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 Mustafa ÖZTÜRK
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TABİİ Kİ “HAYIR!”

Yine referanduma gidiyoruz. 18 maddelik Anayasa de-
ğişiklik teklifi seçmene sorulacak: Evet mi, Hayır mı? Seç-
menin tercihi Türkiye’nin kaderini yazacak.

Bu çok hayati konuda her seçmenin düşünerek, bilerek; 
yani bilinçli olarak tercih yapması gerekiyor. Çünkü her-
kes kendi geleceğini belirleyecek.

Bu mesele, sağ-sol meselesi değil, sen-ben meselesi 
değil, parti meselesi değil… Nasıl bir Türkiye’de yaşaya-
cağız, ona karar vereceğiz.

Hâkimiyet-egemenlik millette mi kalsın yoksa başkana 
mı verilsin?

Çok partili demokratik parlamenter sistemi mi, tek par-
ti ve tek adam rejimi mi olsun? Tercihi halkımız yapacak.

Kuvvetler ayrılığını mı istersiniz, kuvvetler birliğini 
mi? Yani; Yasama, Yürütme ve Yargı’nın devlet yöneti-
minde uyumlu bir görev pay-
laşımı yapmasını mı tercih 
edersiniz yoksa bu erklerin 
tek elde toplanmasını mı?

Kuvvetler ayrılığı demok-
rasi, kuvvetler birliği diktatör-
lük demektir. Siz hangisinden 
yana olacaksınız?

Demokrasiyi benimsemiş 
ülkelerde yargı bağımsızdır. 
Önerilen yasa değişikliğinde 
yargının bağımsızlığından söz edilemez. Çünkü Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu’nun üyeleri Cumhurbaşkanı ve iktidar 
partisi tarafından belirleniyor. Siyasi iktidarla vicdanları 
arasında kalan yargıçlar adalet dağıtabilecekler mi?

Önerilen anayasa değişikliği referandumdan geçerse, 
TBMM sembolik hale gelecek. Çünkü, yasa yapma görev 
ve yetkisi oldukça sınırlanıyor. Bu görev ve yetki, “kanun 
hükmünde kararname çıkarma” yetkisi kazanan cumhur-
başkanına geçiyor. Mevcut Anayasamıza göre, Hükümet 
TBMM’nin içinden çıkar ve Hükümet, TBMM tarafından 
denetlenir. Önerilen anayasa değişikliğinde bunlar yoktur.

Cumhurbaşkanına dilediği zaman TBMM’yi feshetme 
yetkisinin verilmiş olması, millî iradeye saygısızlık anla-

mına geldiği gibi ülke yönetiminde krizlere de yol açacak-
tır. Gönüllerindeki lider Abdülhamit olunca, elbette onu 
örnek alacaklar.

Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Meclis’in daha da 
güçlü olacağını söyledi. Nasıl güçlü olacak, açıklamaları 
gerekiyor. Keşke böyle temelsiz cümleler kurmasalar. Zira 
bütün yetkileri tek kişiye, yani Cumhurbaşkanına verdik-
lerini kendileri de biliyor.

Cumhurbaşkanının partili olması pekçok problemi 
beraberinde getirecek. Cumhurbaşkanının mensup oldu-
ğu partinin ideolojisi, devletin ideolojisiymiş gibi halka 
zorla kabul ettirilmeye çalışılacaktır. Böyle uygulamaları 
SSCB’de, Nazi Almanyasında ve Faşist İtalya’da görmüş-
tük. Korkarız ki bu ülkelerde yaşanmış olan “Tek lider-
tek parti-tek ideoloji” rejimi, Türkiye’de de kurulmuş 
olsun. Bu hedefe ulaşmalarına engel olmaya çalışacağız. 

TÜRK TİPİ DEĞİL

Yıllarca “başkanlık 
sistemi”diye tutturmuşlardı 
ama bu terim baktılar ki se-
vimsiz, hemen değiştiriverdi-
ler. Şimdi “Cumhurbaşkanlığı 
sistemi” diyorlar. Aslında bal 
gibi “Başkanlık sistemi”dir 
ama ABD’nin sistemine hiç 
benzemiyor. “Türk tipi” den-
mesi ise Türklüğe hakarettir. 

Çünkü biz Türklerde “başbakanlık” sistemin vazgeçilmez 
unsurudur. Bunlar ise, iki başlılık oluyor diye bu makamı 
iptal ediyorlar. Oysa AKP devrinde iki başlılığa hiç şahit 
olmadık.

Türk tarihinde çok önemli başvekiller vardır ki yöne-
timdeki krizleri engellemiş ve devleti düze çıkarmışlar-
dır. Göktürkler’de Tonyukuk, Selçuklu’da Nimazımülk, 
Osmanlı’da Sokullu Mehmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa 
gibi…

Eski cumhurbaşkanları sayın Fahri Korutürk ve sayın 
Abdullah Gül, anayasal yetkilerini çok bulup azaltılmasını 
istemişlerdi. Kazakistan ise Başkanlık rejimine son ver-
mek üzere… Türkiye’de şimdi tam tersi yapılıyor. Neden?

“Bu mesele, sağ-sol me-
selesi değil, sen-ben 
meselesi değil, parti 

meselesi değil… Nasıl bir 
Türkiye’de yaşayacağız, ona 
karar vereceğiz.” 
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NEDEN ACABA?

Çağdaş modern toplumlar yönetimde yetkiyi oluştur-
dukları çeşitli kurumlara paylaştırırlar, tabii ki sorumlu-
lukları da… Yetki ve sorumluluğun tek kişide toplanması, 
geri ve iptidai toplumlara has bir özelliktir.

Tüm yetkilerin tek kişide toplanması neden istenmek-
tedir? Ben iki neden üzerinde duracağım:

1- 14 yıllık iktidarında devlet denetiminden hep kaç-
tılar, Sayıştay’ın denetimlerini engellediler. “Seçimlerde 
galibiz. Halk bizi onaylıyor. 
Yetmez mi?” dediler. Hiç he-
sap vermediler. Anayasa de-
ğişiklik teklifi referandumdan 
geçerse ibra edilmiş olacaklar. 
Teklif, kendileri için hazırlan-
mış af yasasını andırıyor.

2- Türk toplumuna ve 
Cumhuriyet kurumlarına hiç 
güvenmiyorlar. Bu nedenle 
önce kendi kurumlarını ken-
dilerine biat eden kişilerle 
oluşturacaklar. Tasarladıkları 
“Yeni Türkiye” için ve ik-
tidarda devamlı kalabilmek 
için demokrasi tehlikelidir, 
tek sesli Türkiye olmalıdır. 
Halkın, medyanın susturulduğu, sadece tek liderin ve ave-
nesinin konuştuğu bir Türkiye’den bahsediyoruz.Tek par-
tili bir polis devletine evrilecek olan böyle bir Türkiye’ye 
“evet” diyebilecek misiniz?

YENİ TÜRKİYE DEDİKLERİ

Anayasa teklifinin TBMM’den geçtiği gün sevinçle co-
şanlar oldu. Bunlardan biri de AKP Erzurum milletvekili 
bir bayan… Dikkat çeken cümleler kurdu. Mealen, “100 
yıllık prangalardan kurtuluyoruz.” dedi. Benzeri sözleri 
aynı cenahtan çok duyduk. Bu sözler AKP’nin gerçek ni-
yetini ortaya koyuyor. Anlıyoruz ki AKP zihniyeti, Cum-
huriyet öncesinin özlemini çekiyor. Halifelik özlemi, sal-
tanat özlemi gibi… Buna karşılık Cumhuriyet ile gelen ve 
gerçekleşen ne varsa onlara da karşıdırlar:

Tevhid-i tedrisada, yani eğitimde birliğe; alfabe inkı-
labına, Medeni Kanuna, laikliğe, milli egemenliğe, tam 
bağımsızlığa ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşıdır-
lar. Bunların olmadığı Türkiye’nin adıdır “Yeni Türkiye”. 
Bu sebeple, referandumu bir hesaplaşma olarak görmekte-
dirler. “Evet” çıkarsa bayram edecekler ve eski dedikleri 
Atatürk Türkiyesini tarihe gömdüklerini övünerek söyle-
yeceklerdir. Atatürk yerine 2’nci Abulhamid’i parlatmaya 
başladılar bile.

Ey sağduyusunu her zaman gösteren Türk halkı! Türk 
istiklâl savaşının önderi Atatürk’ün aşağılanmasına, Cum-

huriyet nimetlerinin elinden alınmasına razı olacak mısın?

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KRİTİK İKİ AYI

Referandum sürecinde AKP iktidarı bütün imkânlarını 
kullanıyor ve kullanacak. OHAL kendilerine sınırsız ola-
naklar sunuyor. Tüm seçmenler oylarını baskı altında kul-
lanmaya mecbur bırakılıyor. Belki de bir kısmı sandığa 
gidemeyecek. Medeni ve demokrat ülkelerin hiçbirinde 
OHAL ortamında referandum yapılmamıştır.

Vali ve kaymakamlardan, polisten, il ve ilçe seçim ku-
rullarından tarafsızlık bekli-
yor ve adalet umuyoruz. An-
cak hepsinin de baskı altında 
tutulduklarını, taraf tutmaya 
zorlandıklarını hissediyor ve 
düşünüyoruz.

Seçmeni “evet” demeye 
zorlayacak algı operasyonları 
mutlaka yapılacaktır. Bunlar 
başladı bile. Yandaş medya 
bu alanda çok mahir.  Refe-
randumda “hayır” çıkması ha-
linde terörün çok artacağı ve 
Türkiye’nin bölüneceği tez-
leri işlenip duruyor. Bu tezle-
rin hiçbir dayanağı yoktur ve 
amaç sadece vatandaşı korku-

tup oy devşirmektir. Zira terörle mücadele konusunda AKP 
iktidarının önünde hiçbir engel yoktur. Hem Meclis’te ço-
ğunlukları var, diledikleri yasaları çıkarabiliyorlar, hem de 
muhalefet partilerinin desteği mevcuttur.

AKP iktidarının isteyip de yapamadığı ne vardır gü-
nümüzde? Ordu, polis, yargı, Meclis, MİT hepsi de emre 
amade… Bu gerçek ortada dururken bölünmeden ve te-
rörün azgınlaşmasından nasıl söz edebiliyorlar? 14 yıldır 
Türkiye’yi tek başlarına yöneten de kendileri olduğu hal-
de. Bu sürede bir takım tehditler oluşmuşsa vebali kendi-
lerine ait değil midir?

Cumhuriyet tarihinin en kritik iki ayının içindeyiz. Ya 
demokrasimizi geliştirerek, millî kültürümüzü yükselte-
rek, milli- üniter devletimizi güçlendirerek çağdaş mede-
niyet yolunda yürümeye devam edeceğiz ya da Cumhu-
riyet ile başlayan bütün güzelliklere bir nokta konulacak.

Biz Cumhuriyet’in nimetleriyle büyüdük, Cumhuri-
yetin okullarında okuduk ve Atatürk’ü önderimiz bildik. 
Cumhuriyete ve Atatürk’e nasıl ihanet ederiz. Milletimizin 
geleceğine, çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl ihanet 
ederiz. Bu nedenle ve bütün gücümüzle HAYIR diyoruz.

Bu amaçla, anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini 
halkımıza çok açık ve doğru bir şekilde anlatacağız. Bu 
millî görev, savsaklanamaz, ihmal edilemez. Her dakika 
kıymetlidir ve değerlendirilmelidir.

“Eski cumhurbaşkanları 
Sayın Fahri Korutürk 
ve Sayın Abdullah Gül, 

anayasal yetkilerini çok bu-
lup azaltılmasını istemişler-
di. Kazakistan ise Başkanlık 
rejimine son vermek üzere… 
Türkiye’de şimdi tam tersi 
yapılıyor. Neden acaba?” 
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ATATÜRK’TEN AYDINLARA 
ÖĞÜTLER

Aydınlara öğütlerimi üç gruba ayırarak sunuyorum: 
Görevler, yöntemler, eylemler.

1- Geri Kalışımızın Ana Sebebi Halk ve Aydın Ara-
sındaki Uyumsuzluktur: Ben milletçe neden geri kaldık 
diye çok düşündüm.  Gördüm ki, türlü türlüdür sebepleri. 
Ancak bunlar arasında öyle biri vardı ki milletimizin, 
özellikle aydınlarımızın dikkatle, büyük önem vererek 
göz önüne alması gerekiyordu. Bu sebep ilerleyemeyi-
şimizin, geride kalışımızın, ülkemizin baştanbaşa bir 
harabeye dönmüş olmasının asıl sebebiydi. Bu ana sebep 
aydınlarımızla halk arasındaki uyum yokluğudur.

2- Başarı İçin Temel Koşul Aydın Sınıfı İle Halkın 
Zihniyeti Arasında Uyum Sağlamaktır: Başarı için vaz-
geçilmez koşul, demek ki aydın sınıfın ve halkın zihniyet 
ve hedefleri arasında doğal bir uyum olmasıdır. Ülkeyi 
kurtarmak için bu iki zihniyet arasındaki ayrılığı durdur-
mak gerekir. Yürümeye başlamadan önce bu iki zihniyet 
arasında uyum sağlanmalıdır. Bunun için de halk kitlesi 
biraz yürümesini hızlandırmalı, biraz da aydınlar çok hız-
lı gitmemelidir. 

3- Aydınlar Millî Birlik ve Ulusal Varlığımız İçin 
Çalışmalıdır: Bu ana görev dışında aydınlarımızın baş-
ka görevleri de vardır. Bunlardan ilkihalkımıza vatan ve 
millet fikirleri vermekle beraber, bütün milleti tek bir 
vücut haline getirmek için çalışmak, rakip milletlere karşı 
ulusal varlığımızı korumak için gerekli olan araçları sağ-
lamaktır.

4- Aydınlar Halkın İlerleme ve Yenilik Arzusunu 
Tatmin Etmelidir: İkincisi, aydınlar halkın ilerleme ve 
yenilik arzusunu tatmin etmelidir. Bizim milletimiz iler-
lemeye, yeniliğe, gelişmeye son derecede yetenekli ve 
istekli bir toplumdur. Ülkemin birçok yerinde hep bu du-
yarlığı, bu yüksek uyanıklığı ve dikkati gördüm. Aydınlar 
milletin bu özlemini, bu arzusunu tatmin etmeyi resmî ve 
günlük görevleri dışında, onun üzerinde yüce ve ulusal 
bir görev olarak görmelidir.

5- Aydınlar Milletin Geleceğini Güvence Altına 
Almak İçin Çalışır: Ekleyeceğim üçüncü husus da şu-
dur ki, geleceğin yüksek ufuklarından doğmaya başlayan 
güneş, yüzyıllardan beri ıstırap çeken milletlerin talihidir. 
Bu talihin artık bir daha kara bulutlara bürünmemesi, mil-
letlerin ve onların öncülerinin özen ve özverisine bağlıdır. 
Aydınlar bu alanda da gerekli özveri ve çalışmayı ortaya 
koymalıdır.

* ** *
6- Milleti Kurtarabilecek Yurtsever Aydınlar Bir 

Araya Gelmelidir: Peki, yukarda saydığım dört hizmeti 
gerçekleştirmek için aydınlar nasıl bir yol izlemelidir? Üç 
yanıtım var. Birincisi, benim ve hepimizin düşünmeye 
mecbur olduğumuz şey, gerçekten bu ülke ve milleti kur-
tarabilecek beyinlerin, vatanseverlerin bir araya gelmesini 
sağlamaktır. Bu erdemlere sahip olan insanlar her nerede 
ise ve her ne ise bunu yapmak ve milletin yazgısını tayin 
ettirdiğimiz meclisin içine koymak lâzımdır. 

7- Aydınlar Hedeflerini ve Ne Yapacaklarını Önce-
den Belirlemeli,  Halkın Kabul Edebileceği Bir Hale 
Getirmelidir: Aydınlar hizmet için önceden hazırlık 
yapmalıdır. Şöyle ki, aydınlarımız ve gençlerimiz han-
gi hedeflere,  ne için yürüdüklerini ve ne yapacakları-
nı önce kendi zihinlerinde iyice kararlaştırmalı, onları 
halk tarafından iyice sindirilebilir ve kabul edilebilir bir 
hale getirmelidir. Ancak ondan sonradır ki, fikirlerini or-
taya atmalıdır.

8- Aydınlar Asıl Temeli Kendi İçimizden Çıkarma-
lıdır: Aydınlar; milletimize gideceği yolu gösterirken, 
dünyanın her türlü biliminden, her türlü buluş ve ilerle-
melerinden faydalanmalı; fakat asıl temeli kendi içimiz-
den çıkarmalıdır.  Halka telkin edecekleri fikirleri halkın 
ruh ve vicdanından almış olmalıdırlar.

* ** *
9- Milletin Kurtuluşu Aydınların Milleti Aydın-

latması ve Uyarmasıyla Mümkün Olur: Aydınlar 
yukardaki dört hizmeti gerçekleştirmek için hangi işleri 

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com
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yapacak, hangi faaliyetlerde bulunacaklardır? Bu iş ve 
faaliyetleri de dört başlık altında toplayabilirim: Halkı 
aydınlatma, halkla kaynaşma, örgütlenme, kültür merkez-
ler kurma. Aydınlatma ile başlayalım: Milletimizin, içine 
düşürüldüğü ölüm çukurundan kurtulması, nasıl müm-
kün olmuştur? Elbette, milletin aydınlarının her olayda, 
her vakada milleti aydınlatmaları ve uyarmaları, milleti 
daima genel hedefe yöneltmeleri sayesinde mümkün ol-
muştur. Biz bugünkü noktaya bu sayede, bütün aydınların 
yardımı, bütün kuvvetlerin birleştirilmesi sayesinde ulaş-
tık.

10- Aydınlar Halkla Kaynaşmalı, Bütünleşmeli, 
Sorunlarına Çare Bulmaya Çalışmalıdır: İkincisi, bir 
aydın kendini halktan biri olarak görür. Halkıyla, hem-
dert oldur, kaynaşır. Hem halktan esinlenir, hem halkı 
aydınlatır.  Tepeden tırnağa, yurdunun ve halkın acısını ve 
yoksulluğunu hisseder.  Halkın derin kaynaklarını sezer. 
Ve bu kaynaklardan devrimlerinin ilkelerini örer. Ortaçağ 
düzeninden çıkış yollarını arar. Yoksulluğa, geriliğe ve 
karanlığa savaş açar. Devletin halka yönelmesi, elinden 
tutması için çalışır.

11- Aydınlar Teşkilatlanması İçin Halka Telkinde 
Bulunmalı, Ona Yardımcı Olmalıdır: Üçüncüsü, ay-
dınlarımızın bir görevi de örgütlenme konusunda halkı 
uyarmak, ona yardımcı olmaktır. Millî varlığımızın biri-
cik dayanak noktası olan teşkilatın lüzumu ve şekillenme-
si konusunda, uygun bir dil ile onlara gerekli olan telkin-
lerde bulunmak her vatansever ve aydın kişinin görevidir.

12- Aydınlar Ülkede Kültür Merkezleri Kurma-
lıdır: Dördüncüsü, aydın kişilerin her biri gidebileceği 
çevrelerde başlı başına bir dünya vücuda getirebilir. 
Ülkenin içinde yalnız bir yerde değil, birçok yerde ışık 
merkezi, kültür merkezi meydana getirmeli ki, halk 
bilinçlensin,doğru düşünsün, iyi işler yapsın, mutlu olsun.

* ** *
13- Aydınlar Görevlerini İki Nedenden Dolayı Ya-

parlar: Ülkenin bütün vicdanlı ve namuslu aydınları, 
kendilerine düşen görevleri iki nedenden dolayı benimser 
ve yerine getirirler: Öncelikle bilirler ki, bu milletin ve 
ülkenin birer evladıdırlar. İkincisi, üyesi oldukları toplu-
mun uygarlık dünyasında değerini ve derecesini yükselt-
tikçe, bunun kendileri için ne derece onur ve mutluluk 
vesilesi olacağını düşünürler. 

2016’yı bitirirken hâl-i pür-melâlimiz

Heybemizi doldurduk bak yalanla 
Yoksulları çıplak koyduk talanla 
Koyun koyunayız cümle yılanla 
Namert belli değil mert belli değil

Bir cümbüş ki gitarıyla sazıyla 
Sevda yorgun güzellerin nazıyla 
Analar yarışır oldu kızıyla 
Taze belli değil kart belli değil

Küçüğün büyüğe yoktur saygısı 
Mide oldu aygırların kaygısı 
Genimiz bozuldu işin doğrusu 
Toplum belli değil fert belli değil

Herkes birbirine diyor ‘git öte’ 
Hepimiz maydanoz hepimiz sote 
Çıldırdık nişadır değince ete 
Şalvar belli değil şort belli değil

İçince şerefi ünü kaybettik 
Kökümüz çürüdü dünü kaybettik 
Yılları,ayları,günü kaybettik 
Temmuz belli değil mart belli değil

Kartallar süslüyor şimdi kafesi 
Tilkilere teslim ettik kümesi 
Geberiyor tavuk,çıkmıyor sesi 
Çakal belli değil kurt belli değil

Gözümüz karardı,beyin sulandı 
Yumaklar karıştı,ipler dolandı 
Kafamız o biçim,şuur bulandı 
İman belli değil şart belli değil

Yüzsüz varacağız Hakk’ın katına 
Seyisler biniyor beylik atına 
Yamuluyor polat menfaatına 
Yumşak belli değil sert belli değil

Yasasız,töresiz devlet olduk biz 
Türklüğün bahtına zillet olduk biz 
Yetmiş iki buçuk millet olduk biz 
Yaban belli değil yurt belli değil

ASABİ çekiyor tamu azabı 
Billahi çok çetin RABBİN gazabı 
Velhasıl yitirdik udu adabı 
Deva belli değil dert belli değil.

 Köksal AKÇALI BELLİ DEĞİL*
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AHMAK OLMADIĞINIZI 
BİLİYORUM...

Osman KARABABA
karababaosman@hotmail.com

“Holmes, Dr.Watson’la birlikte kamp yapmaktadır. 
Berrak bir gecenin geç bir saatinde Holmes uyanır ve 
Dr.Watson’u dürter:  
        “-Watson,” der,  “göğe bak ve bana ne gördüğünü 
söyle.” 

 “-Milyonlarca yıldız görüyorum, Holmes,” der Wat-
son.  
         “Peki, bundan ne sonuca varıyorsun, Watson?”  
         Watson biraz düşünür, sonunda;

“-Şey,” der, “astronomik açıdan milyarlarca geze-
gen bulunduğu sonucuna varıyorum. Astrolojik açıdan 
Satürn’ün aslan burcuna girdiğini görüyorum.  Zamansal 
açıdan saatin yaklaşık üçü çeyrek geçtiğini kestirebili-
yorum. Meteorolojik açıdan yarının harika geçeceğini 
düşünüyorum. Teolojik açıdansa  Tanrı’nın her şeye gü-
cünün yettiğini ve bizim minnacık olduğumuzu çıkarabi-
liyorum. E, peki sen ne sonuca vardın, Holmes?”  
        “Birileri çadırımızı çalmış, dostum!”

...?!

*

Üniversite mezunu işsiz iki genç, Hasan ile Hüseyin 
bir inşaat barakasında kalmaktadırlar.

Bir sabahın köründe gözlerini ovuşturarak kalkan 
Hasan poşet içinde kapıya sıkıştırılmış bir kitapçık bulur. 
Kitapçığın ön kapağında türkuaz zemin üzerine resmedil-
miş, hukukun evrensel simgesi Themis heykeli dikkati-
ni çeker. Uyumakta olan Hüseyin’e dürter: 

“-Hüseyin “der, “hele gözünü aç da bir bak şuna ve 
bana bundan ne anladığını söyle!”

Hüseyin kendini toplar, kitapçığa bir göz atar;

“Şey,” der, “bu; hakimiyet hakkı ancak millete ait 
olan ve mutlak kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter 
sistemi yıkıp yerine tek adama dayalı  bir rejimi getiren 
anayasandır!?” 

Sözüne devam eder: 

“-Bu anayasaya göre cumhurbaşkanı hem partili 
biri hem Yürütmenin başı hem de sınırsız yetkiye sahip 
olacak. Partili bir cumhurbaşkanının, tarafsız olmayacağı 
için, bütün bir milletin değil, sadece partilisinin  cumhur-
başkanı olacağını net görebiliyorum.” 

Hasan: “-Peki, bundan ne sonuca varıyorsun?” de-
yince, Hüseyin bir an düşünür ve şöyle sıralar:

“-Terminolojik açıdan, olağanüstü yetkilerle do-
natılmış Partili Cumhurbaşkanlığının, içerisine kutsiyet, 
ulviyet, uluhiyet, keyfiyet, benlik şırınga edilmiş ucube 
bir Başkanlık sistemi olduğunu... Böyle bir sistemin dün-
ya terminolojisinde bulunmadığını, bunun tiranlık ötesin-
de bir karakter yüklenmiş anayasal tanrısallık olduğunu 
söyleyebilirim.

-Astronomik güç  açısından, hem partili biri olduğu 
için asla tarafsız olamayan  hem yürütmenin başı olarak 
sınırsız yetkiye sahip bir cumhurbaşkanının; (15 yıldır 
anayasayı yok hükmünde sayıp fiilen ihlal ederek her iste-
diğini yapması yetmezmiş gibi şimdi de devletin çarkları-
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nın patinaj yaptığını iddia eden bir zihniyetin) Yasamayı 
kontrol  edeceğini, Yargıyı şekillendireceğini, görünen 
köyün kılavuz istemediği gibi net görebiliyorum.

-Sosyolojik açıdan, partili bir cumhurbaşkanı; 

Milletvekillerini belirlemek, Meclisi feshetmek, 
kanun hükmünde kararnameler çıkarmak, milli güvenlik 
politikalarını ve uluslararası ilişkileri belirlemek, orduyu 
kullanabilmek, savaş ilan edebilmek, uluslararası an-
laşmaları akdedebilmek, olağanüstü hal ilan edebilmek, 
Devleti yapılandırmak, Hakim ve Savcılar Kurulu baş-
kanını atamak, üyelerini seçmek ve seçtirmek, Anayasa 
Mahkemesinin üyelerini seçmek ve seçtirmek gibi  yet-
kileriyle başta Yargıyı şekillendireceğini  ve akabinde 
TBMM’yi ve parlamenter sistemi devre dışı bırakabilece-
ğini şimdiden görebiliyorum.

-Psikolojik açıdan, milli egemenliğin millete ait 
olmasının rahmani, tek adama teslim edilmesinin ise 
şeytani olduğundan hareketle, anayasa değişikliğini 
vahim buluyorum! 

-Adalet açısından, asla tarafsız olmayan partili bir 
cumhurbaşkanını hiçbir gücün denetleyemeyecek olması-
nı, kontrolsüz zembereğin ya kolu kırması ya kapıyı açık 
bırakmasına benzetiyorum.    

Yürütmenin başı partili bir cumhurbaşkanını dene-
timsiz yönetim zırhıyla güçlendirerek tek adam yapan 
yeni anayasayı; özellikle Türklüğün ve TC’nin katline 
ferman, siyasi iktidarı yüce divandan külliyen kurtaracak 
argüman addediyorum.     

Meclisi şekillendiren bir cumhurbaşkanının yüce 
divana sevkini o meclisin 2/3 çoğunluğunun cüretine 
bırakan, böylece cumhurbaşkanı ve himayesindekileri 
kıyamete kadar hukuki koruma altına alan anayasa deği-
şikliğini reddediyorum.

Çünkü, anayasa değişikliği ile geçmişte devletimize 
ve milletimize karşı işlenen suçlar...

Ege’deki 16 ada ve bir kayalığımızı işgal eden Yu-
nanlılara karşı gösterilen aymazlık... 

Türklüğü, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti yok etmek iste-
yenler.. sorgulanamayacak!

Ne yazık ki bunların hesabı Allah’a kalacak! Ancak 
bunları anlayamayacak kadar ahmak olmadığımı biliyo-
rum Hasan.

-Astrolojik açıdan, rantları ve saltanatları uğruna 
camileri siyasete alet ederek mescid-i dırar yapan... Dev-
letin nice kurum ve kuruluşlarını parti teşkilatlarına çevi-
ren... Eğitimi 4+4+4’lük sistemle mahveden... Bilumum 
bölücü, yıkıcı, gerici, dinci, hortumcu güç odaklarının 
üstün gayretleriyle, ülkenin 21. yy Uzay Bilgi Çağında 
bulunması gereken yörüngesinin, 15. yy Ortaçağına 
doğru kaydığını  görüyorum. 

-Zamansal açıdan, yüz yıl öncesi tarihin  tekerrür 
ettiğini, Allah ile din ile aldatan fiili durumlarla laikliği 
ihlal ölçeğinde takvimlerin tekke, zaviye, tarikat ve cema-

atler devrini gösterdiğini kestirebiliyorum. 

-Meteorolojik açıdan, küresel Fetö tipisinin hiç 
eksilmeyeceğini, beraberinde cemaatler fırtınasının kopa-
cağını, ülkeyi kasıp kavuran büyük hortumların artacağını 
ve siyasi iktidarın paratoneri olmayan hanelere  yıldırım-
ların düşebileceğini, ya başkanlık ya terör yüksek basın-
cıyla yakın zamanda  güneşli günlerin pek olmayacağını 
tahmin ediyorum.

-Teolojik açıdan yeni anayasayla, “dokunmak iba-
dettir” sanrısıyla kutsallaştırılan parti liderine, uluhiyet 
ve insan üstü kutsiyet  kazandırılmak istendiğini düşü-
nüyorum.

Partili bir cumhurbaşkanının, yeni anayasadan ala-
cağı erişilmez güçle sultanlaşacağını, akabinde koca 
imparatorluğun yıkılmasını hazırlayan Hilafet makamını 
100 yıl sonra yeniden tesis ederek Teokratik bir düzeni  
getirebileceğini ihtimal dahilinde görüyorum. 

Partili bir cumhurbaşkanının anayasa değişikliğiyle 
kazanacağı sınırsız gücü karşısında bizim zerre kadar ol-
duğumuzu kestirebiliyorum.

E, peki sen ne sonuca vardın Hasan?”

Hasan bir an düşünür ve şöyle der:

“-Birileri yeni anayasayla bizim hayatımızı çalmış, 
dostum!”

***

Devlet Bahçeli diyor ki: 

“Başkanlık sistemi tek adam, diktatörlüğünün be-
ratıdır, hırsızlık ve yoksulluk ruhsatıdır. Türkiye’nin 
bölünme meselesidir. Demokrasinin idam fermanıdır.” 

Heyhat!!! Bu sözlerle uyutulmuşuz!

*

EY YÜCE ve YÜKSEK TÜRK!

Uyumak  yok olmaktır...Uykun katilin olacak... Fik-
ren uyanık kalmak istiyorsan, çaresi, bedenen uykuya 
dalmamaktır.

“Zehiri hiçbir zaman teneke kupa içinde sunmaz-
lar.” 

Allah yokmuş gibi yaşayanları, iktidar yaptığın ülke-
de esaret ve sefalet,  ellerinle yazdığın kaderin olacaktır.

Çok yakında...

Bir gecenin sabahında  cehenneme uyanacaksın. Ve 
bir bakmışsın ki, güneşin köreltilmiş, âtin çalınmış, ha-
yatının ırzına geçilmiş olarak kendini Ortaçağ dehlizinde 
bulacaksın! 

Kurtuluşuna vaveylaların yetmeyecek!

Kuran seni uyarırken aklın nerdeydi? 

Dünyada iken cehennemi tadacaksın!

-o-
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ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ROL MODEL

İlk olarak Amerikalı sosyolog Robert K. Merton’ın 
çalışmalarında kullanılan rol model kavramı zaman 
içinde daha geniş anlamda kullanılmaya başlanmıştır.

Rol model, bir kişiye ait davranışların bir başkası 
tarafından uyarlanmasıdır. Kişinin davranışları, başa-
rıları, hayata bakışı rol model olarak seçilmede etkili 
olmaktadır. Pek çok insan (olumlu/olumsuz) örnek 
oluşturabilir, rol model olabilir.

İnsan davranışı ister bilinçli, ister bilinçsiz olsun, 
büyük ölçüde sosyal modelleri görerek benimsenir ve 
karakteri şekillendirir.1

Daha 50’li,60’lı yıllarda ilk kez yüksekokul oku-
yup, dönen kişiler, gerek 
elde ettikleri konum itibarı 
ile gerekse davranışları ba-
kımından ‘’örnek’’ oluştu-
ran rol model kişilerdi. Bu 
rol model kişiye yakın olan 
çocukların hedefleri rol 
modeldeki insan gibi olma-
ya yönelikti.

İnsanların % 76,8 i kent-
lerde yaşamaktadır, şimdi. 
Okuma yazma yüzdesi % 
90’ların üzerindedir.  Kır-
sal kesimler de dâhil olmak 
üzere yüksekokul bitirme 
oranı fazlalaşmıştır. Meslek 
seçiminde eskiye nazaran 
daha bilinçli bir yönelme 
var.

Ancak rol model seçi-
minde okumuş insan seçil-
mesi geri plana düşmüştür. 
Rol model olan insanların 
daha kolay para kazanma-
ları (sanılması), şöhret sa-
hibi, popüler olmaları et-
kili olmaktadır.  Bazen bir 
futbolcu, bazen bir sinema 

yıldızı, bir şarkıcı rol model oluşturmaya başlamıştır.
Buradan sinema yıldızlarının, futbolcuların rol 

model oluşturamayacağı gibi bir anlam çıkarmaya-
lım. Bu tür rol modellere yönelen etkisi altında kalan 
insanların, birkaç kötü deneyiminden sonra çok acı-
lar çektiği bir gerçektir. Bir sanatçı ya da bir futbol-
cu olmanın arkasında yıllarca süren çalışma magazin 
sayfalarında gizlenmekte ve saklanmaktadır. Sadece 
o rol modelin elde ettiği servet, yaşantı ön plana çı-
karılarak, insanları yanlış yönde etkilemektedirler. 
60’lı ve 70’li yıllarda artist yarışmalarında genç kız-
larımızın popüler sanatçılara özenerek çıktıkları yol-

da bekleyen tuzaklara nasıl 
düştüklerine hepimiz şahit 
olduk.

Popüler dünyanın ya-
kından tanıdığı Shaikara 
rol model hakkında söyle-
dikleri cidden kayda değer 
nitelikte:

‘’ Bebeğinizin neşeli ve 
endişesiz bir bebek olması-
nı istiyorsanız, onun da sizi 
böyle görmesi gerekiyor. 
Bazen çocukların önünde 
söylediklerimize ebeveyn-
ler olarak çok dikkat etme-
miz gerektiğine inanıyo-
rum. Eminim ki duydukları 
ve anladıkları her kelimeyi 
akıllarında tutuyorlar. Söy-
lediğimiz her kelimeyi ade-
ta kaydediyorlar. Çocuklar 
çok çabuk kavrama özel-
liklerine sahipler ve sez-
gileriyle öğrendikleri için 
algıları çok açık. Onların 
sadece fiziksel olarak değil, 
ruhsal olarak da sağlıklı bü-
yümeleri için barışçıl, hu-

İsmet BURKAY

“Bilinçli ya da bilinçsiz, 
çocuk ve ergenler sos-
yal modelleri görerek 

benimser, karakteri ona 
göre şekillenir. Dilin kulla-
nımı, mesleki yönelme, dini 
inançların oluşması ve mil-
li hassasiyetlerin oluşması 
genellikle gördüğü kişilerin 
taklit edilmesi ile önce be-
nimsenir sonra uygulamaları 
ile hayata geçirilir. Bundan 
dolayı bir kişinin gelişmesin-
de, sosyalleşmesinde çevre-
sindeki rol modellerin önemi 
büyüktür.” 
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zurlu ve uyumlu bir ortam sağlamalıyız.’’2

Gothe: “Aile; kişinin kendisini olduğu gibi göster-
diği yerdir.”

Çoğu çocuk daha alfabeyi öğrenmeden küfürlü ko-
nuşabiliyor. Anne ve babanın ilişkilerindeki bozukluk 
ya da çocuğun yakınında olan bir yetişkin bir bireyin 
davranışı, direkt çocuğu etkilemektedir. Küfür etme-
yi, erkekliğin ölçüsü gibi algılamaya başlıyor çocuk.

- Hadi oğlum amcana pipini göster bakayım!
- Bir küfret şuna oğlum!

Bu davranış modeli ile İlk defa karşılaşan çocuk-
ta; utanma ile birlikte, bir çekingenlik vardır. Çocuk 
söyleyeceği söz için tereddüt içindedir. Küfür edip 
etmemesinde kararsızdır… İlk defa küfür etmesi, ço-
cuğun, o güzelliklerle bezenmiş dünyasında; ıssız, 
güneşi bol çölün verdiği susuzluk ve kuraklık kadar 
yakıcı gelmektedir, çocuğa, elbette. O anda küfür et-
meyi seçerse çocuk; bundan sonraki edeceği her kü-
für, çocuk tarafından çok olağan karşılanacaktır.

Bilinçli ya da bilinçsiz, çocuk ve ergenler sos-
yal modelleri görerek benimser, karakteri ona göre 
şekillenir. Dilin kullanımı, mesleki yönelme, dini 
inançların oluşması ve milli hassasiyetlerin oluşma-
sı genellikle gördüğü kişilerin taklit edilmesi ile önce 
benimsenir sonra uygulamaları ile hayata geçirilir. 
Bundan dolayı bir kişinin gelişmesinde, sosyalleşme-
sinde çevresindeki rol modellerin önemi büyüktür.

Çevremizde küçük çocuklar varken davranışları-
mızı daha kontrol altında tutmamız gerekir. Çocuk-
lar bizim davranışlarımızı gözlemleyerek öğrenebilir, 
kötü davranışları örnek alabilirler.

Bu konuda, Kanadalı psikolog Albert Bandura’nın 
yaptığı ‘’Bobo bebek ‘’deneyi var. Deney şöyle: 

Birkaç çocuğa resim yapmaları için kâğıt ve ve 
boya kalemleri verilir. Çocuklar, dışardan gözlemle-
necek şekilde bir odaya alınırlar. Çocuklar resimleri-
ni çizmeye başladıktan 3-4 dakika sonra yetişkin biri 
odaya gelir. Odada bulunan oyuncak Bobo bebeğe 

tekme atmaya başlar.  Yetişkin, oyuncak bebeğe 
vururken aynı zamanda ‘’vur, tekmele’’ diye ba-
ğırmaktadır. 10 dakika sonra yetişkin birey odadan 
çıkıp gider. Deneyin 2. aşamasında resim yapma-
sı istenen çocuklar oyuncak dolu bir başka odaya 
alınır. Oyuncakların arasında Bobo bebek de var-
dır. Çocuklardan oyuncaklarla oynamaları istenir. 
Bobo bebekle oynayan çocukların çoğu, Bobo be-
beğe yetişkin insanın yaptığı gibi tekme atar;  tek-
melerken; ‘’ vur, tekmele’’ der. Dışarıdan gözlem-
lenen odada bazı çocuklar Bobo bebeğe vurmadığı 
görülür. Psikolog Bandura; ‘’ Acaba çocuklar bu 
davranışı öğrenmediler mi?’’ diye merak içinde, 
deneye devam etmek ister.Bu sefer çocuklar,içinde 

televizyon bulunan bir odaya alınır. Televizyonda ye-
tişkin bir birey, Bobo bebeğe vurduğu, vururken de 
‘’ vur, tekmele’’ diye bağırdığı görülüyordu. Ancak 
çizgi filmin sonunda bir başka kişi oyuncak bebeğe 
vurmanın çok yanlış ve çirkin olduğunu söylüyor-
du. Çocuklar çizgi filmi seyrettikten sonra yine aynı 
oyuncak bulunan odaya alındılar. Bobo bebek yine 
ordaydı. İlk deneyde Bobo bebeğe tekme atan ço-
cuklar yine tekmeler. İlk deneyde Bobo bebeğe vur-
mayan çocukların yine vurmadığı görülür. Bandura 
gördüğü olay karşısında şaşkınlığını gizleyemez; ‘’ 
Neden bu çocuklar, diğer çocuklar gibi Bobo bebeğe 
vurmuyor?’’ şeklinde düşünür. Sonunda Bobo bebe-
ğe vurmayan, tekmelemeyen çocuklara çizgi filmde 
gördüklerini tekrarlayan çocuğun ödüllendirileceğini 
söylediğinde vurmayan çocuklarda Bobo bebeği tek-
me atmaya başlar ‘’ vur, tekmele’’ diye bağırırlar.

Bu deneyden çıkarılacak sonuçlar:
1. Çocuklar büyüklerin davranışlarını gözlemleyerek 

öğrenebilirler.
2. Şiddet içeren çizgi filmler çocukların 

davranışlarında etkili olmaktadır.
3. Bir davranışı öğrenmek ve aynı davranışı 

sergilemek ayrı konulardır, fakat çocuklar bu kötü 
davranışı uygulamasalar bile öğrenmişlerdir.

4. Çocuğun öğrendiği fakat sergilemek istemediği 
davranışlar, koşullar değiştiğinde sergilenebilir hale 
gelmektedir.

Bu deneyin, küçük çocukların kullanılarak yapılması, 
onların gözleri önünde yapay da olsa bir şiddet gösteri-
sinde bulunulması, ahlaken doğru olduğu kanaatinde 
değilim şahsen. Ancak deneyin sonuçları önemlidir.

Şiddet içeren çizgi filmlerin seyredilmesi, bilgi-
sayar oyunlarının oynanması görüldüğü gibi o kadar 
masum değildir. Uygulanmasa bile şiddetin yapıla-
bilir olması ve bütün çocuklar tarafından öğrenilmiş 
olması bile, çocuklar için zararlıdır.

1960 ile 1969 yılları arasında başkanlık yapan 
Lyndon Johnson, dindar bir ailede yetişmiştir. John-
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son bir seferinde “Ne zaman İsraillileri düşünsem 
çocukluğumda dinlediğim İncil kahramanları ya da 
Meksikalılara karşı çarpışan Amerikan öncüleri aklı-
ma gelir”demişti.

Her gün televizyon önüne ‘’ Çocuk, sorun çıkarma-
sın oturup izlesin’’ dediğimiz çizgi filmler; çocuğun 
ilerideki yaşantısının kâbusu olacaktır. Genel itibarı 
ile Hristiyanlık propagandası ve New-Age tarikatla-
rının bilinçaltı mesajları ile desteklenmiş çizgi film-
ler; çocuğun fikir dünyasının oluşumunda, dünyaya 
bakışında, ait olduğu milletin kültürü ile yaşantısı ile 
zıtlıklar oluşturmaktadır.

Çocukluğunda pek hayli fazla Amerikan çizgi ro-
manı (Teksas- Tom Miks gibi) okuyan bir arkadaşım, 
‘’23 Nisan törenlerinde neden köylü kıyafetleri ile 
gösteri yapılıyor ki? Biz de kovboy ve Kızılderili ola-
biliriz’’ demişti.

Çocuğun hayal dünyasını süsleyen kahramanlar, 
kendi milletine ait kahramanlar olmalı. He-Man’ler 
ya da bilmem ne kahramanlar, garip yaratıklar süsle-
memeli çocuklarımızın hayal dünyasını… Hele göğ-
sünde kocaman haç işareti taşıyan bir çizgi film kah-
ramanına ihtiyacı olamaz çocuklarımızın. 

Çizgi filmlerin çoğunda porno denilebilecek kare-
lerin varlığı, bilim çevreleri tarafından tespit edilmiş 
durumda. Bu çizgi filmlerin çocukların yetişmesinde 
zararlı oldukları aşikârdır.

Devletler artık kılıçla topla tüfekle zapt edilmiyor. 
Bu iş; ekonomik ve kültürel olarak yapılıyor.Ekildik-
ten sonra bir ürünün yetişmesi için nasıl sabırla bekle-
niyorsa, kültürel yozlaşma için bir kuşağın yetişeceği 
ana kadar beklenmekte… 

Çok değil, 70’lerde ülkenin sahip olduğu kültürel 
değerlerile,şimdi yurdum insanının kültürel değerle-
ri neden farklı? Ailedeki yozlaşmanın ortaya konan 
rol model dizi filmlerin etkisinin olmadığı mümkün 
mü? Cey Ar’ların, Su Ellın’ların yaşam tarzları dik-
te edilmedi mi Türk toplumuna? Daha sonra Fransız 
romanlarından aşırılmış romanların beyaz camdaki 
sürüvenleri, kokuşmuş aile yaşantıları, bizleri nefes-
siz kitlemedi mi kendine? 70’lerde çocuk ya da ergen 
olan birey, şimdi, anne-baba ve dede-nine… 

İzlediğimiz filmler, çizgi filmeler milli direncimizi 
kırıyor…

Yaşı 50’nin altında olanlar pek hatırlamazlar. 
1974’deki Kıbrıs Barış Harekâtında yurdum insanı 
nasıl da birleşmişti. En doğusundan en batısına kadar 
tek yürekti. Sokaklar bayraklarla donatılmış, sefer-
berlik ilan edilmişti adeta.

Ya şimdi! En ufak milli davada bile çatlak sesler 

ayyuka çıkıyor. İnsanların milli düşüncelerindeki bu 
kadar farklılaşma nasıl açıklanabilir?

Din öğretiminde de belirli bir süredir, yanlışlıklar 
yapılmakta. Bütün dünyada İslam ile terör sanki öz-
leştirilmiş durumda… Bunun sebebi; CİA ve Mossad 
işbirliği ile gündeme getirilen IŞİD gibi terör örgüt-
lerinin sahip olduğu Vahhabi/Selefi düşüncenin yay-
gınlaştırılması… Suudi Arabistan ve Katar gibi ülke-
lerin mali destek vermeleri doğrultusunda, yıllardır 
ülkemizde dahi bilinçli ya da bilinçsiz Vahabi/Selefi 
görüşlü din eğitimleri ağırlık kazanmaktadır.  Yüzyıl-
lardan beri İslam dini ile kaynaşmış Türk Milletinin o 
hoş görülü tutumunun yerini; ötekileştiren karşısında-
ki insanı tekfir eden bir düşüncenin varlığı almaktadır.

Toprakları işgal etmeyin, zihinleri işgal edin.
Bu gün dünyanın efendiliğine soyunmuş devletle-

rin yaptığı dost ve düşman ülkelerdeki bireylerin zi-
hinlerinde kargaşalıklar çıkarmakla meşgullerdir. Ül-
kenin kanaat önderlerinin,karar vericilerinin düşünce 
ve davranışlarını değiştirmeye çalışmaktadırlar. Algı 
yönetimi şu anda sosyal medyada her boyutta yapıl-
maktadır. Hangi konular üzerinde konuştuğumuzun, 
hangi tartışmaları yaptığımızın manipüle edilmesi 
özellikle ABD tarafından gerçekleştirilmektedir. İn-
sanların yürüttükleri fikirler ve görüşler çerçevesinde 
algıları yönlendirilmektedir. Çocuklar ve yetişkinler, 
özellikle Facebook gibi sosyal medyalarda özel du-
rumlarını paylaşırken çok fazla dikkatli olmaları gere-
kir. Yapılan iş oldukça açık: kendi elimizle girdiğimiz 
kişisel veriler analiz edilmekte, bireylerin eğilimleri 
belirlenmekte. Bundan sonra o kişinin kontrol edil-
mesi yönlendirilmesi kolaylaşmaktadır.

Ülkemiz ekonomik, siyasi, dini ve sosyal tehditler 
altındadır.

Bir ülkenin geleceği sağlam ve bilinçli ailelerin 
kurulmasına bağlıdır. Okuyan, araştıran, bilgiyi elde 
eden kişilerin çokluğu ile bir ülke ayakta durur. Hangi 
görüşe sahip olunursa olunsun, milli çıkarların önce-
likli olduğu şuuruna ermiş olan nesillerin yetiştirilme-
si için, aile yapısını bozmaya çalışan diziler, filmler, 
müzikler, bilgisayar oyunlarını insanlar seçebilmeyi 
öğrenebilmeli. Özellikle çocuklarımıza yönelik hare-
ketleri kontrol altına almayı bilmemiz/öğrenmemiz 
gerekir.

Çocuklar geleceğimizin teminatı olacaktır.  

1)  Karakter Eğitimi ve Rol Model, Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ,  
Mart 2016

2)https://www.youtube.com/watch?v=N0E-0eKuAhY
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Toplumlar, tecrübelerini kullanarak hep daha iyisini 
yapmaya çalışırlar. Tecrübe dediğimiz olgu kişisel bir bi-
rikim olabileceği gibi, kişinin irtibatta olduğu bireylerin, 
sahip olduğu deneyimlerini de ifade eder. Şüphesiz her-
kes kendi deneyimleri ile yol almış olsa idi, ortaya inanıl-
maz kargaşa çıkardı. Onun içindir ki, toplumların eğitimi 
daha çok önceki nesillerin birikimlerine bağlı olarak 
tekâmül eder. Her toplumun yaşadığı coğrafya ve içinde 
bulunduğu kültür aynı değildir. Bu nedenle tecrübelerin 
yakıcılığı ve ihtiyaçların önceliği her sosyal çevreye göre 
değişim gösterecektir. Asıl olan birikimleri bir tarafa bıra-
karak her şeye yeniden başlamak olmamalıdır. Aksi halde 
kaybedilen sadece zaman değil, ekonomidir, hayatlardır, 
yitirilen değerlerdir, geçmişe vurulan kilitlerdir, geleceğe 
ait tedirginlikler ve kaygılardır. Bu örnekleri çoğaltmak 
mümkündür.

Yıl 1906, Almanya’nın Berlin şehrinde bulunan Kö-
penick Belediyesine bir sabıkalı kişi iş için talepte bulu-

nur. Belediye başkanı durumu inceler, ihtiyacı olmasına 
rağmen, sabıkalı birinin belediyesinde ve hatta şehrinde 
olmasını istemez. Havalar sonbaharın sert ayazını sanki 
bir bıçak gibi insanların vücudunda gezdirmektedir. Evsiz 
ve kimsesiz olan Frederich Wilhelm Voigt’in cezası yeni 
bitmiştir. Beş parasız olarak günlerce belediyeye gider, iş 
ister; ama bir sonuç alamaz. Voigt özel işyerlerinden de 
iş talebinde bulunur. Durumdan haberdar olan belediye 
başkanı hep engel olur. Belediye başkanı Voigt’den hoş-
lanmaz ve onun buradan ayrılmasını istemektedir. Voigt 
sefil  ve çaresiz bir halde, belediyenin sosyal yardımlaşma 
birimine yardım talebinde bulunur. Günlerce oyalanır. 
Sonuç yine olumsuzdur. 

Çaresizce Köpenick sokaklarında takatsiz gezen 
Voigt’in elinde, yırtık cebinden düşürmemek için tuttu-
ğu son 10-15 markı kalmıştır. Tir tir titremektedir. Bit 
pazarının yanından geçerken bir palto ve bir şapka satın 
alır. Kıyafetleri giyer biraz ısındığını hisseder. Amaçsız 

Başkanlıktan Önce
Seyit Ali ERGEÇ
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yolunda yürürken askerlerin kendisine selam verdiğini 
fark eder. Kendisi de selamla karşılık verir. Bir müddet 
sonra eliyle şapkasını alıp bakar ki, Alman subay şap-
kası ve giydiği subay kıyafetidir. Biraz durur sonra yine 
yoluna devam eder.  Bu sefer karşısından yine askerler 
gelmektedir. Askerler nöbet değişimi yapmış, kışlalarına 
dönmektedirler. Askerler selam verir. Voigt selamı alır ve 
onlara kendisini takip etmeleri için komut verir.  Askerler 
emre uyup asker adımlarıyla Voigt’i takip ederler. Voigt 
askerlerle birlikte Köpenick belediyesine varır. Belediye 
başkanı telaşla kapıda onları karşılar, ancak Voigt’i tanı-
yamaz. Voigt belediye başkanından veznede olan paraları 
almak için geldiğini bunun bir ordu emri olduğunu söyler. 
Belediye başkanı tereddüt etmeden tüm parayı Voigt’e 
teslim eder. Voigt yanındaki askerlere belediyeden kimse-
nin çıkmamasını temin etmelerini, parayı teslim ettikten 
sonra döneceğini ifade ederek oradan ayrılır. Uzun süre 
belediye başkanı ve çalışanlar orada tutulurlar. Adi bir 
hırsızlık olduğunu anlamaları onlara pahalıya patlar. Be-
lediye başkanı bu olayı kapatmak istese de başarılı ola-
maz. Olay Alman İmparatoru II.Wilhelm’e yansır. Tahki-
kat başlar ancak kimliği tespit edilemeyen sabıkalı Voigt 
bulunamaz. İlanlar yapılsa da bir sonuç alınamaz. Tâ ki, 
olayı Voigt yakın bir arkadaşına anlatıp, onunda bu duru-
mu suçluyu korumanın kanunsuzluk olduğunu düşünerek 
Voigt’i ihbar etmesine kadar. Voigt tutuklanır. Yargılanır 
ve mahkum edilir. İmparator II. Wilhelm, Voigt’i huzuru-
na getirtir ve olayı bir de O’ndan dinler.  Sonra aynı olayı 
Köpenick Belediye başkanından teyit eder ve Voigt’i affe-
der. Belediyenin parasını imparator öder. Bir emir yayın-
lar. Ve şöyle der, “ Voigt affedilmiştir. Bundan böyle mas-
rafları tarafımca karşılanacaktır. Voigt, bize insanlığımızı 
hatırlattı. Sistemimizdeki aksaklığı gösterdi. Alman akıl 
ve zekâsının ulaştığı seviyeyi ispatladı. Akıl ve zekânın 
suçlanması demek, Alman milletinin araştırma yapmasına 
engel olmaktır. Biz bunu yapmayacağız. Voigt’in akılla-

rıyla ve vicdanlarıyla dalga geçtiği idarecileri cezalandı-
racağız. Sistemimizi gözden geçireceğiz. İdarecilerin ce-
zası ise, Belediye kapısının girişine Voigt’in bir heykelini 
yapmak ve her sabah ve akşam o heykele selam vermek 
olacaktır.” Koppenick belediyesinin merdivenlerine o 
heykel yapılmış ve o selam yıllarca verilmiştir. 

Çağdaş dünyada ilerlemiş milletler sahip oldukları 
sistemleri geliştirerek kalkınmışlar ve gıpta ile baktığımız 
bu günlere gelmişlerdir. İzledikleri yöntem, uzlaşı ile ulu-
sal birliğe dayalı projeler üretmek ve bu projeleri halkını 
ikna ederek uygulamaktır. İleri devletlerde, toplumsal 
sözleşmeler kişilerin ihtiyaç ve tespitlerine göre değil 
halkın ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Modern çağda, 
bireysel hak ve özgürlük alanları genişletilirken, idare-
cilerin sorumlulukları dağıtılırken, geleceğe olan güven 
sağlanırken, bizdeki “Başkanlık” tartışmaları gibi uygu-
lamalar halkımızın kaygısını artırmaktadır. Tartışılmadan 
yapılmak istenen temel değişiklikler, bunları talep eden-
lerce dikkate alınmamış olsa bile vazgeçildiğinde büyük 
hasarlar vereceği muhakkaktır. Elbirliği ile parlementer 
sistemi güçlendirmek varken, sonuçları şimdiden belli 
hayallere yol almayalım. Taraftarı olmadığın bir siyasi 
düşüncenin yetkileri nereye kadar olması gerekiyorsa, biz 
de o kadarını istediğimizde gerçek demokrasiye ulaşmış 
oluruz. Aksi halde hem ülkemizin kaybettiği zamana 
yazık olur, hem millet iradesine yazık olur, hem de vatan-
daşlık hukukumuza yazık olur.

Kayseri’de Türk milliyetçiliğine çok 
büyük hizmetler vermiş olan Av. Nevzat 
TÜRKTEN 9 Aralık 2016 tarihinde Hakk’a 

yürümüştür. Nevzat ağabeye Allah’tan 
rahmet diler, kederli ailesine ve bütün 

Türk milliyetçilerine taziyelerimizi sunarız.
BİLGİYURDU

TAZİYE

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun 
ATAŞ’ın babası sayın Battal ATAŞ 

22 Ocak 2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet 

diler, başta çok değerli ülkücü Dursun 
ATAŞ bey olmak üzere bütün ATAŞ ailesine 

taziyelerimizi sunarız.
BİLGİYURDU

TAZİYE

“Voigt, bize insanlı-
ğımızı hatırlattı. 
Sistemimizdeki 

aksaklığı gösterdi. Alman akıl 
ve zekâsının ulaştığı seviyeyi is-
patladı. Akıl ve zekânın suçlan-
ması demek, Alman milletinin 
araştırma yapmasına engel ol-
maktır. Biz bunu yapmayacağız. 
Voigt’in akıllarıyla ve vicdan-
larıyla dalga geçtiği idarecileri 
cezalandıracağız. Sistemimizi 
gözden geçireceğiz.”
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DEVELİ BELEDİYE BAŞKANI 
KAMBERLİ OSMAN BEY (II)

Kayseri’de Millî Mücadele’nin silahlı cephesi olan 
Develi’nin kahramanlarını anlatmaya devam ediyoruz. 
Bundan önceki yazımızda Sivas Kongresi’nde Kayseri 
delegelerinden biri olan Katip-Zâde Nuh Naci Bey’in 
Mustafa Kemal Paşa’nın dikkatini Develi’ye çekmesi 
üzerine Mustafa Kemal Paşa’nın yakın arkadaşı Kılıç Ali 
Bey’i Develi’ye göndererek, buradaki durumu tefkik et-
mek ve Kuvay-i Milliye’yi harekete geçirmekle görevlen-

dirdiğini anlatmıştık. Kılıç Ali Bey Develi’ye gelmiş onu 
Kayseri’de Millî Mücadele’nin kahramanlarından beledi-
ye başkanı Osman Bey, kaymakam Atıf Bey ve kazadaki 
diğer vatanperverler karşılamışlar, toplantılar yapılmış, 
Develi Müdafay-ı Milliye Cemiyeti kurulmuş ve halk bu 
yönde harekete geçirilmişti. Bu yazımızda da belediye 
başkanı Osman Bey’in oğlu olan ve milletvekilliği ve ba-
bası gibi belediye başkanlığı yapmış olan rahmetli Meh-

met Özdemir’in hatıraları ve tetkiklerini ihtiva 
eden “Millî Mücadele’de Develi” isimli eserini 
esas alarak olayları anlatmaya devam edeceğiz.

Kılıç Ali Bey Develi’den ayrılıp Sivas’a gel-
miş ve gördüklerini bir raporla Mustafa Kemal 
Paşa’ya arzetmiştir. Mustafa Kemala Paşa Sivas 
Kongresi’ni yapıp Anadolu’daki millî teşkilatla-
rı birleştirerek “Anadolu ve Rumeli Müdafaay-ı 
Hukuk Cemiyet” ni kurup kendisi de kongrenin 
kararı ile cemiyetin başkanı olduktan sonra 
Sivas’ta kaldığı üç buçuk ay içerisinde sanki 
Anakara’dan evvel, Sivas’ta millî hükümet ku-
rulmuş, kendisi bu hükümetin başkanı, cemiye-
tin yönetim kurulu da bakanlar kurulu gibi ça-
lışmaya başlamıştı. Bu arada Kılıç Ali Bey’den 
sonra Çukurova’daki durumun vahametini an-
latmak üzere Kozan’dan Ermeni zulmünden ka-
çıp Develi’ye gelenlerden üç kişilik bir heyet de 
Sivas’a gelip Mustafa Kemal Paşa’yı ayrıca bil-
gilendirmişlerdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal 
Paşa kendisi ile Samsun’a çıkan kurmay heye-
tinden Binbaşı Kemal Bey’i ve Yüzbaşı Osman 
Bey’i Develi’de kuracakları cephenin başına 
geçmek üzere görevlendirmişti. Paşa, Develi 
belediye başkanlığına “sırdır” ifadeli gizli bir 
telgraf göndererek bu tayinleri bildirmiş ve bir 
tedbir almak üzere Kemal Bey’in “Kozan oğlu 
Doğan Bey, Osman Bey’in de Aydın oğlu Tufan 
Bey” takma isimlerini kullanacağını bildirmiş-
ti. Bu tedbire uyarak belediye başkanı Osman 
Bey de “Özdemiroğlu Yaşar Bey”, yedek subay 
Osman (Çoşkun) Bey’de “Tıraş-zade Nuri Bey” 
takma isimlerini almışlardı.

Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendiri-

Mehmet ÇAYIRDAĞ

KAYSERİ’DE MİLLÎ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER:
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len takma adları ile Binbaşı 
Doğan Bey ve Yüzbaşı Os-
man Bey, Develiye gitmek 
üzere Sivas’tan Kayseri’ye 
gelmişler, onları burada 
Kayseri’nin kahraman 
evladı iş adamı Nuh Naci 
Bey alıp evine götürdü. 
Devlet dairelerinden geri 
duruluyordu. Çünkü on-
lara güvenilmiyordu. Nuh 
Naci Bey onları jandarma 
komutanı Yüzbaşı Ratıp 
Bey’le görüştürdü. Ratıp 
Bey, yine Mustafa Kemal 
Paşa’nın görevlendirmesi 
ile sonradan Tekelioğlu 
Sinan Bey takma adı ile 
Çukurova’nın kurtarılması 
işin görevlendirilecek ve 
orada çok büyük hizmetler 
yapıp, yokluk içinde oraları 
düşmanlardan ve bilhassa 
Ermenilerden temizleyecek-
tir. Onun hakkında da ayrıca 
bir yazı kaleme alacağız. 
Subaylardan Ratıp Bey’e 
Sivas Kongresi Beyannamelerini ve teşkilat nizamname-
lerini vererek Develi’ye hareket ettiler. Gizlice Develi’ye 
giren komutanlar kimseyi tanımakdıklarından bir hana 
inmişler ve bu sebeple biraz üzüntüye düşmüşlerken, o 
sırada tanımadıkları ve şüpelendikleri bir kişi hana gelip 
onları alarak evine götürmüştür. Bu zat Develi Belediye 
Başkanı Kamberli Osman Bey’di. Osman Bey tahsilli 
olmamakla beraber yüksek irfan sahibi, hamiyetli ve va-
tanperver bir insan olarak görmüşlerdi. Gece evine başta 
Kaymakam Atıf Bey olmak üzere şehrin ileri gelenlerini 
ve işgal bölgesinden gelenleri de toplayan Osman Bey bu 
şekilde geç vakite kadar durumun müzakere edilmesini ve 
alınacak tedbirlerin, yapılacak hazırlıkların görüşülmesini 
sağlamıştı.

Develi işgal edilen yerlere sınır durum da bir kaza idi. 
Ermeni ve Fransızlar Develi’nin yukarısından geçen Za-
mantı Suyu’nu sınır yapmışlar, Ayşepınar ve Bakırdağ’na 
kadar her yeri işgal edip zulümlerini artırmışlardı. Bilhasa 
Haçın (Saimbeyli) de yapmış oldukları büyük tahkimatta 
hem bu kazada ve hem de çevrede Türklere göz açtırmı-
yorlar büyük katliamlarda bulunuyorlardı. Mutarekeden 
sonra Develi’ye gelerek nüfusları artmış olan dahildeki 
Ermeniler ise artık Fransızların himayesindeki kurtarı-
cılarının gelmek üzere olduklarına inanıyorlar ve ilçede 
taşkınlıklarını arttırıyorlardı. İşi belediye başkanının ma-
kamında ona hakarete kadar vardırmışlar, ancak Osman 
Bey’den gerekli cevabı almışlardı. Kazada, mahallelerin-
de, Amerika’dan getirdikleri aletlerle gizlice bomba ya-
pımına başlamışlar ve bu şekilde gelecekleri karşılanmak 

üzere hızla silahlanmaya giriş-
mişlerdi.

Osman Bey’in evinde ya-
pılan toplantılarda aralarında 
şahşi çekişme olan veya ümit-
siz durumda bulunan kaza 
eşrafı arasında kumandanların 
gayreti ile birlik sağlanmış, ce-
saretsizlik giderilmiş ve durum 
kontrol altına alınmıştı. Ancak 
bu çalışmalardan Ermeni ve 
Fransızların haberi oluyordu. 
Kayseri’den gelen Ermeni 
Papazı, Ermenilerce büyük 
bir merasimle karşılanmış, 
Kayseri Mufasarrıfı (vali) nin 
emri ile bu karşılamaya Türk 
makamların da iştirak etme-
si istenmişti. Gelen Papazla 
Ermeniler gizli toplantılara 
başlamışlardı. Burada neler 
konuşuluyor öğrenilemiyordu, 
Ermeniler arasında oturup kal-
kan, annesi Ermeni Topal Tev-
fik isimli bir adam buluyordu. 
Komutanlar, Kaymakam ve be-

lediye başkanı bu adamı gizlice kaçırtmış ve huzurlarına 
getirtmişlerdi. Adam çok korkmuştu. Kendini Türkler’in 
sevmediğini biliyor buraya geldiğini Ermeniler öğrenirse 
onu öldüreceklerini düşünüyordu. Ona bu görüşmenin 
gizli kalacağı, ancak bir vatan vazifesi olarak Ermenilerin 
ne yapmakta olduklarını bildirmesi gerektiği söylendi. 
Böyle olursa Türkler kendisini affedebilirdi.

Tevfik ikigün sonra çok mühim bilgiler getirmişti. 
Ermenilerin Paris’te kurdukları “Ermeni Fedakâran Ce-
miyeti” nin şubeleri İstanbul ve Anadolu’da açılıyordu. 
Kayseri ve Develi’de cemiyetin açılışını bu papaz ger-
çekleştiriyordu. Bu teşebbüsten haberleri olan Fransız 
ve İngilizler ellerinde oyuncak durumunda olan Osmanlı 
Devletine bu faaliyetlere mani olunmanasını tembihle-
mişlerdi. Papaz, Serv Anlaşması ile gerçekleşecek olan 
Ermenistan’ın kurulması için teşkilatlanmak ve silah-
lanmak gerektiğini anlatıyordu. Ancak bazı aklı başında 
Ermeniler bunun Ermenilere yine zarar getirebileceğini, 
Türkler’in bu şekilde çok mağlubiyete uğradıklarını ve 
ancak her defasında toparlanıp tekrar ayağa kalkabildik-
lerini ifade ediyorlardı. Ayrıca silahların nereden temin 
edileceğini soruyorlardı. Papaz İtilaf Devletlerinin arkala-
rında olduğunu söyleyip bütün bunlara tefervatı ile cevap-
lar veriyor ve herkesi ikna ediyordu. Osmanlı Devleti’nin 
artık mücadele edecek hali kalmamıştı. Ermenileri sürgü-
ne göndermenin ve mallarına el koymanın tazminatı ola-
rak Osmanlı Develeti Ermenilere silah ve zahire vermeyi 
kabul etmişti. Nitekim Tomarza’da resmen toplanan za-
hire, Develi Kaymakamı Atıf Bey’in aksi emrine rağmen 
devletçe Ermenilere teslim edilmişti.

“
Mustafa Kemal Paşa ta-
rafından görevlendirilen 
takma adları ile Binbaşı 

Doğan Bey ve Yüzbaşı Os-
man Bey, Develiye gitmek 
üzere Sivas’tan Kayseri’ye 
gelmişler, onları burada 
Kayseri’nin kahraman evladı 
iş adamı Nuh Naci Bey alıp 
evine götürdü. Devlet daire-
lerinden geri duruluyordu. 
Çünkü onlara güvenilmi-
yordu. Nuh Naci Bey onları 
jandarma komutanı Yüzbaşı 
Ratıp Bey’le görüştürdü.”

Gençlik Dergisi 15



“Türkiye olmadan cennete bile girmem!”
Rauf DENKTAŞ

Kıbrıs adası; stratejik konumu nedeniyle, tarih boyun-
ca “süper güçlerin” üzerinde oyun kurduğu sahne olmuş-
tur.

Kıbrıs tarih boyunca kuzeyle güneyin, doğu ile batının 
bütünleşmesi arasında bir üs vazifesi görmüştür hep…

Kıbrıs’ı bu kadar önemli kılan onun Ortadoğu petrol-
lerine yakın olması, Avrupa- Asya- Afrika kıtalarının or-
tasında kilit bir konumda olmasıdır… Son yıllarda Doğu 
Akdeniz’de bulunan enerji yatakları da, Kıbrıs’ın önemini 
bir kat daha artırmıştır.

“Kıbrıs meselesi”, Türk- Yunan İlişkilerinden bağım-
sız düşünülemez şüphesiz…

Ortada bir Kıbrıs sorunundan ziyade, Yunan şoveniz-
minin yayılmacılık (ENOSİS) hastalığı vardır.

Yunanistan, Kıbrıs’ın bir Helen toprağı olduğu haya-
linden vazgeçmedikçe veya adayı tamamen Rumlara ver-
medikçe; Batı’nın anladığı anlamda çözüm(!) olmaz!..

Kıbrıs; Hititlerden Cenevizlere, Venediklilerden Os-
manlıya ve İngilizlere uzanan tarihî arka plânda, ticarî ko-
ridorun önemli merkezi olmuştur. “Kara-deniz hâkimiyet 
teorileri” ve dünyanın geleceği 
ile ilgili her türlü değerlendir-
mede, içinde bulunduğumuz 
bu hat; “dünyanın strateji 
tahtası”nda büyük hesapların 
döndüğü bir alandır.

Bütün bu ve benzeri sebep-
lerden dolayı emperyal güçler 
Kıbrıs’ın, Türklerin değil de, 
Rumların hâkimiyetinde olma-
sını yeğlerler.

Kıbrıs Türk’ünün bağım-
sızlık mücadelesinde, büyük 
dava adamı merhum Rauf 

Denktaş’ın hakkını teslim etmemek nankörlüktür.
Kıbrıs’ta “ver kurtul”cu zihniyet, adayı yük olarak 

görmektedir.
Batı ve şımarık çocuğu Yunanistan’ın oluşturduğu 

haksız bir algı ile DENKTAŞ, uzlaşmaz ve çözüm önün-
deki engel olarak gösterilmiştir.

Denktaş’ın savunduğu; “iki kurucu devletin eşit statü-
sü ”dür… Bu istek de makul olur.

352 yıl Osmanlı Türk hâkimiyetinde kalan Kıbrıs, 
Türkler kadar Rumlar için de özgürlük alanı olmuştur… 
İdaresinin geçici olarak 1878 yılında İngiltere’ye veril-
mesinden sonra, Kıbrıs Türkü açısından zulüm dönemi 
başlamıştır.

ENOSİS hayali kuran EOKA’cı Rum çeteler, 
Yunanistan’ın da  desteğiyle Kıbrıs Türk’üne akıl almaz 
vahşet uygulamışlardır hem de yıllarca!..

Türkiye, soykırımı andıran bu vahşeti durdurmak için; 
1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmek 
zorunda kalmıştır… O tarihten sonra Kıbrıs Türkü’nün 
kaderi değişmiş, yüzü gülmüştür.

Ancak vahşi Batı, bu durumdan memnun olmamış ve 
uluslararası hukuku çiğneyerek Rumları, adanın tek sa-

hibiymişler gibi AB’ye üye 
yapmışlardır.. . Bununla da 
yetinmeyip Kıbrıs Türkü’ne 
yıllardır ekonomik “ambar-
go” uygulamışlar ve hâlen 
uygulamaktadırlar…

Her şeye rağmen; Dr. Fa-
zıl Küçük ve Rauf Denktaş 
gibi kahramanların açtıkları 
yolda Türkiye’mizin des-
teğiyle Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) kurul-
muştur…

Kemal YÜCEL

KIBRIS DAVASI VE 
DENKTAŞ

“Efendiler; Kıbrıs düş-
man elinde bulunduğu 
sürece, bu bölgenin 

ikmal yolları tıkanmıştır. 
Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu 
ada bizim için önemlidir.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK-1937
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VE… EFSANE LİDER RAUF DENKTAŞ
27 Ocak 1924 tarihinde doğan Rauf Denktaş; gençlik 

yıllarından itibaren ömrünü “Kıbrıs Davası”na adamış bir 
lider…

İngiltere’de iyi bir hukuk eğitimi almasına ve Başsav-
cılığa kadar yükselmesine rağmen; Kıbrıs Türklerinin Li-
deri Dr. Fazıl Küçük’ün isteğiyle rahat bir hayatı bırakmış 
ve “ davası” için ölümüne bir bağımsızlık mücadelesine 
girmiştir…

Dr. Fazıl Küçük önderliğindeki Kıbrıs Türkü’nün Rum 
zulmüne karşı direniş hareketine katıldı.

1957 yılında EOKA’cı Rum çetelere karşı, Türkleri 
korumak amacıyla Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)nı 
kurdu… Türkiye’nin de desteğiyle, adadaki Türklerin yok 
olmaması için mücadele etti.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında, uzun mücadele 
sonucu 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurma-
yı başardı…

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Başbakanı Bülent Ecevit, 
“Enosis’e karşı direnen 
ve bütün bir cemaatin 
de direnmesini sağlayan 
Denktaş’ın büyük kat-
kısı olmuştur.” diyerek; 
Rauf Denktaş’ın Kıbrıs 
Türkü’nün bağımsızlık mü-
cadelesindeki öncü rolünü 
takdir ve teslim etmiştir.

Rauf Denktaş; adada 
azınlık olarak görülen 
Türk’ü, egemen(!) Rum’a 
ezdirmeyip, eşit haklara 
sahip bağımsız Kıbrıs 
Devleti’nin “eşit kurucu 
üyesi” haline getirme da-
vasının ancak Türkiye’nin 
desteğiyle olacağına inanırdı…

Bu desteği tam olarak 1974 ve sonrası bulabildi… Taa 
2002’lere kadar!..

Denktaş, hayatını bağımsızlık mücadelesine adadı. 
Günlerce aylarca dağlarda kaldığı zamanlar çok oldu… 
Ailesine, çocuklarına istediği gibi vakit ayıramadı… Her 
dava adamı gibi zoru seçti.

Merhum Denktaş,
2005 yılında Hürriyet Gazetesi’nden Nur Batur’a; 

“Ben de, bensiz büyüyen çocuklarımın çocukluk ha-
tıralarını hatırlayamadığım için, garip bir özlem için-
deyim.” diyerek bir çok dava ve devlet adamının içinde 
bulunduğu duyguları yansıtmıştır…

Öyle ki; 7 yaşındayken ölen oğlu Münir’in cenazesi-
ne, Kıbrıs dışında olduğu için katılamamıştır…

Büyük liderlerin ortak özelliği olan çelikten irade 
O’nda da vardı… Doğru bildiği yoldan kimse onu döndü-
remezdi…

Kıbrıs Türk’ünün o güne kadar, bedel ödeyerek elde 
ettiği kazanımların yok olması ve kurulmuş devletin feshi 
demek olan “Annan Planı” na Hayır demiş, bütün baskı-
lara rağmen geri adım atmamıştır…

2004 yılında “Ceviz Kabuğu” isimli televizyon prog-
ramında, bu duruşunu şöyle dile getirmiştir.

“Annan Planı’na hayır demem reaksiyon değil gö-
revdir. KKTC devletini koruma yemini etmiş biriyim; 
dolayısıyla devleti yok sayan bir anlaşmaya Hayır 
demem reaksiyon değil bir görevdir… İngiliz, ABD ve 
AB çıkarları için “Uyumsuzluğun  Referandumu”nu 
yaptılar!

Merhum Denktaş’ı Kıbrıs sorununun çözümü önünde 
engel görenler zannettiler ki, Denktaş giderse Kıbrıs çö-
zülür… Geçen sürede görüldü ki; sorunun kaynağı Rum-
lar ve onları ayartan Batıdır.

O dönemde Türkiye’yi yönetenlerin – Avrupa Birliği 
sevdasıyla- kendisini yalnız bırakması, Rumların ve Ba-
tının oluşturduğu olumsuz algı sonucu Denktaş’ın “çö-
zümü engelleyen lider” durumuna düşürülmesi rahmetli 
Denktaş’ı çok yaralamıştır… Bundan dolayı bir daha 
Cumhurbaşkanı adayı olmadı…

Yeniçağ gazetesi yazarlarından Agâh Oktay Güner; 
durumu en iyi özetleyenlerden: “Lider Rauf Denktaş’ın 
vefatından sonra ne yazık ki, Türk Cumhuriyeti için-

de, Rumların menfaat-
lerini çok iyi takip eden 
hainler, meydanı boş 
buldu. Bunlar Kıbrıs’ta 
önemli mercileri de işgal 
etmiş durumdalar.”

13 Ocak 2012 yılında 
Lefkoşa’da hayata gözle-
rini yumdu… Kıbrıs’ta ve 
Türkiye’deki sevenleri, 
cenazesinde sevgi seli 
oluşturdular.. . Ruhu şad 
olsun… Rabb’im rahmet 
eylesin…

Batı’nın ve Türkiye’yi 
yönetenlerin desteklediği 
Mehmet Ali Talat Cumhur-

başkanı seçilmiş ve birçok taviz vermesine rağmen; şıma-
rık Rumları memnun edememiştir.

Bugün de Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’yi dışla-
yan tavrıyla Rumlara yaranmaya çalışmakta… Türkiye 
kamuoyu, devasa iç sorunları sebebiyle kafasını kaldırıp 
Kıbrıs’a bakacak durumda değildir. Türk milliyetçileri 
uyanık olmalı ve milleti uyandırmalıdır.

Kıbrıs ve Türkiye’deki birçok gayri millî unsurlar bil-
meli ki; Kıbrıs’ı Tamamen vermeden Rumları ve tek 
dişi kalmış canavarları memnun edemezsiniz!

Makalemizi Rahmetli Denktaş’ın KKTC’nin 28. Ku-
ruluş yıldönümünde yaptığı konuşmasıyla bitirelim:

“15 Kasım; halkın azmini, hürriyete bağlılığını, 
tescil eden bir gündür. İlerisi var, gerisi yoktur!.. Kıb-
rıs Türk’ü adada var olacaksa, 15 Kasım buna temel 
yapılmalı… 15 Kasım, geçmişe bakma değil, bundan 
sonraki mücadelenin planlanacağı bir durak noktası 
olmalı.”

Aslında; 
Bizim açımızdan 1983’te KKTC’nin kurulmasıyla 

çözüme ulaşılmıştır. Türkiye bütün enerjisini KKTC’nin 
tanınması yönünde harcamalıdır.
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Hamza ERAVŞAR

Peygamber Efendimiz kaygısız insanları düşünmeye 
davet etmek için buyurmuşlardır ki: “Düşünerek hareket 
etmek ve davranışlarda ölçülü olmak peygamberliğin kırk-
ta biridir.” (Tirmizî)

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de defalarca, tefek-
kür, düşünme, akıl etme emredilmektedir. Sadece Kamer 
Suresi’nde dört defa, “Biz Kur’an’ı düşünmek için kolay-
laştırdık; düşünen var mı?” diye sorulmakta; akılını kullan-
mayanları Allah’ın pislik içinde bırakacağı (10 Yunus/100) 
bildirilmektedir. Bayraktar Bayraklı’nın da belirttiği gibi 
Rabbimiz düşünen insan istemektedir. Düşünmeyen, aklı-
nı kullanmayan günümüz Müslümanları her türlü musibete 
layık görülmektedir. İslam ülkelerindeki içler acısı durum 
başka nasıl izah edilir? 

Akla, düşünmeye Kur’an’da bu kadar önem verilmiş-
ken; düşünmediğimiz, aklımızı kullanmadığımız için bu 
hale düştüğümüz kesin iken, aklı İslam’ın dışına çıkartan, 
dinî meselelerde akılını kullananları küfürle itham edenler 
vardır. İşte bir misal: “Eğer insan, ‘ben Kur’an’ı aklımla 
tefsir ederim’ dese de tefsiri Beyzavî tefsirinin aynı olsa 
yine küfürdedir.”1

İştigal sahası din olmayanlar keşke dinî konularda fikir 
beyan etmeselerdi. Yukarıdaki görüşün sahibi Necip Fazıl 
çok iyi bir şairimizdir. Burası kesin… Ancak dinî ve tarihî 
hususlarda, içinde binlerce uydurmanın bulunduğu nakil-
den ve “ben bilmem, şeyhim bilir”den öte geçememiştir. 
(Eserlerinin tamamına yakınını okuduğum, şahsen de tanı-
dığım için bunları söyleme hakkını kendimde görüyorum.)

Üstad, Gazali’yi şahit göstererek, yükü de şeyhine yı-
karak, akla taraftar olduğu için İbni Teymiyye’ye, “dini 
içinden yıkmaya çalışan kâfir” demekte; kendi verdiği 
mana çerçevesinde tasavvufu inkâr edenleri de küfürle it-
ham etmektedir.2 

Soruyorum: Üstad! Sen Eş’arî olabilirsin; o da hak 
mezheptir. Ancak diğer mezhebi yok saymaya hakkın yok. 
Başta, Matüridî’nin “Te’vilatü’l Kur’an”ı olmak üzere, 
bunca “dirayet tefsiri” beyhude mi yazılmış oldu şimdi?

Peki, bir zamanlar dünyaya hükmederken, fizik, kimya, 
matematik, tıp, astronomi, coğrafya gibi temel ilimlerde 
öncü iken, bu duruma nasıl düştük? Burada sözü Prof. 
Dr. Hüseyin Atay’a bırakmak faydalı olacaktır. Âlimimiz 
“Avam İslamı” başlığı altında şunları söylüyor:

“871 yılında (Abbasilerde el Mu’temid zamanı) Mu-
tezile yasaklanmış, akılcılar dönemi kapanmış, rivayetçi-
1) Necip Fazıl Kısakürek, Türkiye’nin Manzarası, Büyük Doğu 
yayınları, 1973, Sayfa 117
2) Age sayfa 118

ler İslam kültürüne hâkim olmuşlardır. … Akılcılar, fıkıh 
mezheplerinin imamları, öğrencileri akılla çalışıyor, yeni 
anlayışlar, hükümler ve düşünceler üretiyorlardı. Onlar da 
yasaklandı. Böylece rivayetçiler yalnız hadisçiler iken, fı-
kıhçılar da rivayetçi oldular. Hocalarının sözünü ezberle-
yip durdular. Fikir ve yeni anlayış ileri sürmek yani içtihat 
etmek yasaklandı; taklit rivayeti başladı. Ayrıca tasavvuf-
çular da ilimi bıraktılar; Tanrı’dan ilham alarak, rüya ile 
rivayete başladılar. Bunlar üçüncü asır sonunda oldu. Dör-
düncü asırda da kelamcılar imamları taklit ederek rivayete 
başladılar.”3

Diyanet işler eski başkanı Bardakoğlu’nun tespiti de bu 
görüşleri doğrular mahiyettedir: 

“İslam’ın klasik literatüründeki hayata dair bilgiler 
inanılmak için değildir. Bunlar Müslümanların günlük 
hayatını, toplum hayatını ve ilişkileri güzelleştirmek için 
ve insanları İslam’ın rahmetiyle buluşturmak için vardır. 
Kadim dönemlerde dinin asıllarını merkeze alarak üretilen 
o zengin bilgi birikimini bizler bugün yenileyip günlük ha-
yata cevap verir kıvama getiremediğimiz için aldatmacalı 
bir yol seçtik; birine inandık, ötekini yaşadık.”4    

Düşünen, aklını işleten, araştırmalarla halkı uyandır-
maya, şuurlandırmaya çalışan birileri çıkınca; özü kabuğa 
feda eden; İslam’ı sakal, sarık, şalvar, cüppeden ibaret sa-
nan şekilci, nakilci takımı ellerindeki tv kanalları aracılığı 
ile hemen hücuma başlıyor. Yafta hazır: Münafık, zındık, 
İslam düşmanı, kâfir, mezhepsiz, reformcu, müçtehit tasla-
ğı, sözde âlim…

Her şeye rağmen iftiharla söyleyebiliriz ki, son elli 
yılda çok büyük din âlimleri yetişti ve güzel çalışmalar 
yapılmaktadır. Gerek tefsir, gerekse hadis sahasında mü-
kemmel eserler neşredildi. Hele mezhep imamımız büyük 
âlim Matüridî (852-944)’nin, 1100 senedir unutulan/unut-
turulan “Te’vilatü’l Kur’an” tefsiri ile “Kitabü’t Tevhid” 
adlı eseri; bunlarla beraber “Matüridiyye Akaidi” isim-
li eserin neşri ufkumuzu aydınlattı, bilgimizi artırdı. Bu 
eserlerin yayınlanmasına ön ayak olan merhum Prof. Dr. 
Bekir Topaloğlu’na teşekkür borçluyuz; Rabbimizin nuru 
üstünden eksik olmasın… 1100 senedir bu eserler neden 
basılmadı diye de sormadan geçemeyeceğiz. Osmanlı, iti-
katta, aklı esas alan Matüridî idi ama uygulamada nakli 
esas alan Eş’arî’ye uydu. Günümüzün hurafeci, safsatacı 
tarikatçıları ile “Avam İslamı” mensupları da akıllarını 
3) Tarihte ve Günümüzde Selefilik, Milletlerarası Tartışmalı İlmî 
Toplantı, Sayfa 51 vd. 
4) Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, İslam Işığında Müslümanlığımızla 
Yüzleşme, Sayfa 83

BİRİNE İNANDIK 
ÖTEKİNİ YAŞADIK

“Ne gülüyorsun? Anlattığım senin hikâyen”
(Bir İlkçağ filozofu)
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kullanamaz haldedir.
Atatürk, “Türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mü-

ritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki 
tarikat, medeniyet tarikatıdır..” derken ne kadar haklı…

Bir safsata örneği arz edelim:
“Burada yine basından, son derece tipik bir şekilcilik 

örneğini bilhassa sunmak istiyorum. Özürlü bir bayan 
Kur’an kursu hocasının ne yapacağı sorusuna şöyle bir 
cevap verilmiştir: Özürlü halinde iken Kur’an okuyamaz. 
Ancak Kur’an’ı hece ile okuyabilir, uzatma kısaltma ta-
rifleri yapabilir. Mahreç çıkartıp örnek verebilir. Yeter ki 
kelimeyi birden okumasın. Hece halinde yahut da ortadan 
bölerek, (kâfi) desin sonra da (run)u söylesin. Böylece 
Kur’an’dan bir kelime söylemiş olmaz. Manası olmayan 
lafızlar telaffuz etmiş sayılır. Kelimeleri ortadan bölerek 
telaffuz etmesinde kerahet dahi yoktur.”5

Bir de İlber Ortaylı’yı dinleyelim: Mustafa Kemal 1914 
Mayısı’nda Sofya askerî ataşesi iken bir Bulgar’a şunları 
demiş: “Türk milletinin fevkalade meziyetleri vardır. Fa-
kat ne yazık ki onu karanlık ve cehalet içinde bırakıyorlar. 
… Türkiye’nin nefes alması, ilerleyebilmesi ve mazhar-ı 
hürriyet olması için her şeyden evvel Türk milletinin ma-
neviyatını yükseltmek ve onu taassuptan kurtararak faal 
bir kudret iktisap etmesine çalışmak lazımdır. Millet cahil 
dervişlerin elinden tahlis olunmalı ve bunların yerine iyi 
tahsil görmüş, laik profesörler işin başına geçirilmelidir.”6

İslam memleketlerindeki, hassaten yurdumuzdaki dinî 
keşmekeşi görüp te şu değerlendirmeye katılmamak müm-
kün mü?

“İbrahimî tevhid ekolinden Muhammed (SAV) önder-
liğindeki İslam kadar ileri, şuurlu ve güçlü hiçbir misyon 
tanımıyorum. Ve yine, gerileme yönünde, İslam kadar iler-
lemiş olan, ‘ilk başta var olanla, sonradan ortaya çıkanlar’ 
arasındaki tenakuz derecesinde bir ayrılığın oluşmasına 

5) Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet Sayfa: 40 
(21. 02. 1994 tarihli Zaman Gazetesi’nde Ahmet Şahin Sohbetleri)
6) Prof. Dr. İlber Ortaylı, İmparatorluğun Son Nefesi, Sayfa 151

maruz kalmış başka bir din de tanımıyorum.”7

Körü körüne taklit bizi ezberci mukallitler yaptı. 
Arap’ın dili, örfü, kültürü ile açıklanan uydurulmuş din-
den, indirilmiş dine dönmedikçe İslam’a hamle yaptırmak 
mümkün değildir. 

Kitabımızı hayata uygulayarak yeni bir medeniyet kur-
ma kaygısı taşıyanlar çok az; engelleyicileri de çok faz-
la… Kaygısı milleti değil, kendisi olan âlimler de iktidara 
yağ çekme peşindeler. Nüktedan şairimiz Keçecizade İzzet 
Molla (1785-1829) ne güzel anlatmış bu durumu:

Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harâb  
Eyler onu müdahene-i âlimân harâb.8

Yandaki fotoğrafa dikkatli bakın! Türkiye’deki en yay-
gın uyutma ekolinin şeyhe bağlılık gösterisi… Öz unutuldu 
şekilcilik revaçta... Tarikatlar tasavvufun içini boşalttı.* 
Buradan bir medeniyet hamlesi çıkar mı? Bu merasimle 
kişi olgunlaşır mı? Ahiret dünyada kazanılır.  Dünya ma-
mur edilmeden nereye gidiyor, ne yapıyorsun zavallı sofi? 
Gemini kurtarmaya çalışıyorsun ama beyhude bir gayret… 
Dünya başkalarının elinde iken, o ipin ucundan tutarak sen 
ahiretini kazanacağını mı zannediyorsun?       

Yazımı Bardakoğlu’nun, tamamına katıldığım bir de-
ğerlendirmesi ile bitirmek istiyorum:

“Tarikat örgütlenmesini ve dinî cemaatleşmeyi tasav-
vuftan ayırmak gerekir. Tarikatlarla tasavvufu özdeş gör-
me yanlışlığı, sadece modern zamanlar için değil, eski 
zamanlar için de belli ölçüde geçerlidir. Hele hele tasavvu-
fun zengin düşünce birikimini günümüzde tarikat ve dinî 
cemaat örgütlenmelerinin taşıyıp temsil ettiğini söylemek 
mümkün değildir.”9

7) Ali Şeriatî, Hacc, Çeviren Mustafa Çoban, Sayfa 8
8) İzahı: İyi bilinir ki, âlemin huzuru günahlar ve günahkârlar 
sebebiyle bozulmaz; onu bozan, harap eden âlimlerin idarecilere 
yaptığı dalkavukluklardır. 
9)* Bu hususta bir çalışmamız vardır. Kısmet olursa dergimizin ileriki 
sayılarında yayımlanacaktır. 
 Ali Bardakoğlu, İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, sayfa 76
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CUMHURİYET’İN BOZKURDU

Turan ZORLU

1892 yılında Kuşadası’nda doğan Mahmut 
Esat Bey Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukî 
temellerinin atılmasında en büyük payı 
olanlardan biridir. İzmir İdadisini bitir-
dikten sonra İstanbul’a giderek 1908 
yılında Hukuk mektebine girmiş, 
1912 yılında mezun olmuştur. Son-
ra İsviçre’nin Fribourg Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde yeniden hukuk 
öğrenimi görerek önce lisans diplo-
ması almış, sonra “Osmanlı Kapitü-
lasyonları Rejimi Üzerine” adlı dok-
tora teziyle hukuk doktoru olmuştur. 
1919 yılında yurdun işgali üzerine 
İsviçre’den ayrılıp arkadaşı Şükrü 
Bey’le Anadolu’ya dönüp Kuşadası 
bölgesinde Kuvay-i Milliye’yi kurarak 
Millî Mücadeleye katılmıştır.

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Mecli-
sine giren Mahmut Esat bey milletvekilliğini 
1943’de 51 yaşında ölümüne kadar sürdürmüş-
tür.

KAPİTÜLASYONLARA KARŞI
Mahmut Esat Bey hiç kuşkusuz sıradan bir insan değil. 

İsviçre’de doktora tezi alarak “Osmanlı Kapitülasyonları 
Rejimi” konusunu o yıllarda seçmesi tam anlamıyla bir 
meydan okumadır. Bu tezi kabul ettirmesi hiç kolay ol-
mamıştır. Fakat kabul ettirmeyi başarmıştır. Mahmut Esat 
Bey tezinin sunumunda “Kapitülasyonlar çağdaş anlamda 
bir antlaşma değil, bir ahitnamedir. Anlaşmadır. Ahitna-
me olduğu için verenin tek taraflı iradesi ile geri alınabilir. 
Kaldı ki bir antlaşmayı bile tek taraflı olarak feshetmet 
mümkündür.” (1914 yılında İttihat ve Terakki tarafından 
feshedildiğini biliyoruz.) dedikten sonra hocalarının yüzü-
ne ayrı ayrı bakarak son sözünü bir manifesto gibi söy-
leyerek “Artık Türkiye’nin kapitülasyonlar rejimine onay 
vermesi mümkün değildir” diyerek sunumunu tamamladı. 
Hocalar bilimsel gerçekliğin bu denli yalın ve açıklığı kar-
şısında bu zeki ve cesur Türkün başarısını onaylamışlardır 
ve Osmanlıcada “Aliyy-ül-a’lâ” anlamına gelen “Summa 
Cum Laude” doktora derecesini almıştır. 

NAPOLİ’DEN KUŞADASI’NA VATAN SAVUN-
MASINA

Mahmut Esat Bey Anadolu’nun işgal edilmesi üzerine 
arkadaşı Şükrü Saraçoğlu ile Türkiye’ye dönmeye karar 
vererek İsviçre’den Napoli’ye trenle gelirler. Napoli’den 
Türkiye’deki İtalyan işgal kuvvetlerine silah götüren Luc-
ciri adlı şilebe gizlice binerler ve ambara gizlenirler. Şilep 
Ege sularına girerken, Venizelos Roma’ya şöyle bir telgraf 
çeker “ Lucciri gemisinde kaçak iki Türk Mahmut Esat ve 

Şükrü isimli iki Jöntürktür. Müşterek menfaat-
lerimiz açısından karaya çıkmaları engellen-

melidir”
Özgürce karaya çıkmaları engellendi. 

İtalyan işgal kuvvetleri askerleri arasın-
da elleri kelepçeli olarak çıktılar. Ama 
korktukları başlarına gelmedi. İtalyan 
Kuşadası komutanı Luca adlı teğmen 
yardım etti. Kaçak yolcuları İstanbul 
Hükümeti adına teslim almaya gelen 
kaymakam da millicilere yakınlık 
duymasıyla Mahmut Esat ve arka-
daşı Şükrü nöbetçilerin gafletinden 
yararlanarak kaçmış oldular.

Mahmut Esat ertesi gün direniş 
cephesine katıldı. Müfreze komutanı 

oldu. Bir elinde kalem olan Mahmut 
Esat bir eline de kılıç alarak Yunan’a kar-

şı savaştı. Kurtuluştan sonra istiklâl madal-
yası ile milis yüzbaşısı olarak ödüllendirildi.
MECLİS ÇALIŞMALARI VE 

ATATÜRK’ÜN BAKANI
Mahmut Esat Bey 30 yaşındayken Rauf Orbay Hükü-

metinde 1922 yılında iktisat vekili olarak görev aldı. Fethi 
Okyar Hükümetinde ikinci kez iktisat vekili olmuştur. İkti-
sat vekilliği sırasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’ni 
toplamıştır. 17 Şubat 1923 Ziraat Bankası’nın Islahı, Çiftçi 
Kredi Kooperatiflerinin kurulması, Emlak ve Efyam Ban-
kasının kurulması gibi önemli işler başarmıştır.

İsmet İnönü’nün 3 ve 4’üncü hükümetlerinde Adliye 
Vekili olarak görev yapmıştır. Adliye Vekilliği sırasında 
ise 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen anayasanın ha-
zırlayıcıları arasında yer almıştır. 5 Kasım 1925 tarihin-
de açılan Ankara Hukuk Fakültesi’ni kurmuştur. 19 Şubat 
1926’da Türk Medeni Kanununu, 1 Mart 1926’da Ticaret 
Kanununu, 18 Haziren 1926’da Hukuk Mahkemeleri Usu-
lü Kanununu çıkarmıştır. 

5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçim hak-
kının verilmesi gibi hukuk devleti olmanın temeli olan 
yasalar Cumhuriyetin dünya çapında hukukçusu olan 
Mahmut Esat Bey döneminde hazırlanmış ve yürürlüğe 
girmiştir. 1935 yılında mason localarının kapatılmasında 
çok önemli rol  oymamıştır.

LOTUS-BOZKURT DAVASI
2 Ağustos 1926’da Lotus adlı Fransız gemisi ile Boz-

kurt adlı Türk gemisi Midilli Adası yakınlarında çarpışır. 
Bozkurt gemisi parçalanarak batar. 8 Türk boğularak ölür. 
Lotus gemisinin yardımcı kaptanı Demons tutuklanır. 
Fransız kaptanın tutuklanmasını kabul etmezler. Neticede 
dava Lahey Adalet Divanına taşınır.

MAHMUT ESAT
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Mahmut Esat Bey, Mustafa Kemal’e; “Paşam izin ve-
rin Lahey’de davamızı ben savunayım. Kim haklı kim 
haksız belli olsun. Fransızların isteğini yapar da kaptanı 
bırakırsak Fransa’ya boyun eğmiş oluruz. Lahey’de kay-
betsek dahi uluslar arası bir mahkemenin hükmüne uyma 
büyüklüğünü göstermiş oluruz. Eminim ki kazanacağız. 
Şayet kaybedersem geri dönmeyeceğim paşam.” der. Mus-
tafa Kemal cevaben “Güle güle git Mahmut kazanacaksın, 
kaybetsen de bu millet yine seni bağrına basacaktır. Müs-
terih ol.” der.

Lahey Adalet Divanında görülmekte olan davanın sey-
rine en büyük katkılardan biri; Mahmut Esat Bey’in “Tür-
kiye, kaptanı tutuklamakla uluslararası hukuka uygun ha-
reket etmiş midir?” olan dava metnini “Türkiye, kaptanı 
tutuklamakla uluslararası hukuka aykırı hareket etmiş mi-
dir?” olarak değiştirilmesini sağlamıştır. Çünkü metnin bu 
şekli tezi ispat sorumluluğunu Türk tarafından alıp Fransız 
tarafına yüklemiştir.

Lahey Adalet Divanı’nın birinci maddesi şöyledir:
Türkiye 24 Temmuz 1924 tarihli Lozan Antlaşmasının 

15. maddesine ve uluslararası hukuka aykırı hareket etme-
miştir. Bu karar ile Osmanlı’yı inim inim inleten kapitülas-
yonların önü, uygulamada Mahmut Esat’ın büyük başarı-
sı ile kesin olarak kapanmıştır. Ve bu tarihi başarısından 
dolayı Atatürk tarafından Mahmut Esat Bey’e BOZKURT 
soyadı verilmiştir.

TRAMVAY DAVASI
1937 yılında “Tramvay Özelleştirme Davasında” Fran-

sa ile yine karşı karşıya gelinmiştir. Fransızlar M.Esat 
Bozkurt’un bu davada kendilerinin savunmalarını isteyip 
yüklü para teklif ediyorlar. Mahmut Esat kabul etmiyor. 
Türkiye’nin avukatlığını üstleniyor ve kazanıyor. Avukat-
lık ücretini almıyor. Fevzi Çakmak Mahmut Esat’ın eşi Fa-
hende Hanıma; “Kızım bu kadarı da fazla, tamam dürüst, 
feragat sahibi ama parasını alsın” diyor. Eşi bu durumu 
Mahmut Esat’a açtığında “Bütçede para var mı ki alayım, 
bu fakir milletten para alınır mı?” diyor. Cumhuriyetin en 
büyük kahramanlarından biri olan Mahmut Esat Bozkurt 
harcırah ve yolluklarının artanını bakanlık mutemedine 
iade eden bir ahlak ve dürüstlük abidesinidir. 

Günümüz politikacıları harcırah ve yolluk zengini ol-
duğu bilinmektedir. Hatta bir Meclis Başkanı’nın bir şehit 
ailesini taziyeye gittiğinde 120 lira harcırah aldığı gazete-
lere yansımıştı. Yorum sizin. 

MECLİSİ FESHETME (BAŞKANLIK)
Atatürk cumhurbaşkanı olmadan önce anayasa komis-

yonu görüşmelerine katılır, düşüncelerini açıklardı. Devlet 
başkanına veto ve gerektiğinde yeni bir seçim için Mec-
lisi feshetme yetkisinin verilmesinin yararlı olacağını 
söylemişti. Anayasa komisyonu başkanı Yunus Nadi Bey 
Mustafa Kemal’i ziyaretinde “Mahmut Esat Bey’le Şük-
rü Saraçoğlu cumhurbaşkanına veto ve Meclisi feshetme 
yetkisinin verilmesini istemiyorlar.” dedi.

Mustafa Kemal “neden” diye sordu.
Yunus Nadi “milli egemenliğe aykırı buluyorlar” dedi 

ve devamla “birçok milletvekili de bu arkadaşların düşün-
celerini paylaşmaya başladılar. Bu maddenin Meclisten 
geçmesi zor görünüyor” dedi. Mustafa Kemal, Mahmut 
Esat ve Şükrü Saraçoğlu ile görüştü. Bu milletvekilleri 
Gazi’yi dikkatle dinlediler fakat düşüncelerini değiştir-
mediler. Mustafa Kemal görüşme sonunda Yunus Nadi’ye 
“Bu görüşmeden çok memmun kaldım, Türkiyemizin mil-

li egemenliğine, özgürlüğüne böyle sahip çıkan hukuka 
saygılı dürüst siyasetçilere çok ihtiyacı vardır. Mahmut 
Esat’ı zaten beğenirdim Şükrü Beyi de çok beğendim” der.

NİÇİN “CUMHURİYET” SAVCISI
Çağdaş bir hukuk devletinin teorik alt yapısını kurmak 

için önemli çalışmalar yapan Mahmut Esat Bozkurt’un 
“Gün olur, Cumhuriyet’i korumak için başbakandan, ba-
kandan, müsteşardan, büyükelçiden, validen bile hesap 
sormak gerekebilir... İşte onun için, savcıların adı Cum-
huriyet Savcısı olmuştur!” mesajının bugün daha güçlü 
hatırlanması gerekmez mi? Cumhuriyeti korumak savcı-
ların hukukî, hepimizin de ilk millî görevi olmalıdır.

Genç cumhuriyetinin iktisadi ve hukuki inşasında 
önemli hizmetler vermiş olan Mahmut Esat Bey’e Atatürk 
tarafından verilen BOZKURT soyadı aynı zamanda genç-
lerimize yüklenen bir mesajdır. Türk milletinin genç nesil-
leri için bir bozkurt nasıl olunur? Sorusuna verilebilecek 
mümtaz bir örnektir.

MAHMUT ESAT BOZKURT’UN SÖZLERİ
“Türk’üm ve yalnız Türklük için yaşıyorum. O kadar 

ki Türk olmasaydım kendimi dünyanın en bahtsız insanı 
sayardım”

“Dünyadaki tüm medeniyetin kaynağı Orta Asya’dan 
göç ettikleri yerlere medeniyet götüren Türklerdir”

 “Devlet adamları fakir ölmelidir ki idare ettikleri mil-
let zengin ve mesut olsunlar. Devlet adamları cep doldur-
maya kalkarlarsa millet fakir ve bedbaht olur”

“Fakirlik içinde ölmek devlet adamının süsüdür. Devlet 
adamları fakirlikle taçlanır”

Devlet adamı yoksul ölmelidir sözüne sadık kalarak 21 
Aralık 1943’de  51 yaşında vefat etmiştir. Mekanı cennet 
olsun.
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Mollahacı Köyü
Kocasinan İlçesi’ne bağlı, Kızılırmak vadisinde ku-

rulmuş olan kadim köylerden biri de Mollahacı köyüdür. 
Bu köy, tahminen 13-14.yüzyılda konar-göçer Yörüklerin  
yaylak olarak kurdukları bir köydür. Kızılırmak vadisinin 
kuzeyindeki dağlarda keçi ve koyunların barınması için 
inler ve mağaralar bulunduğu gibi, kışın bu dağlar ırmak 
nedeniyle kar tutmadığından, küçükbaş hayvanlar için 
fazlaca ot bulunmakta idi.  Bu bölgede hayvancılığın eko-
nomik ve verimli olmasının yanında Osmanlı Devletinin 
iskân politikaları nedenleri ileı Yörükler Kızılırmak va-
disine yerleşmişlerdir. Osmanlılar zamanında bu yerlerin 
isimleri, “ Kızılırmak Nahiyesi, İslâmlu Yörükleri” diye 
bilinirdi. O yıllarda, devletin mezraları güvenlik nedeniy-
le birleştirme kararı ile, Cevizli, Yarım-höyük, Kapaklı ve 
Kuyu-içi mezralarının, yedi hanelik Ulu-Mezra’sına yer-
leşmesiyle Mollahacı köyünü oluşturmuşlardır.

Mollahacı adı ile anılan bu köyün, asıl kuruluş zama-
nında ki adı Ulu Mezra veya Ulu Köydür. “Ulu” kelimesi 
Türklerin Orta Asya’da yerleşim yerlerine sıklıkla ver-
dikleri bir isimdir.  Ulu kelimesini, Orta Asya’dan göçüp 
gelen ve İç Anadolu’ya yerleşenler Türkler arasında, en 
çok Baykal Gölü civarında yaşayan Türk boyları ve Türk 
soylarında görmekteyiz. Bilindiği üzere, Baykal gölünün 
doğu yöresinde yaşayan Türk boyları genellikle “Ulu-
Yüzler”; Baykal gölünün batısında yaşayan Türk boyla-
rına “Orta-Yüzler”; güneyinde ve kuzeyinde yerleşmiş 
olan boylara da, “Kiçi-Yüzler”  adı ile bilinmektedir. 
Ulu Köy ismi bu şekilde verilmiştir. Kayseri kalesinin 
güneyinde yer alan Kiçikapu mahallesi de güney kapı 
anlamında olsa gerektir. Yurdumuzun her yerinde “Ulu, 
Orta ve Kiçi” sıfatı taşıyan birçok mekân, mezra, köy ve 
kasabaların mevcut olması Türklerin isim verirken, ata 
topraklarının adlarını yaşatmak için özen gösterdiklerini 
söyleyebiliriz. Hatta başkentimiz Ankara isminin, Ancyra 
veya Engürü kelimelerinden değil Baykal gölüne akan 
Büyük Ankara ve Küçük Ankara ırmaklarından gelmiş 
olabileceğini düşünmekteyiz.

Ulumollahacı ismi nereden geliyor?
Anadolu’nun tamamına yerleşen veya konar-göçer 

vaziyette bulunan Türklerin dînî, millî ve tarihî  bilgi ih-
tiyacını karşılamak, onların başkalaşmasını önlemek için, 
Yesevî geleneği ve Türk Ahilik teşkilatı küçük, büyük 
yerleşim birimlerine bir molla göndermiştir. Çünkü Ana-
dolu üzerinde siyasî emelleri olan Sâsaniler ve Araplar 
boş durmayıp, Anadolu’nun Farslaşması; Anadolu’nun 
Araplaşması için her türlü yola başvuruyorlardı. Hatta 
Araplar cennet dilinin Arapça olduğu;  Farslar ise, cennet 

dilinin Farsça olduğu hakkında yalan, aslı-faslı olmayan 
kitaplar yazıyor ve bu kitapları da el-altından medrese 
ve tekkelerde okutuyorlardı. Türk uluları ve büyük din 
adamları ise; bu süflî ve adî yola sapmıyor, halkı korumak 
için kendi dilinde, dini anlatan ve yaşayan mollalar gön-
deriyordu. Bu cümleden olmak üzere, Molla Hacı da, Ulu 
Köylülerin camisine gönderilmiştir. Bilgisi, ahlâkı, ilmi, 
çalışkanlığı ve liderliği ile kısa zamanda, hem kendi kö-
yünde hem de civar köylerde tanınmıştır. Mola Hacı, çift-
çilere ızgın, susam, melemir ve aspir gibi tahıl ürünlerini. 
Sebzecilik ve meyveciliği öğretmiştir. Hatta pamuk bile 
ektirmiş ve dokumacılığı öğretmiştir. Avlanma metodları-
nı göstererek, barut yapımını anlatmıştır. Zamanla, Molla 
Hacı yaşlanmış, gözünün feri, dizinin dermanı tükenmeye 
başlamıştır. “Irciî” (dön) emrine uyup, Hakk’a yürüdüğü 
verilen salalarla duyurulmuş, vefatını işiten kadın erkek, 
çiftçi, çoban, büyük küçük herkes derin üzüntüye gark 
olmuştur. Yalnız Ulu Köylüler değil, yakın, uzak bütün 
civar köylerden de gelip cenaze namazına iştirak etmişler, 
getirilen tekbirlerle çayın kenarındaki mezarlığa defnedil-
miştir. Ulu Köy’ün ahalisi, bundan böyle, Molla Hacı’ya 
bir vefa borcu, bir saygı ve hürmet nişanesi olarak köyle-
rinin adını  “Ulumollahacı” köyü olarak değiştirmişlerdir. 
Son zamanlara kadar, bütün resmî kayıtlarda köyün ismi 
“ Ulumollahacı” olarak geçerdi. Fakat zamanla telaf-
fuz kolaylığı nedeniyle,bu tarihi köyün, adından “Ulu” 
kelimesi kaldırılmış,  “Mollahacı” adı kullanılır olmuş-
tur. Mollahacı’nın kabri, Yemliha Barajı’nın sularının 
altında kalmaması için, yeni köy yerleşimine yaptırılan 
Mollahacı Camii’nin güneyine taşınmıştır. Molla-Hacı 
Hazretleri’nin soyundan geldiği için, “Şeyhler”(Şıhlar)  
kabilesi olarak tanınan aileye mensup, değerli işadamı 
Sayın Tahsin Yılmaz tarafından kabrin üzerine gelenekle-
rimize uygun bir türbe yaptırılmıştır.  

2. HÖBEK KÖYÜ (Hûbek)
Höbek köyüne ait,  köy hakkında nesilden nesile, 

dilden dile söylenerek zamanımıza kadar gelebilen men-
kibelerin yeni kuşaklara hatırlatılmasında yarar gördü-
ğümüz için, önce bunları yazmayı uygun buldum. Daha 
sonra, incelenecek yazılı belge ve bilgilere dayalı olan bir 
Höbek köyü yazısını ele alacağız. Höbek köyü hakkında 
yazılmış bir kitapta ve Höbek köyünde medfun Şeyh Ali 
(Akkoca Sultan) türbesindeki levha yazısındaki Şeyh Ali 
Akkoca İsevî tabirini kullanılmaktadır. Bu doğru olamaz. 
Çünkü İsevi kelimesi Hristiyanlık inancına mensup olan-
lar için kullanılır. Hem şeyh olup hem de İsevi olması 
düşünülemez.

Dr. Rasim DENİZ

 KÖYLERİN DİLİ -1-
“Orda bir köy var, uzakta, 
O köy bizim köyümüzdür.”
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Gelin aldatan Güneş
Höbek köyü, Höbek olmadan önce birkaç safha 

geçirmiştir. Şimdiki Karacören bağları, bağ olmadan 
evvel Karaca-viran köyü idi. Bu köyün bağları da, 
Sarâya(Sarıkaya) diye bilinen yerde bulunuyordu. Bu 
bağlar, güneydoğusundaki derenin suyu ile sulandığı için 
çok verimli ve bakımlıydı. Karacören köyü ile Sarâya 
bağlarının arası pek uzak sayılmaz. Ata binen köylüler, 
yarım saatte bu bağa gidip gelirlerdi. Bunun farkında 
olan Karaca-viranlı bir gelin, atını eğerler, kaysı, erik 
sepetlerini hazırlar, atlanıp Sarâya bağına gelir. Acele 
ile sararan kaysıları ve olgunlaşan erikleri toplar, güneşe 
bakar, gün henüz inmiş değildir deyip, biraz da bağ yap-
rağı toplamaya başlar. Gün indisine bakmayan ve o tarafa 
sırtı dönük olan gelin birden günün indiğini fark eder.
Topladıklarını,atının yanına götürüp, üzerine bindiğinde 
çok geç kaldığını anlar. Atını dizginler, yolu önce, Dağın-
dibi mevkiine, sonra Yarım-höyük mezra yolunu takip 
ederek Sıklık, Sokak-yol’u takip ederek Gün-dönen mev-
kiine vardığı zaman karanlık basar, yüreğine bir korkudur 
çöker, kalbine kötü şeyler gelir, okuyup üflemeye başlar 
fakat nafile. Bu arada atı, acı acı kişner, huysuzlaşır, at 
ürküp yolunu değiştirir ve hızlanmaya başlar, bir ara çalı 
çırpıyla örülü bir hendekten atlamak isteyen atı tökez-
ler ve gelin attan düşer. Bu arada atı yanına gelip durur, 
binmeye çalışsa da ayağı kırılmış olacak ki doğrulup 
üzengiye basamaz ve yakınında belirtilerin, kendine doğ-
ru geldiğini görünce, her zaman belinde bulundurduğu 
hançerini eline alır. Yanında mıhlanmış gibi duran atına 
kırbaçla vurur, avazının çıktığı kadar, git hadi!.. git hadi!..
diye bağırır… 

Gelinin sırtına binemediğini sezen at, dağları aşıp, 
tepeleri geçtikten sonra Karacören köyüne ulaşır. Gelinin 
geleceğini, bekleyen eşi, kapı önünde atının acı acı kiş-
nediğini görür, hemen üzerine atlar ve Sarâya bağ yolunu 
tutar, sanki uçarcasına yol alan at, yoldan çıkıp, gelinin 
düştüğü yere doğru gelir…

Talihsiz gelinin kendi hançerini kalbine saplayarak 
can vermiştir. Kanlar içinde cansız yatan gelini görünce 
kocasının feryadı atın kişnemesi bir birine karışı.  Gelinin 
eşi, bağırır ey gündöndü! Ey gündöndü! Senin günün. Be-
nim bahtım döndü!..derler ki, bu olaydan sonra delikanlı 
eş, dağlardan inmemiş, eve barka gelmemiş, kadının kal-
binde saplı hançeri alıp hep onunla hep dolaşmış, sebep 
olanları aramış aramış…

Acılı ziyaret
Gelinin cesedini alıp götürürler, köy mezarlığında def-

nederler ama eşinin alını yerine getiremezler. Okuturlar, 
üfletirler, hekimlere götürürler, adaklar adarlar, kurbanlar 
keserler, tekkeleri, yatırları ziyaret ettirirler fakat nafile… 
Gelinin kocası, dağlarda, bağlarda ac-susuz, perişan, ge-
ce-gündüz hep onu arar, arar… Ve bir gün Karacören’e 
çok uzak, büyük asma dağı önünde bulunan düz mevkide 
kalbine saplanmış bir hançerle ölü bulurlar ve bulunduğu 
yere defnederler. O günden itibaren oraya acılı-ziyaret adı 
verilir.

Gün aldatan güneş, olayından sonra Karaca-viran 
köylüleri Sarâya (Sarıkaya) bağlarını terk etmişler, viran 
ol demişler, gerçekten de bu bağlar o günden sonra hep 

viran olmuş bu gün dahi virandır,yarın da viran kalacak 
gibi..

Kurt İle Kuzunun Dostluğu 
Karaca-ören köyü, kuruluş itibariyle çok eski bir köy-

dür. Köyün, Molla Hacı, Obruk, Hasan Hacı, Muncuk-
sun, Yüreğil, Eyim, Koççağız köyleri ile çevrili geniş bir 
arazisi vardır. Karaca-viranlılar, bu arazi de hem çiftçilik 
hem de malcılıkla uğraşırlar, civar köylülere göre zengin 
köy sayılırlar. Köye, malları, davarları gelmediği zaman, 
onları aramaya çıktıklarında, bulurlarsa alıp köye getirir-
ler, bulamazlarsa onları kurt yemiştir derler. Çünkü Molla 
Hacı tarafında Toklıçak ormanlarında çokça kurt bulunur. 
Günlerden bir gün, Şimdiki Höbek köyü civarına bulunan 
(akarca) suyunun çıktığı boş bir yere meçhul bir şahıs 
gelip, çadır kurmuş, kimsesiz, tek başına, kendi hâlinde 
işi gücü namaz kılıp, zikir-çekmekle meşgul, kendi pişirip 
kendi yiyen yaşlı bir adam .. 

Köylülerin davarları, sığırları bu çadır tarafına gidip 
gelmemiş ise, mallarını aramaya çıkan köylüler yitik 
davarlarının yanında kurdun yattığını, onları parçalama-
dığını görürler. Bu olay defalarca tekrarlanınca, kaybolan 
davarlarını diğer yerlerde bulamayınca, Çadır tarafına git-
mezler çünkü O, “Hu-bek”derler. Yani O, sahiptir. O ta-
rafa gideni nasıl olsa kurt yemiyor, canavar parçalamıyor 
kanaati vardır. Bu inanış gün geçtikçe fazlalaşır, bizim 
davarlarımıza “Hûbek” olan Allah adamı, derviş, bize de 
sahip olur deyip, Karacören(Karaca-Viran) fakirlerinden 
birkaç kişi, meçhul kişinin çadırı yanına göçerler, Adının 
Ali olduğunu fakir bir derviş olduğunu anlayınca, O’na 
yardım için, ekmek edip, çorba pişirirler, O’nun dini soh-
betlerini dinlerler, O’nu çok severler, Ali Baba’da, bildi-
ğini onlara, öğretir ve hayır dua eder… 

Yıllar, yılları kovalar, aradan çok seneler geçer; Ali 
Baba’nın yanına göç-eden fakirler, kısa zamanda zengin 
olurlar. Her şeyleri fazla fazla bereketli olur, yokluk, 
kıtlık yüzü görmezler. Şeyhin yanına gelenlerin hepsi 
okumayı öğrendiği için mutlu, dünyada ne yapıp ne yap-
mayacağını, ahrete nasıl hazırlanacağını, hayatını nasıl 
verimli geçireceğini bilen kişiler olmuşlardır. Genci-
kocası, kadını erkeği herkes çalışmakta, miskin, tembel 
hiç kimse kalmamıştır. Yüreğil civarından çıkıp köyün 
önünden geçen suyu arklar yararak, daha yüksek yerlere 
aktarmayı öğrenmişler, sulu arazileri ekip para kazanma-
ya çalışmışlardır. 

Bütün bu olan işleri, zengin olan fakirleri gören Kara-
cören (Karaca-Viran) köylüleri, hep birlikte Ali Baba’nın 
yanına göçmeye karar verirler; biz de O, ermiş kişinin 
yanına göçelim, bize de, sahip olur, biz de önce gitmiş 
fakirler gibi, biz de zengin ve mutlu oluruz derler. Şeyh 
Ali Baba’nın bulunduğu mekâna kabile kabile, oba, oba 
gelip yerleşirler ve Karaca-Viran köyünü boşaltırlar. Bo-
şalttıkları köyün, arsasını bağ-bahçe yaparlar ki o günden 
bu güne kadar bu isimle aynı bağlar devam etmektedir. 
Zaman içinde  “hû-bek” ismi, Höbek ismini almıştır. 
Bugün de Höbek köyün de Şeyh Ali Baba’nın soyundan 
olan kabile mevcuttur. Bu soydan gelenlere halk arasında 
“tekeşinler” denilmekte ise de, doğrusu “Tekke-nişînler” 
demektir. Tekkede oturanlar, tekkede oturan, şeyhin so-
yundan olanlar manasınadır. 
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Ünlü Don Quijote’nin yazarı 
Servantes’in tam adı Miuel de Cervantes 
de Saavedra’dır.  Cervantes; 1547 yılında 
İspanya’da, Alcalá de Henareş’de doğdu. 
Cervantes doğduğunda İspanya ile Os-
manlı İmparatorluğu Akdeniz’de birbirine 
rakip iki devletti ve zaman zaman karşı 
karşıya geliyorlardı. Osmanlı Devleti 
1453 yılında Bizans’ı tarih sahnesinden 
sildikten sonra Anadolu birliğini sağladı, 
ardından da Avrupa’da fetihlere girişti. 
İspanya ise 1492’de Müslümanların son 
kalesi olan Gırnata’yı ele geçirdi. İster 
istemez bu iki devlet hâkimiyet kurmak istedikleri Akdeniz’de 
karşı karşıya geldi.

Cervantes’in gençlik dönemiyle ilgili yeterli bilgiye ulaşıla-
mamaktadır. Babasının bir cerrah olduğu, ailenin babanın borç-
larından dolayı İspanya’da sürekli yer değiştirdiği bilinmektedir. 
Böyle göçebe bir yaşantı sonucu Cervantes iyi bir eğitim ala-
maz.

Cervantes, 1568 yılında Madrit’te bir kadın meselesi nede-
niyle düelloda rakibini kılıçla ağır bir şekilde yaralar. O dönem-
de İspanya’da düello yasaktır. Düello yapanlara ağır cezalar 
verilmektedir. Başına gelecekleri tahmin eden Cervantes, olay 
yerinden kaçar. Gıyabında yargılanır,  sağ elinin bilekten kesil-
mesine ve on iki yıl İspanya dışına sürülmesine karar verilir.

Cervantes, İtalya’ya kaçmıştır. 1559 yılının Aralık ayın-
dan 1570 yılının Temmuz’una kadar İtalya’da Kardinal 
Acquaviva’nın hizmetini görür.

Kader ağlarını örmeye başlar, Osmanlıların Kıbrıs’ı fethet-
mesi Hıristiyan dünyasını derinden sarsar. Papa V. Pius büyük 
bir haçlı seferi düzenlenmesini emreder.  Cervantes, Napoli’ye 
giderek III. İspanyol Alayı’na asker yazılır. La Marquesa adlı 
İspanyol kadırgasında görevlendirilir.

Haçlı donanması ile Osmanlı donanması 7 Ekim 1571’de 
İnebahtı’da karşılaşır. İnebahtı, bugünkü Yunanistan’da Korent 
Körfezi yakınlarındadır. Osmanlı ordusu 20 000 şehit verir, 
3460 da esir... Osmanlı, İnebahtı Savaşı’nı kaybeder ama Cer-
vantes bu savaşta göğsünden ve sol elinden yaralanır. Sol eli 
kullanılamayacak derecede yaralanmıştır, artık ona “El Manco 
de Lepanto” adı verilir. Lepanto, İnebahtı’nın Latince karşılığı-
dır. Cervantes’e verilen ad, İnebahtı’nın Tek Kollusu anlamına 
gelmektedir.

Sokollu Mehmet Paşa İnebahtı yenilgisini değerlendirirken 
Venedik sefiri Antoina Barbaro’ya   “Biz Kıbrıs’ı alarak sizin 
kolunuzu kestik, siz İnebahtı’nda bizi yenmekle, sakalımızı tıraş 
ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez fakat kesilen sakalın 
yerine daha gür çıkar.” demiştir. Altı ay gibi kısa bir süre sonra 
da büyük bir donanma oluşturmayı başarır Osmanlı.

Cervantes’in haçlı ruhu depreşir, 
yarası iyileştikten sonra 1572-1574 yıl-
ları arasında Korfu, Navarin, Tunus ve 
Goleta’da Türklere karşı savaşır. Çok 
istemesine rağmen yüzbaşı rütbesine 
yükseltilmez, bunun suçlusu sol kolunu 
kullanılmaz hâle getiren Türklerdir. Yüz-
başı olamayınca askerlikten ayrılmaya 
karar verir. Artık şansını sivil hayatta 
deneyecektir.

İspanya’ya dönünce iş bulabilmek 
amacıyla Don Juan de Austria ve Sessa 
Dükü’nden İspanya Kralı’na hitaben 

tavsiye mektubu alır. 1575 yılı Eylül ayında kardeşi Rodrigo 
ile birlikte bindiği gemi, İspanya’ya doğru yol almaktadır. Tam 
bir hayal kırıklığı içindedir. Hiçbir şey umduğu gibi gerçekleş-
memiştir. Akdeniz’de Türklerle giriştiği birçok muharebeden 
sağ kurtulmayı başarmış fakat orduda yükselememiştir. Orduda 
ulaşamadığı şöhrete sivil hayatta ulaşacaktır. Cervantes ve kar-
deşinin bulunduğu gemi Fransa’nın güneyindeki Tres Marías 
limanı açıklarına geldiğinde karşısına Cezayir’den gelmekte 
olan 4 Türk kadırgası çıkar.

Gemi, Fransa’nın güneyinde bulunan Tres Marias limanı 
önlerine geldiğinde karşılarına Cezayir’den gelmekte olan dört 
Osmanlı kadırgası çıkar. Cervantes kaderin böylesine lanetler 
okur. Cervantes ve diğer yolcular geminin ambarında Cezayir’e 
götürülür.

Cervantes’in üzerinde İspanya kralına hitaben yazılmış mek-
tup çıkar. Demek ki bu yolcu İspanya kralı için önemli kişiler-
dir. Öyleyse iyi bir fidye karşılığı teslim edilmelidir. 

Cezayir Beylerbeyi Hasan Paşa Cervantes’e iyi davranır. 
Cervantes, Cezayir’de beş yıl kalır. Dört kez kaçma girişiminde 
bulunur. Başarısız olur. İkisinin sorumluluğunu üzerine alır. 
Hasan Paşa, onun bu dürüstlüğünü ödüllendirmiş; Cervantes’i 
ağır işlerde çalıştırmamıştır.

Ailesinin olağanüstü çabayla bir araya getirdiği para kardeşi 
1577 yılında sadece Rodrigo’nun fidyesini karşılar. Cervantes 
çaresizdir. Kral II. Philip’e şiir şeklinde bir mektup yazar, yar-
dım ister. Cervantes’in çabaları sonuç verir, 500 İspanyol altını 
tutarındaki fidyesini Triniten Tarikatı toplar. Cervantes, 19 Eylül 
1580’de esaret hayatından kurtulur, İspanya’ya döner. İş bula-
maz, orduya katılmak ister ama kabul edilmez. Bulduğu küçük 
işlerde çalışır. Zamanını okumakla, yazmakla geçirir.

Cervantes, en önemli eseri Don Quijote ile büyük bir şöhret 
yakalar. Eserlerinde Türklerden sıkça bahseder fakat eserlerinde 
yansıttığı Türk imajı müsbet değildir. Bunda Cezayir’deki esaret 
hayatı etkili olmuştur fakat Cervantes, eserlerindeki olumsuz 
Türk imajını nefret boyutuna taşımamıştır. 

Mehmet Necati DEMİRCAN

Cervantes’in Hayatında 
Türkler
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Milliyetçi camianın en zayıf olduğu yön sinemadır, de-
sek yanılmış sayılmayız. Senaryo konusu olabilecek yığınla 
malzemesi bulunmasına rağmen, ne yazık ki Türk milliyetçi-
leri sinema alnında kendisini gösterememektedir. Türk mil-
liyetçilerinin en çok acı çektikleri ve varlık gösterdikleri bir 
dönem olan On İki Eylül Dönemi’nin bile Türk milliyetçile-
rinin gözünden anlatıldığı sinema ve dizi filmleri yok dene-
cek kadar azdır. Hâlbuki bu dönemi sosyalist bir pencereden 
anlatan onlarca film bir çırpıda sayılabilir. Türk milliyetçi-
lerinin tersine sosyalistlerin sanatın bu alanında kendilerini 
ifade etmedeki başarıları takdire değer bir durumdur. 

Şimdi Türk milliyetçilerinin yok denecek kadar az boy 
gösterdikleri sinema alanındaki üç filmi ana hatlarıyla değer-
lendirmeye çalışalım. 

Güneş Ne Zaman Doğacak?
1977 yapımı 

film, Kırım’dan 
Türkiye’ye sığınan 
iki Türk’ün (Yavuz 
[Cüneyt Arkın] ve 
Alp Giray [Baki 
Tamer]) kurtuluş 
olarak, ana vatan 
olarak gördükleri 
Türkiye’de yaşa-
dıkları ve gördük-
leri karşısındaki 
hayal kırıklıklarını 
ve acı sonlarını 
anlatır. Başrolünde 
Cüneyt Arkın’ın 
oynadığı bu film, 
Rus zulmünden 
kaçıp 1945 yılında 
Türkiye’ye sığınan 

ve Boraltan Köprüsünde iade edilirken şehit edilen Azeri 
Türklerine ithaf edilmiştir.

Filmde komünizmin karşı propagandası yapılır. Komü-
nizmin sahte cennetine karşı, gerçek cennetin Türk milli-
yetçiliğinde olduğu vurgulanır. Filmde ince ince ayrıntılarla 
kapitalizm ve komünizm eleştirilir. Duvardaki fotoğraf ve 
resimler, kola kutuları, kıyafetler gibi dekorlar ve mekânlar 
bu tema etrafında ustalıkla birleştirilmiştir. Bir çocuğun ya-
rasını sarmak için ilaç alınan eczanenin adının “ülkü” olması 
bu ayrıntıların güzel bir örneğidir.

Filmde kullanılan müzikler de temanın etkisini artıran 
en önemli ögelerden biridir. Kavalla çalınan Kırım ezgisi-
nin yanında Türk dünyasını ortak duygularda buluşturan 
“Çırpınırdı Karadeniz” ve “Güzel Türkistan” türküleri ve 
müzikleri izleyenlerin tüylerini diken diken, gözlerini dolu 
dolu etmektedir.

Güzel senaryo, güzel müziklerle ve güzel oyuncularla 
birleşince güzel bir film çıkmış ortaya. Aslında cevabını bil-

diğimiz şu soruyu sormadan edemeyeceğiz: Günümüzde pek 
çok Türk filmi defalarca yayınlanırken bu güzel Türk filmi 
niçin hiç yayınlanmaz?

Kafes
2015 yapı-

mı bu filmde, On 
İki Eylül Döne-
mi, ülkücülerin 
gözüyle anlatıl-
maktadır. Mehmet 
Sipahi karakteri 
merkezinde dö-
nem ve ülkücü-
lerin durumu bir 
aşk hikâyesi ile de 
harmanlanarak ele 
alınmış.

Film, yıllar-
dır beklenileni 
gerçekleştirmiş. 
Sarkık bıyıklı 
insanların sokak 
serserisi olarak 

gösterildiği filmlerden bıkmıştık. Sosyalist filmlerdeki kaba, 
cahil, kültürsüz, şiddet yanlısı, katil, mafyavari ülkücü ti-
pinin yerine; bilgili, akıllı, okuyan ve sorgulayan, ahlaklı, 
görgülü, insancıl, kibar, duygusal, meşru müdafaa dışında 
şiddete başvurmayan ülkücü tipi hayat bulmuş. 

Film, ülkücülerin vatanseverliğini göstermenin yanında 
yukarıda ifade edilen özelliklerini göstermesi bakımından 
çok önemlidir. Toplumsal mesajların yerli yerinde kullanıl-
dığı filmde “Vatan için yaşamanın vatan için ölmek kadar 
şerefli bir iş olduğunun” başkahraman ağzından açıkça ifade 
edilmesi günümüze de çok uygun düşen bir mesaj olarak 
dikkate değerdir. Şehit olmanın bir amaç değil, amaca giden 
yoldaki bir sonuç olduğu bu söz ile en açık şekliyle ifade 
bulmuştur.

Filmde Dursun Önkuzu’nun açıkça, Mustafa Pehlivanoğ-
lu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun sezdirme ile canlandırılması 
kıymetbilirlik olarak kaydedilmelidir. Kuşkusuz ki adı anı-
lacak pek çok değer vardır; fakat, filmin teması ve çerçevesi 
dolayısıyla bu durum hoş görülmelidir.

On İki Eylül Dönemi’ndeki sağ-sol kavgası, özelde ise 
ülkücülerin yaşadıkları, gördükleri işkenceler, “kafes”lere 
tıkılmaları oyuncuların da rollerinin hakkını vererek oyna-
maları sayesinde tüm gerçekliğiyle gözler önüne serilmiş.

Özetle, müzikleriyle de oldukça özgün ve etkileyici bir 
film olan “Kafes” izlenmeye değer, ders alınası bir filmdir.

Ankara Yazı Veda Mektubu
2016 yılında çekilen film, On İki Eylül İhtilali’nden son-

ra idam edilen ilk ülkücü olan Mustafa Pehlivanoğlu’nun 
idam edilmesini sürecindeki olayları konu edinmektedir; 

Bilgehan AYATA

ÜÇ FİLM 
ÜÇ YORUM
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fakat, bu film için 
“Kafes” filminde söyle-
diğimiz güzel değerlen-
dirmelerden ne yazık ki 
hiçbirini söyleyemeye-
ceğiz.

Bir ülkücünün 
suçsuz yere idamını 
konu edinen filmde 
ülkücülüğe dair sunulan 
tek şey, birkaç MHP 
afişinden ve bayrağın-
dan ibarettir. Böylece 
ülkücülük bir parti ile 
özdeşleştirilmekte, bir 
partinin tekelindeymiş 
algısı oluşturulmaktadır 
-Ülkücülüğe ilişkin baş-
ka ögeler sunulsa idi bu 

durum hoş görülebilirdi.- Üstelik bunlar da yalnızca bir elin 
parmağını geçmeyecek kadar sahnede gösterilmektedir. 

Filmdeki afiş bilinçli seçilmiş bir afiştir. Afişte iki yazı 
okunabilmektedir: “MHP” ve “EZER”. Yalnızca bir kez, 
dernek sahnesinde afiş yakından gösterilir ve izleyici “Kızıl 
Eşkıyayı MHP EZER” afişini okur. İzleyici bir daha afişin 
tamamını okuyamaz. Film boyunca MHP’ye dair tek afiş 
budur: “…MHP EZER”. Burada bilinçaltı mesajı verilmek-
tedir. Ezmek ile MHP birlikte anılarak ezmek sözcüğünün 
olumsuz çağrışımları ile MHP arasında zihinlerde psikolojik 
ilgi kurulmaktadır. Şu sahne, bu tezimizi doğrulamaktadır: 
Solcu iki gençten biri Ülkücü Gençlik Derneğinin camını 
taşlar. Bu gençler kaçarken dernekteki “ülkücüler” peşlerine 
düşer. Gençleri bir, ara sokakta yakalarlar. Bu solculara “bir 
güzel dayak çekerlerken” tesadüfe bakın ki duvarda bir afiş 
yapışılıdır: “…MHP EZER”. Kavgayı Pehlivanoğlu’nun 
annesi aralar. Bu sırada sarkık bıyıklı ülkücünün öfkeyle 
bakışı gösterilir. Filmde başka bir karakterde ve sahnede bu 
bıyık ön planda, açıkça görülmez. Filmde sarkık bıyıktan 
akılda kalan kavga ve öfkedir. Bu sahneyle sarkık bıyıklılar 
kavgacı ve öfkelidir, mesajı verilmekte; bu tarz bıyığa itici-
lik yüklenmektedir.

Ülkücü Gençlik Derneğinde bir toplantı yapılır. Mustafa 
da bu toplantıya sonradan katılır. Toplantıdaki ülkücüler saçı 
sakalı birbirine karışmış, özensiz giyimli, ürkütücü kişiler-
dir. Dernek başkanı konuşurken diğerleri oturdukları yerde 
ellerini bağlamış onu dinlemektedir. Başkan konuşurken bir 
elinde çay, bir elinde tespih vardır. Toplantıdakiler başka-
nın sözlerine başlarını eğerek ve hep bir ağızdan “Anlaşıldı 
reis.” diyerek karşılık verir. Bu iki defa gerçekleşir. İkinci-
den sonra “reis”, toplantı bitmiştir der ve dağılırlar. Ne top-
lantı ama! Danışma yok, görüşme yok, söz hakkı yok… Bu 
sahneyle ülkücülerin militanca, sorgusuz sualsiz emir alan, 
mafyavari olduğu izlenimi verilmektedir. Hâlbuki “Kafes” 
filminde canlandırılan benzer sahnede İhsan Başkan karak-
teri, elinde kalemle ya da kitapla görülür. İhsan Başkan hep 
kravatlıdır. Diğer ülkücüler de tıraşlı, iyi giyimlidir. Top-
lantılarda hep İhsan Başkan konuşmaz, görüş alışverişinde 
bulunurlar.

Kafes’teki milliyetçi mesajlara karşın bu filmde kahra-
manların ağzından böyle mesajlara da yer verilmez. O kadar 
ki filmden afişler ve bayraklar çıkartılsa filmin hangi taraftan 
bakılarak çekildiği bile bilinemez.

Film, Mustafa Pehlivanoğlu’nun idamından önce ailesine 
yazdığı mektubun ekrana yansıtılıp okunmasıyla biter. Film-
deki en büyük ayıp ise buradadır. Mektubun tamamı veril-
mez. Mektubun milliyetçilikle ilgili kısmı kesilir. Mektubun 

filmde yayınlanan kısmı ve tamamı şöyledir:
‘’Sevgili anneciğim ve babacığım, sizler beni bu yaşa 

kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı is-
lemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınızı 
helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak, bugüne kadar 
Cenab-ı Hakk’ın ve Onun Resulünün, Yüce Peygamberimi-
zin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazılmış. Kader 
ne ise onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an 
önce Allah’ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım 
varsa Cenab-ı Allah’ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok, 
bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler 
Allah’tan bulsunlar.(Mektup burada kesilmiştir, mektubun 
devamı şöyledir (BA):

 Şunu hiç bir zaman unutmasınlar ki, Mustafa’lar ölür, 
Allah davası ölmez, milliyetçilik yaşar. Kellemi verdiğim bu 
yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah’a inananların-
dır.

Bunun için hiç üzülmeyin. Cenazemin arkasından ağ-
lamayın, günahtır. Sizden ricam ağlamayın. Anne, sizlerle 
helalleşmek isterdim, fakat olmadı. Hakkım varsa, hepinize 
helal olsun, siz de helal edin.

Son olarak, abime, yengeme, yiğenime, bacıma selam 
eder, haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam 
eder, Cenab-ı Allah’ın mutlu bir yuva kurması için ona yar-
dımcı olmasını dilerim. 

Oğlunuz Mustafa’’1

Ülkücü bir kişinin ülküsü uğrunda haksız yere öldürül-
düğünü anlatacaksınız; ama, dava arkadaşlarını serseri gibi 
gösterecek, uğruna canını verdiği davasıyla ilgili sözlerini 
tırpanlayacaksınız, davasına ilişkin ne kendisine ne de bir 
başka film karakterine tek kelime ettireceksiniz!

Ankara Yazı Veda Mektubu adlı film haksız yere kanına 
girilen herhangi birinin dramıdır. Mustafa Pehlivanoğlu’yu, 
uğruna can verdiği davasını ve dava arkadaşlarını anlatmak-
tan uzaktır. Bu film televizyonlarda yayınlandı. Dileriz ki bu 
filmi yayınlayan televizyonlar Güneş Ne Zaman Doğacak ve 
Kafes filmlerini de yayınlarlar.

Sonuç
Bir düşünceyi, davayı geniş kitlelere anlatmanın; be-

nimsetmenin günümüzdeki yolu konferanslar, paneller, 
mitingler, kitap ve dergiler değildir. Bunun günümüzde 
geçerli olan birincil yolu sinema ve dizi filmlerdir. Türk 
milliyetçileri kendilerini tanıtmak, ülkülerinin haklılığını ve 
güzelliğini anlatmak istiyorsa bu sektörde boy göstermelidir. 
Bunu yaparken de herhangi bir partinin emrine girmemelidir 
ki partilerin değişebilen politikalarına göre zikzak çizmek 
zorunda kalmasınlar. Partilerin olmadığı çağlardan beri var 
olan, partiler üstü bir dava olan Türk milliyetçiliği ülküsünü 
dile getirsinler. Türk tarihinde senaryo mu biter? İşe Kürşat 
ihtilalinin filmini çekerek başlayabilirler. 

Cüneyt Arkın’ın, Kartal Tibet’in onlarca yıl önce 
imkânsızlıklar içerisinde başardığını bugün yapamıyor ol-
mak üzücüdür. Hakanlar Çarpışıyor ve Tarkan filmleri gibi 
Türk tarihinin derinliklerine giden filmler bugün var mı? 
Kafes filmi, günümüzde istenirse bir şeyler yapılabileceğinin 
göstergesidir; fakat, zenginleştirilmelidir. Bu filmler sinema-
da gösterilmekle kalmamalı, televizyonlarda da yayınlanma-
lıdır. Aksi takdirde tarihimizi, kültürümüzü, aile yapımızı, 
yaşantımızı, sevgimizi, sevinç ve üzüntülerimizi çarpıtan, 
yozlaştıran; Türk milliyetçilerini olduğundan farklı gösteren 
filmlere mahkûm kalırız.

1) http://www.hurriyet.com.tr/mustafa-pehlivanoglu-
kimdir-15360968, Ocak, 2017.
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 “Şu Kayseri’nin komandosu Kıbrıs’a çıktı, 
Kıbrıs’a…”  Erciyes Dağı’nın eteklerinde kurulu 
Kayseri 1. Komando Tugayının göğü yırtarcasına 
söylediği marş, dağın zirvelerindeki karla kaplı 
kayalıklarına dalga dalga çarpıyor ve dağ dile 
geliyordu:  “Şu Kayseri›nin komandosu Kıbrıs’a 
çıktı, Kıbrıs’a…”   Sancağında iki altın madalya 
bulunan Komando Tugayındaki Mehmetçikler baş-
larında gardaş bildikleri Yüzbaşı Alper Kalem’le 
sabah sporundaydı.

MEHMETÇİK VE ERCİYES DAĞI

 Anadolu’nun bağrında duruşu Mehmetçik 
gibi dimdik dağ… Asırlardır eğilmeyen, bükülme-
yen, aşılmayan, aşınmayan dağ… Mehmetçikle sırt 
sırta, omuz omuza yüzyılları aşan, Mehmetçiğin 
soyuyla akraba, geçmişiyle yaşıt dağ… Kurultay 
davulları vuranda çadır çadır al bayraklarla süsle-
nen, tekbirlerle seslenen kutlu dağ: Erciyes!

Mehmetçikler susmuştu. Erciyes de… Olanca 
heybetiyle kaldırdı başını Erciyes. Önünde uzayıp 
giden Kayseri’den Edirne’ye, Edirne’den Hakkari’ye 
bütün bir vatan toprağını taradı gözleriyle. Sonra başını 
yavaş yavaş döndürdü ve eteklerinde sabah sporundaki 
Mehmetçiklere ve komutanları Alper Yüzbaşı’ya sabitledi 
gözlerini. Terden sırılsıklamdı Alper Yüzbaşı. Kumral 
alnında boncuk boncuk terler, önce ela gözlerine ayrı bir 
güzellik katan soyadı gibi kalem kaşlarının üzerinde, son-
ra kaşlarının iki yanından süzüle süzüle hafif çıkık elma-
cık kemiklerinin üzerinde toplanıyordu. Nihayet onca ter, 
hilal çehresinin yanaklarından vatan toprağına avuç avuç 
dökülüyordu.

36 yaşındaydı Alper Yüzbaşı. 2001’de teğmen ol-
duğu Kara Kuvvetleri komutanlığında değişik görevleri 
başarıyla yerine getirmiş, 2015 Şubat’ında da Kayseri 1. 
Komando Tugayına atanmıştı. Eşini ve çocuklarını bile 
henüz Kayseri’ye getirmemiş, Konya’da bırakmıştı. Eşi 
Elif Kalem öğretmendi, onun için okulların kapanmasını 
bekliyordu. Ne var ki dün gelen yeni bir emirle bu kez 
de birliğiyle birlikte geçici görevle Nusaybin’e gidecekti. 
Bugün yola çıkacaklarını bildiği halde bunu komandola-
rına nasıl olsa sabah sporunda söylerim diye söylememiş 
ve komandolarını her şeye hazır tutmak için de sabah 

sporunu iptal etmemişti. Şimdi bu kutlu görevi komando-
larına söylemenin vakti gelmişti.

Alper Yüzbaşı’nın karşısında belirli aralıklarla ip 
gibi dizilmiş, elleri arkada, ayakları yana yarı açık rahat 
duruşta, ama Erciyes gibi dimdik komandolar çakmak 
çakmak gözleriyle baba bildikleri komutanlarının ko-
nuşmasını bekliyordu. Dağ Yürekli Komandolarım, 
diye kükredi Alper Yüzbaşı. Sesi gök gürlemesini andı-
rıyordu. Derinlerden, çok eskilerden sanki binlerce yıl 
gerilerden geliyordu. Komandolarsa tarifi imkansız bir 
gururla kanları kaynaya kaynaya onu dinliyordu. Sesiyle, 
heybetiyle ataları Alp Er Tunga’yı anımsatıyordu onlara. 
Zincirdere’de çıt çıkmıyordu. Ne bir kuş sesi ne bir rüz-
gar… Dağlar taşlar, kurtlar kuşlar nefesini tutmuş Alp Er 
Tunga duruşlu Yüzbaşı Alper’i dinliyordu: “Allah, vatan, 
bayrak, din ve devlet uğrunda ölmeyi cana minnet bilen 
komandolar, Nusaybin’de indirilen şanlı Türk bayrağını 
en mukaddes burcuna yeniden asmak için birazdan hep 
birlikte Nusaybin’e hareket edeceğiz.” Bu sözleriyle 
komandoların yüreklerinin ne denli hızlı attığını gören 
Alper Yüzbaşı susmuştu. Bu kez farklı atıyordu yürekleri. 
Az önceki spordan değildi yüreklerinin küt küt atması. 
Nusaybin’e gidecek olmalarından ise asla… Yüreklerin-

ATASI ALPER TUNGA’NIN ADINI ŞEREFLE TAŞIYAN

ŞEHİT YÜZBAŞI ALPER KALEM
Zafer ÇUBUKCU
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den hiç eksik olmayan sonsuz vatan sevgisindendi, bunu 
biliyordu. Onları terli terli daha fazla tutmak istemedi ve 
konuşmasını her zaman olduğu gibi hep birlikte söyle-
dikleri Komando Andı’yla bitirdi:

“Ben Türk komandosuyum/ Düşmanı çelik pen-
çemle ezerim/ Her yerde ben varım/ Havada, karada, 
denizde/ Çölde, çatakta, batakta/ NUSAYBİN’DE, 
NUSAYBİN’DE/  Her zaman ve her yerde/ Daima ha-
zır/ KİM?/ KOMANDO/ ALLAH SİZİ KORUSUN”

ERCİYES’E SON BAKIŞ

Konuşmadan sonra hazırlıklarını tamamlayan 
komandolar kendilerini Nusaybin’e götürecek dokuz 
araçlık konvoyda yerlerini almıştı. Alper Yüzbaşı ön-
den ikinci araçtaydı. Konvoy hareket ettiğinde ortalık 
ağarmış, güneş doğmuştu. Bindiği aracın camından 
Erciyes’e baktı. Günün ilk ışıkları Erciyes’in kar beyazı  
zirvelerine vurmuştu. Karın üzerindeki sabah kızıllığını 
yeni kızarmış bir kızılelmaya benzetti. Kızılelma ona 
Peygamber müjdesini hatırlatıyordu. Rüyalarını süsleyen, 
gönlünde taht kuran bir ülküydü; ata yadigarı bir sevgiliy-
di adeta. Altı ay önce dünyaya gelen ikinci kızının adını 
da kızılelma anlamına gelen “Almina” koymuştu eşiyle. 
Gözleri dolu dolu olmuştu yine de gözlerini zirvedeki 
kızıllıktan alamıyordu. Elmanın yarısında doğdukların-
dan beri kucağına alıp da doya doya öpüp koklayamadığı 
sekiz yaşındaki büyük kızı Ilgın ile küçük kızı Almina, 
diğer yarısında ise eşi Elif Hanım…  Güle güle der gibi 
üçü birden el sallıyordu. Söz vermişti onlara, birlikte bu 
yaz elma zamanı memleketi Amasya’ya gideceklerdi. 
Yutkundu. Elma yanaklı kızlarım benim, diyebildi. Yola 
çıkalı saatler olmuştu, ama Erciyes Dağı tüm ihtişamıyla 
hala görünüyordu. Uzaklaştıkça koca dağ küçüleceğine 
daha da büyüyordu. Alper Yüzbaşı, dağların dili olsa da 
konuşsam Erciyes’le, beni en iyi sen anlarsın, en çok sen 
tanırsın, gel seninle helalleşelim desem, diye geçirdi için-
den. Bir kez daha yutkundu. Hiç böyle olmazdı, bir anlam 
veremedi sık sık yutkunmasına. Saatine baktı, Nusaybin’e 
az bir yolları kalmıştı.

FIRAT HAVZASI’NIN KALESİ: NUSAYBİN

İpek yolu üzerinde, Suriye ile sıfır noktasında, Dicle 
ile Fırat arasındaki Mezopotamya Havzası’nın kuzeyinde 
kurulu Türkiye için stratejik öneme haiz ilçe: Nusaybin. 
Çözüm süreci başlayalı üç yıl olmuştu. Bunu fırsat bilen 
hainler ellerini kollarını sallaya sallaya Suriye’nin Kamış-
lı köyünden gelip çöreklenmişlerdi güney sınırımızdaki 
Suriye ile komşu Nusaybin’e. Güvenlik güçlerimiz ise 
nedendir bilinmez elleri kolları bağlı onları izliyordu. Her 
yeri hendek ve barikatlarla kapatmış, el yapımı patlayıcı-
larla tuzaklamışlardı. Girilemeyen sokakları vardı. Hiçbir 
yerde can güvenliği yoktu, korku sarmıştı halkı. Gerçek 
Nusaybinliler ise terk etmişti Nusaybin’i. Hepsinden acısı 
ise şanlı Türk bayrağı indirilmişti, bayraksızdı Nusaybin. 
Öyleyse bu rezalete dur denmeliydi. İşte şanlı Türk Si-
lahlı Kuvvetleri bu kepazeliğe canı ve kanı pahasına dur 
demek için 14 Mart’ta Atmaca-7 Operasyonu başlatmıştı. 

Bugüne kadar operasyonlarda Nusaybin 3. Komando 
Taburu onlarca şehit vermiş, yüzlerce de yaralı… Son 
olarak Tabur Komutanları Kayseri’nin yiğit evladı Kur-
may Binbaşı Turgay Çelik şehit düşmüş, ardından da iki 
tabur komutanları yaralanmıştı. Bunun üzerine Kayseri 1. 
Komando Bölüğü, komutanları Yüzbaşı Alper Kalem’le 
Nusaybin’de görevlendirilmişti. Alper Yüzbaşı Nusaybin 
3. Komando Tabur komutanlığını da yürütecekti.

Kayseri 1. Komando Bölüğü Nusaybin’de

Dokuz araç Nusaybin’e girdiğinde güneş iyice alçal-
mıştı. Alper Yüzbaşı konvoyu şehir merkezinde durdurdu 
ve aracından indi. Ölüm sessizliği vardı, sanki kırk yıldır 
ayak basılma- mış bir yerdi. Çarşısında acayip kılıklı, 
acayip suratlı tek tük insan; dükkanlarında ise yüzleri 
asık, ağızlarını bıçak açmayan birkaç esnaf… Onlardan 
biri ürkek bir şekilde yanına sokuldu ve kısık bir sesle: 
“Komutanım hoşgelmişsez, ben de askerliğimi Kayseri’de 
komando olarak yapmışam, bu hainlerin üstesinden an-
cak siz gelesiz. Amma dikkatli olasız şu sıralar hiç tekin 
değildir Nusaybinimiz.”  diyip susuverdi, çünkü yanların-
dan iki suratsız geçiyordu. İki suratsız uzaklaşınca: “Bun-
lar da kim, hiç de bizim çocuklara benzemiyorlar.” dedi 
ve hızla gözden kayboldu. Alper Yüzbaşı konvoya “araç 
bin” komutu verdirdi. Dokuz araç Nusaybin’in çıkışında 
yer alan Kahraman  3. Komando Taburuna doğru ağır ağır 
ilerledi ve gün batmadan tabura giriş yaptı.

Alper Yüzbaşı ve bölüğü Nusaybin’e geleli bir hafta 
olmuştu, fakat henüz operasyonlara katılmamıştı. Alper 
Yüzbaşı bu durumu komutanına “ Bizi ne zaman aşağı 
alacaksınız, taburum dört gözle o anı bekliyor.”  diyerek 
bir an önce Nusaybin’e inmek için can atıyordu. Çok 
geçmeden o emir geldi ve Alper Yüzbaşı komandolarıyla 
sahaya indi. Tarihler yazmasa da Alper Yüzbaşı koman-
dolarıyla Nusaybin’de tarih yazıyordu. Nusaybin, bet 
yüzlü hainlerden bir bir temizleniyordu. Yüzlerce patlayı-
cı imha edilirken onlarca ev didik didik ediliyor ve bir o 
kadar da barikat ve hendek kapatılıyordu. 

Tüneldeki Yılanlar
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Mertlik nedir bilmezlerdi. Erkekçe çıkamadıkları 
Mehmetçiklerin karşısına karanlıklarda alçakça hem de 
arkadan saldırırlardı hep. Yine öyle karanlık bir gece… 
Gece yarılanmıştı. Bet yüzlü, yılan gözlü iki keskin ni-
şancı Suriye’nin Kamışlı köyündeki gizli tünelin ağzında 
“Kerker” kod adlı yılanbaşını bekliyordu. Terörist başı-
nın gelmesiyle üç yılan Nusaybin’e gitmek için yüzleri 
gibi karanlık tünelin içine daldı. 

Alper Yüzbaşı Seyitler Camisine Şanlı Türk Bayrağı-
nı Asıyor

Alper Yüzbaşı ve komandolar gece gündüz demeden 
canları pahasına yedi gündür bir bir mahalleleri temizli-
yorlardı. Sırada hainlerin işgal ettikleri Abdülkadirpaşa 
Mahallesi vardı. Soysuzlar bu mahallemizdeki okullardan 
Şanlı Türk bayrağını indirme cüretini göstermişlerdi. Ant 
içmişti Yüzbaşı Alper ve komandolar, şanlı Türk bayrağı 
en mukaddes burcuna asılacak, diye. Yedinci günün öğle 
ezanından önce mahalle soysuzlardan temizlenmişti. Al-
per Yüzbaşı yanına bir komandoyu alarak mahallenin en 
büyük camisi olan Seyitler Camisinin minareleri arasına 
üç kez öpüp başının üstüne koyduğu şanlı Türk bayrağını 
astı ve Kayseri’de ettiği yemini yerine getirmenin huzuru 
ile aşağı inerek komandolarla birlikte bayrağı selamladı.

EZAN SUSMAZ BAYRAK İNMEZ ŞEHİTLER 
ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

 Sekiz günde seksen binayı tek tek hainlerden te-
mizlemişti Yüzbaşı Alper. Bu başarısı yüzünden komuta 
merkezince ödüllendirilmişti. Lakin o, ne dünyalık peşin-
deydi ne de birileri ona aferin desinlerin…  Çünkü o mavi 
bereli bir Türk subayıydı. Bu seferki hedefi yılanların 
işgali altındaki Aras Sokak’tı. 

Pırıl pırıl bir nisan sonu sabahı… Yüzbaşı Alper 
komandolarıyla Aras Sokak’ta ilerliyordu. Sabah güneşi 
vurmuştu alınlarına. Sokağın öbür ucunda ise kem gözlü 
satılmış katiller… Kanas nişancı tüfekleriyle geldikleri 
Kamışlı’dan Kerker’in yerleştirdiği evde kanlı elleri te-
tikte, yılan gözleri yolda Alper Yüzbaşı’yı gözlüyorlardı. 
Çok geçmeden Kerker, kahpe ağzını açtı ve bozuk Türk-
çesiyle kancıkça seslendi: “Ateş!”

Anasının ela gözlüsü, Amasya’nın yağız delikanlısı 
Alper Yüzbaşı sırt üstü düşmüştü yağız yere. Mübarek 
kanı alnından oluk oluk karışıyordu vatan toprağına.  Şa-
irin “Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.” dediği 
alnına sabah güneşi vurmuştu ışıl ışıl. Aldığı kanas kurşu-
nu kumral pak alnında bir kızıllık oluşturmuştu. Sağ elini 
alnındaki kızıllığa uzattı. Son bir gayretle Almina, Ilgın 
ve Elif diyebildi. 

Alper Yüzbaşılar bilinmeden vatan bilinmez. Soylu 
kanlarıyla yoğurdular vatan toprağını ve Nusaybin’i ebedi 
vatan eylediler. Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun 
aziz şehitlerimiz!!!

Aziz Türk milletinin kahraman evlatlarının 
kahpe saldırılarla kirli ve sinsi savaşın kurbanı 
edilmesi iğrençliğini son olarak kadim şehrimiz 
Kayseri’de yaşamış olmanın acısını yüreklerimiz-
de hep birlikte sabırla, metanetle, vakur bir şekil-
de hissederken öfke, isyan, şiddet duygularımızı 
bastırarak evlatlarımızın intikamını devletimizden 
beklemekteyiz.

Ellerine kına yakılarak görevini tamamlayıp 
dönenenlerin, yine kına yakılarak vatan görevine 
gönderdikleri evlatları, ne yazık ki, bağımsızlığı-
mızın sembolü bayrağa sararak ailelerine teslim 
etmekteyiz. 

Kına yakan analar, kına yakılmış babalar ve kı-
nası yakılacak evlatlarımızın tamamı vatan uğruna 
şehit olmaya hazırdır. Hiçbir güç bizi vatansız 
bırakamayacaktır!

Bu coğrafya Türk yurdu olarak ilelebet yaşa-
yacaktır. Ya Türk yurdu kalacak ya da Türk şehit 
mezarlığı olacaktır, başka yolu olmadığını tüm 
dünya görecektir! Çünkü bu aziz millet Hakk’a 
tapmaktadır. 

  “Hakkıdır Hakkâ tapan milletimin istiklâl...”
Yeniden istiklal marşı yazdırmamaya kararlı-

yız. Hiçbir siyasi, ideolojik farklılık gözetmek-
sizin kahpe ve hain saldırıların tümüne karşı 
imanla, irfanla, tevhit anlayışı içinde, kararlılıkla, 
devamlılıkla, yılmadan, yıkılmadan mücadelemize 
devam edeceğiz.

Biz dost olarak Allah’ı seçtik başkaca dost ara-
yışımız yoktur. Allahı dost edinenlere mağlubiyet 
yoktur. Galibiyet mukadderdir. Teferruatla vakit 
harcama zamanı değildir. Artık mevzubahis olan 
vatandır!

Şehitlerimize saygıyı kalıcı hale getirmek ve 
gelecek nesillerimize intikalini sağlamak maksa-
dıyla “terör şehitleri anıtı” yaptırılması düşün-
cemi ilgili ve yetkililere yeniden hatırlatarak teklif 
ediyorum.

İlkini izin, verilmesi halinde, uygun görülecek 
yerde yaptırma görevini üstleneceğimi arz ediyo-
rum. 

Saygılarımla...

ŞEHİTLERE ANIT
İbrahim SUNGUR
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Nazım PEKER

Güçlü Parlamenter Sistem mi? 
Tek Adam Yönetimi mi?

AKP ve bir kısım MHP’li milletvekillerinin 
desteği ile Anayasa değişikliği TBMM’de 339 
oyla kabul edildi. 

Bu girişimin “Vatan sevgisiyle” zerre kadar 
ilgisi yoktur.

2019 da yürürlüğe girecek bir değişikliğin, 
neden şimdi hır gürlerle, kavga ve gürültülerle 
OHAL ortamında alelacele kabul edildiğini 
anlamakta da zorlanmaktayım.

Tek adam yönetimlerinin en büyük handi-
kapı, diktatörlüğe ve “güç zehirlenmesine” 
dönüşmesidir.

Dünya tarihinde şu görülmüştür ki tek adam-
lığa ve başkanlığa geçen ülkelerde: ya iç savaş 
çıkmış ya da çıkma olasılığının görülmesidir.

Efendim iyi işleyen yok mu sorusuna ABD 
gösterilebilir. Acaba ABD göründüğü kadar hu-
zurlu ve başarılı bir yönetime mi sahip?

Hiç de öyle değil. ABD bugün için iyi bir 
polis devletidir. ABD’de polislerin vatandaşa 
neler yaptıklarını her gün seyretmiyor mu-
yuz?

Almanya’da Hitler tek adamdı, halkı da 
onu “Führer!” diye coşkuyla alkışlıyordu… 
Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’yla getirildiği 
konum ortada. Uşi antlaşması utanç belgesi 
gibi.

Bu örnekleri çoğaltmak olasıdır.

Suriye’de Esatlar tek adamdı. Suriye’nin 
durumu ortada değil mi?

Kaddafi Libya’nın tek kelek keseniydi. 
Libya’nı hali ortada değil mi?

Irak’ta Saddam tek adamdı… Koalis-
yonlar olmuyordu, her şeyi o yapıyordu… 
Irak’ın içler acısı durumunu görmüyor mu-
yuz? 

Yugoslavya’da Tito tek adamdı. Her yerlerde 
“Zito Tito” yazıyordu. Yugoslavya’nın kaç par-
ça olduğunu görmedik mi?

Gelelim Gambia’ya… Gambia ‘da mu-
halifi kazanana iktidarı vermek istemeyen 
Gambia’ın devlet başkanı Yahya Jammeh  
“OHAL” ilan ederek seçimi kabul etmediğini 
söylemedi mi?

Günümüzün en iyi yönetimi güçlü, çoğulcu 
ve ortak akılcı parlamenter sistemdir.

Benim aklıma takılan sorular.

1- Türkiye örtülü bir savaş yaşarken ön-
celiği böyle bir çalışma ve değişiklik mi olma-
lıydı? 

2- Eğer Sayın Erdoğan Başbakan olarak kal-
saydı böyle bir değişiklik yapılacak mıydı? 

3- İşsizlik, pahalılık, döviz artışları, terör 
olayları zirve yapmaktayken TBMM’yi par-
tili başkanlık ve Anayasa değişikliğine odak-
ladık. Ama uygulaması 2019 yılında.

Neden?

Anlayan beri gelsin.  
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BÜYÜK TÜRK MİLLETİ VE
MİLLETVEKİLLERİ!
7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra artan terör 

olaylarının arkasından amacı belli olmayan bir 
şekilde anayasa değişikliği teklifi ansızın gündeme 
getirilmiştir. Bu teklif “Cumhurbaşkanlığı Yönetim 
Sistemi” adı altında Başkanlığı öngören 18 maddelik 
anayasa değişiklik önerisi TBMM’ne gönderilmiştir. 
İlgili komisyonda değerlendirilen öneri 9 Ocak 
2016’dan itibaren TBMM’de sert tartışmalar ile 
oylanmaktadır.

Şurasını belirtmeliyiz ki, 19. Yüzyılın sonuna 
doğru İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman ve Rus 
gibi Türk düşmanları ve onların bölgedeki 
işbirlikçilerinin darbeleriyle yıkılan Osmanlı 
devletinin bir parçasında İstiklal Savaşı vererek 
kurduğumuz Türkiye Cumhuriyetinin varlık felsefesi 
cumhuriyeti kuranlar tarafından belirlenmiş ve 1924 
Anayasası ile de kayıt altına alınmıştır. Bu anayasa 
milletin egemenliği üzerine kurulmuş bir anayasadır.

Şimdilerde oylanan anayasa değişikliği maddeleri 
ile Türkiye’nin binlerce yıllık devlet ve millet 
geleneği bir tarafa atılmak istenmektedir. Tarih 
boyunca Türk Milleti “kurultay” veya “Divan” adı 
verilen katılımcı ve istişareye dayalı bir yönetim 
anlayışı ile idare edilmiştir. Parlamenter sistemde 
sahip olduğumuz egemenlik ve yetkiler; yasama, 
yürütme ve yargı erklerinin yetkileri bir tek kişiye 
devredilmek istenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
egemenlik iradesinin tecelligahı olan TBMM’nin 
bu özelliği bir tek kişiye devredilemez. Çünkü 
egemenlik kayıtsız ve şartsız milletin olup, bunun 
bir kişi veya zümreye devredilmesi kabul edilemez. 
Türk halkının ihtiyacı olan bütün yasama işlerine 
dair yetkiler meclisten alınıp sorgulanamaz hale 
gelen bir tek kişiye devredilemez. 
Teklif edilen 6., 7., 8. ve 9. maddeleriyle TBMM’nin 
devlet ve millet ile ilgili bütün yasama ve denetleme 
yetkileri elinden alınıp 11. madde ile de bir 
tek kişiye, Cumhurbaşkanlığına verilmektedir. 
Devam eden 12., 13., 14 ve 15. maddelerde de 
Cumhurbaşkanının sorgulanamazlığı garanti altına 
alınmaktadır. Kaldı ki 16 Ağustos 1789 tarihli 
Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin 16. 
Maddesinde “Erkler (güçler) ayrılığının bulunmadığı 
toplumlarda anayasa yoktur” denilmektedir. 
Gündemde olan anayasa değişikliği teklifinin kabul 
edilmesi durumunda Türkiye “anayasal devlet” 
olmaktan çıkacaktır.

Bu değişiklik teklifi ile Anayasa Mahkemesi, 

Yargıtay, HSYK gibi adalet kurumları tamamen 
cumhurbaşkanının kontrolünde özel koruma-kollama 
kurumu haline getirilmektedir. 
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki; her ne kadar 
anayasanın ilk dört maddesine dokunulmuyor 
görünse de yapılmak istenen değişiklikler ilk dört 
maddeyi bertaraf eder niteliktedir.

Yine eklemek gerekir ki, Büyük Ortadoğu 
Projesi uygulaması ülkemiz ve bölgemiz aleyhine 
devam etmekte; AB sürecinde Türkiye aday ülke 
üyeliğinden çıkarılma aşamasına gelmekte; Suriye 
politikaları ile coğrafyamız yangın yerine dönmekte; 
Türkiye bölgesinde iyice yalnızlaşmakta; yanlış 
etnik, cemaat, mezhep temelli politikalar neticesinde 
devletin hayati makamları hainlerce işgal edilmiş 
olduğu, terörün Türkiye’nin her şehrinde yaşanır 
olduğu ve bu süreçte binlerce vatan evladının şehit 
düştüğü durum nedeniyle mevcut iktidara güven 
zemini kalmamıştır. Bu anlayış denetlenemez 
bir güç elde ettiği zaman Türk Milleti’nin ve 
Devleti’nin birliğini bozacak kökü dışarıda olan 
başka hangi projeleri uygulamaya koyacağı belli 
değildir. Nitekim bir iktidar milletvekilinin anayasa 
değişikliğinin görüşüldüğü bu günlerde meclis 
kürsüsünde anayasanın ilk dört maddesinin de 
değişebileceğini açıklaması bu anlayışın gerçek 
niyetlerini ve tehlikeyi gösteren bir uyarı işareti 
olarak algılanmalıdır. Büyük Türk Milleti’nin 
geleceği bilinmezlere, yanlışları defalarca 
tescillenmiş bir anlayışa ve maceralara asla terk 
edilemez.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ! 
95 yıl önce, büyük badirelerden sonra kazandığımız 
“Milli Egemenliğimiz”, teklif edilen bu anayasa 
değişikliği ile bir kişiye devredilmek isteniyor. 
Bunun kabul edilemez olduğunu bütün halkımıza ve 
kurumlarımıza haykırıyoruz.

Egemenlik kayıtsız şartsız türk milletinindir, 
başkalarına devredilemez! 
Bu vesile ile Kayseri Milli Sivil Toplum Kuruluşları 
olarak baştan sona hastalıklı olan Anayasa değişikliği 
teklifinin meclis oylamasından ya geri çekilmesini 
ya da Türk Milletinin Varlığının ilelebet egemen 
olmasını düşünen sayın milletvekillerinden HAYIR 
oyu ile reddedilmesini diliyoruz. Aksi takdirde, yarın 
çok geç olacak, telafisi çok zor olacaktır.

Türk kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
17 Ocak 2017

KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN 
24 SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN ORTAK AÇIKLAMASI
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Yusuf DOĞDU

 
Gardaş köyümüze bir haller oldu, 
Toprağı karıştı, taşı karıştı. 
Hendekler kazıldı, yollar bozuldu. 
Köyü bırak, dağın başı karıştı.

Köyümüze yabancılar girince, 
İsyan ettik gerçekleri görünce, 
Sütleğeni karıştırdık pirince, 
Ekmeği karıştı, aşı karıştı.

Burda kimse düşünemez sonunu. 
Onu çalar, doksanının donunu . 
Doksanımız besler yüzde onunu. 
Fukaranın saçı, başı karıştı.

Kimi alim oldu, kimisi zalim. 
Eğer ki benim de sorarsan halim. 
Sana söyleme varmaz ya dilim. 
Ceylan gözlerime şaşı karıştı.

Bırak artık saçlarını yolmayı . 
Yedik gayri ayva ile dolmayı. 
Kimse istemiyor köyde kalmayı. 
Köyümüzün içi, dışı karıştı.

Gelin ettik gurbete nazlı sunayı, 
Soldurdular elindeki kınayı. 
Serbest ettik memlekette zinayı. 
Bebeler karıştı, aşı karıştı,

Ramazanım gel de bu hale yanma. 
Biz kardeşiz, elaleme inanma. 
Az daha yazmak isterdim amma; 
Mektuba gözümün yaşı karıştı.

AHMET KAPLAN’I 
EBEDİYETE UĞURLADIK

RAMAZAN’A 
MEKTUPLAR

8.mektup

05.11.2016’da Ahmet Kaplan’ı kaybettik, ertesi gün toprağa verdik. Rah-
metlinin aramızdan ayrıldığını duyunca canımdan can gitti. Rahmetlinin kay-
bı bize çok acı verdi. Ben, Cemal Oğuzhan, Halit Erkiletlioğlu ve Mustafa 
Öztürk kardeşlerimizle birlikte rahmetliye karşı son görevimizi yapmak için 
Kayseri’den Antalya’ya gittik. Rahmetlinin kadim dostu Mehmet Çayırdağ ve 
diğer dostları da cenazede bulunmuştu. Tarihî Murat Paşa camiinde cenaze 
namazını kıldıktan sonra Antalya Belediyesine ait mezarlığa kendisinin çok 
sevdiği;    

“Son gün olmasın dostum, çelengim, top arabam;
Alıp beni götürsün, tam dört inanmış adam…”
mısralarında olduğu gibi, rahmetlinin cenazesinde dört inanmış adamdan 

başka ne çelenk, ne top arabası, ne pankart, ne de alkış vardı. Dört inanmış 
adamın omuzlarında dua ve tekbirlerle sade bir törenle yolcu edildi.

Rahmetli Ahmet Kaplan 1962’den beri benim Kayseri Lisesi’nden kar-
deşimden ileri kadim bir dostum idi. Rahmetli çok mazlum, sempatik, güler 
yüzlü, sarsılmaz bir iman ve inanca sahip, fikir ve ideal sahibi, inandığı gibi 
yaşayan, hak bildiği yolda yalnız giden, doğru yoldan şaşmayan, dünya ma-
lına meyletmeyen, ölçülü yaşayan, ölçülü hareket eden, aşırı arzu ve ihtirası 
olmayan, kimseye garez ve buğz bağlamayan, kimsenin hak ve hukukunu çiğ-
nemeyen, dürüstlük ve fazilet timsali, kursağına haram lokma girmemiş, hile, 
desise, yalan ve dolan bilmeyen, Yunus Emre gibi derviş ruhlu, Necip Fazıl 
gibi yüce fikir ve düşünce sahibi bir zat idi. Milliyetçi, İslamî, muhafazakâr 
düşüncenin yılmaz bir bekçisi, mütevazı bir mücahidi, adam gibi adamdı.

Üstadım rahmetli Ahmet Kaplan ile ilgili bir hatıratımı nakletmek isti-
yorum. Hatırladığım kadarıyla 1983-1986 yılları arasında ben İncesu 
Hâkimi iken İncesu Kaymakamı İncesu’daki tarihi caminin önündeki 
asırlık çınarı kestirerek odun yaptırıp sattırmış, bedelini de sözüm ona 
köye hizmet götürme birliğine irad kaydettirdiğini ileri sürmüştü. Ben 
bunu rahmetliye anlatarak bu konuda bir köşe yazısı yazmasını talep ettim. 
Bana herhangi bir gazetede henüz yazı yazmadığını, ancak bir meslektaşına 
bu konuyu incelettirip yazdıracağını söyledi. Rahmetlinin gazeteci arkadaşı 
İncesu’ya gelerek kesilen asırlık çınar ağacının kök kısmını inceleyip olayı 
teyit ettikten sonra “Ormanları bitirdiniz, şimdi sıra asırlık çınarlara mı geldi?” 
başlıklı bir yazı dizisi hazırlamıştı. İlkini yayınladıktan sonra, zamanın Kay-
seri Valisi Yüksel Çavuşoğlu’nun gazete sahibine baskı yapması üzerine 
yayın durdurulmuş, böylece asırlık çınar ağacı katliamının üstü örtül-
müştü. Rahmetli Ahmet’in bu konudaki gayretlerini Allah-ü-tealâ’nın gazilik 
sevabı ile mükâfatlandırmasını dilerim. 

Fikir ve düşünce hayatında kalemi çok güçlüydü, akıcı bir üslûbu vardı. 
Lise sıralarında o zamanki Kayseri Devrim Gazetesinde içtimai, milli ve dini 
konularda çeşitli makaleler ve köşe yazıları yazmakla işe başlamıştı. Milliyet-
çi, muhafazakâr davanın önderi, fikir babası Necip Fazıl’ın hayranıydı. Kayse-
ri Ticaret Odası tarafından bastırılan, lise sıralarında yaşamış olduğumuz hayat 
hikâyelerini anlatan “Erciyes’in Eteğinden Geçenler” isimli eseri, TÜRKAV 
tarafından bastırılan “İşte Necip Fazıl” isimli eseri, Kepez Belediyesi tarafın-
dan bastırılan “Vefatının 33. Yılında 33 Yazı ile Necip Fazıl’a Tahassür” isimli 
derlemesi ve diğer eserleri çok güzel ve akıcı bir üslûpla kaleme alınmıştır. Bu 
eserleri okuyanlar adeta kendinden geçmişçesine zevk almaktadır. Bunlar çok 
mükemmel edebi ve fikrî eserlerdir.

Bıraktığı boşluğun doldurulması güç olan fikir, iman ve dava adamı, fazilet 
timsali Üstat Ahmet Kaplan’ın kaybı bizim yüreğimizi yaralamıştır. Ailesine, 
milletimize ve dostlarına baş sağlığı diler, Yüce Allah’tan günah ve kusurlarını 
bağışlamasını temenni eder, mekânının Cennet olmasını niyaz ederiz.

Cahit HACIHALİLOĞLU (GÖZÜTOK)
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Değerli Meslektaşlarım ve Kıymetli Basın Mensupla-
rı,

10 Aralık 2016 tarihinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve halen mecliste 2. tur 
oylamaları ve görüşmeleri yapılan “Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Bir Kanun 
Teklifi’nin, uzun zamandır getirilmeye çalışılan başkanlık 
sistemiyle hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Teklif metnindeki 
maddeler, ayrı ayrı ya da bir bütün halinde değerlendiril-
diği takdirde dahi, ortaya tam anlamıyla hukuki bir gara-
bet çıkmaktadır. Teklif metninde getirilmeye çalışılan şey, 
ne sözde başkanlık sistemine, ne demokratik parlamenter 
sisteme ve ne de Türk tipi adı verilen tarihsel ve sosyolo-
jik gerçeklere hiçbir şekilde uymamaktadır.

Dünyada uygulanan ve örnek alınan başkan-
lık sistemleri, sert kuvvetler ayrılığı siste-
mine dayanır. Başkanlık sisteminde, ya-
sama ve yürütme organları birbirinden 
bağımsızdır; yasama organı, yürütme 
organını görevden alamaz; buna 
karşılık yürütme organı da yasama 
organının görevine son veremez; 
yani onun seçimlerini yenileyemez. 
Parlâmenter sistemde ise, yasama 
organı güvensizlik oyuyla istediği 
zaman yürütme organının sorumlu 
kanadı olan hükûmeti düşürebilir. 
Buna karşılık yürütme organı da ya-
sama organını feshedebilir; yani onun 
seçimlerini yenileyebilir. Özetle başkanlık 
sistemi, yasama ve yürütme organlarının bir-
birlerinin görevlerine son veremedikleri, parlâmenter 
sistem ise bu organların birbirlerinin görevlerine karşılık-
lı olarak son verebildikleri sistemlerdir. Bu fark açısın-
dan 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifine 
bakılırsa, önerilen sistemin başkanlık sistemiyle uzaktan 
yakından bir ilgisinin olmadığı görülür. Hatta önerilen 
sistem, başkanlık sisteminin tam tersi bir sistemdir. 10 
Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifinin asıl 
hedefi, “başkanlık sistemi” veya “Türk tipi başkanlık 
sistemi” kurmak değil, Türkiye’de bir “kuvvetler birliği 
sistemi” kurmaktır.

Yasama ve yürütme organlarının birbirinin görevlerine 
son verebildiği bir sistemin “başkanlık sistemi” olduğu 
iddiası doğru ve hukuki değildir.. Başkanlık sistemi, sert 
bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Bu sistemde yasama ve 
yürütme organları birbirinden kesin çizgilerle ayrıdır. 
Bunlar birbirilerinin görevlerine son veremezler. Teklif 
metninin, demokratik parlamenter sistemle hiçbir ilgi-
sinin olmadığı da açıktır. Zira teklif metniyle, meclis 
tamamen sembolik bir hale getirilmekte, meclisin pek 
çok yetkisi tamamen elinden alınmakta, diğer yetkilerinin 
kullanılması ise, imkansız hale getirilmektedir. Meclisin 

denetleme ve denge yetkileri tamamen elinden alınmakta, 
sözde getirilen veya korunan bir kısım yetki ve haklarının 
ise kullanılması, sayı, oran, nisap, veto, fesih vb. husus-
larla adeta imkansız hale getirilmektedir. 
Anayasa hukuku teorisinde, kuvvetler ayrılığına veya 
birliğine göre hükûmet sistemleri, yasama ve yürütme 
organları arasındaki ilişkilere göre tasnif edilir. Yargı 
organı işe karıştırılmaz. Çünkü onun her hâlükârda ba-
ğımsız olduğu varsayılır. Ne var ki, 10 Aralık 2016 tarihli 
Anayasa Değişikliği Teklifi, yasama organının Cumhur-
başkanı karşısında bağımsızlığını ortadan kaldırdığı gibi, 
yargı organının da Cumhurbaşkanı karşısında bağımsızlı-
ğını ortadan kaldırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Değişiklik 
Teklifi, sadece yasama organını değil, aynı zamanda yargı 

organını da Cumhurbaşkanının kontrolü altına 
sokmaktadır.

Hak ve özgürlükleri genişletmek, 
yönetenler karşısında güvence al-

tına almak, her şeye kadir mutlak 
otoritenin egemenlik alanını da-
raltmak için yapılır. Bu, dünyada 
1215 tarihli Magna Carta’dan, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda ise 
1808 tarihli Sened-i İttifak’tan 
beri böyledir.

Anayasalar toplumsal uzlaşı-
ya ve demokratik bir meşruiyete 

dayanır. Hazırlanma ve kabul sü-
reçleri vardır. Yurttaşların bilgi alma 

ve gerçekleri öğrenme hakkının olduğu, 
ifade ve basın özgürlüğünün sağlandığı, 

herkesin görüşlerini korkmadan, özgürce dile ge-
tirebildiği ortam ve koşullarda yapılmalıdır. Bu anlamda 
OHAL’de, Anayasa değişikliği tartışılamaz, referandum 
yapılamaz!

1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirisi’nin 16. Maddesinde “…Hakların güven altına 
alınmadığı ve güçler ayrılığının belirlenmediği bir toplu-
mun anayasası yoktur…” yazılıdır.

Çağdaş demokrasilerin temeli hukuk devletine daya-
nır. Hukuk devleti de kuvvetler ayrılığı ve denge/denetle-
me mekanizmaları üstüne kurulur.

Önerilen Anayasa değişiklik metni bu anlamda tehli-
keli ve yok edicidir:

Yürütme yetkisi; tek başına, milletvekili listelerini be-
lirleyecek, Meclisi feshedebilecek, bütçeyi hazırlayacak, 
yardımcıları, Bakanları, üst düzey kamu yöneticilerini 
atayacak, uluslararası andlaşmaları onaylayacak, ulusal 
güvenlik politikalarını belirleyip gerekli önlemleri alacak, 
Başkomutanlığı temsil edecek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kullanılmasına karar verecek, “…kamu düzeninin ciddi 
şekilde bozulması…” durumunda OHAL ilan edebilecek, 
kararnameler çıkarabilecek, Devlet Başkanı sıfatı taşı-

Kayseri Barosu Basın Açıklaması
ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ VE  2. TUR OYLAMAYA İLİŞKİN
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yacak, aynı zamanda Mecliste Parti Başkanlığı yapacak, 
Cumhurbaşkanına verilmektedir.

15 üyeden oluşacak Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesi 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilecektir. Kalan 3 üye de 
TBMM tarafından seçilecektir ( Cumhurbaşkanının baş-
kanı olduğu siyasi partinin, çoğunluğa sahip olabileceği/
olacağı bir meclis…)

2 daire halinde çalışacak ve 13 üyeden oluşacak Ha-
kimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Başkanlığını, Cum-
hurbaşkanı tarafından atanacak Adalet Bakanı yapacaktır. 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun doğal üyesi olarak 
görev yapacaktır. Kalan 11 üyeden 4’ü Cumhurbaşkanı 
tarafından, 7 üye de TBMM tarafından seçilecektir (Cum-
hurbaşkanının başkanı olduğu siyasi partinin, çoğunluğa 
sahip olabileceği/olacağı bir meclis…). Bu HSK, bütün 
yargıç ve savcıların mesleğe kabul etme, atama, yük-
selme, görevden uzaklaştırma, meslekten çıkarma gibi 
işlemlerini yapmakta, Yargıtay üyelerinin tamamını ve 
Danıştay üyelerinin dörtte üçünü seçecektir. Danıştay 
üyelerinin kalan dörtte biri de Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri-
nin 03/11/2019 tarihinde yapılması öngörülmüşken, 12 
Ekim 2014’te yapılan HSYK seçimlerinde seçilen üyele-
rin görev süreleri 12 Ekim 2018’de dolacak olmasına kar-
şın, sonradan yapılacak bir düzenlemeyle görevleri sona 
erdirilecektir.

Görüleceği gibi yargı da, HSK üzerinden Cumhurbaş-
kanına bağlanmaktadır.

Önerilen değişiklikle;
Kuvvetler tekliği, bir başka söyleyişle bütün yetkilerin 

bir kişide toplanması öngörülmektedir.
Denge ve denetleme düzenekleri yok sayılmıştır.
Egemenlik kayıtsız ve koşulsuz Cumhurbaşkanına 

devredilmektedir.
Bu kadar yetki kimin eline geçerse geçsin, demokratik 

hukuk devleti ortadan kalkacak ve ortaya parti devleti 
çıkacaktır.

Hukuk Devleti, hukuki güvenlik ve savunma hakkı 

ortadan kaldırılmış olacaktır.
“ Tabuta çakılacak son çivi “ anlamına gelen bu öneri 

yasalaşırsa toplum çözülür. Kutuplaşma artar. Anayasal 
bir devlet olmaktan çıkar; yalnızca Anayasası olan bir 
devlete gerileriz. 

Bu koşullarda, bize düşen tarihsel ve toplumsal görev, 
iflah olmaz bir iyimserlik ve kararlılıkla mücadele etmek-
tir. Kuvvetler Ayrılığı Yoksa, Hürriyet de Yoktur. Önemle 
belirtmek isterim ki, yasama, yürütme ve yargı kuvvetle-
rinin elinde toplandığı kişinin kim olduğunun bir önemi 
yoktur. Bu kişi, bir “bilge kral” veya halk tarafından yük-
sek bir oy oranıyla seçilmiş bir başkan olsa bile, değişen 
bir şey olmaz. Halk tarafından seçilmiş olması bu kişinin 
yetkilerini kötüye kullanmayacağı anlamına gelmez. Her 
kuvvetin doğasında kötüye kullanılma eğilimi vardır. 
Bundan 129 sene önce Lord Acton’un söylediği gibi “ik-
tidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır”. İktidar 
iktidarla sınırlanır. İktidardakilerin insafıyla değil! Kuv-
vetlerin aynı elde toplandığı bir sistemde kimse güvende 
değildir. Böyle bir sistemde medenî yaşam tehdit altında-
dır. Partili Cumhurbaşkanlığı kavramı, Türk tarihine ve 
Türkiye gerçeklerine açıkça aykırıdır. 

Atatürk ilke ve devrimleri adına, Cumhuriyetin kurucu 
değerleri adına, evrensel insan hakları adına, özgürlük 
adına, ifade ve basın özgürlüğü adına, adil yargılanma 
hakkı adına, savunma dokunulmazlığı adına, yargı bağım-
sızlığı ve tarafsızlığı adına, hukuk devleti adına ; ülkemiz, 
vatanımız, milletimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için, 
bu milletin bir ferdi olarak, milletin temsilcilerine sesleni-
yoruz ve diyoruz ki ; gidecek başka bir vatanımız yok, Ne 
olur yemininize ve vicdanınıza sadık kalın, fikri hür ve 
vicdani hür Milletin Vekilleri olarak, KARAR VERİN. 
Değerli basın mensupları, hepinize katılımlarınız için 
teşekkürlerimizi sunarız. Kamuoyunun bilgisine ve tak-
dirlerine, saygılarımızla arz ederiz. 20.01.2017

Av. Cavit DURSUN
Kayseri Barosu Başkanı
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BASIN BİLDİRİSİ
17 Aralık 2016 Cumartesi günü sabah saatlerinde Erciyes Üniversitesi önünde, sivil askerleri taşıyan 

halk otobüsüne yaklaşan canlı bomba aracının patlatılması sonucu 14 askerimiz şehit olmuş, 55 aske-
rimiz yaralanmıştır. Kayseri’de faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri olarak, bu canice olayı yapanları 
ve destekçilerini lanetliyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Hepinizin yakından bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti son dönemde içeriden ve 
dışarıdan büyük bir saldırıyla karşı karşıyadır. Vatanın ve milletin geleceği terör tehdidi altındadır ve 
bu tehdit gün geçtikçe artmaktadır. Bizler sivil toplum örgütleri ve Türk milleti olarak, devletimizden 
terörün üzerine kararlılıkla gitmesini, iç ve dış terör odaklarıyla daha etkili mücadele etmesini bekliyo-
ruz. Terörle mücadeleyi şimdiye kadar desteklediğimiz gibi, son teröristin kökü kazınıncaya kadar des-
tekleyeceğimizi ve bu mücadelede kayıtsız şartsız devletimizin yanında olacağımızı bir kez daha beyan 
etmek istiyoruz. İnanıyoruz ki Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti her türlü terörün üstesinden gele-
cektir. Yeter ki yöneticilerimiz teröristlere taviz vermesin ve geçmişte yapılan hataları tekrarlamasınlar.

Başta siyasiler olmak üzere, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde vatandaşların 
kutuplaşmasına meydan verecek her türlü söylemden kaçınılmalı, aziz vatanın birliğini, al bayrağımı-
zın ebediyen semalarımızda dalgalanmasını savunan herkes ayrım yapmadan kucaklanmalıdır.

Bizler bir olduğumuz, birlik olduğumuz ve dimdik durduğumuz sürece terör Türk milletini asla yıl-
dırmayacak, vatanımızı bölemeyecektir. Türk milleti bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde sonsuza 
kadar yaşayacaktır. Bunun için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırız.

Terör eylemlerine karışanlar ve her türlü destekçileri ise akıttıkları kanda boğulacaktır.

Kahrolsun PKK, 

Kahrolsun İŞİD, 

Kahrolsun FETÖ, 

Kahrolsun Türkiye Cumhuriyeti›nin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütleri!

18 Aralık 2016

Bildiriyi imzalayan sivil toplum kuruluşları:
• Anadolu Eğitim Sendikası
• Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi
• Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği
• Dadaloğlu Derneği
• Dadaloğlu Vakfı
• Diş Hekimleri Odası
• Eğitim 2023 Derneği
• ERÜ Öğretim Üyeleri Derneği
• Gıda Mühendisleri Odası
• İncesu Derneği
• Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği
• Makine Mühendisleri Odası
• Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi
• Tabipler Odası Başkanlığı
• Turan Kültür Derneği

• Türk Büro-Sen

• Türk Diyanet Vakıf-Sen

• Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği

• Türk Eğitim-Sen 2 No’lu Şube

• Türk Hukuk Enstitüsü Kayseri Şubesi

• Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi

• Türk Ocakları Kayseri Şubesi

• TÜRKAV Kayseri Şubesi

• Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliği

• Ülkü Tek

• Yeni Ufuklar Derneği Genel Merkezi

• Yeni Ufuklar Derneği Kayseri Şubesi
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Türk mil̇liẏetçil̇eri ̇referandumda “Hayir!” diẏecek! 

Çünkü;

Millete ait olan egemenlik, tek kişiye devredilemez!  Millî iradeyi temsil eden 
TBMM’nin  yetki ve görevleri, sembolik hale getirilemez! Yasa çikarma hakki  bir tek 
TBMM’ye aittir.  Bu hak TBMM’nin elinden alinamaz!

Önerilen Anayasa değişikliği ile Yargi’nin bağimsiz ve tarafsiz olmasi asla mümkün 
değildir. Zira, Hâkimler ve Savcilar Kurulunun, Cumhurbaşkani ve iktidar partisi tarafından 
belirlenecek olmasi Yargi’yi siyasallaştırmiş olacaktır. Siyasallaşan yargidan da adalet bek-
lenemez. 

Cumhurbaşkaninin partili olmasi, toplumu kutuplaştırir, böler. Türk milliyetçileri buna 
razi olamazlar. 

Cumhurbaşkanina taninan yetkiler, Türkiye’de “tek adam ve tek parti rejimi “ni oluş-
turacak kadar fazladir.  Türk milleti İstiklal Savaşi yapip Cumhuriyeti ilan ederek kişisel 
egemenlikten millî egemenliğe, saltanattan demokrasiye, çok uluslu imparatorluktan millî 
devlete geçmiştir. Bu, büyük bir milliyetçilik hareketidir. Çünkü bu sayede Türk milleti millî 
egemenliğini kazanarak söz sahibi, hak sahibi ve yetki sahibi olmuştur. Şimdi Türk milleti-
nin kazandiği bu haklar elinden alinarak tekrar bir kişiye verilmek isteniyor. Öyle anlaşiliyor 
ki, anayasa değişikliğinin arka planinda Türk devletini ve devletin dayandiği nitelikleri de-
ğiştirme projesi vardir. Hilafet nutuklarinin atılmasi da bu iddiamizin delilidir. 

18 maddelik anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanina özerk bölge oluşturma yetki-
si dahi verilmektedir. Bu yetkinin kötüye kullanilmasi mümkündür. Zira siyasi iktidarin 
İmrali’da Öcalan ile yaptıği görüşmeler ve bölücü örgütün siyasi uzantılariyla yaptıği Dol-
mabahçe Mutabakatı hâlâ hafızalarda durmaktadir. Vatanin bütünlüğü bir kişinin inisiyati-
fine birakilip riske atılamaz. 

Türk milliyetçileri olarak “demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti”nden yanayiz. 
“Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.” diyoruz. “Yasama yetkisi Türk milleti adına 
TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez.” diyoruz. Halkoyuna sunulacak olan Anayasa deği-
şikliği, mevcut anayasanin bu maddelerine aykiri düşmektedir; dolayisiyla yapılan değişik-
liği meşru sayamayız. 

Devletimizin temel niteliklerini ve milletimizin egemenliğini savunmak; başta Türk 
milliyetçilerinin temel görevi olmakla beraber Türkiye’nin mutlu geleceğini hayal eden her 
vatandaşin da hakki ve vazifesidir. Bu nedenle Türk milliyetçiliği bilincine sahip olan her 
kişi ve Cumhuriyetin nimetleriyle yetişen her vatandaş referandumda elbette ki “Hayır!” 
diyecektir.  

Milletimizin sağduyusuna güveniyoruz.  01.02.2017 

         BİLGİYURDU

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ
REFERANDUMDA “HAYIR!” DİYECEK!


