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Siyasi partiler seçim yoluyla halktan yetki alarak ülkeyi 
yönetmek isteyen siyasi kuruluşlardır. Dernekler, vakıflar, 
sendika ve meslek odaları gibi sivil toplum örgütlerinden 
bu yönleriyle ayrılırlar. Amaçları seçimleri kazanarak ik-
tidara gelmek ve programlarında yer alan görüşlere göre 
ülkeyi yönetmektir. Bu bakımdan, iktidarı hedeflemeyen 
particilik anlayışı kabul edilemez.

İktidara gelmek, Türk mil-
liyetçilerinin en büyük hedef-
lerinden biridir. Çünkü, Türk 
milliyetçileri, daha müreffeh, 
daha güçlü bir Türkiye istiyor. 
Bunun için de Türk halkından 
yetki alıp iktidar olmaları ge-
rekmektedir.

Türk milliyetçiliğinin par-
tileşmesi, rahmetli Başbuğ 
Türkeş’in CKMP’ye girip bu 
partiye 1Ağustos 1965’te ge-
nel başkan seçilmesiyle başla-
dı. CKMP, meşhur Adana Ku-
rultay’ında (1969) Milliyetçi 
Hareket Partisi adını aldı.

MHP her seçimde oyunu 
artırarak büyüdü. 12 Eylül 
1980 darbesiyle önü kesilme-
seydi, iktidar alternatifi de ola-
bilirdi.

Rahmetli Başbuğ, koalisyonlardan hiç kaçmadı. Ken-
disine ve kadrosuna güveni tamdı. 31 Mart 1975’te ger-
çekleşen ve 1. Milliyetçi Cephe tabir edilen koalisyon hü-
kümetinde 2 Bakan;  21 Temmuz 1977’de kurulan 2. MC 
Hükümetinde de 5 Bakan ile sorumluluk aldı.

Bir partinin gücü, yalnızca milletvekili sayısı ile ölçül-
memeli. MHP de böyle bir partiydi. Bu sayede 1975’te 3 
milletvekilinden 2’si, 1977’de 16’dan 5’i Hükümet’te yer 
alabilmiştir. Bu başarı, MHP’nin o zaman çok güçlü ve 
yaygın bir teşkilatlanmaya sahip olduğunu ve ülke çapın-
daki etkinliğini gösteriyor.

MHP’nin tarihinde 1 Kasım 2015 seçimleri bir dönüm 
noktasıdır. 6 ay önceki seçime göre milletvekillerinin yarı-
sının ve 2 milyon oyun kaybedilmesi, bölücü partinin ge-
risinde kalınması, ömrünü milliyetçilik ülküsüne adayan 
vefakâr ve cefakâr kimseleri üzmüş ve öfkelendirmiştir.

Öfke de, üzüntü de çok derin..
Herkes, “Şimdi ne yapacağız?” sorusunu soruyor ve 

bir çıkış yolu arıyor. Bu durum, bugüne dek MHP’de gör-
mediğimiz bir durumdur. Bugün artık lider de teşkilat da 
eleştiriliyor. Çünkü herkes düşünmeye başladı ve “Nerede 
yanlış yaptık?” sorusuna cevap arıyor.

“Değişim Hareketi” işte böyle bir ortamda başladı. Bu 
hareket meşru ve haklı bir harekettir. Meşruluğu 548 de-
legenin imzasıyla sabittir. Haklılığı ise, seçim barajını zar 

zor aşan bir parti yönetimine 
karşı iktidarı amaçlayan bir 
kararlılık taşımasıdır.

“Değişim Hareketi” parti 
fikriyatında bir değişimi ön-
görmüyor. Bugüne kadar ge-
nel başkan adaylarının ağzın-
dan, farklı bir fikir ve ideoloji 
duymadık. Ancak liderlik an-
layışında ve partinin yönetim 
kadrosunda esaslı değişiklik-
ler mutlaka olacaktır.

Benim beklentim, parti içi 
demokrasinin egemen kılın-
masıdır. Partiler demokratik 
hayatın vazgeçilmez unsurları 
ise kendileri de demokrasinin 
kurallarına eksiksiz uymalıdır-
lar. Bu konuda genel başkan 
adaylarından çok olumlu me-

sajlar aldık.
“Değişim Hareketi” beni umutlandırdı: Genel başkan 

adaylarının hem birbirlerine hem parti genel merkezine 
karşı kullandıkları nezaket dili, bir olgunluğu işaret edi-
yor ve toplumda takdir topluyor. Sadece MHP’ye oy veren 
seçmenler değil diğer partilere oy vermiş olanlar da Deği-
şim Hareketi’nin başarısını dört gözle bekliyor. Bugün bir 
dip dalgası olan bu yeni hareket, yarın bir halk hareketi, 
kitle yürüyüşü olacaktır. Dolayısıyla, bu hareketi engel-
lemeye çalışanların çabası, boşunadır. Sosyal hareketleri 
durdurmak imkansız, onları anlamak gerekir.

Bir uyanış ve dirilişin başladığını söyleyebiliriz. 1965-
1970 yıllarındakine benzeyen bir heyecan dalgası ülkücü 
yürekleri sarmıştır. Teslimiyete, ezilmişliğe ve horlanmaya 
hayır diyen bütün milliyetçiler yerlerinden doğruluyorlar.

Şafak söküyor. 1Kasım 2015’in karanlığı hızla dağı-
lıyor. Her gün yeni bir umutla uyanıyoruz. Bozkurtların 
gözleri çakmak çakmak…

İktidara hiç bu kadar yakın olmamıştık.

ŞAFAK SÖKÜYOR
 Mustafa ÖZTÜRK

bilgiyurdu@hotmail.com

“İktidara gelmek, Türk 
milliyetçilerinin en 
büyük hedeflerinden 

biridir. Çünkü, Türk milliyet-
çileri, daha müreffeh, daha 
güçlü bir Türkiye istiyor. Bu-
nun için de Türk halkından 
yetki alıp iktidar olmaları 
gerekmektedir.“
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TAM BAĞIMSIZLIK, 
SARI ÖKÜZ VE SONRASI

Kanapiçe, Sisam adasının hemen karşısında, Karaburun 
havalisinde küçük bir koy... 1934 yılının 14 Temmuz’unun 
sıcak öğleden sonrası…  Bir makineli tüfek tarrakası Ka-
napiçe koyunun sessizliğini bozar, kıyıdaki bir yerden de-
nize doğru ölüm kusar.

Kuşadası Kaymakamı Dilaver Bey, elinde bir kâğıtla 
nefes nefese gelen jandarma erinden şu haberi alır:

Saat 15 civarında Kanapiçe mevkiinde, içerisinde 4 kişi 
bulunan bir sandal, karaya yaklaştı. Üç el havaya ateş et-
mek suretiyle “dur” emrini 
verdik. Bu emre itaat etme-
yenlerin, kendilerini denize 
atarak kaçmaya başlama-
ları üzerine beş arkadaş 
birden ateş ettik. Bu dört 
şahıstan biri ölü olarak de-
nizde kaldı. Bir diğerinin 
ne olduğu meçhuldur. Keyfiyet, Dipburnu Karakol erleri-
nin ifadelerine atfen arz olunur. Söz konusu sandal Sisam 
adasında bulunan İngiliz harp gemisine aittir.

Dilaver Bey hemen olayın üzerine gider, şu tamamlayı-
cı bilgiyi alarak Ankara’ya bildirir:

Kanapiçe koyu Dipburnu Karakolu erlerinden beşi nö-
bette iken, üç kişi bir kotra ile erlerin pusu yerine yak-
laşmış, ikisi karaya çıkmıştır. Erlerimizin “teslim olun” 
ihtarına karşılık karaya çıkan ikisinin tekrar aşağıya in-
dikleri, erlerimizin tekrar “teslim olun” diye bağırmaları-
na rağmen bunların denize atladıkları görülmüştür. Bunun 
üzerine ateş açılmıştır. Açılan ateşten biri ölmüş,  diğerleri 
kaçmıştır.

16 Temmuz günü bir İngiliz harp gemisi Dipburnu isti-
kametinden gelerek, limanın dört mil açığında durur. Ge-
miden ayrılan bir motor sahile yaklaşır.

İngilizler Kaymakamla görüşmek istemektedir; ancak 
onu ayaklarına, limana çağırırlar. Dilaver Bey, durumu tele-
fonla, Başvekil’e arz edilmesi için hemen Ankara’ya bildi-
rir. Gelen talimat şöyledir: Gazi Paşa, Kızılcahamam’da…, 
temas ediyoruz. İsmet Paşa buyuruyorlar ki, Kaymakam 
liman dairesine gitmeyecektir. Kaymakam’ı ziyaret etmek 
istiyorlarsa, Kaymakam Bey onları ancak kendi makamın-
da kabul eder.

‘***’

Dilaver Bey’in makamı… Gelenler iki İngiliz subayı 
ile iki sivildir. Hemen konuyu açarlar.

Onlara göre olay şudur: Sisam adasına bir nezaket ziya-
reti yapmakta olan İngiliz Akdeniz Filosu’na mensup harp 
gemileri, sahillerimize yakın demirlemişler. Bu gemiler-
den birinde, üç subay dürbünle kıyılarımızı seyretmişler. 
Kanapiçe koyunun bulunduğu Dipburnu sahilinin plajını 
ve kumunu çok beğenmişler. Yüzmek üzere bir sandala 
binip buraya doğru gelirken, kendilerine kıyılarımıza 50 

metre kala ateş açılmış; su-
baylardan bir ölmüş, diğer-
leri yaralı olarak dönmeyi 
başarmışlar.

Dilaver Bey şu yanıtı 
verir: Üzerlerine ateş açı-
lan İngiliz subayları karaya 
çıkmışlar, “Dur” emrine 

itaat etmemişlerdi. Bu, kaçakçılığın önlenmesine dair ka-
nuna aykırı bir davranıştı. Böyle hareket eden kişilere ateş 
edilir. Olaydan üzüntü duyulmaktaydı ama, askerlerimizin 
hareket tarzı kanunlarımıza uygundur.

Konuşmanın sonuna doğru, İngiliz kumandan cebinden 
bir kâğıt çıkararak Kaymakam’a uzatır:

-Londra hükümetinden aldığım üç maddelik talimatı 
size bildirmek isterim. Hükümetim, Osmanlı hükümetine 
şu isteklerinin bildirilmesini talep etmektedir.

Dilaver Bey, anında İngiliz’in sözünü keser:
-Kumandan cenapları yanlış temas aramaktadır. Ben, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcisiyim. Osmanlı hüküme-
tinin değil.

İngiliz, kızarır, özür dileyerek sözünü “Türkiye Cum-
huriyeti” olarak değiştirir. İstekleri sıralar:

-Öldürülen subayın cesedini aramak üzere İngiliz do-
nanmasına bağlı motorlar sahile gelecek.

- İngiliz bayrağından özür dilenecek, ölen subayın aile-
sine tazminat ödenecektir.

- Subayı öldürdüğü belirlenen Balıkesirli er Musa, 
derhal yerinden alınacak, cezalandırılacak, verilecek ceza 
kendilerine bildirilecektir.

18 Temmuz günü saat 15.20 sıraları… 7 harp gemisi, 
biri Queen Elizabeth adını taşıyor, ağır yolla Darboğaz’a 
doğru seyretmekte...

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

“Türkiye Devleti’nin bağımsızlığı 
kutsaldır.
O sonsuza kadar güvenlikte olmalı 

ve korunmalıdır. “ M.K. Atatürk

Sakın kapıyı aralık bırakmayın;
farkına varmadan, ardına kadar açılır.

M. K. Atatürk
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‘***’
Ve Gazi Paşa…, Atatürk…
Kızılcahamam’da, gelişmeleri saati saatine takip et-

mektedir. İngiliz donanmasının tehditkâr bir tavırla kı-
yılarımıza yaklaştığını öğrenince, hem Ankara’ya hem 
Kuşadası’na şu emri verir:

Kanuni görevini yaptığı anlaşılan er Balıkesirli 
Musa, yerinden alınamaz ve cezalandırılamaz. Gerekirse 
Musa için Britanya İmparatorluğu ile savaş göze alınır. 
Kızılcahamam’dan şimdi Ankara’ya hareket ediyorum. 
Ege Bölgesi’nde kısmi seferberlik emrini veriyorum.

Kuşadası Kaymakamı Dilaver Argun, yıllar sonra şun-
ları söyleyecektir:

”Bu emir, bu onurlu ses, beni ağlattı. Bütün yorgun-
luğumu alıp götürdü. Genç bir kaymakam olarak, bütün 
benliğim gurur ve iftiharla sarsılıyordu. O günden bu yana 
birçok valilik ve müsteşarlıklarda bulundum. Atatürk’ün 
bu sözlerinin bir benzerini başka hiç kimseden duyma-
dım.”

‘***’
Sonuç?
Atatürk Sarı Öküz’ü vermemiştir!
Neden? Çünkü biliyordu ki, aksi davranış, Tam Bağım-

sızlıktan ilk ödünü vermek olacaktı.
Tıpkı 13 Kasım 1918 günü, zafer bayraklarını açmış, 

toplarını İstanbul’a çevirmiş olarak, azınlıkların sevinç 
çığlıkları arasında Boğaziçi’ne giren düşman zırhlıları kar-
şısında “geldikleri gibi giderler” demesi gibi…

Tam Bağımsızlık; Millî Egemenlikle birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin, üzerinde yükseldiği iki temelden 
biridir. Çünkü Millî Egemenlik, devletin, iç düşmanların 
eline geçmesini, Tam Bağımsızlık ise dış düşmanların eli-
ne geçmesini önler. Bu ilkelerden biri giderse, öbürü de 
gider. Millî Egemenlik giderse, Tam Bağımsızlık da gi-
der. Tam Bağımsızlık olmazsa, Millî Egemenlik de olmaz. 
Millî Egemenliğe dayanmayan, tam bağımsız olmayan bir 
devlet de ayakta duramaz, devlet olmaktan çıkar; zamanla 
“şunun bunun”, iç ve dış düşmanların “oyuncağı” haline 
gelir. Ülke gizli veya açık işgale uğrar, sömürgeleşir. Mil-
let yaşayamaz; varlığını sürdüremez; erir, dağılır, zamanla 
yok olur.

Tam bağımsızlık; siyaset, maliye, iktisat, adalet, asker-
lik, kültür gibi her alanda... tam serbestlik demektir.” Tam 
Bağımsızlık, devletimizin başka bir devletin veya herhan-
gi bir uluslararası kuruluşun kesin etkisi ya da vesayeti 
altında bulunmamasıdır. Tam Bağımsızlık istisna tanımaz. 
Siyasetten adliyeye, ekonomiden kültüre,…her alanda 
mevcut olmalıdır. Bu alanların tek birinde bile yabancı 
müdahalesi varsa, Tam Bağımsızlık zedelenmiş demektir.

Atatürk’ten sonra gelenler; ne sarı öküz bıraktı, ne uzun 
kuyruklu, ne parlak tüylü öküz…

Hikâye, Reis Boz Öküz’ün “biz Sarı Öküz’ü verdiğimiz 
gün kaybettik” ağıtıyla biter.

‘***’
Peki ya biz…, biz ne zaman kaybettik?
Biz 10 Kasım 1938’den sadece 140 gün sonra, sömür-

geci İngiltere ve Fransa ile ‘Üçlü Anlaşma’yı imzaladığı-
mız gün kaybettik.

Ve arkası çorap söküğü gibi geldi:
1945’de, emperyalist Amerika’nın dayatmasıyla “Tru-

va atı demokrasi”ye geçerek,
1947’de Amerika’nın ileri karakolları Dünya Ban-

kası ve IMF’ye, 1952’de ABD’nin savaş mekanizması 
NATO’ya, 1960’da OECD’ye üye olarak kaybettik.

1992’de, Avrupa Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı’nı 
onaylayıp Ulus Devlet olmaktan çıkarak, Muavenet Zırh-
lı’sının Amerikan Saratoga gemisi tarafından batırılmasını 
sineye çekerek,

1995’de, havai fişekler eşliğinde AB Gümrük Birliği’ne 
girerek kaybettik.

2003’de Birleşmiş Milletler İkiz Sözleşmeleri ile, as-
kerimizin başına Amerikan çuvalı geçirilmesi ile, 2006’da 
Bölgesel Kalkınma Ajansları ile,...

Yabancılara en stratejik tesislerimizi, fabrikalarımızı, 
bankalarımızı satarak, vatan topraklarının tapularını elden 
çıkararak…

Tarihimizin en işbirlikçi, en milliyetsiz iktidarına dev-
letimizi, vatanımızı, milletimizi şuursuzca teslim ettiğimiz 
zaman kaybettik.
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DARBELERİN  DÜETİ…
Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Ülkenin gündemini 14 yıldır gizemli, fettan bir kavram iş-
gal etmekte... Ruhsuz, şekilsiz, genetiği bozuk bir varlık... Teh-
likeli ve bulaşıcı... Hiçbir bünye onun antikorunu üretemedi. 

Kitlesel iğrenç; ancak bataklıkta elzem...   
O sanki bir morfin, bir neşter, bir dezenfektan...
Dalga dalga korku… 
Ergenekon’da  “balyoz”… Her eyleme maydanoz olur. Aynı 

anda, aynı bedende savcı, sanık, tanık...
Korkunç ve acayip bir yaratık! Dört gözlü, telekulaklı, iki 

ağızlı, ikiyüzlü… Üstelik çok sosyal, siyasi, psikopat, stratejist, 
ama sinsi… 

Bazen bir kene, bazen bir hortum, bir bakmışsınız bir kalpa-
zan oluvermiş.  

 O her şey değil, ama çok şey... Kiminin beyninde, kiminin 
dilinde, kiminin dininde, kiminin elinde, kiminin tekelinde…

Sanal bir silah... İstediğin gibi, istediğin yerde kullan. Ruh-
sata gerek yok. Evrensel…  

Basında, TV’ de…Her kurumda... Hemen her yerde… Her 
durumda görülür, her şekle bürünür...  

Literatürdeki adı: “Darbe!”
Kabullenmeseniz de o, her yerde var. İsminin önüne gelen 

sıfatla şahsiyet kazanır:
Askeri darbe, sivil darbe,  siyasi darbe, psikolojik darbe, 

hukuki darbe, bürokratik darbe, medyatik darbe, stratejik darbe, 
ekonomik darbe, kürtajik darbe, ekolojik darbe, etnik darbe, 
(4+4+4) lük darbe, sportif darbe…  Say sayabildiğin kadar, işte 
böyle... 

Hayat; darbelerden bir tango…
Gel de bunun üzerine bir türkü söyleme:
“Bir darbe...İki darbe...
Üç darbe, on üç darbe…
Kim girecek bu harbe?.. Ha ninna, ha ninna”
Harp de nerden çıktı demeyin.
Hani 2012’de Suriye, bir keşif uçağımızı düşürmüştü ya… 

Başbakan çıkıp ders vermişti ya dünyaya... Tarih yazmıştı 
güya: “Türkiye’nin dostluğu ne kadar değerliyse gazabı da 
o kadar şiddetlidir.” diye kükremişti ya…

Ta o zaman Suriye’yle girdik harbe.
 Sonra, geçen yıl hava sahamızı ihlal eden Rus uçağını da 

biz düşürdük... O günden beri başımız belada... PYD, PKK, 
IŞİD, DEAŞ’la açıktan, Suriye ve Rusya’yla gizli bir savaşta-
yız. Doğu sınırımızdaki yerleşim yerlerimiz ateş hattında, batı-
ya göç ediyor. Al sana içerden beslenen dış darbe... 

Sonuç mu? Ülke “Kürdistan”a gebe...
Darbeler, çıkarlar üzerine kurulan bir satranç oyunu… 

Oyunlarla kimler götürüyor koyunu, bir düşünün bakalım? 
Olmuş yıllarca iktidara baston, dişleri yalama 19 yıllık civa-

ta. Seksen vekilden kırka düşen Zat’a, kurultayı yaptıramazsın. 
Al sana tape darbe...

23 milyon seçmenin iradesi, bir şahsın dudağında sıfırlanı-
yorsa orada milli irade tecelli etmiş oluyor(!). Endişeye mahal 
yok! Seçilmiş bir başbakan, seçimle gelmiş cumhurbaşkanı 
tarafından indirilirse o, darbe sayılmıyor, unutmayın. 

Ülkenin her yerinde körüklenen kahpe, etnik bir isyan... 

Başbakan; “Kürt, Çerkez, Laz, Abaza, Ermeni, Rum, Sürya-
ni...” diye diye... Koz verdi etnik tilkiye... Milletin 5 bin yıllık 
adı olan  “Türk’ü” ağzına almıyor, “Kürt” ise dilinde pele-
senk… Devlet içinde devlet peyda etmek için bu, dilde darbe 
sayılmaz mı?

Haydi, bakalım, “İleri demokrasi”yle büyütülen bölücü 
parti gösterdi kanlı dişini. Her gün “Bize özerklik yetmez, tam 
bağımsız Kürdistan istiyoruz.” diye diretiyor. HDP’li Bayde-
mir  çıkmış; “Komşu ülke olalım” haltı yiyor.

Peki, vatana ihanet daha nasıl olur? 
Bölücülere şiddetli gazabı yaşatmak için nedir iktidardaki-

leri korkutan? 
Yoksa “rahmet”in “gazap”ı aşma darbesi mi? 
….!?
Buna darbelerin siyasi konçertosu derler. 
“Darbe”  teranesiyle orduyu sindirdiler. PKK’nın kanlı 

baskınlarına fırsat doğdu. Vatan kahroluyor! Analar her gün 
ağlıyor! Bir yılda 600’den fazla şehit, birlerce yaralı.. İktidar 
hiç oralı olmuyor. Doğu’da kilometrelerce, şehir şehir, köy köy, 
sokak sokak, ev ev, köşe bucak hendek kazdırmak, bomba diz-
dirmek, henüz adı konmamış bir darbe değil mi?  

İhanetin meşrulaştırılması için vahşetin enikleriyle “çözüm 
süreci”ne oturmak ve ardından ülkenin kan gölüne dönmesine 
göz yummak... Vatana yaptıkları ihaneti  ve  kendi yarattıkları 
kaosu yönetim sistemine bağlayıp ardından yeni anayasa san-
rısıyla Türklüğü ve Cumhuriyeti ortadan kaldırmaya çalışmak 
darbe değil mi? 

Milletin sırtında siyasi bir kene... Hortumculuk, soyguncu-
luk, ihanet, kalpazanlık, hırsızlık, yolsuzluk, zimmet vb. sanki 
olağan meziyet… Vekillerin birçoğu ihanetten, yüz kızartıcı 
ve nice suçlardan zırhlı sanık... Üniforması “siyasi irade”; peki 
adalet nerede?..

İşte bürokratik darbe!
Terazi bozuldu, hukuk izine gitti.. Mahkemelerde yığın 

yığın dosya… Adalete güven %20’lerde...Ülkeyi yaşanmaz 
hale getirmek, “yargı siyasete gebe”  dedirtmek nasıl bir darbe 
sizce?  

Ergenekon, Kafes, Kozmik Oda... Darbelerde son moda... 
TSK’ya inen “Balyoz” neydi? Kumpas!!!

“Askeriye”ye sivil darbe! Peki hiç düşündünüz mü bu, han-
gi tarihi entrikalara söbe? 

Yunanistan, Ege’deki 16 ada ve bir kayalığımızı resmen 
gasp etmiş durumda... Genelkurmay, siyasi iktidar ve bunları 
sorguya çekecek başsavcılar günü kurtarma telaşında... Al sana 
üç kurumda suçüstü  hali... Suskunluk nasıl bir darbe?  

Parlamentoda fuhuş ve zinayı suç olmaktan çıkarmak 
Kuran’a yapılmış bir darbe değil mi? Hırsız ve yolsuz 17-25 
Aralık’ı yargıdan kaçırmak da bir darbe sayılmaz mı? 

Halka dinin gerçekleri, haksızlık karşısında kıyama kalk-
manın gerekçeleri öğretilmez. Kaldırılır dinden Türkçe, ha bire 
dayatılır Arapça. Bu Muaviye’den  süre gelen “Dinci ve kinci” 
gençlik için 4+4+4’lük darbe değil mi!?

Siyaset, darbelerden bir tango; ister oyna ister seyret.
Hayat da dünyadan mı ibaret!?
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 TÜRK TİPİ AYDINLANMANIN LOKOMOTİFİ: 

KÖY ENSTİTÜLERİ

Mustafa Kemal öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuri-
yeti, tam bağımsızlık ilkesine dayanan, çağdaşlaşma hedefini 
benimsemiş milli ve üniter bir devlettir. Yüzyıllardır cahil 
kalmış bir halkı gelişmiş medeniyetler seviyesine ulaştırma 
istencine sahip olan Mustafa Kemal, tam bağımsızlığın ancak 
ve ancak akıl ve bilim sayesinde gerçekleşeceğine inanıyor-
du. Mustafa Kemal’in eğitimle ilgili sayısız sözünün arasında 
şu sözü konumuzu daha anlaşılır kılacaktır:  “Eğitimdir ki, bir 
milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde 
yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”

Atatürk’ün eğitime olan düşkünlüğü bir çocuğun masum-
luğu ve heyecanı gibi içten olmuştur. Her gittiği yerde mutla-
ka okulları ziyaret etmiş, derslere girmiş öğrencilere sorular 
sorarak onların bilgi seviyelerini ölçmüş ve yurt dışına eği-
tim amacıyla gönderdiği öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenmiştir. 
Yıllarca Atatürk’le silah arkadaşlığı ve kader birliği yapmış 
İsmet İnönü de Atatürk’ün çağdaşlaşma hedefine uyup köy 
enstitülerini kurmaya karar vermiştir.

CHP’nin 1935’teki IV. Kurultayı’nda İlköğretimin yay-
gınlaştırılması amacıyla bir dizi karar alındı. Bunların en 
önemlisi, askerliğini onbaşı ve çavuş olarak yapan köy genç-
lerinin kısa bir eğitimden geçirilerek kendi köylerinde eğit-
men olarak görevlendirilmesiydi. İlk uygulama 1936’da baş-
ladı ve 84 köylü genç Çifteler’de açılan bir kurstan sonra köy 
eğitmeni olarak görevlendirildi. Uygulamanın başarılı olması 
üzerine kursların sayısı artırıldı, eğitmenlere toprak, tohum-
luk ve tarım araç-gereci de verilerek bulundukları bölgede ta-
rımsal çalışmalara öncülük etmeleri sağlandı. 1937’de konu 
daha kapsamlı bir biçimde ele alındı ve Milli Eğitim Bakanı 
Saffet Arıkan’ın hazırlattığı bir program çerçevesinde Eski-
şehir Çifteler’de (1937), Kızılçullu’da (1937), Kepirtepe’de 
(1938) ve Gölköy’de (1939) deneme niteliğinde dört Köy 
Öğretmen Okulu açıldı. Edirne’deki okul önce Karaağaç’ta 
öğretime başladı, sonra Kepirtepe’ye nakledildi.

Bu çalışma Hasan Ali Yücel’in milli eğitim bakanlığını 
üstlenmesiyle birlikte daha da genişletildi. Başlatılan yeni 
programın mimarı, dönemin ilköğretim Genel Müdürü İsma-
il Hakkı Tonguç oldu. 17 Nisan 1940’ta çıkarılan 3803 sayılı 
Köy Enstitüleri Kanunu önceki deneme okullarının enstitüye 
dönüştürülmesini ve ayrıca 17 yeni köy enstitüsü açılmasını 
öngörüyordu. Bu okulların her birinin bir çevresi olacak ve 
bu çevre içinde yer alan illere, nüfusa göre öğrenci kontenjanı 
ayrılacaktı. Enstitülere, beş yıllık köy okullarını bitirenlerle 
üç yıllık okulları bitirenlerden iki yıllık hazırlık sınıfını ba-
şarıyla tamamlayanlar alınacaktı. Karma öğretim sistemine 
dayanan enstitülerin öğretim süresi beş yıldı. Öğrencilerin ilk 
üç yıllık başarı düzeylerine bakılarak en başarılılar öğretmen-
liğe, geri kalanlar öteki köy hizmetlerine yönlendirilecekti. 
Okullar aynı zamanda birer tarım işliği, sağlık ocağı olarak 
işlev görecek, çeşitli tohum ve tarım araçlarının ilk deneme-
leri buralarda yapılacaktı. 1942 yılında çıkarılan 4274 sayılı 
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu’yla Enstitüler 
sağlam bir yapıya kavuştu. (Dr. Necdet Aysal, Anadolu Ay-
dınlanma Hareketinin Doğuşu: Köy Enstitüleri)

Dünyada birçok ülkeye model olan köy enstitüleri 
Atatürk’ün hayaliydi. Köy enstitüleri sadece bir eğitim ku-
rumu değildir. Bu kurumların içeriğinin çeşitliliği günümüz 
dünyasında geri kalmış toplumların bile sorunlarını gidere-

cek bir yapıdadır.
Ümmetten ulusa giden yolda köy enstitüleri, Türk halkını 

teba olmaktan çıkarıp sorumluluk bilincine sahip birey yapa-
cak eğitim merkezleridir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 
yıllarda halkın okuma yazma oranlarının yüzde onlara bile 
ulaşamadığı düşünülürse, Köy Enstitülerinin ne kadar önemli 
bir görev üstlendiklerini daha iyi anlayabiliriz. 

Osmanlı devleti zamanında bazı şehirlerde özellikle son 
dönemlerinde bir takım okulların açıldığını görmekteyiz. 
Ancak, kırsal kesimlerde okullaşma hiç yoktu. Eğitim sade-
ce belirli kentlerde yapılmaktaydı. Cumhuriyetin ilk yılla-
rında, halkın %70’i kırsal alanlarda yaşıyordu. Yani halkın 
2/3’üköylerde yaşıyordu ve köylerde okul yoktu. Kırsal ke-
simlerdeki eğitim durumunun ivedilikle çözülmesi için köy 
enstitülerini kurulmasına karar verildi. Okulların kuruluş 
yerlerine bakıldığında, tarım için geniş arazilere sahip köy-
lerin yanında kurulduklarını görmekteyiz. Okullar yatılı okul 
olduğundan, özellikle tren istasyonlarına yakın alanlarda köy 
enstitülerin kurulduğunu görmekteyiz. 

Toplam 21 bölgede kurulan bu okullarda ilk başlarda aka-
demik bir eğitim yerine daha çok uygulamaya dönük bir eği-
tim verildiğini görmekteyiz. Bu nedenle okullarda “iş için, iş 
içinde eğitim” sloganlarından hareket edilerek eğitim faali-
yetleri yapılmıştır. Okul yerleşkelerinde, atölyeler, tavuk çift-
likleri, yatakhane, spor salonları, tiyatro salonları, uygulama 
bahçeleri, fırın, hamam, revir ve lojmanlar bulunmaktaydı. 
%50 temel eğitim, %50 uygulamalı eğitim yapılmaktaydı. 

1940-1946 döneminde 15 bin dönüm arazi, köy enstitüleri 
tarafından tarıma kazandırılmıştır. Aynı dönemde bu okullar-
da 750 bin fidan dikilmiştir. 12 bin dönümlük alanda bağ-
bahçe yapılmıştır. Ayrıca, 150 büyük inşaat, 60 işlik, 210 öğ-
retmen evi, 20 uygulama okulu, 36 ambar ve depo, 48 ahır ve 
samanlık, 12 elektrik santrali, 16 su deposu, 12 tarım deposu, 
3 balıkhane ve 100 kilometre yol yapılmıştır. Uygulama bah-
çeleri için sulama suyu bizzat öğrenciler tarafından getiril-
miştir. Günümüzde birçok üniversiteden daha donanımlı bir 
yapıya sahip olan köy enstitüleri, maalesef günlük kısır siyasi 
tartışmalara heba edilmiş ve 1954 yılında kapatılmıştır. Her 
şeyden önce köy enstitüleri milli bir projedir. Yani tamamen 
ülke gerçeklerine uygun bir yapıdadır. Ülkenin ihtiyaçları ve 
halkın isteklerini karşılamak esasına dayanılarak yapılan bu 
güzide kuramlardan kimlerin zarar gördüğü bugün daha iyi 
anlaşılmaktadır. Köy enstitüleri kapatıldığında bu okullarda 
toplam 1308 kadın, 15943 erkek olmak üzere toplam 17251 
köy öğretmeni yetişmiştir. (Nazmi Kal, Atatürk’ün Diktiği 
Ağaçlar)

Türkiye’nin kurtuluş savaşı verip yediden yapılanma dö-
nemi olan Cumhuriyetin ilk yılları bütün dünyayı hayretler 
içerisinde bırakacak eserlerin yapıldığı dönemdir. Bu çalış-
malar gerek içte gerekse de dışta bazı çevrelerin çıkarlarını 
zedelemiştir. Ancak, günümüzde bile okullarımız, öğrenciler-
den bağış adına para toplarken, köy enstitüleri tamamen ken-
di imkânlarıyla ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir. Aslında köy 
enstitüleri önemli bir eğitim hamlesi olduğu kadar ekonomik 
kalkınma modeli durumundadır. Yetiştirdiği binlerce öğrenci 
ile cumhuriyetin aydınlanma mantığı günümüze ulaşabilmiş-
tir. 

Hakan TUNÇ
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Türkiye öyle bir ülke ki; bir günde yaşananlar Batı 
toplumlarında bir ayda bile yaşanmıyordur. Ülke in-
sanlarının refleksleri bu değişken gündem karşısında 
her geçen gün tepkisizliğe biraz 
daha yaklaşıyor.  Büyük sorunlar, 
hatta derin yaralar sanki hiçbir şey 
olmamış gibi normal karşılanabi-
liyor. Oysa bazı kesimlerin öfkesi 
sanki gaz birikmesi sonunda pat-
layacak bir kömür ocağı gibi her 
geçen gün ısındıkça ısınıyor. Gezi 
Parkı eylemlerinde olan öfke pat-
lamaları her an yaşanabilir.  Cum-
huriyetle hesaplaşma amacı ile son 
günlerin moda tartışması Osman-
lıca konusu da bunlardan birisi-
dir. Osmanlıca bu kamplaşmada, 
taraf-bertaraf meselesinde, büyük 
yaralar açması muhtemel bir konu 
olarak elimizde duruyor. Bizler 
toplum olarak, acaba neden daha 
sakin, daha yıkmadan dökmeden 
işler yapamayız, anlamış değilim. 
Temel ihtiyaçlar bile bu rövanşist 
duygularla dile getiriliyor, son-
ra toplumun gerginliği üzerinden 
projeler uygulamaya konuluyor. 
Tüm bu konular, özünden çok he-
defe giderken sağladığı etkinliğe 
bakılarak pervasızca kullanılıyor. 
Ucu her zaman bir dini meseleye 
dayandırılan konular bizi takatsiz 
bırakarak ayrışmalara yol açıyor. 
Malum çevreler toplumun eğitim 
konusunda istenilen ya da arzu 
edilen seviyeye gelemeyişinin ne-
denlerini Latin alfabesine bağla-
yıp kolaya kaçıyorlar. Bazı odak-
larca halkın Latin alfabesine olan 

direnci varsayılarak, neşriyatın okunmaması, kızların 
okutulmaması, bilim ve teknikte geri kalışımız hep 
harf inkılâbına bağlanmak isteniyor. Hatta abartı ile 

bir gecede alimlerin cahil kaldı-
ğından dem vuruluyor. Bu sevim-
siz söylem karşısında “Biz neden 
Arapçayı yedi yıl İmam Hatip’e 
giden öğrenciye öğretemiyoruz?” 
demekten de kendimizi alamıyo-
ruz. Oysa gerçek hiç de sanıldığı 
gibi gözükmemektedir. En büyük 
gelişmeler ve en hızlı kalkınma he-
saplaşmak istedikleri Cumhuriyet 
döneminde Osmanlı’nın borçlarını 
ödeyerek gerçekleşmiştir.

Latin alfabesi 1 Kasım 1928 ta-
rih ve 1353 sayılı kanun ile uygu-
lanmaya başlanmıştır. Ancak kim-
senin dile getirmediği bir konu daha 
vardır ki; o da Osmanlı elit ve saray 
çevresinin 1870’ten sonra Latin al-
fabesi özentisinin bir modaya dö-
nüşmesi meselesidir. Yazar Orhan 
Koloğlu’nun “Tamga Pençe Tuğra 
İmza” adlı kitabı bizlere bu konu-
da önemli bilgiler sunmaktadır. 
Şöyle ki; aslında bu çalışma imza 
özelinde toplumun kültürel değişi-
mini ve gelişimini açıklamaktadır. 
Kitabın pek çok bölümünde Latin 
harfleriyle atılmış imzaları göre-
biliriz. Devlet erkânı Latin harf-
leriyle imza atma, mektup yazma 
ve kartvizit bastırma konusunda 
büyük bir yarışa girişmiş, hatta 
mevzubahis durum bu kişilerin 
eşlerine de sirayet etmiştir. Yani 
Saray çevresindeki varlıklı ve eği-
timli elit zümreler Latin alfabesini 

“Latin alfabesi 1 Ka-
sım 1928 tarih ve 
1353 sayılı kanun 

ile uygulanmaya başlan-
mıştır. Ancak kimsenin 
dile getirmediği bir konu 
daha vardır ki; o da Os-
manlı elit ve saray çev-
resinin 1870’ten sonra 
Latin alfabesi özentisinin 
bir modaya dönüşmesi 
meselesidir. ”

LATİN ALFABESİNE 
ÖNCE SARAY GEÇTİSeyit Ali ERGEÇ
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çok benimsemişlerdir. 
Bu kitabın içinde yer 
alan 88-89-91 sayfala-
rındaki kartvizitler bu 
düşüncemizi delillen-
dirmek açısından aşa-
ğıda verilmiştir. 1923 
yılında ölen ünlü Fran-
sız roman yazarı Pi-
erre Loti’ye Osmanlı 
Paşa eşlerinin ve bazı 
yazarların gönderdiği 
kartvizitler ve mektup-
lar bize bilmediğimiz 
farklı bir dünyayı işa-
ret etmektedir. Islahat 
fermanından sonraki 
dönemde özellikle ha-
riciye denilen dış işleri 

çalışanları başta olmak üzere, yazarlar, devlet me-
murları, askerler, idareciler, memur eşleri, okul öğ-
rencileri ve okur-yazar kimseler Latin alfabesini öğ-
renmiş ve kısıtlı sayılabilecek bir alanda kullanmaya 
başlamışlardır. Bu seçkin zümre imzalarını bile Latin 
harfleriyle atmaya işte o zamandan beri başlamışlar-
dı. Sanıldığı gibi Mustafa Kemal dine duyduğu menfi 
duygular nedeniyle harf inkılâbını yapmamıştır. Kaldı 
ki Atatürk’ün dini bilgisi tartışılamayacak kadar de-
rindir. Hutbe okuyacak kadar dini bilgilere vakıftır. 
Ayrıca Osmanlı’da Latince kullanımının tarihi çok 
eskidir. Sarayda Latin alfabesi denemeleri yapılırken 
henüz Mustafa Kemal daha doğmamıştı. Fakat Mus-
tafa Kemal Atatürk zaten Osmanlı saray zümreleri 

arasında kullanımı benimsenmiş olmakla birlikte bir 
metodu olmayan bu denemelerin luzumunun farkına 
o yıllarda varmış olmalıdır. Dünya sanayi toplumla-
rının çok gerisinde kalan Osmanlı’nın genç Türkiye 
olarak yoluna devam edebilmesi ancak bilimsel kay-
naklara ulaşmakla olacaktır. Bu gerçeği gören Atatürk 

halktan gizlenen Latin alfabesi kullanımının lüzumu-
na inanmış ve verdiği karar ile de halkın Latin alfabe-
si kullanımının önünü açmıştır. Aşağıdaki resimlerde 
Osmanlı toplumunun bir moda olarak kullandığı La-
tince denemelerini göreceksiniz.

Son söz olarak şunu ifade etmeliyim ki; bu ülke-
nin üzerinde zaten birileri fazlasıyla oyun oynuyor. 
Elimizdeki kıt imkânları bir inat, bir güç gösteri veya 
Cumhuriyetle hesaplaşma uğruna heba etmeyelim. 
Dindar görünen fakat amacını ve kimliğini gizleyen 
bazı yazarların Osmanlıca diye tutturdukları tuzağa 
düşmeyelim. Osmanlıca’yı bir şemsiye gibi kullana-
rak, eğer Kürtçe’nin veya etnik başka dillerin,  orta 
öğretim kurumlarında öğretilebilmesinin önü açılmak 
isteniyorsa, yazık olur hem de çok yazık olur. Hem 
ecdada yazık olur, hem Osmanlı’ya yazık olur,  hem 
de gerçeklerin gizlendiği bu masum millete.

“Dünya sanayi toplumlarının çok geri-
sinde kalan Osmanlı’nın genç Türkiye 
olarak yoluna devam edebilmesi ancak 

bilimsel kaynaklara ulaşmakla olacaktır. Bu 
gerçeği gören Atatürk halktan gizlenen La-
tin alfabesi kullanımının lüzumuna inanmış 
ve verdiği karar ile de halkın Latin alfabesi 
kullanımının önünü açmıştır.”
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Kayseri’de Millî Mücadeleye Hizmet Edenler” başlığı 
atında bu seri biyografileri yazarken gerçekten çok hüzün-
leniyorum. Bu insanlar o dönemde “bize ne, kendi işimize 
bakalım.” deyip bir kenara çekilmemişler; o karanlık ve 
tehlikeli dönemde ailesini, işini bir kenara bırakıp vatan, 
millet mücadelesine koşmuşlardır. Tabii o dönemde de işi-
ne, gücüne bakıp bir kenara çekilenler çoktu. Kendilerini 
vatana feda eden, elimizden ne gelirse yapmamız gerekir 
diyerek durumdan vazife çıkaran bu mübarek insanların 
bir çoğu Millî Mücadele kazanıldıktan sonra kaybolup git-
mişler “Biz şöyle şöyle işler yaptık, şunları tanıyoruz, şim-
di artık şu makamlara, şu mevkilere getirilmemiz lazım” 
diye arkalarda dolaşmamışlardır.  Tarif etmeye çalışdığım 
bu insanlardan bir örnek de bugünkü konumuz olan Maz-
lum Rasim Can merhumdur.

Mazlum Rasim aslen Adanalı olup millî kültürümüzün 
büyüklerinden Ahmet Rasim Bey’in oğludur. Ahmet Ra-
sim Bey bilindiği gibi yazıları, şiirleri ve bilhassa yapmış 
olduğu çok güzel besteleri ile Türk müziği ve kültürünün 
üstadlarındandır. Ancak o hep İstanbul’da kalmış, o çev-
rede son devrin büyük kültür 
adamları ile birlikte sanata ve 
kültüre hizmet etmiştir. Ah-
met Rasim’in biyoğrafilerinde 
onun Mazlum Rasim Can diye 
bir oğlundan bahsedilmez. 
Herhalde ilk hanımındandı ve 
bu hanımı ile oğlu erkenden 
kendisinden ayrılmışlardı.

Mazlum Rasim Bey ecza-
cılık tahsili yapmış, Millî Mü-
cadele yıllarında askerliğini, 
Kayseri Lisesi’nde (lisenin o 
zamanki adı, İdadi veya Sul-
tani idi) yedek subay (İhtiyat 
zabıtı) olarak yerine getirmiş-
tir. Öğretmenliğinin yanında 
Kayseri’de millî faliyetlere 
girişmiştir. 1918’de Muam-
mer Bey Konya valisiyken 
Mazlum Rasim Bey’i Emni-

yet Müdürü olarak görmekteyiz. Osmanlı Devleti Birinci 
Dünya Savaşını kaybetmiş, Mondros Mücadelesini imza-
lamış, kalan askerlerin bir çoğu terhis edilmiş veya İtilaf 
Devletlerine esir olmuş, öz Türk yurdu olan Anadolu dahi 
her tarafından vahşiyane işgaller altına girmeye başlamış-
tır. Müstevli devletlerden Rusya ve Fransa, Ermenileri; 
İngilizler ise Yunanlıları maşa olarak bu işgallerde kul-
lanıyorlardı. Bu duruma razı olmayan Türk vatanperver-
leri memleketin her tarafında Kuvay-ı Millîye teşkilatını 
kurarak, çeşitli dernek isimleri altında vatan savunmasına 
girişiyorlardı. İşte Kayseri’de de 70 civarında, askerliği-
ni yedek subay olarak yapmış ve terhis olarak memlekete 
dönmüş olan İhtiyat Zabitleri daha önce anlattığımız gibi, 
Millî Mücadelenin Kayseri’deki ilk teşkilatını, Develili 
Osman Çoşkun (Nuri Bey) ve özel okul sahibi (daha sonra 
müze müdürü) Nuh Mehmet Turancı’nın teşebbüsleri ile 
kurmuşlardı. Kayseri İhtiyat Zabitan Cemiyeti ismini alan 
bu derneğe baştan beri Mazlum Rasim Bey de dahil olmuş 
ve Develi’de Fransız ve Ermeni tehdidine karşı Millî Mü-
cadeleyi organize etmek üzere ayrılan Osman Çoşkun’un 

yerine cemiyet başkanı ol-
muştur.

Kayseri Lisesi’nin Milli 
Mücadeledeki yerini ve son 
sınıf öğrencilerinin tamamı-
nın Sakarya savaşlarındaki 
şahadetlerini güya konu alan 
“Taş Mektep” isimli uyduruk 
filimde öğrencileri cephe-
ye taşıyan asılsız bir hanım 
öğretmen anlatılır. Kayseri 
Lisesi’ndeki öğrencileri cep-
heye hazırlayan işte  lisenin 
Mazlum Rasim gibi hocaları 
ile onları, 19 Aralık 1919’da 
Mustafa Kemal Paşa’ya söz 
verdikleri üzere vatan için şe-
hadete yollayan Kayseri’nin 
Millî Mücadele önderleri ve 
Kayseri halkı idi.

İhtiyat Zabitan Cemi-

“Mazlum Rasim Bey’i Si-
vas Kongresi sırasında 
Atatürk’ün yanında, 

onun muhafızı ve yakın hiz-
metlerinde bulunan şahıs 
olarak görmekteyiz. Sivas 
Kongresine katılan Kayseri 
delegeleri, kongreye biraz 
geç kalmış olarak geldikle-
rinde, onları alıp Atatürk’e 
takdim eden de o olmuştur.”

KAYSERİ’DE MİLLÎ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER:

MAZLUM RASİM CANMehmet ÇAYIRDAĞ
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yeti ilk ses getiren faaliyetini Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun’a çıktıktan bir hafta sonra vilayetlere gönderdiği 
İzmir’in işgalinin protesto edilmesini isteyen telgrafı üze-
rine Aynalı Kahve’de yaptıkları gece ile yapmışlardı.

Mazlum Rasim Bey’i Sivas Kongresi sırasında 
Atatürk’ün yanında, onun muhafızı ve yakın hizmetlerin-
de bulunan şahıs olarak görmekteyiz. Sivas Kongresine 
katılan Kayseri delegeleri, kongreye biraz geç kalmış ola-
rak geldiklerinde, onları alıp Atatürk’e takdim eden de o 
olmuştur. Kongre tamamlandıktan sonra Kayseri’ye dön-
mek için Mustafa Kemal Paşa’dan izin istediğinde Paşa 
ona: “Niçin ayrılmak istiyorsun?” diye sormuş, o da ona: 
“Paşam burada kongre tamamlandı, Heyyet-i Temsiliye 
seçildi. Murahhaslar memleketlerine dönmeye başladılar. 
Ben de Kayseri’ye giderek orada hizmete devam etmek 
istiyorum” diye cevap verince Atatürk ona müsaade etmiş 
ve Kayseri’ye dönmüştür. Kayseri’yi feyz aldığı mıntıha 
olarak tanımlayan Mazlum Rasim Bey’in, burada bir çok 
yedek subay, onun öğrencisi idi.

Mazlum Rasim Bey, Sivas Kongresinden Kayseri’ye 
dönünce, ilk iş olarak Erciyes’in basıldığı Vilayet Matba-
asında işgale uğramış olan Adana’nın kurtuluşu ve halkın 
Millî Mücadeleye teşviki için “Adana’ya Doğru” diye bir 
gazete çıkarmaya başlamış ve bunun nüshalarını gizlice 
Adana’ya göndererek halka dağıttırmıştır. Fakat bundan 
huylanan İstanbul tarafları zamanın mutasarıfı (vali) gaze-
tenin basımını yasaklamıştır. Buradan kavga ederek ayrı-
lan Mazlum Rasim başkanı olduğu İhtiyat Zabitan Cemi-
yetinde, askerlik şubesinin ( Kayseri’de Millî Mücadelede 
çok önemli yeri olan şubenin tarihi binasını şimdiki ucube 
Valilik binası yapılırken bütün yalvarmalarıma rağmen 
devrin valisi maalesef yıktırmıştır) şapoğraflarını alarak 
basıma devam etmiştir. Bu gazeteden zamanımıza maale-
sef tek nüsha bile gelmemiştir. Mazlum Rasim Bey aynı 
zamanda Adana Cephesine (Develiden) gidecek Kayseri 
gönüllü birliğini de teşekkül ettirmiştir.

19 Aralık 1919’da Sivas Kongresi’nden sonra 
Kayseri’ye gelen Mustafa Kemal Paşa’nın karşılanmasını 
ve Kayseri programını hazırlayanların başında yine Maz-
lum Rasim Bey’i görüyoruz. Seferber edilen halkla birlik-
te Mustafa Kemal Paşa Çifte Kümbet mevkinde bir soğuk 

kış günü karşılanmış, buradan şehre kadar olan yaklaşık 
4 kmlik mesafe Mustafa Kemal Paşa’nın da iştirak ettiği 
yürüyüşte katedilmiş, akşam karanlığında şehre vasıl olun-
muştur. Yürüyüş esnasında Mazlum Rasim Bey ve başka-
ları tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya bağlılıklarını ifade 
eden konuşmalar yapılmış, şiirler okunmuş, kurbanlar ke-
silmiştir. Kayseri’ye bu ilk gelişinde iki gün kalan Mustafa 
Kemal Paşa çeşitli toplantılar yapıp ziyaretlerde bulun-
muştur. Bu arada Mazlum Rasim Bey’in başkanlığındaki 
İhtiyat Zabitan Cemiyetini de ziyaret etmiş, Mazlum Ra-
sim Bey ve Paşa burada birer konuşma yapmışlar ve bir de 
Heyeti Temsiliye üyeleri ve Kayseri ileri gelenleri ile bir-
likte fotoğraf çektirmişlerdir. Atatürk’ün bu ilk gelişine ait 
tek fotoğraf burada çekilen fotoğraftır. Kayseri’nin mad-
di, manevi desteğini gören Mustafa Kemal Paşa bundan 
duyduğu memnuniyeti şehre gönderdiği uzun bir teşekkür 
telgrafı ile dile getirmiştir.

Büyük mücadele adamı Mazlum Rasim Bey, Develi’de 
Adana tarafından gelen Fransız ve Ermeni tehdidine karşı 
Develi vatanperverlerinin başlatmış oldukları silahlı mü-
cadeleye katılmak için derhal o cepheye koşmuştur. Bura-
daki Millî Mücadelenin önderlerinden, kendisi gibi yedek 
subay arkadaşı Osman Çoşkun’dan cephede bizzat silahla 
mücadele etmek için görev istemiş, Adana’nın, Türklere 
karşı büyük bir Ermeni katliyamının meydana geldiği Ha-
çın (Sayınbeyli) ve Sarp (Tufanbeyli) nin kurtarılmasında, 
cansiperane fedakarlıkla önemli görevlerde bulunmuş ve 
bizzat savaşlara iştirak etmiştir.

Milli Mücadeleden sonra eczacı olarak kendi işlerine 
dönen Mazlum Rasim Bey 1966’da Adapazar’ında mer-
kez eczanede mesul müdürlük yaparken Kayseri Basın 
Tarihi’nin yazarı Hakim Ali Rıza Önder’le mektuplaşma-
da bulunmuş, Önder Bey’in talebi üzerine, bir mektupla 
Milli Mücadele hatıralarından çok kısa olarak malumat 
vermiştir. Ondan sonra ne kadar yaşadı, ne zaman öldü, 
mezarı nerede, maalesef bilgimiz bulunmamaktadır. Ali 
Rıza Önder keşke onunla uzun uzun görüşüp hatıralarını 
kaleme alsa, varsa o döneme ait belgeleri ondan alarak 
değerlendirse idi. 1966 yılında ben de İstanbul’da öğrenci 
idim. Mazlum Rasim Beyle görüşmeye bizi kim yönlendi-
recekti. Bunlara çok üzülüyorum ve yanıyorum.

Birkaç yıl önce Adapazarı Valiliği ile temasa geçildi, 
orada Vali Muavini olarak bulunan bir hemşerimiz aracılı-
ğı ile Mazlum Rasim Bey’in çalışdığı eczanenin çocukları 
ile irtibat sağlayıp onun akibeti ve ailesi hakkında bilgi al-
maya çalıştım, ancak önemli bir şey öğrenemedim. Bizzat 
oraya gidip araştırmayı fiilen yapmayı düşünüyorum. İn-
şallah yaparım veya yapan bir Allah’ın kulu çıkar.

Bu büyük vatan evladını saygı ve rahmetle anıyorum. 
Allah ona baki dünyada en güzel mevkileri versin ve biz-
lere de şefaat etmesini nasip etsin.

Kaynaklar:
Ahmet Hilmi Kalaç, Kendi Kitabım, Kayseri 1960
Osman Çoşkun, İkinci Ergenekon, Kayseri 1966
Ali Rıza Önder, Kayseri Basın Tarihi Ankara 1972
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Erol Güngör, ülkemizin son asırda yetiştirdiği ilim ve 
fikir adamlarının en büyüklerindendir. 1938’de Kırşehir’de 
doğmuştur. İlk ve orta tahsilini Kırşehir’de tamamladık-
tan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nü bitirdi. Kısa ömrüne rağmen, değeri bütün çev-
reler tarafından kabul edilen, eşsiz bir ilim ve fikir adamı 
idi. Sosyal ilimlerdeki derinliğinin verdiği tutarlılıkla, fikir 
ve kültür tarihimizi incelemiş, milliyetçi düşüncede çığır 
açmıştır. 

Toplumumuzun sürekli kültür değişmesi içerisinde bu-
lunmasının, aydınlarımızın çoğunu bir paniğe sürüklediği, 
teknolojik gelişmelerin bütün unsurları etkilediği bir dö-
nemde, sıkıntıların ortaya çıkması kaçınılmaz bir gerçektir. 

İşte bu noktada ilmi görüşlere ihtiyacımız vardır. Erol 
Güngör, aldığı sağlam kül-
tür ve birikimlerle, yaptığı 
ilmi ve sosyal çalışmalarla 
kültür değişmeleri ve Batılı-
laşma hareketleri karşısında 
ortaya koyduğu çözüm yol-
ları ve düşünceleriyle, Türk 
milliyetçilerinin yolunu ay-
dınlatan bir ışık olmuştur. 
Çoğu meslektaşının aksine, 
meselelere laikçi, batıcı, 
maddeci pencereden değil; 
milletimizin dinî, manevî, 
millî penceresinden bak-
mıştır. 

Erol Güngör, milliyetçi-
lik sahasında tartışılmayan 
bir isimdir. Onun milliyetçi 
dünya görüşünün temeli in-
san ve İslam’dır. O, millet 
ve milliyetçilik kavramları-
nı; kökü dışarıda olan tanımlamalardan kurtarıp, sosyal bir 
gerçeğe oturtmuştur. Meselelerimizin nereden kaynaklan-
dığına işaret etmiş ve herkes tarafından kabul edilebilecek 
ilmî usullere uygun milliyetçilik anlayışı getirmiştir.

Milliyetçilik sahasında otorite olan Erol Güngör, 
Türkçülük fikrinin önde gelen isimlerinden Ziya Gökalp 
ile “kültür, medeniyet ve milliyetçilik” konularında fark-
lı düşünmektedir. O, kültür-medeniyet ayırımını kabul 

etmemekte, milliyetçiliği ise Gökalp gibi kültüre dayandır-
makla beraber, çıkış noktası itibarı ile ondan ayrılmakta-
dır. Gökalp yeni kurulan bir devlette, “ne nasıl olmalıdır?” 
sorusuna cevap ararken geçmişe uzanmakta, Erol Güngör 
ise mevcuttan hareket etmektedir. Milliyetçiliği, halka ve 
kültüre dayandırması ile Atsız›dan da farklı idi.

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkedeki mevcut 
siyasî ve kültürel batılılaşma ideolojisi hakim gözükürken, 
Türk milliyetçiliği geleneğinden gelen aydınlar, öze dönü-
şün ancak bir Osmanlı’nın mirası ile olacağını düşünüyor-
lardı. Batı ile hesaplaşmanın yolu batıcı kültür ve değerleri 
kabullenmekten değil, Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti 
ülküsünü kavramaktan ve anlamaktan geçer diyorlardı. 
Erol Güngör de bunlardan biriydi. Onun sahip olduğu 

aydın sorumluluğu bütün 
aydınlarda bulunmuş olsay-
dı, bugün Türkiye, başka 
Türkiye olurdu. Her Türk,  
özellikle de her Türk mil-
liyetçisi onu mutlaka oku-
malıdır. O ve Sabri Ülgener, 
Nevzat Kösoğlu, Cemil Me-
riç, Seyit Ahmet Arvasi gibi 
ilim adamları okunmadan 
yapılan mücadele temelsiz 
yapıya benzer; havanda su 
dövmek olur.

Merhum Erol Güngör’ün 
görüşlerinin daha iyi an-
laşılması için buraya bir 
iktibas almakta fayda gö-
rüyorum: “Erol Güngör 
ait olduğu Ziya Gökalp, 
Mümtaz Turhan ekolünü 
yeri geldiğinde eleştirerek 

milliyetçiliğin yenilenmesine büyük katkıda bulundu. Milli 
kültür, medeniyet, milliyetçilik ve demokrasi gibi mesele-
lerde önemli çalışmalar yaptı. Bu meselelere getirdiği 
çözümleri anlaşılır, sade ve temiz bir dille kaleme alarak 
sosyolojinin anlaşılabilir bir ilim dalı ve milliyetçiliğin 
de aslında “içimizde saklı” bir tavır olduğunu gösterdi. 
Onun bu üslubu Erol Güngör kitaplarının başucu kitabı 
olmasının en önemli sebeplerindendir.” (İsmail Şahin, 

Vefatının 33. Yılı Münasebetiyle
Hamza ERAVŞAR Prof. Dr. Erol Güngör
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Yeniçağ Gazetesi, 25 Mayıs 2016)

Erol Güngör, 1982 yılında Konya Selçuk Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne tayin edilmişti. Bu görevde ilim adamlığı 
yanında idarecilik ve organizatörlük yanlarını da ortaya 
koymuş, dürüst, çalışkan ve mütevazı haliyle Konya halkı 
tarafından çok sevilmiş, bu sayede üniversite halk kaynaş-
ması gerçekleşmiştir. 

Büyük mütefekkir Erol Güngör, 24 Nisan 1983 günü 
geçirdiği kalp kırizi sonucu vefat etmiştir. 45 yaşında, en 
verimli çağında vefatı milliyetçi camiada ve ilim çevre-
lerinde büyük bir üzüntüye sebep olmuştur ve milletimiz 
adına çok büyük bir kayıptır. Nur içinde yatsın; makamı 
Cennet olsun.

Rahmetli Erol Güngör`ün – bizim de çok rahatsız oldu-
ğumuz - dil keşmekeşindeki ilmî tespiti:

“Konuşarak anlaşmaları ile hayvanlardan ayırt edilen 
insanlar, bir gün koklaşmak veya dövüşmek zorunda kala-
bilirler ki bu günkü kavgalar da bundandır. Anlaşamadığı-
mız için dövüşüyoruz.”

“Türkçe’nin kaybolması memleketimizdeki yaygın 
cehaletin eseridir. Herhangi bir Batı ülkesinde devlet 
bütün kuvvetlerini seferber etse, yine de masa başında 
uydurulmuş dili kimseye kabul ettiremez; çünkü oralarda 
böyle bir teşebbüse karşı ilmi, kültürü ve aklıselimi temsil 
eden kuvvetli çevreler vardır. Türkiye`de uydurma dilin 
yakın zamanlara kadar pek az bir yol almış olması boşuna 
değildir ve bu dilin yaygınlaşması ile kültür seviyesini 
düşmesi arasında kuvvetli bir münasebet vardır. Uydurma 
dilin son yıllarda her tarafı sarmış görünmesi, Türkiye`de 
kitle seviyesinde bir kültürün aydınlarla halk kitlelerini 
aynı çizgi üzerinde birleştirmesinden ileri gelmektedir. 
Artık aydınların da halkın da dil öğrendikleri yer kitle 
haberleşme vasıtalarıdır; herkes televizyon dilini konuşur 
hale gelmiştir, çünkü haberin de bilginin de kaynağı 
televizyondur. Gazete bile televizyonun karşısında herkesi 
ilgilendirmeyen bir ihtisas organı gibi görülmektedir.”

Bu tespitler 30-35 sene öncesine aittir. Merhum, hiç 
ummadığı kişilerin, o “masa başı” uydurmalarını rahatça 
kullandığı bugünü görse herhalde “iyi ki bunları görmeden 
ölmüşüm” derdi.  

Erol Güngör’ün Eserlerinden Bazıları:
 

Türk Kültürü ve Milliyetçilik
Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik
İslam’ın Bugünkü Meseleleri
İslam Tasavvufunun Meseleleri
Dünden Bugünden (tarih, kültür, milliyetçilik)
Tarihte Türkler
Ahlâk Pisikolojisi
Sosyal Meseleler ve Aydınlar
Ayrıca, sahasında tercüme eserleri de vardır.

ÜSTÜNE ALINMA 
GAZELİ VEYA 

RÂSİH’E NAZİRE

Kenan ÇARBOĞA

Süzme çeşmin, gelmesin müjgân müjgân üstüne 
Urma zahm-i sîneme, peykân peykân üstüne 
Şair Ahmet Râsih 

Yeter artık söyleme, yalan yalan üstüne 
Görülmedi böyle hiç talan talan üstüne 

Hiçbir işte suçun yok, kabahat ellerdedir 
Atarsın her günahı falan filan üstüne 

Bir de üstüne üstlük haklıyı susturursun 
Arkasından kurarsın plan plan üstüne 

Muallimin İblis mi, korkmaz mısın Allah’tan? 
Dünyada dengin yoktur yalan dolan üstüne 

Bir girizgâh açtın ki giren, çıkan belirsiz 
Yağmanın hanesine dolan dolan üstüne 

Yol eyledi kulların akçenin ambarını 
Öksüz, yetim hakkını çalan çalan üstüne 

Namuslu insanlara hazır domuz yaftası 
Hazine denizine dalan dalan üstüne 

Haram yemek en büyük, muteber meslek şimdi 
Mazlumları kuş gibi yolan yolan üstüne 

Bahane bulmak kolay, sömür kanı, iliği 
Vur garibin sırtına palan palan üstüne 

İtiraz ederse de bu palana bazısı 
Umursama daha sar kolan kolan üstüne 

Bir sövgünün kırk tane talibi çıkar elbet 
O yüzdendir payını alan alan üstüne 

Ben şiiri Râsih’e nazire diye yazdım 
Sakın üstüne alma, ulan ulan üstüne!
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Türkiye’de Ülkücü Hareketin doğuşu ve Türk 
fikir ve siyaset hayatında yer alması Cennet Mekân 
Başbuğ Alparslan Türkeş bey ile doğrudan ilgilidir. 
Bu yüzden ülkücüler, Türkiye Cumhuriyetinin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ilk, Ülkücü 
Hareketin fikri ve fiilî mimarı Alparslan Türkeş’i son 
Başbuğ olarak görürler, inanırlar ve severler. İşte bu 
yüzdendir ki, ülkücüler; vatan, millet ve mukaddes 
değerleri uğruna her şeylerini ama her şeylerini ver-
mekten çekinmezler. Yakın tarihimiz bunun canlı 
şahidi olduğu gibi, hal ve gelecek de bunun şahidi 
olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Ülkücüler, mevcut si-
yasi iktidarın gafleti ve bir 
seri yanlış uygulamaları 
bir yana millî-manevi de-
ğerleri ile birlikte devlet, 
millet ve ülke hayatının 
ciddi manada tehditlerle 
karşı karşıya olmadığını 
söyleyebilecek bir vatan 
evladı var mı diye sorgulu-
yorlar? Ülkücüler diyor ki, 
dış politikada devletimi-
zin ağırlığı her geçen gün 
tartışma konusu yapılmak 
istenmektedir. İç politika-
da, her zaman olduğu gibi 
dış destekli terör örgütleri, bırakınız örgütsel manada 
yıkıcı faaliyetleri son zamanlarda ülke bütünlüğü 
için tehdit konumuna gelmiş veya getirilmişlerdir. 
Yanlış ekonomi politikaları, soygun-vurgunlar nere-
deyse iş bilirlik algısı haline getirilmiştir. Toplumsal 
değerlerimiz, yerli ve yabancı medya mensuplarının 
bilerek veya bilmeyerek sergilemiş oldukları çabala-
rın sonucunda sürekli aşındırılmaktadır. Artık, güzel 
ile çirkin, eğri ile doğru, yalan ile yanlış, ihanet ile 
vatanseverlik bir birlerinden ayırt edilemez hale ge-

tirilmiş, en tehlikelisi de hemen her konuda güven 
kavramı yerini güvensizlik kavramına bırakmıştır.

Ülkücü camia, bu gidişata dur diyebilmek için 
hemen her konuda mücadele vermektedir. Ancak 
çağımızda dördüncü güç olarak görülen medya, söz 
birliği edercesine ülkücülerin uğrunda canlarını ver-
dikleri-verebilecekleri değerleri tahrip etmek sure-
tiyle ülkücüleri can evinden vurmaktadır. Ülkücüler, 
görsel-yazılı medyaları olmadığı, TRT ise, bu yüce 
değerlere bırakınız ilgisiz kalmayı neredeyse tahri-
bine yönelik programlara itibar etmektedir. Mevcut 
siyasi iktidar, ülkemizde yönetimi ele aldıktan sonra,  

ülkücülerin yukarıda genel 
manada vermeye çalıştığım 
bütün değerlerinin bir bir 
gündemden çıkartılmasına 
göz yummakta yani milli, 
manevi değerlerin özünden 
özelliğinden uzaklaştı-
rılmasından adeta hiç ra-
hatsızlık duymamaktadır. 
Kamu kurum ve kuruluş-
larında, ülkücülerin yer 
almamasına özen gösteril-
mekte, mevcutlar ise, hal-
kın tabiri ile kızağa çekil-
mekte yani aktif hizmetin 
dışında tutulmakta, günü 

geldiği zaman da emekli edilmektedir. Üniversite 
mezunu ülkücülerin, idealleri doğrultusunda hizmet 
verebilmeleri neredeyse imkânsız hale getirilmiştir. 
Zira mevcut siyasi iktidar, yaklaşık olarak on üç yıl-
dan beri ülkücülerin, kamu-yerel hizmet kesimlerinin 
dışında tutmaları konusunda adeta kurumlar arasında 
söz ve işbirliği yaptıkları söylenebilir.

Ülkücüler, Türk siyasi hayatında MHP tarafından 
temsil edilmektedir. MHP’nin ise, bugüne kadar ka-
tılmış olduğu yerel ve genel seçimlerde başarılı oldu-

ÜLKÜCÜLER BİR BİRLERİNİN 
ÖZ KARDEŞLERİDİRLERProf. Dr. Abdulkadir Yuvalı

“Ülkücü camia, bu gidişata 
dur diyebilmek için he-
men her konuda mücadele 

vermektedir. Ancak çağımızda 
dördüncü güç olarak görülen 
medya, söz birliği edercesine ül-
kücülerin uğrunda canlarını ver-
dikleri-verebilecekleri değerleri 
tahrip etmek suretiyle ülkücüle-
ri can evinden vurmaktadır.”
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ğu söylenebilir mi? Herkesin gözü önünde cereyan 
etmiş olan 2002 ve 2015 yılındaki seçim sonuçları 
ile iktidar ortağı olma konumu ise akıl almaz bir 
yöntemle boşa çıkartılmadı mı? Buna ilave olarak 
Türk kamuoyunda, MHP iktidar olmak istemiyor 
manasına gelen bir medya-siyaset algısı ile son se-
çimlerde mevcut milletvekili sayısı yarı yarıya azal-
mıştır. Bu algı ve mevcut konumu ile yani yönetim 
anlayışı ile MHP’nin, yeni bir erken seçimde başarılı 
olamayacağı uzak-yakın herkesin malumudur. Böyle 
bir ortamda, yapılmış olan son Kızılcahamam top-
lantısı adeta kırılma noktası olmuştur. Zira Sayın 
Genel Başkan ve parti yönetiminin, bir cümle ile de 
olsa bu kaybın sebeplerini telafi yollarını ağızlarına 
almamış olmaları Ülkücü Hareket içinde yeni arayış-
ların doğmasına sebep olmuştur. Bugün gelinen nok-
tada Ülkücü Hareket adeta ayağa kalkmış ve ülkücü 
iradenin tecellisi çini kurultay toplanmasını talep 
etmektedirler. Yönetim, bu konuda mahkeme yolunu 
göstermekle de bir hata yapmıştır. Nitekim Ankara 
12.Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı MHP ve hatta 
havuz medyasının bütün gayretlerine rağmen de-
ğişmemiştir.  Hukuk Fakültelerinde öğrencilere ilk 
derste anlatılan “Berlin’de hâkimler var” sözü bugün 
ülkücü irade için “Ankara’da hâkimler var” olarak 
söylenmiştir. “Adalet mülkün temelidir” diyen bü-
yük Atatürk’ü de bir kere daha saygıyla anıyoruz.

Böyle bir ortamda, başta Sayın Genel Başkan 
Dr. Devlet Bahçeli ve yönetiminin yeni arayışlara 
yönelmeleri kendilerini asla yüceltmediği gibi tarih 
önünde yarının ülkücülerinin vicdanında yargılan-
maktan da kurtulamazlar diye düşünüyorum. Sayın 
genel başkan daha dün, “Önce ülkem, sonra partim 
ve daha sonra ben” diyorlardı. Bugün bu sözün sına-
vını vermekte olduklarını hatırlarından çıkartmama-
larını diliyoruz. Ülkücü irade diyor ki, ben olmaktan 
çıkalım ve biz olalım. Ülkücüler ayağa kalkmışlar, 
genel başkanlarından, öncelikle ülkücü iradeye ve 
bütün yüce değerlere olan saygılarının gereği olarak 
ülkücülere yakışan bir kurultay toplamasını ve bu 
kutlu görevi de,  parti içindeki ülkücü kardeşlerine 
havale etmelerini bekliyorlar. Şayet beşeri bir zaafla 
hareket edilecek olursa, sorumlusu kendileri ve şa-
hidi de tarih olacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın 
ki, bugünün yanlışları, tarih önünde gelecek kuşaklar 
tarafından sorgulanacak ve vicdanlarda yargılanmaktan 
kurtulamayacaklardır. Çünkü Türk milliyetçilerinin 
iktidar olarak, devletlerine ve milletlerine sahip çıka-
bilmeleri için MHP yönetiminde yenilenme, kaçınıl-
maz bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bugünlerde, siyasi iktidarın sürekli olarak yaptır-
makta olduğu kamuoyu araştırmalarına göre MHP, 

mevcut genel başkan adaylarından her hangi birisi 
ile girdiği takdirde %20 civarında oy alacaktır. Hatta 
bu rakamın %30’a ulaşacağı da söylenmektedir.  Bu 
durum, yani MHP’de, değişime bağlı olarak yaşana-
cak olan oy patlamasından MHP genel merkezi ile 
mevcut siyasi iktidar hemen hiç memnun değiller. 
Öyle ki siyasi iktidarın oluşturduğu havuz medyanın 
sözde kalemşorları dün ağza alınmayacak ifade-
lerle hep birlikte linç uyguladıkları MHP ve sayın 
genel başkanımızı şimdi ağız birliği içinde göklere 
çıkartmakta ve bu yöntemlerini adeta siyaset haline 
getirdiler. Çünkü değişim sonrası MHP, gireceği ilk 
seçimde, yirmi yıldan beri özlemini çektiği iktidara 
ulaşırken mevcut siyasi iktidar, bırakınız Türksüz 
Anayasa ve Başkanlık sistemine ulaşmayı elindeki 
iktidarı da kaybetme korkusu içine girmiştir.

MHP’nin bugün yaşanmakta olduğu parti içi de-
mokrasi çekişmesi, yeni bir doğuşun ve beraberinde 
getireceği iktidarın işaret fişeği olarak algılanmalıdır. 
Ülkücüleri birbirine düşürme gayretlerini boşa çıka-
ralım. Oyuna gelmeyelim. Herkes üslûbuna dikkat 
etsin. Ülkücü Hareket’in iktidarına el ele kol kola, 
omuz omuza yürüyelim. Söz başındaki ifademiz, 
ülkücü terbiyenin olmazsa olmazı: ülkücüler bir bir-
lerinin öz kardeşleridirler. 

BAŞSAĞLIĞI
Ülkücü camianın önde gelen şahsiyetlerinden 
Aydın, Ayhan ve Aysel (Özkan) Çetinkaya’nın 

annesi ve Prof. Dr. Nevzat Özkan’ın 
kayınvalidesi Döne Çetinkaya (1934),  

15 Nisan 2016

***

Derneğimiz kurucularından Mustafa 
Kılıçkaya’nın annesi Gülay Kılıçkaya (1943),  

16 Nisan 2016 

 ***

Değerli milliyetçi arkadaşımız Cemal Artıran’ın 
oğlu Halil Artıran (1988),  

20 Nisan 2016

***

Değerli eğitimci Zeki Ceran (1948),  
27 Nisan 2016 

tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuşlardır. 
Aile fertleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz

Bilgiyurdu
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100. Yılında 
KUTÜ’L-AMÂRE ZAFERİ

Giriş
Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden ayrılmasına 

neden olan olay Birinci Dünya Savaşı’dır. Bu savaşta 
devletin dört bir yanındaki topraklar savunma amacıyla 
cephe olmuştur. Bu cephelerden biri de sonuçları itibarıyla 
Orta Doğu’nun bugünkü şekillenmesini ortaya çıkaran 
Irak Cephesi’dir. 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Irak, harekât bölgesi 
olarak kabul edilmemiştir. Hatta seferberlikten sonra bazı 
kuvvetler Irak’tan alınarak başka yerlere gönderilmiştir. 
Irak’ın bu düzeyde ihmal edilmesi, ilk etapta Osmanlı 
Devleti Genelkurmay Başkanlığı’nın bu bölgede bir İngiliz 
saldırısına olanak görmemesinden kaynaklanmaktaydı. 
Bununla beraber Osmanlı Devleti Irak’ta, kabilelere ve 
Halife’nin “Kutsal Cihat” çağrısına güvenerek sadece 
8000 kişilik bir jandarma kuvveti bulundurmuştur. Ancak 
İngiltere Irak coğrafyasına oldukça önem vermektedir. 
Zira Irak ve Mezopotamya çok verimli topraklara sahiptir. 
Öyle ki iyi idare ve kullanma halinde feyiz ve bereketi Nil, 
Pencap, Sind, Ganj havzalarına taş çıkartacak derecededir. 
Yine Müslümanlar ve özellikle Şia gözünde çok kutsal 
sayılan, yüksek mertebeleri Sünnilerce mukaddes 
olan İmam-ı Azam türbesi ve Hint Müslümanlarının 
fevkalâde sevgi besledikleri ve bağlı oldukları Abdülkadir 
Geylani’nin kabir ve aileleri Irak’ta bulunmaktaydı. Bu 
açıdan bölgeye sahiplenmek, birçok İslam tebaasına 
sahip olup Hicaz’a da koruyuculuk edeceğini düşünen 
İngiltere’nin İslam siyaseti için faydalı görülmekteydi. 
Ayrıca İngiltere, zengin yeraltı kaynaklarına (petrol) sahip 
olmak ve Hindistan’ın güvenliğini sağlamak için bölgenin 
işgalini düşünmüştür. Nitekim İngiltere bölgeye o derece 
ehemmiyet vermektedir ki Birinci Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Devleti ile karşılıklı savaş ilanları olmadan 23 
Ekim 1914’te bir İngiliz Hint tümenini (4500 İngiliz ve 
16.000 Hintli) Bahreyn Adalarına çıkarmıştır. Karşılıklı 
savaş ilanlarından sonra da önce Basra’nın güney 
doğusunda, Seyhan’ı zapt etmişlerdir. İngiltere’nin şiddetli 
taarruzları karşısında Osmanlı kuvvetleri, Basra şehrini 
terk etmiş, bunun üzerine İngilizler, 22 Kasım’da dirençle 

karşılaşmadan Basra’ya girmişlerdir. 
İngiliz Fırkası, yeniden ileri harekete geçerek Kurna 

mevkiini işgal etmiştir. Kurna’nın İngilizlere geçmesi 
üzerine İçişleri Bakanlığı’nda Aşiret ve Muhacir işleriyle 
meşgul olan Kurmay Binbaşı Süleyman Askerî Bey bir 
miktar seçme subay ile birlikte Basra’yı geri almak üzere 
Irak’a gönderilmiştir. Zira Enver Paşa, Trablusgarp/
Bingazi tecrübelerine güvenerek Irak’ta da mücahitlerle 
iş görülebileceğini düşünmüştür. Süleyman Askerî Bey 
kuvvet toplamaya ve hazırlıklar yapmaya başlamıştır. Bu 
arada İngiliz ordusunda da bir değişiklik meydana gelmiş 
ve Irak’taki 6. Tümen Kumandanlığına General Charles 
Townshend atanmıştır. Nihayet Süleyman Askerî Bey, 
uzun bir hazırlık devresinden sonra 11 Nisan 1915’te 
Bercisiyye ve Şuaybe’deki müstahkem İngiliz mevzilerine 
taarruz etmiştir. Ancak büyük kayba uğrayarak geri 
çekilmeye başlamıştır. Askerî Bey, geri çekilme sırasında 
ümitsizliğe düşmüş ve Bercisiyye koruluğunda intihar 
etmiştir. Süleyman Askerî Bey’in vefatı üzerine Irak ve 
Havalisi Komutanlığı’na Albay Nurettin (Konyar/Sakallı 
Nurettin Paşa) Bey tayin olunmuştur.

Bu arada İngiltere harekâta devamla hiçbir direnişle 
karşılaşmadan 3 Haziran’da Amare’yi işgal etmiş, 25 
Temmuz’da da Nasıriye’ye girmişlerdir. Kolayca kazanılan 
bu başarılar, İngilizleri Kutü’l-Amâre üzerine yürümek 
için cesaretlendirmiştir. Gerekli keşiflerden sonra saldırıya 
geçen İngiliz kuvvetleri, 28 Eylül’de yapılan Kutü’l-
Amâre Meydan Savaşı sonucunda Kutü’l-Amâre’yi ele 
geçirmiştir.   

1. Kutü’l-Amâre Kuşatması
Irak’ta durum bu halde iken Osmanlı Genelkurmay 

Başkanlığı’nın emriyle Kurmay Albay Halil Bey ve 18. 
Kolordusu gelerek Nurettin Bey’in emrine verilmiştir. 
Bu arada Irak’ta 6. Ordu Komutanlığı kurularak Alman 
Mareşali Von Der Goltz, bu ordunun komutanı tayin 
edilmiştir. Osmanlı kuvvetlerindeki komuta değişiklikleri 
sırasında General Townshend, Bağdat istikametinde ileri 
yürüyüşe başlamıştır. 22 Kasım 1915’te de Selman-ı 
Pak’ta Nurettin Bey komutasındaki kuvvetlerle bir 

Doç. Dr. Serdar SAKİN

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
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savaşa tutuşmuştur. İngilizler cephe hattının büyük bir 
kısmına iyice yaklaştıkları sırada Halil Bey, çöl tarafında 
bulundurduğu 5 taburun hepsini birden süngü hücumuna 
kaldırmış ve ölene kadar çarpışılmasını emretmiştir. Bu 
taktik İngiliz kuvvetleri üzerinde önce şaşkınlık sonra 
panik yaratmıştır. Townshend, güvenilir bir adam olarak 
tanımladığı Halil Bey’in kıtalarıyla birlikte gelmesinin 
Nurettin Bey’i kurtardığını belirtmiştir. Neticede savaş 
çok kanlı olmuş, Townshend, geri çekilmeye başlamıştır. 

Yenilen İngiliz kuvvetleri, 3 Aralık 1915’te Kut’ül-
Amare’ye sığınmışlardır. 7 Aralık’ta Kut kalesi kuşatma 
altına alınmıştır. Bundan sonra Türk kuvvetleri taarruz ve 
hücumdan vazgeçerek şehrin kuşatmasıyla ve güneyden 
gelecek yardım kuvvetlerine karşı savunma tertipleri 
almakla meşgul olmuşlardır. Kuşatmaya başladıktan 
sonra Irak ve Havalisi Komutanlığı’nda komuta ve yetki 
uyuşmazlığından dolayı birçok problemler çıkmış, bunlar 
dolaylı olarak savaşın seyrini ve neticesini olumsuz 
yönde etkilemeye başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlı 
Başkomutanlık Vekâleti, Irak ve Havalisi Komutanı Albay 
Nurettin Bey’i başka bir göreve atamak üzere görevinden 
alındığını ve yerine 18. Kolordu Komutanı Albay Halil 
Bey’in atandığını bildirmiştir. 1916 yılı Mart ayı sonlarına 
doğru da 6. Ordu Komutanı Mareşal Von Der Goltz Paşa, 
Tifüs hastalığına yakalanarak ölmüş, bu durum karşısında 
Halil Paşa, bu sefer 19 Nisan 1916’da 6. Ordu Komutanı 
ve Bağdat Valisi olarak atanmıştır.

 Bu arada General Townshend’in birliklerini kurtarmak 
maksadıyla 1916 yılının ilk dört ayı içinde İngilizler pek 
çok teşebbüste bulunmuşlardır. Ancak bu hücumlarında 

başarı sağlayamamışlardır. Bu safhada Townshend, kale 
içindeki bütün kıtaların istihkakında düzenlemeye gitmiştir. 
Zira o, istihkakı dönem dönem azaltarak yaklaşık Nisan 
ortalarına kadar dayanacak kadar hububat ve ete malik 
olacağını hesap etmiştir.  Townshend, ekmek tayınını 10 
Nisan’da 145 grama düşürmüştür. Bu sırada Townshend 12 
Nisan’da General Lake’den Hava Kuvvetlerinin havanın 
müsait olması durumunda Kut’a her gün 2500 kg’lik 
erzak atabileceğini söylediği bir telgraf almıştır. Ancak 
ümit edilen olmamıştır. Yüklerin ağır olması uçakların 
uçmasını son derece zorlaştırmıştır. Yine pilotlar, erzakı 

atacak zamanı iyi tespit edememişlerdir. Bu nedenle de 
erzakın bazısı nehre düşmüştür. Bazısı da Türk siperlerine 
düşmüştür. Örneğin 103. Alayın 3. Taburu siperlerine 
düşen un çuvalı sayesinde Türk askerleri beyaz halis 
undan ekmek yaparak yemiştir. Denilebilir ki 5 uçaktan 
ancak birisi Kut’a istenileni atabilmiştir. Uçaklar ile Kut’a 
yardım gönderemeyen İngilizler bu sefer de 23/24 Nisan 
gecesi Dicle Nehri üzerinden erzak dolu Julnar isimli 
bir gemiyi göndermişlerdir. Gemide 5000 kişiyi iki ay 
beslemeye yetecek kadar erzak bulunmaktadır. Bu gemi 
de 25 Nisan’da Türk kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. 
Bu gemiye “Kendi Gelen” adı verilmiştir.  Bundan sonra 29 
Nisan’a kadar yine havadan un atmakla uğraşmışlar. Hatta 
bu çabalar sırasında bir İngiliz uçağı Türkler tarafından 
düşürülmüştür.

2. Kutü’l-Amâre Zaferi
Yardıma gelen İngiliz kuvvetlerinin her gelişlerinde 

başarısızlığa uğramaları karşısında General Townshend, 
Halil Paşa’ya bir mektup göndererek ateşkes görüşmelerinde 
bulunmuş ve erzakının tükenmesinden dolayı biran önce 
erzak gönderilmesi isteğini belirtmiştir. Dicle Nehri’nde 
yapılan görüşmede Townshend, askerlerinin esir oldukları 
takdirde Türk hükümetinin esirlere maaş vermek 
mecburiyetinde kalacağını bu nedenle serbest bırakılarak 
Hindistan’a gönderilmelerini ümit ettiğini, Halil Paşa’nın 
adına yazılmış 1.000.000 (Bir Milyon) İngiliz Sterlini 
karşılığı bir çekin verileceğini belirtmiştir. Halil Paşa, 
bu teklife karşı kayıtsız şartsız teslimde ısrar etmiştir. 
Uzlaşmaya varılamayınca vedalaşarak ayrılmışlardır. 
Sonra General Townshend, üstlerine bir telgraf göndererek 
Halil Paşa’ya 2.000.000 İngiliz lirası ile beraber esir 
olan Türk askerleri ile Kut’taki İngiliz askerlerin 
mübadelesinin teklif edilmesini önermiştir. General 
Lake, iki milyon liranın sarfı için Londra’dan yetki talep 
edeceğini bildirmiştir. Kısa bir süre sonra ise İngiliz casusu 
Lawrence, yeni bir mektup ile Halil Paşa’nın karargâhına 
gitmiş, Türk hükümeti namına 2.000.000 İngiliz Sterlini 
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çek vermeyi teklif etmiştir. Bu teklife Halil Paşa, Türk 
hükümetinin paraya ihtiyacı olmadığını artık bu şekildeki 
müzakerelerle vakit kaybedemeyeceğini söylemiştir. 
Gelinen noktada Townshend, daha fazla direnmeye gücü 
olmadığını, gıda teminine mecbur bulunduğunu düşünerek 
29 Nisan 1916 tarihinde teslim olmuştur. 

Kutü’l-Amâre’nin teslim kararı ile birlikte Halil Paşa, 
doğrudan General Townshend’in karargâhına gitmiştir. 
Bu sırada Townshend, odasında hazırlanmış Halil Paşa’yı 
beklemekteydi. Masasının üzerine General Townshend’in 
kılıcı ve iki revolveri konulmuştu. Bu anı Halil Paşa, şöyle 
anlatmaktadır: “Silahları aldım ve sonra tekrar General’e 
uzattım. General, uzun zaman şan ve şerefle kullanılan bu 
silahlar yine sahibine aittir. Generalim! Siz ordunuzun ve 
milletinizin şerefini tamamen müdafaa ettiniz. Vaziyetiniz 
kısmen Plevne’deki Gazi Osman Paşa’nın vaziyetidir. Sizi 
harp esiri olarak kabul etmiyorum, Padişahın ve Türk 
milletinin misafirisiniz. Rus Çarı yanında Osman Paşa 
ne muamele gördüyse siz de Türkiye’de aynı muameleyi 
göreceksiniz”. Halil Paşa’nın dediği gibi olmuştur. 
General Townshend, 3 Haziran’da İstanbul’a gelmiş ve 
bir grup teşkil eden adalardan Heybeliada’da ikametine 
başlamıştır. Eylül ayına doğru kaldığı ev çok soğuk 
olmaya başlayınca 19 Ekim’de İstanbul İngiliz Konsolosu 
Mr. Hamson’un Büyükada’daki yazlığına nakledilmiştir. 
General Townshend, Türkiye’de kaldığı müddetçe pekiyi 
bir muamele görmüştür. 

Kutü’l-Amâre’de Halil Paşa, 13 general, 481 subay ve 
13.300 er teslim aldığını belirtmiştir. Ayrıca Halil Paşa, 
Kutü’l-Amâre Zaferi sonrası “Orduma” başlığıyla günlük 
bir emir neşrederek şu sözleri kullanmıştır: “Aslanlar, 
bugün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan 
olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin 
ruhları sevinç içinde uçarken ben de hepinizin pak 
alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. 1500 
senelik İngiliz Devleti’nin tarihine bu vakayı ilk defa 
yazdıran Türk süngüsü olmuştur. Türk sebatının İngiliz 
inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale’de, ikinci 
vakayı burada görüyoruz. Bugüne Kut Bayramı namını 

veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bu günü kutlarken 
şehitlerimize Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar okusun. 
Şehitlerimiz yüce hayatlarında, gökyüzünde kızıl kanlarla 
uçarlarken gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimizle 
gururlansınlar.” Kutü’l-Amâre Zaferi’nden dolayı Halil 
Paşa’ya Padişah V. Mehmet Reşat namına Muharebe Altın 
İmtiyaz madalyası verilmiştir.

Sonuç
Tarih bir milletin hafızasıdır. Hafızalarını kaybeden 

milletler, başka toplumlara karışarak eriyip giderler. 
Bu nedenle her sene 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan, 19 
Mayıs, 30 Ağustos ve benzeri günlerde anma programları 
yapılmaktadır. Bu programların amacı geçmişte atalarımızın 
yaşadıklarını yeniden hatırlamak ve hatırlatmak sayesinde 
hafızalarımızı sürekli canlı tutmaktır. Tarihin bir 
toplumun hafızası olduğu düşünüldüğünde yaşanılanları 
hatırlamazsak, hatırladıklarımızı anıp anlatmazsak ve 
bıkkınlık gösterirsek biliniz bir an gelir ki hafızamızı 
kaybetmiş oluruz. Işte hafızamızı kaybetmeme ve devamlı 
yenileme adına yukarıda saydığımız anma programlarına 
devam etmeli, unutulan bir zafer olarak Kut Bayramı’nı da 
anma programları içerisine dâhil edip sürdürmeliyiz.
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Aklımın Söyledikleri
   İbrahim SUNGUR

Uzun uzun yazılması gerekenleri kısa kısa yazacağım. 
Peşinen söylemem gerekir ki konunun uzmanı değilim, sa-
dece aklımın söylediklerini yazacağım:

Otuz yılı aşkın Türk Devleti terör örgütü ile mücadele 
ediyor. Geçmiş yıllarda hükümetler ve devletin kurumları 
mücadelede tam yeterlilik gösterememiş olabilir. Ancak 
bir devlet aklı ve politikası mevcuttu. 2007 yılında Oslo 
ile başlayan, henüz TBMM’nin bile içeriğini bilmediği, 
“süreç” denen şey bugüne kadar Kandil, İmralı, Barza-
ni, HDP Brüksel ve her türlü aktörle, bugün buharlaşmış 
“akil” insanlarla devam ettirildi. 7 Haziran seçimlerinden 
sonra süreç buzdolabına konuldu ve örgüt tekrar saldırıla-
rına başladı. 

Peki şimdi ne yapmalı? Terörle nasıl mücadele edilme-
li? Öncelikle şunu bilmeliyiz ki Türkiye dağda ve şehirde 
basit bir terör örgütü ile mücadele etmemektedir. Bu terör 
örgütünü destekleyen, yönlendiren, eğiten, silahlandıran 
devletletlerin istihbarat teşkilatlarının olduğu ve esas itiba-
rıyla sözde müttefiklerimiz başta olmak üzere sömürgeci 
egemen güçlerle savaştığımız bilinmelidir. İşimiz zordur 
ama bizim için imkânsız değildir. Milletimizde hâlâ bir 
problem yoktur. Siyasiler ve devleti yönetenler bilimsel 
aklı, şuuru, idraki öne koyarak tam bir azim, kararlılık ve 
devamlılıkla konuya bakabilirlerse hiç de zor değildir.

Geldiğimiz şu sıcak günlerde önerilerim şunlardır: Ön-
celikle çözüm denen müzakere süreci buzdolabından çıka-
rılarak çöpe atılmalı ve mücadelenin sonuna kadar devam 

edeceği net bir şekilde açıklanmalıdır. Zira ne bölge in-
sanı ne de bürokrasi tam olarak devlete inanamıyor. Bu, 
şaka değil; gizli de değil; küçücük kulak vermek durumu 
anlamaya yeter. Bölgede yaşayanlar belli müddet müca-
deleden sonra, “devlet bizi yeniden terör örgütünün 
inisiyatifine bırakır mı” kuşkusunu taşıyor. Bürokrat ise, 
“yaptığım ya da yapacağım görevden dolayı yargılanır 
mıyım” kaygısında. Bu durum düzelip devlete güven te-
sis edilmeden mücadeleden başarı elde etmek söz konu-
su değildir. Bu yetmez elbette. İlk ve acil yapılması ge-
reken TSK’ya elektronik istihbarat donanımının yeniden 
verilmesi, bölgede belli illerde sıkıyönetim ilanı, terörle 
mücadele yasasını yeniden düzenleme, KCK’nın lider 
kadrosunun tutuklanmaları, bölgeye tecrübeli vali, em-
niyet müdürü, kaymakam, savcı, komutan ve istihbarat 
elemanlarının atanması, koruculuk sisteminin geliştirilip 
artırılması ve maaş, emeklilik,  SSK gibi hakların tanzimi, 
güvenlik güçlerine derhal operasyon yetkisinin verilmesi, 
örgütün mali kaynaklarının önüne geçilmesi, en önemlisi 
de dost ve müttefik ülkelerle yüksek bir diplomasi başlatı-
larak örgütün üstünden ellerinin çekilmesinin istenmesi… 
Tabii sadece bölge değil Türkiye’nin diğer şehirleri başta 
İstanbul olmak üzere örgütsel faaliyetler açısından kontrol 
ve denetim altına alınmalıdır. 

Bütün bunları yapıp başarabilecek kadrolar mevcuttur. 
Partizanlıktan uzak, siyasi düşüncesini öncelemeden, sa-
dece liyakatinden dolayı tayin, terfi ve atamalar yapılabi-
lirse meselenin çözümü hiç de zor değildir.
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Kainatı,  gökleri ve yeri, bu ikisi arasındakileri anlamlı 
ve amaçlı yaratan yüce Allah, insanı da misafir olarak dün-
yaya göndermiştir. Maddi ve manevi birçok nimetler sun-
duğu insana da Yüce Yaratıcı iman etmek, ibadet etmek,  
itaat etmek ve onun gösterdiği yolda yürümek sorumlu-
luğunu da yüklemiştir. Ona iman etmenin, ibadet etmenin 
yollarının nasıl olacağını gösteren vasıta olarak da kitaplar 
göndermiştir. Bu kitaplar içinde en son gönderilen ve kıya-
mete kadar da devam edecek olan kutsal kitabımız Kuranı 
Kerimdir.

Kuranımız, Peygamberimize 23 yıllık peygamberlik 
süresince, muhtelif vesilelerle Yüce Rab katından, Cebrail 
aracılığıyla indirilen son ilahi kitaptır. 114 sure ve 6666 
(6236) ayetten meydana gelmekte,  kelime olarak oku-
mak, toplamak, bir araya getirmek demektir. Furkan, zikir, 
hüküm, hikmet, şifa, beyan, nimet, burhan, hak, nur gibi 
isimleri de vardır. En çok kullanılan ise, Kuran’ı Kerim ve 
Kitaptır. Dört büyük kitaptan 
Zebur ve Tevrat Yahudilere, 
İncil Hıristiyanlara gönderi-
lirken, Kuran’ı Kerim de özde 
Müslümanlara, genelde ise, 
tüm insanlığa gönderilmiştir. 
Hz. Ebubekir devrinde mus-
haf haline getirilerek muhafa-
za altına alınmış, Hz. Osman 
zamanında çoğaltılarak İslam 
memleketlerine gönderilmiş, 
lafzı ve hattı ile koruma altına 
alınmıştır. Zaten Kuran, Hicr 
Suresi’nin 9’uncu ayetinde ilahi koruma altında olduğunu 
belirtmektedir. “Doğrusu Kitab’ı biz indirdik, onun koru-
yucusu da elbette biziz” demektedir.

Kuran, insanların bir benzerini ortaya koyamayacakla-
rı, lafzı ve ruhu ile çok mana anlatan mucize beyandır. İsra 
Suresi 88’inci ayette “İnsanlar ve cinler, birbirine yar-
dımcı olarak bu Kuran’ın bir benzerini ortaya koymak 
için bir araya gelseler, and olsun ki yine de bir benze-
rini ortaya koyamazlar.” demektedir. Kuran’ımız ayrıca 
inananlara bir hidayet rehberidir.  Al-i İmran Suresi’nin 
138’inci ayetinde “Bu kuran, insanlara bir açıklama, 
sakınanlara hidayet ve öğüttür” denilmektedir. Aynı za-
manda Yunus Suresi’nin 57’inci ayetinde ise Kuran’ı Keri-
min dört özelliği belirtilmektedir. Bunlar Yüce Rabbimiz-
den öğüt, kalplere bir şifa, inanlara bir rehber ve herkes 
için rahmet. “Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve 
kalplerde olana bir şifa, inananlara doğruyu gösteren bir 
rehber ve rahmet gelmiştir”  diye bahsetmektedir. Kuran 
ayrıca insanlığa bir nurdur. Maide Suresi’nin 15’inci aye-
tinde “Doğrusu size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap 
gelmiştir” denilmektedir.  

 Kuran’ımızın Yüce Allah katından indirilişindeki hik-
met ve maksat,  birincisi ilahi mesajlarının anlaşılması, 
ikincisi yaşanmasıdır. Müslümanlar, Kuran’ı Kerimi oku-
mak, anlamak ve yaşamakla emrolunmuştur. Kuranımı-
zın ilk emri okudur. İnandığı ve hayat nizamı edineceği 
Kuran’ı devamlı okumalıdır. Kişi hem kendisi okumalı, 
ailesine, yakınlarına ve çevresine okunmasını sağlamalı-
dır. Kuran okumaktan maksat O’nu anlamak, anladıktan 
sonra onun hükümleri ile amel etmek ve O’nun gösterdiği 
yoldan yürümektir. Yüce Allah  Sad Suresi’nin 29’uncu 
ayetinde “Bu Kuran, ayetlerini düşünsünler ve akıl sa-
hipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir 
kitaptır”, İsra Suresi’nin 155’inci ayetinde ise “Şüphesiz 
ki bu Kuran, en doru yola iletir. İyi davranışlarda bulu-
nan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat oldu-
ğunu müjdeler” demektedir.

Peygamber Efendimiz Yüce Allah’ın bu mucize Kitabı 
ile kalpleri fethetti, gönülleri 
nurlandırdı, insanlığı O’nunla 
hidayete erdirdi. Hz peygam-
berimiz “Sizin en hayırlınız. 
Kuran’ı öğrenenleriniz ve 
öğretenleriniz” demektedir. 
Kuran’ı Kerimde Rabbimizin 
muhatabı insanlardır. Allah 
bize değer vermekte, Ku-
ran’ında bize seslenmektedir. 
Kuran’a değer verenler, ina-
nanlar samimi kullardır. O’nu 
okumak, anlamak, dinlemek 

ve hayatımızda amel etmek ve yaşamak bir ibadettir.  Ab-
destli okumak ise, daha da bir faydalıdır ve sevaptır. Her 
gün kıldığımız namazlarımızda Kuran okuyoruz, onunla 
iç içe yaşıyoruz. Namazda Kuran okumak namazın farzla-
rındandır. Ancak Kuran’a iman O’nu yaşamakla olur. O’nu 
okumalı, anlamalı ve O’na göre yaşamalıyız. Peygambe-
rimiz Kuran’a göre hayatımızı yaşamamız konusunda 
:“Kuran’a sarılınız. O’nu hayat rehberi tanıyınız. Çünkü 
O, Allah’ın kelamıdır” demektedir. Kuran, Yaratan ile in-
sanlar arasında bir köprüdür ve O’na ulaşma aracıdır. İn-
sanların Rablerine giden doğru yolu bulabilmeleri için na-
sihattir, yol gösterici büyük bir haberdir. Kuran’ı okuyan 
ve onunla amel eden kişinin anne ve babası da fayda göre-
cektir. Bu konuda Peygamber Efendimiz : “Kim Kuran’ı 
Kerim okur ve onunla amel ederse, kıyamet gününde 
ana ve babasına, güneşin ışığı gibi parlak nurdan bir 
taç ve eşi olmayan iki hülle giydirilir” demektedir. Başka 
bir Hadisi Şerifte ise “Kulları Allah’a en fazla yaklaştı-
ran şey, O’nun kelamı Kuran’ı Kerimdir” denilmektedir. 
Peygamber Efendimiz veda hutbesinde “Size iki emanet 
bırakıyorum. Onlara sıkı sıkıya sarılırsanız hiçbir zaman 

KUR’AN’I ANLAMAK 
VE YAŞAMAK

Necdet BAYRAKTAROĞLU
necdetbayraktaroglu@hotmail.com

“Peygamber Efendimiz Yüce 
Allah’ın bu mucize Kitabı ile 
kalpleri fethetti, gönülleri nur-

landırdı, insanlığı O’nunla hidayete 
erdirdi. Hz peygamberimiz “Sizin en 
hayırlınız. Kuran’ı öğrenenleriniz ve 
öğretenleriniz” demektedir.”

Gençlik Dergisi20



yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar; Kuran ve sün-
netimdir” demiştir. Hayatımız Kuran ile anlam kazanır. 
Dünya ve ahret saadetine ancak O’nunla ulaşabiliriz. Bu 
nedenle O’nun kıymetini ve hikmetini bilmeliyiz, anlama-
lıyız ve yaşamalıyız. 

Hayatımıza Kuran’ı nasıl yerleştirmeliyiz. Kuran’ı Ke-
rimi Arapça mı, yoksa Türkçe mealinden mi okumalıyız. 
Her iki şekilde de okuyalım. Ancak Kuran, sadece sevap 
kazanmak, ya da hatim indirmek için Arapça okunacak bir 
metin değildir. Kuran’ı anlamak için, Türkçesini, mealini, 
tercümesini, tefsirini ve açıklamalarını okumak ve hakkı-
nı vermek lazım. Yüce Rabbimiz Kuran’ı anlaşılmak ve 
amel edilmek üzere göndermiştir. O’nu okumakta ki ana 
gaye, onu anlamaktır. Huşu ile okumalı, anlamalı ve bize 
olan hitabını, rahmet yüklü mesajlarını, emir ve buyruk-
larını kavrayarak hayatımıza uygulamalıyız. Anlamadı-
ğımız Arapça yazıları tekrar edip durarak Kuran okumuş 
olmayız. Peygamber Efendimize ilk gelen ayet “İkra” 
yani “oku” diye başlar ve bu “anla” demektir. Bu aynı za-
manda “öğren, belle”, hatta “Başkalarına bunu aktar”, 
“Başkalarını hakikate çağır” demektir. Kuran okumada 
üç temel esas vardır. Kuran’ı kıraat etmek, tilavet etmek 
ve tertil ile okumak. Bu üçü de Kuran’ı anlamayı içerir. 
Ramazan ve kandil günlerinde veya başka günlerde sevap 
alayım diye Kuran’ı gözle okumak, dilimizle seslendirmek 
bu okuduklarımızın ifade ettiği manada “kıraat etmek”, 
“tilavet etmek” ve “tertil” üzere okumak değildir. Bu fay-
dasız mıdır?, Elbette değildir. Anlamadan Arapçasından 
okumak güzeldir ve sevaptır. Yüce Rabbimizin kelamını 
okuduğumuzun farkında oluruz. Ancak anlamadığımız 
için hayatımıza uygulamamız için bize olan mesajlarını, 
emir ve buyruklarını öğrenemeyiz. Çünkü kişinin anla-
ması lazım, anlarsa okumuş olur. İnsan ben iyi okudum, 
anladım, kavradım diyor, anladıkları ile amel etmiyor, 
değerlerini yaşamıyorsa, bu okumanın da bir anlamı ve 
faydası yoktur. Kuran’ı Kerim okunacak, anlaşılacak ve 
yaşanacaktır. Zira bu amaçla Müslümanlara, inananlara 
ve bütün insanlığa gönderildi. Kuran’ı Kerimi okumanın 
fazilet ve kıymeti, sırrı ayetlerinde saklıdır.  Peygamber 
Efendimiz bu konuda çok önemli tavsiyesi vardır: “Sizin 
anlayarak okuyacağınız Bakara Suresi, anlamadan oku-
yacağınız şu kadar hatimden daha sevaptır, daha fazi-
letlidir” demektedir. Anlamasan da oku sevaptır anlayışı, 

büyük bir vebaldir.  Kuran’ı okuyacağız, çok iyi öğrenece-
ğiz, anlayacağız ve bildiklerimizi de, daha sonra hayatımı-
za uygulamaya dönüştürecegiz. Amel etmek, uygulamak 
niyeti ile Kuran okumalıyız. Kuran’ı kerimde “Dedikodu 
yapmayın, gıybet etmeyin, yalan söylemeyin, iftirada bu-
lunmayın, haramdan ve hilekarlıktan kaçının, hasetlik 
etmeyin, kin ve husumet beslemeyin, haksızlık etmeyin, 
sabırlı, hoşgörülü, merhametli ve kanaatli olun, sevin, 
iyilik edin, gönül alın, fedakar olun” gibi ayetlerde bun-
ları okuyup sonrada yaşantımızda yerine getirmez isek, o 
zaman vebal ve günahını yaşamış olur, okuduğumuzun da 
bir önemi kalmamış olur. Oysa Kuran’ımız anlaşılmayı 
ve yaşanmayı bekliyor. Tüm insanlığı hak ve hakikate ça-
ğırmaktadır. İnsanlığı okumaya, düşünmeye ve aklıselim 
ile hareket ederek doğru olanı bilmeye ve benimsemeye, 
inanmaya davet ediyor.

Türk ve İslam kültüründe Kuran’ı Kerime çok değer 
verilir ve saygı gösterilir, evlerin baş köşesinde yer veri-
lir. Ancak bu değeri şekilde bırakırsak bir kıymeti olmaz. 
İşlemeli, kanaviçeli süslü bez ve muhafazalar içinde du-
vara asarak, kütüphanemizin veya dolabımızın en güzel 
yerine koyarak okumamızı engellersek, bu O’na saygı 
olmaz. Toplumumuzda genelde anlayış bu olup, saygı 
şekle dönüşmüştür. İnsanı yücelten ve hayatı anlamlı kı-
lan Kuran’ımızla, sadece duygu ve sevap yönü ile değil, 
bilgi ve amel yönü ile irtibat kurmamız lazımdır. İnanç 
değerlerimizin korunması açısından çok önemlidir. Bu ko-
nuda Temel fıkrası anlatılır. Temel para kazanmış ve kim-
se kendisinden borç para istemesin veya çalınmasın diye 
kazandığı parayı bir yere saklamış ve “Ben oni öyle bir 
yere sakladum ki, hırsız girse bile bulamaz” demiş. Peki 
parayı nereye sakladın diye sorduklarında; “Kuran mus-
hasına sakladım. Çünkü insanlar hiç O’na dokunma-
yi” demiş. Kuran’ı Kerimi okuyup anlamadığımız ve hü-
kümlerini hayatımıza uygulamadığımız için, Peygamber 
Efendimiz kıyamet gününde, Kuran’ımızın Furkan Suresi 
30’uncu ayette buyurulduğu üzere“Ey Rabbim, ümmetim 
bu Kuran’ı bir kenara itip bıraktılar” diye şikayette bulu-
nacak. Bu nedenle O’na alakalı olur, içini açar okur, hayat 
verici hükümlerini yaşantımıza aktarırsak, o zaman saygılı 
olmuş oluruz.

Mevlana Hazretleri bu geçeği Mesnevisinde çok güzel 
dile getirmektedir:
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Kuran, Peygamberlerin kıssaları ve halleri / Peygam-
berler de Hak denizinin balıklarıdır.

Kabul etki sadece okumak Kuran değildir / Nebi ve 
velileri sadece görmek fayda sağlamaz.

Milli şairimiz Mehmet Akif de, bu konu ile ilgili olarak 
şöyle demektedir:

Ya açar Nazm-ı Celil’in, bakarız yaprağına / Yahut üf-
ler geçeriz bir ölünün toprağına.

İnmemiştir hele Kuran, bunu hakkıyla bilin / Nu me-
zarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!

İnsanlarımızın Kuran’ı Kerimle nasıl buluştuğu, oku-
masını ne şekilde yaptığı, meali ile okuma oranı gibi konu-
larda kamuoyu anketi yapıldı ve çok şaşırtıcı bilgiler ortaya 
çıktı.  Diyanet İşleri başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu 
ve Anar kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı araştırmada, 
araştırmaya katılanların yüzde 92.6’sı, dinin hayatlarında 
önemli bir yer tuttuğunu, yüzde 94’ünün evinde Kuran’ı 
Kerim bulunduğu, Kuran’ı Arapçasından okumayı bilen-
lerin oranı yüzde 41.9, bilmeyen kişi oranı yüzde 57’dir. 
Eğitim seviyesi yükseldikçe Arapça okuma oranı daha da 
düşmektedir. Kuran’ı okuyanların yüzde 72.9’u Arapçası-
nın çocukluk çağı olan 5-14 yaş arasında öğrenmektedir. 
Araştırmaya katılanların yüzde 70’e yakını kısmen de olsa 
Kuran meali ile okuduklarını, yüzde 24’ü Türkçe mealin 
tamamını okuduğu, yüzde 76’sının da okumadığı tespit 
edilmiştir. Meal okuyanların yüzde 67’si Kuran’ı daha iyi 
anlamak için okuduğunu belirtmiştir. Araştırmada sorulan 
“Kuran’ı Kerim mealini ne zaman okursunuz?” soru-
suna yüzde 52.8’i fırsat buldukça, yüzde 25’i çok seyrek 
okurum, yüzde 17.9’u mübarek gecelerde derken, sadece 
yüzde 4.9’u düzenli okuduğunu beyan etmiştir. Demek 
ki ülkemizde Kuran’ı meali ile devamlı ve düzenli oku-
yanları oranı yüzde 5 civarında bulunmaktadır. Üzülerek 
belirtmek gerekir ki bugün, Kuran’ımızın enerjisinden, 
özünden, anlamından uzak, üstün hikmet ve maksadını an-
lamayan ve hayatlarında ve yönetimlerinde yaşamayan ve 
uygulamayan Müslüman ülkeler ve bu ülkelerde ki insan-
lar, kin, husumet, anarşi, çatışma ve düşmanlık içindedir 
ve de geri kalmışlardır.

Diyanet İşleri Başkanlığının bilgisi dahilinde bir sivil 
toplum örgütü tarafından yaptırılan araştırma sonuçlarının 
kendilerini ürküttüğünü ifade eden Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez bu anket konusunda “22 bin kişi üzerinde yapılan 
araştırma da, yüzde 20’lik bir kesimin Kuran’ı Kerimi 
hayatta eline almadığı, yüzde 60’ının Kuranı eline aldığı 
ancak yüzüne okuyamadığı ve yüzde 40’lık kesimin de 
Kuran’ı yüzüne okuyabildiği ve yüzde 80’lik bir kesimin 
ise yüzüne okuduğu Kuran’ın manasını bilmediği sonu-

cu bizleri ürküttü. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, ülke-
mizde yaşayan her Müslüman’ın mutlaka Kuran’ı Kerimi 
bilmesini isteriz. Ancak, yüzde 20’lik bir kesimin Kuran’ı 
hiç eline almamış olması bizleri çok üzdü. Tüm Kuran 
kurslarımızda okunan Kuran’ın mutlaka mealinin okun-
masını istiyoruz ki insanlarımız okunan Kuran’ın anla-
mını bilsinler”  demiştir. Hayatını Kuran hizmetine ada-
yan bu milletin torunlarının üçte ikisi, Kuran’ın anlamını 
okumaktan aciz durumdadır. Basın, medya, televizyon ve 
diziler, magazin programlar, internet, bilgisayar ve oyun-
ları, cep telefonlar, tabletler, okul, çevre, sokak ve başka 
etkileyici faktörler, insanlarımızı, özellikle gençlerimizi 
kirli bilgi ve yanlış olumsuzluklarla kuşatmış ve esir almış 
vaziyettedir. Çocuklarımız yarınlarımızdır, geleceğimizin 
teminatıdır. Onlara Kuran’ı okutmaya çalışalım, ancak an-
lamlarını bilerek okuma yapmalarını, anladıkları ile de ha-
yatlarına uygulamalarını sağlayalım. Yarınlarının aydınlık, 
huzur ve mutlu olmalarını, dünya ve ahret hayatlarının Ku-
ran ışığı altında bilgili ve donanımlı olmalarını istiyorsak, 
Kuran’la buluşturmalıyız.

ABD’de bulunan George Washington Üniversitesin-
ce dünyanın 208 ülkesi arasında yapılan bir karşılaştırma 
sonunda, İslami ideallere en çok uyan, İslam’ın emirleri-
ne uygun toplum yapısı oluşturabilen ülkeler belirlenmiş 
olup, İslamiyet’in öne çıkardığı idealleri yerine getiren 
ülkeler arasında İrlanda’nın birinci sırada, Danimarka’nın 
ikinci, Lüksemburg’un üçüncü sırada olduğu ortaya çık-
mıştır. Yapılan çalışmada Norveç 6’ncı sırada yer alırken 
Müslüman ülkeler, listenin en son sırasında yer almışlar-
dır. En şaşırtıcı çıkan sonuç ise, Kuran’ı Kerim idealle-
rine uygun yaşama esasına en az uyan, en uzak yaşayan 
ülkelerden birinin Suudi Arabistan olduğu ve listenin 131. 
sırasında yer aldığı görülmektedir. İslam’ın temel değer-
lerinin, dine dayalı yönetimlerce yerinde ve gerektiği gibi 
uygulanmadığı bu sonuçlarla ortaya çıkmaktadır.

Türk ve İslam devletlerinde Kuran’ı Kerimin çok an-
laşıldığı ve yaşandığı, O’na yöneldiği ve O’nu rehber 
edindiği dönemlerde, yükseliş ve medeniyet kalkınması 
yaşanmıştır. Kuran’ı hayatımızın kitabı olarak okumalı 
anlamalı ve yaşamalıyız. Okuyup anladıklarımızla haya-
ta, olaylara, ilişkilerimize Kuran ışığında bakarak, onun 
emir ve buyruklarına göre hayatımızın içinde yaşamalıyız. 
Hayatımızın bütün alanlarına yön verecek yegane kitap-
tır. Düşündüklerimize, konuştuklarımıza, bakışlarımıza 
O’ndan okuduklarımız yön vermelidir. Yüce Allah’ın ver-
diği akılla okumalı, anlamalı ve İslam’ı yaşamalıyız. Şunu 
özellikle unutmamalıyız ki ilimli iman, bilgili iman Allah 
katında daha kabul ve mübarektir.

KAYNAKLAR
Prof. M. Mahmud Es-Savvaf- Çev. Prof. Dr. Davud Aydüz- Kuran’ı 

Anlamak ve Yaşamak-Işık Yay.
Muhammed Gazali- Kuran’ı Anlama Yöntemi- Çev. Emrullah İşler-

İst.1998
İsmail Hami Danişmend- Garp Ediplerinin Kuran’ı Kerim Hayran-

lığı-Dergah Yay.-İst. 1978
Kadir Akel-Müslüman’ın Yaşam Koçu Kuran’dır- Ahir Zaman Yay. 

2015
Türkiye’de Dini Hayat Araştırması- Diyanet İşleri Başkanlığı-An-

kara-2014
Kuran Araştırmalar Grubu- Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize- İstan-

bul Yay.2003
Muhammed Mustafa el-A’zami- Çev. Ömer Türker- Fatih Serenli-

Kuran Tarihi - İz Yay. 2015

“İslam’ın emirlerine uygun toplum 
yapısı oluşturabilen ülkeler be-
lirlenmiş olup, İslamiyet’in öne 

çıkardığı idealleri yerine getiren ülke-
ler arasında İrlanda’nın birinci sırada, 
Danimarka’nın ikinci, Lüksemburg’un 
üçüncü sırada olduğu ortaya çıkmıştır. 
Yapılan çalışmada Norveç 6’ncı sırada 
yer alırken Müslüman ülkeler, listenin 
en son sırasında yer almışlardır.”
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3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ’NÜ KUTLADIK

Zeki Ceran’ı da Uğurladık
Eğitimci Zeki Ceran, 20 Haziran 1948 tari-

hinde Gemerek ilçesinin Arpaözü köyün-
de doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul 
ve liseyi Kayseri’de okudu. Yüksek 
öğrenimini 1968 yılında Konya 
Selçuk Eğitim Enstitüsü’nde ya-
parak fen bilgisi öğretmeni oldu.

Atandığı ilk okul, Kayseri Ka-
dıburhanettin Ortaokulu’dur. Bu 
okulda1968-1975 yılları arasında 
görev yaparak çok sayıda öğrenci-
nin yetişmesini sağladı. 

1975-1978 yılları arasında Fevzi-
çakmak Lisesi’nde müdürlük yaptı. Mil-
liyetçi Cephe Hükümetinin iktidardan düşmesi 
üzerine Esenyurt Ortaokul’una sürgün edildi. Bu 
okulda 2 yıl çalıştı. Görev yaptığı son okul, 50. Yıl 
Dedeman Ortaokulu oldu. Bu okulda 14 yıl görev 
yaptıktan sonra 1994’te emekli oldu.

1990’da Kayseri’de yılın öğretmeni şeçildi.
Zeki Ceran, Kayseri’de dershaneciliğe en çok 

hizmet etmiş eğitimcilerden biridir. Dershane 
sahibi, dershane müdürü ve dershane 

öğretmeni olarak uzun yıllar çeşitli 
dershanelerde hizmet verdi. Sıra-

sıyla şu dershanelerde şu görevleri 
yapmıştır: Türkeli Dershanesi 
müdürlüğü, Öztürkeli Dershanesi 
kurucu ortaklığı ve müdürlüğü, 
Doruk Dershanesi müdürlüğü, 
Rota Dershanesi ortaklığı ve mü-

dürlüğü.
Kayseri’de Ülkücü Öğretim 

Üyeleri ve Öğretmenler Derneği’nin 
kurucularından olan Zeki Ceran şehrimiz-

deki bütün milliyetçi derneklerin de üyesi idi. 
Türk vatan ve milletine milliyetçi-ülkücü bir eğitimci 
olarak hizmet eden Zeki Ceran, 27 Nisan 2016 Çar-
şamba günü Hakk’a yürüdü. Cenazesi 28 Nisan 2016 
Perşembe günü Hunat Camii’nde kılınan cenaze na-
mazından sonra Kayseri Asri Mezarlığına defnedildi.

Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin.

3 Mayıs Türkçülük Günü, Bilgiyurdu Gençlik 
Eğitim ve Kültür Derneği’nde yapılan bir prog-
ramla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıy-
la başlayan programın takdimi EÜ Tıp Fakültesi 
öğrencisi Gül Hilal Tuzcu tarafından yapıldı.

Üniversite öğrencisi gençler, 3 Mayıs 1944 
Türkçülük-Turancılık hareketini ve bu hareketin 
kahramanlarını güzel ve özlü konuşmalarla anla-
tıp adeta canlandırdılar.

Zeki Velidi Togan’ın hayatı ve mücadelesi 
Merve Erdem,

Hüseyin Nihal Atsız’ın hayatı ve mücadelesi 
Fatma Yılbat,

Orhan Şaik Gökyay’ın hayatı ve mücadelesi 
Arzu Koca,

Alparslan Türkeş’in hayatı ve mücadelesi 
Ömer Temel,

Fethi Tevetoğlu’un hayatı ve mücadelesi Ka-
dir Küçükduran,

Hüseyin Namık Orkun’un hayatı ve mücadele-
si Sedat Arslantaş tarafından dile getirildi.

Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin?” 
adlı şiiri’ni Mehmet Aynal,

Fethi Tevetoğlu’nun “Türklüğe Kurban” adlı 
şiiri’ni Şevket E. Yılmazer,

H.Nihal Atsız’ın tabutlukta yazdığı “Selam” 
şiirini de İsmail Daşgeldi seslendirdi.

Rıza Erdi Kılıçkaya ve Eren Yaşar, ATSIZ 
Ata’nın bestelenmiş siirlerini seslendirdiler.

 
Program, Kürşad Marşı’nın birlikte ve ayakta 

söylenmesiyle sona erdi. 
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Mustafa İLHAN

ATATÜRK’ÜN  DIŞ POLİTİKASI 
ve GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ

“Siyaset” devlet işlerini düzenleme ve yürütmede  
mevcut şartlar kullanılarak en iyi ve doğru sonuç alma sa-
natıdır. Başarılı bir dış politikanın hareket noktası ise “mil-
li menfaatler”dir. Ancak bu doğrultuda verimli bir sonuç 
beklenir. 

Uluslararası ilişkiler aynı masada “eşitlik” üzerinde 
gerçekleşir. İyi sonuç almada kararlı ve caydırıcı olma hali 
politik zemini oluşturur. 

Türk siyasetinin sağlam temeli, Osmanlı Devleti’nin 
siyasi çalkantılar içinde bulunduğu ve şartların Batılı dev-
letlerin lehine sonuç verdiği bir zamanda  Mustafa Kemal 
tarafından atılmıştır.

Egemen güçler, İslam dünyasının, Müslüman insanının 
özgürleşmesinden korktukları için özgürlük ve bağımsızlı-
ğın onlara itaat etmeme gücünü kazandıracağını biliyorlar-
dı. Küresel güçler, içte ve dışta birleşik işbirlikçiler eliyle 
rahat bir yönetim arzu ederken Türk milleti Anadolu’da 
“hür ve bağımsız” yaşama arzusuyla mutlu sona ermeyi 
başarmıştır. Böylece “yönetilebilen millet”ten “yöneten 
millet”in yolu açılmıştır. Osmanlının yönetilmekte olan 
ülke iken 1925’te Türkiye Cumhuriyeti olarak yöneten 
ülke durumuna gelmesi bu yüzden Batı’yı rahatsız etmiş-
tir. Üstelik bu bağımsızlık fikrinin Batılıların sömürgesin-
de olan ülkelerin uyanmasına vesile olması dünya kon-
jonktürünü de değiştirmiştir. 

 Yeniden şekillenen dünyada ufukları değil, ufkun öte-
sini görebilen ve tarih yaratabilecek bir milletin yeniden 
keşfi gerekiyordu. İşte Mustafa Kemal bunu yaptı. O, 80 
yıldır devlet ve millet şahsiyetiyle yaşamamızı sağlamıştır. 
Bu sebeptir ki, Fransız bir tarihçi M.Kemal Atatürk için: 
“O bir milletin karakterini , özelliklerini yeniden keşfeden 
şahsiyettir.” diyordu.  20.yy’ın şahsiyet terminolojisine 
katkılarda bulunmuş, içinde olmuştur. O, çok daha büyük 
şeyler yapmıştır:

1.Hurafeci saltanatla, siyaseti dini temeller üzerine 
oturtan Emevi saltanat ve din anlayışını kullananlara din 
adına karşı çıkmıştır. 

2 .Bu yolla emperyalizme karşı çıkmıştır. 
3. Bugün de “Müslüman laik olamaz” diyenlere karşı 

o zaman İslam’da laikliğin birbirini tamamladığını ispat-
lamıştır. 

4. O’nun düşüncesinde İslam’dan modern hayatın bağ-
daştırılabileceğinin ispatı vardır.

5. Müslümanların asırlardır inançları ile aldatılmışlığı-

nın karşısında durmuştur. 
Bu gelişmeler karşısında Muhammed Ali Cinnah şöyle 

diyordu: “Hayatımda iki büyük Müslüman bilirim: Birisi 
o dini tebliğ eden Hazreti Muhammet, diğeri ise İslam’ı 
hurafelerden temizleyen büyük lider Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa.” 

M.Kemal’in hedefinde şu vardı: Dini tam ve doğru 
anlamak ve yaşamak.. Muhammedi imanı yerleştirmek..  
Müslümanca ve Türkçe düşünmek...

Bütün bunlarla birlikte hedefine iki büyük tehdidi oturt-
muştu: Emperyalizm ve Arabizm. 

Öte yandan İtilaf Devletleri ile savaşı doğru bir tercih 
olarak görürken içte sosyal hayatımızın düzenlenmesinde 
iç politikayı güçlendirecek temellerini atmıştır. Bu yüzden  
hayatımızı hep alt üst eden emperyalizm ve bugün de teh-
dit olarak ortaya çıkan Arabizme savaş açmıştır. Asırlar-
dan beri Müslümanlığı en güzel temsil eden Türk milleti 
olmuştur. Bugün Kayseri’de 74 cemaat vardır. Hiçbirinin 
başında Türk yoktur. Bu da Atatürk’ün politikasını doğru-
luyor. 

Yıllarca tarih derslerinde gençlere Türkiye’nin tehditle-
rini anlatırken Batı’dan daha çok siyasetten ve inanç kültür 
yönünden Doğu’nun tehlikesini vermişimdir. Türkiye’nin 
en büyük tehlikesi Arabizm’dir.  Bu, M.Kemal’in gö-
rülmeyen siyaset politikasıdır.  Doğu’nun alt kültürü ve 
inanç sistemi gizli bir büyük tehlikedir. Bu günkü iktidar 
sahiplerinin, saltanatlarını  Türkiye Cumhuriyetine olan 
düşmanlıklarıyla kazanmış olmalarının altında bunu payı 
vardır. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinin siyasi bir kuruluş 
olduğunu kabullenemiyorlar, hilafet saltanatını dayatma-
ları boşuna değildir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti, en çetin 
şartların doğurduğu bir siyaset devletidir.

Siyasi ve ekonomik olgunluk evresini aşmış olan em-
peryal güçler, kendilerine direnen toplumunu ve direniş 
güçlerini istemezler ve sevmezler. Bu sebeple toplumları 
yoksullaştırma, fakirlik yoluyla muhtaç etme.. Mankurt-
laştırma yani eğitimsizlikle düşünemez toplum haline dö-
nüştürme... gibi yöntemlerle onları kendilerine bağımlı 
hale dönüştürürler. Onların yerine kendileri düşünürler.  
Emperyal güçler ülkeleri işgal yoluyla yönetmiyorlar,  iş-
gal edilmiş beyinler ve onların konjonktürel katilleri eliyle 
en etkili ve kolayca yönetme yolunu seçmektedirler. İngi-
lizler diyorlar ki: “Biz her milletten alarak yetiştirdiğimiz 
bir milyon insanla 192 ülkeyi idare ediyoruz.”  
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Başarılı bir dış politika, bağımsızlıktan ve  büyük dev-
letlerin gücünün peşine takılmamaktan geçer. Atatürk’ün 
80 yıl başarı ile yürütülen dış politikasının şu esaslara 
bağlı yürütülmesi gerektiği Dışişleri arşivine girmiştir: Bir 
büyük devletin, büyük güçlerin peşine takılmamak... Sov-
yetlerle dost ilişkiler kurmak... Komşularla dostluk ilişki-
lerini geliştirmek... Arapların ve Ortadoğu’nun içişlerine 
karışılmamak...

Hariciye vekillerinden Numan Menemencioğlu ve Dı-
şişleri Bakanlığı müsteşarlarının bu tarzda tekrarları günü-
müzü aydınlatması yönünden fevkalade önemlidir.

Siyaset bilimciler siyaseti kolaylaştıran ve zorlaştıran 
unsurları iki şekilde ele alırlar: 

1.Kolaylaştırıcı faktörler: Tarih ve kültür birliği,  soy 
birliği, aynı dinden olma özelliği...

2.Zorlaştırıcı olan siyaset unsurları: İç hukuk ve yöne-
tim şekilleri farklı olan devletlerle, ekonomik sistemleri 
farklı olanlarla, din, etnik yapı, inanç, mezhep çeşitliliği 
olanlarla işbirliği...

Türkiye Cumhuriyeti dış politikada güçlü termino-
lojileri geliştirebilmiş dünyanın nadir devletlerinden bi-
ridir. Atatürk’ün, çağdaşlarının anılışı ve tarihe bıraktık-
ları kötü namlarına karşı Atatürk,  “Devlet adamlığı”nda 
Türk ve dünya devletleri arasında “siyasette değişmez 
terminoloji”yi de getirmiştir. Sadece “Yurtta barış, dün-
yada barış” ilkesinin bile, çağları aşan bir düstur olarak 
insanlık tarihine damga vurması yeterli değil midir? Türk 
milleti için de hür ve bağımsız yaşama arzusunun ne kadar 
güçlü tarihi temelleri olduğunun da yirminci yüzyıldaki 
kaşifidir.

Peki  2002’den sonra nerelerde hata yapıldı da Türki-
ye dış politikada  yalnızlaştı, politika üretemez  acizliğine 
düştü, retorik, sanal politika yapan bir ülke haline geldi? 

AKP iktidar olunca kısa bir süre emanetçi başbakanla 
yönetildi. Siyasi yasaklı RTE’nin  hüllelerle, Siirt’ten  nasıl 
milletvekili seçildiği ve ardından nasıl başbakan yapıldığı 
iyi okunmalı... Vekil oluşunun ilk günlerinde TBMM’ de 
yaptığı bir konuşmada “Bundan böyle siyasetin termino-
lojisini değiştireceğiz” demesi bugünlerin habercisi değil 
miydi? Konuşma sırasında CHP sıralarına dönerek kavga 
isteyenlere kavga için de hazırlıklı olduklarını haykırma-
sı...1 Mart Tezkeresi’nin Meclisten geçmemesinin yarattı-
ğı hayal kırıklığına karşın, bunu takip eden aylarda Ame-
rika seyahatleri sonrasında BOP’un eşbaşkanı olduğunu 
açıklaması... Ardından “Ilımlı İslam Projesi”nin başlatıl-
mış olması, içinde bulunduğumuz dramın ayak sesleriydi 
aslında.

Bütün konuşmalarında  Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Gür-
cü’... diyerek bahsetmesi, Kılıçdaroğlu’na Alevi demesi, 
RTE’nin etnik yapıyı, dinî inanç ve mezhep farklılıkları  
kullanarak devleti nasıl yönetmeye çalıştığının gösterge-
siydi. Bu tür politikalar komplo teorilerinin üretimine ve 
fantezilere kolayca taşınabilirliğini de beraberinde getir-
di.  İç sorunlarımızın uluslararası platformlara taşınması-
nın vahameti ve komikliğini yaşattı. Akabinde  kendimi-
zi,  milli ve üniter devlet yerine “yeni Osmanlıcılık” diye 
Amerikan merkezli siyaset, tarihi ve hukuki temellerden 

yoksun bir projenin de içinde bulduk. Bu hayali ve daya-
naktan yoksunluk “Arap baharı” bataklığında kaybolma-
nız sonucunu verdi. Nasıl bir coğrafyada yaşadığımız unu-
tuldu,  milletleşme sürecimiz, tarih ve kültür birliğimiz, 
coğrafyamızın bize yüklediği büyük sorumluluk,  yerini 
şuurlarını kavrayamayan bir “parti devleti’ ne terk etti. 

Türkiye 2 yıl içerisinde bölgeyi kontrol eden büyük 
devletlerin “hayat sahası” düşüncelerini öteleyen güç ol-
maktan çıkarıldık. Büyük Ortadoğu Projesinin (Türkiye 
dahil 22 İslam ülkesinin sınırlarını değiştiren) Türkiye pro-
jesi harekete geçirildi. Hükümet kendi halkına psikolojik 
savaş yürütüyor. Kolay yönetebileceği sık sık “milletim” 
dediği değerler sisteminden yoksun, borçlu, sefil, yoksul 
bir kitle yaratmaya hız verdi.  Ekonomisi ve kaynakları ile 
kendisine yeten bir ülke iken, üreten değil tüketen ülke ol-
duk.  Potansiyel insan gücü yerine “ne için ve kimin için” 
insan yetiştiren sistem değişikliğine hızla saptırarak geç-
tik. Böylece büyük güç olmaktan çıkarıldık.  Üstelik kom-
şularımızın merkezi hükümetleri ile değil Irak’ta Barzani 
ve peşmergesi, Mısır’da Müslüman Kardeşler, Filistin’de 
Hamas, Suriye’de muhalifler adı altında terör unsurlarıyla 
işbirliği yaptık. Uluslararası ilişkilerin devletler ve merke-
zi hükümetlerle işbirliği resmi görüşmeleri terk ettik, hatta 
İslam gençliği konferanslarını yıllarca İstanbul’da yaptık.

Hızla büyük güç olmaktan çıkarıldık. Ordu mensupları 
üzerinde oynanan Amerikan oyunu, kara hava, deniz kuv-
vetlerimizin dünyası standartlarının altına çektik. Deniz’de 
Fransa, İtalya donanmalarıyla birlikte en büyük güç olan 
deniz kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz üstünlüğünü İsrail ve 
bunlara kaptırdı; bugün bu bölgede yoğuz. 

Bütün bunların yanında Türk Devleti geleneğini yok 
ettik.  Üstelik İçişleri Bakanı’nın telaffuz etmekte zorlan-
dığı Kutlu Bilgi (Kutatgu Bilig) kitabında yöneticilerden 
beklediğimiz adaleti, asayiş ve güvenlik, halkın ekonomik 
refahı  unutuldu. Gaflet, dalalet içine gömülen yöneticisi 
ve yönetileni ile çok farklı bir ülke olduk. 

Daha var, Eflatun’un deyişi ile  “İktidar, iktidara düş-
kün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı 
bulunmayanlara verilmelidir.” yerine, “iktidarı kaybe-
derim” korkusuyla  yeni siyasi ve batık  termonojiler üre-
ten soygun, vurgun siyaset erbabına, cahil, kimliksizlere 
duçar olduk.

Şimdi Atatürk’ü anlayabildik mi?
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ANILARLA BAŞBUĞ

1969 yılında Elazığ’ın Maden ilçesinde öğretmendim. 
Bir akşam belediye başkanı Fazlı Güler ve adamlarının 
saldırısına uğradım. Beni öldüresiye dövdüler. Sonra 
da polislere mukavemet ettiğim iddiasıyla 
suçüstü mahkemesine çıkarıp tutuklan-
mamı sağladılar.

Fazlı Güler ilçeye hâkimdi. Hep 
avanesiyle gezerdi. İdari kadrolar 
bile onun ağzına bakardı. Ada-
let Partisi mensuplarını sin-
dirmişti. İlçede milliyetçiler 
var ama MHP ilçe teşkilatı 
yoktu.

Önce, bir zemin oluş-
turmak için kolları sıva-
dım. Gençlerle ve memur 
arkadaşlarla sık sık bir 
araya geliyorduk. Bu top-
lantılar semeresini verdi. 
Milliyetçi Öğretmenler 
Derneği’ni kurduk. Bir 
yer tuttuk ve kuruluş 
amacımızı açıkladığımız 
bir bildiri yayımladık. Bir 
taraftan da bir grup gençle 
yakından ilgileniyor, milli-
yetçi yayınlarla tanışmalarını 
sağlıyordum. Bu çalışmaların 
aşırı sol unsurları rahatsız edeceği 
belliydi. Sonunda işi dayağa kadar 
götürdüler.

Hem dayak yemek, hem hapse atılmak 
bana acı verdi. Kendimi zulme uğramış hissettim. 
Öğrencilerim ve ülküdaşlarım küçük cezaevinin kapı-
sında toplanıyorlardı. Kimileri gözyaşlarını tutamıyor, 
ağlaşıyorlardı.

Onlara şunu dedim:
-Anam, babam sakın duymasın ama Türkeş Bey’e 

haber verin. O, gerekeni yapacaktır.
Bir gün sonra Diyarbakır’dan bir avukat geldi. 

Türkeş’in emriyle geldiğini söyleyen bu zat, orta yaşlı ve 
güler yüzlü biriydi. Olayı benim ağzımdan dinledikten 
sonra iki talepte bulunacağını söyledi: Birincisi bana sağ-
lık raporu alınması ikincisi ise tahliye talebi.

Aradan iki veya üç gün geçmişti ki beni Sivrice Sağlık 
Ocağı’na götürdüler. Olayın üzerinden yedi gün geçtiği 

için kan çanağına dönen gözlerimin ağı ortaya çıkmış, 
yüzümdeki şişlikler biraz olsun inmişti.

Tutukevine döndüğümde koğuş arka-
daşlarım müjdeyi hemen yetiştirdiler:

-Gözün aydın Hoca, tahliyen gel-
di.

47 yıl önce başımdan geçen 
bu olay, üzerimde çok derin ve 
olumlu etkiler yaptı. Anladım 
ve gördüm ki ülkü yolunda bir 
takım zorluklarla, sıkıntılarla 
karşılaştığımızda yalnız de-
ğiliz; bizi koruyacak, hakkı-
mızı arayacak bir liderimiz 
vardır.

Bu olaydan sonra 
Başbuğ’a olan bağlılığım,  
sevgim ve saygım kat kat 
arttı, adeta perçinlendi.

1968-1969 Eğitim ve 
Öğretim yılını Maden Or-

taokulunda tamamladıktan 
sonra beni Elazığ il merke-

zindeki Kız İlköğretmen Oku-
lunda görevlendirdiler. Ülkücü 

Hareket’in yol aldığı günlerdi. 
Biz de Elazığ’da liseliler için Genç 

Ülkücüler Teşkilatı’nı, Üniversiteliler 
için de Devlet Mimarlık Mühendislik 

Fakültesi Ülkü Ocağı’nı kurduk, çalışıyoruz. 
Seminerler, konferanslar yapıyor; bildiriler yayım-

lıyor, bunları sokak, sokak cadde cadde dağıtıyoruz. Her 
bildirinin bir örneğini de MHP genel merkezine gönde-
rirdik. Lider, bu bildirilerden bir tanesini dahi görmezden 
gelmedi. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ve tebrik yazıları 
yazdı. Lider Başbuğ’dan gelen her yazı, bizi şevklendirir, 
moralimizi yükseltir, ileri atılmamızı sağlardı.

Rahmetli Başbuğ ile ilgili bu iki anı, Onun liderlik 
özelliklerini yansıttığı gibi Ülkücü Hareket’in temelinde-
ki değerleri de ortaya koymaktadır. Onsuz geçen yıllarda 
bu değerler birer birer terk edildi. Bazı kavramların sade-
ce adı kaldı.

Mustafa ÖZTÜRK
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Piri Reis Haritası’nın İzinden
GÖKTÜRK RAMU

Osmanlı İmparatorluğunun çöküş zamanlarındaki 
bilim ve teknik hamleleriyle modern Türkiye’nin temelle-
rinin atılmasına da büyük hizmetleri bulunan II. Abdül-
hamit de Siyasi Hatıratında bu konuya şöyle bir yorum 
getirmiştir: “Herkes düşünmeye ve çalışmaya mecburdur. 
Ekemeyen biçemez, çalışmayan yiyecek ekmek bulamaz. 
Hristiyanlar bu kelimeyi en iyi şekilde tefsir etmişler-
dir. İncil’de ‘Yarın için üzülmeyin, Allah uçan kuşların, 
yeryüzündeki hayvanların yardımcısı olduğu gibi sizi de 
düşünecektir.’ demesine rağmen Hristiyanlar düşünürler, 
çalışırlar ve terakki ederler, biz de buna seyirci kalırız.”

Atatürk de bu konuda benzer bir ifadede bulunmuş-
tur: “İlim, fen ve ihtisas nerede varsa, sanayi nerede 
varsa, gidip öğrenmeye mecburuz.” Bu yüzden modern 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında bilim – teknikteki 
hamlelerin hayata geçirilmesine çok önem vermiştir.

Bundan beş yüz yıl öncesine gidecek olursak; bi-
lim ve tekniğin güç dengelerinin o zaman  belirlediğini 
rahatlıkla görürüz. Preveze Deniz Savaşındaki başarıyı 
düşmanın üçte bir oranındaki Osmanlı gemilerinin “daha 
uzak menzile sahip” top atışları getirmiştir. İstanbul’un 
fethini “Fatih’in teknoloji ürünü topları” sağlamıştır. O 
dönem Osmanlı’daki Çiçek aşısıyla tanışan Avrupalıların 
hayranlıkları hatıratlarda hala mevcuttur.

Kısaca; şu an nasıl ki dünyanın süper güçleri bilim 
ve teknolojiyle varlıklarını sürdürüyorsa o dönem içinde 
durum aynıdır.

Şimdi bugünkü konumuz olarak bu teknolojiler-
den birisinin izinden gideceğiz: Piri Reis’in Haritası…

UNESCO’nun, 2013 yılını “Piri Reis Yılı” ilan et-
mesine sebep olan bu haritayı farklı kılan nedir?

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki araş-
tırmalarda padişahın hazineleri arasında bulunan ve Piri 

Reis Haritası olarak bilinen bu harita, M.S. 1513’e denk 
gelen İslam Takviminin tarihini taşımaktadır. Bu yüzden 
UNESCO 2013 yılını Dünya Haritasının 500. yıldönümü 
olması münasebetiyle “Piri Reis Yılı” olarak ilan etmiş-
tir.

Keşifler çağından günümüze dek gelebilmiş birkaç 
dünya haritasından biri olan bu harita üç nedenden 
dolayı dikkat çekmiştir:

Birincisi, haritanın küresel yeryüzü şekillerini düz bir 
yüzeye yansıtmada kullandığı gelişmiş yöntemin doğru-
luğudur.

İkincisi, harita tüm Güney Amerika’yı hem Atlantik 
hem Pasifik kıyılarındaki tanınabilir coğrafik ve topoğra-
fik yerleri, bir de özellikleriyle açıkça göstermesidir.

Üçüncü ve en önemlisi ise Antarktika kıtasını doğru 
biçimde yansıtmasıdır.

Bu harita KristofKolomb’un yolculuklarından 
birkaç yıl sonra çizilmiştir;ancak ilginç olan Güney 
Amerika’nın güney kısımlarını haritanın çiziliş tarihine 
dek bilen yoktur. Düşünün ki bu topraklara ilk giden 
komutan olan İspanyol Pizarro, Panama’dan Peru’ya 
ancak M.S. 1530’da gitmiştir, aynı haritadan on yedi yıl 
sonra. Buna rağmen Piri Reis’in Haritası Patagonya 
ucuna varana dek tüm Güney Amerika’yı göstermektedir. 
Hele bırakın Antarktika’nın kıyılarını, kıtanın varlığı bile 
üç yüz yıl sonra M.S. 1820’de keşfedilmiştir.

Peki, bu haritanın sırrı neydi? Hazırsanız geçmişin 
daha da derinlerine doğru gizemli yolculuğumuz baş-
lasın…

Günümüzde bazı kesimlerce ilahi sebeplere bağlanan 
bu haritanın aslında bir teknoloji ürünü olduğu büyük 
Türk Amirali Piri Reis’in “Bahriye” adlı kitabında ilk 
ağızdan aktarılmıştır. Haritanın kenar boşluklarındaki 
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kısa notlar da bu kitapta uzun uzadıya açıklanmıştır. Piri 
Reis, Antil Adaları gibi coğrafi işaret noktalarını “Ceno-
valı Kolomb’un Haritaları”ndan aldığını yazmıştır. Hatta 
Kolomb’un elinde olan bir kitapta yer alan “Atlantik De-
nizinin sonundaki kıyılar ve adalarda her türden metal ve 
değerli taşlar olduğu” bilgisini de Bahriye’de paylaşmış-
tır. Kolomb’un, Cenova’nın önde gelenlerini ve İspanya 
kralını nasıl ikna etmeye çalıştığını da yine Bahriye’den 
öğreniyoruz.

Piri Reis kısaca diyor ki; Kolomb, kadim kaynaklar-
dan gelen coğrafi haritaları ele geçirmiştir ve nereye 
gittiğini gayet iyi bilen bir denizcidir. Ben, Kolomb gibi, 
Piri Reis’in de bu yolculuklara çıkmak istediğini düşü-
nüyorum. Eğer bu seyahat ve keşif ateşi Osmanlı’da 
yansaydı, Piri Reis ve donanması Pizarro’dan önce 
Mayalarla karşılaşsaydı neler olabilirdi acaba? Bu 
konuyu okuyucunun engin hayal gücüne bırakıyorum ve 
yolculuğa devam ediyorum.

Piri Reis haritayı çizerken kullandığı kaynaklar 
Bahriye’de sıralanmıştır: Buna göre amiral; Arap hari-
tacılar tarafından çizilen ve Hint, Sind, Çin ülkelerini 
gösteren Portekiz menşeli haritaları, Kolomb’un harita-
larını, Çift Boynuz Efendisi(Büyük İskender) haritalarını 
ve buna benzer yirmi haritayı kaynak almıştır. Buradan 
anlaşılmaktadır ki Piri Reis, M.Ö. 4’üncü yüzyıldan kalan 
haritaları bile kullanmıştır. Haritayı ilginç kılan ilk iki 
özelliğin cevabı eski tarihli haritalardır diyebiliriz böyle-
ce.

Ya Antartktika? 
Antarktika’yı binlerce yıldır buz örtüsü altında kalıp 

görünmeyen coğrafi ve topoğrafik özellikleriyle gösteren 
bu harita, hataya yer bırakmayan ayrıntılarıyla buz örtüsü 
tarafından saklandıkları için günümüzde görünmeyen 
kıyıları, körfezleri, koyları, haliçleri ve dağları, hatta 
nehirleri göstermektedir. Üçüncü neden günümüzde bile 
hâlâ muammadır. Çünkü bu haritanın doğrulanışı ancak 
1958 yılında Uluslar arası Jeofizik Yılı boyunca pek çok 
ekip tarafından sürdürülen yoğun taramalar sırasında elde 
edilen bilimsel buz altı sondajlarıyla keşfedilmiştir. Kısa-
ca mantıklı izahı henüz bilim dünyasında yapılamamıştır.

Antarktika bilmecesi için şimdi başka bir yolculu-
ğa çıkalım:

O döneme ve öncesine ait başka haritalar da bulun-
muştur. M.Ö. 1351 tarihli Medici Haritası ve M.Ö. 1367 
tarihli Pizingi Haritası gibi çizimlerin daha sonraki 
denizciler ve haritacılar tarafından kullanıldığı kabul edil-
mektedir. Bu haritacılardan birisi de GerhardKremer’in 
M.Ö. 1569 tarihli Atlas’ıdır.Mercator adıyla tanınan bu 
atlas, haritacılığın standart özellikleri olarak günümüze 
dek gelmiştir. Mercator’da da Antarktika gösterildiği için 
haritacının; elli yıl önce çizilmiş olan Piri Reis’in harita-
sından ve M.S. 1531 de Finaeus tarafından çizilen dünya 
haritasından etkilenmiş olabileceği düşünülmektedir. Ay-
rıca Mercator’un çizilirken; kökeni Fenikeliler ve Karta-
calıların hakim olduğu dönemlere dek uzanan haritaların 
kullanıldığı, M.S. ikinci yüzyılda Mısır’da yaşamış olan 

astronom, matematikçi ve coğrafyacı Batlamyus’un tanıt-
tığı Tireli Marinus tarafından çizilmiş haritaların kullanıl-
dığı kabul edilmektedir.

Peki, çözüm ne?
Aynı akımdan gelen Fineus’un dünya haritasının çö-

züme katkıda bulunacağına inanıyoruz. Çünkü o harita 
üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu noktada 
bizden birileri çıkıpda “Piri Reis’in Haritası”nı araş-
tırsaydı keşke diyor insan ama maalesef biz bu noktada 
Batı’dan geri kaldık. O yüzden yolculuğa Fineus Haritası 
üzerinden devam edeceğiz.

Fineus’un haritası üzerindeki araştırmalardan en titizi 
Charles H. Hapgood tarafından yapılmıştır. Kadim Deniz 
Krallarının Haritaları adlı eserinde Hapgood bu harita-
nın, Antarktika kıtası üstünü örten buz örtüsünden kurtul-
duktan sonra batı kısımlarında yeniden buzla kaplanmaya 
başladığı sıralarda betimlenen kadim çizimlere dayandığı 
sonucuna varmıştır. Hapgood’un araştırma ekibi bu ola-
yın M.Ö. 4000 civarında gerçekleştiğini düşünmektedir.

Hapgood kitabında ayrıca hayranlığını şöyle be-
lirtmiştir: “Kadim yolcuların kutuptan kutba seyahat 
ettikleri açık hale gelmektedir. Görünüşte inanılmaz olsa 
da kanıtlar bazı kadim insanların Antarktika’yı, kıtanın 
kıyıları buzla kaplı değilken keşfettiklerini işaret etmek-
tedir. Ayrıca boylamları doğru olarak belirlemek üzere 
Antik Çağ, Orta Çağ ve 18. Yüzyılın ikinci yarısından 
öncesinde Modern Çağda insanların sahip olduğu herhan-
gi bir şeyden çok daha üstün bir seyrüsefer aygıtına sahip 
oldukları açıktır.”

Bir başka araştırmacı John W. Weihaupt, Eos, Ame-
rikan Jeofizik Birliğinin Bildirilerinde konu hakkında 
“Büyük bir kıtanın kabaca haritalandırılması bile ilkel 
denizcilerin kabiliyetinin çok ötesinde bir seyrüsefer ve 
geometri bilgisi gerektirmektedir.” demiştir. Weihaupt bu 
haritanın 2600 ile 9000 yıl önceki bir dönemdeki verilere 
dayanarak çizildiğine emin olduğunu söylemiş ama böyle 
bir verinin kaynağını tam bir muamma olarak eklemiştir.

Bilim cevap bulamıyor ama belki de cevap gözü-
müzün önünde; Mezopotamya da…

Modern bilimin çaresiz kaldığı bu noktada “Kadim 
Astronotlar Teorisi”ni savunan ZecheriaSitchin gibi 
araştırmacıların farklı bir önermesi bulunmaktadır. Bu 
önermeye göre; bu haritalar insanlar tarafından yapıl-
madığı gibi insanlara hizmet amacıyla da yapılmamıştır.
Nibiru’dan Dünyamıza gelen ve kadim tanrılar olarak 
bilinen anunnakiler tarafından kendileri için yapılmıştır. 
Sonraları insanların da hizmetine sunulan bu haritalar bir 
şekilde günümüze kadar varlıklarını korumuştur. Mısırlı-
ların Neteru, Türklerin Tengri, Yunanlıların Tanrı dediği 
bu Anunnakiler Sümerlerde çok detaylı anlatılmıştır. Bu 
anlatımların birinde bir Sümer metni şöyle demektedir: 
“Göze hoş gelen ne varsa Anunnakilerin lütfuyla yap-
tık.”
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ŞİİR MECMUALARINDAN 
SEÇTİKLERİMİZ

Bilindiği üzere halk edebiyatının yazılı kaynakları cönk-
ler, suparalar ve şiir mecmualarıdır. Bir önceki yazımızda 
“Cönklerden Seçtiklerimiz” başlığı altında cönklerden ve 
suparalardan” kısaca bahsetmiştik. Bu yazımızda da halk 
edebiyatı kaynaklarından olan şiir mecmuaları (Mecmu’a-ı 
Eş’ar)lardan bahsederek bunlardan şiir örnekleri vereceğiz.

 Şiir mecmuaları, şekil bakımından cönklerden ayrı 
olup, biçimleri aynen “divan” gibi kitap şeklinde olup cilt-
lidirler. Ciltleri, genellikle sırtı meşin olup bazılarının da 
kapakları meşin veya mukavva olanları da vardır. Şiir mec-
mualarının az da olsa, ciltleri mükemmel olan hatta her iki 
kapakta nefis şemseleri bulunanları da görülür.

Şiir mecmualarının ebatları, çeşitlidir. Umumiyetle ki-
tap ebadında olduğu gibi muhtelif ebatta olanları da vardır. 
Şiir mecmuasına alınan şairlerin ve seçilen şiirlerin çoklu-
ğuna göre kalınlıkları değişir. 

Mecmuaların içerikleri de cönklerden ayrıdır. Bilindiği 
üzere, cönklerde çokluk halk şairleri ve şiirlerinden oluş-
masına karşılık, bunlarda hem halk şairleri ve şiirleri, hem 
de Divan şairleri ve şiirleri yazıldığı görülür. Bu mecmua-
larda yazılar da yazarlarına göre değişik olup, bazen Rık’a, 
bazen, Rık’a kırması, Ta’lik, bazen nefis bir sülüs ile yazıl-
mış şiirlere rastlanır. Cönklerden ayrıldığı taraflardan biri 
de mecmuaya alınan şiirler kaliteli şiir olup, şiiri yazan ka-
tiplerin de yazı kurallarını, imlayı iyi bilen kişilerce olduğu 
görülür.

Bazı şiir mecmualarında tanınmış ve önemli şairlerin 
şiirleri yanında o şairin mensur eserlerinin de yazıldığı olur.

Kendi kütüphanemizde bulunan 18 şiir mecmuasın-
dan bazılarının özellikleri ve şairleri farklıdır. 6 Numaralı 
mecmuada Fuzulî’nin muhtelif şiirleri yanında “Arz-ı hâli 
Fuzûli Bağdâdî” başlığı altında meşhur “Şikayetnâmesi” 
dir.     

Yine aynı mecmuanın (95b-100a) sayfalarında Fars-
ça “Benğü-bâde-i Fuzûlî Bağdâdî” Ayrıca, 57a-67b varak 
(sayfasında Farça “Sâkî Name-i Zuhûrî Şirâzî”nin saki 
nâmesi bulunmaktadır. Adı geçen 6. mecmuada, Kabulî, 
Tarzî, Nefî, Nevâyî, Gazi Giray, Enverî, Figânî, gibi onlarca 
şairin gazelleri ile Nefî’nin Kasidesi, Âli’nin, Fevrî, Rûhi-
Bağdâdî, Bâkî, Fuzûlî gibi bir çok 
şairin Terci-i bendleri, Ebû Âli 
Sina’nın Rubaisi bulunmaktadır.    

9 No’lu şiir mecmuasında ise; 
Seyrani, Zihnî, Gevherî, Çıldırlı 
İrfâni, Erzurumlu Emrah, Kay-
serili Gedâyî, Himmetî, Kabûlî, 
Çakalızlı Karari, Hisârî, Hayalî, 
Remzî, Şerifi, Leylâ, İrşâdî,  Hacı-
kılıçlı Rüşdî, Erbâbî gibi 80 şairin 
şiiri mevcuttur. Ayrıca Sayfa 1b’de 
Şâkî isimli bir şairin 1237 tarihin-
de Fıransızlarla yapılan bir şavaş 
destanı vardır.

1 No’lu şiir mecmuası basit mukavva ciltli olup 17 say-
fadır. Mecmua Rık’a yazı ile yazılmış olup bu Mecmua’da 
Rîzî, Sıtkî, İrfanî, Nâbî, Fikrî, Meftûnî, Gevherî, İzzet, Âşık 
Ömer, Mâilî, Eşrefî’nin şiirleri vardır. Rîzî’nin daha önce 
hiçbir yerde yayınlanmamış aşağıdaki şiirini Bilgiyurdu 
dergisinin değerli okuyucularının istifadesine sunalım:

Bâdeli kim, emrazlı kim dertli kim
Bir derde kim düşmeyince bilinmez
Dost yoluna cidâlaşıp serinden
Şirin candan geçmeyince bilinmez.

Çekmeyenler bilmez derdi mihneti
Çeken bilür ancak âhı firkatı
 Ehl-i dil bezminde meyin lezzeti
Dost elinden içmeyince bilinmez.

Yaradır onulmaz bu sinem dağdan
El erişmez gonca dermeye bağdan
Okumayan bilmez karayı ağdan
Tâne tâne seçmeyince bilinmez.

Şeyda dil farımaz aşkı sevdadan   
Ne gelse razıyız Gani Mevla’dan
Rîzî dir, iyi kim işbu dünyadan
Elbet biri göçmeyince bilinmez. (Ş.Mec.1. V.2b).
         
10 No’lu şiir mecmuasında ayların isimleri, takvim,  

dünyada meşhur olan isimler ve sıfatlar ile Türkçe olarak 
hafta günleri ve bu günlerin, dinî, örfi ve tarihi önemini an-
latan bir risale mevcuttur. Ayrıca;   “Tahrir-i suret-i sicil” 
başlığı altında kuşların kurmuş olduğu mahkeme fabl ola-
rak işlenmiştir.

10 numaralı bu mecmuada, Şemsi Tebrizî, Veysî, Hayalî, 
Emrî, Zâtî,Vusûlî, Sultan Murad, Canânî,  Bâkî, Ânî, Rahmî 
Çelebi, Kâmilî, Necâtî, Fuzûlî, Ulvî, Âlî, Huldî, Yahya,  
Abîdî, Mesîhî, Belîğî, Nev’î, Nevâyî,  Âğehî  gibi tanınmış 
onlarca şairin muhtelif şiirleri mevcuttur.  

Sonuç olarak bu ve buna benzer birçok şiir mecmuaları 
araştırmacıları beklemektedir. Bütün dünyada yazma eser-

lerin önemi, değeri çok iyi bilinirken 
bizim ülkemizde, üniversitelerimizde 
yazma kitapların değeri henüz iyi bilin-
mediği bir gerçektir. Kütüphanemizde 
bulunan yazma eserlerin yüksek lisans 
ve doktora öğrencileri için hazır oldu-
ğunu defalarca hocalara söylememize 
rağmen tez için gönderilen öğrencilerin 
sayısı 3-5’şi geçmez. Ümit ederim ki 
bundan sonra üniversite hocaları yazma 
eserlerin kıymetini bilir ve kütüphane-
lere, kütüphanemize tez için daha fazla 
öğrenci gönderirler…    

Dr. Rasim DENİZ
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OKUMA KÜLTÜRÜ
Mehmet Necati DEMİRCAN

Okuma; yazılı eserin çözümle-
nerek anlamlı olarak algılanmasıdır. 
Okumanın alışkanlığa dönüşmesi 
bireyin önünde yeni ufuklar açar. 
Okumanın alışkanlığa dönüşmesi 
uzun ve zahmetli bir süreçtir. İn-
sanlar öncelikle hayatı tanımak ve 

deneyimlerini zenginleştirmek için kitap okur. İlkokulda kaza-
nılan okuma alışkanlığı lise döneminde etkin okumaya dönüş-
mek zorundadır. Rastgele bulduğunu okuyan okuyucudan etkin 
okuyuculuğa geçiş bu dönemde gerçekleşir.

Kişide okuma kültürünün oluşup oluşmadığı ders kitapları 
dışında kalan eserleri kendi arzusuyla okumasıyla anlaşılır. Et-
kin okumada okuyucu güncel kitapları takip ettiği gibi klasik 
eserleri de göz ardı etmez. Milli kültür ürünlerini okumadan 
yabancı kültür ürünlerini okumak okuyucuda kimlik bunalımı-
na yol açar. Millî kültürün şaheserlerini sindirerek okuyan oku-
yucu ileriki dönemlerde farklı kültürlerin eserlerini okuyarak 
kıyaslama yapabilir.

Okumaya eğilimli bir toplum değiliz. Araştırma sonuçları 
bu tezi desteklemekte. Kitap okumanın alışkanlığa dönüşebil-
mesi için çocuklarımıza örnek olamıyoruz. Çocukluk dönemin-
de edinilen davranışlar bir ömür boyu etkili oluyor. Çocuğun 
yetiştiği ortamda aile üyeleri okuma alışkanlığına sahipse ço-
cuk bir fotograf makinesi titizliğiyle gözlemlediği bu davranış-
ları yaşantı hâline getiriyor. Biz ne isek onlar da bizim kopya-
mız oluyor kuşkusuz. 

Ülkemizde okur sayısı gittikçe azalıyor. Kitapların baskı 
adetleri, sayfa sayıları düşüyor. Okuma alışkanlığı olmayan 
kişiler gerekçe üretmekte zorlanmıyor; kitabın pahalılığından, 
okumaya zaman kalmadığından söz ediyor... 

Okuma alışkanlığının geçmişten günümüze artacağı yer-
de azalmasında başlıca etken, kişileri okumaya, araştırmaya, 
sorgulamaya yönlendirmeyen eğitim sistemidir. İlkokuldan 
üniversiteye kadar eğitim sisteminin her aşamasında çoktan 
seçmeli test tekniğine dayalı sınav sistemi, bireyi ezberciliğe 
itmektedir. Okuma alışkanlığı olmayan, muhakeme yeteneği 
kaybolmuş, değer yargıları aşınmış, araştırmayan, sorgulama-
yan insanlardan oluşan toplum içten içe çürüyor. 

Teknoloji çağında, İletişimin ulaştığı son noktada insanı-
mız, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşısında geçi-
riyor. İnternet kullanımının ulaştığı boyuta bağlı olarak sosyal 
ağlar okumanın yerini görselliğin aldığı sanal bir dünyanın ka-
pılarını aralıyor. 

Günümüz insanı kitap okumayı sıkıcı bir uğraş olarak algı-
lıyor. Kitap okuma hızını internet ortamındaki hızla kıyaslıyor. 
İnternet vasıtasıyla bilgiye kısa sürede ulaşılabildiğini söyleye-
rek kitap raflarında bilgi aramayı zaaf olarak algılıyor. Sanal 
ortamdaki bilgi kirliliği, kes, kopyala, yapıştır yöntemiyle hızla 
yaygınlaşıyor.

Evimizdeki elektronik aletlerin kullanım kılavuzunu, dok-
torun yazdığı ilaçların prospektüslerini bile okumuyor, sormak 
için bir bilen arıyoruz. 

Her şeyi hızlı yaşamaya alışan günümüz insanı, internet 
ortamında dili de özensiz kullanmakta, kelimelerin yazımında 
dil kurallarını zorlayan alışılmadık uygulamalarla dili yozlaştır-
maktadır. Milletin ortak değeri olan dilimize yönelik bu bilinç-
sizce saldırılar tehlikeli boyutlara tırmanıyor.

Batılılar; okuyor; otobüste, trende, parkta, sahilde okuyor. 
Okumayı yemek, içmek gibi hayatlarının temel gereksinimi 
olarak öğrenmişler ve hayat tarzı hâline getirmişler. Teknolojiy-
le birlikte yavaş yavaş ellerindeki kitaplar da şekil değiştiriyor, 

kâğıda basılmış kitapların yerini tabletler almakta... Bizim ül-
kemizdeyse bir iletişim aracı olan telefon sosyal ağlara ulaşma-
da bir araç işlevi görüyor. Kafelerde, otobüs duraklarında, yol-
culuk esnasında herkesin elinde bir telefon... Aile üyeleri aynı 
ortamda birbiriyle sosyal ağ paylaşımında bulunuyor. Çocuklar 
çalışma odalarında bilgisayarda ders çalıştığını söyleyerek geç 
vakitlere kadar sanal ortamda zaman öldürüyor. Ülkemizde 
1.413 kütüphane; 570.000 kahvehane bulunuyor. 

Az okumanın bedelini toplum olarak ödüyoruz. Televizyon-
larımızda evlilik programları, yarışma programları, magazin 
programları izlenme rekorları kırıyor. Eğitici kültürel program-
lar ancak saat 22.00’den sonra yayımlanabiliyor çünkü ilgi gör-
müyor.

 Bizde fikir adamı nadiren yetişiyor. Çevremizi kuşatan 
insanların çoğu bir fikrin adamı ama ne yazık ki fikir adamı 
değil... Fikir adamlarının dünyaya bakışı ve algılayışı uzun so-
luklu bir süreçtir. Fikir adamları magazin kültürüyle yetişmiyor. 
Büyük emekler neticesinde yetişiyor. 

Yedi milyon nüfuslu Azerbaycan´da kitaplar ortalama 
100.000 tirajla basılırken, Türkiye´de kitaplar bin, iki bin ya da 
üç bin basılıyor. Kitapların üzerinde aldatıcı ibareler yer alıyor; 
kitap yayımlanalı bir ay geçmeden beşinci baskı, altıncı baskı 
etiketi kitap kapaklarında yer buluyor. Ülkemizde her yüz kişi-
den sadece 4,5’u kitap okuyor.

Ne yazık ki Türkiye kitap okuma konusunda çoğu Afri-
ka ülkesinin gerisinde kalmış durumda. Japonya’da nüfu-
sun  % 14 ü, Amerika’da % 12 si, İngiltere’de ve Fransa’da 
%21’i düzenli kitap okurken ülkemizde 10.000’de 1 kişi dü-
zenli kitap okuyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu´nda, kitap oku-
ma oranında Türkiye, 173 ülke arasında 86. sırada yer alıyor.

Türk halkı kitap okumuyor. Okuma oranı gittikçe düşüyor. 
Türkiye´de yüksek öğrenim görenlerin oranı 1965´e göre 14 kat 
arttı fakat yükseköğrenim mezunlarının kitap okuma oranı 1965 
yılının altında kaldı.

Eğitim süreci içerisinde edinilen bilgilerin %60´ı okuma 
yoluyla elde edilmektedir. Okumayan toplumların bireyleri 
okumaya ayıracakları sürenin çoğunu yararsız işlerde harca-
maktalar.

Okuma sayesinde bilgiye doğrudan ulaşabilen bireyin ken-
dine olan güveni artıyor, düşünce ufku genişliyor, hayal dün-
yası zenginleşiyor. Okuyan insan zengin kelime dağarcığının 
sonucu olarak kendini ifade etmede sıkıntı yaşamıyor. Olayları 
sebep-sonuç ilişkisiyle inceliyor, diğer insanlarla daha rahat ile-
tişim kuruyor.  

Okuma alışkanlığı olan insan; okuyarak düşünür, yeni dü-
şünceler üretir, hissederek değil, görerek yaşar. Okumak, bey-
ni besler. Okuyan insan unutkanlık, bilinç kaybı gibi yaşlılık 
hastalıklarına yakalanmaz. Dünyaca ünlü tıp profesörü Gazi 
Yaşargil 79 yaşında olmasına rağmen halen başarılı beyin ame-
liyatları yapabilmesinin sırrını soranlara “Bol bol kitap okurum 
ve bulmaca çözerim.” demiştir 

Çocuklara örnek olmak için okumalıyız. Onları zararlı alış-
kanlıklardan korumak için onlara okuyarak onlara örnek olma-
lıyız.

Okuyan toplumda empati kültürü gelişir. Toplum bireyleri 
olarak birbirimizi daha iyi anlarız. Okudukça bilinçlenir, hak-
larımızı, sorumluluklarımızı öğrenir; sorumlu bireyler olarak 
kendimizi geliştiririz. Bireyleri okuyan ülkelerde demokrasi de 
kurumsallaşır, ahlâki değerler hayata geçirilir. Zaman ve kay-
naklar bilinçli kullanılır. Köşe dönücülüğün yerine çalışmak, 
yardımlaşmak, dürüstlük gibi erdemli davranışlar yüceltilir.
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Emperyalist ülkelerin, varlıklarını sürdürebilmeleri 
için petrol bölgelerini kontrol altında tutuklarını biliriz 
de, tarım üzerinde oynadıkları rolü pek bilmeyiz. Ülke 
tarımları da en az petrol kadar kontrol edilmektedir.  Ta-
hılın, sebzenin, meyvenin dağıtılması bunların iznine 
bağlıdır bir ölçüde... Beslenme, insanoğlunun yaşamını 
sürdürmesi için ne kadar önemlidir değil mi? Dolayısı ile 
bu emperyalist ülkeler, 3. Dünya ülkelerinde tarımı ve 
hayvancılığı da kendi kontrolleri altına alma operasyon-
ları gerçekleştirdiler, gerçekleştirmektedirler. Bunun en 
açık örneği Afganistan ve Irak’tır. Birer tarım ülkesi olan 
bu ülkeler, yapılan operasyon-
lar sonucunda bağımlı ülkeler 
haline gelmiş, tarım ürünlerini 
ithal eden ülke durumuna düş-
müşlerdir.

İsrail, Hollanda ve İspanya 
gibi ülkeler 3. Dünya ülkele-
rinde özellikle tohum ihracında 
kayda değer aşama kaydetti-
ler. Tohumu ihraç edecekleri 
ülkelerde yasal düzenlemeler 
sayesinde maddi kaynakların 
kendi ülkelerine akmasını sağ-
lamaktadırlar.

Yurdum insanı; pazardan, 
marketten veya manavdan 
aldıkları sebze ve meyve-
lerden eskiden aldıkları 
tattıkları,duydukları hazzı, hayıflanarak alamadıklarını 
söyler!.. Anadolu’nun yüzyıllar boyunca muhafaza ettiği, 
sebzelerdeki, meyvelerdeki o tat, o haz neden yok? Ya-
zın sıcağında kesilen karpuz; karpuz mu, kabak mı belli 
değil!.. Domateste, salatalıkta ne tat ne de koku var!.. 
Hepsi bir fabrika üretimi gibi, içi ya su dolu yada kof… 
Çocuklar, mısır yemek gibi bir zevkten mahrum bırakıl-
dı. Süt mısırı diye resmen hayvan yemi yedirilmekte… 
Çocuklarımız o güzelim mısırın kendine has tadını asla 
alamayacaklar.

Neden mi? Hibrit (melez) tohumlar… İki bitkiyi biyo-
teknoloji ile birleştirilerek elde edilmiş yeni tür…  Amaç; 
verimlilik elde etmek, daha yüksek kalite elde etmek ve 
standardı değişmeyen ürünler elde etmek… Misal: Bir 
dönümden, 100 kg buğday alınıyorsa, yerine 200kg,300 
kg buğday elde etme düşüncesi… Gerçekten bu böyle 
mi? Elbette hayır!..Amaç; her ne kadar olumlu gibi gö-
rünse de sonuçta yapılanlar  yine çıkara dayandırılmakta. 
200 kg, 300 kg buğday elde etmek için kullanılan etken 
malzeme, 100 kg buğdaya göre olanı geçmemektedir. 
Burada önemli olan başka bir problem daha var: Tohum, 
hibrit  tohum olduğu için aynı, tohum bir daha ekileme-
mekte… Bu da,hibrit tohumu üreten ülkeye her zaman 

gebe kalınacağı, çiftçinin cebine gireceği öz parasını,  da-
ima oraya akıtacağıbir planı, devreye sokmakta…

“Aslında özel sektör, sebze, mısır, ayçiçeği gibi yaban-
cı döllenen tohum piyasasının karlılığını çoktan fark et-
miş durumdadır. Bu bağlamda özellikle Hollanda, İspan-
ya ve İsrail kökenli firmalar, yerli ortaklarıyla Türkiye’de 
tohum üretip pazarlamakta ya da doğrudan ithal ürün 
satış ağı oluşturmaktadırlar. Yerli çeşitlerimizin neredeyse 
tamamının kaybolmasına neden olan bu süreçte, örneğin 
bir kg. domates tohumu 18 – 20 bin dolar fiyatla satıl-
makta ve üreticinin sömürü düzeyi giderek artmaktadır. 

Yabancı ve yerli aracıların 
etkisiyle, üreticinin eline geçen 
gelirden yaklaşık 5 kat fazla 
fiyatlarla domates tüketen tü-
keticinin “eski domateslerin 
tadını arama” düzeyinde kalan 
yakınmaları, üretici ve tüketici 
dayanışmasına yönelik anlamlı 
bir sonuç üretmemektedir.” 
(Ziraat mühendisleri odası 
açıklamasından)

02.12.1925 tarihli, 682 
nolu, TBBM’de bir kanun çıkı-
yor. Kapsamı:“Her türlü yerli 
tohum ve fidanın üreticiye be-
dava dağıtılması, hazine arazi-
lerinin yerli tohum ve fidanlık 
üretmek için Tarım Bakanlığı-

na devredilmesi hükme bağlanmıştır” (http://www.zmo.
org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=10)

Herkes; sebzeyi, meyveyi kendi bahçesinde yetiştire-
bilirdi. Katkısız, GDO’suz ürünler; pazarda, nadiren de 
olsa mahallenin köşebaşlarına açılmış olan manavlarda 
bulabilirdi. Çiftçi ürettiği buğdayın bir kısmını satar, bir 
kısmını kendi yiyeceği olarak saklar, bir kısmını da gele-
cek yıl mahsulü için tohum olarak ayırırdı. Ürettiği tohu-
mu koşusuna da vermesinde herhangi bir sakınca yoktu.

31.10.2006 tarihli,TBMM’de 5553 kanun numarası 
ile “Tohumculuk Kanunu’’ çıkarıldı. Kapsamı : “Bun-
dan böyle üreticilerin bahçelerde, tarlalarda ve meyve 
bahçelerinde kendi ürettikleri tohumları kullanmaları 
yasaktır. Bakanlıkça izin verilmeyen tohumlar, üretilip 
satılamayacaktır.” (http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2011/07/20110723-3.htm)

Yani; ithal tohum kullanmak zorundasınız!.. Yani; 
hibritli tohumu kullanacaksınız. Aksine davrananlar için 
oldukça ağır yaptırımlar var. Yerli tohumu; alan, satan, 
kullanan için hapis var!.. Yakalan tohumun imhası için 
harcanan para, kullanandan tahsil edilecek… Mecburen; 
üretici, İsrail tohumuna yönelmekte!..

 Görüldüğü gibi farklı yıllarda çıkmış olan bu iki ka-

“Yurdum insanı; pa-
zardan, marketten 
veya manavdan al-

dıkları sebze ve meyve-
lerden eskiden aldıkları 
tattıkları,duydukları hazzı, 
hayıflanarak alamadıkları-
nı söyler!.. ”

ÜLKEMİZDE TARIMIN HALİ
İsmet BURKAY
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nun birbirinin tam karşıtı durumda. Ülkenin tarım politi-
kasının hangi noktadan, hangi noktaya getirildiğinin açık 
bir itirafı… Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün çok uluslu 
şirketlerden tohum alma zorunda bırakılmasının itirafı… 
Tatsız,tuzsuz meyvelerin sebzelerin tohumlarını…

İnsanın aklının almadığı konu: “Nasıl olurda, koskoca 
70 milyonluk bir ülke, İsrail gibi 5 milyonluk bir ülkeden 
tohum alma durumunda bırakılabilir.’’ 2014 verilerinde 
İsrail’e tohum için ödenen 13 milyon dolar. Son 10 yılda 
ithal tohum için ödenen miktar 1 milyar dolarcivarında…  
Miktarı telaffuz etmek bile insana elem veriyor, büyük bir 
üzüntü kaynağı oluyor!..

Özal ile başladı değişim(!) . 3 Ağustos 1984’de çıka-
rılan bir kararname ile birçok ülkeden sebzeler meyveler 
ithal edilmeye başlandı. Sofralarımızı, adını bile söyle-
mekte zorlanacağımız meyveler süslemeye başladı…

 İlk defa “Çikita muz’’un adını o zaman duyduk, o 
zaman adını telaffuz ettik. Canım “Anamur muzu’’ adeta 
öksüz kalmıştı, o zaman. O mis kokulu, tadını Akdeniz’in 
esintileri ile Toroslar’dan süzülen çam kokularının be-
zediği Anamur muzu... Para 
etmiyordu, semt pazarlarında 
bile!..   Bir de o yıl don vur-
muştu muza, ki o yıl; çiftçinin, 
köylünün beli iki kere bükül-
müştü… 

Anamur muzu olgunlaş-
tığında, üzerinde benekler 
oluşur. Oysa; Çikata muzda 
bu benekler tarım ilaçları ile 
önlem alındığı için oluşmaz, 
hep kusursuz görünür. Güney 
Amerika’dan Hamburg’a, ora-
dan da İstanbul’a gelir, bir yine 
şey olmaz ona. Ya tadı var mı 
Çikita’nın? Ya tatsız, tuzsuz bu 
muza, şimdiye kadar ödenen 
para ne kadar?

Her şeyi ithal etmek serbest piyasa ekonomisinin geti-
risi…  Peki; Türk çiftçisinin bu piyasada hiçbir ürünü,yeri 
olmayacak mı? Bu soruyu, her Türk aydınının sorması 
gerekir. 

Zeytin yağlı yiyemem
Basma (da) fistan giyemem. (aman)
………
Bu Türküyü bilmeyenimiz yoktur hemen hemen. An-

cak; gerçekte nereden, nasıl ve neden çıktığını kaçımız 
bilir acaba? Rahmetli Sarısözen, 2 Kasım 1954’te Bursa 
yöresine ait bu türküyü, İhsan Kaplayan’dan derlemiş. 
1133 numara ile TRT repertuarına kayıtlı.

Marshal Planı, 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe 
konulan ABD kaynaklı yardım paketi… Bu plana göre 
aralarında Türkiye’ninde bulunduğu 16 ülke, ABD’den 
yardım almıştır… ABD büyük mısır üreticisidir. ABD 
ürettiği mısır dağlarının eritilmesini, mısır yağı olarak 
ihraç etmek olduğunu keşfediyor ve Marshal yardımların-
dan biri de bu yağın, Türkiye tarafından alınması olarak 
belirleniyor. (Yeni Sömürgecilik Açısından Gıda Emper-
yalizmi, Osman Nuri Koçtürk, Toplum Yayınları, 1966 
ve Zeytinyağlı Yiyemem Türküsünün Hikayesi,  Prof. Dr. 
Kenan Demirkol).

Bir yandan yüzbinlerce zeytin ağacı sökülüyor, ağaç 
katliamı yapılıyor, bir yandan da margarin fabrikaları 
kuruluyor, canım ülkemizde. Kalan zeytin ağaçlarından 

elde edilen yağ;halkın, zeytin yağla ilişkisini bir an evvel 
kesmek için, USA tarafından, dolar ile alınıp, mısır özü 
yağı,TL ile satılıyor. Tabiyatıile,USA, memlekette olayın 
psiko-sosyolojik boyutunu atlamıyor. 

’’Zeytinyağı ısınırsa kanser yapar.’’
Ve Türkü siparişi veriliyor…
“Zeytin yağlı yiyemem ,
Basma (da) fistan giyemem. (aman)’’
İnsanın cidden oynaması (oynatması) lazım!..
“Basma fistan giyemem’’ diye Türkü yakılan ülkemiz-

de, kadınlarımız, kızlarımız;  plastik giysileri tanımak ve 
giymek zorunda kaldı, ne yazık!.. İçindeki ham maddenin 
ölçüsünü biraz artırınca plastik leğen, plastik kap kacak 
olacak giysileri…

20-30 yıl sonra ülke, bir kaşık yağa muhtaç duruma 
getirildi…

Haşhaş, tütün ve şeker pancarı… Ülke tarımı için, 
köylü için ne kadar önemliydi.

Afyon sakızını almak yasaklanınca, sakızdan elde edi-
len yağ eski kalitesinde olmuyor. İçinde uyuşturucu etkisi 

kalıyor. Eskiden, afyon kellesi 
çizilir, süzülen sakız kurutulur 
ve yalnızca devlete satılırdı. 
Devlet; sakızı, dış ülkelerdeki 
laboratuvarlara, ilaç sanayinde 
kullanılmak üzere satardı. Çok 
uluslu şirketler, bu sakız için-
deki etken maddeyi sentetik 
olarak elde etikleri için, yurt 
içinde haşhaş; büyük baskı ve 
tehditlerle ekimi yasaklandı.. 
Peki, dünyada haşhaş ekimi 
bitti mi?  Tabi ki cevap “ha-
yır’’ olacaktır. Afganistan’da  
haşhaş ekiminin, işgalci su-
bayların denetiminde yapıldığı 
bilinmektedir.

Tütün ekimine, çok uluslu 
şirketlerin sigarasının yurt içinde kolaylıkla satılması için 
yasak getirildi. Türk tütünü dünyada bir marka idi.  Çok 
uluslu şirketlerin sigaraları, bakkalların, marketlerin raf-
larını süslerken, para da onların kasalarına doğru akmaya 
devam etmektedir.

Şeker pancarı… Emperyalizmin, ülke içinde, kontrol 
altına aldığı en önemli sanayi bitkisi.Yurdun insanı; neyi 
doğal yetiştirip halka sunmak istediyse, çok uluslu şirket-
ler karşılarına o kadar fazla, o kadar gayri tabi ve sistema-
tik çıkmıştır. Şeker pancarından elde edilen şeker insana 
faydalı idi. Pancardan arta kalan da hayvan yemi (küsbe) 
olarak kullanılırdı. Köylüye kazanç kapısı olan pancar, 
hayvancılığı da olumlu yönde etkilemekteydi. GDO’lu 
mısırı şurubu şekeri dayatıldı. Bunun getirisi olarak bir-
çok şeker fabrikası kapatıldı.

Bir nebze olsun dillendirmeye çalıştığımız bu tarım 
problemimiz, geleceğimizi tehdit etmektedir. Her aydın, 
bu ulusal meseleyi dikkate almak zorundadır. Ülkede 
birinci problemin cehalet, ikinci probleminde günü birlik 
yaşamak, gelecek için herhangi bir önlem almamak, oldu-
ğunu bilmek gerekir.

Çok uluslu şirketlere yem olmamak için, 
çocuklarımıza,torunlarımıza güzel gelecekler bırakmak 
için ülke toprağı üzerindeki ve altındaki zenginliklerin 
değerini bilmek zorundayız.

“Tarım problemimiz, gele-
ceğimizi tehdit etmektedir. 
Her aydın, bu ulusal mese-

leyi dikkate almak zorundadır. 
Ülkede birinci problemin ceha-
let, ikinci probleminde günü bir-
lik yaşamak, gelecek için herhan-
gi bir önlem almamak, olduğunu 
bilmek gerekir.”
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“..Bilenler bilir, efsane bir insandan bahsediyorum!..”
Vadesi yetmiş dostun,
Dostun dostları üzgün
Dostluğun son borcunun                                                                                               
Vadesi gelmiş bugün!..                                                                                                  
Yaratılanın ölümü, yaratandan ötürü, insanı üzüyor 

muhakkak ki!.. Ama bazı ölümler var ki; insanı derinden 
etkiliyor!!!

“Döner mi acaba?!!” diye umutla beklediğimiz ölüm-
lerden bahsediyorum!..

“Kardeşimin ölümünde ne hissettiysem onu hisset-
tim!..” diyor, Yeniçağ gazetesi yazarı Cazim Gürbüz, Yıl-
maz Saka için…

“Yürek yangını”, bundan daha iyi anlatılabilir mi?..
Yılmaz Hoca;
“Merhabası” olan herkesi sevgisiyle ısıtırdı… Onu 

tanıyan herkeste, “kardeş acısı” bıraktı ve Rabbine yürü-
dü…

Vefatı ; Ankara’dan İstanbul’a, Erzurum’dan 
Bayburt’a, yurdun her köşesinde yankı buldu… 

Hani; uzakta da olsa, varlığı ile seni rahatlatan insanlar 
vardır ya!.. Yılmaz Saka onlardan biriydi… “Gidişiyle, 
bir yanım eksik kaldı!..” diyen insan o kadar çok ki!!!

Yılmaz Saka’yı ilk; Erzurum’da tanıdım. 1975 yı-
lıydı… Bir toplantıda konuşma yapıyordu. Hitabetine 
hayran kalmıştım… Yakın dostluğumuz ölümüne kadar 
sürdü.

Hoca, Bayburt’lu olduğu için, kendisini iyi tanıyan 
“Bayburt Postası” yazarı Faruk Nafiz Kılıçaslan, köşesin-
de yüreğindekileri aktarıyordu.

“…Bilenler bilir, efsane bir insandan bahsediyorum… 
Her yönü ile memleketimizin efkârına uygun, ağırbaşlı, 
çelebi, oldukça nezaket ve zarafet sahibi, bilgili, kendisini 
sürekli yenileyen, okuyan, oldukça kültürlü, müktesebat 
sahibi…”

“Üstün belagat kabiliyetiyle, hamasete bir irtifa kazan-
dırmıştır Yılmaz Saka…”

“Asilzade ve köklü bir ailenin ferdi, aslen Örence 
Köyü’nden Maden’li Ali Saka Beyin oğlu…”

Yılmaz Hoca, Bayburtluydu ama Erzurum’da da bü-
yük izler bıraktı…

Vefatının ardından, Erzurum’da yayınlanan “Manşet” 
gazetesi de; Bayburt Postası’yla aynı duyguları paylaşı-
yordu…

“Mütefekkir, iman ve fikir adamı Yılmaz Saka Hakka 
yürüdü!...” manşetiyle verdiği haberini; Erzurum’lunun 
hissiyatını paylaşırcasına, şöyle sürdürüyordu…

“… Erzurum tefekkürüne büyük katkı sağlayan Saka; 
mütevazı şahsiyeti, alperen üslubu, Yunusvari yaklaşımla-
rıyla Dadaş Yüreğinde mümtaz bir bir yer edinmişti…”

Yılmaz Hoca Hafız-ı Kur’an’dı…
İmam- Hatip Okulu ve Yüksek İslam Enstitüsü me-

zunuydu ancak; İslami ilimlere vukufiyeti çok ileriydi… 
Bunu da; çocuk yaşta başladığı Hafızlık eğitimine borç-
luydu… Allah vergisi bir zeka, derin bir analiz ve güçlü 
bir hitabet kabiliyetine sahipti…

1977 yılında; Merhum Alpaslan Türkeş’in oluşturdu-
ğu, 30 kişilik “Eğitimciler” gurubuna dahil oldu. Kültür 
Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Ramiz Ongun ve 
Türkmen Onur’un başında olduğu ekibin “başöğretmeni” 

DOSTUM, AĞABEYİM    
Yılmaz Saka

Kemal YÜCEL
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merhum Türkeş’ti…
Türkiye’nin değişik bölgelerinden seçilen eğitimci-

ler, zaten donanımlarıyla öne çıkmış arkadaşlarımızdı… 
5 aylık “çok özel” bir eğitimden sonra, bölgelerindeki 
ülkücüleri eğitmek, teşkilatlar arasındaki koordinasyonu 
sağlamakla görevlendirildiler. Bir nevi müfettişlik yapı-
yorlardı…

Kayseri bölgesinde bu görevi, Mustafa Öztürk Hocam 
ve 1999-2002 dönemi MHP Çankırı Milletvekilliği yapan 
Hakkı Duran Bey ifa ediyordu…

Eğitimciler; ülkücü hareketin Uçbeyleriydiler…
Eğitim konusunda merhum Başbuğ Namık Kemal 

Zeybek’e; “…Arkadaşlara Ahmet Yesevi’yi anlatın… 
Alperen tipini ülkücülere örnek gösterin… Türk Tarihinin 
felaketler dönemini özellikle işleyin. Bunları işleyin ki; 
Türk’ün bu duruma neden düştüğü ortaya çıksın…” diye-
rek, Eğitimcilere yüklediği misyonu özetlemiştir…

Rahmetli Türkeş, bir sohbetinde bize; “..Evladım!.. 
Gençlere Dinimiz İslam’ı ve Türk Tarihini iyi öğretin…” 
diye nasihatte bulunmuştu…

Erzurum Merkezli Erzincan, Gümüşhane, Ağrı, Kars, 
Muş, Bingöl illerinin Eğitimcileri Yılmaz Saka ve Haluk 
Pirimoğlu idi…

Erzurum’da eğitilen 30 kişilik gurupta, bu fakir de 
vardı…

Daha sonra Haluk Pirimoğlu askere gidince bu görevi 
Yılmaz Hoca’yla biz üstlendik… Dolayısıyla; merhumla 
uzun süre beraber olmak ve feyz almak nasip oldu bize…

Ailece dostluğumuz hep devam etti…
Öğrenciyken evliydi. Erzurum İbrahim Paşa Camiin-

de İmamlık yapıyordu. Öğrencilik, imamlık, evlilik ve 
teşkilat faaliyetleri…  Dopdolu ve hepsinde başarılı bir 
hayat…

Yengem Hanımefendi çok kahrını çekti… Misafiri hiç 
eksik olmazdı. Dopdolu hayatı Hocamla birlikte yaşadı…

Bazan Erzincan- Gümüşhane- Bayburt hattında… 
Bazan Ağrı- Iğdır yollarında… Bazan da  Bingöl- Muş ve 
ilçelerinde… Günlerce yollarda olurduk… 

Erzurum’a geç saatlerde döndüğümüzde bırakmazdı 
Hoca… Evine davet ederdi. Günün her saatinde, yengem 
hazırlıklı ve güler yüzle karşılardı bizi… Çok yemeğini 
yedik… Geçmişlerinin canına değsin.

“Hanedar” olmak; asaletten geliyordu… Bayburt tara-

fına her gidişimizde Maden’e uğrar, babası Rahmetli Ali 
Amcamızın sofrasından nasiplenirdik… Ali Amca; tam 
bir “Osmanlı” idi…

Yılmaz Saka çok fedakâr insandı…
1978 yılında, CHP iktidarı dönemi… Başbakan 

Ecevit’in talimatıyla “Erzurum düşürülecekti!!!” İlk iş, 
yeniden kayıt bahanesiyle, öğrenci yurtları boşaltıldı. 
Yerine solcular alınacak ve Atatürk Üniversitesi düşürü-
lecekti…

Sokakta kalmıştık… Otelde kalmak, bütçemize uy-
gun değildi. Rahmetli (Yılmaz Saka), eşini memlekete 
gönderdi… Yurda tekrar girene kadar, daha sonra Niğde 
Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ferhat Ecer ve DHMİ 
Genel Müdürü Mustafa Karpuzcu ve beni, evinde aylarca 
misafir etti.

Yılmaz Hoca Vefalıydı…
Türkiye’nin her yerindeki arkadaşına koşardı… Düğü-

nün de, hastalığında ve ölüsünde… Neşesini ve kederini 
paylaşırdı…

Bir aradığımda “İzmir’deyim” derdi… Birinde Kars, 
diğerinde Edirne… Hep dostlarının yanında olurdu… 

Ne zaman Doğu’ya gitse, dönüşünü Kayseri’ye denk 
getirir bizi sevindirirdi…

Bütün bunları yapabilmek için; “dünya kadar yürek” 
ister… O yürek te vardı rahmetlide…

Yılmaz Saka’yı Türkiye, Rahmetli Gün Sazak’ın cena-
zesinde tanıdı… Bahçelievler 3. Caddedeki MHP Genel 
Merkezi önündeki cenaze töreninde,toplanan kalabalığa, 
nefis bir Kur’an ziyafeti sundu… Lokman Akbaşoğlu da 
duasını yapmıştı… Bu ikiliyi, 12 Eylül’ün zorlu günlerin-
de daha sık görecekti camia…

Ve 12 Eylül… Kara Eylül!!!
Ülkü Ocakları Genel Başkanlarından Lütfi 

Şehsuvaroğlu’nun “..Bir işgal ordusunun dahi reva gö-
remeyeceği zulüm ve işkenceleri, kendi insanına reva 
gören, 12 Eylül cellatlarının zulüm devri!..” diye yazdığı 
dönem…

12 Eylül sonrası, bu kez de Ankara’da beraberdik Yıl-
maz Hoca’yla…

Kendisi de firar olduğu için, yengem yine memleket-
teydi… Yılmaz Hoca’nın çektiği çileyi yengemde beraber 
çekmişti… Diğerleri gibi… Bizim inancımızda “eş ol-
mak” böyle bir şeydi… Her şeye “eşlik etmek” buydu…

Ankara dönemi; haliyle çok sıkıntılı bir süreçti… “Ka-
çak” olmanın verdiği, sınırlı hareket kabiliyetiyle, çok 
yere ulaşmak gerekiyordu. Buna rağmen; hem Ankara 
içinde hem de, şehirlerarasında “mekik dokundu” adeta… 

Hem kaçakların derdi, sıkıntısı, iaşesi… Hem 
“içerdeki”lerin Avukat ve iaşe derdi… Hem de ailelerinin 
sıkıntılarına koşmak…

Lider ve teşkilat yöneticilerinin önemli bir kısmı mah-
puslarda işkence gördüğü için; “dışarı”nın tüm sıkıntısı, 
Yılmaz Saka’nın da dahil olduğu küçük bir komitenin 
üzerine kalmıştı… Hem de firari olmanın zorluğunu yaşa-
yarak…

“Beşir Ağa” lakaplı Lokman Abbasoğlu’nu bu dönem-
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de, daha yakından tanıma fırsatı buldum…
Türk Ocakları Genel Merkezi’nde beraber görev yap-

tığı, ülkücü Hareket’in ilk mağdurlarından Efendi Barut-
çu, Yılmaz Hoca için şöyle yazacaktı; “… İşte bu dönemi 
(12Eylül), İçeride ve dışarı da iliklerine kadar yaşayan bir 
mücadele adamıdır Yılmaz Saka…”

“Vakur, kendinden emin, her zaman kitabın ortasından 
konuşan, tavırlarıyla kendisini tanıyan herkesin ilk anda 
sevgi ve saygısını kazanan gönlü, sofrası açık bir dost 
insan Yılmaz Saka…”

“O da benzerleri gibi; sadece Yüce Ülkü’ye inanmakla 
kalmayıp; bu yüce ülkünün, bütün cihan  tarafından fark 
edilmesi için, cansiperane mücadele verenlerdendi…”

Kendisini tanıyan herkeste; aynı kanaati oluşturmuş-
tur…

1970 yılında Bayburt Pilav Efendi Camii imamlığı…
1973 yılında Bayburt Türk Ülkücüler Teşkilatı Baş-

kanlığı…
1975 yılında Erzurum İbrahim Paşa Camii İmamlığı…
1977 yılında Erzurum ve Doğu illeri Parti Müfettişli-

ği…
Dopdolu ve mücadeleyle geçen bir ömür… 2 yıl da 

hastalıkla mücadele verdi… Meşakkatler kaşısında, hiçbir 
zaman yüzünden gülümseme, yüreğinden şükür eksik 
olmadı…

25 Mart 2016 Cuma Namazını müteakiben Cenaze 
namazını kıldıran, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmamı; 
“…1983 yılından beri tanıdığım ve cemaatim olmakla 
gurur duyduğum merhum Yılmaz Saka, müftü ayarında 
bir İslami bilgiye sahipti… Ben, kendisinden memnunum 
yarabbi!.. Sen de cennet ve cemalinle müşerref kıl…” 
sözleriyle uğurladı…

Ankara, Mamak Ortaköy Mezarlığından uğurlandıktan 
sonra face hesabımdan, sıcak duygularımı şöyle paylaş-
mıştım: 

“Merhum Yılmaz Saka; yıllardır göremediğimiz ka-
dim dostlarımızla bizleri buluşturdu…

“Türkiye’nin dört bir yanından dostları onu yalnız 
bırakmadı…

İlk kuşaktan Sadi Somuncuoğlu, Yılmaz Durak, Sami 
BAL gibi daha niceleri…

Yeni kuşaktan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay 
Kılavuz ve gençler…

Bizim kuşaktan “Erzurum ekibi”, tam tekmil oraday-
dı…

BBP Genel Başkanı Sayın Destici; vefa gösterip, me-
zarlığa kadar teşrif ettiler ve Hoca’nın na’şını bizzat kab-
re indirdiler…

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Baş-
kan Yardımcısı Atilla Kaya, Şefkat Çetin, Gurup Başkan 
Vekili Oktay Vural gözüme çarpan bazılarıydı…

Mükemmel bir eş… İyi bir baba… Bulunmaz bir dost-
tu…

Gök kubbede hoş bir sada bırakıp gitti…
Ruhu Şad, mekânı cennet olsun… Köksal AKÇALI

ÖLÜME İNAT

Sanmayın balçıkla sıvanır bu nur

Bir burcu düşmekle yıkılır bu sur

Sanmayın pınarın kaynağı kurur

Yeni GÜN’ler doğar ölüme inat

Millet sinesinden fışkıran çınar

Dalları budanır,tomurcuk açar

Yürekten yüreğe ülküyü saçar

Yeni GÜN’ler doğar ölüme inat

Vatanım var olsun diyerek alper

Sarılmış bayrağa Allah’a gider

Çökmemişse hâlâ gökkubbeyle yer

Yeni GÜN’ler doğar ölüme inat

Yeter ki sabrını aşmasın hıncı

Bu kılıca kılıf bicemez kıncı

Mukaddes şafağı bekler akıncı

Yeni GÜN’ler doğar ölüme inat

(Gün SAZAK’ın ruhuna fatihalarla)
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Ali Aslım hikâyeye ömrünü ver-
miş bir kalem. En son eseri “Paşa 
Olacaktı Kurşuna Dizdiler” adını 

taşıyor. Ali Aslım’ın gerçekçi bir an-
latım tarzı var. Sanat kaygısı taşımak 

yerine gerçeğin kendine göre çarpı-
cı yönüne tutkun bir anlatıcı. Bu tarz 
yazma biçimi bilinçli bir tercih. Onu 

kişiliğinden kaynaklanıyor bu durum. 
Gerçeği herhangi bir kaygı ile çarpıtma-

yı ahlaki bulmuyor yazar. Yalın, duru an-
latıcı olmayı yazarlık için önemli bir öğe 

ve vazgeçilmezi olan gerçekçiliğin ayrılmaz parçası olarak 
görüyor. O nedenle anlatılarında sanat kaygısından daha ziyade 
müşahede ettiği vakaları doğru ve gördüğü, yaşadığı veya akta-
rıldığı biçimde yazmayı seçiyor. 

Zaman zaman ironik ve trajik ve trajikomik unsurlara tanık-
lık etse dahi onların ardındaki gerçeklik olgusunu kalın bir çizgi 
ile çizmeyi tercih ediyor. Konunun bağlamında hayatın gerçek 
yönlerine yaşanılan anla birlikle alışkanlık haline gelmiş her 
yanlış ve çelişkinin sanki hadiselerin normal bir bütünleyicisi 
olarak algılıyor. Yazdıklarında toplumsal faydayı öne aldığını 
hissettiren yazar ideolojik bir bakış açısından da uzak durur.

Bu bağlamda yazdıkları ile Ali Aslım aslında şehir haya-
tındaki değişimlere ve yaşanılan olaylara tanıklığı ile tarihe 
gerçekliği tam ve eksiksiz bir belge de bırakıyor. Bir zamanlar 
Kayseri isimli seri çalışmaları onun bu yönünü ortaya koyan 
önemli hadiselerin aktarıldığı eserler. Şehrin siyasi, kültürel, 
bürokratik ve bütünüyle sosyal hayatına ilişkin ayna tutar. 

Kayseri Kitapları serisinde çıkan kendi mahallesi ile ilgili 
(Hacı Kasım Adı Kaldı Dillerde) çalışma ise yine bu anlamda 
kayda değer bir birikimi aktarıyor. 

Sanat okulunda öğrencisi olmakla ta o yıllardan(1975) ya-
kinen tanıdığım değerli bir öğretmen yazar ve insan olarak her 
zaman çalışkan olmayı birinci prensip olarak dikkate aldığını 
bilenlerden biriyim. Onun hayatının bütün safhaları kendi ki-
şisel gayretlerinin ve çalışkanlığının izlerini barındırır. Usta 
öğreticilikten mühendisliğe uzanan ıstıraplı bir o kadar da ça-
lışkan bir bireyin mücadelesi yansır hayatına ve yazdıklarına. 

İlk öykü kitabı “Binbir Cuma”. Ardından “İmar Müdürü”, 
“Bakan ve Kraliçe” ve son olarak “Paşa Olacaktı Kurşuna 
Dizdiler” isimli aynı türdeki eserleri çıktı. “Bir Zamanlar Kay-
seri”, “Bir Zamanlar Kayseri II” isimli eserleri ise Kayseri’nin 
kültür, sanat ve toplumsal hayatına ilişkin gözlemlerini yansı-
tan çalışmaları. “Moskof Zorbaları” isimli bir de tiyatro eseri 
bulunuyor. Sanırım Ali Aslım yazdıkları ile zamanının doğru 
bir tanığı olarak hatırlanacaktır. 

Ankara’da, İstanbul’da, Diyarbakır’da, 
Şırnak’ta bu kaçıncı terör saldırısı? Daha 
kaç saldırı olacak ve daha ne kadar insa-
nımız öldürülecek? Daha hangi şehirleri-
mizde bu acıları yaşayacağız? Hangi dost 
ülkelerin, hangi müttefiklerin elleri var bu 
saldırılarda? Bütün dünya düşman da ha-
bersiz miyiz? Yalnız başımıza bütün dün-
yaya düşmanlık eden biz miyiz? Düşman-
lık eden bütün devletlere dostluk yapmaya 
devam mı edeceğiz? Gücümüzün ne zaman 
ve nasıl farkında olacağız? 

Artık terörü lanetleme söylemlerinden 
ve ailelere taziye gibi şablonlardan yılgın-
lık geldi. Yüce Meclisimize cüce tutumlar 
yakışmamaktadır. Meclis Başkan’ımızın 
Meclis’i toplayıp ciddi oturum yapması 
gerekmektedir. En kısa zamanda Meclis’te 
gurubu bulunan partilerin katılacağı ve on 
milyonların iştirakiyle bir yürüyüş tertip 
edilmelidir. En önde parti liderlerinin ol-
duğu yürüyüşte sadece Türk bayraklarıyla 
tüm dünyaya haykırmalıyız. Elbette hükü-
metin kusuru vardır. Ancak artık bu konu 
siyasetin dışında değerlendirilmelidir. Bu, 
ulusal güvenlik ve varlık meselesidir. Milli 
birlik ve bütünlüğümüzü bu gün değilse ne 
zaman göstereceğiz? Böylece geçiştirecek 
olursak, korkarım, çok geç olacak ve bu 
coğrafyanın tüm insanları çok acı çekecek. 

Seçilmişler, atanmışlar, aydınlar, önder-
ler nerdesiniz? Milli birliğimiz, bütünlüğü-
müz, vatan toprağımız hiç olmadığı kadar 
yakın tehdit ve tehlike altındadır. Bizim 
gördüğümüzden çok daha fazlasını biliyor 
ve görüyorsunuz. Bu duruma dur deme za-
manı gelmedi mi? İç siyasi hesapları ötele-
yin lütfen!Hiç kimsenin bu gidişten yararlı 
çıkmayacağı matematik kurallarından daha 
açık ve net belliyken bu ne kısırlıktır. Bir 
defa daha “terör şehitleri anıtı” yaptırılma-
sını teklif ediyorum. 

Selim TUNÇBİLEK

 İlker SUNGUR

Ali Aslım BİR TÜRK GENCİNİN 
FERYADI
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“Darıkent’e üç koldan girilecek ve öğretmenler 
kurşuna dizilecek!” 

 Tunceli Kıklar Dağı’nın karanlık mağaralarının birin-
de çınladı kızıl suratlı terörist başının bu çirkin sözleri. 
Gözleri kan çanağına dönmüş kırk hain, terörist başının 
baykuş ötüşünü andıran bu sözleriyle “Öğretmenlere 
ölüm!” diyerek çılgınca bağıra bağıra inlerinden çıktı.

Hey gidi ismini üçler yediler kırklardan alan Hora-
san erenlerinin otağı kutlu Kırklar dağı... Oysa günahsız 
dağ ne bilsin ki içinde namertler var! Namert kırk ayak, 
Darıkent’e saldırmak için sırtlanlar gibi sine 
sine üç koldan ilerliyordu.

Niçin Darıkent?
Abbasiler’in ehli 

beyt düşmanlığı ve 
zulmü sonucu Türk-
menler on iki aşiret 
halinde Horasan’dan 
Anadolu’ya göçer. Sel-
çuklu Sultanı I.Alaeddin 
Keykubat, bu on iki Türk-
men aşiretinin her birine 
ikişer adet soykütüğü (şe-
cere) sözleşmesi düzenler 
ve sözleşmelerden birini 
Selçuklu devletine, ötekini 
aşiretlere verir. Bu Türkmen 
aşiretlerinden biri de Baba 
Mansur Ocağı’dır. Bu soy- kütüğü 
sözleşmesi bugün Darıkent yöresindeki Caferoğulları 
(Cevahir) ailesindedir.

Baba Mansur Ocağı, Hacı Bektaşi Veli’den önce 
Anadolu’ya gelmiş ve Darıkent yöresine yerleşmiştir. Bu 
ocağın Türkmen evlatları günümüzde Tunceli, Erzincan, 
Sivas ve daha birçok yörede yaşamaktadırlar.

        Akşam Vakti Darıkent
Eylül ortası, sönük bir güz akşamı... Az önce 

Darıkent’in üstünde yüzünü gösteren dolunay bulutların 
arkasında kaybolmuştu. Köyün batı tepeleri morarmış, 
ortalıksa kararmak üzereydi. Köylüler terör korkusuyla 
bir an önce evlerine kapanmak için aceleciydi. Kimi ot-
laklardan dönen hayvanlarının peşinden, kimi tarlaların-
dan evlerinin yolunu tutmuştu.

Çocuklar da aceleciydi, ancak onlarınki korkudan 
değil; sevinçtendi. Hepsinin gözlerinde bir parıltı... Kü-
çücük yüreklerinde bambaşka bir çarpıntı... Yarın okulları 
açılacak ve çok sevdikleri öğretmenlerine kavuşacaklardı. 

Akşamla birlikte köyün kuzey girişindeki jandarma 

karakolunda ise büyük bir sessizlik hakimdi. Karakola 
hakim karşı tepelerdeki mevzilerde mehmetçiklerin nöbet 
değişimi az önce yapılmış, meh metçikler bitmek bilmez 
gecelerden birini daha beklemeye başlamışlardı.

Ve Öğretmenler...
Köyün en eski öğretmeni Mustafa Karınca ve eşi 

yaz tatilinde memleketleri Manisa’ya gitmemiş, köyde 
kalmışlardı. Darıkent’i çok seviyorlardı. Biri beş yaşın-
da, diğeri dört aylık iki kızları vardı. Mustafa Hoca, 
akşam yemeğinden sonra lojmanlar-

da kalan bekar öğretmenlere 
çay içmeye gidecekti. İki 
kızını kucakladı, defalarca 
öpüp kokladı. Büyük kızı 
babasının boynuna sımsıkı 
sarılmış onu bırakmak 
istemiyordu. Güçlükle 
kızını eşi Fatma’nın kuca-
ğına verebildi. Annesinin 
kucağında da “Gitme 
baba- cığım!” diye ağ-
layan kızını bir kez daha 
öptü ve “Allahaısmar-
ladık!” diyerek evden 
çıktı.

Mustafa Hoca’nın 
da lojmana gelmesiyle altı 

öğretmen bir yandan yarın okulda neler yapacak-
larını konuşurken bir yandan da çaylarını yudumluyordu. 
Birden acı bir patlama sesi duyuldu.Darıkent’e üç kol-
dan sızan hainlerden birkaçı yanlarında getirdikleri C-4 
amonyum nitrat karışımı 40 kg patlayıcı ile köyün elekt-
rik trafosunu havaya uçurmuştu. Tarih: 11.09.1994, Saat: 
22.15

Zifir gibi bir karanlığa gömülen köyün kuzey girişinde 
ise diğer terörist grup Darıkent Jandarma Karakolu’na 
uzun namlulu silahlarla ve roketatarlarla ateşe başlamıştı. 
Karakoldan da anında karşılık... Teröristlerin amacı meh-
metçikleri dışarı çıkarmamaktı.

Patlama ve silah seslerinden karanlıktaki Darıkentli-
ler çok korkmuştu. Mustafa Hoca’nın eşi Fatma da... İki 
kızını kucaklayıp evlerinin banyosuna saklandı. İçinden 
“Mustafa da bir yerlere saklanmıştır.” diye düşündü.

Zifir gibi bir karanlık geceydi, ölümse her zamanki 
gibi iki hece... Onlarca terörist altı öğretmenin lojmanına 
çoktan ulaşmıştı bile. Doğrulttular silahları üstlerine ve 
çıkarttılar köy meydanına günahsız ve silahsız altı öğret-
meni.

Zafer ÇUBUKCU

DARIKENT’İN ŞEHİT ÖĞRETMENLERİ
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Önde Tarsuslu Türkmen Alevisi Buminhan Tazekan 
hoca... Yumruklarını sıkmış, göğsü hop inip hop kalkı-
yordu. Dün Tarsus’tan gelirken “Gitme!” diye yalvarmıştı 
annesi. “Ölümden öte ne var ki!” demişti annesine. Hem 
yakışıklı hem arslan yürekliydi. Ölecekti biliyordu, gam 
değil bu, fakat ya korkaklık... Ölümden bin kez beterdi. 
Daha fazla dayanamadı ve “Siz ne Kürt ne Alevisiniz, 
siz insan bile değilsiniz!” diye haykırdı. Deliye dönen 
namertler büyük bir kinle önce ayaklarına boşalttılar kızıl 
kurşunları. Kurşun değmedik yer kalmamıştı gencecik 
bedeninde. Köy meydanının toprağı Buminhan Hoca’nın 
soyadı gibi “Tazekan”la göle dön-
müştü.

Buminhan Hoca’nın ardından 
Mustafa Karınca attı kendini öne. 
Dev yapısıyla karanlığı kucaklı- 
yordu sanki. Okulun Din Kültürü 
öğretmeniydi. Boynunda hâlâ akşam 
evden çıkarken kızının boynunu sık-
tığı yerlerin izleri ve sıcaklığı... Ku-
laklarında ise kızının “Gitme” ya-
karışları ... Var gücüyle “Alçaklar, 
siz Müslüman da olamazsınız!” 
diye yeri göğü inletti. Bu sözlerden 
gözleri dönen teröristler hayasızca 
dokundular tetiklere. Mustafa Hoca 
çok sevdiği Darıkent toprağına dü-
şüverdi tekbirlerle.

Sonra Iğdırlı yoksul bir Azeri 
ailesinin oğlu Vedat İnan Öğretmen, 
sıra bende der gibi fırlayıverdi ye-
rinden. Konuşmayı sevmezdi, gözleriyle konuşurdu Vedat 
Hoca. Karanlıkta hainlerin gözlerini aradı; ama olma-
dı, kara bir duvar gibiydi karanlık. Meydan okurcasına 
bağırdı:”Allahsızlar!” Namlular anında kan kustu. Güzel 
yüzü ve iri gövdesi baştan başa kana boyanmıştı. Ve sırt 
üstü serildi yağız yere.

Kana doymuyordu namertler. Silahlarını bu kez henüz 
ayakta olan üç masum öğretmene çevirdiler. İlk Diyarba-
kırlı Ali İhsan Hoca: “Kalleşler, erkekçe çıkamazsınız 
karşımıza.” diye seslendi. Peşinden Elazığlı Rüstem Şen: 
“Vatanımızdan bir tek taş parçası bile sökemeyecek-
siniz hainler!” Ve nihayet Antalyalı Metin Kaynar: “Al-
lahuekber!” diye kükreyince terörist başı dişlek ağzını 
açtı:”Ateş!”

Hayasızlar, üç masum öğretmeni kurşun yağmuruna 
tuta tuta üç koldan girdikleri Darıkent’ten tek koldan çe-
kildi ve Hiran ormanlarının içinde kayboldular.

Namert kırk ayak köyden çekilince önce akşam vakti 

bulutlar ardına gizlenen dolunay yüzünü gösterdi. Sonra 
silah seslerinden derin uykularından uyanan çocuklar 
çıktı zifir karanlık evlerinden ağlaya ağlaya. Hepsinde 
bir korku...Saf, temiz yüreklerinden hiç eksik olmazdı bu 
korku. Ya öğretmenlerimizi  teröristler öldürürse biz ne 
yaparız korkusu.  Yoksa korktukları başlarına mı gelmiş-
ti?

Gözlerinde yaş kalmamıştı, kurumuştu sanki göze pı-
narları. Elleri ayakları titriyordu, titriyordu yürekleri, titri-
yordu tüm cılız bedenleri. Köy meydanında al kanlar için-
de yatan öğretmenlerini görünce ağızları bir karış, gözleri 

faltaşı gibi açık öylece kalakaldılar. 
Az önce yüzünü gösteren Dolunay’ın 
şavkı vurmuştu şehit öğretmenlerinin 
yüzüne. Dolunay gibi ışıl ışıldı yüzleri. 
Ölmemişlerdi kendilerine bakıyorlardı 
sanki. 

Sabahları okullarının bahçesinde 
aynı güneşe hep birlikte gülümserler-
di, havasını birlikte soluyup birlikte 
dolaşırlardı koridorlarında. Hüznü ve 
sevinci birlikte paylaşırlardı. Onlardan 
öğrenmişlerdi okumayı, yazmayı... İlk 
onlardan duymuşlardı sevgiyi, kardeş-
liği, barışı. Koskocaman dünyayı onlar 
sığ- dırmıştı küçücük, pırıl pırıl yürek-
lerine. Anadolu’ydu, vatandı, bayraktı 
öğretmenleri. 

 Solukları tükenmişti sanki.Tepeden 
tırnağa tir tir titreyen küçük bedenleri 
daha fazla dayanamadı ve yıkıldılar 

kanlar içinde yatan öğretmenlerinin yanı başlarına.
  Ertesi Sabah
 Şehit öğretmenlerin al bayraklara sarılı naaşları 

Darıkent’te yapılan törenle memleketlerine uğurlanı-
yordu. Asker, sivil, herkes Darıkent’teydi. Darıkent’in 
çocukları da oradaydı. Yakalarına şehit öğretmenlerinin 
fotoğraflarını takmışlardı. Ellerinde ise anlamını öğret-
menlerinden öğrendikleri Türk bayrakları...  

Şehitler helikopterlere alınınca hiçbir zaman bitme-
yecek olan titreyişleri ve gözyaşlarıyla hep bir ağızdan 
“Şehitler ölmez, vatan bölünmez!” diye haykırdılar na-
mertlere inat.

 Ve Son Söz
Her bir şehit öğretmenimiz, geride vatanına, bayrağına 

ve devletine sahip çıkacak nesiller bırakıp gitti. Aşkla, 
imanla öğrencilerine bağlıydılar, sevgiyle küçücük gönül-
lere girip kıraç topraklarda gül açtırdılar. Kabirleri nur, 
mekanları cennet, ruhları şad olsun.     

“Kana doymuyor-
du namertler. 
Silahlarını bu kez 

henüz ayakta olan üç 
masum öğretmene 
çevirdiler. İlk Diyar-
bakırlı Ali İhsan Hoca: 
“Kalleşler, erkekçe çı-
kamazsınız karşımıza.” 
diye seslendi. ”
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EĞİTİMSİZ ÖĞRETİM
Eğitim; özetle, bireylerde istendik yönde davranış 

değişikliği gerçekleştirmek olarak tanımlanır. Tanı-
mından da anlaşılacağı üzere davranış değişikliğinin 
“istendik yönde” olması gerekir, dolayısıyla bireyler 
istenmedik davranışlar gösterdiğinde eğitim gerçek-
leşmemiş olur. Eğitim gerçekleştirilemediğinde iyi 
insan yetiştirilememiş demektir; çünkü, eğitimin te-
mel amacı iyi insan yetiştirmektir.

Her millet, kendi çocuklarında istendik davranış-
lar geliştirmek için okullar açar. Bu amaca yönelik 
dersler okutur. Her derste hem öğretim hem eğitim 
gerçekleşebilir; fakat, bazı dersler bireyleri eğitmeye 
daha elverişlidir. Bu derslerin eğitim yönü ağır basar. 
Kültür ve sanat dersleri böyledir. Beden ve ruhtan 
oluşan insanoğlunun ruhunu eğiten, ona ruh inceliği 
kazandıran bu derslerdir. Peki, ülkemizde bu dersler-
den ne ölçüde yararlanılmaktadır?

Çocuklarımız, daha ilkokuldan başlayarak bir ko-
şuşturmacanın içindedir. Yaşamlarının dönüm nokta-
larını oluşturan sınavlar yüzünden, eğitimden daha 
çok öğretime önem vermektedir. Derslere ve dersler-
de işlenen konulara sınav odaklı yaklaşmaktadır. Öğ-
rencilerimiz, sınavda çıkmaz diye neredeyse öğret-
menlerinin adını bile öğrenme gereği duymayacaklar.

Yalnızca öğrenciler değil, bu düzen yüzünden ve-
liler, hatta öğretmenler bile derslere “önem derecesi-
ne” göre yaklaşmaktadır. Okullarda verilen seçmeli 
derslerin 2014-2015 verileri şöyle: “…lise düzeyin-
de en çok tercih edilen seçmeli ders, 9 ve 10’uncu 
sınıflarda Hz. Muhammet’in hayatı; 11 ve 12’nci sı-
nıflarda ise matematik oldu. Ortaokul düzeyinde en 
çok tercih edilen seçmeli  ders 5, 6 ve 7´nci sınıflarda 
matematik uygulamaları, 8’inci sınıflarda ise medya 
okuryazarlığı.”1 İstatistikler incelendiğinde seçme-
li derslerin matematik, geometri, coğrafya ağırlıklı 
olduğu görülmektedir. Kültür-sanat derslerinin bu 
derslerin yanında esamisi bile okunamaz. Bunun 
nedeninin TEOG ve YGS-LYS olduğu açıktır.

Evet, çocuklarımız belki sınavlarda öyle veya 
böyle başarılı oluyor; ama, eğitimin asıl amacı olan 
1)http://www.meb.gov.tr/ogrencilerin-gozde-dersleri-belli-oldu/
haber/8377/tr, Nisan, 2016.

iyi insan olamıyor. Eğitimsiz öğretim düzeninin ye-
tiştirdiği insan yalnızca maddî faydaya, menfaate 
odaklandığından hırsızlık, rüşvet, adam kayırma, 
dolandırıcılık, kutsal değerleri istismar, yalancılık, 
ikiyüzlülük, hilekârlık ve daha bin türlü ahlaksız-
lığı yapabiliyor. Şu sıradan örneğe bakalım: Pazar-
dasınız. Bir kilo meyve istediniz. Pazarcı, çırağına: 
“Oğlum, abine/ablana iyilerinden ver.” diye tembihte 
bulunuyor. Peki, siz pazarcının babasının oğlu musu-
nuz? Size bu “iyiliği” niye yapıyor? Besbelli ki yalan 
söylüyor. Diyelim ki doğru. O zaman da demek ki 
başkalarına kötülerini veriyor. Yani iki durumda da 
yalancılık veya sahtekârlık yapıyor, halkı kandırıyor.

Başöğretmen Atatürk bizlerden öncelikli olarak 
sınavlarda şu kadar net çıkartan nesiller değil, daha 
ilkokul sıralarındayken İngilizce konuşturulmaya 
çalışılan nesiller değil; fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür nesiller istemişti. Bunu başarmak için kültür ve 
sanat derslerine ağırlık verilmelidir. Sanatla haşır ne-
şir olan bir insan kötü insan olamaz. Kalbini çıkartıp 
atamaz, iradesini kiralayamaz,vicdanını satamaz.

Sınav odaklı eğitimsiz öğretim bir kenara bırakıl-
malı; başarı, not ortalamalarından önce, yetiştirilen 
insanın niteliğinde aranmalıdır. Nitelikli yetişen in-
sanın akademik başarısı kendiliğinden yükselecektir 
zaten.Kültür ve sanat dersleri boş-gereksiz(!) görül-
mekten vazgeçilerek bu derslerin saati artırılmalıdır. 
Eğitimsiz öğretimin “bir kuru kavgadan” ibaret ol-
duğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Yetkilenen makam-
dakiler etkilenen makamdakilerin yerine kendilerini 
koymalı, kararlar masa başında kuramsal bilgilere 
göre değil, sahaya girilerek yaşamsal verilere göre 
alınmalıdır.

Veliler ve öğrenciler, kültür ve sanat derslerine 
ilgi göstermelidir. Edebi önde tutmalı, bilgiye edep 
yolundan ulaşmalıdır. Tarih boyunca kültür ve sanata 
değer vermiş, sanatkâr bir milletin torunlarına da bu 
yaraşır. Ne demiş Yunus Ata: 

Girdim ilim meclisine eyledim kıldım talep, 
Dediler ilim geride illa edep illa edep.

Bilgehan AYATA




