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Türk milleti için çok kritik ve çok hayati günler başladı. 
Davutoğlu Hükümeti, “Çözüm süreci” ne devam, “Yeni 
Anayasa” yapma ve “Paralel yapı” ile kararlılıkla mü-
cadele kararı aldı. Üç konuyu ihtiva eden bu kararın bize 
göre anlamı şudur;

Oslo’da ve İmralı’da bölücü terör örgütüne verilen söz-
ler, bugüne kadar olduğu gibi Türk halkı uyutularak yerine 
getirilecek. Yandaş ve yalaka medya, verilen tavizleri yine 
demokrasi adımı gibi gösterecek. PKK, savaş hazırlığı 
yapmaya devam edecek. 

“Yeni Türkiye” parolasıyla yola çıkan Davutoğlu Hü-
kümeti, 2015 seçimlerinde bir zafer kazanıp TBMM’de 
çoğunluğa ulaşmak istiyor. Bunu başarabilirlerse kafaları-
na göre Anayasa yapacaklar. Değiştirilemez maddeler dahi 
tırpanlanacak; Türk, Atatürk kelimeleri Anayasa metnin-
den çıkarılacak. 

Yeni Anayasa çalışmalarının yapılacağı günlerde PKK 
eylemlerinin doruğa tırmanacağını şimdiden söyleyebili-
rim. Çünkü, terör örgütü, bugüne kadar, “Kürt sorunu-
na Anayasal çözüm” taleplerinden hiç vazgeçmedi. Hü-
kümet üzerinde baskı oluşturarak, AKP Meclis Grubu’nu 
ikna edeceklerdir.

“Paralel yapı” ile mücadelenin aslı, rüşvet ve yolsuzluk 
dosyalarının kapatılması, iktidarları döneminde işledikleri 
ne kadar suç varsa üzerlerinin örtülmesi ve kadrolaşmadır. 
Kendilerine biat etmeyen bürokratlar ve memurlar paralel 
yaftası ile karalanacak ve kıyıma uğrayacaklar.

Ayrılıkçı terör örgütünün savaş naraları attığı ve eylem-

lerini sürdürdüğü, bu canilere karşı Türk devletinin yaptı-
rım gücünü kullanmayıp “ayrıcalıklı terörist” muamelesi 
uygulandığı ve büyük bir felaketin ayak seslerinin duyul-
duğu günümüzde Türk milliyetçileri ne yapmalı?

Elbette ki, Türk milliyetçileri Türk milletinin hakkını, 
hukukunu, devletinin temel niteliklerini, ülkesinin sınırla-
rını savunmak için vaziyet alacaklardır. Ancak başarmak 
için gücün ve güçlü olmak için de örgütün olması gerekir. 
Yeni Türkiye’de haklı olmak yetmiyor, hakkın korunması 
için güçlü olmak gerekiyor. Meselâ 7 binden fazla okul 
müdürü uydurma gerekçelerle görevlerinden alındılar, 
aynı şekilde on binlerce polis sürgüne gönderildi. Çünkü 
arkalarında iktidarın korkup çekindiği güçlü bir örgüt yok-
tu, sendika yoktu, parti yoktu.

Bir zamanlar Turan’dan, Milliyetçi Türkiye’den ve 
Türk milliyetçiliğinin iktidarından söz ederdik. Bu hedef-
ler mazide kaldı. Şimdi sadece elde kalanı, Anadolu’yu 
nasıl savunuruz, onu düşünüyoruz.

Türk milliyetçiliğini hedeflerinin çok gerisine düşüren 
yılların muhasebesinin yapılması, kârın, zararın görülmesi 
ve tedbirler alınması artık gerekmiyor mu? Hastalığı teşhis 
etmeden hastayı tedavi edemezsiniz.   

Dolayısıyla, acilen karşıt ideolojik ve siyasî hareketler 
karşısında gerilemenin ve politik başarısızlıkların sebeple-
ri, ilmî metodlarla araştırılmalı, ulaşılan sonuçlar ışığında 
çözüm yolları üzerine ilmî toplantılar yapılmalı. Ancak bu 
iş kolay görülse de zordur. Çünkü, bir kısım Türk milliyet-
çileri arasında halen geçerli olan “lider- doktrin- teşkilat 

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ 
NE YAPMALI?

 Mustafa ÖZTÜRK
bilgiyurdu@hotmail.com

PKK AĞRI’DA
DEVLET NEREDE?
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tartışılmaz” anlayışı yüzünden hatalar ve yanlışların orta-
ya konulması kolay değil. Yanlışa yanlış denilemediği için 
sorunlar sürüp gelmiş, bunları düzeltmek için hiçbir adım 
atılmamıştır. Oysa, hata ve yanlış, Âdem’den beri insanın 
doğasında var olan bir şeydir. Akıllı danışmanların uya-
rılarıyla bu hata ve yanlışlardan dönülmesi de her zaman 
mümkündür. Bunu neden denemeyelim?

Üstlendiği görevi tüzük ve programa göre hakkıyla 
yapanlar, eleştiriden korkmazlar; hatta görevin başarıyla 
yürümesi için konunun uzmanlarıyla istişare toplantıları 
düzenleyip herkesin özgürce konuşmasını temin ederler. 
Böyle toplantıların yapılması, bir zarurettir.

Siyasetteki başarısızlıklar nedeniyle, milliyetçiliğe 
gönül veren milyonlarca Türk insanı, bugün karamsarlık 
içindedir. Türk halkının Türk milliyetçilerine güveni gün-
den güne azalıyor. Bu kötü gidişi durdurmak için Türk hal-
kına güven ve heyecan veren adımlar mutlaka atılmalıdır.

Bana göre, bütün adımlar halka doğru atılmalı, “halk 
için halkla beraber” ilkesi hayata geçirilmeli, Türk halkı-
nın davayı benimsemesi, elini taşın altına koyması sağlan-
malıdır. Bunun başarılması hiç de zor değildir. Demokrasi-
nin kurallarını işletip halkın yönetime katılımını sağlamak; 
halka yönelip sık sık fikrini sormak, sorunlarını dile getirip 
çözmeye çalışmak, acı ve tatlı günlerinde işçi, köylü, es-
naf ve memurun yanında olmak her Türk aydınının zevkle 
yapacağı işlerdir. Milliyetçi- vatansever Türk aydınlarına 
hizmet imkânı vererek onları paslanmaktan kurtarmalıyız.

Halka dayanmayan, halkın desteğini kazanmayan hiç 
bir hareketin başarısı henüz görülmemiştir. Bu nedenle, 
“Biz milliyetçiyiz, vatanseveriz. Hadi bize oy verin.” 
demek, seçim kazanmaya yetmiyor.

Dava programını, en uzak köylere kadar gidip anlata-
cak hatiplerin olacak.

Kağıt üzerinde kalan göstermelik örgütler değil,  prog-
ramını bilen, ülküne inanan ve yurt sathına yayılmış fikir 
eken örgütlerin olacak.

Bir aylık, iki haftalık çalışmayla seçim mi kazanılır; bir 

de hiç tanınmamış bir zatı aday yapmışsanız.
Bunlar acı gerçeklerimizdir. Bazıları hoşlanmasa da 

bunları söylemeye mecburuz.
Kendisini milliyetçi- vatansever olarak tanımlayan her-

kes, teşkilat yöneticilerini eleştirdikten sonra bir de dönüp 
kendine bakacak; “gerçekten milliyetçi- vatansever mi-
yim?” diye kendisine sorular yöneltecek:

Bugün ne ürettim?
Bugün faydalı bir iş yaptım mı?
Üyesi olduğum örgütüme aidatımı ödedim mi? Teşkila-

tıma herhangi bir katkı sağladım mı?
Milliyetçi neşriyatı takip ediyor muyum?
Açık oturum ve konferanslara katılıyor muyum?
Milletimin düşmanlarına ve haksızlıklara ne kadar tep-

ki gösteriyorum?
Dâvâmı ve ülkümü kaç kişiye anlattım ve teşkilatıma 

kaç kişi kazandırdım?
 Milliyetçilik- vatanseverlik sözde değil bu sorulara ve-

rilen cevaplardadır.
Şunu anlatmaya çalışıyorum: Türkiye’nin Millî Mü-

cadele ortamına sürüklendiği şu çok kritik günlerde Türk 
milliyetçisi parti, dernek, sendika ve kişilerin kendilerini 
gözden geçirmeleri, “milliyetçi hareket” in anlam ve ru-
huna göre örgütlenip eksiklerini gidermeleri, zor günler 
için hazırlık yapmaları şarttır. Yalandan, sözde ve gevşek 
milliyetçilik yerine gerçeğini ikame etmeye mecburuz. 8-9 
ay gibi bir zamanımız var. Gelin, bu zamanı iyi değerlen-
direlim. 

İŞTE AKP’nin YENİ TÜRKİYESİ 
TBMM’de edilen yeminlerin tutulmadığı ama kulağa 

hoş gelen konuşmaların yapıldığı bir ülkedeyiz.
Bölücü terör örgütü tarihinin en güçlü dönemini yaşı-

yor. PKK liderleri alenen tehditler savuruyor, Türkiye ile 
savaşa hazır olduklarını söyleyebiliyorlar.

Türklüğe karşıt ve düşman zihniyetler Türkiye Cum-
huriyetinin temel niteliklerine savaş açtılar. Bilinçli ve 
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sistemli olarak Türk kavramını ağızlarına almıyor veya 
kötülüyor; buna karşılık Kürt ve Kürtçülük kavramlarını 
yaygınlaştırıyor ya da övüyorlar.

TBMM’de yeterli sayıya ulaşamadıkları için, “Türk, 
Atatürk, Millî egemenlik, demokratik hukuk devleti” 
sözleri Anayasa’da şimdilik duruyor. 2015 seçimlerinde 
çoğunluk sağlarlar ise bu sözcükleri de Anayasa’da artık 
göremeyeceğiz. Üniter- millî Türk devleti tarihe gömüle-
cek.

Hukuk devleti askıya alındı. Rüşvet ve yolsuzluk dos-
yaları kapatılıyor. Rüşvet ve yolsuzluğu ortaya çıkaran 
polisler suçlu ilan ediliyor, hapse atılıyor, oradan oraya 
sürülüyor.

Kadrolaşıp devleti son kurumuna kadar ele geçirmek 
için memur, müdür kıyımı olanca hızıyla sürdürülüyor. 
Zulüm çarkı durmadan dönüyor.

İsyancı elebaşı, binlerce mehmetçiğin katili, İngiliz 
ajanı Şeyh Said’in adı Diyarbakır’da bir meydana verildi.

Şehit ve gazi ataların emaneti Türk vatanı, yer isimleri 
değiştirilerek Kürtleştiriliyor.

Türk vatanı üzerinde mehmetçik katili teröristler için 
şehitlikler oluşturdular, Hükümet seyretti, serediyor.

Hükümet o kadar seyirci ve cesaret verici ki ayrılık-
çı unsurlar, askerî birliklerdeki Türk bayrağını indirmeye 
bile cüret edebildiler.

“Çözüm süreci” masalıyla Türkler uyutulurken PKK 
yeni mevziler kazanıyor; asker- polis katletmeye, yol ka-
patmaya; iş makinesi, yolcu otobüsü, kamyon yakmaya 
ve siyasî uzantıları vasıtasıyla tehditler savurmaya devam 
ediyor. Açıkça suç olan bu eylemlere iktidarın yeterli tep-
kiyi göstermemesi, Türk halkından birşeylerin gizlendiği 
anlamına gelmektedir. Oslo ve İmralı’da PKK’ya büyük 
sözler vermiş olmalılar ki tepkisiz kalıyorlar. Yoksa nor-
mal bir devlette bu tür eylemler karşılıksız kalmaz. Çünkü, 
“devlet onuru” diye bir şey vardır.

Türk halkının gerçekleri görmesi engelleniyor. Çünkü 
medyanın yüzde 90’ı iktidar dalkavuğu oldu. Öyle bir algı 
operasyonu yapıyorlar ki insanlar kendi gözleriyle gör-
düklerine dahi inanamaz oldular. Gerçekler, yalan ve süs-
ten ibaret sözlerle örtülüyor. Beyinlere kelepçe vurdular, 
yanlızca bileklere değil.

Irak ve Suriye’de Türkmenler hunharca ve topluca kat-
lediliyor; Doğu Türkistan’da mezalim hiç durmadı. Ege 
denizindeki 16 Türk adasına Yunanistan el koydu. Çünkü, 

dalkavuklar korosunun öve öve yere göğe sığdıramadığı 
Türkiye iktidarını hiçbir ülke dikkate almıyor. Ağırlığı-
nı ve yaptırım gücünü yitirmiş bir Türkiye’de yaşıyoruz, 
boynu bükük ve ezik yaşamak, yaşamaksa.

Bu facia tablosunun oluşmasında, gevşeklik göstere-
rek, ihmalkarlık yaparak bugünkü iktidara yol açan sözde 
milliyetçiliğin payı yok mudur?

Suçu hep ev sahibine yükleyip hırsızı es geçenlerden 
olmayalım ama ev sahibi isek kapıyı kilitlemeli, pence-
releri örtmeli ve bina girişine de güvenlik kamerası koy-
malıydık. Ayrıca, gece bekçisine güvenip derin uykulara 
dalmamalıydık.

Evet sorumluyuz. Çünkü, vatan, millet, hak, hukuk, 
bayrak, millî egemenlik savunmasında gerektiği kadar 
gayretli olamadık.

Evet suçluyuz. Çünkü iyi örgütlenemedik, var olanları 
da güçlendiremedik. Az çalıştık, tembellik ettik, aklımızı 
kullanamadık; televizyonlar kuramadık, okullar açamadık, 
dayanışma yeteneğimizi kaybettik, imkanları değerlendi-
remedik, halkımızla bütünleşemedik, en iyi milliyetçilere 
sırtımızı döndük vefasızlıklar ettik. Biz bunları yaparken 
başkaları yol aldı, iktidar oldu. Şimdi daha zor koşullarda 
mücadele edeceğiz.

Önemli olan, “biz varız, var kalacağız” diyebilmek ve 
Türklük duygusunu yaşatmaktır.

Bozkurt olup eğilmeyenlere selam olsun.

DALKAVUKLAR, DÖNEKLER
Son zamanlarda en çok iktidar yandaşlığı yapan yalaka 

medyadan iğreniyorum. Eskiden seyrettiğimiz uzun tek-
mili birden filmler gibi iktidarın her icraatını durmaksızın 
övmeleri, benim adalet duyguma aykırı düşüyor. İktida-
rın övülmesine karşılık muhalefet partilerinin aşırı şekilde 
tenkit edilmeleri bize has bir garabet olmalı.

Gerçekten demokrat olan Batı ülkelerinde icraattan so-
rumlu iktidarın eleştirisi yapılır. Bizde bu, bir iki gazete ile 
sınırlı. Büyük çoğunluk, sabah akşam iktidarın hizmetin-
de. Bizde neden böyledir?

Çünkü, bizde çıkarcılık ve iktidar korkusu vardır; idea-
lizm ve Allah korkusu yoktur.

Dalkavuklardan iğrendiğim kadar da döneklerden iğre-
niyorum. Tabii ki bütün döneklerden…

Ülkü yolunda yorulanlar, usananlar, gevşeyenler olabi-
lir ama dönüp ihanet eden olamaz diyordum. Yanılmışım. 
Aramıza, safımıza, sinsi mahlûklar gibi nasıl da sızmışlar. 
Türklük sevgisi taşımayanın ülkücü olamayacağını anla-
mamışız. Adlarını vermeyeceğim, çünkü, siz tanıyorsunuz 
onları.

Her ideolojik ve siyasî hareketin zor yılları vardır. Son 
zamanlarda sıra Gülen cemaatinde. İktidarın hışmına uğ-
radılar, günah keçisi yapıldılar. İnananlar direniyor, inan-
mayanlar ve sahteler Gülen gemisini birer ikişer terk edi-
yorlar.

 Şahsi çıkarları için parlayan bir harekete katılanlar 
yine, şahsi çıkarları için oradan ayrılırlar. Çünkü, siftine-
cekleri bir kemik atılır önlerine.

Yiğit kişi, kader birliği yaptığı yoldaşını, ülküdaşını 
terk eder mi? Demek ki yiğitlikleri sadece sözlerinde, gö-
rüntülerindeymiş.

Şeref, fedakârlık, sabır, sebat, vefa yüce ülkülere ko-
şanların özelliğidir. Bu vasıfları taşımayanların saflarımız-
dan çıkmalarına üzülmeyelim; bunları geçmişte tanıyama-
mış olmamıza üzülelim. 

Türk halkının gerçekleri 
görmesi engelleniyor. Çünkü 
medyanın yüzde 90’ı iktidar 

dalkavuğu oldu. Öyle bir 
algı operasyonu yapıyorlar 
ki insanlar kendi gözleriyle 

gördüklerine dahi inanamaz 
oldular.
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ATATÜRKÇÜ BİR GENÇ 
NASIL BİR GENÇTİR? Prof. Dr. Cihan DURA

duracihan@hotmail.com

Atatürk’ün gençlik hakkındaki sözlerinden aldığım il-
hamla: 

Atatürkçü bir genç, ruhunda yüksek bir varlık taşıdığı-
nın farkındadır. Kendisinin ne kadar önemli, ne kadar de-
ğerli olduğunu, kendisinden ne kadar çok şey beklendiğini 
bilir; ona göre davranır, çalışır.

Cumhuriyetimizin fedakâr öğretmenlerinin eseridir o. 
Fikri hür, vicdanı hürdür. 

İyi yetişmiştir. Bilim ve kültürün pozitif fikirleriyle do-
ludur, ahlaklıdır. Doğruyu, iyiyi gören ve anlayandır, ger-
çek fikirlidir. 

Atatürkçü bir genç Türk milletinin damarlarındaki asil 
kanın ifadesidir.

Güçlükler karşısında yılmaz, tam bir sabırla, metanetle 
hareket eder.

Bilgisiyle, ahlakıyla, karakteriyle milletine güven verir. 
‘***’
Bilir ki, milletine karşı görevleri vardır. Bu görevleri-

ni hakkıyla, en iyi şekilde yerine getirebilmek ve ülkesine 
faydalı olmak için gerekli hasletleri kazanmıştır, kazanır: 
Çalışkandır, bilgilidir, azimli ve imanlıdır. İdeali milletini 
aydınlığa götürmek, onu ışıklara boğmaktır. 

Çok iyi anlamıştır Atatürk’ü… okuyarak, dinleyerek, 
düşünerek. 

Atatürkçülüğün yüksek idealine durmadan, yorulma-
dan, dinlenmeden yürür. Bilir ki, dinlenmemek üzere yü-
rümeye karar verenler asla yorulmazlar.

Bilir ki, Atatürk her şeyi ona emanet etmiştir.  Bilir ki, 
bugünün de umudu, geleceğin de umudu odur; bütün umut 
ondadır.

O Atatürk’ün vicdani emanetinin bilincindedir: Kazan-
mak,  yalnız ve daima kazanmak!... Öyle de yapar. Mille-
tini yükseltecek işlerde, atılacak adımlarda tereddüt nedir 
bilmez. Bunun için kafasıyla, irfanıyla, bilgisiyle, kolla-
rıyla çalışır; sonuçta mutlaka ve mutlaka amacına ulaşır. 
Milletimiz, layık olduğu gelişmişlik derecesine onun sa-
yesinde erişecektir. 

O, Atatürk’ün “milletimin bağrında yetişen temiz nesil” 
dediği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni emanet ettiği, “gö-
zümü arkada bırakmayacak” dediği gençtir. O Atatürk’ün 
“geleceğin gülü, yıldızı, ikbal ışığı” deyip iftiharla andığı, 
tek güvendiği, “çok zekisin, fakat zekânı unut, çalışkan ol, 
daima çalışkan ol” dediği gençtir.

‘***’
Atatürkçü bir genç Türkiye’nin bağımsızlığına, ulusal 

benliğine, geleneklerine düşman her unsurla mücadele 
eder. 

Devrimlerin sahibi ve bekçisidir. Bunları zayıf düşüre-
cek bir hareket gördü mü, ânında müdahale eder. 

Atatürkçü bir genç ne için yürüdüğünü, ne yapacağını 
önce kendi zihninde kararlaştırır. Onları halkı tarafından 
benimsenip kabul edilebilir bir hale getirir. Ve ancak bun-
dan sonradır ki, ortaya atıp harekete geçer. 

Büyüklerinin cesaretini artırır, sürdürür, Yanlış yolda 
görürse, çekinmez, onları uyarır. 

O tarihini, atalarını tanımaya çok önem verir, onları ta-
nıdıkça büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulur. 
Hiçbir şeyi unutmaz: Milletimizin başına neler örülmek 
istendiğini,  nasıl direnildiğini ve mücadele edildiğini ibret 
ve uyanıklıkla aklında tutar, ders alır.

Vatanımız karanlıklar içinde olabilir;  ülkede 
ahlâksızlık, şarlatanlık, ihanet diz boyu olabilir. Ama Ata-
türkçü genç ışık serpmeyi sürdürür, ışık aramaya devam 
eder. Vatan sevgisinin en yüksek örneklerini verir. Şöyle 
der: Vatan hizmetinde ölmeye evet, korkmaya asla!...

Sorun hele kendisine, “Birinci Görevin nedir” diye.
Yanıtı şu olacaktır:
Birinci görevim;  varlığımın temelini, Türk bağımsızlı-

ğını ve Türk Cumhuriyeti’ni korumaktır. 
Ve asla lafta kalmayacaktır:
Eser koyacaktır ortaya,
İş yapacaktır!

“Benim anladığım gençlik, 
Devrim’in fikirlerini ve ideolojisini benimseyip 

gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir. 
Benim nazarımda 20 yaşında bir yobaz, ihtiyar;

 70 yaşında bir idealist ise zinde bir gençtir.” 
M. K. Atatürk
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Madem ki âlemlerin bir yaratıcısı ve bir sahibi var?!. 
Madem ki “ölüm” mutlak?! O halde Mahkeme-i Kübra da 
haktır!..  Sen “ölüm”ü  kendi üzerine getirmesen de, şimdilik  
önemsemesen de… 

Ama ben işimi o zamana bırakmayacağım. Bu dünyada 
kabusun, ukbada sonsuz azabın olacağım.

“Sen necisin be sersem?! Sen kimsin ki benim kabusum 
olacaksın!?” desen de…Bam telini titrettim ya, bu korku 
sana yeter! “Ölüm” ensen de! Çok yakında… Bir gün gözle-
rin tepeye dikilecek!

Nasıl irkildin değil mi? İliklerine kadar titredin, belli et-
mesen de… Gözlerin, kor alev gibi o iki sözcüğe takıldı kal-
dı,  nasıl kelepçelendi beynin!? Bir an bu dünyada kabusun, 
ötede azabın olacak cürümlerini düşünmeye başladın bile…

Ben neci miyim?.. Aç, gerçeklere sağır kulaklarını, vicda-
nının sesini dinle! Yum,  hakikatlere kapalı gözlerini,  kendi 
içine bak!

“Ben”, yıllardır bu milletten “gasp ettiğin  hakk”ım!. Sen 
ise mağduriyetten doğarak din’le ahmaklaştırıp aklını aldıkla-
rını büyüleyen zakkumsun! 

Müslüman kisvesinde kendini ettin “halife-i ruy-i ze-
min”. Zilletten “nur”(!) olup çıktın güya? Oysa “Beyaz 
Saray”da gördün bir rüya… Paranın putuna abdest aldırdın, 
takke giydirdin “iftira”ya, seccade serdin “inkâr”a, “zul-
me” getirdin tekbir, secde ettin “saltanat”a, tespih çektin 
“yalan”a…  

İblisi sanatından ettin bir manevrayla. Kedilerin istilasına 
uğrayan sandıkla, din’le devşirilmiş üç beş inandıkla, din 
taciri münafıkla, açlığa mahkum ettiğin mideyle, iki sarık, üç 
cübbeyle Türk milletinin benliğini tükettin!

Üç günlük saltanat için vahşetin eniklerine boyun eğip 
“çözüm süreci” ipiyle koca bir milleti attın dipsiz kuyuya… 

Zakkumu koklattın “gül” niyetine, gasp ettin hayat hak-
kımı, mahvettin bekamı… Şahsa münhasır, keyfine özel nice 
kanunlar onaylattın. Cumhuriyeti temelinden oynattın.

İblisle ortak oldun! Hukuka zil takıp oynattın. “Adalet” 
dedin soydun, “kalkınma” teranesiyle devletin içini oydun. 
İmanı rafa koydun; güruhun ruhu duymadı bile…  Her ku-
rumu, her kesimi ettin birbirine düşman... Asker, asker ol-
duğuna, polis, polis bulunduğuna pişman… Yargı, sayende 
beyninden vurgun... 

Mesaini, güç aldığın “Türklük”ü yok etmek için tükettin. 
Kürt, Laz, Abaza, Çerkez, Rum, Gürcü, Ermeni diyerek, iste-
yerek ve bilerek, param parça ettin milleti… 

Minareyi çaldın, “darül harp”  kılıfını yaydın. Her bir 
ihanete, her bir insanlık suçuna “cennet”ten isim koydun. 
Nice hırsızlıkları, yolsuzlukları, rüşveti Müslümanlaştır-
dın; yedin, yedikçe geğirdin, gırtlağına kadar doldun! 

Erdin bakalım en son zirveye, ne olacaksa… 
Var mı ötesi?.. Ya sonra?
Akıbetini Kuran’dan dinle: 
“Böylece biz her memleketin ileri gelenlerini (kodamanla-

rını veya idarecilerini) en büyük günahkârlar yaptık ki, orada 
hileler çevirsinler. Hâlbuki onlar aslında yalnız kendilerini 
aldatıp hile yaparlar, amma farkında olmazlar.” (En’am Su-
resi:123. Ayet-Ömer Öngüt)

Siyasi gaddar zulmettikçe azarmış, hakları gasp eden 
firar mezara kadarmış… 

*
Bilmeyenler utansın: Ben; senin kalpazanlık, evrakta 

sahtekârlık, yalan, iftira ve zulüm üzerine kurulmuş hayatı-
nım, fütursuzca işlediğin hesapsız günahınım!  Ben bedeli 
ödenmemiş  “Ah!”ım!. Gezi Parkı’nda yazdığın destanda, 
Suriye’de, Irak’ta, Libya’da.. döktüğün kanım!  Soma’da 
kavurduğun canım! PKK’ya çiğnettiğin bayrağım! Eline 
satır verip insan kasabı yaptığın IŞİD’a doğrattığın binlerce 
Müslüman’ım.  Daha sayayım mı?..    

 Ve öyle bir günahınım ki, vücudunun her zerresinde, al-
dığın her nefeste varım. Bilirsin    “Ah!”lar yerinde kalmaz, 
“Ah!”ların önünde hiçbir şey duramaz, eller göğe açıldığın-
da… 

Kıyamete kadar yakanı bırakmayacağım.  Her nereye git-
sen de seninle olacağım.  Silemeyeceksin suratından beni; 
aynalara baktığında gözlerine batacağım!   

Her aldığın lokmada boğazına duracağım,   yutkundukça 
beni hatırlayacaksın, aklından çıkmayacağım… Benden ka-
çarken bana geleceksin… Çünkü sen, bensiz “var”lık olamaz-
sın!  

Adaleti köreltip ayakkabı kutularını köşklere merdiven 
yapsan da,  yatak odasındaki para kasalarına saklansan da,  
banyo keselerine gizlensen de, euroları sıfırlasan da kıyamete 
kadar kâbusun olacağım! Ve bunlarla mezarına malzeme, 
bedenine kefenim!  Yıkacağım türbeni, yırtacağım kefenini… 
Âlemlere ibret için seni bütün pisliklerinle üryan bırakaca-
ğım!  Gözlerin tepeye dikildiğinde…

İkinci peygamber olsan da, sana dokunanların işlediği 
sevaplar ve ahmaklaştırdığın milyonların ettiği dualar hanene 
yazılsa da… Millete duyduğun ezeli kin, intikam ve tahak-
küm hırsınla ve ettiğin hakaretler, yaptığın iftiralar, uydurdu-
ğun yalanlar ve kemirdiğin yeminlerle toplumun genlerinde 
açtığın karanlık dehlizleri ve kara delikleri kapatmaya yetme-
yecek…

Dayanılmaz özlemle kavuştuğun tahtının dokunulmaz-
lığına güvenip ebedi kurtulduğunu sanma! Ahreti inkârla,  
mahkeme-i kübra’dan kaçamayacaksın! 

Hortumladığın milyarların her bir kuruşuna bin sancı olup 
batacağım her bir yerine... Her saniye ölüp ölüp dirileceksin. 
Millete zulmettikçe duyduğun hazzın şiddetinde sonsuza dek 
azabın olacağım!

Her bir hücrenden, ağacın saçaklarının topraktan söküldü-
ğü gibi sökülürken dayanılmaz cefa olacağım.  Kobra zehri 
gibi bütün hücrelerini patlatacağım. Sonra beton gibi dona-
caksın, dünyada ne melanet dert varsa bedeninde bulacaksın.  
Peşini bırakmayacak onulmaz yaralar… Naralar atacaksın 
“Ölüm nerdesin!” diye…

O makam, o servet, seni kurtarmaya yetmeyecek! Küresel 
akbabalar üşüşecekler üzerine çok yakında, dağlar gibi serve-
tine konacaklar, beynini oyacaklar! Akıbetin Saddam, Çavu-
şesku, Kaddafi… gibi sonlanacak… Bu mutlak! 

Zannetme ki bunlar sanal bir sosyal fobi, ama üzülme, 
seni hasretle bekliyor cehennemin dibi!   

Yaptıkların yanına kâr mı kalacaktı sahi ?!

KÂBUSUN OLACAĞIM!Osman KARABABA
karababaosman@hotmail.com
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ANAYASAMIZ VE 
MİLLİYETÇİLİK - 2

Atatürk, nutuklarında her şeyden önce millî kültür, 
Türk milletinin ortak hüviyeti, millî şahsiyet gibi kavram-
lar üzerinde ısrarla durmaktadır. 1919’da Atatürk “memle-
keti gezmeli, milleti tanımalı; ‘eksiği nedir?’ görüp göster-
meli. Milleti sevme böyle olur; yoksa lâfla muhabbet fayda 
vermez.” diyordu.

1921’de “Şarktan ve Garbtan gelen bilcümle tesirler-
den uzak, seciye-yi milliye ve tarihimizle mütenasip bir 
kültür”den bahseden Atatürk’e göre “dehâ-yı millîmizin 
inkişaf-ı tamı ancak böyle bir kültür ile yemin olunabilir.”

Bu sebeple “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, 
görecekleri tahsilin hudûdu ne olursa olsun, en evvel ve 
her şeyden evvel Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine 
ve an’anat-ı milliyesine düşman olan anasırla mücadele 
etmek lüzumu öğretilmelidir.”[6] Çünkü “…bir milletin 
namuskâr bir mevcudiyet, şayan-ı hürmet bir mevki sahibi 

olması için o milletin yalnız âlim ve mütefennin bulunması 
kâfi değildir. Her ilmin, her şeyin fevkinde bir hassaya sa-
hip olması lâzımdır ki o da milletin muayyen ve müsbet bir 
seciyeye malik bulunmasıdır.” “Dünyanın bize hürmet gös-
termesini istiyorsak, evvelâ biz kendi benliğimize ve milli-
yetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün ef’al(fiiller/
işler) ve harekâtımızla gösterelim; bilelim ki millî benliğini 
bulmayan milletler başka milletlerin şikârıdır(avıdır).”[7]

Atatürk’ün eğitim politikasının ve onun devrindeki 
uygulamalarının Türkçü yönü, bir baksa deyişle kendine/
özüne dönüş niteliği ağır basar.[8]

Atatürk’ün nazarında “Terbiyedir ki bir milleti ya hür, 
müstakil, şanlı, âli bir heyet-i içtimâiye halinde yaşatır 
veya bir milleti esâret ve sefâlete terk eder.”[9]

Türkiye Cumhuriyetinin yeni nesle kazandıracağı eği-
timin millî eğitim olduğunu kesinlikle ifade ettikten başka 
Atatürk “Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken on-
lara bilhassa mevcudiyeti ile hakkı ile, birliği ile tearuz 
eden (bağdaşmayan) bilumum yabancı anasırla mücade-
le lüzumunu ve efkâr-i milliyeyi kemal-i istiğrak ile (coş-
kunlukla) her mukabil fikre karşı şiddetle ve fedâkârâne 
müdafaa zarureti telkin edilmelidir. Yeni neslin bütün 
kuvâ-yi rûhîyesine bu evsaf (vasıflar) ve kabiliyetin zerki 
(aşılanması) mühimdir. Dâimî ve müthiş bir cidal (müca-
dele) şeklinde tebarüz eden (beliren) hayat-ı akvamın fel-
sefesi, müstakil ve mes’ut kalmak isteyen her millet için bu 
evsaf-ı kemâli (olgunluk vasıflarını)  şiddetle talep etmek-
tedir.”[10] demek suretiyle millî eğitimin muhtevasını ör-
neklendirerek millî eğitim programının dayanağının millî 
karakter ve tarihimizle uygun olabilecek bir kültür zemini 
olması gerektiğini öne sürmektedir.

Eğitim yoluyla yeni nesillere aşılanması gereken belli 
başlı iki unsur vardır: Bilgi ve birlik şuuru. Bununla bera-
ber bilinmelidir ki birlik şuuruna sahip olmayan fertlerin 
bilgilerinden ne kendilerine ve ne de mensup bulundukla-
rı topluluğa gerektiği kadar fayda sağlamasına da imkân 
yoktur. Bu itibarla birlik şuurunun bilgiden önce sağlan-
masına ihtiyaç olduğu da asla unutulmuş olmamalıdır. Za-
ten Atatürk bu inancını “Çocuklarımıza ve gençlerimize 
vereceğimiz tahsilin hudûdu ne olursa olsun, onlara esaslı 
olarak şunları öğreteceğiz: 1. Milliyetine 2.Türkiye Devle-
tine 3. Türkiye Büyük millet Meclisine düşman olanlarla 
mücadele lüzumu! Efradı bu mücadele esbab ve vesaitiyle 
mücehhez olmayan milletler için hakk-ı beka yoktur.” de-
mek suretiyle açıkça ortaya koyar.

Atatürk’e göre Türkler yüksek bir kültüre sahiptirler; 

Mehmet KILINÇ
mehmetkilinc1@gmail.com

8



ancak Türkiye’nin temeli olan bu yüksek Türk kültürü, ye-
nileşmenin ilk şartı olarak kendi kendini tahlile muhtaçtır. 
Tarihî temeller keşfedilmelidir. “Asıl gayeye varmak için 
de her şeyden evvel bizi şimdiye kadar gaflet içinde bıra-
kan esbab (sebepler) ve avâmili (etkenleri) tahlil etmek, 
meydana çıkarmak, vird-i zeban etmek (didik didik etmek/
ve –bunları- dilden düşürmemek) lâzımdır.” “Büyük dev-
letler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de 
sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve 
cihana bildirmek bizim için bir borçtur. Milletlerde olduğu 
gibi şahıslarda da geçmiş bir temel ise onun üzerine binayı 
kurmak ve teferruat üzerinde işlemek gerekir.” [11]

Atatürk, millî şahsiyeti yok edebilecek veya millî dina-
mizmi körletebilecek olan taklitten kaçınılmasını tavsiye 
etmekte ve bu konuda şöyle demektedir: “Münevverleri-
miz ‘milletimi en mes’ut millet yapayım’ der; başka mil-
letler nasıl olmuşsa öyle yapalım’ der; lâkin düşünmeliyiz 
ki böyle bir nazariye hiçbir devirde muvaffak olmuş de-
ğildir. Bir millet için saadet olan bir şey, diğer bir millet 
için felâket olabilir. Aynı sebeb ve şerait birini mes’ut et-
tiği halde diğerini bedbaht edebilir. Onun için bu millete 
gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü ilminden, 
keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim; lâkin unut-
mayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburi-
yetindeyiz.”[12]   

“Her milletin kendine mahsus an’ânesi, kendine mah-
sus âdâtı, kendine göre millî hususîyetleri vardır. Hiçbir 
millet aynen diğer bir milletin mukallidi olmamalıdır. Çün-
kü böyle bir millet ne taklid ettiği milletin ayni olabilir, ne 
kendi milliyeti dâhilinde kalabilir. Bunun neticesi şüphesiz 
ki hüsrandır.”[13]

 “Türkiye bir maymun değildir ve hiçbir milleti taklid 
etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak ne de Batılıla-
şacaktır; o, sadece özleşecektir.”[14]

Atatürk’ün bu sözlerinden de anlaşılacağı gibi Türkiye 
“muasır medeniyet seviyesinin üstüne” çıkarken dünyada-
ki ilmî gelişmeleri yakından takip edecek; ancak taklide 
yönelmeyecek, şahsiyetli bir kalkınma ile hedefine ula-
şacaktır. Türkiye, başkalarının ardında sürüklenen değil, 
kendi ilmi, irfanı ve icatlarıyla gelişecektir. Atatürk Batı 
medeniyeti içinde erimeyi düşünmemiştir.

Atatürk inkılâplarını gayesi Türkiye’yi her yönü ile ge-
lişmiş ve çağdaş medeniyet seviyesine erişmiş, hatta onun 
üzerine çıkmış bir devlet haline getirmektir. Atatürk Türk 
toplumunu Doğu medeniyetinin gelişmeyi engelleyen yan-
larından kurtarmayı planlarken aynı zamanda kendimize 
has unutulmuş değerleri de ortaya koyma amacı güdüyor-
du. O, inkılâplarımızı “Türklüğün gerçek değerlerine ka-
vuşma mücadelesi” olarak değerlendiriyordu. Bu yüzden 
kozmopolitliğe şiddetle karşı çıkıyordu.

 Atatürk, inkılâpçılığı «geçmişi toptan inkâr” olarak 
anlamıyordu. O, milletlerin ileriye doğru atacakları ham-
leleri tarihten alacakları kuvvetle gerçekleştireceklerine 
inanıyordu.

Atatürk inkılâplarını Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi 
hareketlerinden ayıran en önemli vasıflardan biri bunların 
herhangi bir dış baskının tesiri altında yapılmamış olması-
dır.  Atatürk’ün ülkesini modernleştirmeyi kararlaştırması 
bir yabancı devletin tavsiyesi gereğince değil, Türk toplu-
munun maddî ve mânevî kalkınmasının ancak bu yoldan 
sağlanacağına inanmış oluşundandır.

Atatürk’ün Türkiye’yi modernleştirme hamlesinde bir 

başka hususiyet akılcılıktır. Atatürk, köhneleşmiş müesse-
selerin yerine kurulan yenilerinin akıl vasıtasıyle tasarla-
nıp gerçekleştirilmesine çalıştığı gibi bunların akla daya-
nan ilmî esaslara göre işlemesine de önem vermiştir.

Halkçılık prensibinin gereği olarak Atatürk’ün Türk 
milletini Batılı anlamda bir demokrasiye hazırladığı tarihî 
bir gerçektir. 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası 
denemesine girişmesi, Türk kadınına birçok demokratik 
ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı tanıması bunu ispat-
lamaya kâfidir.

Atatürk, Batı demokrasisinin ana müessesesi olan par-
lamenterizmi destekler. TBMM’nin Üçüncü Dönem dör-
düncü Toplanma Yılını açış nutkunda (1 Kasım 1930) 
“Memleketin mukadderatında yegâne salâhiyet ve kudret 
sahibi olan Büyük Millet Meclisi,  bu memleketin nizâmı 
için dâhilî ve haricî emniyet ve masuniyeti için en büyük 
zemindir. Büyük millî dertler şimdiye kadar ancak Büyük 
Millet Meclisinde şifa buldu. Âti’en de yalnız orada kat’i 
tedbirlerini bulacaktır.”

Atatürk, dış politikada milletler arası işbirliğine önem 
verir ve anlaşmazlıkların görüşmeler yoluyle halledil-
mesini isterdi. Ancak Türkiye’nin millî davaları söz ko-
nusu olduğunda ve gerektiğinde silâha başvurmaktan da 
çekinmezdi. Hatay mes’elesinde hasta olmasına rağmen 
Türkiye’nin kararlılığını göstermek için bu yola başvur-
maktan kaçınmamış, Fransızlar durumdan ürkerek barış 
masasına oturmak zorunda kalmışlardı.

Özetlemek gerekirse Atatürk’ün ve inkılâplarının fikrî 
temellerini Türk milliyetçiliği teşkil etmektedir. Atatürk’ün 
buna aykırı hiçbir icraatı ve sözü bulunmamaktadır. 

Atatürk gerçek yönüyle öğretilebilseydi ve okulları-
mızda çocuklarımıza vatan, millet, bayrak, istiklâl, devlet 
sevgisi ve bunlar uğrunda her fedakârlığa katlanmak ge-
rektiği düşüncesi aşılanabilseydi bugün tarihimizin hiçbir 
döneminde rastlamadığımız vahim tehlikelerle karşı karşı-
ya kalmazdık. 
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Türk milleti ve onun adına yasama, yürütme ve yar-
gı yetkisini ve gücünü kullanan bütün  kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında görevli olan-
lar, «usta”nın “sihirli kaval nağmeleri”yle milleti göz 
göre göre topyekûn felâkete sürüklemekte olduğunu id-
rak edip silkinmeli, uyuşukluktan kurtulmalı, “bayrak, 
vatan, istiklâl, devlet” gibi kutlu millî varlıklarımıza  sa-
hip çıkmalı, millî varlığına düşman olanlara hadlerini 
vakit geçirmeden bildirmelidir. Aksi halde tarih tekerrür 
edecek ve Türk milleti yine büyük acılar yaşayacaktır. 
Türk Milleti! Bilge Kağan’ın 1300 yıl önce bengü taşlara 
kazıttığı şu haykırışını hatırla: «Türk Oğuz Begleri, bodun, 
eşidi(ng)! Üze te(ng)ri basmasar, asra yir telinmeser Türk 
bodun ili(ng)in törü(ng)ün kim artadı/udaçı erti? Türk bo-
dun ertin, ökün! (Türk Oğuz beğleri, millet, işitin! Üstte 
gök basmasa, aşağıda yer delinmese Türk milleti ilini/
devletini, töreni kim bozabilirdi? Türk milleti düşün, vaz-
geç, pişman ol!)”     

________________________________           
[1] Rıza Kardaş, Türk Kültürü, 217. sayı, 28.sayfa ve 
[2] Rıza Kardaş, Türk Kültürü, 220. sayı, 289.sayfa
[3] Rıza Kardaş, Türk Kültürü, 220. sayı, 290.sayfa

[4] Rıza Kardaş, Türk Kültürü, 220. sayı, 289.sayfa
[5] Prof. Dr. Ercüment Kuran, Atatürkçülük Üzerine 

Denemeler, Kültür Bakanlığı yayını; Atatürk ve Milliyet-
çilik, Türk Kültürü 217. sayı, 25.-26. sayfalar

[6] Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürü, 231. sayı, 
538.sayfa; Hüseyin Cevizoğlu, Atatürkçülük, (Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçleri, 1. cilt 231. sayfadan naklen), Ufuk   
Ajansı yayınları, 97. Sayfa

[7] Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürü, 231. sayı, 
538.sayfa

[8] Rıza Kardaş, Türk Kültürü, 217. sayı, 28.sayfa
[9] Rıza Kardaş, Türk Kültürü, 217. sayı, 29.sayfa
[10] Rıza Kardaş, Türk Kültürü, 217. sayı, 29.sayfa
[11] Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürü, 231. Sayı, 

539.-540. Sayfalar
[12] Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürü, 231. sayı, 

538.sayfa;
    Hüseyin Cevizoğlu, Atatürkçülük, (Atatürk’ün Söy-

lev ve Demeçleri, 2. cilt 140. sayfadan naklen), Ufuk   
Ajansı yayınları, 61. Sayfa

[13] Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürü, 231. 
Sayı, 538.Sayfa;

    Hüseyin Cevizoğlu, Atatürkçülük, (Atatürk’ün Söy-
lev ve Demeçleri, 2. cilt 150. sayfadan naklen), Ufuk   
Ajansı yayınları, 59. Sayfa

[14] Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürü, 231. Sayı, 
540.-541. Sayfalar

“Türkiye bir maymun 
değildir ve hiçbir milleti 

taklid etmeyecektir. Türkiye 
ne Amerikanlaşacak ne de 
Batılılaşacaktır; o, sadece 

özleşecektir.”
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Yüzlerce yıl evvel millet olan Türk halkı; basiretsiz, ga-
fil, vurdumduymaz, cahil, bazen de hain ellerde kabilelere 
ayrılmış gibi bir manzara arz ediyor. Tarikatlar, cemaatler, 
partiler, meslekler, meşrepler millî şuuru parçaladı; gurup 
şuuru öne çıktı. Bu bölünmüşlüğün giderilmesi, halkın 
yeniden kaynaştırılması uzun yıllar alacaktır. O da, mil-
letini seven şuurlu, bilgili idarecilere kavuşursa… Herkes 
bilir ki, kaynaşmanın çimentosu millî kültürdür. Onu canlı 
tutmanın yolları bulunmalıdır. Bizim nesil evlat seviyesin-
de ölçüyü sağlam tutardı; üçüncü nesilde tavizkâr olduk. 
Şahsî duygular millî şuurun önüne geçti. Dördüncü nesli 
düşünmek bile akıllar ziyandır. Allah’dan ki, onların du-
rumunu göremeyeceğiz. Ama millette devamlılık esastır. 
Onların dünyasının da temellerini atmak bizim vazifeleri-
miz arasındadır. Bu kaygı ile müşahedelerimi ve düşünce-
lerimi arz etmek istiyorum. Türklüğü bir bütün olarak al-
dığımı da belirtmeliyim.  Türkiye’de veya Türkiye dışında 
bulunmaları aynı milletin evlatları olduğumuz gerçeğini 
değiştirmez.

Uzun yıllar Almanya’da yaşadığım için yurt dışından 
başlayayım. Batı, bünyesinde barındırdığı Türkleri erit-
mek, durmadan azalan nüfusuna taze kan kazanmak için 
var gücü ile ve kurnazca çalışıyor. Onlar kendi açılarından 
ne kadar haklı ise, Türkler de onlarlaşmamak için diren-
mekte onlardan daha çok haklıdır. Ancak bir talihsizliği-
miz var: İmkanlar denk değil. Onların içinde bizim ada-
mımız yok ama bizim içimizde, gerek Türkiye’de, gerekse 
Türkiye dışında, onların adamı çok... Bu yüzden de iş ol-
dukça zor. Atalarımızın, «hırsız evin içinden olursa, öküz 
bacadan çıkar» demeleri boşuna değildir.  

 Pek çok aile bize yabancı Batı kültürünün baskısına 
dayanamayıp, teslim bayrağını çekti; kaleyi kaptırdı. Son-
ra da o orduya katılarak, düşmemiş kalelere hücum eder 
oldu. Burada bir hakkı teslim etmeden geçemeyeceğim: 
Avrupa’da, yabancı bir toplumda doğup büyüyen nice 
gençler de vardır ki, Türklük ve İslamlık hususunda Türki-
ye’deki emsallerinden daha şuurludur. Ailesinin hassasiye-
ti ve çevresindeki Türk derneklerinin çalışmaları sayesinde 
bu şuuru kazanmışlardır. Tabii bunun tam tersi durumlara 
da çokça rastlanmaktadır. Devam ettiği derneklerin dün-
ya görüşünü benimseyerek Türk düşmanlığını iman haline 
getirenlerin sayısı da az değildir. Afganistan’a, Bosna’ya, 
Kafkasya’ya, Irak’a, Suriye’ye gidip İslam adına(!) sava-
şan ve pisi pisine ölenler bu cenahtandır.

Söz buraya gelmişken bir hatıramı nakletmek istiyo-
rum: İki binli yılların başında, kendisini ve ailesini iyi tanı-
dığım bir genci aradım. Aramızda şöyle bir konuşma geçti:

• Türkiye’ye gidecek misin?
• Evet hocam. 
• Gideceğin günü bildir de, seninle amcanın oğluna bir 

küçük paket göndereceğim.
• Haber veremem hocam. Gideceğimiz günden aileleri-

mizin bile haberi olmayacak.
• Hayrola! Gizli bir görevle mi gidiyorsun?
• Öyle sayılır. Halifemizden emir bekliyoruz; gelir gel-

mez yola çıkacağız.
• O halife dediğin de kim? Nasıl bir emir bu? 
• Halifemiz Metin bin Cemalettin Hocaoğlu… (Bu un-

vanla adına hutbe okunduğuna da şahit oldum. Sır olduğu 
için delikanlı gizli görevini(!) söylemedi.)

Halife dediği bu soytarı, Kenan Evren’in, “Kara Ses” 
diye muhatap alıp meşhurlaştırdığı adamın oğlu Metin 
Kaplan denen adamdır. Tam bir şaklabandır. Toplanan 
paraların hesabını sorduğu için Berlin’de öldürülen bir 
vatandaşımızın katilini azmettiren olarak Almanya’da yar-
gılanıp hüküm giydi, sonra Türkiye’ye iade edildi. Şimdi-
lerde Abdullah Öcalan’ın komşusu…

Bu uyutulmuşlardan biri ile yaptığım konuşmayı da 
nakledeyim; eksik kalmasın. Bu kişi Antakyalı… “Ders-
lerinde İslam’a fazla yer veriyor” diye beni şikayet eden-
lerden… Sonra nasıl oldu ise bu adam dine döndü ama 
bana karşı oluşu değişmedi. Bu sefer de din adına… Pılı-
pırtı satardı. Fırsat buldukça uğrardım.  Seksenli yılların 
ortaları idi… Bir gün sohbet sırasında, “Hoca karar verdik, 
Çankaya’yı basacağız.” dedi. “Allah’ını seversen oraya 
yerleşince beni unutmayın! Biliyorsun bu adamlar benim 
buradaki işime son verdiler, mağdur oldum.” dedim. Ba-
şaracaklarına öyle inandırılmıştı ki, kendinden gayet emin 
şöyle söyledi ve ağzım açık kaldı: “Tabii hoca sen bizden-
sin, seni hiç unutur muyuz?” Aradan 30 sene geçti; ne on-
lar Çankaya’yı bastı, ne ben mağduriyetten kurtuldum.

Zavallı insanlar, din tacirleri eliyle böyle şartlandırı-
lıyor işte... Bunları okuyanların, “bu kadar da olur mu?” 
diyeceğini biliyorum. Ama aynı ile vaki muhaverelerdir 
bunlar.

Hamza ERAVŞAR

YOZLAŞMAYA KARŞI 
DİRENİLMELİ

 Pek çok aile bize yabancı 
Batı kültürünün baskısına 

dayanamayıp, teslim 
bayrağını çekti; kaleyi 

kaptırdı.
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Mevzua döneyim: Vücut, yıpranınca ona saldır-
mak için fırsat kollayan mikroplara gün doğar.  Onun 
yıpranmasına göz yumulmamalıdır. Gerçi sağından 
ve solundan vurulan baltalarla  kültür gövdemiz bir 
hayli yaralanmıştır ama yine de kökten taze sürgün-
ler fışkırtacak güçtedir. Gayret ister.  “Şunlar bizim 
âdetimiz, kültürümüzdür; yapılmalı!..” demek de 
bir mana ifade etmez; o, bir yerde uygulanıyor ve 
çocuk da bunu görüyor olmalıdır.  

 Moğolların Türkleşmesi, Avrupa Türklüğü için 
iyi bir misaldir. 13. yüzyılda taş üstünde taş, omuz 
üstünde baş bırakmayan Cengizoğullarının sürdüğü 
Moğol kitleleri, Cengiz Han’ın ölümünden çeyrek 
asır gibi kısa bir zaman sonra; çiğneyip, hâkim ol-
dukları İslam dünyasının kültürüne teslim oldu; İs-
lamlaştı. Çünkü kendilerinin köklü kültürleri yoktu. 
İslam dünyasının güçlü kültürüne boyun eğdiler. 

Eğer Avrupa memleketlerinde yaşayan Türkler 
ve tabii Türkiye’dekiler de, kendi engin kültürünü 
yaşayıp, yaşatamazsa, hâkim Batı kültürü onları 
yutar; kaybolurlar. Bu pencereden bakınca, durum 
pek de iç açıcı görünmüyor. İş yeri isimlerine ba-
kın! Satılan mallara bakın! Televizyon kanallarına 
bakın! Sanki başka bir devlet tarafından işgal edil-
miş gibiyiz. Utanç verici bu durumdan kurtulmak 
için görebilen, halkının durumuna bakıp içiyanan 
ve çözüm üretebilecek şahıslara, kurumlara ihtiyaç 
vardır. Ancak bakmak başka, görmek başkadır; her 
göz baktığını göremez. Bakan çok ama gören yok. 
Halk kaderi ile baş başa…

Bazı insanlar hamurun ekşidiğini bakınca anlar; 
bazıları onu, leğenden taşınca fark eder. Bakar kör-
ler zaten göremez. Yine bazı insanlar hâl ve hare-
ketlerden, vücuda mikrobun girdiğini bilir; bazıla-
rı adam yatağa düşünce anlar. O zaman da iş işten 
geçmiştir. 

 Televizyoncular, komedi olsun diye her değe-
rimizle alay ediyor; yapılan o maskaralıklar, şak-
labanlıklar, soytarılıklar, ahlaksızlıklar bindiğimiz 
geminin dibini deliyor. Kimisi ağlatarak, kimisi gül-
dürerek aile mahremiyetimizi, düşünce dünyamızı 
felç etti. “Dizi” adı altındaki pespaye şeylerde ise, 
hiçbir mukaddese yer verilmiyor. “Hayatta onlara 
gerek yok!” demeye getiriyorlar:

 
• Evli olmadıkları halde, birlikte yaşayanlar…
• Evli olmadıkları halde çocuk sahibi olanlar ve 

bundan utanç duyacakları yerde, “masum, mazlum, 
fedakâr anne” rolüne bürünenler…      

• “Aşklarını(!) daha doğrusu kepazeliklerini, 
babası, dedesi yerindeki adamlarla yüzü kızar-
madan konuşabilen, dertleşebilen arsız, hayâsız 
mahlûklar…

• Zır cahil sunucular ve kasıtlı pırogramcılar, 
nüfusun yüzde biri bile olamayacak mutlu azınlığın 
ahlaksız yaşayışlarını ekrana taşıyan, “bütün Tür-
kiye böyledir” demeye getiren, halkı karamsarlığa 
sürükleyen kendini bilmezler…

• Karşısındakini vitrin malzemesi olarak kulla-
nıp kendini sunan sunucular…

Kısacası kötü misaller emsal gösterilerek Türk 
halkı başkalaştırılıyor. Böyle bir halk çok kolay 
güdülür. Ve maalesef güdülüyor da... Seviye biraz 
yükseltilmedikçe Türkiye’nin önü açılmayacaktır. 
Son cumhurbaşkanlığı seçiminde yığınların nasıl 
güdüldüğünü gördük. 

Haziran 2015 te genel seçim var. Türk milletinin geleceğinin 
şekillenmesinde en önemli seçimlerinden biridir bu!

Bu seçimde iktidar tek başına iktidara gelip anayasayı kökten 
değiştirmeyi planlıyor. Seçimi de bir harp gibi düşünüp her türlü 
hileyi yapmakta bir sakınca görmüyor.

 Basında, görsel medyada öne çıkan sözde “kamuoyu araştır-
ma şirketleri”nin, bunlardan bir kaçı hariç, çoğunluğunun mevcut 
iktidara hizmet ettiği, hatta dolaylı yollardan iktidarın teşviki ve 
finansal desteği ile kurulduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kamuo-
yuna pompalanan haberlerin, anket sonuçlarının tararsız olması 
söz konusu değildir. 

Buradaki amaç,  mevcut iktidarın önümüzdeki seçimi de tek 
başına gizli oyunlarla ele geçirmesi olayıdır.

Plan şöyle açıklanabilir:
İktidar muhalefeti ve halkı tam bir psikolojik harbe maruz bı-

rakmıştır. Yani iktidar kendi emellerine kavuşmak için psikolojik 
metotlarla insan davranışlarını ve zihinsel işleyişlerini temel al-
mıştır. Peki, nedir bu psikolojik harp kısaca ona bakalım.

 Psikolojik Harp: Klasik  harp metotlarından çok farklıdır. 
Kişi veya toplulukların davranış, düşünce ve duygularını kontrol 
etmek, değiştirmek veya istenilen tarafa yönlendirmektir. Hedef 
kişi veya topluluk, onların farkına varamayacağı bir şekilde,üstü 
kapalı olarak, psikolojik metotlara maruz bırakılır. İnsanların bi-
linçaltı hedef alındığı için kitle veya kişiler bunun farkına vara-
mazlar. Basın, görsel medya, internet,  sivil toplum kuruluşlarının 
faaliyetleri, açılışlar, tartışma programları, her türlü sosyal etkinlik 
ve konuşmalar, haberler, vaazlar, sosyal hizmet çalışmaları aracılı-
ğıyla, ince ince aralara sıkıştırılarak, insanların bilinçaltına verilir. 

 Hedef kitle, bilinçaltına yerleştirilmiş olan asıl örtülü mesa-
jı olumlu algılar ve uzun vadede kitlenin davranışları, fikirleri ve 
duyguları etkilenir ve farkında olunmadan yönlendirilmiş olur.   

 Psikolojik harbin araçları her şeydir;  genelde yazılı ve görsel 
basın, internet, sinema filmleri, TV dizileri, kitaplar, özel dergiler, 
reklamlar, tabelalar, promosyonlar, tanınmış sevilen kişiler, sanat-
çılar, sanat eserleri, insanların en çok kullandıkları ve sevdikleri 
ticari ürünler, markalar, dinî ve tarihi değerler,  üniversiteler, okul-
lar, sosyal tesisler, devletin bütün imkânları… Hemen her şey…    

İktidar, bunların hepsini ele geçirerek bir atmosfer basıncı 
oluşturur, insanları her yönden kuşatır.  İktidarın enjekte ettiği 
fikir; artık uyuşturduğu kitlenin yediğinde, içtiğinde, giydiğinde, 
konuştuğunda, gördüğünde, duyduğunda, davranışında vazge-
çilmez, ana malzemedir. İktidarın tahakküm hırsı, hedef kitlenin 
iliklerine kadar işler. Artık insanlar onsuz düşünemez hale geti-
rilir. Çünkü göz gördüğüne, kulak duyduğuna inanır. İnsanlar bu 
iktidarın oluşturduğu atmosfer dışında yaşamayacağını zanneder.  

  Suni, naylon seçim anketlerinin iktidarın oyunu % 55’ler,  
%60’lar olarak göstermesindeki taktik,  geri kalan seçmeni savun-
masız bırakıp zihni yıkıma uğratmaktır.

Böylece tarafını belirlememiş veya  muhalif seçmene “Adam-
lar  zaten kazanmış durumda, benim bir tek oyumla ne değişe-
cek?” ki şeklinde düşündürmek psikolojik taarruzun sonucudur.

Sonuç olarak iktidarın şeytani emellerine uymamak ve desise-
lerine karşı uyanık olmak zorundayız.

PSİKOLOJİK HAREKAT

İsmail ÖZÖREN
iozoren@my net.com
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Mehmet ÇAYIRDAĞ

TÜRK’ÜN ÖLÜM-KALIM 
MÜCADELESİ

SAKARYA ZAFERİ

Türk milletinin kader çizgisi olan Sakarya Zaferi’nin 
93.yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Bilindiği gibi Sakarya 
Savaşı kaybedilmiş olsa idi Milli Mücadele’nin başarı-
sı mümkün olmayacak veya çok zor duruma düşecektik. 
Çünkü bütün Batı Anadolu’yu, batının ve bilhassa İngiliz-
lerin desteği ile istila edip vahşet uygulayan Yunan bu sa-
vaşı kazanmakla, Milli Mücadele’nin merkezi Ankara’yı 
da ele geçirecek, hatta Orta Anadolu’da ilerlemesine de-
vam ederek Türk milletini esir alacaktı. Ben dergimizin 
eski sayılarından birinde Sakarya Savaşı’nın kaybedilmesi 
halinde ne duruma düşeceğimizi bir mizansen halinde, İs-
tiklal Savaşımızı küçümseyenlerin, o savaşı kazananlara 
şirretlikle nankörlük edenlerin gözlerine sokmaya çalış-
mıştım.

Ağustos-Eylül 1921 tarihinde gerçekleşen ve 40 gün 
kadar süren bu ölüm-kalım mücadelesinde tedbir almak 
üzere Ankara’daki bir kısım hükümet daireleri, kuruluş-
lar, şahıslar Kayseri’ye nakledilmiş, hatta Tarihi Kayseri 
Lisesi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hazırlanmıştı. 
Kayseri Lisesi şimdi bu hatıraları canlandırmak üzere Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığın-
dan alınarak restore ettirilip Milli Mücadele Müzesi haline 
getirilecektir. Yine bilindiği gibi, Kayseri’nin en büyük 
iftihar vesilesi olan 1921 yılı Kayseri Lisesi son sınıf öğ-
rencilerinin tamamı asker olarak savaştıkları Sakarya’da 
şehit olmaları, Kayseri Lisesine ayrıca bir değer kazandır-
maktadır.

Sakarya Savaşları sebebi ile Ankara’dan Kayseri’ye 
nakledilenlerden birisi de Yunus Nadi’nin, önce İstanbul’da 
çıkarmaya başladığı “Yenigün” ismini verdiği, sonra İstik-
lal Savaşı sırasında Ankara’ya naklederek  “Anadolu’da 
Yenigün” ismi ile yayınına devam ettiği, şimdiki Cumhuri-

yet Gazetesi’nin aslı olan gazetedir. Bu gazete Ağustos’un 
sonu ve Eylül ayının büyük bir kısmını, Kayseri’de, şimdi 
Atatürk Evi’nin bulunduğu mahallede (eski Tacıkızıl Ma-
hallesi) yayınına devam etmiş, Kayseri’de çıkan nüshala-
rında Kayseri’de olan ve genel hadiseler hakkında birçok 
haberler ve yorumlar yapmıştır. Bunlardan bir sayıyı Kül-
tür Müdürü olduğumuz zamanda Sarızlı bir köylü getirip 
bize teslim etmiş, bu nüsha tarafımızdan da levha haline 
getirilerek Kayseri Atatürk Evi’ne asılmıştı. 17 Eylül 1921 
tarihli bu nüshada, çok büyük memnuniyet içinde olan 
Atatürk’ün Sakarya Savaşlarının kazanılması üzerine mil-
lete yaptığı beyanname yer almaktadır. Atatürk Müzesi’ne 
de yeni yazı çevrisini koyduğumuz bu beyanname şöyle 
idi: 

BAŞKUMANDANIMIZ MUSTAFA KEMAL 
PAŞA’NIN  MİLLETE BEYANNAMESİ

Mukaddes topraklarımızı çiğneyerek Ankara’ya gir-
mek ve memleket istiklâlinin fedakâr muhafızı olan or-
dumuzu imha etmek isteyen Yunan ordusu yirmi bir gün 
devam eden pek kanlı muharebelerden sonra Hakk’ın yar-
dımı ile mağlup edilmiştir. Ordumuzun mukabil taarruza 
geçmesi üzerine yüzgeri etmek suretiyle kahraman Türk 
askerinin süngülerinden kurtulmak isteyen düşman ordu-
suna yol boyunca aman verilmemiş ve mühim kuvvetleri 
Sakarya şarkında imha olunmuştur. Sakarya’dan geçerek 
şaşkın ve gayr-ı muntazam, garba teveccüh eden kısımla-
rının dahi arkasını bırakmayarak, masum Türk milletinin 
hayat ve istiklâline canavarca tecavüz edenlere layık olan 
cezayı vermek için ordumuz sönmez bir azim ve celâdetle 
vazifesini ifaya devam ediyor.  

İstanbul’da o zaman kendisine Türk hükümeti namını 
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veren ve fakat ecnebilere hoş görünmek gayretiyle Türk 
milletinin en mukaddes menfaatlerini ayaklar altına alan, 
vatan muhabbetinden mahrum bir takım ricâlin caniyane 
müsamahasından bilistifade İzmir’e çıkan düşman, bun-
dan evvel dahi İnönü’nde ve Dumlupınar’da mükerreren 
Türk azim ve imanı karşısında kahr ve mağlup edilmişti. 
Ancak bu derslerden ibret almayan ve hiçbir hakka isti-
nat etmiyerek mübarek vatanımıza tecavüz etmekte ısrar 
eden Yunanlılar bu defa Kral Konstantin’in saltanatını 
yüceltmek veya tatmin için memleketlerinin bütün kay-
naklarını açtılar; para, asker ve malzeme hususunda hiçbir 
fedakârlıktan çekinmeyerek aylarca hazırlandılar. Ayrıca 
şarktaki siyasi menfaatlerini muhafaza etmek için masum 
kanların dökülmesini arzu eden bazı ecnebi dostlarının 
gizli, açık yardımlarına, teşviklerine istinat ettiler. Bu su-
retle meydana getirdikleri muntazam, mücehhez büyük bir 
ordu ile pervasızca Anadolu içlerine saldırdılar. Düşün-
mediler ki Türklerin vatan sevgisi ile dolu olan göğüsleri 
kendilerinin mel’un ihtiraslarına karşı daimâ demirden bir 
duvar gibi yükselecektir. Filvâki milletimiz düşmanın ha-
zırlıklarına mukabele için hiçbir fedakârlıktan çekinmedi. 
Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, arpa ve 
velhasıl her ne lazımsa büyük bir istekle verdi. Avrupa’nın 
en mükemmel vasıtaları ile mücehhez olan Konstantin or-
dusundan ordumuzun techizat itibariyle de geri kalmaması 
ve hattâ ona üstün gelmesi gibi inanılmaz mucizeyi Ana-
dolu halkının fedakarlığına medyunuz. Milli maksat uğ-
runda millet fertlerinin hususi menfaatlerini hiçe sayarak 
gösterdikleri harikalar, çocuklarımız ve neslimizin ilelebet 
iftihar sermayesi olacaktır. Bu umumi gayretler sayesinde-
dir ki ordumuz muvaffakiyeti elde etmek için hiçbir dakika 
tereddüt etmeyecek sûrette yüksek bir kuvve-i maneviye 
ile düşman üzerine atıldı. Canımızı, namusumuzu almak 
üzere Haymana ovalarına kadar gelen düşman efradı esir 
düştükleri zaman âl-i cenap askerlerimizden ilk rica sözü 
olarak bir parça ekmek istemeleri manzarası, mağrur düş-
manımızın akıbetini gösteren manidar bir levhadır. Bu de-
rece azim bir fedakârlık hissi ile topraklarını müdafaa eden 
milletimiz ne kadar iftihar etse haklıdır. 

İstiklâl mücadelemizde yüksek yardımını Türk mille-
tinden esirgemeyen Cenâb-ı Hakk’a hamd ü senâ etmeyi 
asla unutmayalım. Bizler esasen meşru olan davamızda 
inâyet-i ilâhiye’den hiçbir zaman ümidimizi kesmedik, 
hiçbir kimsenin hakkına tecavüz etmek istetemediğimiz 
gibi diğerleri tarafından da hak ve istiklâlimize riayet 
olunmasından başka bir davamız yoktur. Milli hudutları-
mız dahilinde yabancı müdahaleden âzâde olarak her me-
deni millet gibi hür yaşamaktan başka bir gayesi olmayan 
Türk milletinin meşru hakkı nihayet insanlık ve medeniyet 
âlemi tarafından teslim olunacaktır. Pek yakın olan bu me-
sud an’a, eskisi gibi bütün millet fertlerinin âzâmi gayret 
ve fedâkârlık göstermesini beklerim.

Cenâb-ı Hak yüksek yardımını devamlı eylesin, âmin.
14 Eylül 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Baş Kumandan
Mustafa Kemal

İşte bu memleket evladı gazilerin sayesinde böyle badi-
releri aştık geldik ve Türk milleti yok olmadı. Bunu takdir 
edemeyen, bu milletin, bu devletin beslediği hain nankör-
lere yuh olsun.

Mehmet PUSAT

GENELKURMAY 
ÇÖZÜM SÜRECİNDEN 
NEDEN DIŞLANIYOR?

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, AKP 
Hükümetinin “çözüm süreci” dediği süreçte devre dışı 
bırakıldıklarını açıkladı. 1Eylül 2014 tarihli gazeteler-
de yer alan habere göre Org. Özel şunları söyledi:

“Kırmızı çizgilerimiz aşıldığında (bölücü terörist-
lere) cevabı veririz. Hükümet, yol haritasını bize ver-
medi, verirse görüşümüzü belirtiriz. Hükümet silahsız 
çözeceğini söyledi, analar ağlamasın isteriz. Yol harita-
sını da basından okuyoruz.”

Ülke yönetimi açısından bir facia, skandal…
Türkiye’nin bir numaralı sorununda askerin yok 

sayılması hangi anlama gelir?
Demek ki askerden bir şeyler saklanıyor, milletten 

bir şeyler saklanıyor.
Oslo, İmralı, Kandil yolcuları biliyor,
Bebek katili Öcalan biliyor,
Dağların Karayılan’ı biliyor,
İktidar dalkavuğu medya biliyor  yol haritasını 

Türkiye’nin Genelkurmayı bilmiyor,  neden?
Çünkü Türkiye’nin Genelkurmayı’nı kendilerinden 

saymıyorlar.
Birkaç kafa dengi kişi, Apo ile baş başa vermişler 

Türkiye’nin kaderini belirliyor, Türkiye’ye yol haritası 
çiziyorlar. Türkiye’nin bütünlüğüne karşı unsurların 
yer aldığı bir yol haritasını sen PKK yandaşı isen 
Genelkurmay’dan ve Türk kamuoyundan gizlemez 
misin?

Genelkurmay Başkanı’nın açıklamasından yine ma-
lum çevreler rahatsız oldu. Neymiş efendim, demokra-
silerde Genelkurmay Başkanları konuşmazmış.

Katiller konuşuyor.
Bebek katilinin yalakaları konuşuyor.
Tüm bölücüler her dakika konuşuyor.
Hırsızlar, vurguncular konuşuyor.
Ağzı olan herkes konuşuyor ama
Bölücü teröre on binlerce yiğit mensubunu şehit 

veren bir makam konuşamıyor. Oysa konuşmak en çok 
onun hakkıdır. Zira vatanın birliğinden en çok sorumlu 
olan o makamdır. Halkımız öyle bilir. 

Vatandaşa “Söz konusu vatansa, kime güvenilir ve 
kimi sorumlu tutarsın?” diye sorulsa yanıt, Türk ordu-
su olacaktır.

Türkiye’nin bugünkü zor günlerinde ordumuza gü-
venmekten başka bir çaremiz de yok.

İktidar teslimiyetçi.
Muhalefet partileri ise umut vermiyor.
Türk ordusuna güvenmeyip de kime güveneceğiz?
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Talihsiz Ortadoğu, emperyalizmin yeni bir operasyon 
çeşidi ile yüz yüze. Geçtiğimiz 12 yıl içerisinde özellik-
le bu coğrafya reva görülen dehşetin en acı çeşidi dokuz 
aydır uygulamaya konulmuştur. IŞİD, bu uygulamalardan 
birisidir. Yeşil kuşak ile başlayan, El-Kaide ve Taliban ile 
sürdürülen ve meşhur 11 Eylül ile devam ettirilen, Arap 
Baharı ile kılık değiştiren, özgürlük, barış ve Ilımlı İslam 
havucu para etmeyince, alın size bir de IŞİD diyerek dehşet 
versiyonu sahneye konulmuştur. IŞİD projesini hafife al-
manın faturası bölge ülkeleri için çok ağır olabilir. Bu pro-
jenin Suudi veya Katar’a mal edilmesi hatta Türkiye’nin 
de işin içine katılması hafif ifade ile siyasi aymazlıktır. 
Katar ve Suudiler olsa olsa, bu projenin finans hamalları 
olabilir. Oysa bizim ilgilenmemiz gereken konu, bu proje-
nin müellifi, dizayn edeni ve uygulamaya koyanı kimdir ve 
hedefi nedir. Sayı itibarı ile on bin civarında militanı olan 
bu örgütün, Suriye ve Irak’ın üçte birini ele geçirmesinin 
izahı zordur. Arkasındaki global desteğin gücü ile orantılı 
olabilir.

Bize göre IŞİD’in arkasındaki gücün hedefi önemlidir. 
Bu hedef de bizce yüzyılın yeniden hesabının yapılarak 
bölge sınırlarının yeniden dizayn ediliyor olmasıdır. 1916 
yılında bölgeyi şekillendiren İngiliz diplomat, SYKES ile 
Fransız diplomat, PİCOT’un birlikte yaptıkları antlaşma-
nın fiilen ömrünün sona ermesidir. Bugünkü olaylar ise 
IŞİD vasıtası ile Irak ve Suriye’nin üç parçaya bölünme-
sinin tescili anlamını taşır. Gerçek hedefin böyle olabile-
ceğini düşünerek biz tekrar bu projenin müellifinin izini 
sürmeye devam edelim:

Geçmişteki bir çok uygulamadan anladığımız kadarı ile 
bu coğrafyada 1940’tan beri hakim güç ABD, İngiltere ve 
İsrail’dir. Ortadoğu’da ABD, İngiltere ve İsrail’in bilgisi 
dışında hiçbir örgüt kurulamaz ve yaşayamaz. Buna Cema-
lettin Afgani’nin fikir babası olduğu Hasan  El Benna’nın 
kurucusu olduğu İHVAN( Müslüman Kardeşler) örgütü de 
dahildir. Özellikle bu üç ülkenin Arap ülkelerinde, Arap 
ajanları elbette vardır. Bu ajanlar, İslamcı militanlar ile 
temas kurarak, ABD emperyalizmi ve Siyonist İsrail için 
savaşacak çok sayıda gönüllü bulurlar. Bunlar için dolar 
ve silah temini de zor değildir. Ancak bir şartla; evvela 
İslam ülkelerindeki kâfirleri temizlemek, bilahare ABD 
ve İsrail’e sıra gelecek, aksi halde cihat başarılı olmaz. 
Böylece kesme işine önce Müslümanlardan, özellikle de 
Şii’ler den başlanır telkini yapılır. Aynı görüş Sünniler için 
de geçerlidir. Sistem genelde böyle çalışmaktadır ve mil-
letler savaşının dibacesinde bu uygulama maalesef vardır 
ve böyle devam ediyor. Ta ki militanler çizmeyi aşmasın. 
Çizmeyi aşıp Kürtlere saldıran militanlar anında ABD’nin 
hava saldırısı ile durdurulur. Tabii Bağdat’a ve Türk-

menlere saldırmak serbest. IŞİD yaramazlık yaptı diye 
onları ortadan kaldırmak yok. Eğer IŞİD ortadan kalkar 
ise Suriye’yi, Irak’ı, İran’ı, Türkiye’yi ve hatta zaman za-
man Kürtler’i kim hizaya sokacak. Tabii misyonları bitene 
kadar. Misyonları bitince elbette ortadan kalkacaklar. As-
lında IŞİD’ in son hamleleri arkasında kimlerin olduğu ve 
amaçlarının ne olduğunu da deşifre etmiştir.

Bir buçuk yıl önce Suriye’nin petrol bölgeleri, Suriye 
Kürtlerinin(PYD) ve IŞİD’in eline geçmişti. Bu petrolleri 
IŞİD örgütü satarak finansman sağlamıştır ve hala da sağ-
lamaya devam etmektedir. Batı bu duruma hiç ses çıkar-
mamıştır. IŞİD, Irak’ın güneyindeki Irak Hükumetine ait 
olan petrol kuyularını ve Irak’ın en büyük rafinerisi olan 
BEYCİ rafinerisini ele geçirmiş, batı yine ses çıkarmaya-
rak Maliki ‘yi zor durumda bırakmıştır. Ta ki IŞİD, Musul 
barajı ve Kuzey Irak’ta yedi petrol bölgesini ele geçirerek 
günlük seksen bin varil petrole el koyana kadar. 14 Ağus-
tos itibariyle ABD hava saldırılarına başlamış ve Kuzey 
Irak petrollerini IŞİD ile paylaşmamıştır. Böylece IŞİD’in 
Suriye petrollerine el koymasına teşvik eden Batı, Kuzey 
Irak petrolleri sözkonusu olunca 96 defa hava taaruzu ger-
çekleştirerek, IŞİD’in yönünü Maliki’ye ve Türkmen şe-
hirlerine yönlendirmiştir. Faaliyetini durduran ve bölgeden 
çekilen yedi petrol firması söyledir; Exon, mobil Chevron, 
ORYX, Genel Enerji (Türk Firması) Afren ve Hess Corpo-
ration ve TAQA. Bu şirketlerin yanında, Türkiye Petrol-
leri Anonim Ortaklığı(TPAO) da faaliyetini durdurmuştur. 
Görüldüğü gibi Şam yönetimini devirmek için büyütülen 
örgüt, bir tehdit haline gelmiştir. Batı’nın IŞİD konusunda 
gerçek niyetlerini deşifre eden bir başka örnek ise INDE-
PENDENT gazetesinden, Patrick Cockburn’ un yazısıdır. 

Bu yazı, Irak Başbakan’ı Maliki ile ilgilidir. Habe-

IŞİD KİMİN PROJESİ?

Ahmet MUHTAROĞLU

Bize göre IŞİD’in arkasındaki 
gücün hedefi önemlidir. Bu 

hedef de bizce yüzyılın yeniden 
hesabının yapılarak bölge 
sınırlarının yeniden dizayn 

ediliyor olmasıdır.
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re göre, ABD Irak’lı yetkililere “Irak Başbakanı Nuri 
El-Maliki istifa etmediği sürece IŞİD’ i durdurmak için 
müdahele etmeyeceklerini iletti” demiştir. Tabi bu haber 
Maliki istifa etmeden önce yazılmıştır. Yoksa IŞID olma-
sa Maliki’yi kim istifa ettirebilirdi. Yine IŞİD’in görevini 
ve arkasında kimlerin olduğunu deşifre eden önemli bir 
haber ise, Rusya’ya sığınan ABD ajanı Snowden’den gel-
di. Snowden, geçen yıl Rusya’ya sığındı. Bugüne kadar 
hangi konuda konuştu ise ABD hiçbirini yalanlayamamış-
tır. Snowden’in içeriden birisi olarak bu konudaki tesbit-
leri özetle; IŞİD’ in arkasında müslümanları birbirine 
kırdırmak ve mezhep savaşı çıkarmak hedefi ile ABD; 
İngiltere ve İsrail istihbarat örgütlerinin olduğunu söy-
ledi. Müslümanı müslümana kırdırma projesi gereği 
tasarlanmış bir örgüt. 

Görüldüğü gibi bu coğrafyada hiçbir şey tesadüfler ile 
izah edilemez. Her oluşum, her örgüt, her operasyon bir 
proje kapsamında ve uzun vadeli düşünülerek ve hazırla-
narak uygulamaya konulmaktadır. Bölgede var olan İH-
VAN, IŞİD, NUSRA ve PKK kendiliğinden oluşmamıştır.

IŞİD operasyonunun başladığı 10 Hazirandan bugüne 
kadar bölgenin hangi değişimlere maruz kaldığına kısaca 
bir göz atalım:

1-Türkiye’nin Misak-ı Milli sınırları içerisinde bulu-
nan Kerkük ve Musul kaybedilmiştir. Musul başkonso-
losluğumuz işgal edilerek 49 vatandaşımız esir alınmıştır. 
Musul’un işgalini fırsat bilen Peşmerge ise 11 Haziran 
2014’te Kerkük’ü işgal etmiştir.

2-Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye ara-
sında yapılan 50 yılllık petrol antlaşması fiilen yürürlüğe 
girmiş ve Kuzey Irak’tan Ceyhan’a gelen petrol, İsrail’e 
satılarak Irak hükumeti tarafından kaçakçılık olarak telak-
ki edilen bu durum meşruiyet kazanmıştır.

3-Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Barzani ile 
PKK arasındaki menfaat ilişkilerinden dolayı çıkan husu-
met sona ermiş; IŞİD’e karşı birleşerek, ABD nin Kürtleri 
birleştirme projesi fiilen gerçekleşmiştir. Kürtler bağım-
sızlık yolunda ilerleme sağlamış, Barzani referandumu 
dillendirmeye başlamıştır. 

4-PKK, IŞİD’e karşı savaşmayı bahane ederek 
ABD’den Terör Örgütleri listesinden çıkarılmayı talep et-
miştir. ABD ise Beyaz Saray internet sitesinden bu hususta 
kampanya başlatmıştır.

5-IŞİD, Türkmenleri hedef alarak yurtlarından sürmüş; 
Telafer, Tuzhurmatu gibi şehirler işgal edilmiştir, Kürtlerin 
birliği sağlanırken Türkmenler ise Şii,Sünni diyerek bö-
lünmeleri sağlanmıştır. Bu telaffuz maalesef Türk yetkili-
ler tarafından yapılmıştır.

6-IŞİD’in bölgeyi işgalinin bir diğer önemli sonucu ise, 
ABD Irak’ın birlik ve bütünlüğünü savunan Irak Başbaka-
nı Maliki’den kurtulma fırsatını yakalamış ve Haydar el 
İbadi hükumeti kurmakla görevlendirilmiştir.

7-IŞİD, Arap coğrafyasının ve dünya kamuoyunun dik-
katini üzerine çekmişken, İsrail bu kargaşada Gazze’de taş 
üstünde taş bırakmamış, 2000’den fazla masum insanın 
ölümüne sebep olmuştur.

8-Batı, “Kuzey Irak’a” silah yardımı adı altında PKK’yı 
silahlandırma yarışına girmiştir.

9-Ekonomik açıdan bakıldığında IŞİD operasyonların-
dan dolayı Türkiye’nin bölgeye ve özellikle Irak’a olan 
ihracatı adeta sıfırlanmıştır.

Sonuç olarak, Ortadoğu coğrafyasının dengelerini de-
ğiştirmek üzere kurgulanan IŞİD’in, aklımıza ilk gelen 
menfii etkileri, elbette ki bu saydıklarımızla sınırlı değil-
dir. Türkiye Ortadoğu’da denklem dışında bırakılmıştır. 
Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi IŞİD operasyonu 
ile gelen bölgeye müdahale ortamının ibresinin Suriye’ye 
dönme ihtimali çok yüksektir. ABD’de bu yönde hazırlık-
ların yapıldığı duyumları vardır. Özellikle Pentagon bu 
yöndeki proje üzerinde çalışmaktadır. ABD Genelkurmay 
Başkanı’nın son beyanatı anlamlıdır. Başkan özetle, IŞİD’i 
Irak’ta durdurmanın zor olacağından bahsederek IŞİD’in 
Suriye’de yerleştiğini ve Suriye’deki desteğinin kesilme-
diği sürece IŞİD ile baş etmenin mümkün olmadığını be-
yan etmiştir. Buradan anlıyoruz ki IŞİD Irak’ta görevini 
tamamlamıştır. Suriye’deki görevi ABD ile birlikte Esad’ı 
devirmek mi? Yoksa PYD’nin önünü Suriye’de açarak 

Kuzey Irak-Akdeniz-Kürt koridorunu mu gerçekleştir-
mek? Dileriz ve dua ederiz ki iki ihtimal de olmaz. Her 
iki ihtimal de Türkiye’nin milli menfaatleri ile bağdaşmaz. 
Dünyanın ikinci derecede petrol yataklarına sahip olan 
Irak bölgesinden, Özellikle Kuzey Irak- Akdeniz- Kürt 
koridoru yolu ile Türkiye by-pass edilerek önü kesilmez. 
Bu derece stratejik öneme sahip bu koridor asla kabul edi-
lemez. Bu durum Türkiye için savaş sebebi olacak kadar 
hayati öneme sahiptir. Açılım’ın kazananı Kürtler, Arap 
Baharı’nın kazananı Kürtler, IŞİD operasyonunun kazana-
nı Kürtler. Daha ne olsun.

Her oluşum, her örgüt, her 
operasyon bir proje kapsamında 

ve uzun vadeli düşünülerek 
ve hazırlanarak uygulamaya 

konulmaktadır.

2014 - 2105 Eğitim Öğretim 
Yılında bütün öğretmen ve 
öğrencilerimize başarılar 
dileriz.

Bilgiyurdu 
Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği
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Barış ve huzur verici bir güç olarak Irak’a giren em-
peryalist güçler ne hale getirdi bölgeyi? Güya sefaleti 
unutturmak ya da bir sevinç ateşi yakmak için gelmişlerdi. 
Bıkkın kalpler de buna inanmışlardı. Çünkü demokrasi ve 
insanlık sevgisinin şarkısını söylüyorlardı bunlar. Bu yüz-
den de özgürlük abidesi dikmişlerdi ülkelerinin göbeğine. 
Güya onun içinde özgürlüğün ateşi yanıyordu. Ama bugün 
gördük ki o yanan özgürlük ateşi değil, insanlığın onuru, 
şerefi, kanı imiş.

Müslümanları acımasız ve şiddet düşkünü olarak gös-
terip de bu çığlıklara kulaklarını tıkayan devletler, insan-
lığın ortaya koyduğu temel ilkelere indirilen bu darbeye 
ortak olmuşlardır. İslam dünyasının doğal zengin kaynak-
larını, servetlerini ve gelirlerini sömürerek, onları ayakta 
kalma mücadelesi vermeye zorlayan Batının demokrasi ve 
insan hakları anlayışı işte budur. Böyle bir dünyada, insani 
duygular, insanla ilgili düşünce ve arzular insan zihninden 
çıkarılmak ve yok edilmek istenmektedir. Bu zihniyet-
te halklar, devletler uyutulmakta, büyülenmekte ve hatta 
müthiş bir mütarekeye zorlanmaktadır. Yani karanlıklar 
aydınlığı istila etmektedir. Bu materyalist zihniyetin amacı 
petroldür, İsrail’in geleceğidir.

Bu ideolojide yaşamın, imanın, faziletin, namusun, öz-
gürlüğün, barışın, zaferin, dindarlığın hatta hazzın ve bir-
likte yaşamın bir değeri yoktur. Bu ideolojide sahtekârlığın, 
ölümün, hırsın, sefaletin, korkunun, felaketin, savaşın 
ve sömürünün yeri vardır. Bu ideolojiye mensup olanlar 
tahtlarını, saraylarını korumak için, kalplerinin mutluluğu 
için, Arap olana karşı DÜRZÜ’yü silahlandırıyorlar. Sün-
ni ile boğuşması için Şİİ’yi teşvik ediyorlar.  Bedevi’yi 
öldürmesi için Kürd’ü destekliyorlar.  Hıristiyan ile sa-
vaşması için Müslüman’ı cesaretlendiriyorlar. İşte tüm bu 
planlarını gerçekleştirmek için cesaretlendirdikleri bu zu-
lüm örgütünün adı IŞİD’dir. Tarihte Allah adına zulmeden-
lerin örneği çoktur. Ama bunun gibisi görülmemiştir. Irak, 
Suriye, Filistin ve Ürdün topraklarını içine alan bölgede 
Şeriat’a dayalı bir devlet kurmak için planlanmış silahlı 
bir terör örgüt olan IŞİD’in arkasında emperyalist güçlerin 
olduğunda kuşkumuz yoktur. Bu örgüt, tıpkı emperyalist 
güçler gibi insanlara inançlarına, cinsiyetlerine göre farklı 
muamele yapmakta, din adına nefret kusmakta, kan ve kin 
ile coğrafyayı gırtlak gırtlağa getirmektedir.

Allah adına sözcülük yaptığını iddia eden bu terör ör-
gütü, İslam’ı bilme konusunda tek hakkın kendilerinde 
olduğunu savunmakta, ilahi kutsallığı kendilerinin deruh-
te ettiğini iddia ederek Allah adına kan dökmekte, dinde 
siyaseti, siyasette dini aramakta, dini, imanı savaşın bir 
ürünü olarak görmektedir. Bu örgüt önüne gelen her şeyi 
tahrip etmekte, türbeleri, abideleri, tarihi değerleri yakıp 

yıkmakta, bunu da din adına yaptığını söylemektedir. Bu 
örgüt, Kur’anî söylemleri kullanmakta, Şeriatı getirece-
ğiz sloganıyla, ezilen, horlanan, inanma ve yaşam hakkı 
ellerinden alınmak istenen insanları korumak maksadıyla 
ortaya çıktıklarını iddia etmektedir. Bu zalimler, ideoloji-
leri adına, inancı adına insanları öldürebilmekte, yok ede-
bilmekte, insanı dehşete düşüren aşırılığı yapabilmektedir.

İslam dünyası hemen her tarafında esarete mahkûm, 
zillet ve sefalete gömülmüş, onulmaz bir ahlaki ve sosyal 
sefalet içinde, yaşamın her türlü nimetlerinden mahrum 
olarak yaşarken bir de İslam adına ortaya çıkan aynı dine 
inanan insanları çoluk çocuk demeden katleden, kadınla-
rına tecavüz eden, Müslümanları sorgusuz sualsiz kurşuna 
dizen IŞİD terör örgütüyle başı beladadır. Müslümanla-
rı terörizmin, kinin, husumet ve nefretin kaynağı olarak 
takdim eden Batı medyası ise bu görüntüyü tüm dünyaya 
göstermekte, İslam Dinini bir çatışma dini olarak takdim 
etmektedir. İyiliği, temizliği, hoşgörüyü, öğrenmeyi, din-
darlığı barış ve sulhu, güveni, huzuru, sükûnu ve mut-
luluğu savunan bir dini ve onun mensuplarını şiddet ve 
aşırılığı meşru gösteren bir dinin mensupları olarak telkin 
etmektedir.

Peki, Kur’an, haksız yere insan canı almayı onaylıyor 
mu?

Kur’an, hak uğruna masum öldürebilirsiniz diyor mu?
Kur’an, beni kabul etmeyenin kellesini kesin diyor mu?
Kur’an, sizden olmayanları yakaladığınız yerde boğaz-

layın diyor mu? Asla. Çünkü din, insanı özgürleştiren bir 
ruhsal yükseliştir. Dinsel hakikatler tercihlerini arzu, öfke, 
korku, kıskançlık, kin, hırs ve acımasız yönünde kullanan-
ları ya da bunlara yatkın olanları şiddetle men eder.

Kur’an, insanların dünyada huzur ve barış içerisinde 
yaşamalarını istiyor. Zaten din insanları bölmek, birbirle-
rine düşürmek için gelmemiştir. Din, insanların barış ve 
huzur içerisinde yaşamalarını amaç edinen bir olgudur. 
Din, yapısı gereği radikalizmi teşvik edici değil engelle-
yici bir unsurdur. Çünkü Allah gerçekten bize gönderdiği 
dinde aşırılığı istememektedir. Hz. Peygamberin söyledi-
ği şu sözler konumuz açısından oldukça önemlidir: “Bela 
zamanlarında oklarınızı ve yaylarınızı kırın. Gerçek bir 
mümin siyasi ya da dini bir fitne ile iştigal etmez. Fitne 
küfre, günaha, kötülüğe, ahlaki ve sosyal karmaşanın or-
taya çıkmasına yol açabilir. Fitne iki biçimde gözükebi-
lir. Biri; bireyde içsel, diğeri ise toplumda dışsal olabilir.  
Cihad: İnsanın kendini geliştirme isteğini, ıslah çabasını, 
yüce bir amaç için mücadeleyi, çabalamayı, gayret etme-
yi, kötülüğe, teröre, kin ve nefrete teslim olmamayı temel 
esas edinir.” 

Allah Adına Zulüm:
 IŞİD Örneği

M.Kemal ATİK
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TÜRK TOPLUMU GÜNÜMÜZDE
NE KADAR HUZURLU?

2002 yılında AKP iktidara geldiğinde güçlü bir ikti-
dar vurgusuyla her alanda istikrardan bahsedilmekteydi. 
Ekonomik istikrardan yola çıkarak birçok toplumsal 
olayların sonlanacağı ümidi kamuoyuna hâkimdi. Ancak 
gerek devletin verileri gerekse de sivil toplum örgütleri-
nin yaptığı çalışmalar toplumsal huzurun sağlanamadığını 
göstermektedir. 

Bu bağlamda Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik 
Genel Müdürlüğünün verilerinden hareketle suç olayları-
nın artışı aşağıdakigibidir: 

•	 2003 yılında mahkemeye gelen dava sayısı 4 
milyon 846 bin 440 iken 2013 yılında 5 milyon 814 bin 
171’e yükselmiştir.

•	 Çocuk mahkemelerinde 2003 yılında 29 bin 591 
dava varken 2013’te 117 bin 367 davaya ulaşmıştır. 

•	 Ağır ceza mahkemelerinde 2003 yılında 11 bin 
235 dava varken 2013 yılında dava sayısı 13 bin 44’e 
ulaşmıştır.

•	 2003’te 3 milyon 955 bin 790 icra iflâs davası 
varken 2013’te dava sayısı 6 milyon 161 bin 375’e ulaş-
mıştır. 

•	 İnfaz hâkimleri başvuru ve şikâyetlere ilişkin iş 
yükünde 2004’te 3 bin 119 dosya varken 2013’te 150 bin 
566 dosyaya ulaşmıştır.

Suç oranlarının artışı mahkemelere intikal eden dosya-
lardan anlaşılmaktadır. Türkiye’nin muhafazakârlaştığını 
söylerken suç oranlarının da arttığını belirtmek çok büyük 
tezat oluşturmaktadır. Asılında AKP döneminde Türkiye 
muhafazakârlıktan giderek uzaklaşmaktadır.

12 yıllık AKP hükümetleri döneminde suç oranları-
nın katlanarak yükseldiği görülmüştür.  Bu konuda en 
ciddî araştırmayı yapan Hayat Boyu Eğitim ve Şiddetle 
Mücadele Derneği (HEGEM)’nin 2012 yılına ait verileri 
ülkemizde suç oranlarının kaygı verici boyutlara ulaştığı-
nı göstermektedir. HEGEM’in iller bazında kalabalık bir 
ekiple yaptığı şuç oranlarına ilişkin araştırmada şu çarpı-
cı sonuçlar çıkmıştır:

•	 2012 yılında Türkiye genelinde yüzde 8.35 artış-
la 3 milyon 285 bin 925 suç olayı meydana gelirken bu 
olaylarda 4,5 milyon kişi fail olarak kayıtlarda yer aldı. 
Davacı veya davalı olarak yaklaşık 21 milyon kişi adliye 
kayıtlarına geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden 
dosya sayısının yetişkin nüfusa oranına göre en fazla suç 
olayı olan iller Antalya, Kilis ve Muğla olarak sıralandı. 
Toplam olaylarda artışta ise Kilis yüzde 42,99’la ilk sıra-
da yer aldı. Toplam dosyaların yüzde 21,03’ünü oluşturan 
691 bin 003 olay ise faili meçhul olarak kaldı.

•	 Akdeniz Bölgesi, nüfusun yüzde 6,75’ini oluştu-
ran 459 bin 869 dosya ilen çok suç olayı yaşanan bölge. 
Bunu nüfusun 6,65’ini oluşturan 485 bin 10 dosya ile Ege 
Bölgesi, nüfusun 6,36’sını oluşturan 1 milyon 56 bin 314 
dosya ile Marmara Bölgesi izliyor. Güneydoğu Anadolu, 
İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri sırala-
mada daha sonra yer alıyor.

•	 2010 – 2012 yılları esas alındığında Cumhuriyet 
Başsavcılığına intikal eden suç olayı sayısı Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde %13,94’lük artışla 271 bin 105, Ege 
Bölgesinde %12,88’lik artışla 439 bin 103, Marmara Böl-
gesinde % 10,04’lük artışla 1 milyon 56 bin 314 olarak 
gerçekleşti. Solak, “Terörün durduğu zamanda suçların 
artması çelişkili görünüyor. Terörle diğer suçlar arasında 
ters orantı var” dedi. Araştırmada Doğu Anadolu Bölge-
sinde ise 2010’da gerçekleşen toplam olay 208 bin 267 
iken, 2012’de bu rakamın 184 bin 984’e gerilediği ve 
%11,18’lik bir azalma meydana gelmiştir.

•	 İller bazında toplam olay artışında ise Kilis 
%42,99 ile ilk sırada yer alırken, bunu %32,64’le Tekir-

Hakan BOZDOĞAN

Suç oranları son yıllarda çok önemli 
boyutta artış kaydetmiştir. Bunun 

sebepleri arasında aile kurumunun 
işlemeyişi ilk sırada yer alıyor. 

Ailenin ekonomik yapısı suça iten 
önemli bir etkendir. 
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dağ, % 31,85’le Sakarya izledi.
•	 Çocuk mağdur sayısının çocuk nüfusuna oranla 

en fazla olduğu bölge %5,23’le Ege Bölgesi olarak göze 
çarptı. Bunu %4,96 ile İç Anadolu, %4,54’le Akdeniz, 
%4,39’la Karadeniz, %3,64’le Marmara, %3,06 ile Doğu 
Anadolu, %2,93 oranla Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
takip etti. 7 milyon 618 bin 791 çocuk nüfusunun bulun-
duğu Türkiye’de çocuk mağdur sayısı 309 bin 261 olarak 
gerçekleşti ve % 4.06 orana ulaştı.

•	 Faili meçhul olay sayısı da toplam dosyaların 
yaklaşık 5’te biri düzeyinde çıktığı belirlenen araştırma-
da, Türkiye’de savcılıklara intikal eden 3 milyon 285 bin 
925 olayın %21,03 oranına denk gelen 691 bin 3 tanesi-
nin faili meçhul olarak kayıtlarda yer aldığı da tespit edil-
di. Faili meçhul olay sayısının toplam olay oranına göre 
en fazla olduğu bölgeler ise Marmara (%25,39), Güney-
doğu Anadolu (% 24,80), İç Anadolu (% 22,76)’dur.

Suç oranları son yıllarda çok önemli boyutta artış 
kaydetmiştir. Bunun sebepleri arasında aile kurumunun 
işlemeyişi ilk sırada yer alıyor. Ailenin ekonomik yapısı 
suça iten önemli bir etkendir. İkinci sırada göç olayını 
sayabiliriz. Göç alan yerlerde suç oranı yükselirken göç 
almayan yerlerde -meselâ Karadeniz ve Doğu Anadolu 
Bölgesi gibi bölgelerde- suç oranı düşüyor. Eğitim siste-
minin bitmeyen sorunları da suç oranının yükselmesinde 
bir etken. Hayata hazırlanan çocuklara toplumsal değer-
lerin yeterince yerleştirilememesi suçu arttırıyor. 2010’da 
okuldan atılan veya ayrılan çocuk sayısı 404 bindi. 
2012’de bu rakam yarım milyonu aştı.  Rehber öğretmen 
sayısı az. Olaylarda çevre faktörü de önemli. Arkadaş, 
mahalle, medya ve internet etkili. Ayrıca 24 milyon ço-
cuğun bulunduğu ülkemizde çocuk ve aileyle ilgili ku-

rumların kendini reorganize edememesi de bir sorun. Aile 
Bakanlığı henüz organize olamadı.

Toplumsal huzur ve refahımızı en çok sekteye uğratan 
olayların başında terör olayları gelmektedir. Terör olayla-
rının artışını şehit sayısıyla göstermek mümkündür.  İşte 
AKP döneminde terör saldırıları sonucu şehit düşenlerin 
sayısı:

2003’te 21 şehit, 
          2004’te 73 şehit, 
          2005’te 92 şehit, 
          2006’da121 şehit, 
          2007’de118 şehit, 
          2008’de 150 şehit, 
          2009’da135 şehit (açılım yılı), 
          2010’da141 şehit, 
          2011’de162 şehit, 
          2012’de  -eylül ayı başı itibarıyle- 186 şehit.

Son iki yılda açılımla beraber kamuoyuna şehit gel-
medi, artık analar ağlamıyor gibi bir takım argümanlarla 
bir algı operasyonu yapılmaktadır. Emniyetin verilerinden 
terör örgütüne katılımın en yüksek seviyelere ulaştığını 
görmekteyiz. Ayrıca açılımla beraber bitti denilen terör 
örgütü onlarca eylem gerçekleştirmişti. Bu ay itibariyle 
2 şehidimiz gelmiş, geçen haziran ayında yol kapama 
eylemleri sonucunda 30’a yakın güvenlik görevlisi silâhlı 
saldırı sonucu yaralanmıştır.

AKP döneminde artan suç olaylarının küçük bir bölü-
münü buraya sığdırabildik. Toplumsal huzur ve istikrar 
suç oranlarının düşmesiyle sağlanabilir. Suç oranlarının 
yükselmesinde temel etkenler ekonomiktir. Eğer Türkiye 
güçlü bir ekonomiye dönüşseydi suç oranlarında böyle 
bir yükseliş görülmezdi.
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Onu geç tanıdım,erken kaybettim. Önceleri benim için 
sadece Avukat Bekir Özkan Gülmez’in bacanağı, arkada-
şım Zafer Yalçın ile gerçek Türk aydını Prof. Dr. Alemdar 
Yalçın’ın eniştesi idi. Bir meslekdaş ve Türk Ocağı üyesi 
olduğu için kendisini tanıyordum ama bir dostluğumuz, 
muhabbetimiz yoktu.

2001 yılının nisanında bir gün ziyaretime geldi. Ken-
disiyle Türk Ocakları Kayseri Şubesi’nin Başkanlık oda-
sında uzunca bir süre sohbet ettik: Türk milletinin dünü, 
bugünü ve geleceği üzerine konuştuk. Türk Ocaklarının 
faaliyetlerini sordu anlattım. Sonra “Ne yapabiliriz?”  so-
rusuna yanıtlar aramaya çalıştık. Daha çok o konuştu, ben 
dinledim. Önerileri yabana atılacak şeyler değildi. Her 
alanda çok derin ve geniş bir bilgi birikimine sahip olduğu 
belliydi. “Bu adamı bugüne kadar neden tanımamışım?” 
diye hayıflandım.

Onunla ilk kararımız, “Kayseri Türk Ocağı gazetesini 
kuvvetlendirme” kararı oldu. Bu kararımızı Haziran 2001 
tarihli 7’nci sayıdan itibaren uygulamaya koyulduk. Bu 
sayıda rahmetli Akşit’in “Bu vatanın yiğit evlatları! 20 
bin yıldır hür yaşayanTürk! AYAĞA KALK!” başlık-
lı harikulâde yazısı manşette yer aldı. Sonraki sayılardaki 
imzasız manşet yazılarının çoğu da rahmetli hoca tarafın-
dan yazıldı.

Önceleri 2 ayda bir çıkardığımız gazeteyi 9’uncu sayı-
dan itibaren ayda bir yayımlamaya başladık, sayfasını da 
8’e çıkardık, çok daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmasını 
sağladık, yazar kadrosunu zenginleştirdik. 11. sayıda (Ka-
sım 2001)kadroya Prof. Dr. Cihan Dura katıldı. Daha son-
ra A. Vehbi Ecer hocamız ve Prof. Dr. Mustafa Argunşak 
Bey yazılarıyla destek vererek iyice güçlenmemizi sağla-
dılar. Bu başarıda Mustafa Aykut Akşit’in katkısı, elbette 
tartışılamaz.

Rahmetli makam, mansıp meraklısı değildi. Kendi-
si için hiçbir talebi olmadı. Hizmeti karşılığında bir şey 
istemedi. Buna mukabil görevden hiç kaçmadı. Temmuz 
2004’te,ricamı geri çevirmeyip Kadir Özdamarlar’dan 
boşalan yazı işleri müdürlüğünü kabul etti. Bu görevi 87. 
sayıya kadar başarıyla sürdürdü. Demek ki, Kayseri Türk 
Ocağı (gazete ve dergi)’nın 7-87 sayılarının çıkarılmasın-
da birinci dereceden pay sahibi olmuştur.

7 Aralık 2006’da 8 Türk milliyetçisi Bilgiyurdu Genç-
lik Eğitim ve Kültür Derneği’ni kurduk. Yine en büyük 
yardımcım, rahmetli Akşit hoca oldu. Bir yıl öncesine 
kadar, yani hasta olana dek, yayın organımız Bilgiyurdu 
Gençlik Dergisi’ne yazmaya devam etti. Son yazısı Ağus-
tos 2013’te“Başbakan Bağırdıkça Ülke Bölünüyor” 
başlığıyla yayımlandı.

Çok büyük bir vatanseverdi. Bir yığın aile sorununa 
rağmen onun gündeminde her an ülke sorunları vardı.

Akşit hoca ile 5 yılı Türk Ocakları’nda, 7 yılı 
Bilgiyurdu’nda olmak üzere 12 yıl beraber çalıştık. Ara-
mızdaki uyum ve dostluğu gören bazıları bu beraberliğe 
şaştılar, “ Sosyal demokrat olan bir kişiyle nasıl iyi anlaşa-
bildiğimi” sordular. Onlara şu cevabı verdim: “Sizler, Ata-

türk ilkelerinden birinin Halkçılık ve rahmetli Türkeş’in 9 
Işık Doktrini’nin iki maddesinin de Toplumculuk ile Halk-
çılık olduğunu unutuyorsunuz. Benim sosyal demokrasi 
ile bir sorunum yoktur. Yüreği Türk Türk diye atanların iyi 
anlaşmalarından daha doğal ne olabilir.”

Ana konu ve sorunlarda aramızda hiçbir ihtilaf yoktu. 
Ben, en az onun kadar toplumcu, o da en az benim kadar 
Türkçü idi. İkimiz de fikriyatımızın merkezine Türk mil-
letini koymuştuk.

Millî bağımsızlık, millî egemenlik, millî ekonomi, hu-
kukun üstünlüğü, millî tarih, Avrupa Birliği, Kıbrıs, vb. 
konularda tam bir fikir beraberliğimiz mevcuttu.

Türk milletinin birliği ve mutluluğu için millet fertleri 
arasındaki sağcı-solcu gibi anlamsız ayrılıkların, mezhep-
sel bölünmelerin giderilmesi gerekiyordu. Bu yolda, Metin 
Aydoğan, Mustafa Yıldırım, Sevgi Erenerol, Ümit Özdağ, 
Hasan Ünal gibi önemli şahsiyetleri davet edip konferas-
larla halkımızın aydınlanmasını sağladık. Bu sayede yan 
yana gelmez sanılan dernekler yan yana gelip ortak bildiri 
ve faaliyetlere imza attılar.

Türk milletinin düşmanları hususunda da aynı fikirdey-
dik. Bunlar, emperyalizm, bölücü terör, cehalet-taassup 
idi. Hoca, yazılarında en çok millî bilinçten yoksun sözde 
aydınlara yüklenmiş, kendisini liberal demokrat ve mu-
hafazakar demokrat diye adlandıranları keskin kalemiyle 
hicvetmiştir.

Akşit bey, Türklük davasına yazı ve konferanslarıyla 
hizmet etti. Çok verimli olacağı bir zamanda ve yaşta onu 
kaybettik. Yazmakta olduğu “Bozkurtun Dönüşü” adlı 
romanını tamamlamış mıdır, bilmiyorum. Tamamlanmış 
ise bu romanın bastırılması, aziz hatırasının yaşatılması 
bakımından, biz ülküdaşlarına ve evlatlarına düşen önemli 
bir görevdir.

Türkiye vatansever bir evladını kaybetti, biz ise ülkü-
daşımızı… Ancak, hatırasıyla aramızda her zaman yaşa-
maktadır. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

AKŞİT HOCA İLE ON İKİ SENE

Mustafa ÖZTÜRK
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Kayseri’de Bir Kalem Sustu
MUSTAFA AYKUT AKŞİT

Kayseri’de Dede Korkut Mustafa Öztürk hocaya ithaf 
olunur.

Ölüm haktır, geldiğimiz yere döneceğiz. Nasıl ki 
kadran durunca saat “tık tık” demezse; emr-i hak da 
gelince ruha ”hemen çık, çık!” dendiğini bilenlerdeniz ve 
iman edenlerdeniz. Amenna. Ancak bizi onca dostlukların, 
unutulmaz hatıraların, güzelliklerin ve vefanın arasına 
bırakıp giden canlara ne demeli? Eğer bu kişi bir de kalem 
erbabı ise… Her kişinin sustuğu bir yerde vatan diyen, 
hukuk diyen, Türk’üm diyen, sosyal adalet diyen biri ise… 
Tıpkı geçenlerde yine bir yazımızda kullanmıştık, şair 
Mehmet Emin Yurdakul’un:

Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri öksüz olmuş çocuk gibidir.
Dizelerindeki yüreği taşıyarak, sevdiklerini yetim 

bırakarak ebedi aleme göçen sevdalılar gibi. Unutmayınız 
ki gidenler sadece bedenlerini değil, geride bıraktıkları 
ailesi ve gönüldaşları arasında da nice unutulmaz güzel 
hatıraları alıp götürüyorlar.

İşte bir değer olarak, Kayseri eğitimimizin değerli 
sosyal bilimler öğretmenlerinden Mustafa Aykut Akşit 
02.08.2014 tarihinde Hakk’a yürüdü gitti. Kendisi 
1949 yılında Avanos’un bir köyünde, bir garip olarak 
doğmuştu.1966 yılında Kırşehir Öğretmen Okulu’nu 
bitirerek ilkokul öğretmeni olarak göreve başladı. Bir yıl 
sonra da meslektaşı Fatma Hanımla evlendi. Bu mutlu 
evliliğin sonucu Allah iki sevgili yavru verdi: Alpertunga 
ve Özlem.

Hayatı hep mücadele ile geçen bu değerli hocamız 1978 
yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler bölümünden 

mezun oldu. Bu sefer de Sümer Ortaokulu’nda göreve 
başladı. Bir kaç yıl önceye kadar eğitim hayatına şerefle 
devam etti. Sağlığı elvermeyince de emekli olmuştu.

Aile hayatı hep dengeler üzerine kurulmuştur. Ailesine 
düşkün, iyi bir insandı. Sevgi dolu bir baba ve aile reisi 
idi. Çok namusluydu. Çocukları üzerine çok titrediğini 
yakından bilenlerdeniz. Bu meziyetlerini dostları arasında 
da devam ettirdi. Daha bir kimseye şahsından dolayı zarar 
gelmemiştir.

Eğitim hayatı boyunca hep kendini geliştirdi, yeniledi. 
Çok okurdu. Tam bir kitap kurdu idi. Eğitim hayatında 
çok çalışkandı. Öğrencilerine karşı çok müşfikti. Görevi 
süresince bu verimliliğini devam ettirmişti. Tam bir 
arkadaş canlısı idi. İmkânları ölçüsünde veren el olmayı 
çok sevdi. 

Sadece bir klasik öğretmen olmadı. Aynı zamanda 
ülke menfaatleri hakkında düşündüklerini de yazan güçlü 
bir kalemdi. Fikren bir Türk milliyetçisi idi. Atatürk’ü ve 
ilkelerini çok samimi benimsemişti. Uzun zaman Türk 
Solu ve Bilgiyurdu dergilerinde seri yazılar yazdı. Bu 
yazıların hepsi akıcı bir üslup ve diri bir Türkçe ile yazılmış 
yazılardır. İnşallah bu yazıları bir kitapta toplandığı zaman 
yazılarındaki vatanseverlik ve Türk milliyetçilik ruhunun 
derinliğini hep birlikte görebileceğiz. Uzun süre Bilgiyurdu 
dergisinin de yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Daha yazacağı 
çok şeyler vardı ama… 

Bugün Kayseri kültürü verimli bir Türk milliyetçisi 
kalemini daha sessizce kaybetti. Hepimizin başı sağolsun, 
mekânı Cennet olsun. 

Yrd. Doç. Dr.  Kadir ÖZDAMARLAR

Ey Milletim! Ne oldu? Asil kanına ABD virüsü mü soktular... O yücelerden yüce 
onuruna, eğilmez başına, hürriyet aşkına, ne oldu? Anadolu’da; Ermenistan, 
Kürdistan, Rum Pontus, Yahudi imparatorluğu kurulunca mı uyanacaksın... O 
gün geldiğinde şehit analarının yüzüne nasıl bakacaksın? Torunların “Ne yaptanız 
baba, dede. Gaflet uykusuna nasıl yattınız?” dediğinde ne cevap vereceksin? 
Unutma ki sahipsiz vatanda baykuşlar öter. Hem de her Dil’den.

KAYSERİ TÜRKOCAĞI Gazetesi 
Sayı 10, Ekim 2001 SAHİPSİZ VATANDA BAYKUŞLAR ÖTER

Mustafa Aykut AKŞİT
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BABAM GÖÇTÜ

Babam göçtü…
Canımın yarısı göçtü…
İçimde çağlayan türkülerin en yanık mısraları göçtü…  

Yiğit bir Anadolu çocuğu göçtü, sanki içimde Anadolu 
göçtü…

“Bir garib Anadolu çocuğu”, Mustafa Aykut Akşit’in  
3 Haziran 1949’da Avanos’un Bozca Köyü’nde başlayan 
hayat hikayesi  2 Ağustos 2014’te Ankara’da, Başkent 
Üniversitesi Hastahanesi’nin yoğun bakım servisinde 
sona erdi.

2. Dünya savaşının kıtlık yıllarından yeni çıkmış 
Anadolu’nun ortasında, eşek sırtında köy köy dolaşıp 
ayakkabı, çarık, heybe, kolan, palan tamir ederek ekmek 
parası kazanmaya çalışan Bozcalı Mehmet Ali’nin fukara 
hanesinin  5’inci çocuğu, 65 yıllık hayat hikayesine  “kim-
se bilmese de olur” “balık bilmese de Halik bilir” misa-
li çile, emek, alınteri, namus, erdem ve 
ideallerle yoğrulmuş bir ömür sığdırarak 
göçtü… 

Okuma-yazma bilmeyen gariban ana-
babanın “okuma heveslisi” oğlu,  ilko-
kulu Avanos’ta Kızılırmak İlkokulu’nda 
bitirdi. İlkokul öğretmeninin ısrarı ve 
babanın ikna edilmesi sayesinde bir yan-
dan Avanos Ortaokulu’na devam ederken 
diğer yandan bir terzinin yanında çıraklık 
yaparak okul masraflarını çıkardı. Oku-
maya devam edebilmek için tek şansı 
olan öğretmen okulu sınavlarına girdi ve 
yatılı olarak Kırşehir Öğretmen Okulu’na 
gitti.

Kırşehir Öğretmen Okulu’nu 1967’de 
bitiren yatılı öğrencisini “devlet baba” 
Rize’nin Tekkiraz köyüne öğretmen ola-
rak atadı.  1 yıl sonra kendisi gibi öğret-
men olan, uzaktan akrabası ve köylüsü Fatma Yalçın ile 
hayatını birleştirdi. Yeni evli çiftin birlikte ilk durakları 
Talas’ın Kepez Köyü oldu.  Ertesi yıl “er öğretmen” olarak 
Ünye’nin Taşkeseği kasabasında karı-koca birlikte asker-
lik yaptılar.  1971’de Boğazlıyan’ın Elmalı Köyü’ne gel-
diklerinde 1 erkek ve 1 kız çocukları vardı kucaklarında. 

7 yıl süren köy öğretmenliği sonrası 1974’te Kayseri’ye 
tayin edildi. Kayseri’de sırasıyla Erkilet Atatürk 
İlkokulu’nda ve Ziya Gökalp İlkokulu’nda okul müdürü 
olarak çalıştı. Aynı dönemde Gazi Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nü dışardan 
bitirerek 1979’da Sümer Ortaokulu’na sosyal bilgiler öğ-
retmeni olarak atandı. 

1990’da hayırsever Osman Zeki Yücesan tarafından 
yaptırılmaya başlanan ancak onun vefatı sonrası inşaat ha-

linde yarım kalan okula “sen toparlarsın” denilerek müdür 
olarak gönderildi. Boyasız, badanasız, ince işçiliği tamam-
lanmamış, bahçe duvarları olmayan bir binayı “okul mü-
dürü” olarak teslim aldı, söylenildiği gibi “toparla”dı ve 
1997’de emekli oldu.

Babamın öğretmenliğine dair ilk hatırladığım manzara 
Boğazlıyan’ın Elmalı Köyü’nde elinde keser, testere, çe-
kiç, çivi, okulun damını, pencere kepenklerini, öğretmen 
lojmanını onaran halidir.

Babamın öğretmenliğine dair son hatırladığım manzara 
“devlet memurluğu”nda 23. yılını doldururken “sen topar-
larsın” diye teslim edilen bir binada işçi tulumu giyip boya 
badana yapan, okul bahçesinde kum eleyen, harç karan 
halidir. 

Tanıdığım en dürüst, en namuslu, en mütevazi insanlar-
dan biri olan müdür yardımcısı Burhan Hoca’yla ellerinde 

valilikten alınmış “bağış toplama izni” ve 
makbuz koçanı, eski sanayide kapı kapı 
dolaşıp esnaftan bağış dilenerek mesaile-
rini tamamladıkları bir günün akşamında 
“devleti yönetenler deveyi hamuduyla 
götürüyorlar, siz devletin okulu için kapı 
kapı dolaşıp para dileniyorsunuz, madal-
ya mı verecekler baba, neden kendinizi 
bu kadar hırpalıyorsunuz?” dediğimde 
“ben milletime karşı namus borcumu 
ödüyorum, herkes kendi namusundan 
kendi sorumlu” diyen babam göçtü…

Okul Aile Birliği’nin kasasında 3 lira-
lık açık çıkınca açığın nedenini bulmak 
için günlerce hesapları kontrol eden, “altı 
üstü 3 lira takma kafana” diyenlere “Al-
lah beni 3 liralık kul hakkıyla karşısına 
çıkmaktan saklasın” diyen babam göç-
tü…

Son 10 yıldır bozkırın ortasındaki köyünün kenarında 
yeşerttiği  1,5 dönümlük bir bağda, kurtla, kuşla, börtüyle, 
böcekle söyleşerek, her bahar geldiğinde  yeni yeni fidan-
lar dikerek, diktiği fidanların büyüyüp serpilmesini izleye-
rek, toprakla,  toprağıyla hemhal olarak, köyünün topra-
ğında toprak olacağı “emr-i Hakk’ın vuku bulacağı gün”ü 
bekleyen babam göçtü… 

Bir “garib” Anadolu çocuğu göçtü… 
Kendi kuşağından bütün “garib” Anadolu çocukları-

nın yaptığı gibi çıkınına yalnızca “garib”liğini yükleyip 
Rabb’ine yürüdü, gitti…

“İnna lillahi ve inna ileyhi raciun”
“Allah’tan geldik ve Allah’a dönücüleriz”
Rabbim ! Rahmetini esirgeme “garib”inden.

Alper Tunga AKŞİT 
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Mısralarıyla yoz beyinleri kevgire çeviren, kurşun 
gibi sözleriyle hain yığınları deviren… Yobazları, hokka-
bazları, düzenbazları, soyguncuları, hortumcuları muz gibi 
üryan eden…Dünyayı saltanat dincilerinin başına geçiren, 
maskeleri yırtan korkunç bir üslup… 

Nefî, Dertli, Neyzen Tevfik, Figanî, Seyranî gibi Türk 
Edebiyatının ileri gelen hiciv ustalarının geleneğini devam 
ettiren, hedefine mızrak gibi saplanan taşlamalarıyla, kez-
zap gibi mizahi haşlamalarıyla ünlenen Ozan Erbabi mah-
laslı Kayserli şairle bir söyleşi yapmak istedik.

Asıl adı, Vedat Çalık
1970 yılında Pazarören’de doğdu. Aslen 

Esenköylü’dür. İlköğrenimini Konya’da, Ortaokulu 
Kırıkkale’de, Liseyi Pazarören Mimar Sinan Öğretmen 
Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Burdur Eğitim Yüksek 
Okulunu bitirerek 1990 yılında öğretmenliğe başladı. 
Rize, Yozgat ve Kayseri’nin çeşitli ilçelerinde öğretmenlik 
ve yöneticilikler yaptı. 

1997 yılında “Gül Ektim Mezarlığa” adlı ilk şiir ki-
tabını yayımlandı. Evli; Alparslan, Aybala, ve Aybike ad-
larında üç çocuğu var.  Eğitim ordusunun bir neferi olarak 
görevine devam eden Ozan Erbabi, ağırlıklı olarak mizah 
-  taşlama türü şiirler yazmaktadır.

İşte erbap sorulara Erbabi cevaplar:
- Şiire merakınız nasıl ve ne zaman başladı? İlk 

şiirinizi ne zaman yazdınız ve konusu neydi?
- Öncelikle Bilgiyurdu sevdalılarıyla kucaklaşmamı-

za vesile olmanızdan dolayı duyduğum mutluluğu belirt-
mek isterim. Şiire hatırlayamayacak kadar erken yaşlarda 
başladım. İlk şiir çalışmamı, ilkokul yıllarımda Kıbrıs’la 
ilgili yapmıştım. Tabii çocuksu bir duygu anlatımından 
ibaretti, ama öğretmenim çok beğenmişti. Şiir yolculuğu-
na çıkmamdaki en büyük etken, bu öğretmenimin teşvik 
dolu sözleri olmuştur.

- Kayseri sizi “Erbabi” olarak tanıyor. Nerden çıktı 
bu Erbabi mahlası? Yoksa bu mahlas çağa, içinde bulun-
duğumuz topluma bir mesaj mı? “Erbabi” neyin sembo-
lü, nasıl bir düşüncenin şifresi? Ne dersiniz?

- Türk halk şiirinde bir gelenektir mahlâs kullanmak. 
Ancak mahlasın makbulü halk ya da üstat tarafından veri-
lenidir. Şimdi kalkıp da  ben de “Gece uykumda aksakallı 
bir pir geldi, badeye benzer bir dolu getirip de ‘Al evladım 
bunu iç, senin mahlasın da  …… olsun’ dedi” desem, böyle 
diyenlere benim güldüğüm gibi bana da   gülerler. Bana 
yıllar önce bir değerli üstadım “Erbabi” mahlasını uygun 
gördüğünde, gençliğin verdiği deli cesaretiyle hemen kul-
lanmaya başladım. Lakin çok iddialı bir işti Erbabi’liği 
kabul etmek ve de çok zordu Erbabi’liği taşımak. Ama o 
üstadım, “bu mahlası kullanmaya layık olduğumu” söy-
leyerek beni yüreklendirdi. O gündür, bu gündür bu ismi 
taşımanın hassasiyetinin bilinci içerisinde; 

“Şiirim açıktır, şiirim nettir,
Alsın üzerine alan var ise.
Dörtlükler mühürüm, mısram senettir,
Gocunsun yarası olan var ise.”
Diyerek çıktım bu kutlu yolculuğa. Uçurtmalar, 

rüzgâr sayesinde değil, rüzgâra karşı durdukları müddetçe 
yüksekte kalırlarmış. Erbabi’nin sözlük anlamını herkes 
bilir.  Benim gönlümdeki Erbabilik ise; “Haksızlık karşı-
sında susmamanın” sembolüdür. Aslında çok alışılmışın 
dışında bir şey de değildir bu, her Türk ozanının olması 
gereken bir haldir vesselam.

- Şiirleriniz nerelerde yayımlandı?
- Tek şiir kitabım “Gül Ektim Mezarlığa” dışında ki-

tap tecrübem olmadı. Zira kitap çıkarmak için  kapı kapı 
gezip sponsor aramak, çıktıktan sonra marketlerin önüne 
masa atıp “Gel vatandaş, kitaba gel!” diyerek kitap sat-
mak, kurum veya kuruluşlara onar, yirmişer adet bırakıp, 
öbür ay gidip parasını istemek bana göre iş değildi. 

Şiir kalitesinden taviz vermemek kaydıyla, şiirle oku-
yucuyu buluşturan çeşitli internet siteleri ve benzer çok 
sayıda  dergi mevcuttur. Bunda da  seçici olmaya çalışı-
yorum. Bir derginin sahibi, genel yayın yönetmeni, yazı 
işleri müdürü, seçici kurulu, hatta o dergide yazan diğer 
şair ve yazarlar bile çok önemlidir benim için. Türk İslam 
ülküsüne hizmet etmeyen, Türk milliyetçiliğini başının 
üstünde tutmayan dergilere şiir göndermem. Hatta rızam 
alınmadan şiirlerimi yayımlayan dergilerle hep kavga et-
mişimdir. Bir de, her dergi Erbabi’nin şiirlerini yayımlaya-
cak babayiğitlikte değil... Dolayısıyla Bilgiyurdu, Çıngı, 
Kutlu Sesleniş, Türkçe gibi güzide, yürekli  dergilerimiz 
kalıyor geriye. Erbabi şiirleri okumak isteyen gönül dost-
ları bu dergileri takip edebilirler.

- Şiirlerinizin ilham kaynağı nedir? Her zaman, 
her durum ve şartlarda şiir yazabiliyor musunuz?

- Hani tartışıp dururlar ya hep; “Şiir sanat için mi, sa-
nat şiir için mi?” diye. Bence “şiir vatan içindir.” Yegâne 
ilham kaynağım da vatandır. Öfkemin ve sevgimin tavan 
yaptığı durumlarda şiir yazarım ben. Vatanım ise bütün 
sevgileri ve nefretleri bağrında barındırıyor. 

KAYSERİLİ OZAN ERBABİ 
İLE BİR SÖYLEŞİ…
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Her şartta şiir yazamıyorum, ama... Mesela “Belediye 
otobüsünün sağ arka tekerleğinin üstüne denk gelen kol-
tukta” veya  “Falanca kişi adına antoloji çıkartıyoruz, ki-
tap yarın matbaaya girecek, şiirlerinizi sabaha yetiştirin” 
türünden ilanlar duyduğumda, “evliya kılıklı birilerinin 
himmetleriyle” şiirler yazamıyorum. Ben hep kendi şiir-
lerimi kendim yazıyorum!

 - En sevdiğiniz şairler kimlerdir? Esinlendiğiniz şa-
irler var mı? Bunlardan en sevdiğiniz şiirler hangileri?..

- “Ölmez bu hareket, ölmez bu dava” ezgileriyle bü-
yüyüp “Arif”leştik biz. “Beyatlı” olduğumuz çağlarda, 
oynadığımız oyunlarda “Bin atlının akınlarda çocuklar 
gibi şen”lik halini yaşardık. “Hak yol İslam yazacağız” 
sloganları attık “Karakoç” olduğumuz yıllarda. “Necip 
Fazıl” emretti, “Sakarya” ile ayağa kalktık. “Akif”le yan 
yana yürüdüğümüz topraklardan “Şuheda fışkıracağının” 
bilincinde, “Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir” 
mısralarını mırıldanırdık “Atsız”ca. Fatiha’dan sonra en 
kolay ezberlediğim “Vatan, büyük ve müebbed bir ülke-
dir; Turan” mısralarını ve “Gökalp”i unutamıyorum hâlâ. 
Ama illa ki, “Niyazı Yıldırım”la birlik olup; “Şol gökleri 
kaldıranın / Donatıp da dolduranın / Ol deyince olduranın 
/ Doksan dokuz adı ile” başladık her işimize. 

Artistlik olsun diye sözlükten Arapça ve Farsça keli-
meler listesi yapılarak yazılan şiirleri sevemedim bir türlü. 
Benim seveceğim şiirler hem “Türkçe” olmalı, hem de 
“Türk”çe olmalı.

-  Şiirlerinizde genellikle ana tema nedir?
- Türkiye’nin doğu komşusunun Sovyetler Birli-

ği olduğunu söyleyen haritalar tedavüldeyken öğretme-
seydi babam Azerbaycan’ı, Türkmenistan’ı ve de Doğu 
Türkistan’ı; kim bilir pek çok şair gibi belki ben de, lise 
yıllarında âşık olduğum kıza yazarak başlardım şiire. O 
yıllarda belirledim şiirde yürüyeceğim yolu. Bu hayata 
mizahla yaklaşmazsam çekilmezdi. Ve “Haksızlık karşı-

sında susan, dilsiz şeytandır” buyurmuşken Allah Resulü, 
suya sabuna dokunmayan şiirler yazacak kadar cesur ola-
madım. Bol ulûfe getiren methiyeler dizmek daha kolay 
yol olmasına rağmen, taşlamayı tercih ettim. İçinde aşk 
kelimesi geçen şiirler de yazdığım oldu tabii. Ama “aşk” 
deyince vatan geldi aklıma daha çok. Çünkü her türlü sev-
dayı kapsıyordu o. 

Beldeler, şehirler, okullar şairleriyle ünlenir, onunla 
gurur duyar. “Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz” diye 
de bir tabirimiz var bilirsiniz. Bu tabirden yola çıkarsak 
sizce yaşadığınız şehir Kayseri böyle bir yer midir, gönlü-
nüzdeki yerini buldu mu? 

Kayseri deyince akla; sokakları Dadaloğlu, Seyrani, 
Melikgazi, Kocasinan, Seyit Burhaneddin kokan bir şehir 
gelmeli. Kayseri’nin her bir yerine büyüklerimizin ismini 
vermek yetmiyor. Fakat işi “çaman”a, sucuğa, pastırmaya 
çevirdiğimiz için, cadde ve sokaklarımızdan sarımsak ko-
kusu yayılıyor. Gönlümdeki Kayseri Erciyes gibi dimdik, 
Dadaloğlu gibi korkusuzdur. Ancak bugünkü Kayseri için 
demişiz ki bir şiirde;

Asla değer vermedik kültür, sanat, bilime, 
Bünyan’daki halıya, Avşar’daki kilime. 
Pastırmaya gelince, kâr koyduk her dilime, 
Gözümüzü mantıya ve sumağa çevirdik.

Kayseri’nin özünü yerle bir ettik, yerle,
Anılırdı ilçeler, her biri bir değerle.
Erkilet’in tarihe geçmişti türkülerle,
Gesi’ni betonlarla viran bağa çevirdik.

- Dünyaya nizam vermiş Türk milletinin kodları şi-
irinde gizlidir. Şiir Türk milletinin bengisuyudur. Peki, 
Türk şiirinin kalitesinde, özellikle son çeyrek asırda, bir 
düşüş hissediyor musunuz? Şiire olan talep mi  azaldı? 
Üstelik hele şu son yıllarda şairden geçilmiyor ama şiir 
yok… Sizin düşünceniz ne?

- Hocam, Türk milletinin güçlü olduğu çağlarda şiiri 
de, sanatı da, edebiyatı da güçlüydü. Ne zaman ki zayıf 
düştük, şiirimiz de zayıfladı. Bir de şu var; bu ülkede kitap 
henüz yayımlanmadan yasaklandı, oysa o beğenmedikleri 
saltanat dönemlerinde bile şairlere bu derece baskı yoktu. 
Yazmayı düşündüğü şeylerden dolayı hapse atılmazlardı. 
Alenen hiciv yazılırdı yöneticilere. Zaten kendisi de şair 
olan padişahlar, şairlere büyük hürmet gösterirlerdi. Şimdi 
ise, yazsam başım belaya girer mi acaba korkusuyla susar 
hale geldi insanlar. Korkunun olduğu yerde ise kalite dü-
şüyor haliyle. 

Günümüzde şiirle uğraşanların en büyük eksikliği, 
kendinden başka kimseyi okumamak... En son okuduğu 
kitap “Cin Ali’nin Topacı” olan insanlar şiir yazmaya kal-
kışıyor. Evinde zorla dinlettiği eşinden başka dinleyicisi, 
okuyucusu olmayan adama mikrofon verdiyseniz, üç gün 
sonra hiç baş gelinmez oluyor. Yazdığı şiirimsilerin sayısı 
arkalı önlü 80 sayfayı geçer geçmez kitap bastırma sev-
dasına kapılıyorlar. Ondan sonra da TEMA Vakfı başlıyor 
“Ülkemiz çöl oluyor” diye. Bu kadar kâğıt israfı olan bir 
ülke elbette çöle döner. Hâsılı, sorunuza şiirle cevap vere-
yim isterseniz, durumu daha güzel özetler;

Usanmayıp, sokağa saymaya çıksan eğer,
Elini salladıkça her an şaire değer.
Bu milletin içinde ne cevher varmış meğer,
Yolda iki kişiden birisi şair şimdi,
Yetmiş altı milyonun yarısı şair şimdi.
Çırak olmadan adı “üstad”lığa çıkanlar,
“Kafiye ne?” deyince aval aval bakanlar,
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Redifle kafiyeyi bir kefeye sokanlar…
Şiirden bîhaberin serîsi şair şimdi,
Yetmiş altı milyonun yarısı şair şimdi.
- Şimdi yetmiş altı milyonun yarısı şair de, kalan ya-

rısının şiire bakış açısı nedir öyleyse? Şiir gereken ilgiyi 
görüyor mu? 

- Geçen senelerde “Kale içi”, dükkânlarla doluydu 
bilirsiniz. Şu anda “Kültür Merkezi”ne dönüştürme ça-
lışmaları yürütülüyor. Kale esnafına; “Buraya şairlerin, 
edebiyatçıların, tüm sanat adamlarının çalışmalarını icra 
edecekleri bir mekân yapılacak, ne diyorsunuz?” dediğim-
de, aldığım cevap, yerel ifadeyle, şu olmuştu: “Noolaca-
amış ağzını yidiğim, şiir karın mı doyuracaamış?”  İn-
sanımızın genelde şiire bakışı bu maalesef.  Ama bunda 
şairlerin de payı var. Karın değil, ama gönül doyuracak 
eserler ortaya koyamıyoruz demek ki!

- Malumunuz, bir milleti millet yapan ve onu ayakta 
tutan en önemli unsur millî kültürüdür. Millî edebiyat 
da bu kültürün vazgeçilmez parçası… Peki, bir toplumda 
şiirin erozyona uğraması, şiire gereken değerin verilme-
mesi,  o toplumun kültüründe, sosyal hayatında onulmaz 
arızalar doğurmaz mı?

- Siz olsanız Dadaloğlu’nun “Ölen ölür, kalan sağlar 
bizimdir” ağıdını mı dinlersiniz, yoksa “Aboneyim abone” 
şarkısını mı? (Sahi onu kim söylüyordu?) Karacoğlan sev-
diğine “İncecikten bir kar yağar, / Tozar Elif Elif diye” 
derken, günümüz şairleri “Bas bas paraları Leyla’ya” de-
miş. İnsanlar artık “Bir kedim bile yok, anlıyor musun” 
şarkısıyla ağlayıp, “Bir sen, bir ben, bir de bebek” şarkı-
sıyla eğleniyor. “Oynama şıkıdım şıkıdım” cinsinden şiir-
ler çoğaldıkça, “a acayip oğlanlar” türüyor işte. 

Süfli arzular şeref oldu, şan oldu. Kavramlar karıştı, 
fuhuş ve zinanın adı kanunla aşk oldu.  Günübirlik sevgi-
liler türeyince bir ömürlük sevgiler tarihe karıştı. Ocaklar 
perişan oldu. İşte onulmaz yara… 

- Şairler, yazarlar, sanatkârlar fikir ve eserleriyle 
toplumları peşlerinden sürüklerler… Yani toplumun şe-
killenmesinde sanatkârların, şairlerin, yazarların payı 
büyüktür. Türk toplumunun bozulmasında bunların na-
sıl bir etkisi olmuştur sizce?

- Gerçekten de şairler, içinde bulunduğu toplumu pe-
şinden sürüklüyor. Şiir kapkaççıları çoğaldıkça, sokaktaki 
çanta kapkaççıları da çoğaldı. Şairi şiir çalan bir ülkenin 
halkından da, siyasetçisinde de hırsızlar çıkıyor mesela. 
Başka sanatçıların şarkısını araklayıp, sözlerini değiştire-
rek, uzun efendilerine yalakalık yapmak için balkonlarına 
çıkıp, bu çalıntı şarkılarını okuyan Işılaklı ozanları örnek 
alan bir kısım insanlar da çaldıkları paraları yatak odala-
rında, kutular içerisinde saklıyorlar. Oysa vaktiyle, hırsız-
lıkla servet yapan Hızır Paşa’nın sofrasından Pir Sultan’ın 
köpekleri bile haram diye et yemezlerdi.

- Yahya Kemaller, Mehmet Akifler, Mehmet Emin 
Yurdakullar, Arif Nihat Asyalar, Atsızlar niçin çıkmıyor? 
Bu milletin genleri mi bozuldu, ne oldu?

- Milletimin genleriyle fazla oynanır oldu, ancak bo-
zamayacaklar Allah’ın izniyle. Bu saydığınız isimlerden 
bazıları milletvekilliği yaptı, bazısının hayatı  sefalet içe-
risinde sona erdi. Çoğu hapisten çıkarken yatağını almaz-
mış, “Ne de olsa yakında geri döneceğim” diye. Ömürleri 
vatan ve millet için çileyle, sürgünle geçmiş insanlardı on-
lar. “Bu şiiri yayınlarsam yeni aldığım arabanın kredisi 
bitmeden hapse girerim” kaygısı taşımazlardı. Ya şimdi? 
Şairleri  dik duruş gösteremeyen bir toplumdan  “Atsız” 
nasıl çıkacak?

- İl il, belde belde şiir dinletileri, törenleri düzenle-
niyor… Yarışmaların ardı arkası kesilmiyor… Ödüller 
veriliyor, taltifler havalarda uçuşuyor.. Ama ortada şiir 
yok? Şiir yarışmalarının, gerçekten iyi şairleri seçtiğine 
inanıyor musunuz? Yani şiir yarışmalarında ödül almak 
kişinin şair olduğunun ispatı mıdır? Yoksa?…

- Hocam Türk şiirinin kanayan yaralarından birine de-
ğinmişsiniz. Neresinden başlayıp nasıl anlatsam? İsterse-
niz şiir dinletilerini tahlil edelim önce: “Uzayda şiir dinle-
tisi var” deseniz, derhal merdiven aramaya çıkan insanlar 
var bu memlekette. Çok az bir kısmını tenzih ediyorum, il 
il seyyar düzenlenen bu şiir dinletileri, Türk şiirine hiçbir 
fayda sağlamadığı gibi, şiirimizi katletmektedir. İnternette 
üçüncü sınıf şiir sitelerinin başı çektiği ve “sen beni ça-
ğır, ben seni” usulüyle tertip edilen bu dinletilere, şiirin 
ş’sinden anlamayan kişiler davet edilirler. Davet edilme-
yenler ise dinletiyi düzenleyenlere yağcılık için, kendi 
çapınca methiyeler döktürür, araya hatırlı adamlar koyar. 
Kapıdan kovsanız bacadan girmeyi başarır sonunda. Beda-
vadan yenilip içilen şiir dinletileri olduğu gibi üste para ve-
rilenleri de vardır. Torpilli olanlar iki şiir okurken, adamını 
bulamayanlar, kendi adını yazıp sunucunun eline sıkıştıra-
rak, “Bu kâğıtta adı yazılı olana da şiir okutacakmışsın” 
deyip kendilerini anons ettirirler.  Hâsılı kelam, şiiri ayak-
lar altına alan bu tür ucuz eğlenceler Türk kültürünü  (idam 
kalktığı için) müebbet hapse mahkûm etmektedir.

Gelelim şiir yarışlarına; yine çok azını tenzih ediyo-
rum; ilk üç dereceye ve mansiyona layık görülen kişilerin, 
şartnamesi ilan edilmeden önce belli olduğu bu yarışlarda, 
birinciye ödenecek ödül miktarı her kaç para ise, onu ve 
artı plaket masrafı olarak 50 TL’yi cebinden karşılayacağı-
nı taahhüt edenler birinci seçilirler, fakat isimlerinin ilanı 
yarışın bitim tarihine bırakılır. 

60 yaşında olup da, sanat hayatının 60. yılı anısına 
kendi kendine şiir yarışları düzenleyen; ödül olarak da bir 
çıta bal, iki kalıp sabun,  yarım kilo pekmez veren şarlatan-
ların elinden bu ödülleri alıp, onu da biyografisine yazan 
şair müsveddelerini gördükçe, aldığı kıytırık bir mansiyo-
na kendi kendine övgü yazısı yazıp, isim yapmış birileri-
nin adıyla gazetelerde yayınlatanları tanıdıkça  şiir adına 
insan utanç duyuyor inanın!

- İyi bir şairin daima yıkılmaz kaleleri, değiştirilemez 
ilkeleri, sarsılmaz idealleri vardır. Şairi şair yapan da bu 
değil midir?  Şiirleri, şairin karakterini de yansıtır, oku-
masını bilenlere…

Uzayda şiir dinletisi var” deseniz, 
derhal merdiven aramaya çıkan 
insanlar var bu memlekette. Çok 

az bir kısmını tenzih ediyorum, il il 
seyyar düzenlenen bu şiir dinletileri, 
Türk şiirine hiçbir fayda sağlamadığı 

gibi, şiirimizi katletmektedir.
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Çünkü testide ne varsa dışına onu sızdırır. Şair hep sözü-
nün eri midir, yoksa söyledikleriyle yaşadıkları farklı mı? 

- Şiirlerinde dinden imandan hep bahsedip de en 
çok yalan söyleyen, devrin hırsızlarına methiyeler dizen; 
vatandan milletten dem vurup da milletini ayaklar altına 
alanlara yağcılık yapan şairler tanıdım ben. Oysa şair de-
diğin; kitabının masrafını karşılayacak şahsın siyasi fikri-
ne zıt olduğu halde ondanmış gibi görünmemeli, her za-
man doğrunun peşinden koşmalı, Allah dışında kimseye 
eğilmemeli, yamulmamayı düstur edinmeli, Nemrutlara 
yaranmak için İbrahim’e düşman olmamalı, ateşi sön-
dürmeye giden karınca kadarcık onurlu olmalıdır. Yoksa 
şiirleriyle davranışları birbirine uymayan şair,  münafığın 
önde gidenidir, öyle değil mi?

- Şiir yazmak bir ihtiyaç mı? Hani her ağaç kendi 
meyvesini verir ya... Kimi insanların meyvesi şiir, kimi-
nin roman, vs.. Peki sizce şiir nedir?

- Şiir tıpkı ekmek gibi, su gibi, hava gibidir şair için.  
Şiiri şiirle anlatayım müsadenizle:

Şiir bir sihirdir büyüdür bence
“Varlık”taki sırrı görmektir şiir
Şiir uyumamak uykun gelince
Her müşküle kafa yormaktır şiir
Şiir, şairine verdirir emek,
Şiir, şairine yedirmez yemek.
Şiir, şairinin şerefi demek,
Sözüne bastığın parmaktır şiir.
Şiir, canlı iken sokar kabire,
Şiir, aman vermez yanlış tâbire.
Şiir bir yönüyle benzer cebire,
Hecelerle denklem kurmaktır şiir.
Şiiri meyveye benzetmek güzel... Fakat meyveyi ham 

iken yutturmaya kalkışırsanız, insanın boğazına durur. Şii-
ri olgunlaşınca okuyucuya ikram etmek gerekir.

- Şair; toplumun, ağrıyı beyne ileten sinir uçları, 
gerçekleri haykıran dili,  haksızlık karşısında sızlayan 
yüreği… Peki, bu elektronik, bilgi çağına rağmen ve üs-
telik gerçek yolu gösteren Kur’an-ı Kerim gibi yüce bir 
kitap varken, neden Hz. Muhammed’den bu yana İslam 
ülkelerinin hemen hepsinde soygun, rüşvet,  hırsızlık, 
vahşet, cinayet, iç savaş, sefalet, yokluk, adaletsizlik ay-
yuka çıkmış durumda? Şairlerin bunda payı yok mudur, 
ne dersiniz?

- Efendimiz döneminden bahsettiniz az önce. “Asrı 

Saadet”in meşhur bir şairi vardı Hasan bin Sabit adında. 
Onun yazdığı şiirler sahabe arasında dostluk ve sevgiyi 
yaygınlaştırırken, İslâm düşmanlarına karşı da mızrak te-
siri uyandırıyordu. Kalpten söylenenler kalbe nüfus eder, 
dilden söylenenler ise dilde kalır. Günümüzde çoğu şey 
yapmacık hale gelmiş. Her  “Kutlu Doğum Haftası”nda 
yazılan naatların çoğu bile, açılan yarışmalardan para ko-
parmak için yazılır olmuş. Kendisi hırsızın elebaşısı olan 
bir adam, hırsızlığı yeren şiir yazsa ne derece tesirli olur 
ki? 

Evet, şiir çok şeylere kadirdir bu ülkede. Yegâne ser-
veti parmağındaki alyansı iken, okuduğu bir şiirde mina-
releri süngü, kubbeleri miğfer yapan birinin bugün Karun 
kadar zengin bulunduğu gibi, babadan kalma tüm servetini 
şiir yüzünden tüketerek sefalet içerisinde ölenler de var, 
haksızlık karşısında susmamak uğruna kellesini verenler 
de var. Mesele bu işte! 

- Taşlama şiirleri zamanla güncelliğini yitirse de 
tarihe not düşmektir aynı zamanda. Sizden tarihe kazık 
çakan bu tür bir şiirinizi istesek ne dersiniz?.

- Elbette. “10 Ağustos 2014” şu şiirimle tarihteki 
müstesna yerini aldı mesela, bir bölümünü sunayım size:

Allah göndermiş ayet,
Mânâsı açık gayet;
“Kullar azarsa şayet,
Lâyığı gelir başa”
Padişahım çok yaşa!
*
Gurur duy eserinle,
Geminle, fenerinle.
Çıktın alın terinle(!),
Zirveye koşa koşa, 
Padişahım çok yaşa!
“Adalet”le yiyin siz,
Asla vermeyin tâviz.
Altı üstü halkız biz,
Ne gerek ekmek, aşa?
Padişahım çok yaşa!
*
 “Önemli mi ırkım?” de,
“Nedir sizden farkım?” de.
Sıkışırsan “Türk’üm!” de,
Memleket Kasımpaşa,
Padişahım çok yaşa!
Bak ERBABİ ne diyor;
Ahiret’e kafa yor.
Sorgu, suali pek zor,
Orda bulunmaz maşa,
Tövbe et, sümme hâşâ.
*
- Bilgiyurdu okuyucularına bir mesajınız var mı?
- Mesajım daha çok gençlere: Bilgiyurdu bir mektep-

tir. Bu mektebin ak saçlı bilgesi Mustafa Öztürk Hoca’mı-
za sonsuz minnet borcumuz var. Kayseri gençleri, günü-
müzün bu “Dede Korkut”undan azami istifade etmeliler. 
Sanırım yakında Cuma sohbetleri tekrar başlayacak. Hem 
bu güzel dergiyi, hem de derneği sahiplensinler. Çok oku-
sunlar, okusunlar, okusunlar.  

Bu güzel sohbetten, bu samimi dertleşmeden dolayı 
Bilgiyurdu ‘na teşekkür ediyorum. Çıktığınız kutlu yolda 
Allah yar ve yardımcınız olsun. Saygılarımla... 

- Biz de çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz…

Şiirlerinde dinden imandan hep 
bahsedip de en çok yalan söyleyen, 

devrin hırsızlarına methiyeler 
dizen; vatandan milletten dem 

vurup da milletini ayaklar altına 
alanlara yağcılık yapan şairler 

tanıdım ben.
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Daha önce öğrenme stratejileri üzerine yazdığımız ya-
zının devamı olarak öğrenme stratejilerine devam ediyo-
ruz. Önceki yazılarda, öğrenme stratejisinin ne demek ol-
duğu ve öğrenmeyi öğrenme konusunda açıklayıcı bilgiler 
verilmişti. Daha sonra öğrenmeyi öğrenme stratejilerinden 
dikkat stratejileri ve tekrar stratejileri anlatılmıştı. Daha 
sonra anlamlandırmayı arttıran stratejilere giriş yapılmış 
ve eklemleme stratejileri özetlenmişti. Bu yazıda anlam-
landırmayı artıran stratejilerden örgütleme stratejileri ele 
alınarak bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Konu yine öğren-
meyi öğrenme kavramı içinde değerlendirilecektir. Diğer 
stratejiler ilerleyen sayılarda anlatılacaktır.

Örgütleme Stratejileri: Örgütleme, düzenleme ya da 
bilgiyi gruplama, tutarlı yapılar oluşturma, kodlamaya 
yardım eden önemli bir süreçtir. Örgütleme, geniş ya da 
karmaşık bilgiler için öğrenme ve anımsamayı kolaylaştı-
rıcı bir süreç olarak işlev görür. Yapıda yer alan bir kavram 
hem genel açıklamaları hem de belirli örnekleri öğrenme 
ve anımsamada bireye yardımcı olur. Örgütlemede bilgi-
nin yeniden düzenlenmesi, gruplanması işlemleri yer alır. 
Örneğin; papatya, ayakkabı, şeftali, tabak, kedi, gül çatal, 
erik, bluz, elma, bardak, kuş, yasemin, pantolon ve köpek 
sözcükleri ezberlenecekse, şu şekilde düzenlenebilir (Ulu-
soy, Güngör, Akyol, Subaşı, Ünver, & Koç, 2003). 

PapatyaAyakkabıKediŞeftali Tabak

GülBluzKuşErikBardak

YaseminPantolonKöpekElmaÇatal
Kaynak: (Ulusoy, Güngör, Akyol, Subaşı, Ünver, & Koç, 2003).

Örgütleme stratejileri de eklemleme stratejileri gibi, öğ-
rencinin yeni materyali anlamlandırma düzeyini yükseltici 
stratejilerdir. Örneğin; önemli fikirleri, anahtar sözcükleri, 
kavramları not alma, özetleme, uzamsal temsilciler oluş-
turma, öğrencinin bilgiyi kendine göre yeniden organize 
ettiği öğrenme stratejileridir (Tay, 2002).

Not Alma: Gerek metnin kenarına not alma, gerekse 
öğretmenin ya da kitabın sunduğu bilgiyi yeniden organize 
ederek ayrı bir kâğıda not alma, öğrencinin önemli bilgiyi 
ayırt etmesini ve kendisi için daha anlamlı olacak şekilde 
organize etmesini gerektirir. Bu durumda, öğrencinin not 
alma stratejisini kullanması, hem dikkatini önemli bilgi 
üstünde yoğunlaştırmasını, hem de eski ve yeni bilgiler 
arasında ilişki kurmasını hem de bilgiyi kendisi için en an-
lamlı olacak biçimde yeniden örgütlemesini gerektirmekte 
ve sağlamaktadır. Sonuç olarak not alma, hem dikkat, hem 

eklemleme hem de örgütleme stratejisi olarak kullanılabil-
mektedir. 

Not alma; öğrencinin daha sonra bilgiyi tekrar etme ve 
gözden geçirmesini hızlandırmakta ve kolaylaştırmakta-
dır. Ancak not alma, öğretmenin ağzından çıkan her şeyi 
kaydetme değildir. Etkili not alan öğrenciler, öncelikle öğ-
retmenin söylediği ya da kitapta yazılı olan önemli fikirleri 
tanıyıp, kendine özgü bir biçimde özetleyen öğrencilerdir. 
Örneğin; öğrenci, not alacağı konunun ana hatlarını çıka-
rıp bu ana hatların içine önemli fikirleri yerleştirebilir. Ana 
hatlar öğretmen tarafından verilip öğrenci önemli fikirle-
ri bu ana hatlar içine yerleştirebilir. Ayrıca not almayı ve 
daha sonra çalışmayı kolaylaştırmak için tablo ve matris 
çizilip daha sonra not almaya değer bilgi, bu tablo ya da 
matrisin içine yerleştirilebilir (Senemoğlu, 2002). 

Not alma becerisi öğrencinin, aktif bir biçimde, anla-
tılan konu üzerinde düşünmesine ve özümsediği bilgileri 
uygun bir formda kâğıda aktarmasına yardımcı olmakta-
dır. Bu yönüyle not alma, ders dinlemeye yoğunlaşmayı 
sağlamaktadır. Aynı şekilde okurken not almada da bilgi-
nin işlenmesi ve yorumlanması söz konusu olduğundan 
bireysel çalışmanın etkililiği artmaktadır. Bu nedenle hem 
derste, hem de bireysel çalışmalarda not almak önemi bü-
yüktür. Derste alınan notlar, dersin önemli bölümlerinin 
belirlenmesinde öğrenciye yardımcı olur. Derste öğretme-
nin anlattığı bazı bilgiler kitapta olmayabilir. Not almak bu 
yönüyle de öğrencilere avantaj sağlamaktadır (Yıldırım, 
Doğanay, & Türkoğlu, 2000), (Rowntree, 2000), (Özak-

27

Gençlik Dergisi



pınar, 1998).
Özetleme: Öğrencinin yazılı materyali özetlemesi, et-

kili çalışma ya da öğrenme stratejilerinden biridir. Farklı 
öğrenme stratejileriyle ilgili yapılan çalışmaları gözden 
geçiren Presley ve arkadaşları (1989), özetlemenin kavra-
maya yardım ettiğini gösteren birçok kanıt bulmuşlardır. 
Özetleme, öğrencinin, bilgiyi anlamlandırmasına ve uzun 
süreli belleğe anlamlı olarak yerleştirmesine yardım et-
mektir. Çünkü özetleme öğrenciyi (Senemoğlu, 2002); 

1)  Anlamak için okumaya,
2) Önemli fikirleri ayırt etmeye,
3) Bilgiyi kendi sözcükleriyle ifade etmeye yönlendir-

mektedir. 
Özetlemenin gereği olan bu ilkeler, bilginin yeniden 

örgütlenmesini ve anlamlandırılmasını sağlamaktadır. 
Ancak, özetleme yeterliğinin kazanılması, öğretimi ge-
rektirmekte ve zaman almaktadır. Özellikle ilkokul öğ-
retmenleri, özet yapma konusunda kendileri model olarak 
öğrencilerine özetlemeyi öğretmelidirler. 

Egen ve Kauchak’a (1992) göre, özetleme stratejisinde 
şu basamaklar izlenmelidir (Ulusoy, Güngör, Akyol, Suba-
şı, Ünver, & Koç, 2003);

1) Metindeki önemsiz bilgiyi tanıma ve çıkarma,
2) Metindeki ana fikri belirleme ve kendi sözcükleriyle 

ifade etme,
3) Her paragraftaki en temel cümleyi seçme ve yeniden 

ifade etme,
4) Metnin ana fikri ve yan fikirleri arasındaki ilişkileri, 

anlamını bozmadan, çok kısa olarak bütünleştirme.
Özetleme ile ilgili bu öğretim, zaman alıcı olmakla bir-

likte, yapılan araştırmalar, özetlemenin hatırlama ve kav-
ramayı artırdığını göstermektedir. 

Bir diğer Örgütleme Stratejisi de Uzamsal Temsilciler 
oluşturmadır.

Uzamsal Temsilciler Oluşturma
Bilgiyi hiyerarşik bir biçimde şematize etme, konu-

nun ana hatlarını çıkarma, kavram şeması (haritası) ve ağı 
oluşturma etkili örgütleme stratejilerinden bazılarıdır (Tay, 
2002). 

Ana Hatları Oluşturma: Bölümün, ünitenin, konunun 
ya da okuduğu herhangi bir metnin ana hatların oluşturma, 
öğrencinin, o konudaki temel fikir ve yan fikirler arasında-
ki ilişkileri görmesine yardım etmektedir. Pek çok kitapta 
bölüm, ünite ya da konu başlarında o bölümde, ünitede, ko-
nuda işlenecek temel başlık ve alt başlıklar verilmektedir. 
Böylece okuyucunun, o bölümde işlenecek olan anahtar 
fikir (başlık) ve alt fikirler (alt başlıklar) arasındaki ilişki-
leri önceden gözden geçirmesine yardım edilebilmektedir 
(Senemoğlu, 2002). Kitapların ya da tezlerin içindekiler 
bölümü de konuların anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Tablo 1. Ana Hatları Oluşturma

2. YARATICILIK 21
2.1. Yaratıcılık Kavramı 21
2.2. Psikolojik Ekollere Göre Yaratıcılık 25
2.2.1. Psikanalitik Ekol 25
2.2.2. Hümanistik Ekol 26
2.2.3. Çağrışımcı Ekol 27
2.2.4. Gestaltçı Ekol 28
2.2.5. Faktöriyalist Ekol 28
2.3. Yaratıcılığın Boyutları 29
2.3.1. Yaratıcı Ürün 30
2.3.2. Yaratıcı Ortam 31
2.3.3. Yaratıcı Süreç 34
2.3.4. Yaratıcı Kişilik 38
2.4. Yaratıcılık ve Zeka 42
2.5. Yaratıcılık ve Cinsiyet 45  

Kaynak; Kaynak (2006, 8).

Tablo 1’de ana hatların gösterilmesine örnek görülmek-
tedir. Örnekte, yaratıcılığa ait kavramlar ve bu kavramların 
özelliklerini gösteren alt başlıklar görülmektedir. Ana hat 
sayesinde öğrenci konuyu bir bütün olarak görebilmek-
te, alt kavramları ya da basamakları ve ilgili kavrama ait 
türleri bir arada görebilmektedir. Bu ise kolay kavramayı 
mümkün hale getirmektedir.

Anlamlandırmayı artıran stratejilerden örgütleme stra-
tejisini burada tamamlayarak bir virgül koyuyoruz. An-
lamlandırmayı artıran diğer stratejilere gelecek yazıda 
devam edilecektir. Yararlı olması dileğiyle saygılarımı su-
nuyorum.
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Atatürk, Büyük Nutku’nun sonunda Türk gençliğinin birinci 
vazifesinin Türk Cumhuriyetini korumak ve kollamak olduğunu 
söylemiş ve bir başka konuşmasında da Cumhuriyetin bekçileri-
ne şu uyarıda bulunmuştur:

 “Asıl olan iç cephedir. Bu cephe, bütün memleketin ve bütün 
milletin vücuda getirdiği cephedir. Zahiri (görünen) cephe ise; 
doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silah cephesi-
dir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, yenilebilir. Fakat bu hal 
hiçbir vakit bir memleketi mahvedemez. Mühim olan, memleke-
ti temelinden yıkan ve milletimizi esir ettiren, iç cephenin düş-
mesidir. Bu hakikati bizden iyi bilen düşmanlar, bu (iç) cephemi-
zi yıkmak için asırlarca çalışmış ve çalışmaktadırlar.”   

 İleri görüşlülüğü kıyas kabul etmez büyüklükte olan Ata’mı-
zın bu ön görüsü de ne yazık ki özellikle son yıllarda, gerçek-
leşmiş ve hız kazanmış durumda. Bir yandan dış cephe yani 
TSK’nin savaş gücü ve azmi yapılan operasyonlar ve kurulan 
kumpaslarla sarsılırken bir yandan da iç cephe “etki ajanla-
rı” vasıtası ile çökertilmeye çalışılıyor.

Bu etki ajanları karşımıza gazeteci, yazar, program yapı-
cısı, akademisyen, hoca, imam, diplomat, bürokrat, siyasetçi 
olarak çıkıyor.  Bunların temel özelliği ulusal çıkarlar yerine 
hizmet ettikleri dış güçlerin çıkarlarını gizli açık savunmaları-
dır. Televizyonlar, gazeteler bu yalancı aydınlara doldu. Hangi 
kanalı açsak bunlar;  hangi gazeteyi alsak bunlar karşımıza çıkı-
yor. Halkımızı sürekli  yanlış yönlendiriyorlar;  ulusal değer-
lerimizi, Cumhuriyet’imizin temellerini savunamaz duruma 
getirmek için beyin yıkayıp duruyorlar.

İç cephe düşmanlarına  mütareke döneminde de çok rastla-
nırdı. Bunların büyük kısmı İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi 
idiler. Bu cemiyetin üyelerini hatırlatmakta fayda var: Vahdettin, 
Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nâzırı olan Ali Kemal, Âdil ve Meh-
met Ali Beyler ile Sait Molla, Mustafa Sabri Efendi. Derneğin 
başkanı da Rahip Frew idi. Mustafa Kemal bu dernek için nut-
kunda şunları söylüyor:

 “Bu derneğin iki yönü ve iki ayrı niteliği vardı. Biri açık 
yönü ve usulüne uygun teşebbüslerle İngiliz himâyesini sağlama 
amacına yönelmiş olan niteliği idi. Öteki de gizli yönüydü. Asıl 
faaliyet bu gizli yöndeydi. Memleket içinde örgütlenerek isyan 
ve ihtilâl çıkarmak, millî şuuru felce uğratmak, yabancı müda-
halesini kolaylaştırmak gibi haince teşebbüsler, derneğin bu gizli 
kolu tarafından idare edilmekte idi.”

O zamanki iç cephe düşmanları bir dernek altında toplandık-
ları için tanımak ve değerlendirmek kolay oluyor. Şimdiki ABD 
ve AB muhiplerini halkımız tanımakta zorluk çekiyor. Televiz-
yonlar, gazeteler, STK’lar bunların yuvası olmuş. Türk Ulusu-
nun çıkarlarını savunması gereken medyanın büyük kısmı bun-
ların kontrollerine girmiş. Atatürk’ün o yıllar için söyledikleri  
şimdilerde de geçerli; bu insanların amacı “Memleket içinde ör-
gütlenerek isyan ve ihtilâl çıkarmak, millî şuuru felce uğratmak, 
yabancı müdahalesini kolaylaştırmak”.  Değişen bir şey yok!

Bu etki ajanları, yeni bir yöntem geliştirdi. Bazı yazar ve po-
litikacılar sanki çok kötü bir şeymiş gibi ulusalcı olmakla suçla-
nıyor. Ulusalcılık da kasıtlı biçimde yanlış tanımlanıp kötüleni-
yor. Oysa ulusalcılık Türkiye Cumhuriyetini kuran iradenin 
adıdır. Bu irade kendisini en iyi “Ya istiklal ya ölüm” şeklin-
de ifade etmiştir.

 Türkiye Cumhuriyetini kuranlar başta Atatürk olmak 
üzere ulusalcıydı. Onun için yeni devlet  tam bağımsızlık, 
özgürlük, ulusal birlik, ulus egemenliği ve eşit vatandaşlık 

temelleri üzerinde kuruldu. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak 
isteyen güçler bu temelleri sarsmak ve yıkmak için bu temelleri 
savunan kimselere ulusalcı deyip saldırıyorlar. Unutulmamalı-
dır ki, ulusalcılar olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti de olmazdı, 
bağımsızlık da olmazdı, özgürlük de olmazdı, refah da olmazdı. 
Bugün bunlar adına neyimiz varsa bunu ulusalcılara ve onların 
kurduğu adı Türkiye Cumhuriyeti olan ulus devletimize borçlu-
yuz.

 Aziz halkımız şunu bilmelidir ki, ulus devlet olmadan 
bağımsızlık da olmaz, özgürlük de olmaz, refah da olmaz, 
kardeşlik de olmaz, insanca yaşamak da olmaz. Yıllardır bu 
dışarıdan beslenen  liboş, gerici, ikinci cumhuriyetçi yazarlar 
ulus devleti yıkmak için demokrasi dediler, özgürlük dediler 
ama onların esas istediği bölücülere, irtica yanlılarına ve işbir-
likçilere serbest çalışma ortamı sağlamaktı.

 Atatürk’ün “Cumhuriyeti kuran halka Türk” denir ifa-
desi unutturuldu, etnik kimlikler ön plana çıkarılarak Tür-
kiye Cumhuriyet içinde çok sayıda millet varmış gibi bir algı 
yaratıldı. Oysa Türkiye Cumhuriyetinde tek bir millet var-
dır o da Türk Ulusudur.

 Uluslar tek bir etnik guruptan oluşmaz. ABD, Fransa, Al-
manya, İtalya gibi ülkelerde çok sayıda etnik gurup vardır 
ama burada yaşayanların hepsi tek bir ulus halinde birleşmiş-
lerdir.  Türk Ulusu da böyledir. Zulümden kaçan milyonlar-
ca insan Anadolu’ya sığınmıştır. Kafkaslardan, Balkanlardan, 
Ortadoğu’dan Girit’ten, Kıbrıs’tan çok farklı etnik kökeni, mez-
hebi ve dini inancı olan insanlar, ulus devletimizin birleştirici 
özelliği sayesinde, çok büyük kısmı etnik olarak da Türk olan 
Anadolu’nun yerli halkı ile kaynaşıp son yıllara kadar   beraber-
ce ve kardeşçe yaşamışlardır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nde 
bütün bu insanlar kanun önünde eşittir. Hiçbir guruba farklı 
haklar verilmemiştir. Anadolu halkının Ahmet Yesevi’den, Hacı 
Bektaşi Veli’den, Yunus Emre’den bu yana özünde oluşmuş olan 
insan sevgisi de bu kardeşçe yaşamayı  mümkün kılmıştır. 

Bu halk, bir bağımsızlık savaşı vermiş ve  Cumhuriyeti 
kurmuştur .  Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle,   “Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir. “

 Son yıllarda, ulus devleti parçalamak ve kardeşliğe son 
vermek isteyen kimseler ve çevreler etnik kimlik ve mezhep 
farklılıkları üzerinden siyaset yaptılar ve ülkeyi parçalama 
noktasına getirdiler. Bu bölücü koalisyon,  faaliyetlerine etki 
ajanlarını da kullanarak halen devam etmektedir.  Etnik kimlik-
çilerin ve mezhepçilerin özlediği ortamın Suriye’de, Irak’ta ne-
lere, ne gibi canavarlıklara sebep olduğu gözler önündedir.

 Bu ülkede etnik kimliği ne olursa olsun herkes şunu 
bilmelidir ki, güvenliğimizin, geleceğimizin, refahımızın ve 
insanca yaşamamızın teminatı ulus devletin yaşamasıdır. 
Onu yaşatma ve yükseltme iradesine de ulusalcılık; bu irade 
içinde hareket edenlere de ulusalcı denir.  Ulusalcılar olmaz-
sa, Ulus devlet yani Türkiye Cumhuriyeti yıkılır ve onun altında 
etnik kimliği, dini inancı ne olursa olsun tüm Türkiye halkı kalır.

Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamayı vazife bilen 
her vatanseverin bu iç cephe düşmanları ile mücadele etmesi 
şarttır.

Not: Bu metinde geçen ulus, ulus devlet  ve ulusalcı kelime-
lerinin yerine millet, milli devlet ve milliyetçi de denebilirdi ama 
iç cephe düşmanlarının etkisini kırmak için onların kullandığı 
sözcükler  kullandım..

SALDIRI İÇ CEPHEYE

Eyüp Selahattin KARAKAŞ
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Anadolu toprakları sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış 
inanılmaz eserleri bağrında saklamış bir hazinedir. Bu medeni-
yetlere ait eserler kimi zaman bir sanatı ortaya koyan yönü ile 
kimi zaman tarihe kayıt düşmek amacıyla, kimi zaman ise insan-
lara mesaj veren yönüyle karşımıza çıkarlar. Türk medeniyetine 
ait eserlerde bu üç özelliği de aynı anda görmek mümkündür. 
Sayısız çeşitte eserler bunun en güzel kanıtıdır. Bugün kaybol-
maya yüz tutmuş nice değerlerimizden biri de  SOKU TAŞI dır. 

    Soku Taşı: Buğdayın bulgur, yarma, düğürcük şekline ge-
tirildiği mermer veya damarsız çingi taştan yapılmış içi oyuk 
dibektir. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügatit Türk’te soku için 
havan demektedir. Soku taşları halkın ortak malıdır. Herkes ihti-
yacı olunca kullanır. Genellikle soku taşlarına hasat mevsiminde 
ihtiyaç duyulduğundan dolayı özellikle bu dönemde bir düzen ve 
sıra içinde kullanılması gelenektendir. Soku taşları 80x80x80cm 
gibi ölçülerde olup içi boş 70x70x50cm veya 60x70x50cm öl-
çülerinde bir hazneden oluşur. Buraya tahıl hafif ıslatılarak ko-
nulur. Eğer kaynatılmış buğday konulmuş ise bulgur veya dü-
ğürcük yapılır. Yok eğer kaynatılmadan hafif ıslatılmış buğday 
konulmuşsa “yarma” yapılması içindir. Soku taşının haznesinin 
yarısına kadar konulan ıslatılmış tahıl iki güçlü kişi tarafından 
soku tokuçlarıyla saatlerde ritmik olarak dövme yapılır. Genel-
likle ikişerli en az iki ekip tarafından bu dövme işlemi karşı-
lıklı olarak yapılır. Soku tokuçlar dayanıklı ahşaptan yapılmış 
ve 15x15 veya 20x20 cm ölçülerinde dövme noktası olan çekiç 
görünümlü bir alettir. Ne çok hafif olur ne de çok ağırdır. Her 
kabilenin nadiren üzeri işlemeli bir çift soku tokucu vardır. Soku 
taşından dökülen tahıl üçüncü bir kişi tarafından dövme işlemi 
kesilmeden tekrar sokuya konulur. Soku etrafı kıldan dokunmuş 
“çul” tabir edilen bir sergi ile çevrilir. Soku taşında dövme ya-
parken yorulan ekip yerini diğer ekibe bırakır. Çalışanlar aynı 
zamanda tokuş sesinin ritmi ile türküler söylerler. Şenlik hava-
sında ki bu çalışma çoğu zaman imece usulüyle yapılır.

     Felahiye ilçesinin İsabey köyünde 3 adet soku taşı bulu-
nuyordu. Yıllar içinde iki soku taşı kaybolmuş bir tanesi ise Aziz 
Baldemir’e ait evin avlusunda kendini koruyabilmiştir. Bu taşı 
önemli kılan üzerindeki semboller ve şekillerdir. Çocukluğumun 
geçtiği bu köydeki bu eserin vermek istediği mesajı almak çok 
zor olmadı. Taşın sağ alt bölümünde yer alan Ön-Türk alfabesin-
deki su damgası en önemli hareket noktası oldu. 

Dediğim gibi bir taş üzerinde bir şekil veya 
çizgi varsa bunun bir anlamı ve mesajı mutla-
ka vardır. Bu yaklaşımla baktığım soku taşında 
ilk dikkatimi çeken kazayağı motifi ve üç ok 
sembolü olmuştur. Arapça SULH kelimesi ve 

Rumi 1284 tarihi ilk göze çarpan bilgiler olmuştur.  Kısaca re-
simde de göreceğiniz gibi bu taşın tarihe düştüğü kaydı hataları 

saklı kalmak şartıyla şöyle anlatabiliriz:    
Bu bir su paylaşım anlaşmasıdır. Rumi 1284 tarihinde (mi-

ladi 1869) yapılmıştır. Köyde iki adet Üç-ok   mensubu dede 
(alperen) vardır. Burada yaşayan halk Üç-ok’ların Salur boyuna 
bağlı 13 oba (kabile) ve  1 Kürt oba dan oluşmaktadır. Köy-
de 6 çeşme olup Akarcaçeşmesi’nden 4 oba,  Yukarıpınar’dan 
2 oba, Kalefir ve Kötü pınar çeşmelerinde ortak olarak 3 oba, 
Ebişalinpınar’dan 2 oba, Yassıpınar’dan ise 3 oba yararlanacak-
tır. 1869 tarihinde 13 oba’nın köyün yakınından geçen özün gü-
ney tarafında kalırken 1 obanın ise kuzeyde Türk obalardan ayrı 
bir Kürt kabile olduğu anlaşılmaktadır. Bu kabile köyün yamaç 
mevkisinde yerleşen Medetler denilen kabiledir ve Yamaç de-
denin yanındadır. Köy çeşmelerinden Akarca çeşmesi Pindirlik 
deresine dökülüp öz le birleşir. Yukarı pınar, Kalefir ve Kötüpı-
nar, İmamların bahçesinde özle birleşir. Yassıpınar kısa mesafe-
de öze katılır. Ebişalin pınar ise suyu az bir çeşme olduğundan 
3 sebze bostanını sular ve kesilir. Soku taşındaki çizimler bugün 
İsabey köyünde yer alan öz, dere, çeşme gibi su kaynakları ve 
bunların çizdiği yol ile neredeyse aynıdır. Bu soku taşı taşıdığı 
değer, yapmış olduğu görev ve barındırdığı sosyolojik özellikler 
itibariyle korunmayı hak ediyor inancındayım.

      Atalarımız, ne kadar kağıt üzerine yazılmış bilgi ve bel-
ge bırakmışlar ise bir o kadar da kullandıkları eşyalar üzerinde 
inanılması güç bilgileri paylaşmışlardır. Farkında olmadan her 
gün bir kültür hazinemiz yok olup gitmektedir. Hiç değilse mil-
letimizin aydın kesiminin daha hassas davranması ve kültürel 
mirasımıza sahip çıkması gerekir. Yapmak zorunda olduğumuz 
tek şey; atalarımız bize bu kültür hazinelerini bırakırken ve bi-
zim kim olduğumuzu bize bıkmadan hatırlatırken bizim de bu 
değerleri anlamamız ve bıkmadan anlatmamız olmalıdır. 

Seyit Ali ERGEÇ

Konuşan
Soku Taşı
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İNSANIN DÜŞÜNME 
ve DÜŞÜNEBİLME NİTELİĞİ ÜZERİNE 

21’inci yüzyılın birinci çeyreğini bitirmeye doğru gitti-
ğimiz şu bilgi ve teknoloji çağında insan hâlâ kendisini ve 
yeteneklerini tam olarak keşfedebilmiş gözükmüyor.

Antik çağ bilgesi Sokrates “Kendini tanı” dedi.
 Aydınlanma ve Rönesans’ın hazırlayıcısı Descartes, 

“Düşünüyorum, o halde varım” dedi.
11’inci yüzyıl İslamî dönem Türk edebiyatının ilk eseri 

olan Kutadgu Bilig’deki dört kahramandan birisi Öğdül-
müş,  akıl ve anlayışı temsil eder.

 Yine yüce dinimiz İslâm’ın kutsal kitabı Kur›an, çoğu 
ayetinde akıl ve  doğru düşünme üzerinde durur: 

Bakara suresi 179. ayet , “Ey temiz akıl sahipleri”,
Âl-i İmran suresi 7. ayet, “ …Üstün akıllılardan baş-

kası da derin düşünmez” der,
Âl-i  İmran suresi 65. ayet “ … Siz hiç düşünmüyor 

musunuz?”, 
Maide suresi 58. ayet “ Namaza çağırdınız zaman, 

onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların, akıl-
larını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayı-
dır.” der. Hadislerde de “âlimlerin peygamberin varisleri 
oldukları”  belirtilmektedir. 

Yine Hz. Mevlâna’nın “Aklın başına geldiği anda piş-
man olacağın bir işi sakın yapma; akıl padişahı kafesi kırdı 
mı kuşların her biri bir yöne uçar; aklın varsa bir başka 
akılla dost ol da danışarak yap ; bilgiye ulaştı mı ayak, 
kanat olur; sen kendi değerinle ve düşüncenle iki âleme de 
bedelsin; ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun” 
şeklindeki sözlerinin  yüzlerce örneğini vermek mümkün-
dür; ama bu örmekler  bu yazımızdaki konuya giriş için 
yeterli olacaktır.

İnsanoğlunu diğer canlılardan ve kendi cinslerinden de-
ğerli kılan niteliklerinin başında düşünebilmesi, daha doğ-
ru bir tabirle düşündüğünü her anlamda uygulaması, tatbik 
etmesi gelir. İnsanın düşünmesi, merak etmesi evreni ve 
kendini temaşa ve sorgulamaya tabi tutmasıyla başlar. Me-
rak etme, insanda olumlu-olumsuz geliştirilebilen duygu-
sal ve bilişsel bir yöndür. Çocuklarımızı, peygamberî bir 
nida olan “Allah’ım benim merakımı artır” ifadesi min-
valinde yönlendirmeliyiz. 

Akıl ve düşünce iç içe geçmiş kavramlardır. İnsanın bu 
niteliklerini gerçekleştirmesi kendiliğinden olmaz/olamaz. 
Şu an yetişen nesillerin ve onları yetiştirmeye-yetiştirme-
meye çalışan eğitim sistemimizin ne denli akıl-düşünce 
ekseninde gittiğini yine aklını ipotek altına aldırmayan 
her insan görebilir. “Akıl padişahı kafesi kırmamalıdır” 
diyor Mevlâna; «nedir bu kafes benzetmesi?» diye düşün-

düğümüzde aklın yöneticisi olduğu her şey hatra gelebilir. 
Burada akıl ve düşünceden kastımız sadece pozitif ilim, 
maddî bir fikir yanında duygusal, kültürel her türlü zekâ, 
fikir kullanımıdır.

Çağımız dünyası, her şeyin yüksek hızda gitmeye alış-
tırıldığı, çabuk tüketilmeye çalışıldığı, her türlü ilişkinin 
yüzeyselleştirildiği melez bir dönem yaşamaktadır. Bu 
dönemde ak ve kara artık çıplak gözle kolay kolay seçi-
lememektedir. Bu yüzden bu çağda aklı, gerçekten olması 
gereken yere oturmak gerekmektedir. Yoksa aklımız değil, 
aklımızı yanlış kullanmak başımıza birçok felâket getirebi-
lir. Bir insan düşünün: pazara çıkarken ince ayarlı liste ha-
zırlıyor, fazla-eksik bir şey almamak, hata yapmamak için. 
Aynı insanın bilgi edinme, okuma, düşünme, karar verme, 
seçme ve seçilme, aile ve toplum ilişkileri konusunda hiç-
bir listesi olmadığını görseniz siz bu insanın aklıyla mı 
midesiyle mi yaşadığını düşünürsünüz? Bir ayak düşünün 
bilgiye ulaşınca kanat olan. Demek ki bilgi, erdem, akıl 
ve bunların hepsinin içinde olduğu düşünme davranışı çok 
önemli bir özelliğimiz oluyor.

Tabîî burada başka bir soru aklımıza geliyor: Aklı 
kullanmak: ama nasıl? Merak etmek: neyi, nasıl, neden? 
Düşünmek ve düşünce gücünü kullanmak: nasıl ve hangi 
yöntemle? Burada ilk nokta, kişinin kendi bilgi ve değeri-
ni bilmesi gerektiğidir; yani siz arabanızı pazara çektiniz; 
ama satma niyetinizin neden meydana çıktığını, hatta böy-
le bir niyetinizin olduğunu ve bunun yanında arabanızın 
fiyatını, özelliklerini bile bilmiyorsunuz. Size bu pazarda 
kimse yardım edemez. Biz de şimdi öyle yaşıyoruz. Sanki 
tepemizde birileri tepiniyor ve tepinirken de durmadan bu 
şekilde yola devam edeceğimizi, sırtımızdayken bile bize 
söyletiyor, «ben size öyle değer veriyorum ki siz beni hiç 
yere indirmiyorsunuz» diyor ve ekliyor: «Size akıl gerek-
mez, siz akıllı biri tarafından yönetilin, yeter; size düşün-
mek gerekmez, size kendini düşünen biri yeter. Biat edin, 
yeter; her şeyi bana bırakın, siz rahat edin!»  

Sonuç olarak düşünme gücü, insanı diğer canlılardan 
ayıran en önemli özelliğidir. İnsanın bu özelliğini mutlaka 
gün yüzüne çıkarması gerekmektedir. Nasıl çıkar karanlık-
lar aydınlığa, sen yanmazsan ben yanmazsam insanoğlu! 
İnsan tüm iş ve işlemlerinde, hissiyatında, fikriyatında ak-
lını kullanmalı ve düşünen insan heykeline de deli mua-
melesi yapmayı bırakmalıdır. Öyle bir çağ ki bir deliyi bin 
akıllıya padişah yapabiliyorlar. Akıl, aklın kapısını çalmalı 
ve evdeki herkes gelene kapıyı açmalı.

Metin ÇETİNOĞLU
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Dergimizde zaman zaman yer alan yazılarımızda eli-
mizden geldiği kadar “sözün ötesine geçebilmek” özdeyişi 
ile formüle edilebilecek olan, karşılaşmış olduğumuz ha-
diseleri değerlendirirken, söylenenlere değil, yapılanlara 
bakmanın daha gerçekçi ve geçerli olacağını ifade etmeye 
çalışıyoruz. Bu anlamda, özellikle de gençlik yıllarımız-
dan başlayarak, şahit olduğumuz veya içerisinde bizatihi 
yer almış bulunduğumuz “yaşanmışlıklar” ı örnek olması 
düşüncesi ile okuyucularımıza sunmaya gayret ediyoruz. 
Ağabey dediğimiz insanların söz ve faaliyetlerinden na-
killer, ayrıca bizce anlamlı olan uygulamalardan tablolar 
sunmaya çalışıyoruz. “Dava adamı, öncelikle görevini en 
iyi şekilde yapmak durumundadır.” Ölçüsünü önemli bu-
luyoruz. Dışarıdan bakanların “bunlar dost” diyebildikleri 
bir münasebet şeklinin örnek olması icap ettiğinin altını 
çizmeye gayret ediyoruz. Dualar “fiili dua” olsun demek 
istiyoruz. Hele de “vaat ettiğinizi yaşantınızla temine mec-
bursunuz” prensibinin toplumsal hayatta vazgeçilmez ol-
duğuna dikkat çekiyoruz. Netice olarak da İnsani- İslâmi 
bir anlayışı hakim kılmanın “ilacı” nın çok uzaklarda ol-
madığını, işin “bizde” bittiğini söylemeye çalışıyoruz. 
“Bir elime ay’ı, bir elime de güneş’i verseniz gene de 
davamdan vazgeçmem” şeklindeki iman şahlanışının, bu 
fasıldan söylene bilecek ne kadar söz varsa hepsini silip- 
süpürecek nitelikte bulunduğunu ve bu ilkenin insanlığın 
anlına kazınması gerektiğini, anlamaya ve anlatmaya çaba 
gösteriyoruz…

Sorabiliriz: insanların düşündüklerini söyleyemedikleri 
bir ortamda “çözüm” olarak yazılan ve söylenenler nasıl 
olacak da uygulama imkânı bulabilecek? Bu türden soru-
ların cevabı “reçete” yi kimin yazdığına ve kim için yazıl-
dığına göre şekillenecektir… Ancak her halükârda “tercih” 
bizim tarafımızdan yapılacak ve bu gerçekte hiçbir zaman 
değişmeyecektir. Zira, yaşadıklarımız hep “elimizin eseri 
olacak” ve ekilen çavdar ise buğday devşirmek mümkün 
olmayacaktır. Bilindiği üzere, “eşyanın tabiatının icabı” 
diye de bir hakikat vardır… “Gökten bile bir şey gelse” o 
da gayretimiz sonucudur.

Doğru- yanlış yaşamakta olduklarımız ve yaşayacak-
larımızın “biz” den kaynaklanarak saçılıp- serpileceği 
gerçeğinden hareketle, örnek yaşanmışlıklar anlamında 
şahit olduğumuz ve de bilinmesinde fayda mülahaza etti-
ğimiz sohbet ve uygulamaları sizlerle paylaşmaya devam 
ediyoruz .malum olduğu üzerei sohbet ve menkıbelerin 
kültürümüz bakımından, başta öğretici olan yönü yanında, 
özendiricide bir hususiyeti bulunmaktadır. Meramın anla-
şılması ve dolayısıyla da yaşanması kolaylaşmaktadır.

Niyetimiz “halisane” olmasına rağmen, yine de yan-
lış bir kanaatin hasıl olmasına meydan vermemek adına 
küçük bir açıklama yapmaya ihtiyaç var; Bilindiği üzere 
en “lüzumsuz” insanın hayatında bile bir olumlu tablo 
görmek- bulmak mümkündür. Çok farklı nedenlere bağlı 

olarak ademoğlunu farklı kılıklar içinde bulmak ihtimal 
dahilindedir. Bu ve benzeri nedenlerden hareketle, bir şah-
sın örnek bir yaşanmışlığından bahsedebilmek için, bahse 
konu olan eylemin söz konusu ferdin düşünce bütünlüğüne 
uygun düşmesi icap eder. Tesadüfen ortaya çıkmış olan bir 
olumlu hareketten kalkarak takdimde bulunmak dinleyen-
leri- okuyanları fena halde yanıltır. Bu realite göz önünde 
bulundurularak, örneklerimizi ifade etmeye çalıştığımız 
yanlış ile malül olmayacaktır. Sunumlarımız, görebildiği-
miz kadarı ile bahse konu olan şahıslar için, “tam da genel 
temayüle ve tanınmışlığına uygun düşmüş” denilecek doğ-
rultuda olacaktır.

Doktor İsmail Alikişioğlu, şehrimizin “okumuş” olan-
larının ilklerindendir. Klişeleşmiş ifade şekliyle, “okuyan 
kim vardı ki, falan ağanın oğlu, filanın torunu, bir de bil-
mem kimin elinden tuttuğu…” bir uygulama söz konusu. 
(ilkokul mezununun devlet memuru olduğu bir ortam)

İsmail ağabey itanıyanların hemen hepsinin, olumlu 
anlamda müşterek bir kanaate sahip oldukları bir büyü-
ğümüzdü. Meslek hayatı ve insani ilişkilerinde muhatap-
larının kendisinden “memnun” ayrıldığı bir arkadaş bir 
komşu… mütevekkil, sıcakkanlıve bu vasıfları yansıtan 
bir münasebet düzeyi… kendisine güven telkin eden bir 
duruş…

Meslek hayatında da işi ve kişiliği ile kendisini kabul 
ettirmiş bir doktordu. Özellikle mide filmi çekilecekse 
ilk akla gelen isim rahmetli olurdu. Bir sohbet esnasında 
kendisinin tercih edilmesinin sebebi sorulduğunda, tam da 
kendisine yakışan şöyle bir izah yapmıştı: “hastanın rönt-
gen çekilmesini gerekli kılan halin varlığı- yokluğu husu-
sunda kesin bir hükme varıncaya kadar uğraşıyorum. Bir 
de çekilen film net çıkmamış ise o malzemeyi feda ediyor, 
yeniden çekiyorum. Yoksa diğer meslektaşlarımdan farklı 
bir alet- edevat ve bilgiye sahip değilim.”

Ultrason cihazının çok revaçta olduğu, bir çok röntgen 
mütehassısının da bu aleti kullandığı ve iyi de müşterisinin 
bulunduğu bir devir de, kendisinin niye böyle bir tercih-
te bulunmadığı sorulduğunda, nerende baksanız otuz yıl 
önce bana çok anlamlı ve ahlaki gelen şöyle bir cevap ver-
mişti: “Ben söylediğiniz işin ihtisasını yapmadım ki, (dik-
kat lütfen) hastanın üzerinde zanaat mı öğrenilir?” hayatın 
bütün safhalarına uygulanması gereken İnsani- İslami bir 
ölçü… Yapacağın işi “hak etmiş” olmanın en veciz ifadesi. 
Allah da Maun suresinde namaz ibadetini alışkanlık haline 
getirmiş veya gösteriş şekline büründürmüş olanların de-
ğil, Yaradan’ın tayin ve tespit etmiş olduğu şartları yerine 
getirenlerin ifa edebileceğini söylemiyor mu? Demek ki 
İsmail ağabey yıllar öncesinden doğru yolu bulmuş. Allah 
‘ın muradını çok net anlamış. (Herhalde ibadetlerin insan-
ları kötülüklerden alıkoyması da ancak böyle bir uygula-
ma ile temin edilir.)

İnsan hayatında düşünce bütünlüğünün yaşanıyor 

YAŞANMIŞLARIN ANLAMI 
ve YOL GÖSTERİCİ NİTELİĞİ

Mustafa ŞERBETÇİOĞLU
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olması, faaliyetlerdeki güzelliklerin arızi olmaması ile 
mümkündür. Bir birini takip eden güzellikler bir bütünün 
parçaları konumundadır. Nitekim, rahmetlinin muhterem 
zevcelerinin ifadesine göre, bağ yerinde yakaladığı akre-
bin iğnesini cımbız ile çıkarttıktan sonra böceği bırakır-
mış. Akrep yaşar mı yaşamaz mı bilemem ama, halisane 
bir niyet. Tamı tamına anlatmaya çalıştığımız anlayışına 
denk düşen bir yaklaşım… Acizane hep ifade etmeye gay-
ret ediyoruz, “güzellik çok uzaklarda değil…” (herhangi  
bir bilgi sahibi değilim ama öyle inanıyorum ki, rahmetli 
zekat, vergi iadesi zarfını doldurma , kira gelirini beyan 
etme gibi konularda da kendisine yakışanı yapmıştır. Her-
kes de kendisini bu hususlarda teste tabi tutabilir.)

İstanbul’un Perşembe pazarı şöhretinde olmasa da bi-
zim de kapalı çarşımız var. Burasının da kendi damgasını 
taşıyan alışkanlıklar ve kurallar silsilesi mevcuttur. Sabah-
ları, uzun bir geçmişin tecrübesi ile olgunlaşmış teamüllere 
göre açılan iş yerleri ile başlayan bir “kapalı çarşı dünyası” 
söz konusudur. Müşteri karşılamadaki tavır, laf- söz tam 
bir “seremoni” dir. Esnafın kendi aralarındaki münasebet 
şekli görülmeye- bilinmeye değer hususiyetleri bünyesin-
de taşır. Çarşının “erbabı” olanlar, bir kelime veya masum 
bir hareketten yola çıkarak muhatabını ilmek ilmek çö-
zerler. Bu mekanda, adamın yürüyüşüne kırk türlü mana 
verilir. Dükkanı yarım saat geç açmanın hangi manalara 
çekilebileceği, ancak iş başa gelince anlaşılır. Ferdin ki-
şiliğini bire bir yansıtan ve tamamen söz konusu şahsın 
yapıp- ettiklerinden neşet eden “lakap” muhatabına “cuk” 
diye oturur ve yedi nesil devam eder. Kesinlikle her hangi 
bir art niyet söz konusu değildir. Tabiri caizse lakap, şah-
sın bizatihi kendi beyanıdır. İşte, kapalı çarşı’mız böyle bir 
“imalat” ın üretim merkezidir:

Çarşı, özellikle gençler için bir “mektep” konumunda-
dır. Zaman zaman öyle hadiselere şahit olunur ki, tartış-
masız “ders” niteliğindedir. Bazı yaşananlar da vardır ki, 
yeni yetmelerin “pişmesi” için tezgâhlanmıştır. Bu türden 
uygulamaları çarşılı müştereken yönetir. Zira, sonuç konu-
sunda herkes hemfikirdir. 

Halıcı esnafı olarak Kemal ve Kadir Özkırşehirlioğlu 
kardeşler “kabul görmüş” çarşı sakinlerindendir. “Kimse-
nin işine karışmaz, kimseyi de işlerine karıştırmaz” olarak 
bilinirler. Ayrıca da, yeri geldiğinde görüşlerine baş vuru-
lan ve “ne yaptıkları da bilinmek istenilen” insanlar ara-
sında yer alırlar.

Kemal ağabeyin bir arkadaşı, satılmasını temin düşün-
cesi ile bir parça halıyı kendisine gönderir. Başka hiçbir 
beyanı yoktur. Rahmetli de çarşının usulüne uygun olarak 
malı dellala verir. Uygulama, dellalın gezdirdiği halıya, 
işine gelenin ulaşmış bulunan fiyatı artırması şeklinde 
devam eder. Oluşan fiyat ile artık kimsenin ilgilenmediği 
noktada sonuç, halının sahibi durumundaki esnafa iletilir. 
Yetkili de ya “parayı al” diyecek veya “malı getir” talima-
tını verecek, son bir ihtimalde de, değeri olduğu düşüncesi 
ile malın biraz daha dolaştırılması söylenecektir. Kemal 
ağabey de, kendisine havale edilen iş ile ilgili olarak malı 
dolaştırma işleminin biraz daha devam etmesini ister. Ka-
naati, malın değerini bulmadığı merkezindedir. Bu esnada, 
son fiyatı vermiş olması kuvvetle muhtemel olan bir esnaf 
rahmetlinin yanına yanaşıyor ve “Kemal ağa mal değerini 
buldu gayrı bırak” diyor. Bu an sigortaların attığı safha-
dır.  Kemal ağabey söylediklerini şu çok anlamlı cümle 
ile noktalar: “Arkadaşım beni adam bilmiş, bir iş havale 
etmiş,;bu malın daha ederi var, böyle bir yanlışlık yapılır 
mı?” Bu durumda, “anlayana siviri sinek saz…” demekten 

başka söylenecek bir söz olmasa gerek. Hadise, nereden 
baksanız 50 yıllık, gücü yetenler günümüzle mukayesesini 
yapabilirler. 

Şehrimizde bağcılık malum, ayrıca da bu memlekette 
ciddi ciddi ilkbahar mevsimi yaşanırdı. Bu mevsim bo-
yunca da aile boyu bağ bahçe işleriyle meşgul olunulurdu. 
Ancak, oldum olası bağcılık özellikle delikanlı neslin ha-
dikapıdır. Tatil günü bağa gidilip çalışılacak, bütün bir se-
zon şehrin her türlü imkanından mahrum bir şekilde “dağ 
başında” gün sayılacak. Bağdan inilecek olmanın işareti 
olan alamet yakılana kadar da bu didişme devam edip gi-
decektir. 

Bahçe işlerinin başladığı bir Pazar günü  Salih Emmi, 
Kemal ağabeye bağa gidileceğini söyler. Fakat, rahmetli-
nin o taraklarda bezi yoktur. Emre icabet etmez. Sonunda 
Hacı amca sokrana sokrana bağın yolunu tutarken, Kemal 
ağabey de Kırşehir pazarına gider. Akşamüzeri almış oldu-
ğu halı ile eve dönen Kemal ağa babasını karşılar. Ancak 
Hacının surat bir karış, üstelik de yorgun. Kemal ağabey 
yemekten sonra almış olduğu halıyı yere serer ve babasına 
kaç lira edeceğini sorar. Salih emmi gönülsüz gönülsüz bir 
fiyat söyler. Kemal ağabey tam da aradığını bulmuş olan 
insan edasıyla taşı gediğine kor: “halıyı söylediğin fiya-
tın yarısına aldım, artanına gelecek Pazar dört amele al 
öyle bağa git” der. Olay asgari 70 yıllık… Salih amcanın 
doğrusu, bağdaki işlerin para ödenmeden yapılmasıdır  ve 
bu anlayış Hacı’ya mahsus da değlidir. Böyle bir uygula-
manın alternatif maliyeti konusunda hemen hiç kimsenin 
bir düşüncesi yoktur. Ancak, bu gün de çok farklı bir tab-
lo içerisinde değiliz. Sorun, “ne yaptığını sorgulamama” 
problemi, “faydayı” sadece maddi yönü ile ölçüyor olma-
nın sıkıntısı…

Yaşanmışlıklar en öğretici ve anlamlı olan kaynak-
lardır. Hatıraları, “milletlerin hafızası” olarak görmek ve 
bunları ilim süzgecinden geçirerek güncellemek, ülkele-
rin istiklbali adına vazgeçilmez faaliyetler olmalı. “İnsa-
na yatırım”ın ana unsuru tereddütsüz “kendini bilmek”ten 
başlamalı. 

Geleneksel olarak 8 
yıldır düzenli olarak 

sürdürdüğümüz “Cuma 
Toplantıları” bu dönem 

10 Ekim 2014 Cuma günü 
akşamı başlayacaktır. 

Katılmak isteyen herkese 
duyurulur.

Bilgiyurdu 
Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği
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Standart belirli ölçülere, kurallara, yasaya ve kullanıma 
uygun olan kalite derecesidir. Üretilen malın veya verilen 
bir hizmetin, amaçlarına uygun şekilde üretilmesini sağ-
lamak için için her zaman ve şart altında taşıması gereken 
özelliklerini belirleme ve teknik biçime sokma işlemidir. 
İmal edilen ürünlerde standardın sağlanması toplum sağlı-
ğı açısından büyük önem taşımaktadır. Standart, tüketici-
nin fiat ve kalite yönünden aldanmasını önler, onun çıkar-
larını koruyan ve onu tatmin edici mal üretilmesini sağlar.

Kalite ise bir ürünün, tüketicinin ihtiyaçlarını karşıla-
yacak ve beğenisini kazanacak şekilde  olmasıdır. Ürün, 
hatasız, beklentilere uygun ve mükemmel olmalıdır. Kali-
te, müşteri tatminidir. 

Her millet gibi Türk kültür ve medeniyetinin dün-
ya medeniyetine katkıda bulunan çeşitli değerleri vardır. 
İşte bu değerlerden biri de dünyanın ilk standardı olarak 
bilinen, ürünlerin fiyatlandırıldığı, kalitenin devamlılığı-
nı sağlamak için gerekli caydırıcı cezaların konduğu bir 
kanunun çıkarılmasıdır. Sultan II. Bayezıd 1502 tarihinde 
Bursa’daki üretim ve piyasa standartlarını belirlemek için 
«Kanun-nâme-i İhtisab-ı Bursa» fermanını yayınlamıştır. 
Vatandaşların günlük yaşayış ve geçimi ile ilgili olan bu 
kanun, her hakimlik bölgesinde ayrı ayrı ve doğrudan doğ-
ruya halkın ihtiyaç ve isteklerinden alınan ilhama dayana-
rak hazırlanmıştır.

İhtisab, insanları doğruya ve iyiye yöneltmek, kötülük-
lerden vazgeçirmek i ve böylece  sosyal huzuru sağlama-
ya yönelik bir hizmettir. Bu hizmetlerin yürütülmesi için 
memurlar tayin edilmiştir. İslam devletlerinde bu vazifeye 
“hisbe” ve görevli memura da “muhtesip” denirdi. Muh-
tesip, Müslümanların cuma vaktinde camiye gitmelerine 
dikkat eder, sayıları kırkı aşan topluluklarda cemaat teş-
kilatının kurulmasını sağlardı. Ramazan ayında alenen 
oruç yiyenler, içki içip sarhoş olanlar, iddet beklemeden 
evlenen kadınlar, yasak musiki aleti çalıp âlem yapanlar, 
İslâm’a aykırı hareket edenler, bu muhtesip tarafından ta-
kip edilir, cezalandırılırdı. 

Muhtesip devleti temsil ettiği için geniş cezalandırma 
yetkisine sahipti. Okulları teftiş eder, çarşıların nizam ve 
intizamını sağlar, ölçü ve tartıları kontrol eder, dinle alay 
edenleri takip eder, komşu hakkına tecavüz edenlere engel 
olmaya çalışırdı. Bir şikayet beklemeden de gördüğü uy-
gunsuz hallere anında müdahale eder, yetkisini kullanırdı. 

Muhtesipler zeki, bilgili, nur yüzlü, heybetli ve vakur  
kişilerden seçilirdi. Dinî emir ve yasakların yanında me-
muriyetini ilgilendiren iktisadî konuları da bilmesi,  güzel 
ahlâklı ve takva sahibi olması lazımdı. İslam dini, imal 
edilen ürünlerde kaliteye, standarda ve ticarette ölçü ve 
tartıya çok önem vermiştir.

Yüce Allah En›am Sûresi 152. âyette “Ölçeği ve tartıyı 
tam ve denk tutun”, A’raf Sûresi 85. âyette “Artık ölçeği ve 
teraziyi tam tutun, insanların eşyasına haksızlık etmeyin”, 
Şuara Suresi 81.âyette “Ölçeği tam ölçün de hak yiyen-
lerden olmayın”, 182.âyette “Ve doğru terazi ile tartın”, 
183. âyette “Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin”, 
Rahman Sûresi 9. âyette “Tartıyı adaletle doğru tutun, te-

raziyi aksatmayın”, Mütafifin Sûresi 1. âyette “Veyl ölçü 
ve tartıda hile yapanlara”, 3. âyette “Onlar ölçtükleri ve 
tarttıklarında ise eksiltirler” demektedir.

Peygamber Efendimiz de “Bizi aldatan bizden değil-
dir” diye uyarıda bulunmuş,”Kim âfete uğramış (çürük ve 
bozuk) meyve satarsa kardeşinin malından bir şey alma-
sın” ,”Kişinin malında bir kusur varsa söylemeden sat-
ması ona helâl olmaz”, “Kusurunu açıklamadığı bir malı 
satan bir kimse, daima Allah’ın gazabı altındadır ve me-
lekler devamlı ona lânet eder” demiş, ayrıca “Çalışmasını 
doğru ve güzel yapan işçiyi Allah sever” sözü ile doğru 
çalışmanın mükafatını belirtmiştir.

İlk Türklerde iş, ticaret ve çalışma hayatının kuralları, 
ürünlerde kalite ve standartlar örf ve adetlere göre belirle-
nip toplumun inanç ve geleneklerine göre yerine getiril-
miştir. Asayiş, güvenlik ve kalite, mal ve hizmetin stan-
darda uygun üretiminin denetimi önceleri “yarkan”, sonra 
«şad», «tudun» ve Osmanlılar döneminde de «subaşı» adı 
verilen görevlilerce sağlanmıştır.

Selçuklular döneminde  üretim, kalite ve standart de-
netimi ahilik teşkilatı eliyle  uygulanmıştır.  Ahilik teşki-
latının kurucusu 1171 yılında Azerbaycan’ın Hoy kasa-
basında doğan iktisatçı, sanatkâr ve âlim olan Ahi Evren,  
Anadolu’daki Türk esnaf, sanatkâr ve üreticilerin karşı-
laştıkları sosyal ve ekonomik sıkıntılara çözüm getirmiş; 
kaliteli, bol ve ucuz üretim metodu ile halkı refaha ve hu-
zura kavuşturmuştur. Üretim esnasında sıkı bir oto kontrol 
sistemi geliştirilmiştir. Ahilikte kaliteli ve standart üretim 
elde edebilmek için geliştirilen usul ve kaideler, bugünkü 
«Toplam Kalite Denetimi» ve «oto kontrol sistemi»nin ilk 
hayata geçirilişidir. Bir bakıma, bugünkü Türk Standartları 
Enstitüsü Kurumunun o tarihlerdeki ilk teşkilatıdır. Ahi-
likte, işyerlerinde çalışanlar ve çalıştıranlar iş ahlakı ku-
rallarına riayet etmeye mecbur tutulmuş, mesleğini kötüye 
kullanan veya kalitesiz mal üreten kimseler cezalara tabi 
tutulmuşlardır. Bu cezalara rağmen kurallara uymayan iş 
sahibi meslekten ihraç edilirdi.

Ölçme ve standartlaşma konusunda ilk ve en büyük uy-
gulama 500 yıl önce Türkiye›de başlamış, ülkede bölgenin 
özelliklerine ve üretim çeşitlerine göre standartlar konmuş 
ve uygulanması sağlanmıştır. Ürünlerin standartları ihtisap 
ve ahilik gibi teşkilatlar vasıtasıyla denetlenmiştir.. Gün-
lük hayatın her aşamasında yazılı kurallar ve standartlar 
belirlenerek önemli bir sistem ortaya konmuştur. 

Padişah II. Bayezıd’ın yayınladığı «Kanunname-i 
İhtisab-ı Bursa»da sanayi mamulleri, hayvanî ürünler, 
orman ve tarım ürünleri(her türlü sebze-meyve, tuz, ek-
mek, yumurta, et, süt, yoğurt, peynir), tekstil mamülleri 
ve mücevheratın özellikleri ayrı ayrı belirtilmiş; satışları, 
fiyatları ve kaliteleri bir esasa bağlanmıştır. Çarşıda satılan 
ekmeğin ağırlığından, pişirme şekline, meyve-sebzenin 
olgunluğunun tarifinden fiyatlarına ve taşınma ücretleri-
ne, üretilen ürünlerin ham maddelerinin tarifinden üreti-
leceği şekil ve boyutlarına kadar, birçok ürünün standardı 
belirlenmiştir. Bu kanun-namede kalite, boyut, ambalaj 
gibi konularda standartlar tespit edilmiş, narh ve ceza hü-

TÜRKLERDE STANDART VE KALİTEYE VERİLEN ÖNEM  VE
KANUN-NÂME-İ İHTİSAB-I BURSA

Necdet BAYRAKTAROĞLU
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kümlerine yer verilmiş, her bir esnaf grubu için ayrı kâr 
limitleri konmuştur.Tarım ürünleri değerlendirilirken cins 
ve türleri ile turfanda zamanları göz önünde bulunduru-
larak fiyatları sabit tutulup mevsimine göre değiştirilmiş-
tir. Bu kanun hazırlanırken standart esasları ve narhların 
belirlenmesinde bilirkişilerin, halkın ve güvenilir kişilerin 
üretici-tüketici ve diğer ilgililerin fikirleri alınmış Türk örf 
ve âdetleri de dikkate alınarak hukuku iyi bilen Mevlâna 
Yaraluca Muhyiddin tarafından yazılı hale getirilmiştir. 
Sultan Bayezıd tarafından Bursa’dan başka, İstanbul ve 
Edirne şehirlerine yönelik ihtisab kanunları da yayınlanıp 
yürürlüğe konmuştur. 

Bu standartlar içinde ekmeğin ağırlığı ve üzerine kona-
cak susam miktarı bile bulunmaktaydı. Buna uymayanlara 
ciddi cezalar veriliyordu. 

İstanbul-21.“Ekmekçiler, standart olarak alınan ekme-
ği narh üzere pak işleyeler, eksik ve çiğ olmaya. Ekmek 
içinde kara bulunursa ve çiğ olursa tabanına led uralar, 
eksük olursa tahta külâh uralar veyahut para cezası ala-
lar ve her ekmekçinin elinde iki aylık, en az bir aylık un 
buluna. Ta ki, aniden bazara un gelmeyüp, Müslümanlar 
darlık görmeyeler. Eğer muhalefet edecek olursa, cezalan-
dırıla.”(1) çiğ ve eksik ağırlıkta çıkarılması halinde falaka 
ve teşhir cezaları verilmektedir.

İstanbul-4- Eyle olucak ekmek gayet eyü ve arı olmak 
gerektir”(2) denerek fırıncı esnafının stoklu çalışması, «pi-
yasada un yok, gelmedi» gibi gerekçelerle fırsatçılara izin 
verilmemesi istenmektedir.

İstanbul-40. Ekmeklerin kaliteli ve temiz olması da be-
lirtilip “Ve sirke yoğurda su koymayalar. Su katılmış olup 
bulunursa teşhir edeler veyahut tahta külâh uralar, gez-
direler”(3) denmekte ekmeklerin kaliteli ve temiz olması 
istenmektedir. “Değirmenciler gözlene, değirmende tavuk 
beslemeyeler ki halkın ununa ve buğdayına zarar vermeye. 
Ve adetlerinden artuk almayalar ve iri öğütmeyeler ve kes-
müklü buğdayı değiştirmeyeler ve illa muhkem ve müntehi 
hakkında geleler.”(4) 

Çörekler: “Ekmek ağırlığının yarısı olup ak undan ola-
cak ve unun bir okka (400 dirhem) yağ konacak”(5)

Meyveler: “Kaplı (yeşil kabuklu) fındığın kaplı ola-
rak bir okkası bir akçeye olacak, kapsızın 200 dirhemi bir 
akçeye olacak. Ve mevsimi geçtikten sonra 125 dirhemi 1 
akçeye olacak.”(6)

Sebzeler: “Aş kabağına (taze kabak) üç gün narh olma-
yacak, üç günden sonra üç okka bir akçeye olacak. Hafta-
sında 4 okka, ikinci haftada 5 okka, üçüncü haftasında 6 
okka, 4. haftada 8 okka 1 akçe olacak.”(7)

Kuyumcular: “Kullanılan gümüş seksen ayardan düşük 
olmayacak. Altının miskali de 60 akçelikten aşağı olmaya-
caktır”(8)

Halkın refahının sağlanması için çıkarılan bu kanun-
namede malların ucuz olarak tüketiciye ulaştırılması, hij-
yen şartlarına riayet edilmesi, kalitenin ve standartların ko-
runması, kalite kontrolünün yapılarak kalite güvencesinin 
sağlanması ve teknik şartnamelere göre hataların önlene-
rek kaliteye ulaşmak için gereken çabaların gösterilmesi 
istenmiştir. Şehrin et ihtiyacının karşılanmasında alınacak 
tedbirler kumaş, hasır vs malların en ve boy ölçüleri belir-
tilmiş, ayakkabıların ne kadar dayanması gerektiği açık-
lanmış, diğer yiyecek imali ve satışı ile uğraşanlar, aşçılar, 
berberler ve hamamcıların riayet etmesi gereken kaideler 
bir bir sayılmıştır.

Bu konuda Osmanlı padişahları yöneticileri ve idare-
cileri çok titiz davranmışlar, uygulamaları ve kontrolünü 
devamlı takip etmişlerdir. Ayrıca kalitenin korunmasında 
hammadde oranlarına dikkat ediliyor, ithal malların da 
gerek kalitesi ve gerekse sağlığa uygunluğu denetleniyor, 
imalat aşamasında suistimal yapan üreticiler için cezalar 
veriliyor, sinaî ürünlerinin standartlara uygunluğu takip 

ediliyor, ülkenin uzak bölgelerinde de bu standartlara 
uyulması isteniyordu.

“Ve sabuncular ve mumcular gözlere gayet eyü ola, 
mumları çürük olmaya ve kokar yağdan olmaya ve berk 
ola, kalp olmaya” (9)denerek sabunun imalâtında dahi 
standardı önemle belirtiyordu. Bugün bile gelişmiş bazı ül-
keler, bu kanunda mevcut birçok standardı hâlâ belirleye-
memiş ve uygulayamamışlardır.  Bu standartlaşma kanunu 
Türklerin dünyanın çok önünde olduğunu göstermektedir. 
Gelişmiş ülkelerin bugünkü uygulamalarının bile üzerinde 
hükümler taşıyan bu kanun ilk standart kanunu olmanın 
yanında  ilk gıda maddeleri  ve çevre yönetmeliği ile ilk 
tüketici hakları kanunu olma özelliği de taşıyan  çok ileri 
bir hukuk düzenlemesidir.

 Sultan Bayezıd tarafından Bursa, İstanbul ve Edirne 
şehirlerine yönelik yürürlüğe konulan ihtisab kanunları 
kadılar, ihtisap ağaları ve yardımcıların yer aldığı ihtisap 
teşkilatları tarafından yürütülüyor, aykırı davranışta bu-
lunanlara karşı cezalar veriliyordu. İhtisab ağalığı nizam-
namesinde ihtisab ağasının görevleri iktisadi ve sosyal 
görevler, dinî görevler ve adlî görevler şeklinde açıklan-
maktadır. İhtisab ağasının (muhtesip) iktisadî hayattaki 
vazifeleri bir kanun-name ile şöyle belirtiliyordu: “Bütün 
sanat ehline hükmedip ta’zir ve cezalandırma, alış-verişte 
hile edenleri tekdir ve tenbihe memur”(10)

İhtisab ağalığı nizam-namesinde ihtisap ağasının gö-
revleri iktisadî, sosyal, dinî ve adlî görevler şeklinde sı-
ralanmaktadır. Evliya Çelebi de ihtisab ağasının görevini 
“Bütün sanat ve meslek sahiplerine hükm edüb ta’zir ve 
siyasete ve alım-satımda ihtilâf edenlerin tekbir ve kınan-
masına memur bir hâkimdir” (11)demektedir.

Osmanlıda ihtisab ile ilgili ilk uygulama Âşık Paşa tari-
hinde belirtildiğine göre Osman Gazi’nin “Her kim pazara 
bir yük getire sata, iki akçe virsün ve satmazsa hiçbir şey 
virmesün”(12) emri ile başlamıştır. İstanbul’un fethinden 
sonra Fatih’in şehrin ticarî, iktisadî ve içtimaî nizamını 
sağlamak ve diğer hizmetleri görmek üzere tayin ettiği 
hâkimlerden birisi de ihtisab ağası idi. İhtisab ağalığı ve-
rilirken “İhtisab ağası olan kimesne mechulü’l-hal (huyu, 
yaşayışı, inancı bilinmeyen) kimesne olmayıp, hüsn-i hal 
ile ma’ruf (iyi halleri ile tanınmış) ve istikamet ile mevsuf 
(doğrulukla vasıflanmış) bir kimesne ola”(13) prensibi ile 
hareket ediliyordu. İhtisab ağalığı süresi bir senedir; bir 
kişi aynı işte uzun süre tutulmayarak suistimallerin önü-
ne geçiliyordu. İhtisap ağasının ârif, emin, gulam, avn ve 
haberci gibi yardımcıları vardı. Şehirler büyüyüp iktisadî 
hayat geliştikçe hem ihtisab ağaları hem de yardımcıları 
çoğalmıştır.

İhtisab ağası esnaf teşkilatlarını, mahallî kapalı-açık 
pazarları, fiyatların uygulanıp uygulanmadığını kontrol 
için satış mahallerini teftiş eder, vergilerin satıcı ve sanat-
karlardan toplanıp toplanmadığını esnafı dolaşarak kontrol 
ederdi. Ayrıca günlük ihtiyaç maddelerini halkın eline uy-
gun, kaliteli ve ucuz bir şekilde geçmesini sağlamak için 
esnaf ve ticaret erbabını kontrol altında tutardı. Dükkân 
açmak isteyenlerin isim ve eşkallerini deftere yazarak ça-
lışma izni verirdi. İstanbul’a dışarıdan gelip gidenleri sıkı 
takibe alır, tezkireler verirdi. Bu şekilde hem asayişin ko-
runması sağlanır, hem de her isteyenin köyleri terk edip 
şehre, şehirleri terk edip köylere yerleşmeleri önlenerek 
vergilerin ve ziraatın aksamaması sağlanırdı. Özellikle 
cazibe şehri olan İstanbul’a Anadolu ve Rumeli’den, esas 
mesleklerini ve ziraatı bırakıp gelenlerin ve işsiz güçsüz 
takımının yerleşmemesi için mahallelerde arada sırada 
yoklama yapılır, muntazaman tutulan nüfus defterlerinde 
olmayanlar geldikleri yerlere gönderilirdi. 

 Ayrıca tekelleri kırmak, herkesin üreticiden mal alıp 
fahiş fiyatlarla satmalarını önlemek için «üreticiden mal 
alma izin belgesi» verilirdi. Küçük çocukları esnaf yanı-
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na çıraklığa yerleştirmek, ihtiyaç duyulan yerlere zahire 
göndermek, posta hizmetlerini görmek, hekim ve hasta-
ların durumları ile yakından ilgilenmek, yol ve sokak kal-
dırımlarını takip etmek ihtisap ağasının görevleri arasında 
idi. Aynı zamanda dinî vazifeleri olan bir yetkili idi. Dinin 
kötü ve çirkin kabul ettiği her türlü davranışa müdahale 
ederdi. Ahlâkın bozulmamasını sağlamak, umumî yerler-
de din ve geleneklere uygun olmayan davranışları engel-
lemek gibi vazifeleri de vardı. İbadet ve namaz şartlarını 
getirmeyen imamları kontrol eder, içki kullananları, talih 
oyunlarıyla uğraşanları, fuhşiyatla meşgul olanları takip 
eder, sorgulardı. Hatta standartlara uygun mezar koyma-
yanlar ile mezarlıkta hayvan otlatanları bile ihtisap ağası 
kontrol eder ve kuralları ihlal edenleri cezalandırırdı. Bu 
cezalar «falakaya yatırıp dövmek, daha fazla ceza alanları 
hapse göndermek, sürgüne gönderilecekleri Bab-ı Ali’ye 
bildirmek» şeklinde idi. Falakaya yatırıp dövmek cezası, 
suç tespit edilince halkın içinde gerçekleştirilir, dövülenin 
nefsine çok ağır geldiği için tesirli olurdu. Yalancı şahitlik 
edenler cezalandırılır, borçlarını zamanında ödemeyenler-
den borcun tahsili yapılırdı.

Bu kanunlar ve ahilik sistemi ile Osmanlı esnafındaki 
ahlâk, doğruluk, dürüstlük ve kanaatkârlık o derece gelişti 
ki “ Ben siftah ettim, komşum siftah etmedi” anlayışı ile 
müşterisini başka bir esnafa gönderen bir dayanışma, ka-
naat etme düşüncesi gelişip yükselmiştir.  Tebdil-i kıyafet-
le çarşıyı dolaşan Fatih Sultan Mehmet, alış-veriş yaptığı 
dükkândan bir ikinci malı alamaz. Esnaf “ Ben siftahımı 
yaptım, rızkımı kazandım; ama komşu esnaf siftah yapma-
mıştır, varın o ihtiyacınızı ondan alın” der. Yine aynı mua-
mele ile çıktığı son dükkândan sonra ellerini Allah’a açar, 
şükreder ve yanındakilere “böylesine tok gözlü ve kana-
atkar halkın karşısında hiçbir düşmanın duramayacağı”nı 
söyleyerek “ Tebam birbirine bu kadar bağlı ve dürüst ol-
dukça milletimin sırtı yere gelmez; ben bu insanlarla değil 
İstanbul’u, dünyayı fethederim. Milletin ahlâkî safiyetine 
halel getirenleri Allah kahretsin” demiştir. (14)

Yine Fatih döneminde, bir Müslüman’ın günlerce 
dolaşıp zekâtını verebileceği fakir birini arayıp bula-
maması üzerine zekâtının tutarı olan parayı bir ke-
seye koyarak Cağaloğlu’ndaki bir ağaca asıp üzerine 
de “Müslüman kardeşim, bütün aramalarıma rağmen 
memleketimizde zekâtımı verecek kimse bulamadım. 
Eğer muhtaç isen hiç tereddüt etmeden bunu al..” diye 
yazı bırakmış, bu kese üç ay kadar o ağaçta asılı kal-
mıştır. (15)

Ahilik sistemi, kalite ve standarda dayalı Osmanlı eko-
nomisi büyük bir ilerleme ve kalkınma sağlamıştır. Kanunî 
Süleyman zamanında, Sivas vilâyetinin bütçesi 20 milyon 
altın idi. Buna karşılık aynı dönemde Fransa›nın bütçesi 4 
milyon altın, Birleşik İngiltere›nin ise 3.5 milyon altın idi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Sultan III.Murad’a mek-
tup yazarak “İngiliz tüccarlarına serbest ticaret izin veril-
diği takdirde … İngilizlerin Türklere sadık bir dost kala-
cak…” demesi üzerine Sultan III. Murad da ona mektup 
yazı, Fransız ve Venediklilere verilen ticarî imtiyazı verdi-
ğini belirtmiştir. (16)

Osmanlının bu güçlü döneminde Hollanda Ticaret 
Odasında bir karar alınırken oyların eşit çıkması halinde 
ticaret odası başkanının karar verebilmek için “İçinizde 
Türklerle alışveriş eden var mı?” diye sorduğu., herhangi 
birinden “evet” cevabı alınca, onun oyunu iki oy  kabul 
edip kararını verdiğini tarihî kayıtlar bildirmektedir. (17)

Osmanlı›da tüccar himayeye mazhardı. Osmanlı devlet 
teşkilatına dair eser yazan Ricaut “Türk tüccarları arılar 
gibi çalışarak kovana bal getirdikleri için himayeye lâyık” 
demektedir.

1826 yılında Sultan II. Mahmud zamanında ihtisap na-
zırlığı kuruldu . 1845 yılında polis teşkilatı, 1846’da zap-

tiye teşkilatı kurulduğundan ihtisap nazırlığının bir kısım 
görev ve yetkileri buralara devredildi. Nezaret sadece narh 
ve esnafın işine bakacak şekilde idi. 1854 yılında İstan-
bul  Belediyesi idaresi kuruldu, ihtisab nazırlığı kaldırıldı. 
İstanbul Belediye kanun-namesinde ihtisab nazırlığının 
görevleri şöyle açıklanmakta idi: “Bütün sanat ve meslek 
sahiplerinin satmasına ve almasına belediye başkanı nazır 
ola”

Cumhuriyet döneminde ilk kanunî düzenleme 1930 yı-
lında yapılmış, standart ile ilgili faaliyetler,  ürünlere iliş-
kin kural koyma ve bu kurallara uygunluğu denetlemeye 
dayalı kalite denetimi başlamıştır. 18.11.1960 tarihinde 
132 sayılı kanunla her türlü madde ve mamullerle usul ve 
hizmet standartlarını yapmak amacıyla Türk Standartları 
Enstitüsü kurulmuştur. 

Kalite ve standart, ülke kaynaklarının verimli kullanıl-
masını, ekonominin düzenli işlemesini, sanayinin gelişme-
sini, ihracatın artmasını ve üstünlük kazanılmasını sağlar. 
Maliyetleri düşürür, verimlilik artar, stokların azalmasını 
sağlar, taşımayı ucuzlatır ve üretim kayıpları ve atıkları en 
az düzeye iner. 

Tüketicinin hizmetine sunulan ürünler, hammaddeleri 
ve kaliteleri ile farklılık gösterir. İnsanlar ihtiyaçlarını gi-
dermek için bir çok ürün satın alırlar. Bu ürünlerin hem ka-
liteli, hem de ucuz olmasını isterler. Bilinçli tüketici ürün-
lerin kalitesine, fiatına ve standarda uygunluğuna dikkat 
eetmeli, haksız ve aldatıcı reklamlara kanmamalı, alınacak 
malın etiketine ve son kullanma tarihine bakmalı ve üreti-
cisi belli olmayan malları almamalıdır.

Standart, günümüzde ülkelerin prestijidir ve ülkeler 
arasında pasaport görevini yerine getirmektedir. Ken-
di standartlarımız daha 16. yüzyılda en ince ayrıntıları 
ile günlük hayatın her aşamasında yazılı ortaya kondu-
ğu halde bugün kullandığımız standartları Avrupa’dan, 
Amerika’dan almanın nasıl bir gerekçesi olabilir? Bugün 
bile Amerika ve Avrupa›daki bazı gelişmiş ülkeler Bursa, 
İstanbul ve Edirne ihtisab kanunlarında mevcut birçok 
standardı hâlâ belirleyememiş ve uygulayamamışlardır. 
Bu nedenle yöneticilerimiz, aydınlarımız, insanlarımız 
tarih ve kültürümüzdeki bu değerlerden, eserlerden ilham 
alıp faydalanarak toplumumuzun bugün ve gelecekteki ha-
yatına ait düzenlemeler yapmalıdır.

Şeyh Edebali “ Geçmişini iyi bileceksin ki, geleceğe 
sağlam basasın” demektedir. Bir milletin ilim ve kültür 
hazineleri nesillere aktarılmalıdır. Kendi tarih ve kültürü-
müzden faydalanamazsak, diğer devletlerin kültür ve me-
deniyetlerini ithal etmeye mahkûm oluruz.
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Felsefe nedir ve niçin gereklidir? Felsefenin tanımı üzerinde 
bir uzlaşma yoktur. Filozof sayısı kadar felsefe tanımı vardır, 
diyebiliriz. Ama genel itibariyle felsefe, insanın merak etme ve 
anlama çabalarının bir ürünüdür. Felsefenin çıkış noktası doğ-
maları, kör inançları ve otoriteleri sorgulamaktır. Felsefe, aklı 
ve var olan gerçekliği doğrulara yönlendirerek aklı olması ge-
reken ideal konumuna oturtma çabasının bir etkinliğidir, deni-
lebilir. Bir kişi eğer bu düşünceyi taşıyarak felsefeyle uğraşı-
yorsa filozoftur; yoksa başka amaçlar için felsefeyle uğraşıyorsa 
Platon’un da söylemiyle “evcil hayvan avcısı” sofistten başka 
bir şey değildir. 

Felsefeyle uğraşmanın bir değeri var mıdır; felsefe ni-
çin gereklidir? sorusu bile felsefenin içindedir. Bireysel olarak 
“benim hayat felsefem…” diye başlayan cümlelere tanık olmak 
mümkündür.  Felsefe bir anlamda insana ve yaşama dair genelle-
meler yapmaksa, herkes kendi koşulları içerisinde bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak felsefenin alanına girmektedir. Şu bir gerçektir 
ki; insan yalnızca öğrenmek ve felsefe yapmak için yaşamaz, 
tersine yaşamak için felsefe yapmak zorundadır, farkında olma-
sa da.  Aksi takdirde varlığını duymadan geçirilecek bir hayatın 
öneminden söz edilebilir mi? Evet, Sokrates haklıdır: “Sorgu-
lanmamış bir hayat yaşamaya değmez.” Bu bağlamda felsefe 
gereklidir çünkü var oluşumuzun anlamıyla ilgili temel soruları 
ele alır.

İnsanlar hakikatin peşinde sürekli yeni arayışlar içine gir-
mişler, kendilerine ve yaşama anlam vermeye çalışmışlar ve var 
olma nedenlerini sorgulamışlardır. Ama hiçbir zaman ellerindeki 
mevcut bilgiyle yetinmemişler; yeni arayışlara ve sorgulamalara 
yönelmişlerdir. İlkçağ felsefecileri, aydınlanmacılar, varoluşçu-
lar, mistikler hepsi de insana ulaşmak için farklı yollar önermiş-
lerdir. Yollar her ne kadar farklı olsa da varılacak nokta insan 
olmuştur. Aynı gök kubbenin altında farklı ırmaktan su içseler 
de insan denen o derin denize ulaşmaya çalışmışlardır. Bütün 
bu çaba aslında basit gibi görünen şu soruya cevap içindir: “Ben 
kimim?”   Bunun yanı sıra çoğumuz hayatımızın akışı içinde 
birtakım temel felsefi sorular sorarız farkında olmasak da; “Var 
oluşumun sebebi nedir?” , “Tanrının varlığının bir delili var mı-
dır?”, “Hayatımızın temel gayesi nedir?”, “ İnsan kararlarında 
özgür müdür?”, “Bir şeyi doğru ya da yanlış kılan şey nedir?”, 
“İnsan kaderini değiştirebilir mi?”, “Varlığın ana maddesi ne-
dir?” vb. Felsefeyle uğraşan insanların çoğu bu tür soruları ele 
alıp incelemenin büyük bir önem arz ettiğine inanırlar. Hayatı-
mızın temel kabullerini sorgulamadan sıradan bir varoluşu de-
vam ettirmek araba sürmeye benzer Nigel Warbunton’a göre. 
“Şimdiye kadar hep yeterince iyi bir biçimde çalışmış oldukları 
için, arabanızın frenlerine, direksiyon ve motoruna güvenmekte 
haklı olabilirsiniz, ama bu güvende bütünüyle haklı olmayabi-
lirsiniz de. Fren pedalları hatalı olabilir ve sizin onlara en fazla 
ihtiyaç duyduğunuz bir anda iflâs edebilirler. Aynı şekilde, ha-
yatınızı kendilerine dayandırdığınız ilkeler de bütünüyle sağlam 
olabilir, fakat siz bundan, onları incelemiş oluncaya dek, emin 
olmayabilirsiniz. Dahası, hayatınızı dayandırdığınız kabullerin 
sağlamlığından ciddî ciddî şüphelenmeseniz bile, düşünce gü-
cünüzü hayata geçirmemekle yaşamınızı fakirleştiriyor olabilir-
siniz.” 1

Felsefe, olayların bütün yönleriyle incelenmesini temel ka-
bul olarak görür. Bu nedenle ön yargıların etkisiyle felsefe ya-
pılmaz. Ön yargılar insana doğruyu değil, doğru düşüncelere 
kişiyi kapatmış olur. Felsefi söylemler demokrasi kültürünün bir 
topluma yerleşmesinde en önemli araçlardır. Çünkü her felsefi 
söylem tek bir şeyin benimsetilmesinden öte öncelikle farklılık-
ların olabileceğinin benimsetilmesini sağlar. Bu da bireyin ön 

yargısız olmasına ve kendi düşüncelerini savunmasına katkıda 
bulunur. Kişi önyargılarını yıkıp Platon’un mağara benzetme-
sinde olduğu gibi cesaret edip ışığa yönelmelidir. İnsanın zin-
cirlerinden kurtulup gerçeği görmesinde ona en büyük yardım 
felsefeden gelecektir.  

Hayatın her döneminde insan için sorunlar farklıdır. Bu fark-
lılaşmaya karşın insanda değişmeyen anlama ve kavrama ihti-
yacıdır. Aristoteles ünlü yapıtı “Metafizik”te “Bütün insanlar 
doğal olarak bilmek isterler.” der.2 Bilimler bu ihtiyacı parçalı 
biçimde de karşılar. İnsan bütünü görme merakını ancak felse-
feyle giderebilir. Hayatın ürettiği her soruna karşı insan felsefe 
sayesinde yeni anlamlar ve cevaplar üreterek karşılık verir. Bu 
anlamda felsefenin gerekliliğini Andre Comte - Sponville şöy-
le açıklar: “Biyoloji hiçbir zaman bir biyoloğa nasıl yaşamak 
gerektiğini anlatmayacaktır. Yaşamanın gerekli olup olmadığını, 
hatta biyoloji yapmanın gerekip gerekmediğini söylemeyecektir. 
Sosyal bilimler, ne insanlığın ne de beşeri bilimlerin değerinin 
ne olduğunu söylemeyecektir. İşte bunun için felsefe yapmak 
gerekmektedir.” 3

Felsefe bir ‘yol haritası’na benzetilebilir.  Wittgenstein’e 
göre insan, bir kavanozun içine kapatılmış sinek gibidir ve dışarı 
çıkmak ister. Fakat bunu nasıl başaracağını bilemez. İşte felse-
fenin amacı sineğe (insana) kavanozun dışına nasıl çıkacağını 
göstermektir.

“İnsan, kendi hayatını inceleme kabiliyetidir. Bu olmaksızın 
o, hiçtir. Felsefe, insanı insan yapan ve bir hiç olmaktan kurta-
ran araştırma, soruşturma ruhunun, anlamlandırma, yorumlama 
ve değerlendirme etkinliğinin, önemli sorular sorma ve olanlara 
ciddi olarak cevaplar arama özelliğinin, erdemli olma ve mutlu 
yaşama talebinin, kısaca bilgeliğe ulaşma özleminin en hakiki 
ve belki tek ifadesidir.” der Prof. Dr. Ahmet Arslan.4

Felsefe, yaşamın anlamı ve amacıyla ilgilenirken insanın sa-
dece geçmişini değil, geleceğe dönük planlarını da anlamamıza 
yardımcı olur. Örneğin felsefi sistemler, bir toplumun geleceğini 
oluşturan eğitimin yapılandırılmasında önemli bir çerçeve sun-
maktadır. Eğitimin hangi amaçlara yönelik olduğu, hangi konu-
ların değer taşıdığı, hangi yöntem ve materyallerin kullanılması 
gerektiği gibi kararların alınmasında felsefi yönelimler etkili 
olmaktadır.

Felsefe, filozofların bir araya gelerek kendilerini mutlu et-
mek için oluşturdukları bir etkinlik değildir. Filozofların bir ara-
ya gelerek laf ebeliği yaptıkları bir uğraş hiç değildir. Hiçbir filo-
zof sözünü kurarken “beni kimse anlamasın, anlayamasın!” diye 
düşünmez. Aslında felsefe, insanı, evreni, toplumsal ilişkilerde 
ortaya çıkan sorunları akla ve mantığa dayalı olarak açıklamaya 
çalışır ve yaşamlarımızı analiz etmemiz için araçlar sunar. Bu 
bağlamda felsefe insana yaşamda gidilmesi gereken yeni yolları, 
bağlanılması gereken yeni değerleri öğretir. Descartes’in de söy-
lemiyle “Felsefesiz yaşamak gözü kapalı yaşamaktır.”

1) Warbunton, Nigel, Felsefeye Giriş, Türkçesi: Ahmet Cevizci, Pa-
radigma Yayınları,  İstanbul, 2000.

2) Arslan, Prof. Dr. Ahmet, Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, An-
kara, 2010, s. 1.

3) Sponville, Andre Comte, Felsefeyi Takdimimdir, Çeviren: Seza 
Yılancıoğlu, Altın Kitaplar Yayınları, İstanbul, 2006.  

4) Arslan, Prof. Dr. Ahmet, Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, An-
kara, 2010, s. 17.

“Felsefesiz Yaşamak 
Gözü Kapalı Yaşamaktır.”

Ezgi SÜLLÜ
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