüzyılda çocuk 
yetiştirmek daha geleneksel iken günümüzde, ailelere ait 
bazı görevler kurumlardan devredilmiştir. Bu da gelişim 
açısından doğaldır. Ülkeler, toplumlar geliştikçe sosyal 
hayat karmaşıklaşır ve bu hayat insanlarda yeni beceriler 

İbrahim GÜNGÖR
ibrahimgungor38@hotmail.com
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gerektirir. Bu becerileri eğitim kurumları geliştirmek du-
rumundadır. Bu değişime paralel olarak eskiden kurumlar 
kendi görev tanımları içinde görevini sessizce yapar iken 
günümüzde okullar bu görevleri ancak velilerin işbirliği 
ve katkısı ile yapabilir. Tek başına ve halktan kopuk bir 
biçimde yapamaz. 

Etkili Okul
Etkili okulun, başarılı okulun, başarılı öğrencilerin 

bu başarılarında etkin okul veli işbirliği bulunmaktadır. 
Okullar yönetim anlamında çağdaş yönetim süreçlerini 
benimsemeli ve uygulamalıdır. Ancak veliler olmadan sa-
dece okul yönetiminin veya öğretmenlerin yapabilecekleri 
sınırlıdır. Hep birlikte kazanmak için hep birlikte hare-
ket edilmelidir. Yaygın inanış, öğrenme okulda öğretmen 
sorumluluğunda gerçekleşmelidir inancıdır. Ancak veliler 
öğrenme ve akademik başarıda tamamlayıcı bir rol oyna-
maktadır. Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki aile katılımı 
öğrencilerin okul başarısına etki eden önemli etmenlerden 
biridir. Aile katılımının öğrenci başarısı üzerinde oynadığı 
başat rolün bilincinde olan gelişmiş ülkeler, eğitim sistem-
lerinde aile katılımına daha fazla önem verme yönünde 
adımlar atmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Eğitim 
sekreterliğinin ilan ettiği kapsamlı eğitim reformunun 
onbir aşamasından birisinin, öğrenci başarısını yükselte-
bilmek için ailelerin okula katılımının arttırılması olarak 
belirlendiği ifade edilmektedir. Velinin okul süreçlerine 
katılımının yararları konusunda yapılmış ve yayınlanmış 
birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalarla elde 
edilen bilgiler kullanılmalı yani eğitim anlayışı bilimsel 
olmalıdır.

Ülkemizdeki bir takım değişimleride görmek ve olu-
şacak yeni durumlara karşı öğrencilerimizi korumak ve 
geliştirmek adına önemler alınmalıdır (dershanelerin ka-
patılması). Bu noktada okul olarak etkin işbirliği içinde, 
öğretmenlerin deneyimini, birikimlerini bir araya getirip 
yeni şartlara ayak uyduracak, uyum sağlayacak çalışma-
lar planlanmalıdır. Sonuçta kurum olarak adı ve geçmişi 
büyük olanlar değil, uyum sağlayan, geleceği okuya-
bilen ve değer üretebilen okullar insanlar tarafından 
talep görecektir. 

Ortaöğretim kurumu olarak liselerin hedefi öğrencile-
rinbütün ihtiyaçlarını okulda karşılamak, ilave bir hizmete 
ya ada kuruma ihtiyaç duymamalarını sağlamaktır. Bura-
da söz konusu olan sadece maddi ihtiyaçlar değildir, hem 
kendi duygusal, sosyal, ruhsal ve kişilik gelişimi için hem 
de Türkiye’nin en iyi üniversitelerine gidebilmelerini sağ-
lamak için okulların donanımı ve eğitim ortamını eksiksiz 
hale getirilmelidir. Sonuçta eğitimde kaybedilecek bir tek 
birey bile yoktur. Ayrıca dershane taklidi yapan okullar 
gibi hedefi olan 15-20 öğrenciye odaklanıp onları reklam 
malzemesi olarak kullanmak gibi çağ dışı bir eğitim anla-
yışı terk edilmeli ve yerine bütün öğrencilerden sorumlu 
olduğumuz gerçeğinden hareketle, hepsini gidebilecekleri 
en üst yükseköğretim programlarına göndermek gibi iddi-
alı hedefler ortaya konulmalı ve bu doğrultuda çalışılmalı-
dır. Okullar için asıl önemli olan kitlesel başarıdır, her 
sınıftaki her öğrenci bir değerdir.

Teknolojideki gelişmeler hayatı kolaylaştırmakla bir-
likte tehlikeler, tehditler de getirmektedir. Orta yaştaki 
çoğu velinin çocukluk ve gençlik dönemlerinde tuzaklar 
daha kolay fark edilebiliyordu, tehlike evin dışındaydı. 
Ancak günümüzde tehlike her yerde hatta evin içine kadar 
gelmiştir. İnternetle ilgili olaylar basında yer almaktadır. 
Hal böyle olunca sadece çocukları gençleri tehlikelerden 
korumak için bile olsa veli ve okul sürekli birlikte çalış-
mak zorundadır. Sonuçta gençlik dönemi hayata dair de-
neyimlerin çok az olduğu, kanın deli aktığı bir dönemdir. 
Bu dönemde okul yönetimleri, öğretmenler ve ailelerin 
dikkatli olması gerekmektedir. Gençlere sevgi ve şefkat 
koşulsuz verilmez ise bu sevgi ve şefkati buldukları yerle-
re kolaylıkla kapılırlar. 

Son olarak günümüz dünyası insanları daha bireyci ve 
haz ilkesine göre yaşamaya zorlamaktadır. Milli ve manevi 
değerleri içselleştirmiş, bu değerleri davranışında kaynak 
olarak kullananların sayısı hızla azalmaktadır. Bunların 
nedenleri tartışılabilir ancak okulların Türk Milli Eğitim 
Temel Kanununda ifade edildiği gibi milli ve manevi de-
ğerleri içselleştirmiş, geçmişini bilen, geleceği ve dünyayı 
okuyabilen öğrenciler yetiştirme çabalarından vazgeçme-
melidir. Saygılarımla.

“veliler olmadan 
sadece okul yöne-
timinin veya öğret-

menlerin yapabilecekleri 
sınırlıdır. Hep birlikte 
kazanmak için hep bir-
likte hareket edilmelidir. 
Yaygın inanış, öğrenme 
okulda öğretmen sorum-
luluğunda gerçekleşme-
lidir inancıdır. Ancak veli-
ler öğrenme ve akademik 
başarıda tamamlayıcı bir 
rol oynamaktadır.”
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GİRİŞ
1915 yılında Osmanlı devletinin savaşın olağanüstü 

koşulları nedeniyle düşmanla işbirliği yapan, ülke içeri-
sindeki şartlardan yararlanarak isyan çıkaran Ermenilere 
sürgün kararı almasından günümüze kadar Ermeni sorunu 
Türk milletinin önünde bir engel olarak kalmıştır. Yapılan 
tanımların ve kavramların hassasiyetine göre “Ermeni so-
runu” ifadesi azınlık durumundaki bir toplumun mağduri-
yetinden daha çok o toplumun mağdur ettiği milletimizin 
sıkıntılarını dile getirmek için kullanılmıştır. Yani Erme-
niler 100 yıldan daha fazla bir dönemden beri Türklere 
hep sorun çıkarmışlardır.

TARİHÇE
Dünya savaşının devam ettiği 

yıllarda self determinasyon ilkesiyle 
bağımsız bir Ermeni devleti kurmak 
isteyen Ermeniler, Amerikan başkanı 
Wilson’a güvenerek yaşadıkları bölge-
de kendi nüfuslarını fazla göstermek 
amacıyla inanılmaz bir etnik kıyıma 
başlamışlardır. 

 Türkleri katledip, Türklerin yaşa-
dıkları bölgenin aslında Ermenilere ait 
olduğunu göstermek amacıyla yapılan 
bu insanlık dışı girişime karşı Osmanlı 
yönetimim meşru müdafaa hakkını 
kullanarak 1915 yılında “sevk ve 
iskân kararını” alarak Ermenileri daha 
güvenli bir yer olan Suriye’ye gönder-
miştir.

 I. Dünya Savaşı’nın bütün in-
sanlık için elem dolu o günlerinde, 
ölüm-kalım mücadelesi veren Osmanlı 
Devleti’nin kendisine isyan ederek 
düşmanla işbirliğine giren bir kısım Ermeni vatandaşını, 
ülkeye daha az zarar verecekleri cephe gerisine yerleştir-
mesinden daha doğal bir önlem olamazdı.1

“Daha 1918 yılı başlarında, savaşan tarafların hemen 
hepsinin barış istemeye başladığı sıralarda, ABD baş-
kanı Woodrow Wilson, gelecek barışın temel ilkelerini 
belirlemek üzere bir açıklama yapmıştı. 8 Ocak 1918’de 
açıklanan ve tarihe “Wilson ilkeleri” veya “Wilson’un 14 
noktası olarak geçen bu ilkeler özetle şöyleydi… Osmanlı 
imparatorluğunda Türklerin oluşturduğu bölgelerin ege-

1) Atatürk Araştırma Merkezi, Efsane ve Gerçekler: Türk-Ermeni 
İlişkileri, Ankara2001, s.19–21

menliği sağlanmalı, diğer bölgelerdeki uluslara kesin bir 
yaşam güveni, özgür ve engelsiz tam gelişme olanakları 
verilmeli”.2

Wilson ilkelerine dayanarak doğuda bir Ermeni ve 
Kürt devleti oluşturulması çabaları başlamıştır. Bu ça-
lışmalar özellikle İngiltere’nin öncülüğünde Avrupalı 
devletler tarafından desteklenmiştir. Wilson ilkelerinden 
hareket ederek 10 Ağustos 1920’de Sevr (Sevres) barış 
antlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın Doğu Anadolu ile 
ilgili bölümünde; “Doğu Anadolu’da denize çıkışı olacak 
şekilde bağımsız bir Ermeni Devleti ile onun güneyinde 
özerk bir Kürdistan kurulacaktı”3

Sevr Antlaşmasındaki bu maddenin temel dayanağı, 
milletlerin kendi kaderini belirleme 
hakkıdır. (Selfdeterminasyon) An-
cak ortada böyle bir durumun olma-
dığı aşikârdır. Bir kere Ermenilerin 
o bölgede bir devlet kuracak kadar 
sayısal üstünlükte bir yapısı yoktu. 
Ermeniler, bu yapıyı oluşturmak 
amacıyla I. Dünya Savaşı yıllarında 
yaptığı atakların sonuçsuz kalması 
üzerinde, o dönemde İngiltere’nin 
yazdığı Mavi Kitap’a(BuleBook) 
dayanarak soykırım iddiasında bu-
lunmuşlardır. Hiçbir gerçek bulguya 
yer vermeyen, sadece Savaş Bakan-
lığının propaganda amacıyla yazdığı 
bu kitabın Ermenilerce kullanılması 
düşündürücüdür. 

O dönemde İstanbul, İngil-
tere tarafından işgal edilmiş ve 
Osmanlı’nın bütün arşivlerine İn-
gilizler el koymuştu. Meclis-i Me-

busanın dağılması üzerine bazı milletvekilleri tutuklanıp 
Malta Adasına sürgün edilmişti. Sürgündeki milletvekille-
rinden bir kısmı, Ermeni soykırımı yapmakla suçlanmıştı. 
Ancak Osmanlı’nın bütün arşivlerini elinde bulunduran 
İngiltere soykırım yapıldığına dair tekbir kaynak bile bu-
lamamış ve sürgündeki milletvekillerine soykırımla ilgili 
bir iddianame hazırlayamamıştır. “Günümüzde İngiltere 
Mavi Kitaptaki idealarından vazgeçmiştir. İngiltere Dışiş-

2)SamuelFlaggBemis, A DiplomaticHistory Of TheUniteStates, New 
York, 1963, s.625-626; Yusuf Hikmet Bayur. a.g.e.,c.III.,K.IV., s.625-
627, Dr. RifatUçarol, Siyasi Tarih, İstanbul, 1995, s.509
3) Dr. RifatUçarol, a.g.e., s.517

100. YILINDA ERMENİ SORUNU

“ Türkleri katledip, 
Türklerin yaşadıkla-
rı bölgenin aslında 

Ermenilere ait olduğu-
nu göstermek amacıyla 
yapılan bu insanlık dışı 
girişime karşı Osmanlı yö-
netimim meşru müdafaa 
hakkını kullanarak 1915 
yılında “sevk ve iskân ka-
rarını” alarak Ermenileri 
daha güvenli bir yer olan 
Suriye’ye göndermiştir.”

HAKAN BOZDOĞAN
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lerinin Türk Komitesine yolladığı mektup Mavi Kitaptaki 
Ermeni soykırımıyla ilgili iddiaları çürütüyor. Londra 
mektupla 1915-1916’daki olayların soykırım kapasitesine 
girmediğini kabul etti.4”

20 Ekim 1921’de Fransızlarla imzalanan Ankara Ant-
laşması, daha çok Ermenileri rahatsız etmiştir. Ermeniler, 
Türklere yaptıkları kötülüklerin hesabının sorulacağı en-
dişesi ile Çukurova’yı terk ediyorlardı. 1919–1921 yılları 
arasında Fransız ve İngiliz kuvvetleri ile Maraş, Antep, 
Urfa ve Adana’da Türklere baskı ve şiddet uygulayan 
Ermeniler, Ankara Antlaşması’ndan sonra, Fransızlar ta-
rafından Suriye ve Lübnan’a taşınmıştır. Ermeni kaynak-
larına göre, Çukurova ve çevresinin Fransızlar tarafından 
boşaltılması sırasında,120.000’den fazla Ermeni Suriye 
ve Lübnan’a, 300.000’den fazla Ermeni de Kıbrıs, Mısır 
ve İstanbul’a göç etmiştir. İkinci Ermeni göç hareketi, 
1939’da yaşanmıştır. Fransız mandası altında kalmış olan 
Hatay Sancağı’nın 1939 yılında Türkiye’ye katılmasından 
sonra, Fransızlar tarafından 1919–1920 yılları arasında 
Çukurova, Erzin, Dörtyol, İskenderun, Belen, Kırıkhan 
ve Samandağ ile çevre köylere yerleştirilen Ermenilerin 
büyük çoğunluğu Suriye’ye göç etmişlerdir. Böylece Çu-
kurova civarında bir Ermenistan yaratma hayali oradan 
kalkmış oluyordu.5

24 Temmuz 1923’de Lozan Antlaşması ile Türkiye’de 
kalan Ermenilere azınlık statüsü verildi. Bu durum Erme-
ni sorunun tarihe gömüldüğü anlamına gelen uluslararası 
bir belgedir. Ancak “geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar 
sağlamaya çalışan ülkeler olmaktadır. Bazı ülkeler de 
Türkleri ve Türkiye’yi sözde soykırımı tanıyan anıtlar 
dikilmekte, bazı ülkelerde de sözde soykırımı tanımaya 
yönelik karalar parlamento gündemine getirilmektedir. 
Gerçekte tarihçilere bırakılması gereken bu konular, 
siyasetçilerin elinde çıkar aracı haline dönüştürülmekte-
dir. Şüphesiz ki bu tür entrikalarda en büyük zararı yine 
oyuna gelen Ermeniler görmekte, onları kullananlar ise 
kazançlı çıkmaktadır.”6

GÜNÜMÜZDE ERMENİ SORUNU
Ermeni iddiaları ile diplomasi anlamında ciddi müca-

delenin Lozan’da yaşadığını görmekteyiz. Ancak cumhu-
riyetin ilk yıllarında Atatürk ve silah arkadaşlarının milli 
duruşları sonraki dönemlerde terk edilerek Ermeni iddia-
larının uluslararası alandaki kabul görüşleri engelleneme-
miştir. Özellikle AKP’nin iktidara gelmesiyle soykırımı 
tanıyan ülkelerde ciddi artışlar yaşanmıştır. Günümüzde 
20 civarında ülke soykırımı tanırken 40’a yakın ülke de 
soykırımı parlamentolarında bekletmektedir.

Türkiye’deki 1915 olaylarına dair Ermeni tezleri 
1965’ten beri 20 ülkenin parlamentolarında kabul gördü. 
Ermeni iddiaları paralelinde çıkarılan ve sayısı 20’yi bu-
lan parlamento kararları şunlar: 

“Uruguay (1965), Kıbrıs Rum Yönetimi (1982), Avru-
pa Parlamentosu (1987), Arjantin (1993), Rusya Federas-
yonu (1995), Kanada (1996), Yunanistan (1996), Lübnan 
(1997), Belçika (1998), Fransa (2001), İsveç (2000), 
İtalya (2000), İsviçre (2003), Slovakya (2004), Hollan-
4) Cumhuriyet Gazetesi, 11 Mart 2006
5) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını ( 
Heyet ), Ankara 2000, s.252–253
6) Atatürk Araştırma Merkezi, Efsane ve Gerçekler, a.g.e., s.23

da (2004), Polonya (2005), Almanya (2005), Venezuela 
(2005), Litvanya (2005), Şili (2007).”

İşin en ilginç yanlarından birisi ise TBMM’nin dostluk 
grubu kurduğu bazı ülkelerin Ermeni soykırım iddialarını 
kabul etmiş olmasıdır. 

TBMM’nin 21. Yasama Dönemi’nde, 65 ülkenin par-
lamentosu ile karşılıklı olarak “dostluk grubu” kuruldu. 
Parlamentoları ile dostluk grubu kurulan ülkeler beş kıta-
ya yayılıyor. 

Bu ülkeler şunlar: 
“Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Avustralya, Azer-

baycan, Bangladeş, Belçika, Bosna-Hersek, Brezilya, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Cezayir, Çin, Endonez-
ya, Etyopya, Fas, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney 
Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, İngiltere, 
İran, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Katar, Kazakistan, 
Kırgızistan, KKTC, Kuveyt, Küba, Libya, Litvanya, Lüb-
nan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, 
Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, 
Portekiz, Romanya, Rusya, Singapur, Sudan, Slovakya, 
Şili, Tacikistan, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, 
Ürdün, Venezuela, Yemen, Yeni Zelanda ve Yunanistan.” 

Burada şöyle yargı çıkarmak da mümkündür: Ermeni 
soykırımını kabul eden bazı ülkeleri Türkiye cesaret-
lendirmiştir.

Tarihe geçecek hezeyan: Ermeni açılımı
2008 yılında ABD başkanı Obama’nın ülkemize geldi 

ve Ermenilerle ilişkilerimizin düzelmesi gerektiğini söy-
ledi. Hemen ardından Ermeni açılımı başlatıldı. İlk ola-
rak dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin 
devlet politikasını hiçe sayarak Ermenistan’a maç izle-
mek için gitti. Arkasından Ermenistan başkanı ülkemize 
maç izlemeye geldi. Ermenistan başkanın maç izlerken 
rahatsız olmaması için stada Azerbaycan bayraklarının 
alınması yasakladı. Durumdan vazife çıkran bir polis 
Azerbaycan bayraklarını tuvaletteki çöp kutusuna attı. 
Türkiye’nin tezlerinden vazgeçtiği, Ermenistan’la koşul-
suz ilişkilerini düzelteceği kamuoyunda yer aldı. Türk 
Tarih Kurumu başkanıyken Ermeni iddialarına karşı çok 
başarılı faaliyetler yapan Yusuf Halaçoğlu görevinden 
alındı. Yerine Ermeni iddialarından rahatsız olmayan biri-
si getirildi. Döneme damgasını vuran Ergenekon operas-
yonu kapsamında Ermemi iddialarına karşı Türkiye’nin 
tezlerini savunan kişilere karşı adeta cadı avı başlatıldı. 
2009’da bir grup, Ermenilerden özür dileme kampanyası 
başlattı. 2010 yılında dönemin başbakanı Tayyip Erdo-
ğan, Dersim soykırımını! gündeme getirdi. Böyle yetkili 
bir ağızdan soykırımcı bir toplum olduğumuz ilk defa 
gündeme geldi. Bu gelişmeler üzerine bazı Avrupa ülkele-
ri soykırımı inkârı suç sayan yasaları parlamentolarından 
geçirdi. Aslında o ülkelere Türkiye çanak tutmuştu.

Sonuç yerine:
Türkiye’nin uzun bir süreden beri uluslararası arenada 

karşısında engel olan gelişmelerin başında Ermeni sorunu 
gelmektedir. Türk yetkililer hep sorumluluktan kaçmak 
için işin tarihçilere bırakılmasını istiyorlar. Hâlbuki bu 
tarihî değil siyasî bir sorundur. Siyasilerin bu konularda 
daha duyarlı ve milli bir anlayışa sahip olmaları gerek-
mektedir. Yoksa çok ağır bedeller ödemek zorunda kala-
cağız.
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Yakın tarihimizde Türk- Ermeni meseleleri üzerine 
yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından birçok eser ya-
zılmıştır. Bunların önemli bir kısmı soykırım iddialarını 
İspatlamaya veya yalanlamaya çalışan eserlerdir.

Türk milletininn asırlarca islama ve insanlığa hizmet 
etmesinden rahatsız olan Batı dünyası kendisinin kurtu-
luşunu bu asil milletin yok edilmesinde görmüş bin bir 
türlü entrikayla bu emelini gerçekleştirmeye çalışmıştır. 
Batı siyasi tarihinde “Şark meselesi” diye yerini alan bu 
görüş zamanın şartlarına göre kılık değiştirerek uygula-
maya konulmuş ve konulmaya da, daha vahim bir şekilde 
devam etmektedir.

Biz geleceğe güven içinde bakmak, yarınlara huzur 
içinde varmak ve gelecek kuşaklara bulunduğumuz coğ-
rafyayı eksiksiz emanet etmek istiyorsak; dün ile bugün 
arsındaki köprüleri ve birlikte yaşadığımız toplumları iyi 
tanımak zorundayız.

Bizim Ermenilerle ilişkilerimiz Malazgirt Savaşında 
başlar. O zamana kadar Bizans’ın egemenliği altında 
bulunan Ermeniler, Sultan Alparslan’ı destekler. O dö-
nemde başlayan dostluk ve komşuluk ilişkileri Osmanlı 
döneminde de sorunsuz bir şekilde gelişerek devam eder. 
Hatta Osmanlı Devleti diğer tebalardan farklı olarak 
Ermenilere “teba-yı sadıka” der. Kendi kanından, canın-
dan, soyundan gelenlerden bile esirgediği pek çok mevki, 
makam ve mansıbı Ermeni’ye layık görmekte bir sakınca 
görmez.

O kadar ki 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı, kır-
mızı meşin bir torbadan çıkarılıp okunur. Ermeni ve Rum 
ileri gelenleri; ferman tekrar yerine konulurken: “İnşal-
lah bir daha çıkmaz” diye beddua ederler. Bizimkiler bu 
bedduaya bir anlam veremedikleri için: “Hop çorbacı ne 
oluyor! Biz bundan sonra gâvura gâvur diyemeyeceğimiz 
için sıkıntılıyız; size ne oluyor!” demekten kendilerini 
alamazlar.

Ermeni ve Rum ileri gelenleri: “Siz atladınız” derler. 
“Neyi?” deyince de Tanzimat Fermanının en önemli mad-
delerinden biri olan (kanun önünde herkesin eşit olacağı)
maddesini işaret ederler. Ermeniler, kanun önünde her-
kesin bundan böyle eşit olmasından neden rahatsızlardı? 
Bu tarihe kadar hariciyemiz bunları elinde, resmi tercü-
manlıklarımız bunların elinde, deniz ticaretimiz, dış tica-
retimiz bunları elinde iç ticaretimizin yüzde seksen beşi 
bunların elinde.

Marcel Leart’ın verdiği bilgilere göre Anadolu’daki 

166 ithalatçıdan 141 Ermeni, 13’ü Türk; 150 ihracatçıdan 
127 ‘si Ermeni, 20 ‘si Türk;  37 bankacının 32’si Ermeni,  
5’i Türk.

Osmanlı hükümdarları Ermenilere o kadar itimat edi-
yorlardı ki:

Saray kuyumcuları Düzyan ailesinden,
Saray hekimleri Şaşyan ailesinden,
Darphane nazırları Bezirciyan ailesinden,
Baruthane Nazırları Dadyan ailesinden. (Necdet Se-

vinç, Yeniçağ 28 Mayıs 2004)
Dolayısıyla bu haklardan bundan sonra başkaları da 

faydalanacak diye endişeye ve paniğe kapılıyorlar, rahat-
sız oluyorlar.

Üzücü olan şu ki 1839’da böyle düşünen insanları, bu 
zenginlik, bu itibar Türk milletine ihanet etmekten alıko-
yamıyor. Hatta işgal ettikleri mevki ve makam yükseldik-
çe ihanetlerinin de büyüdüğünü görüyoruz. 1914 yılına 
geldiğimizde bizi sırtımızdan hançerliyorlar.

Tabii ki  1914-1915 yılında yaşananlar akşamdan sa-
baha gerçekleşen hadiseler değildir.

Tazimat Fermanı’nın ilanı bizim tarihimizin bir dönüm 
noktasıdır. Aynı zamanda Batı’nın üstünlüğünün kabülü 
,yani malumun ilanıdır.Burada Tanzimat  Fermanı’nın 
faydasına zararına girecek değilim ; ancak, bu tarihten 
sonra büyük diye bilinen devletlerin Osmanlı’nın içişleri-
ne daha rahat ve daha  çok  müdahale ettiklerini söyleye-
biliriz.

Ne mi yaptılar?
1789 Fransız İhtilalinin etkisiyle içimizdeki azınlıkları 

teşkilatlandırmaya ve kışkırmaya başladılar. Zaten elle-
rinde olan ekonomik imtiyazlara bir de Avrupa’nın sanayi 
devrimiyle oluşan ihtiyaç fazlası mamüllere pazar arama 
istek ve ihtiyacının doğması; pazar için en uygun ülkenin 
Osmanlı toprakları olması, Avrupalı tacirlerin ticarette, 
dil bilmeleri ve dindaş olmaları nedeniyle Ermenileri ve 
Rumları tercih etmeleri; Ermeni ve Rumlar’ın beklenenin 
de üstünde zengin olmalarına sebep olmuştur. İşte bütün 
bu zenginlik ve itibar Ermenilerin fikren azmalarına yetti. 
“Her şeyimiz var, devletimiz niye olmasın” diye düşün-
meye başladılar. Belki de bu düşünce Ermenilerin yaşa-
dıkları ve Türklere yaşattıkları acıların temel nedenidir.

CEMİYETLER- KOMİTELER
Teşkilatlanmaya 1860 yılında başladılar.
Kurulan ilk teşkilatlar, aşağıda görüleceği gibi, sözde 

Mustafa EKİNCİ

Ermeni Meselesi 
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suya sabuna dokunmayanı,  yardımlaşma teşkilatları gibi 
kuruluyor, sonra bunların içinden ihtilalci teşkilatlar çıkı-
yor.

Bunların İlki İstanbul’da kurulan “Hayır Severler 
Cemiyeti”dir Cemiyetin üyeleri Türkler ve Ermeni-
ler tarafından iyi tanınan insanlardı. (H.Şişmanyan, 
M.Beşiktaşyan, N.Sıvacıyan gibi)

1870-1880 arasında Van’da “Araratlı”,Muş’ta “Okul 
Sevenler” ve “Doğu”, Erzurum’da “Milliyetçi Kadınlar” 
isimli dernekler ortaya çıkıyor. 1878’de “Kara Haç” ce-
miyeti kuruluyor. 1881’de “Anavatan Müdafileri” Sözde 
bu cemiyetin maksadı Ermenileri saldırıdan korumaktı.

Bunların içinde ilk İhtilalci siyasi parti olarak ortaya 
çıkanı Armenakan partisidir. Bu partinin adı Mıgırdıç 
Portakalyan ile birlikte anılır. Bu partiyi onun dokuz öğ-
rencisi kurmuştur. Partinin programı ihtilal yoluyla Erme-
nilerin kendi kendisin idare etme hakkını elde etmekti.

Bu cemiyet ve komitelerin içerisinde en çok üzerinde 
durulması gereken ihtilalci Hınçak Partisidir.

Bu partiyi kuranların hiçbirisi Osmanlı toprakları içe-
risinde yaşayan insanlar değil, Fransa’ya tahsil için gön-
derilmiş hali vakti yerinde ailelerin, kendilerini Marksist 
teoriye göre yetiştirmiş, çocuklarıydı.

Programlarında, ihtilal için en uygun zamanın 
Türkiye’nin harbe girdiği zaman olduğunu; Türklere kar-
şı girişilecek mücadelede Süryani ve Kürtleri yanlarına 
almayı; Türkiye’de mücadeleyi kazandıktan sonra ihtilali 
Rusya ve İran’a kaydırmayı ve böylece ederatif yapıda 
Büyük Ermenistan’ı kurmayı planlamışlardır.

DAŞNAKSUTYUN (Ermeni ihtilalci Federasyonu)
Daşnaksutyun, Ermenicede federasyon manasına gel-

mekte olup özellikle Rusya’dakiler olmak üzere çeşitli 
Ermeni gruplarının bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Bu 
isim Türkçe’de kısaltılmış ve kısaca “TAŞNAK” denmiş-
tir. Programları 1892’de ortaya çıkmış olup halkı korkut-
maya, sindirmeye ve ihtilâle hazırlamaya yöneliktir.

ASALA
Her ne kadar kuruluşu 1975 olarak bilinse de Türk 

diplomatlarına suikast düzenleyerek öldürmekle meşhur 
olan bu örgütün bir nevi fikir babası Amerikan uyruk-
lu Ermeni Gurgen (Karakin) Yanıkyan’dır. Bu kişi 78 
yaşında yazar ve emlak zengini birisidir. Dünyada her 
istediğine kavuştuğu ve geriye kalan tek isteğinin Türk-
lerden intikam almak olduğunu düşünür. Bunun için bir 
plan yapar: Abdülhamit’e ait elinde bulunan bir tabloyu 
ve o döneme ait imzalı bir banknotu Türkiye’ye armağan 
etmek istediğini bildirerek,  Türkiye’nin Los Angeles 
Başkonsolosu Mehmet BAYDAR ve Konsolos Bahadır 
Demir’i,  Baltimore Oteline davet eden Yanikiyan, iki 
diplomatı otelde 27 Ocak 1973 günü silahla üzerlerine 
ateş açarak öldürür. Hemen sonra da polisi arayarak cina-
yeti haber verir. Cinayetten sonra tutuklanan ve müebbet 
hapis cezasına çarptırılan Yanikiyan, 31 Aralık 1984 tari-
hinde af ile serbest bırakılır. Serbest bırakıldıktan bir süre 
sonra da ölür. 

 Türk diplomatlara karşı ilk saldırı olarak nitelenen bu 
olay, daha sonra bir cinayetler zincirini başlatır ve örgütlü 
Ermeni terörüne örnek oluşturur.

Ermeni Meselesine karşı Türkler ne yapmalı?
Dün olduğu gibi bugün de Ermenilerle Türkler arasın-

daki sorunlardan faydalanan, Ermenileri kışkırtan, soy-
kırım iddialarını Türkiye’ye baskı yapmak ve bir şeyler 
koparmak için kullanan bazı devletler vardır.

Türkiye, Ermeni soykırım iddiaları ile mücadelede 
ABD kongresinde ‘soykırım tasarılarına engel olmak için 
yabancı lobilerden medet umuyor. ABD soykırım kararını 
başımızda sanki Demoklesin kılıcı gibi tutmaktadır. Tür-
kiye hakkını el yardımı ve insafı ile mi savunacak?

Son zamanlarda piyasaya sürülen araştırma sonuçları 
Türk tezlerini güçlendirse de kimliklerini Türk düşmanlı-
ğı üzerine kuranların bunları dikkate alacaklarını zannet-
miyoruz

Önce kendi gücümüze güvenmeliyiz. Genç nesilleri-
mize tarihimizi ve bütün dünyaya yılmadan kendi tezle-
rimizi anlatmalıyız. Ama esas olan, vatan topraklarımıza 
güçlü ve birlik içinde sahip çıkmamızdır. Dünyanın anla-
dığı dil budur!
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  Mehmet KILINÇ

Vatan sevgisiyle,
Millet sevgisiyle,
Bayrak sevgisiyle,
Devlet sevgisiyle, 
Allah sevgisiyle doluydu gönülleri.

Bayraksız,
Vatansız,
Devletsiz yaşanmazdı.
Düvel-i muazzama dayanmıştı 
Çanakkale’ye. 

Vatan tehlikedeydi,
Devlet tehlikedeydi, 
Bayrak tehlikedeydi. 
Analar, babalar, dedeler, nineler tehlikedeydi. 
Kadınlar, bacılar, kızlar, gelinler, çocuklar tehlikedeydi.
Ata mezarları, türbeler;
Camiler, mescitler tehlikedeydi.
Hürriyet de istiklâl de tehlikedeydi.
Cihada çağırıyordu devlet baba
Eli silâh tutan çocuklarını
Sancak-ı şerîf’in altında.

Kiminin nişanlısı vardı,
Kiminin sözlüsü.
Kiminin yavuklusu vardı;
Kiminin sevdası gizliydi, 
Allah’tan başka bilen olmazdı kimi sevdiğini.
Kimi ümitli,
Kimi karamsardı.
Kiminin emelleri vardı 
Yüce mi yüce, erişilmez mi erişilmez;
Kiminin ki basitti, hemen ulaşılacakmış gibi görünen.
Ama hepsi de Türk’tüler;
Cılız, sıska da olsalar,
Güçlü, kuvvetli, gürbüz de olsalar;
Kimisi kibar, 

Kimisi kaba, 
Kimisi narin vücutlu da olsalar,
Hepsi Türk’tüler,
Hepsi Müslüman’dılar.

Bazıları gençti,
Hayatlarının baharındaydılar; 
Yaşları kiminin on sekiz, yirmi;
Kiminin yirmi beşti.

Bazıları çiftçiydi,  
Bağ- bahçeyle, tarla tapanla uğraşır,
Toprakla boğuşur, toprakla sevişir, toprakla konuşurdu.
Boğuştuğu da topraktı, 
Sevişip oynaştığı da…

Kimisi çobandı; 
Koyun güder, keçi güder, sığır güderdi. 
Çomarıyla konuşur, 
Sevdasını dile getirirdi kavalıyla.

Bazısı şehirli, kasabalıydı;
Kimi demirci kalfası,
Kimi kundura tamircisiydi. 
Kimi berberdi, kimi debbağ hanede işçi.
Alın terleri, el emekleriyle 
Geçinirlerdi kıt kanaat.
Kimisi İstanbul’dandı, darülfünundan yahut medreseden.
Kalem tutardı elleri;
Kitaplarla haşır neşirdiler.
Konuşmaları kibardı;
Nazik, nahiv bedenliydiler.

Davete icabet ettiler…
Edirne’den Hakkâri’ye, 
İzmir’den Kars’a,
Samsun’dan Adana’ya, Musul’a, Kerkük’e
Bütün Türkiye…

Kimisi davulla zurnayla,
Kimisi tekbirlerle,
Kimisi kurbanlık koçlar gibi kınalanarak; 
Ama hepsi de uğurlandılar dualarla….

Çanakkale Şehitleri İçin

“Onlardan kaldı bu toprak, 
Biz gezip tozmayalım mı? 

Yabanlar kıskanır diye 
Destan da yazmayalım mı?”*
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Cephedeydi kiminin babası da,
Kiminin kardeşi daha dönmemişti cepheden.
Kimi ailesinin son erkeğiydi; 
Ama gittiler gözlerini bile kırpmadan,  
Gittiler, “acaba...?” diye sormadan.
Artlarına bakmadan gittiler. 
Tekbirlerle,
Dualarla;
Kurbanlık kınalı koçlar gibi, 
Düğüne, bayrama gider gibi 
Davullarla, zurnalarla, halaylarla gittiler.

Kimisi tekbirlerle, ilâhîlerle;
Kimi kınalar yakılarak;
Ama hepsi de 
El öpüp helâlleşerek
Dualarla, âminlerle uğurlandılar.

Kimi kolunu kaybetti,
Kimi bacağını.
Kimi kulaksız kaldı,
Kimi burunsuz.
Kimi gözünden oldu,
Kimi hepsinden.
Kiminin bedeni parça parça bir yerlere savruldu.
Can aldılar,
Can verdiler.
Öldüler,
Öldürdüler.
Oluk oluk kan akıttılar.
Dereler oluştu kanlardan.
Boğazın, denizin değişti rengi
Kandan ve ateşten.
Kelime-yi şahadet getire getire öldüler..
Dualarla, âminlerle, Yâsinlerle öldüler.
Vatanlaştırdılar toprağı bir kez daha.
Vatanı bir daha,
Bayrağı bir daha 
Kutlu kıldılar.
Bir şerefli ad bıraktılar miras olarak
Analarına, babalarına, karılarına, çocuklarına;
Şehit oldular, 
“Yedi kat arşa kanatlandılar”.
Şehit oldular,
Peygamberin aguşuna koştular;
Ama  
Geçit vermediler düşmana.
Etten, kemikten ve kandan 
Bir duvar ördüler 
Boğaz’a, Gelibolu’ya, Çanakkale’ye
Ateş topları püskürten çelik devlere karşı..

Öldüler, hem de gülümseyerek;
Öldüler, ölümden en yüce hazzı duyarak.
Ölümü sevimli ve güzel kılarak, 
Ölümü anıtlaştırdılar.
 
Güzelleşti ölüm onlarla.
Vatanlaştı toprak onlarla.
Kutsallaştı bir kat daha bayrak onlarla.. 
Şehit oldular,
Bayraklaştılar, 
Vatanlaştılar…

Kimisi orta yaşlıydı,
Kimisi kocamıştı; 
Ama gençti yürekleri,
Kaviydi inançları.
Şehitlikti en büyük emelleri. 

Bayrak için, 
Din için, devlet için,
Vatan, millet, namus için;
Toprağın altında yatanlar için,
Allah rızası için 
Gittiler,
Vuruştular,
Öldüler; 
Ölümün çirkinliğini öldürdüler,
Şehit düştüler.
Ölümsüzleştiler!…

“Benim dedemle yanyana 
Yazılı kalacak adım. 

Yıldızların söneceği güne 
   Yıldızlar sakladım!*

* Arif Nihat ASYA, “Onlar”dan, Bir 
Bayrak Rüzgâr Bekliyor, 13. sayfa; Yağmur 
Yayınları, İstanbul-1967
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İzmir’de Ege Üniversitesinde, 20 Şubat 2015 günü, 
üniversiteye yuvalanmış terör örgütü militanlarınca mil-
liyetçi öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu bıçaklanmıştır. 
Arkadaşları hastaneye olay yeri yakınında olan polis ara-
cıyla götürmek istemişler, polis kabul etmemiş, birkaç yüz 
metre mesafedeki cankurtaran tam 45 dakika sonra gelmiş, 
öğrenci Fırat kan kaybından şehit olmuştur.

Bu durum hükümet ve sorumlular için hiçbir şey ifade 
etmiyor veya birkaç gün hatta birkaç saat içerisinde unu-
tulacak bir olay olarak düşünülüyor. Unutulmamalıdır ki 
her an başka birisi üniversitede böyle bir saldırıya maruz 
kalabilir. Terör örgütlerine verilen tavizler o noktaya 
gelmiştir ki susmaya devam edilirse nice Fıratlar katle-
dilir. Sen susmaya devam edersen, araban yakılır, dükka-
nın kundaklanır, evin ve sen kurşunlanırsın.

Bu hal üniversite koridorlarının basına yansıyan fotoğ-
raflarından da açıkça anlaşılmaktadır. Basına ve internete 
yansıyan fotoğraflar ve anlatılanlar, Fırat’ın katledildiği 
üniversitenin ve fakültenin terör örgütü sempatizan ve 
militanlarının yuvası haline geldiğini, üniversite yöne-
timinin ve siyasi sorumluların ise adeta cinayete ortak 
olur şekilde yapılanlara ses çıkarmadığını göstermek-
tedir. Öğrenci Fırat cinayetinin idarecilerin ihmali yüzün-
den göstere göstere geldiği anlaşılmaktadır. 

İşte bu ortamda öğrenci Fırat, eğitimin engellenmesine, 
üniversitenin terör örgütü yuvası olmasına karşı çıktığı için 
hedef seçilerek katledilmiştir. Babasının deyimi ile TÜRK 
GENCİ olduğu için öldürülmüştür. Terör örgütünün yap-
tıklarına karşı çıktığı, keyfine bakmadığı, umursamazlık 
yapmadığı, banane demediği için katledilmiştir. Siz sa-
raylarınızda çözüm süreci adını verdiğiniz ihanet projesini 
yönetirken ve terör örgütünü muhatap alıp şımartırken, eli 
kanlı bölücü terör örgütünün saldırılarının acısını milliyet-
çi ülkücü Türk Gençliği ve Türk Milleti çekmektedir. T.C. 
Cumhurbaşkanı meydanlarda fuatavnilerle güreş tutarken 
ülkenin kurumları terör örgütü hâkimiyetine bırakılmakta 
ve Türk gençliği teröre kurban vermektedir. 

Siyasi iradenin yanlış politikaları sonucu ülkenin gü-
neydoğusundan başlayarak, ülkenin genelinde bir kısım 
yerler, bir kısım üniversiteler ve kurumlar terör örgütünün 
hâkimiyetine terk edilmiş, terör örgütünün suç işlemesine 
çözüm süreci anlayışı ile göz yumulmuştur ve yumulmak-
tadır. 

Yetkililerin “terör ve cinayetler, üniversiteler ve şehir-
lerdeki terör örgütü yuvalanmaları konusundaki açıklama-
ları” tatmin edici olmadığı gibi, olayları basitleştirme ve 
önemsizleştirme çabası sezilmektedir. Aynı şekilde bir kı-
sım besleme basın terör örgütü saldırısını ve cinayeti karşıt 
görüşlü öğrencilerin kavgası gibi göstererek olayı basitleş-
tirme ve önemsizleştirme gayreti içerisinde olmuştur.

Hükümet bir taraftan muhatap aldığı ve görüşme ortağı 
olduğu terör örgütünü “incitmemek” için “hassas” dav-
ranırken diğer taraftan “temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldıracak” iç güvenlik paketi adı altında “parti diktası” 
kuracak düzenleme çıkarmaktadır. Hükümet bir taraftan 
muhatap aldığı pazarlık yaptığı kişilerin ve örgütün kanlı 
teröristler ve terör örgütü olduğunu unutmakta, diğer ta-
raftan iç güvenlikten bahsetmektedir. Cinayetleri önleme 
ve can güvenliğini sağlama görevini yerine getirmeyen, 

terör örgütünün açıkça, göstere göstere silahla dolaşması-
na ses çıkarmayan hükümet; atkı, bilye gibi göz boyama 
kavramları ile temel hak ve hürriyetleri yok etme, parti 
diktası kurma peşindedir. Terör örgütünün üniversitelerde 
yuvalanmasını engellemeyen ve cinayeti önleme görevini 
yapmayan hükümet sadece kendisine yapılacak eleştiri ve 
protestoları sindirme ve yok etme peşindedir. Vatandaşla-
rın hak ve hürriyetleri yerine parti oligarşisini kurma ve 
koruma çabası içerisine girmiştir. 

Uzun zamandan beri çözüm süreci çerçevesinde ya-
pılan uygulamalar bölücüleri şımartmakta, devletin ve 
milletin bütünlüğünü ciddi bir tahribata uğratmaktadır. 
Güvenlik güçlerinin bulunduğu mahallere bile pervasızca 
saldırabilen PKK militanlarının ortamı istismar etmele-
rine göz yumulmaktadır. Ülkenin bir kısmında ve bazı 
üniversitelerde devlet otoritesinin yok olduğu, devleti 
temsil edenlerin de siyasi çıkarları sebebiyle terör ör-
gütünün faaliyetlerine göz yumduğu; barış süreci adı 
altında yürüttükleri süreç ülkeyi kaosa götürmektedir. 

Unutulmalıdır ki taviz verdiği terör örgütleri bir gün 
hükümeti de hedef alır, hükümet kendi koruduğu ve büyü-
mesine imkan ve ortam hazırladığı canavarın esiri haline 
gelir ve hatta bugün terör örgütünün esiri haline gelmiştir.

Aslında öğrenci Fırat cinayetinin sorumluları, katil te-
rör örgütü yandaşları ile birlikte,  teröre karşı görevini yap-
mayan hükümet, üniversitede terör örgütü yuvalanmasına 
ses çıkarmayan idare ve rektörlük, yaralanan öğrenciyi 
hastaneye yetiştirmeyen polisler, cankurtaranın kampüse 
girmesine engel olan emniyetçiler ve terör örgütlerine ta-
viz veren politika uygulayan siyasetçilerdir.

Çözüm süreci adı altında ülkenin bir kısmı ile birlikte 
şehirler ve bazı kurumları terör örgütü PKK’nın insafına 
teslim eden yetkilileri tekrar ikaz ediyor, vatandaşlarımız-
dan da sorumlulardan desteklerini çekmelerini bekliyoruz.

Ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarını temel hak ve hür-
riyetlere sahip çıkmaya, terör örgütü faaliyetlerine karşı 
durmaya, hükümeti ve yetkilileri de “iç güvenlik paketi 
bahanesi ile parti devleti kurmaya çalışmak yerine terör 
örgütü faaliyetlerinin önlenmesine çaba harcamaya” davet 
ediyoruz.

Üniversiteli şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na rahmet ai-
lesine sabır diliyoruz. Bir hukuk kurumu ve derneği olarak 
bu olayın takipçisi olacağımızı açıkça ilan ediyoruz. Yapı-
lan saldırı ve cinayeti yapanlar ile tüm göz yumanların ve 
ihmali bulunanların bir an önce yargılanması ve cezalandı-
rılmasını bekliyoruz.

Üniversite ile bazı mahal ve kurumlarda terör örgütü 
yuvalanmasına ses çıkarmayan, ihmali olan, cinayete se-
bep olan, terör örgütü yuvalanması karşısında gereğini 
yapmayan kurum içi ve kurum dışı tüm siyasi ve idari 
yetkilileri şiddetle kınıyor; tüm sorumluları, özellikle İz-
mir Valisi Mustafa Toprak’ı, Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz’ı ve İzmir İl Emniyet Mü-
dürü Celal Uzunkaya’yı derhal istifaya davet ediyoruz.

Türk milletinin başı sağolsun. Kamuoyuna saygıyla du-
yurulur. 23 Şubat 2015

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ KAYSERİ ŞUBESİ

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ
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Ferhan ELMALI

Ülkücü hareketin önemli isimlerinden Galip 
Erdem’in aramızdan ayrılışının 18. yılında-
yız. İsmini 2001 yılında Eskişehir Türk 
Ocağı’nda dönemin gençlik kolları baş-
kanı Hasan Uğurlu’nun “Bir Ülkücünün 
Çilesi-Galip Erdem” konulu semineri 
bana vermesi vesilesi ile öğrendim. 
Kim olduğunu sorduğumda beni ocak 
başkanımız Nedim Ünal’a yönlen-
direrek “Galip Erdem’i sana en iyi o 
anlatır” demişti. Nedim hocanın üni-
versitesindeki odasına giderek Galip 
Erdem hakkında seminer vereceğimi, 
kendisi hakkında bilgi almak istediği-
mi söyleyince Nedim hocanın iç geçi-
rerek “Galip ağabey bambaşka biriydi. 
Ülküsü uğruna dünyasını terk eden adam 
gibi adamdı” dediğini dün gibi hatırlıyo-
rum. Onu tanımam için öncelikle “Ülkücünün 
Çilesi, Milliyetçilik ve Sosyalizm Üzerine Mek-
tuplar, Suçlamalar (iki cilt) adlı eserlerini incelememi, 
ardından Türk Ocağı Genel Merkezi’nin yayınlamış ol-
duğu “Bir Ülkücünün Hayatı” adlı kitabı okumamı istedi. 
Elinde bahsettiği eserlerin mevcut olduğunu söyleyerek 
“Bu kitapları okuduktan sonra tekrar konuşalım” dedi. 

Seminere iki hafta vardı ve bu iki haftada beş kitabı na-
sıl bitireceğimi düşündüm. Eve gider gitmez “Ülkücünün 
Çilesi” adlı kitabı okumaya koyuldum. Kitap makaleler-
den oluşuyordu. İlk makalenin adı “Sohbet”ti. Gerçekten 
Galip Erdem okuyucu ile sohbet ediyordu. Makalenin 
sonuna doğru “ …Maddecilerin en ustası olmaktansa, bir 
ömür boyu ülkü erlerinin peşinden gitmeyi, hatta ifâdemi 
mazur görünüz hep çırak kalmayı tercih ederim” sözü ile 
Galip Erdem’in ne kadar mütevazi bir kişi olduğu anlaşı-
lıyordu. Ardından kitaba ismini veren makale “Ülkücünün 
Çilesi” geliyordu. Bu makalede bir ülkücünün nasıl biri 
olduğunu ya da olması gerektiğini muhteşem cümlelerle 
anlatıyordu. “Gün olur, ülküsüz insanlara gıpta ile ba-
kasınız gelir. Rahat yaşarlar. Tıpkı Şairin söylediği gibi: 
“Akl-ı şuur” ları vardır, güzel severler. “Bade” içerler ve 
nihayet göçüp giderler. Ülkücülerin hayatı bambaşkadır. 
Sözlüklerinde rahatlık kelimesinin yeri yoktur... Ülkücü 
dünya nimetlerinden yana nasipsizdir. Gözü yoktur ki, 
nasibi olsun. Bir lokma, bir hırka ona yeter. Paraya karşı o 
kadar müstağnidir ki, halkın hayretine sebep olur. Herke-
sin istediğini istemez, ne istediğini de herkes anlayamaz… 
Gün gelir, ecel hükmünü icra eder, ülkücü dünyasını de-
ğiştirir. “Kalabalık” o’na acır, daha iyi yaşamış olmasını 
temenni eder. Halbuki o, inançları uğrunda yaşamanın 
hazzını tadamadıkları için ömrü boyunca “kalabalık” a 
acımıştır.” Ardından diğer makaleler ve kitaplar. İki hafta-
da nasıl bitirebilirim diye düşündüğüm kitaplar neredeyse 
haftasını doldurmadan bitmişti. Kitapları okuduktan sonra 

anladım ki Galip Erdem ne bir seminerle ne de 
birkaç sayfa yazı ile anlatılabilirdi. Nitekim  

Ufuk Ötesi Gazetesi yazarlarından Aydil 
EROL köşesinde, Osman Oktay’ın Galip 

Erdem’i anlatan “Bir Ülkücünün Ro-
manı – KENDİNİ UNUTAN ADAM” 
isimli kitabı için “Galip Erdem” bu!.. 
“Galip Abi” bu!.. Öyle, 342 sayfalık 
bir eserde anlatabilmek ne mümkün!.. 
Osman Oktay’ın okyanusu fincana 
sığdırma gayretini alkışlarla karşıla-
mamak elde mi?” diyordu.

Biz de bu yazımızda Galip 
Erdem’i ancak birkaç yönüyle ele ala-

cağız.
1930 yılında doğan Galip Erdem 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunudur. 1950’de arkadaşları ile birlikte 

Kara Kedi isimli mizah dergisini çıkarmaya 
başlar. Kısa sürede derginin günlük satışı ellibin 

seviyesine ulaşır. Bu dergide çok keskin muhalefet 
yapıldığını fark eden valilik dergiyi kapatır. Bilgi birikimi 
ve üslubu ile kısa bir sürede geniş kitlelere ismini duyuran 
Galip Erdem, 1 Ocak 1961’de Tercüman Gazetesi’nde 
yazmaya başlar. Gazeteciliğin kurallarını gayet iyi bilen, 
gazetede bir patron ve bir yazarın bulunduğunu ifade eden 
Galip Erdem yazarlık felsefesini “..İnandıklarımın hepsini 
yazamayacağım, ama inanmadığım hiç bir şeyi de aslâ 
yazmayacağım..” diyerek açıklar. 

Yazılarında sade ama etkili bir üslüp kullanır. Okuyu-
cuya vermek istediği düşünceyi zaman zaman hikaye ve 
masallar aracılığı ile verir. Dönemin şartları gereği önemi, 
Marksizm-komünizm tehlikesi üzerinde durur ve bu teh-
like karşısında Türk milliyetçilerinin olaylar karşısında 
takınacağı tavrı ortaya koyar. 

Galip Erdem’in yazıları farklı başlıklar altında toplana-
bilir.

Türk milliyetçileri üzerine yazdıkları:
Galip Erdem Türk milliyetçilerinin birlik ve beraberlik 

içinde olmaları, birbirlerini her ne şartta olursa olsun sev-
meleri gerektiğini şu sözleri ile dile getirir: “Milliyetçilik 
iddiasını güdenler kendi hesaplarına zararlı sonuçlar verse 
de gittikçe büyüyen düşmanlığı örtmeğe mecburdurlar…
Türk milletini sevmekte birleşenler; birbirlerini sevmekte 
birleşmeğe de mecburlardır. Aksi takdirde millet sevgileri, 
kimsenin inanmayacağı boş bir laftan ibaret kalır.” Ona 
göre milliyetçilik “mensûbiyet şuuru” diye tarif edilen ve 
taviz verilmemesi gereken bir vakardır. Türk milliyetçile-
rinin sahneden çekilmesi demek Türk milletinin tehlikeye 
düşmesi demektir.

Ülkücüyü ise “…İnsanoğlunun hayat çizgisi her an 
değişebilir. Onun için bir kişiye sağlığında kolay kolay ‘ül-

Galip Erdem
BAMBAŞKA BİR ADAM
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kücü’ denmez. Hayat çizgisini değiştirmeden, ideallerin-
den taviz vermeden terk-i diyar edip Rahmet-i Rahman’a 
kavuşursa işte o zaman ‘O bir ülkücü idi’denir.” sözüyle 
tanımlar.

Hem Türk milliyetçiliğinin hem de diğer ideolojilerin 
mefhumlarının manalarına vakıf olunmasını, fikir ve dü-
şünce sistemlerini temsil eden yurtiçi ve yurt dışındaki ki-
şilerin eserleri ile birlikte iyi bilinmesini, olaylara batıdan 
değil Türklük açısından bakılmasını Türklük Şuuru’nun bir 
gerekliliği olarak belirtir. Başarıya ulaşmanın azim ve ira-
deyle olacağını, gerek dışarıdan gerek içerden kaynaklanan 
sebeplerden dolayı hiçbir zaman ümitsizliğe düşülmemesi 
gerektiğini, “İç Türklere rağmen milliyetçilikten, dış Türk-
lere rağmen Turancılıktan, Müslümanlara rağmen Müslü-
manlıktan asla vazgeçilmeyeceğini” söyler.  Ayrıca azim 
ve mücadele ile ilgili şu örneği verir. “1 Temmuz 1962…9 
milyonluk Cezayir halkının en mutlu günü… Fransız or-
dusu ile Cezayir mücahitlerinin imkan ve silahları arasında 
en ufak bir muvazene yoktu…Hak, kuvveti yendi. Ama 
tevekkülle değil mücadeleyle yendi.”

Türk milliyetçiliğine yönelik iftiralar
üzerine yazdıkları:
Türk milliyetçiliğinin çoğu zaman sağcılık, faşizm ve 

ırkçılıkla ithaf edildiğini belirten Galip Erdem bu suçla-
malara ilmi olarak cevap vermiştir. Sözlük, ansiklopedi ve 
muhtelif akımlara göre kavramları tek tek açıklayarak bu 
ithamlara karşı cevaplarını detaylı bir biçimde Suçlamalar 
(iki cilt) adlı eserinde vermiştir. Türk milliyetçilerine yö-
nelik ırkçılık, Amerikan uşaklığı, kapitalist suçlamalarını 
reddederek Türk milliyetçiliğinin temelinin ırkçılığa da-
yanmadığını, milliyetçilerin her yerde her türlü emperya-
lizmin karşısında olduklarını beyan ettiklerini ancak ko-
münistlerin Rus ve Çin emperyalizmine karşı olduklarını 
söylemediklerini ifade etmektedir. Türkiye’de faşizmi ise 
bir öcüye benzetmiştir. Anne çocuğunu korkutarak uyut-
mak için “öcü geliyor” der. Aslında öcü diye bir şey yok-
tur, bunu anne de bilmektedir. Amaç çocuğu korkutarak 
uyutmaktır.

Dış Türkler üzerine yazdıkları:
Galip Erdem birçok yazısında dış Türklere değinmiştir. 

Onların acısını hep içinde yaşamış ve bunu makalelerinde 
dile getirmiştir. Dış Türklerin ayrı milletler olduğunu söy-
leyenlere “Biz yeryüzündeki bütün Türklerin tek bir millet 
olduklarına inanıyoruz. Canımız öyle istediği için değil, 
millet adını verdiğimiz içtimaî birliklerin yapısı öyle em-
rettiği için.” cevabını vermiştir.

Dış Türkleri kendimizden zerre kadar ayıramayacağı-
mızı “Tuna’nın, Sakarya’dan farkı mı vardır? Tanrı Dağı, 
Ağrı’dan daha uzak değildir! Balkanlara gider de «Akıncı 
cetlerimizin ihtirasını duyamazsak» yaşadığımızdan ne an-
larız?… Öfkeli çehreler, çatılmış kaşlar, suçlayan bakışlar! 
«Efendi, önce Türkiye’yi sev, Türkistan’ı sonra seversin!» 
Bendenizin cevabı «Sen de önce babanı sev, ananı sonra 
seversin!» Gönül fukaralığı neyse ne ama, akıl kıtlığına 
düşen kullarını Tanrı korusun!”  cümleleri ile ortaya koyu-
yor.

Kendisinin bir Turan sevdalısı olduğunu ve Turan 
özlemi çektiğini ise  bir makalesindeki “Türk milliyetçi-
lerinin pek çoğu, Tutsak Türk illerini görememiştir. Ama 
kocaman mesafeler, hayallerimizin hiç durmadan beslediği 
özlemleri asla yenemez. Semerkand’ı, Ötüken’i, Taşkent’i, 
Bakû’yu, Tebriz’i, Kerkük’ü, Üsküb’ü ve diğerlerini 
görmüş gibiyizdir; öylesine içimizdedirler. Alma-Atadan 
Kayseri’ye, Filibe’den Kars’a uzanan gönül bağlarının 
hazzını yaşarız.” ifadelerinden anlayabiliyoruz. 

Sosyalizm-Komünizm-Marksizm 
üzerine yazdıkları:
Galip Erdem Marksizm-komünizmi en büyük tehlike 

Türk milliyetçiliğini de bunların karşısındaki en büyük 
engel olduğunu düşündüğü için yazılarının birçoğunda bu 
konu üzerine gitmiştir. Yazar sosyalizmi” tek bir sitemin 
ifadesi değil demokratik sosyalizmden Marksizm’e kadar 
olan sistemler zinciri” olarak görüyor. Sosyalizmi hürriyet-
çi ve ihtilalci sosyalizm olmak üzere ikiye ayırıyor. İngiliz 
işçi partisinin tanınmış üyelerinden hürriyetçi sosyalist 
William Pickles’ın “Ben bir sosyalistim ve komünizme, fa-
şizmle birlikte bütün siyasi nazariyelerin en kötüsü olarak 
bakarım”  sözüyle Türkiye’deki komünistlerin hürriyetçi 
sosyalizm ile ilgisi bulunmadığını ama gayelerinin Mark-
sçı-ihtilalci sosyalizm olduğunu belirtiyor. İşçi ihtilalinin 
kaçınılmazlığını ileri süren komünistlerin aslında Vehbi 
Koç gibi patronlarla, servet sahipleri ile kavga etmesi gere-
kirken garip Süleyman’a (Özmen) saldırmalarının sebebini 
asıl engelin milliyetçilik olduğunu bunun da komünistler 
tarafından iyi bilindiğini vurguluyor.

Diğer taraftan vatansever olduğunu komünizmi de 
vatanları için savunduklarını söyleyenlere de “Bir komü-
nistin lügatinde vatan mefhumuna yer olmadığı, vatan sev-
gisinin dünya işçilerinin birleşmesine set çeken menfur bir 
his sayıldığı” açıklamasını yapıyor ve kendilerine Marksla 
Engelsin müşterek ihtilal beyannamesi “Manifesto” dan 
bir bölümü kaynak gösteriyor: “Komünistleri vatan ve mil-
leti yok etmeye çalışmakla itham ediyorlar. İşçilerin vatanı 
yoktur ki onlar malik olmadıkları bir şeyden mahrum 
edebilsinler. Proletaryanın hakim olması, iktidarın prole-
taryanın eline geçmesi milletlerin ortadan kalkmasını daha 
da kolaylaştıracaktır”. Aynı zamanda milliyetçi olduğunu 
savunan Marksistlere de “Marksistim ama aynı zamanda 
milliyetçiyim diyenlerin “Müslümanım ama Allah’a inan-
mıyorum ve peygamberi de tanımıyorum” demesi gibidir.” 
benzetmesini yapıyor.

Bir başka yönüyle Galip Erdem: 
GALİP AĞABEY
Galip Erdem’i tanıyanlar, onun çevresindekiler, küçü-

ğüyle ve büyüğüyle ondan bahsederken hep Galip Ağabey 
diye bahsetmiştir. Çünkü o ülkücülere her zaman ağabey-
lik yapmıştır. İyi günlerinde kötü günlerinde ülküdaşlarının 
yanında olmuştur. Özellikle 12 Eylül döneminde hiç giy-
mediği avukatlık cübbesini giymiş maddi ve manevi olarak 
zor günler geçiren Mamak’taki ülkücülerin yardımına koş-
muştu. Yaklaşık 300 ülkücüye ve bunların dışarıdaki aile-
lerine maddi yardım bulabilmek için canla başla çalışmıştı. 
Gerçek dava adamı olduğunu hemen emekli olup tazmina-
tın tamamını mahpusların aileleri, maişetleri ve mahkeme 
masrafları için harcayarak bir kez daha göstermişti. Bu-
nunla da yetinmeyerek kapı kapı dolaşıp çevresinde ne ka-
dar tanıdığı eş, dost, iş adamı varsa para toplamıştı. Bunun 
yanında avukat kimliğini kullanarak hapisteki ülkücülerin 
aileleri ile mektuplaşmalarını sağlamıştı. 

Son Söz
Galip Erdem ülküsü için dünyasını terk eden büyük 

bir fikir, düşünce ve dava adamıdır. Hayatını Türk mil-
liyetçiliğine ve ülkücülere vakfetmiştir. Ne var ki son 
zamanlarında biraz durgunlaşmış, sessizleşmiştir. Sanki 
biraz kırgındır. Son konferansında kürsüye çıkıp “Türk 
milliyetçiliğinin tek meselesi vardır, o da Türk milliyetçile-
ridir!” cümlesini söyleyip kürsüden inmiştir.  Galip Erdem 
12 Mart 1997’de ebediyete uğurlanır. Mezar taşına da ken-
disine ait olan “En büyük eksiğimiz hâlâ birbirimizi yete-
rince sevmeyi öğrenememiş olmamızdır” sözü yazılır. 
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Arabamla eve doğru giderken radyoyu dinliyorum. 
Radyoda çok güzel bir Kars türküsü var. Sözleri insana 
çok şey anlatıyor:

Asker olup vatana hizmet eylerem men
Çağrılmadan esker olup giderem men
Giderem gurbet ele yar sana gurban

Gurban olim vatana vatanın bayrağına
Onu candan severem gurban olim ayına
Ayın yıldızına onu candan severem

Goy dolanım başına pervane dek
Salma meni çöllere divane tek

Türk insanının kaderini anlatıyor bu türkü. Vatan sü-
rekli tehlikede ve vatanı korumak için Mehmetçiğimiz sü-
rekli ya şehit olmada ya da gazi…

16. Yüzyıldan bu güne kadar sürekli saldırı altında kal-
dık. Avrupa üzerimize çullandı. Milyonlarca insan evin-
den, yurdundan göç edip Anadolu’ya sığındı. Milyonlarca 
insan öldü, öldürüldü. Yüz binlerce vatan evladı Vatana, 
Bayrağa kurban olmak için asker oldu, savaşa gitti ve dön-
medi.

Rahmetli anneannem Nida Tüfekçi ne zaman şu türkü-
yü söylese, gözleri dolar, kendi kendine söylenirdi.

Asker yolu beklerim
Günü güne eklerim
Sen git yârim askere de
Ben burayı beklerim
 
Mendilimde gül oya
Gülmedim doya doya
Asker yolu beklerim de
Gününü saya saya
 
Pilav pişirdim yavan
Üstüne kestim soğan
Yatağına uzandım da
Uyan askerim uyan

Nice eşler, evlatlar, nişanlılar babalar vatan hizmet et-
mek için gitti ama dönmedi. Niceleri yatağına uzandı ama 
uyanamadı. Türk insanı bunu kader bildi, vatan için, bay-
rak için can verdi ama sonunda gelip Anadolu’ya sıkıştı 
kaldı.

Böylesine kahraman evlatları olan Osmanlı devleti ne-

den acaba 17. Yüzyıldan bu yana hep yenildi. Neden vatan 
topraklarını, evlatlarını Avrupalılara bıraktı ve Anadolu’ya 
gelip sığınma mecburiyetinde kaldı? Hepimizin üzerin-
de düşünmemizi gerektiren soru budur. Neden yenildik? 
Neden geriledik? Neden kahramanlık yetmedi? Avrupa’yı 
güçlü ve muktedir kılan neydi?

Bu sorunun cevabını vermek için, 16. yüzyıl Avru-
pa’sındaki bilim ve fikir alanındaki gelişmeler ile aynı 
yüzyıldaki Osmanlı Devletindeki olayları karşılaştırmak 
lazım.

 10. ve 11 yüzyılda Orta Asya ve Ön Asya medresele-
rinde tıp, felsefe, matematik, astronomi, geometri, tabiiyat  
dersleri okutuluyordu. Farabi, Ebu Zeyid, Ebû Berze, İbni 
Kesir, İbni Sina gibi bilim adamları bu yüzyıllarda yetiş-
mişti ve çeşitli medreselerde ders veriyordu.

16. Yüzyıla geldiğimizde, Osmanlı Padişahı Kanunî 
Sultan Süleyman’dan sonra Osmanlı medreseleri içine 

BİLİM VE İKTİDAR
Eyup S. KARAKAŞ

“16. Yüzyıla geldiğimizde, Os-
manlı Padişahı Kanunî Sultan 
Süleyman’dan sonra Osmanlı med-

reseleri içine kapandılar. Matematik, 
tarih,  mantık, coğrafya, doğa bilimleri, 
geometri ve astronomi gibi derler oku-
tulmaz oldu. Medreselerde din dışı ders-
ler yasaklandı. Bilim düşmanlığının en 
güzel örneği ise, 1571 yılında yaptırılan 
rasathanenin şeyhülislâmın bu rasatha-
ne uğursuzluk getiriyor demesi üzerine 
yıkılmasıdır.”
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kapandılar. Matematik, tarih,  mantık, coğrafya, doğa bi-
limleri, geometri ve astronomi gibi derler okutulmaz oldu. 
Medreselerde din dışı dersler yasaklandı. Bilim düşman-
lığının en güzel örneği ise, 1571 yılında yaptırılan rasat-
hanenin şeyhülislâmın bu rasathane uğursuzluk getiriyor 
demesi üzerine yıkılmasıdır.

Osmanlı topraklarında din görünümlü bağnazlık bili-
min gelişmesini durdururken aşağı yukarı aynı yıllarda bi-
lim ile kilisenin çatıştığını görüyoruz. Bu konuda özellikle 
Galile’nin mücadelesi önemlidir. Galile, bilimin doğada 
keşfettiği hakikatler kutsal yaradılışın hakikatleridir. O 
nedenle, bu hakikatler Kitab-ı Mukaddes ile çelişki için-
deymiş gibi izlenim verse bile geçerliliklerini yitirmezler 
dediği için devasa bir gücü elinde tutan din adamlarını kız-
dırmıştı. Galile’ye göre bilim, Kitab-ı Mukaddes yorum-
larına değil, Kitab-ı Mukaddes yorumları bilimin ortaya 
koyduğu (araştırmaların, deneylerin) sonucuna uyum sağ-
lamalıydı. Aslında bu görüş modern bilimin doğuşunun da 
öncüsü oldu.

Kilisenin, derebeylerinin baskısından kurtulan bilim ve 
düşünce hayatı Avrupa’nın gelişmesi sağladı. Bilimin ge-
lişmesini teknolojik yenilikler takip etti. Özgürleşen bilim 
adamlarının buluşları Avrupa’da sanayi devrimini başlattı.

Din görünümlü bağnazlıkla bilimsel düşünce arasın-
daki bu savaşta bilim adamları hapsedildi, işkence gördü 
ve öldürüldü. Galile görüşlerinden dolayı evine hapsedildi 
ve gözleri kör olarak evinde öldü. Görecelik ve sonsuzluk 
gibi kavramalarını borçlu olduğumuz Bruno 1600 yılında 
yakılarak öldürüldü.  Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün.

Birçok bilim adamı hayatlarını riske atarak dogmatiz-
me karşı direndi. Birçok bilim adamı eziyet gördü ama 
Newton, Bacon, Torricelli, Descartes, Pascal, Huygens, 
Leibniz  gibi bilim ve fikir adamlarının gayret ve çalışma-
ları, bilimsel gelişmenin kapısını açtı. Bilim, iktidarı getir-
di. Anlaşıldı ki, muktedir olmak için, bilgili olmak gerekir.

Osmanlı Devleti’nin bu konuda geri kalmasının bedeli 
ağır oldu. Milyonlarca insan evinden, köyünden kovuldu. 
Milyonlarca insan ya öldü ya da öldürüldü.  Vatan müda-
faası için yapılan savaşlar onca şehide rağmen zafer getir-
medi.

Bizim kahramanlarımız vardı ama bilim adamlarımız 
yoktu. Keşke vatan toprağı için şehitliği göze alan insan-
larımız bilimin gelişmesi için de hayatlarını riske atıp 
Osmanlı toplumunun geri kalmasını önleseydi. Eğer öyle 
olsaydı,  belki de bugün içli asker türküleri dinleyip ağla-
mazdık.  Yoksulluk,  sefalet, açlık yaşamazdık.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’nin aydınlan-
ması ve bilimi rehber edinmesi için gösterdiği çabaları, 
yaptığı devrimleri bu gözden değerlendirmek gerekir. Bu-
gün biz diğer Müslüman ülkelerden daha iyi durumday-
sak, bunu Atatürk’ün bu devrimlerine borçluyuz.  

Sevgili gençler, size sesleniyorum: Bilimi olmayanın 
iktidarı olmaz. Muktedir bir Türkiye, Güçlü bir Türkiye is-
tiyorsanız ülkenizin bilimde, eğitimde gelişmesine katkıda 
bulununuz. Kahramanlık yapmak için harp meydanlarına 
ihtiyacınız yok; kütüphaneler, laboratuarlar, atölyeler siz-
leri bekliyor. Şunu da asla unutmayın; bilim özgür ortam-
da yapılır, özgürlüğün garantisi ise “milli devlet”tir. Onun 
için, demokratik, laik, hukuk devletine yani Cumhuriyet’e 
sahip çıkınız ve koruyunuz. 

Yapmazsanız kadınlarımız, kızlarımız;

Mızıka çalındı düğün mü sandın
Al beyaz bayrağı gelin mi sandın
Yemen gideni gelir mi sandın
Tez gel ağam tez gel dayanamirem
Uyku gaflet basmış uyanamirem

Diye türküler, ağıtlar söyler.    

Gençlik Dergisi40



Osmanlıca tartışmaları yine alevlendi. Osmanlı Dö-
nemi Türkçesinin ne olduğu hakkında konuşmayacağız. 
Bu konuda gerekli tüm bilgileri, Sayın Hocamız Prof. Dr. 
Mustafa Argunşah, Bilgiyurdu dergisinin bir önceki sayı-
sında en açık ve net bir şekilde bizimle paylaştı. Biz bu 
konunun farklı bir boyutuna dikkat çekmeye çalışacağız.

Bir imam-hatip lisesini ziyaretimizde gördüklerimiz 
karşısında şaşırdık. Okulun hemen her yanı Osmanlı Türk-
çesiyle yazılmış yazılarla doldurulmuş. Hatta, kullanılan 
takvim bile Osmanlı Türkçesiyle hazırlanmış. Bir internet 
(genel ağ) sitesine girdik, Osmanlı Türkçesiyle hazırlan-
mış. Bir makama vardık, duvarlarını Osmanlı Türkçesiy-
le yazılmış yazılar süslüyor… Allah Allah! Yeniden eski 
harflere döndük de bizim mi haberimiz yok, diye düşün-
dük. Kim bilir daha nerelerde, ne çeşit örnekleri var bu 
durumun? Osmanlı Türkçesi düşmanı mıyız? Elbette, 
hayır. Biz de aldığımız eğitim ve işimiz gereği, Osmanlı 
Türkçesiyle haşır neşir oluyoruz; ama yine, aldığımız eği-
timin gereğince bu yazının zorluklarını ve eksikliklerini 
de biliyoruz. Ee, neler oluyor peki? Nedir bu “Osmanlıca” 
merakı? Çok milliyetçi olduğumuzdan, geçmişimize sahip 
çıktığımızdan mı yapıyoruz bunu? 
Eğer öyleyse işimiz biraz zor; ta-
rih boyu pek çok devlet kurmuş, 
alfabe değiştirmiş bir milletin 
mensupları olarak her dönemden, 
alfabeden birer örnek yazmamız 
epey uğraştıracak bizi çünkü.

Eğer halis bir niyet taşımıyor-
sanız bu özenti nerelere varır hiç 
düşündünüz mü? Cahilliğinize 
yanlış telkinleriniz de eklenince 
bir genç, yaşadığı ülkeye, ülkenin 
dayandığı temellere ve bu ülkeyi 
her şeylerini feda ederek bize ar-
mağan edenlere kin duyar, kin! 
Evet, Osmanlı’yı sevdirelim ço-
cuklarımıza; ama tarihi bir bütün 
olarak görelim. Türk tarihinin bir 
dönemini yüceltip geri kalanını 
atmayalım. En başta, yaşadıkları 
dönemin, memleketin güzellikle-
rini fark ettirelim. Osmanlı Türk-
çesini de öğrenmek isteyene öğre-

telim -ki özel kurslarla da öğretiliyor zaten-; ama, onun 
eksik yanlarını da gösterelim, harf inkılabının niçin yapıl-
dığını anlatalım. Bunun için de işi, ehline vermek gerek 
elbette. Kör taassupla çocukların zihnini bulandırıp kendi 
elimizle düşman yetiştirmeyelim. Yeterince düşmanımız 
yok mu zaten? Kaldı ki daha lise çağlarında Osmanlı Türk-
çesini öğrettik diyelim, kazancımız ne olacak? Gençlerin 
arşivlere akın edeceğini, mezarlıklarda yana yana eski ya-
zılı mezar taşı arayacağını düşünenler, moda tabirle “neyin 
kafasını yaşıyorlar?” Bilgisayar, cep telefonu, internet üç-
geninde mekik dokuyan; denizde yaşayıp denizden haber-
siz olan balıklar gibi, ellerinden düşürmedikleri “dokun-
matik” telefonlarıyla bastığı yerleri toprak diyerek geçen 
gençlerimizden bunu bekleyenler, gözlerimizi yaşartıyor 
doğrusu(!). Gençleri bu hâlden nasıl kurtaracağız, okullar-
da okutulan mevcut derslerin kalitesini nasıl arttıracağız? 
Buna kafa yorsak ya biraz. Allah aşkına, Osmanlı Türkçe-
sinden günümüz Türkçesine aktarılmış olan kaç eseri oku-
yor gençlerimiz? Bırakınız gençleri, kaçımız yapıyoruz 
bunu? Arapça bilmediği için Kur’an’ı okuyamadığından 
yakınan; ama, Türkçe mealini de okumayanların durumu-

na benzemiyor mu bu?
Ne olacak kazancımız? Lise 

çağında Osmanlı Türkçesi, mezar 
taşı, arşiv kayıtları vb. okuyacak 
seviyede öğretilemez. Bu iş için 
üniversitelerde ilgili bölümler var 
zaten. Üstelik, ömrünü bu yazıya 
vermiş uzmanların bile okumak-
ta zorlandıkları kimi yazıları, lise 
öğrencileri ya da basit bir eğitim-
den geçen diğer yaş grubundakiler 
nasıl okuyacak?  Lise çağlarında 
gençlerimiz ancak adlarını yazma-
yı öğrenecek, sonra bir özentiyle 
önlerine gelen yere “Ali Ayşe’yi 
seviyor” türünden yazılar yaza-
caklar. Hatta araba arkası yazıları-
na kadar varacak bu özenti. Yanlış 
bilgilendirmeler yüzünden harf 
inkılabına, sonrasında tüm inkı-
laplara ve nihayetinde, yıkılan bir 
devletten yeni bir devlet çıkaran, 
hiç değilse şu anda elimizdeki ka-

Bilgehan AYATA

NEDİR BU 
OSMANLICA MERAKI?

Gençlik Dergisi 41



darını kurtaran Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e nefret duyacaklar. Yaşadık-
ları ülke ve çağla barışık olamaya-
caklar.

Osmanlı Türkçesi öğretilince her-
kesin cami, çeşme vb. yapıların kita-
belerini okuyabileceği de söylenmek-
te. Yukarıda söyledik. O seviyede 
öğretilemez. Üstelik, bir tarihî yapıda 
bir kitabe varsa bu kitabenin hemen 
yanında günümüz harfleriyle çevirisi 
yapılmıştır. Bu kitabeler yeni keşfe-
dilmedi ya. Harf inkılabından bu yana 
geçen 87 yılda kimse umursamadı mı 
bu kitabeleri? Şayet okunmadık bir 
kitabeye rastlarsanız en çabuk ulaşa-
bileceğiniz kişi, bir tarih veya Türk 
dili ve edebiyatı öğretmenidir. Onlar 
size içtenlikle yardımcı olacaklardır.

Arap harflerine özenip Latin te-
melli Türk alfabesine karşı çıkanlara 
soruyoruz: Amacınız ne? Ne yapma-
ya çalışıyorsunuz? 

1. Latin esaslı alfabeye geçme ça-
balarının Osmanlı Dönemi’nden beri 
var olduğunu biliyor musunuz? Hatta 
Sultan Abdülhamit Han’ın böyle bir 
girişimde bulunduğunu… Peki, alfa-
bemiz Cumhuriyet Dönemi’nde değil 
de o zamanlarda değiştirilmiş olsaydı 
bugünkü gösterdiğiniz tepkiyi yine 
gösterecek miydiniz?

2. Türkçenin bu iki alfabeden han-
gisiyle daha iyi yazılıp sesletildiği konusunda yeterince 
bilginiz var mı? 

3. Söyler misiniz? Kullanmakta olduğumuz alfabe 
hangi ihtiyacınızı karşılamakta yetersiz kalıyor? Eğer bu 
niyetteyseniz Arap alfabesine geçtiğimizde, hangi ihtiya-
cımızı gidermiş olacağız?

4. Diyelim ki yeniden, Arap harfleriyle Türkçeyi yaz-
maya başladık. Yazıyı ne kadar iyi öğrenirseniz öğrenin, o 
yazıyı da bu yazıyı okuduğunuz kadar hızlı ve doğru oku-
yup yazabilecek misiniz?

5. Arap harflerinin kutsal olduğunu mu düşünüyorsu-
nuz yoksa? Eğer öyleyse öncelikle Kur’an’ı Kerim’i Türk-
çe mealinden bir daha okumanızı öneririz -tabii daha önce 
okuduysanız-. İbrahim Suresi’nin 4. Ayet’ini daha dikkatli 
okuyunuz. Sonrasında rahmetli hocamız Yrd. Doç. Dr. Ah-
met Vehbi Ecer’in “Dinimiz için Dilimiz” adlı eserini de ön 
yargılarınızdan sıyrılarak okumalısınız.

6. Varsayalım ki bu Latin harfleri “gavur icadı”, siz de 
onlara benzemek istemiyorsunuz. O zaman şunları da sora-
lım: Son model arabalara biniyor musunuz? Biniyorsunuz. 
En göz alıcı kıyafetlerinizi giyinip en güzel mekânlarda, 
en modern teknoloji ürünü cep telefonlarıyla çektiğiniz 

“selfie”leri1 “facebook”unuzdan pay-
laşıyor musunuz? Paylaşıyorsunuz. 
Batı tarzı inşa edilmiş ve döşenmiş, sı-
cacık evlerde oturup duvar boyundaki 
“full hd” televizyonlardan “Ben Bil-
mem Eşim Bilir”i bacak bacak üstüne 
atıp izlerken “nescafe”nizi, üzerinde 
“I Love You” yazan “kupa”larınızdan 
yudumluyor musunuz? Yudumluyor-
sunuz… Maşallah, gözümüz yok. 
Peki, bunca şeyi ve çok daha fazla-
sını yaparken bu “gâvur icatları” zo-
runuza gitmiyor da dilimizin yazımı 
ve sesletiminde bugün için en uygun 
olan Latin temelli alfabeyi kullanmak 
mı zorunuza gidiyor? Lüks otomo-
biller yerine deveye bindiğiniz; “bir 
lokma, bir hırka” yaşadığınız gün, sa-
mimiyetinize inanırız. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız 
üzere, Osmanlı Türkçesinin liseler-
de yeterli düzeyde öğretilebileceğini 
düşünmüyoruz. İlle öğretilecekse de 
bu, işin uzmanları, harf inkılabının 
felsefesini özümsemiş kişiler tara-
fından yapılmalıdır. Bu yapılırken 
de harf devriminin amacı anlatılmalı, 
Arap harfleriyle Türkçenin yazımının 
zorluğu ve yetersizliği yeri geldik-
çe örneklerle ve mevcut alfabemizle 
karşılaştırılarak anlatılmalıdır.

Harfler yalnızca bir işarettir. İşi 
dinî boyuta taşımak çok yanlıştır. Al-

fabenin dini ya da dinin alfabesi olmaz. Gençlere vereceği-
miz eğitim müspet ilmin ölçülerinden çıkmamalıdır. Aksi 
durumda şanlı Osmanlı iken “hasta adam”a dönüşen Os-
manlı Devleti’nin düştüğü hataya düşmüş oluruz. İnanıyo-
ruz ki nesillerimizi eğiten fedakâr Türk öğretmeni, içinde 
bulunduğumuz çağdaki her türlü olumsuz koşula rağmen, 
büyük bir cesaret ve azimle görevini yerine getirirken şim-
diye kadar olduğu gibi bundan sonra da yeminine sadık 
kalacaktır. Yazımızı her cümlesi kılavuz görevinde olan 
öğretmen andıyla bitirmek istiyoruz.

“Türkiye Cumhuriyeti anayasasına, Atatürk inkılap ve 
ilkelerine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine 
sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanun-
larını tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygu-
layacağıma; Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî 
ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliş-
tirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve anayasanın 
temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, laik bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorum-
luluklarımı bilerek bunları davranış hâlinde göstereceği-
me namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Esen kalın.

1)Türkçesi özçekimdir.
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Doğu Türkistan davasının çilekeş ve 
cefakâr mücahidi, bu kutsal davanın yıllarca 
bayraktarlığını şerefle yürüten Mehmet Can-
türk hoca 01 Şubat 2015 Pazar günü sabaha 
karşı Kayseri’de vefat etti.

Merhum Mehmet Cantürk, 05 Nisan 
1922’de Doğu Türkistan’nın Yarkent şeh-
rinde merhum Hacı Kasım Cantürk ile mer-
hume Hacı Fatma hanımın en büyük evladı 
olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Yarkent 
Yenişehir’in bitişiğindeki Çiğvan mahalle-
sinde tamamladı. Daha sonra Yarkent’teki 
Çiğvan ve Hanlık Medreselerinde dini bilim-
ler tahsil etti. Hocalarının tavsiyesi üzerine 
o tarihlerde daha kapatılmayan Kaşgar’daki 
Hanlık Medresede eğitimini sürdürdü.  Karahanlı-Türk İslam 
Devleti’nin merkezi Azizane Kaşgar’ın en önemli bilim yuvala-
rından olan Saciye Medreselerinin devamı ve 2. Buhara olarak 
anılan Kaşgar’daki Hanlık Medrese’de (kapatıldığı 1958 yılına 
kadar) zamanın önemli din bilginlerinden ilim tahsil etti. Meş-
hur şair, yazar ve âlim Ahmet Ziyai ile  birlikte ilim tahsil etmiş-
tir. Yüksek zekâsı ve üstün  kabiliyeti ile Farsça ve Arapçayı bu 
medreselerde öğrendi ve bu dillerde şiirler yazabilecek derece 
mükemmel şekilde kendini yetiştirdi. 1958’de başlayan Müslü-
man Uygurları sindirme ve yok etme kampanyasında baskı ve 
zulüm gördü, Çin’in hakaret ve aşağılamalarına maruz kaldı. 
Ancak kendi köyünde tarımla uğraşmasına izin verildi.

1960’lı yıllarda başlayan Çin-Sovyetler Birliği gerginli-
ğinden doğan bazı imkânları kullanarak, bildiği Fars dili ile 
Afganistan’ın Pekin Büyükelçiliğine mektuplar yazarak kendisi, 
ailesi ve Yarkent’te yaşayan onlarca ailenin Afganistan’a kabul 
edilmesini sağladı. 1961 yılında Doğu Türkistan’ın tarihi sınır 
Karakolu Taşkurgan’dan başlayan ve 2 ay süren çok meşakkat-
li ve zorlu göç yolculuğundan sonra Afganistan’ın Bedehşan 
eyaletinin merkezi Feyizabat’a ulaştı ve burada bir süre kaldı. 
Daha sonra Başkent Kabil’e gelerek yerleşti. Kısa süre sonra 
burada toplanan Doğu Türkistanlı muhacirleri Seyit Abdulve-
li Han Hoca(Efendigil) ve arkadaşları ile birlikte örgütleyerek 
Doğu Türkistan Muhacirler Cemiyetini kurup Genel Sekreter ve 
Başkan Yardımcılığını yürüttü. Bu cemiyetin girişimleri ve ortak 
çalışmaları ile Türkiye’de bulunan liderlerimiz Mehmet Emin 
Buğra ve İsa Yusuf Alptekin ile temasa geçti. Merhum liderle-
rimizin girişim ve çalışmaları neticesinde, Afganistan’dan 1965 
ve 1967 yıllarında toplam 400 Doğu Türkistanlı’nın Türkiye’ye 
getirilip Kayseri’ye iskanlı göçmen olarak yerleştirilmelerini 
sağladı.

Kayseri’de 1975 yılında Doğu Türkistan Göçmenler Yardım-
laşma Derneği’nin kurucularından oldu ve 12 Eylül 1980’de ka-
patılmasına kadar da başkanlığını yaptı.

1989’da Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği ku-
rucusu ve  başkanı oldu. Bu görevi 1994 yılına kadar yürüttü.

Aralık 1992’de İstanbul’da Doğu Türkistan Milli 
Kurultayı’nın  toplanmasında Tertip Komitesi ve Kurultay Di-

van üyesi olarak görev aldı.
Doğu Türkistanlı çocukların eğitimi baş-

ta olmak üzere bütün sorunlarının çözümü 
noktasında yardımcı oldu. Derdi ve işi olan 
birinin bu yöndeki talebini hiçbir zaman geri 
çevirmedi. Koştu, didindi ve problemlerinin 
çözüme kavuşturulmasına yardımcı oldu. 
Merhum, hayatını kendi halkına adamıştı.

Kayseri şehrinin Hunat Mahallesindeki 
mütevazı saatçi dükkânında bir yandan saat 
tamirciliği ile uğraşırken, diğer yandan talep 
edenlere  Arapça, Farsça, Kelam ve Tefsir 
dersleri verdi. Onlarca, belki de yüzlerce ilim 
adamı, araştırmacı ve öğretim üyesinin yetiş-
melerine katkı verdi. Bu yönü ile Kayseri’nin 

Doğu Türkistan’da yetişen ve ders veren son uleması olmuştur.
Merhum Mehmet Cantürk hocamız mücahit olmasının 

yanında aynı zaman da bir “gazi”dir de. 12 Eylül öncesi Tür-
kistan Mahallesine bilinçli olarak yerleştirilen devlet düş-
manı Mao’cu komünist çeteler ve eşkıyaların sürekli  he-
defi haline geldi. Önce evine bir ihtar ve tehdit mektubu 
gönderildi. Daha sonra Aralık/1979’da saatçı dükkânına ta-
banca ile giren komünist tetikçisi katilin kurşunlarına hedef 
oldu. Elinden yaralandı. Ancak, Allah Taala’nın lütfu ile ta-
banca tutukluluk yaptı ve tekrar ateş almadı. Katil ise kaç-
tı. Bu saldırı olayı soruşturulmadı ve katil de yakalanmadı. 
Merhum Cantürk hoca, hayatı boyunca Hakk’a, Türk milletine 
ve Doğu Türkistanlı hemşerilerine hizmet etmeyi sürdürdü.

Kayseri’nin vefakâr, kadirbilir, ensar ruhlu halkından her za-
man taltif ve hüsnü kabul gördü. Saatçılık mesleğini bıraktıktan 
sonra da kadirşinas dostları onu yalnız bırakmadı,  kendisine des-
teklerini sürdürdüler, Erciyes Üniversitesi Kütüphanesi’nde işe 
yerleşmesini sağladılar. Bu sayede hayatının son yıllarını emekli 
maaşı ve sağlık sigortası ile sıkıntısız olarak geçirdi. Bu konuda 
yardımcı olan Erciyes Üniversitesi Rektörü merhum Prof. Dr. 
Naci Kınacıoğlu’nu minnet ve rahmetle anmayı ve ondan sonra-
ki Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin’e minnet ve şükranlarımızı 
sunmayı bir borç telakki ediyorum.

Merhum Mehmet Cantürk, Doğu Türkistan bağımsızlık mü-
cadelesinin sarsılmayan, usanmayan, aksine her gün yenilenen 
büyük bir azim ve gayretle atılımlar yapan fedakâr bir neferi, 
sonraki nesillere bir çok büyük değerler ve hasletler bırakan tec-
rübeli önderi ve yiğit bayraktarı idi.

Merhuma Allah Taala’dan sonsuz rahmet ve mağfiretini 
niyaz ederken, kaderli ailesine, yakınlarına vefakâr, kadirbilir 
Kayseri halkına ve bütün Doğu Türkistanlılara sabri cemil ve 
başsağlığı dilerim.

Ey rahmeti  bol ve gücü  namütenahi  ulu Rabbim! Sen Doğu 
Türkistanımızın kurtuluşu için onlarca  Mesut Sabri Boykuzu, 
Mehmet Emin Buğra,İsa Yusuf Alptekin ve  Mehmet Cantürk 
gibi önderlerimizin  yetişmelerini  nasip eyle..! 

Âmin.
*
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Hamit Göktürk
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