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 Mustafa ÖZTÜRK
bilgiyurdu@hotmail.com

BÜTÜN DARBELERE 
KARŞIYIZ

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış olan Feto 
yandaşlarının darbe girişimi, devletine ve demokrasiye 
bağlı yiğit askerlerin, kahraman emniyet güçlerinin ve şu-
urlu halkımızın ortak tepkisiyle engellendi.

Türkiye, büyük bir felaketin eşiğinden döndü. 
TBMM’yi, bombalayacak kadar vatan sevgisi ve devlet 
bilincinden yoksun olanlar başarsalardı, neler yapmazlar-
dı, düşünmek gerekir.

Düşünmemiz gereken bir diğer husus da şudur: 

15 Temmuz gecesine nasıl gelindi?

TSK içerisinde bir cemaat yapılanması olduğu bilindiği 
halde neden bir önlem alınmadı?

Darbeciler bu üst rütbelere nasıl yükseldi?

Yıllardır Yüksek Askeri Şura kararlarıyla bu darbecile-
ri en önemli makamlara getirenler kimlerdir?

Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarla tasfiye edilen 
komutanlar yerine Fethullahçı komutanları kimler atadı?

Türkiye’yi yıllardır yönetenlerin bu sorulara cevap ver-
meleri gerekmektedir.

İktidar iseniz, tüm tedbirleri almak, her şeyi hesapla-
mak gibi bir sorumluluğunuz olmalıydı.

Ayrıca, iktidar ile Fethullah Gülen örgütünün geçmişte-
ki uzun birlikteliklerini, muhterem halkımıza hatırlatmak 
isteriz. TSK’yı itibarsızlaştırmak amacıyla Ergenekon, 
Balyoz ve benzeri davaların nasıl başlatıldığını, havuz 
medyasının vatansever komutanlara nasıl linç kampanyası 
düzenlediğini unutmamalıyız. Darbenin taşları o günler-
den döşenip geldi. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz.

Darbe girişimi nedeniyle herkes ve her kurumun de-
mokrasi vurgusu yapması, sevindiricidir. Ancak demokrasi 
bir söylem değil bir davranışlar bütünüdür. Özümsenmesi 
gerekir. Dolayısıyla askerî darbelere karşı olduğumuz gibi 
sivil darbelere de mutlaka tepki koymalıyız. Parlamenter 
demokratik sistemi; laik, demokratik, sosyal, hukuk devle-
tini, kısacası Anayasamızın Başlangıç bölümü ile değiştiri-
lemez maddelerini canımız pahasına korumalıyız. Bunları, 
yani Anayasa düzenini devirmeye ve değiştirmeye kalkan 
herkes, silahlı olsa da olmasa da darbecidir.

Aziz Atatürk’ün açtığı demokrasi yolunu izlemeye de-
vam edeceğiz. Bir sivil toplum örgütü olarak kurumsal 

varlığımızı demokrasiye borçlu olduğumuzun bilincinde-
yiz. Bilgiyurdu Derneği olarak kurulduğumuz günden iti-
baren devlet içindeki Fettullahçı yapılanmanın potansiyel 
tehlikesine karşı toplumu ve tüm siyasi organları güçlü şe-
kilde uyardık.  Konferanslarımızda sürekli olarak Fettul-
lahçı terör örgütünü cesurca deşifre etme çabasında olduk.

Darbe girişimi, Türkiye’nin imajına darbe vurmuş ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygınlığını çok zedelenmiştir. 
Önümüzdeki günlerde asker düşmanlığının artacağı kay-
gısını taşıyoruz. 15 Temmuz gecesi televizyon ekranları-
na yansıyan bazı sahneler, bizlere 31 Mart ve Menemen 
Olayını hatırlatmıştır. Temenni ederiz ki IŞİDÇİ akımlara 
fırsat verilmez.

Yine temenni ederiz ki suçlu ile suçsuz ayrı tutulur, ku-
runun yanında yaş da yanmaz. Ordu bizim, asker bizim… 
Mehmetçik ise canımız, ciğerimizdir; milletimizin kendi-
sidir.

Geniş çaplı tutuklamalar nedeniyle endişeliyiz. TSK, 
tüm darbeci unsurlardan temizlenmeli ama “fırsat bu fır-
sat” diyerek Türk ordusunun kurumsal yapısını, gelenek-
lerini, vatansever-milliyetçi komutanlarını tasfiye etmek, 
telafisi imkânsız zararlar doğuracaktır. 

Geniş çaplı tutuklamalar ve görevden almalar, özellikle 
terörle mücadelede kesinti ve zafiyete sebep olabilir.  Bu 
endişe sebebi ile Ergenekon ve Balyoz davalarının mağdur 
ve mazlumu olan askerlerin göreve çağrılmalarını olumlu 
karşılıyoruz.

Darbe girişimi sonrası iktidarın icraatını dikkatle iz-
leyeceğiz. Beklentimiz huzur ve adalettir. Hukuk devleti 
yeniden tesis edilmelidir.

Biz, sözlerle fiillerin tutarlı olmasınız isteriz. Bulanık 
suda balık avlamak yerine açılan yaraları hızla sarmaları-
nı, partizanlıktan vazgeçerek Türk milletini bütünüyle ku-
caklamalarını, cepheleştirici politikalar yerine millî birlik 
ve beraberliği kuvvetlendirici adımlar atmalarını kendile-
rinden bekleriz.

15 Temmuz 2016 herkes için bir milat, yeni bir başlan-
gıç olmalıdır.

Allah, bir daha 15 Temmuz karanlığını yüce Türk mil-
letine göstermesin.

Tüm şehitlerimizin durağı cennet olsun.
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AKP iktidarı, sayıları 3 buçuk milyonu bulan sığınma-
cıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmaya hazırlanı-
yor. Sığınmacıların bin bir derdini, sorununu yüklenmiş-
ken şimdi de bunları TC vatandaşı yapmak doğru mudur?

Mağdur edilmiş mazlum insanlara kucak açmak insanî 
bir görevdir, ayrıca Türk’ün şiarına yakışan bir vazifedir. 
Bunu yıllardır, hatta asırlardır yapıyoruz. Suriyeli sığın-
macılar için Türkiye’nin harcadığı para, 11 milyar doları 
bulmuş. Demek ki ekmeğimizi onlarla paylaşmışız. Bunu 
biz Türklerden başka hangi millet yapıyor?

Ancak enayi de değiliz. 3 buçuk milyon sığınmacının 
ne kadarı mazlum, ne kadarı terörist, ne kadarı korunmaya 
muhtaç, bilmiyoruz. Çünkü, sadece 300 bin kadarı kamp-
larda yaşıyor, gerisi Türkiye’ye dağılmış durumda. Devle-
timizin sağladığı yardımlara rağmen hırsızlık ve dilenci-
lik yapanların, gaps olaylarına karışanların sayısı günden 
güne artıyor. İşsiz, evsiz oldukları halde çok çocuk yapma-
ları da Türkiye için başka bir sorun oluşturuyor.

Bir ülkenin sığınmacı ve göçmen kabul etmesi, üste 
para verecek sorun satın alması anlamına geliyor. Türki-
ye bu fedakârlığa gönüllü oldu. Ancak Batılı devletlerin 
göçmen ve sığınmacılara kapıları niçin kapattıklarını da 
düşünmemiz gerekir.

Batılı, sığınmacı ve göçmen kabul etmediği gibi vatan-
daş olmayı da zorlaştırmıştır. Aslında bizde de vatandaş 
olmak ciddî kıstaslara bağlanmıştır. Doğrusu da budur. Bu 
kıstaslara uygun olanların vatandaş yapılmalarında sakın-
ca olamaz. Yasada belirlenen kıstasları taşımayanlar ise 
asla vatandaş yapılamaz ve yapılmamalı.

Mazlum ve mağdurlara bakmak, ayrı bir konu; onla-
ra vatandaş kimliği vermek, ayrı bir konudur. Birincisine 
evet, ikincisine hayır. Çünkü, TC vatandaşlığı bir kimliği 
ifade eder ki herkese verilemez; ancak onu sevinçle taşı-
yacak olanlara verilir. Bunun için o kimliğin hak edilme-
si, kazanılması gerekir. Dolayısıyla, Türklükle bir alakası 
olmayan, Türkçeyi dahi bilmeyen, Türkiye’ye bir hizmeti 
olmamış kişiler TC vatandaşı yapılmamalıdır.

Vatandaşlık yasasını değiştirir, TC vatandaşı olmayı 
kolaylaştırırsanız, sığınmacı akınını durduramazsınız, te-
rörün önüne geçemezsiniz, etnik çatışmalara ortam hazır-
layıp toplumsal huzuru daha da dinamitlemiş olursunuz. 
Varsayalım ki sadece nitelikli olanları aldınız, o zaman 
da Irak ve Suriye’nin nitelikli, okumuş insanlarını çalmış 
olursunuz. Yazık değil mi o ülkelere?

Sığınmacıların hepsinin masum olmadıklarını biliyo-
ruz. Aralarında teröristler, kendi vatanlarına ihanet etmiş 

olanlar da vardır. AKP Hükümetinin bunları tespit ettiğin-
den ve izlediğinden emin değiliz.

AKP iktidarının bu vatandaşlık vaadinde ben doğruluk 
ve hayır görmüyorum. Çünkü bana öyle geliyor ki işin 
içinde başka hesaplar vardır.

Arz edeyim:
AKP iktidarının Türklüğün geleceği, Türklüğün korun-

ması gibi bir düşüncesi ve kaygısı yoktur. Hatta bu kavra-
ma içten içe düşmanlık duyarlar. Türk, Türkçülük dedin 
mi öfkeden çıldırırlar. Buna karşılık Araplara ve Arapça-
ya bitmez bir sevgileri vardır. Dolayısıyla istiyorlar ki, 
Türkiye’de Arap nüfus artsın, Türk nüfusun oranı azalsın. 
Onların gözünde Araplar necip millettir, Arapça da en gü-
zel ve büyük dildir.

AKP zihniyeti, Kilis’in, Gaziantep’in, Urfa’nın, 
Hatay’ın Arap nüfusla dolup Türklerin azınlığa düşmesin-
den kaygı duymaz; Güneydoğu’da bir yere Kuzey Kürdis-
tan denmesinden kaygı duymadığı gibi.

Türk milliyetçileri olarak, Türkiye’nin demografik ya-
pısının Türk nüfus aleyhine değiştirilmesine razı olama-
yız. Türkiye’nin yeni etnik sorunlarla boğuşmaya gücü ve 
zamanı yoktur.

Vatandaşlık konusunun gündeme alınmasının bir sebe-
bi de Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık arzusudur. Bi-
liyorlar ki sığınmacılar değil sadece vatandaş olanlar oy 
kullanabilirler. Ellerinde hazır bir oy deposu varken bunu 
niçin kullanmasınlar ki…

Sığınmacıları vatandaş yapma yerine onların kendi yurt-
larına dönmelerini sağlayacak koşulları yaratmak gerekir. 
Sığınmacılar da zaten bunu istiyor. Çünkü, insanoğlunun 
en mutlu olup yaşayacağı yer kendi vatanıdır. Dolayısıyla 
onlara yeni bir vatan vermek yerine vatanlarına dönmeleri 
sağlanmalıdır. Bunun için de önce Irak ve Suriye’de istik-
rarı sağlayacak adımların atılması gerekmektedir.

Irak ve Suriye’de istikrarın sağlanması, bu ülkelerdeki 
terörün durmasına bağlıdır. Bu da irili ufaklı bir yığın dev-
letin kendi teröristlerine “dur, yeter!” demesiyle gerçekle-
şir. Bu devletler savaşı durdurmak için bir araya gelmeli-
dirler. Bu konuda Türkiye’ye büyük görev düşüyor. Irak 
ve Suriye’den sonra en büyük zararı gören devlet olarak 
Türkiye, hakemlik yapabilir.

Türkiye’nin hakemlik şansı vardır, ancak kendine dön-
mesi, kendini bilmesi, batı emperyalizminin maşası ol-
maktan vazgeçmesi şartıyla. 

VATANDAŞLIK 
VERİLMEZ KAZANILIR
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SANA BÜYÜK DERLERSE, 
BUNU SÖYLEYENLERE GÜLECEKSİN

Atatürk’ün ünlü bir sözü vardır, şöyle der:
“Büyük olmak için, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin. 

Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç 
ne ise, onu görecek, o hedefe yürüyeceksin.

“Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni 
yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen, buna karşı 
direneceksin. Önüne sonsuz engeller yığacaklardır. 
Kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, 
kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak, bu engelleri 
aşacaksın.

Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu 
söyleyenlere güleceksin.”

Kim bilir kaç kez okudum bu satırları, üzerinde 
kafa yorarak… Faydalandım, bilgilendim, ders aldım; 
ancak her defasında bir nokta hep yanıtsız kaldız ih-
nimde:

“Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu 
söyleyenlere güleceksin. ”

Kendi kendime sordum, neden böyle diyor, neden 
“bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyle-
yenlere güleceksin” diyor, “güleceksin” derken ne 
demek istiyor?

Böyle epey zaman geçti. Ne mutlu ki, günün birin-
de buldum yanıtını.

Ancak bu kez de bir tereddüt tırmalayıp durdu zih-
nimi, acaba doğru muydu yanıtım?

Sonunda, bu kararsızlığım da uçup gitti. Çünkü 
Atatürk’ün diğer bir sözüne rastladım; orada dolaylı da 
olsa bizzat kendisi veriyordu sorumun yanıtını. Nasıl 
sevindim…, doğru düşünmüş, ne demek istediğini doğ-
ru anlamıştım.

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

“Herkes senin aleyhinde 
bulunacaktır. Herkes 

seni yolundan çevirmeye 
çalışacaktır. Fakat sen, buna karşı 

direneceksin. Önüne sonsuz 
engeller yığacaklardır. Kendini 

büyük değil küçük, zayıf, araçsız, 
hiç sayarak, kimseden yardım 
gelmeyeceğine inanarak, bu 

engelleri aşacaksın.
Bundan sonra da sana büyük 
derlerse, bunu söyleyenlere 

güleceksin.“ 
M.K. Atatürk
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Son okuduğum sözü şöyleydi Atatürk’ün:
-İnsan gibi yaşamak isteyenler insan olma niteliğini 

ve gücünü kendilerinde görmelidir. Ve bu uğurda her 
türlü fedakârlığa göğüslerini germelidir.

* ** *
Peki, nasıl bir bağlantı var, Atatürk’ün yukarıya 

aldığım iki sözü arasında? Sonuncusu, nasıl oluyor da 
“bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyen-
lere güleceksin” ifadesini anlamanın ipucunu veriyor?

Düşündüm ki, yanıt için, önce ikinci sözü iyi anla-
mak, bunun için de şu kavramların ne anlama geldiğini 
ortaya koymak gerekiyor:İnsan gibi yaşamak, insan 
olma niteliği ve gücü, her türlü fedakârlık. 

Sırasıyla ele alalım.
Birincisi, insan gibi yaşamak, yani kı-

saca insanca yaşamak, insan olmak…
Çünkü insanca yaşamak için, kuş-
kusuz önce insan olmak, “insanı 
insan yapan nitelikler”e sahip 
olmak gerekir. 

Öyleyse, insan olmanın 
nitelikleri nelerdir? Bence 
şunlar:

-Kendini sürekli geliş-
tirmek, kendini aşmak,

-Sosyal ahlak, yüksek 
bir ideal sahibi olmak,

-Ülkesine, üyesi oldu-
ğu topluma hizmet tutku-
su olmak,

-Onurlu ve değişmez 
bir duruş sahibi ve müca-
deleci olmak.

İnsan olma niteliklerine 
sahip olan biri o nitelikleri 
kuşkusuz kendinde görebilir, 
gözlemleyebilir ve onlar sayesin-
de kendini güçlü hisseder; insan gibi 
yaşar. Eğer göremiyorsa, o nitelikleri 
kaybetmiş, onların zıttı olan nitelikler edin-
miş demektir. 

İnsan olma niteliklerine sahip olan kişi,nasıl biridir? 
“İnsan olma niteliklerine sahip biri”kendini sürekli 

yetiştirmeye, geliştirmeye, kendini aşmaya çalışır. Sos-
yal ahlak sahibidir, yüksek idealleri vardır. Yurduna, 
üyesi olduğu topluma, milletine hizmet arzusuyla dolu-
dur ve hep bunu gerçekleştirme gayreti içindedir. En az 
kendisi kadar, başkasını, milletini düşünür. Onurludur, 
duruşunu kişisel menfaat için değiştirmez. 

Bütün bunların ne büyük çabalar, ne büyük 
fedakârlıklar gerektirdiğini tahmin edebiliyor musu-
nuz? Bir yandan insan olma niteliklerini sürdürecek, 
her biri üzerinde titreyecek, bir yandan da bu uğurda 
her tehlikeyi göze alacak, her zorluğa göğüs gerecek, 
her fedakârlığa katlanacak!

Peki, bu fedakârlıklar neler olabilir? 
Atatürk’ün verdiği örneklere bakalım:
Hayatta hedeflerine ulaşmak için, kolay ve bayağı 

yollara başvurmayacaksın. Örneğin dalkavukluk 
yapmayacaksın, birilerine yaranma, kapılanma, 
methiyeler düzme, yaltaklanma yoluna gitmeyeceksin. 
Bunlar kolay şeylerdir, ancak insan olana yakışmaz; 
sen işin zorunu, doğru ve onurlu olanını seçeceksin. 
Kendine, kendi gücüne inanacaksın.

Çıkar elde etmek, bir takım makamlara ulaşmak için 
birilerine yalan söylemek, onu kandırmak, aldatmak 
da işin kolayıdır, ancak onursuz olanıdır, insana 
yakışmayanıdır.  Bu yola da başvurmayacaksın. Hep 
gerçekleri söyleyecek, ona göre hareket edecek,bu 

uğurda insanlarla çatışmayı da göze alacaksın.
Milletinin hizmetinde gerçek 
hedef ne ise, yalnız onu görecek, 

durup dinlenmeden o hedefe 
yürüyeceksin. Çok kimse 

aleyhinde bulunacaktır, 
seni yerenler, çekiştirenler 
olacaktır. İkiyüzlüler, 
en yakınlarından ihanet 
edenler çıkacaktır. 
Hedefine ulaşmanı 
istemeyenler, kıskananlar, 
seni yolundan çevirmeye 
çalışanlar çıkacaktır.
Önüne engeller 
koyacaklardır. Sen bütün 

bunlara karşı direnecek, 
geri adım atmayacak, 

mücadele edeceksin. Bir 
defa değil, hem de defalarca 

olacaktır bu… Üstelik o sırada 
zayıf olduğunu, elinde hiçbir 

aracın olmadığını, kimseden 
yardım gelmeyeceğini göreceksin. 
Ancak sen yine de bir dağ gibi dik, 

bir kaya gibi sertsin, kararlısın, hep şöyle di-
yorsun: Olsun…,ben yolumdan dönmem; görevimden, 
mücadelemden vazgeçmem, her zorluğa direnir,önüme 
çıkan her engeli aşarım!Yoksa, ben olmaktan çıkarım, 
insan olma niteliklerimden vazgeçmiş olurum.

* ** *
Ve yazımı bağlıyorum:
Demek ki Atatürk “sana büyük derlerse, bunu söy-

leyenlere güleceksin” derken şunu anlatmak istiyor:
-Ben, türümün gereğini, yani insan olmanın ge-

reğini yerine getirdim. İnsan olarak kalmanın mü-
cadelesini verdim, insanlık niteliklerimi korudum! 
Bu mücadele, dünyaya insan türü olarak gelen her 
kişinin yapması gereken, en normal bir şeydir. Bü-
yütecek ne var ki bunda?
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“...VAY SANA VAY!” 
Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Cehennemden şikâyet etmeniz beyhude; sizi oraya yonttu-
ğunuz tanrılarınız atmadı mı? Hadi sizi kurtarsın!

Antik klasik Yunan filozofu Platon’un ( MÖ 427 - MÖ 
347)  eserinden bir Yunan diyalogu:

“Dimitri: Geçen Zeus’la (Eski Yunanlarda Baştanrı) konu-
şuyordum. Beni kötü etkilediğini söyledi senin.

Tasso :İlginç!.. Ben de onun seni kötü etkilediğini düşünü-
yordum.

Dimitri: Nasıl kötü etkiliyormuş beni?!
Tasso: Kafanın içinde duyduğun sesleri gerçek sanmanı 

sağlıyor.”
*
Birilerinin tanrıları Türkiye’yi karıştırıyor! 
Ya sen ne yapıyorsun? 
*
Hiç düşündün mü, neden İslam alemi hep kan, gözyaşı, 

vahşet, israf, şiddet, soygun, sefalet, zillet, yokluk..  için-
de?! 

Ve cennet vatanımız, neden bölünmenin eşiğinde? Neden 
ülkede kol geziyor ihanet ve niçin terör revaçta?  Her gün 
onlarca şehit vermemiz neyin savaşı? Neden yıllardır Doğu 
Anadolu bölgesi kaynatılıyor? 40 bin canın katili bölücü PKK 
vampirinin meşrulaştırılmak istenmesi neden uyuyanları uyan-
dırmaya yetmiyor? 

15 Temmuz’da Devletimizin bekasına yapılan kahpe 
darbe girişimi ve millete yapılan katliam niçin yaşandı, neyin 
sonucu? Bu vahşet hangi kahpelerin özlemiydi? Bu alçak giri-
şim hangi güçlerin ve kimlerin işine yaradı?

Krizlerle beş on yılda bir kaosa sürüklenişimizin müseb-
bibi, acaba ahmaklaştırıldığımızın farkında olamadığımızdan 
değil midir, ne dersin? 

Bunu nasıl anlayacaksın ki, okumuyorsun!
Eğer bir ülkede insanlar kitlesel ve sistemli olarak ah-

maklaştırılıyor ve mankurtlaştırılıyorsa orada darbelere ha-
zırlık yapılıyor demektir.

Çünkü diktatörlüklerin kaldırımları; düşünme özürlü köşe 
taşları, himmet zokaları ve halkın ahmaklaştırılmasıyla döşen-
mektedir. 

Kuran ışığında çağın en yüksek ilim ve teknolojisiyle 
aydınlanmayı öteleyerek  Kuran’ı hiç anlamadan, yüzünden 
okumayı ilim sayıp  Pensilvanya Tağutu’nu rableştiren haşha-
şilerin, Pentagon destekli, Vatikan Ebucehilinin çirkin emelini 
hayata geçirmek için ülkeyi 40 yıldır örümcek ağı gibi sarmış 
olması Allah ile din ile aldatılarak mankurtlaştırıldıklarının 
tezahürü değil mi!  

Kuran’ı anlayarak okumaktan aciz, uzay  bilgi çağının 
ilmiyle aydınlanamamış, varlığına ve devletinin bekasına 
yönelen tehditleri sezemeyen bir toplumun; insanlık haysiyet, 
izzet ve şerefini koruyabilmesi, yaşama hakkına, istiklaline, 
istikbaline, ülkesine ve namusuna sahip çıkabilmesi mümkün 
müdür!?

O zaman makam, hırs ve ihtiraslarını tanrı edinip Allah 
yokmuş gibi yaşayanların iktidar olduğu ülkede, cehennem 
kaçınılmaz olur.

Bunu nasıl anlayacaksın ki, okumuyorsun!
Türk aleminin dünya çapındaki gururu Tıp Nobel Ödül 

sahibi Aziz SANCAR’ın şu sözlerine dikkat eder misiniz:
  “İslam dünyası son 500 yılda, bilime doğru dürüst katkı 

yapmış değil.»
Bu utanç neden acaba, hiç düşündün mü?
İslam dünyasında yaşanan perişanlık, zillet, zulüm, isyan, 

israf, sefalet, vahşet, cinnet, yokluk,  fitnelik; modern ilim, 
fen, kültür ve sanattan uzaklaşılmış olmanın ve Kuran’ı anla-
mamanın ağır bedeli değil midir!? 

Asırlardır Müslüman’ı hurafe ve saptırıcı efsanelerle Yüce 
Kuran’dan, ilim, teknik, sanat ve felsefi düşünceden uzaklaştı-
ran... Din sınıfını rableştirmek için Peygamberi putlaştıran... 
Sapık kader anlayışıyla iradeleri körelten... Irk, din, dil, mez-
hep ayrılıkları ve çıkar çatışmasıyla Müslüman’ı Müslüman’a 
kırdıran...  Namaz kılmayanı hayvan sayan... Kendinden 
olmayanın kafasını kesip bundan zevk duyan... Kadını insan 
sınıfına koymayan, “Birlik” dini İslam’ı cemaat ve tarikatların 
sayısı kadar yapan,  bölücü, yobaz bir din anlayışı... 

Elbette küresel güçlerin oyuncağı, ticaret metaı, pazarı ve 
kölesi olmaya mahkûmdur, müstahaktır. 

İslam alemi bilgi gücünü Batı’ya kaptırmış olmanın ve 
aydınlanamamanın bedelini bu dünyada çok ağır ödüyor ve 
ödeyecek de; öbür dünyada da hesabını veremeyecektir. 

Oysa hep “okumak”, İslam coğrafyasındaki kronik ah-
maklığın, müzmin aptallığın deşifresi ve mankurtluğun çözüm 
şifresidir.

“Bütün bunlarla çok okumanın ne alakası var?” diyemez-
siniz!

Bunu nasıl anlayacaksın ki, okumuyorsun!
İstersen, seni en güzel şekilde Yaratan’a bir kulak ver: “ 

Sizi boş yere, oyun, eğlence olsun diye mi yarattık? Başıboş 
bırakılacağınızı ve hesaba çekilmeyeceğinizi mi sanıyorsu-
nuz?!” (Mu’minun Suresi:115. Ayet)

Hiç düşündün mü, sen, sana biçilen ömrün dışında yoksun. 
Yani iki yüz yıl önce yoktun ve yüz yıl sonra da olmayacak-
sın. Öyleyse sen nesin, nasıl bir varlıksın? Ve niçin varsın? 
Üstelik her an ölümle burun burunasın! Sonrasında ne olacak-
sın? Nerden gelip nereye gideceksin? Akıbetini hiç düşündün 
mü? 

“Vay sana vay! Bir daha vay sana vay! Başı boş bırakıl-
dığını mı zannediyorsun?!” (Kıyame Suresi:34,35,36. Ayet-
ler)

Bunu nasıl anlayacaksın ki, okumuyorsun!
Siyasi partilerde  dönen dolapları, haşhaşilere başımıza 

ördürülmüş çorapları şimdiye dek hiç mi idrak etmezsin?! 
Halkın sırtındaki siyasi keneleri, beyinleri uyuşturan bağnaz 
iğneleri hiç mi fark etmezsin? Ülkedeki olanlardan, hergün 
akıtılan kanlardan hiç mi sorumluluk duymuyorsun? Basiretin 
mi bağlandı, yoksa insanlığını mı yitirdin? 

Unutma! Bu geminin içinde sen de varsın ve  delinmesine 
karşı nemelazımcı davranamazsın! Müslüman olmak kolay mı 
öyle! Ülkede ve hatta dünyada, her olan bitenden, Fırat üze-
rinden geçerken ayağı kırılan keçiden, payın oranında sorum-
lusun; ölüm tek gerçekse, yaptıkların yanına kar mı kalacak 
sanıyorsun!? 

Bunu nasıl anlayacaksın ki, okumuyorsun!
*
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KAÇIŞ

İnsanın fıtratında vardır; kötülüklerden kaçar. İyiliğe, 
güzele ulaşmak ister. Ama yıllar var ki, bu milletin güzide 
çocukları; güzelden, iyilikten kaçıyorlar. Ne kadar tuhaf 
değil mi? Sonuç olarak; hal ve gidişimiz pek iyi olmadığı 
halde, hiç memnun olmadığımız halde, hala; yanlışlarda 
ısrar ediyor, kendi milli ve manevi gerçeklerimizden ka-
çıyoruz. 

Gençlere bakıyorum da ne dinliyorlar diye. Anlamını 
bilmediği, bilse bile, kendisi ile hiç bir ortak yanının ol-
madığı, bize hiç ait olmayan şarkılar... Tabir caizse, bir 
cıstak cıstak tutturmuş yüksek düzeyde, dünyadan bi-
haber durumda. 

I’ve felt the hate rise up in me...
Kneel down and clear the stone of leaves...
(İçimde nefretin arttığını hissettim...
Diz çök ve taşların yapraklarını temizle...)

Allah aşkına bu sözlerin bize hitap ettiği şey ne? Din-
leyenlerin % 90 ı, bu sözlerin ne anlama geldiğini bilmi-
yor. Sadece müziğin yüksek seviyesi cezbediyor. Kendi 
müziğimizden, kendi şiirimizden, kendi edebiyatımızdan 
kaçıyoruz, işte... Korkuyoruz kendi müziğimizi dinle-
mekten. Korkuyoruz bize ait sözleri söylemekten. En 
kötüsü de işitmekten. Kulaklarımızı bir tıkaçla kapattık 
ki gerçeklerimize... Gözlerimize bir bant yapıştırdık ki... 
Görmek ne mümkün!

Yüce dağ başında yaydım koyunu 
Mor menevşe gibi eğmiş, Ak kız boynunu 
Cennet bahçesi sandım Ak kızın koynunu

Yassıl garlı dağlar ben göreyim sılamı… (Antalya 
yöresi)

Tercümeye gerek var mı, bu şiirin, bu türkünün ne 
anlama geldiğini? Tabi, yıllar var ki bu güzelim şiirimiz, 
edebiyatımız ve içinde barındırdığı musikimiz horlandı 
da horlandı. Bunları dinleyenlere  ‘’ köylü’’, bunları din-
leyenlere ’’cahil’’ yaftaları vuruldu.  Tuttular kolumuz-
dan, öyle bir hengamenin içine fırlattılar ki ne gözümüz 
görüyor, ne duyabiliyoruz… Habire kaçıyoruz…

Sözde; çağdaş, medeniyetin gereğini kavramış genç-
ler yetiştirecektik. İrfanı hür, vicdanı hür gençler... Hani, 
kahvehaneler dolu olmayacaktı onlarla? Üreten, üretti-
ğinin karşılığını alan gençler… On yaşındaki çocuğun 
elinde sigara, on dört yaşındaki çocuğun elinde bira şişesi 

olmayacaktı, hani? Hani on sekiz yaşındaki genç ken-
dinden, geleceğinden emin olacaktı? Hani düşmeyecekti 
insan avcılarının eline? Öğretmen; öğrencisinden, öğrenci 
de öğretmeninden kaçıyor... Usta; çırağından, çırak da 
ustasından kaçıyor…

Öğretmende sevgi yok, öğrencide saygı!
Baba çocuğundan, çocuk babasından kaçıyor…  Ba-

banın sözü dinlenilmez, çocuğun yaptığına güvenilmez 
ortamlara nasıl gelindi? Nasıl doğdu, sevgisizlik ortamları 
ailede? Bu kültürel bozulma nasıl başladı, nasıl sardı yur-
dun dört bir yanını?

90’larda ülkeye ithal edilen siyasetçi; ‘’Türkiye’yi 
küçük Amerika yapacağız.’’ Demişti. Ekonomik 
olarak Amerika olmadık ama kültürel yozlaşma 
bakımından,1960’ların Amerika’sı gibiyiz. Kaba, kavgaya 
hazır, günü birlik yaşama hırslı... İnsanî değerlerden ol-
dukça uzak, İslamî değerden habersiz, gözler; Türk’e ait 
olmayan bakışlı, keyfiyetçi…

Işıktan kaçıyoruz, karanlığa doğru... Işığın ruhlarımızı 
aydınlatmasından korkuyoruz. Bedenlerimizi sarmasın-
dan... Bir gaz lambasının titrek ışığına muhtaç durum-
dayız. Hala ışıktan kaçıyoruz. İnkâr ediyoruz güneşi, 
aydınlatan, ısıtan güneşi… Aydan, yıldızlardan kaçıyoruz. 
Neon ışıklarına tercih ediyoruz onları, sahte ışıklara... 
Ebedi ışık yerine, sahte ışıklar aydınlatmaya başladı cad-
delerimizi, sokaklarımızı, evlerimizi, odalarımızı... Kendi 
dipleri bile aydınlatamayan ışıklara... 

İsmet BURKAY

“Işıktan kaçıyoruz, karanlığa 
doğru... Işığın ruhlarımızı 
aydınlatmasından korkuyoruz. 

Bedenlerimizi sarmasından... 
Bir gaz lambasının titrek ışığına 
muhtaç durumdayız. Hala ışıktan 
kaçıyoruz. İnkâr ediyoruz güneşi, 
aydınlatan, ısıtan güneşi… Aydan, 
yıldızlardan kaçıyoruz. Neon 
ışıklarına tercih ediyoruz onları, 
sahte ışıklara...”
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Kendi denizimizden, kendi okyanusumuzdan, kendi 
ırmağımızdan kaçıyoruz. Issız bir çölün ortasına öyle 
düştük ki bir damla suya muhtacız.  Tepemizde kızgın 
güneş… Hali pür melalimize, nerdeyse dünya ağlayacak, 
biz farkında değiliz. Gördüğümüz serapla avunuyoruz. 
Ama susuzluğumuzu gidermiyor işte! Biz hala kendi ne-
hirlerimizden, kendi göllerimizden kaçıyoruz.

Düşünmekten korkuyor, ondan hızla uzaklaşıyoruz. 
Önümüzdeki memleketin gerçekleri dağ gibi… Yaban 
ellerde hırpalanan memleketin gerçekleri… Çoğunluğun 
düşüncesinin peşinde, hazan yaprakları gibi sürükleni-
yoruz. Bir zihinsel yorgunluk nedir böyle? Bu düşünce 
tembelliği nedir böyle? ‘’ Yaa! Memleketi ben mi kurta-
racağım?’’   Ya da ‘’fazla düşünmek zararlıdır! ‘’ gibi tel-
kinlere kapılmış, olan biteni önceden kabullenmiş bir tu-
tum içerisindeyiz ki günlük hayatın rüzgârı ile sürüklenip 
gidiyoruz. Oysa memleketin, mikrodan, makroya bütün 
sorunları bizimle ilgilidir, bizzat şahsımızla da ilgilidir.

Düşünmekten kaçmak, asla çözüm değildir, çare ola-
maz!

Bir toplumsal ya da kişisel sorunlarla karşılaştığı-
mızda, fikrimizi beyan etmekten kaçıyoruz… Neden 
özgüvenimizi yitirdik acaba? Hangi unsur, fikrimizi açık-
lamamıza engel oluyor? Neden karşıdaki insan ‘’ne der?’’ 
takıntısı içerindeyiz? İçinde bulunduğumuz pozisyonu 
koruma adına, ya yitirdiklerimiz nedir? Medeni ölçülerde 
açıklanan her fikir, mutlaka saygı göreceğini neden aklı-
mızdan çıkarıyoruz? Yalnız kalma, dışlanma korkusu mu 
sarıyor bizi? Tarihte bir çok örnekleri var; bir tek kişinin 
bile dünyanın çehresini değiştirebildiğini neden unutuyo-
ruz? 

Sorgulamaktan kaçıyoruz… Bilimin anahtarı sorgu-
lamaktır. İlerlemek, hedefe varmak sorgulamaktan geçer. 
İnsan kendini de sorgular, karşındakini de... Tabiatta olan 
biteni de sorgular, toplumda olan biteni de... 

 ‘’Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitir-
miş bireylerdir.’’ 

Kendi fırtınamızdan kaçtık. Elin kasırgasına tutulduk. 
Öyle bir fırlattı ki bizi, sığınacak bir liman bulamıyoruz. 
Darmadağın olmuş bütün ortalık. Bahçelerimizde artık 

sonbahar mevsimi hükmediyor. Güller dökülmüş, bülbül-
ler susmuş, sümbüller perişan olmuş... 

Perişan halimizi soracak kimselerden kaçıyoruz.  
Bu kaçmaların durağı yok mudur? 
Daha 30-40 yıl öncesindeki Türk toplumu; mütedey-

yin, kanaatkâr, zarif ve latif insanlardan oluşurdu. Söy-
lediğini bilen, konuştuğunda sözü dinlenilen insanlardı. 
Memleket sevgisi denildiğinde akan sular dururdu. Değil 
bir askeri şehit etmek, düğmesine dokunulduğunda, so-
rumluları gerekli hesabı vermek zorunda kalırdı.

Köyden kentlere göçüldü. Modernleşme adına; atadan, 
babadan gelen davranış şekillerimizi horlamaya başladık. 
Şehrin acımasızlığı karşısında, toplum mühendislerinin 
de gayretleri ile öz kültür, bir kenara itildi. Avrupa’nın, 
Amerika’nın müptezel davranış şekilleri, kanserin vücu-
du sarması gibi, yurdun dört bir yanını sarmaya başladı. 
Anaya, babaya, ataya saygı duyulmamaya başlandı. Eko-
nomik zorluklar; insanlarımızı daha acımasız, günübirlik-
çi, keyfiyetçi bir hale getirdi.

90’ların Türkiye’sini, sosyologlar iyi tahlil etmek zo-
rundadır. Adeta ülkemizde psikolojik bir savaş yürütüldü. 
‘’Bir koyup on alacağız’’  masalları ile toplum hassasiyet-
leri üzerinde oyunlar oynandı. Toplum mühendisleri; ül-
kemizi dönüştürmek, milli manevi değerlerden ulaştırmak 
için o zaman kollarını sıvadılar. Bir ölçüde başardılar…

‘’ Ülkeyi, küçük Amerika yapacağız.’’
On verdik,  bir bile alamadık…
Evet! Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok… 

Emperyalizmin masallarını iyi okumamız lazım. Türk 
milletine, ezeli ve ebedi düşmanlık yapanlar ve amaçları 
bellidir. O halde; ona göre önlem, ona göre strateji gelişti-
rilmemiz gerekir.

En önemlisi, nasıl bir insan tipi yetiştirileceğidir. Hiç 
yararı olmayan şu ezberci bir eğitim sisteminin, ülkeyi bu 
durumdan daha vahim bir vaziyete sokması içten bile de-
ğildir. Günü kurtaran, yarınını düşünmeyen, sadece kendi 
varlığını sürdürme adına, karşısına çıkan ezip deviren bir 
sistem yapılanmasını, elimizle bir kenara itmemizin za-
manıdır artık…

Aksi takdirde, kendi gölgemizden bile kaçacağız. 

Kayserimizin tanınmış milliyetçilerinden 
NECATİ ERAVŞAR 23 Mayıs 2016 tarihinde 

vefat etmiştir, 
***

Derneğimiz Yönetim Kurulu üyesi İSMAİL 
DAŞGELDİ’nin ninesi PEMBE TUNALIOĞLU 

10 Haziran 2016 tarihinde vefat etmiştir.
***

Allah’tan rahmet dileriz.
Tüm aile fertlerine taziyelerimizi sunarız.

BAŞSAĞLIĞI
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LAİKLİK TEMELİNDE ATATÜRKÇÜLÜĞE BAKIŞ

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. 
Devlet işlerinin din kurallarına göre değil de yasa ve ana-
yasa kurallarına göre işletilmesidir. Yasalar, anayasanın 
belirlediği ilklere göre oluşturulmaktadır. Anayasalar ise 
bir toplumsal mutabakat ürünü olup bağlayıcı temel ilkeler 
bütünüdür. Anayasalar, devlet gücünü elinde bulunduran 
erklere sınırsız yetki verilmesini engellemektedir. Güçler 
ayrılığı prensibine bağlı olarak devlet mekanizmasını elin-
de bulunduran kişi ve organların otoriter bir yönetime geç-
mesini anayasa engellemektedir. Anayasal sistemlerde kişi 
ve hak hürriyetleri güvence altına alınmıştır. Yasa ve ana-
yasalar günün ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir niteliktedir. 
Din kurallarına göre yönetilen devletlerde anayasa ve yasa-
lar din yorumuna göre belirlenir. Hukuk kurallarından sos-
yal ve ekonomik kurallara kadar bütün faaliyetler dini an-
layışa göre oluşturulmaktadır. Bu durumda devletlerin dini 
yorumlayış biçimleri ya da devleti elinde bulunduran ege-
men sınıfın dini yorumlama biçimine göre yasa ve anayasa 
oluşturulur. Sosyal ekonomik ve siyasi farklılıklar göz ardı 
edilerek tek tip insan odaklı bir mekanizma, dini kuralla-
ra göre belirlenen yönetimlerin amacıdır. Devlet işleyişini 
sorgulamanın dini sorgulamakla eşdeğer tutulduğu bu yö-
netim biçimleri, dogmatik olduğundan, bir yasa ya da ka-

nunu dönemin şartlarına göre değiştirmek oldukça güç ol-
maktadır. Bu durum, toplumsal sistemi tıkadığından devlet 
mekanizmasını daha hantal bir yapıya dönüştürmektedir. 
Devlet vatandaşlarına ayrım gözetmeksizin eşit davrandı-
ğı sürece adil devlet olma vasfını korur. Din kurallarına 
göre yönetilen sistemlerde devlet, belli bir inancın temsil-
cisi olduğundan, diğer inanç guruplarının haklarının ihlal 
edilme ihtimali yüksektir. Devleti yönetenler, diğer inanç 
guruplarına, kamusal hizmetlerden yararlanma şartı olarak 
devletin resmi inancına geçmesini zorunlu kılabilir. Kamu 
hizmetlerinin adil yapılmamasından kaynaklanan huzur-
suzluklar yaygınlaşabilir.

Aynı devlet sınırları içesinde yaşayan insanlara ait 
ortak vatandaşlık kavramı, din esaslarına göre yönetilen 
devletlerin ümmetçi anlayışlarının daha ağır basmasıyla 
geçerliliğini yitirebilir. Böylece milli birlik ve beraberlik 
düşüncesi ciddi yara alır. İnsanlar inanan veya inanmayan 
ayrımına tabi tutulduğu gibi, aynı dinin farklı mezhepleri-
ne göre de bir ayrılığa tabi tutulabilir. Ülke içindeki birlik 
ve beraberlik ortak din, hatta ortak mezhep etrafında bir 
arada tutulmak istense bile dinin veya mezhebin farklı yo-
rumları beraberliği zedeleyebilir. Dini kurallar, kutsal ki-
tabın buyrukları veya peygamberin uygulamalarına göre 

Hakan TUNÇ
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şekillense de, bu kuralları veya uygulamaları ulema sını-
fının yorumlama biçimleri etkileyebilir. Özellikle siyasi 
gücü veya otoriteyi elinde bulunduranların ulema sınıfına 
yaptıkları baskı nedeniyle dini fetvalarda keyfilikler yaşa-
nabilir. Keyfi dini uygulamalarına bağlı olarak dine dayalı 
devlet anlayışından, devlete dayalı din anlayışına geçile-
bilir.

Toplumların gelişimde bilimsel uygulamalar önemli 
bir yer tutmaktadır. Din ise, bilimsel gelişmeleri kendi-
lerine uygunluğu oranında kabul eder veya reddeder. Bu 
bağlamda düşünüldüğünde, bilimsel bir gelişmeyi dine 
uygunluk yönünden denetleyen ulema sınıfının bilimsel 
olgunluğu, ya da bilimsel gelişmeleri kavrama biçimleri 
yeterli olmayanlarda, bilimsel ilerlemelere ön yargılı bir 
bakış gerçekleşebilir. Bilimsel gelişmelerin sıkı bir dene-
time tabi tutulması, bilim insanları nezdinde bir baskıya 
dönüşür. Bu durum da bilimsel gelişmelerdeki özgünlü-
ğü ortadan kaldırarak dar kalıplara hapsedilmiş ve takli-
de dayalı bir bilimsel üretkenliğe dönüşür. Bazı bilimsel 
gelişmeler din mantığıyla çelişebilir. Bu durum ulema 
sınıfı tarafından bilimin sadece çelişkili yönünü engelle-
mek yerine o bilimin alanının tümden engellenmesi so-
rununu ortaya çıkarabilir. Örneğin evrim teorisinin din-
sel bakımdan reddedilmesi gereken kısmının insanın tür 
değiştirerek evirildiği kısmıyken, evrim teorisinin tüm-
den reddedilmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. Böylece, 
Darwin’in ortaya attığı bilimle ilgili birçok metodolojik 
ilke de yok sayılmaktadır. Bu durum, bilimsel gelişme-
lerin ana yönteminin yok sayılması anlamına gelir. Dini 
esaslara göre yönetilen teokratik devletlerin, bilimsel ge-
lişimleri geriden takip etmeleri bu anlayışla açıklanabilir. 
Emperyalizmin hayat bulduğu yerler genellikle hal-
kın cahil kaldığı, demokrasinin işlemediği ve diktatör 

yöneticilerin bulunduğu yerlerdir. Emperyalizme ilk 
darbeyi Mustafa Kemal öncülüğündeki Türkler indir-
miştir. Atatürk, Türk vatanının işgale uğramasının en 
büyük sebebini cehalet olarak görmüştür. Bu nedenle 
daha Kurtuluş Savaşı yıllarındayken bile halkın eğiti-
miyle yakından ilgilenmiştir. Türk milletinin bir aydın-
lanma hareketi gerçekleştirmeden ekonomik ve siyasi 
bağımsızlığı elde edemeyeceğini görmüştür. Zaten Kur-
tuluş Savaşı sonrasında “Artık siperlerimiz kitaplar-
dır. Asıl savaşımız cehalet iledir.” demesi onun yeni 
Türkiye’yi hangi temel üzerine kuracağını göstermektedir. 
Atatürk milli egemenlik ilkesine çok önem veriyordu. Milli 
egemenlik ancak özgür bireylerin sahip olacağı bir yönetim 
şeklidir. Bireysel özgürleşme, ancak ve ancak laiklik teme-
li üzerine inşa edilebilir. Laiklik, din ve devlet işlerinin bir-
birinden ayrılması anlamına geldiği gibi din vicdan hürri-
yeti anlamına da gelebilir. Laiklikte esas, insanların inanıp 
inanmamaları değildir. Esas olan insanların vicdani kanaat 
hürriyetleridir. Nitekim Atatürk de milletimizi inançlarında 
serbest bırakmış ve bunu da laiklikle güvence altına almıştır. 
Türkiye’de aydınlanma hareketlerinin ana dinamiğini la-
iklik ilkesi oluşturmaktadır. Eğitimin bilimsel ve çağdaş 
şartlarda gerçekleşmesi laiklik ilkesi sayesinde gerçekle-
şebilir. Ülkede fırsat eşitliğinin sağlanması  insanları-
mızın ümmet veya kul olarak tanımlanması yerine va-
tandaşlık bağı çerçevesinde tanımlanmasına bağlıdır. 
Ümmetten millete giden yolun en büyük ayağı laiklikle 
gerçekleşebilir. Türkiye devletine vatandaşlık bağı esasına 
göre belirlenen Türk milleti kavramı, laiklik ilkesiyle mil-
liliğini korur. Türk milliyetçiliği laiklik olmadan anıla-
maz. Bu nedenle laiklik ilkesi Atatürk’ün diğer ilkelerinin 
tamamlayıcısıdır.

Gençlik Dergisi 11



Cumhuriyet döneminde kullanılan kağıt para konusunu 
anlayabilmek için önce Osmanlı Devleti dönemine kısa-
ca bakmak gerekir. Akçe ve Sikke olarak başlayan para 
yolculuğumuz, kağıt para olarak  “kaime” (halk dilinde 
kayme) ile devam etmiştir. Kaime bir makine tarafından 
basılan para olmayıp yazı ve resim ustaları tarafından ço-
ğaltılarak yapılmıştır. Daha sonra siyasi ittifaklardaki de-
ğişim nedeniyle kağıt paralar evrak-ı nakdiye olmuş, en 
sonunda ise banknot dediğimiz şekline dönüşmüştür. Para 
bir devletin bağımsızlığını,  ekonomik, siyasi ve kültürel 
gücünü yansıtması açısından büyük önem taşır. Şüphesiz 
bu güç, ölçülebilir değerler ifade eder. Döneminin mali ya-
pısı hakkında bilgi verirken, siyasi ve sanayi gelişmişlik 
konusunda bazı ipuçlarını yakalamamızı sağlar. 

1856 yılında Bank-ı Osmani’nin İngilizler tarafından 
Osmanlı topraklarında kurulması ve akabinde 1863 yı-
lında Fransızları ortak alara kismini Bank-ı Osmanii Şa-
haine olarak değiştirmesi yeni bir dönemin başladığına 
işaret eder. Bu dönemde Osmanlı Devleti, 30 yıl süreyle 
devlet adına para basmayacağını taahhüt etmiş ve bu işi 
Osmanlı Bankasına bırakarak adeta bağımsızlığına gölge 
düşürmüştür. Bundan sonraki para ve kredi işleri yabancı 
bankalar eliyle olmuş ve neticede “duyun-u umumiye”ye 
giden yol böylelikle açılmıştır. Günümüz anlatımıyla dev-
lete kayyum atanmıştır.

     Cumhuriyetin ilanı ile birlikte TBMM saltanatı kal-
dırmıştır. Osmanlı Devleti’nde dönemin padişahı adına 
para basılırdı. Saltanat kaldırılınca, tedavüldeki paralar so-
run olmaya başlamıştır. 30 Aralık 1925 tarihinde  TBMM 

yeni devlet (Türkiye Cumhuriyeti) parasını basmak için 
701 sayılı  “Mevcut Evrak-ı Nakdiyyenin Yenileriyle İs-
tibdaline Dair Kanun”u çıkarmıştır. Uzun yıllar Cum-
huriyet dönemi paraları bu kanun esas alınarak tedavüle 
konulmuştur. 1931 yılından itibaren para basma yetkisi 
T.C. Merkez Bankasına bırakılmıştır. Cumhuriyet döne-
mi kağıt paraları önceleri İngiltere, Almanya ve ABD’de 
basımı gerçekleşirken 1958’de Banknot Matbaası ilk yerli 
para basımını gerçekleştirmiştir. 1927 yılında İngiltere’de 
bastırılarak tedavüle çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk kağıt paralarında Atatürk portresi yer alır. Harf inkılabı 
öncesi olduğu için paraların bir yüzünde Fransızca diğer 
yüzünde ise Osmanlı Türkçesi kullanılmıştır. Harf inkılabı 
sonrası bu kağıt paralar ekonomik maliyetleri nedeniyle 
1937 yılına kadar kullanılmışlardır. 1937 sonrası bastırı-
lan 2. emisyon paralarda ise latin harfleriyle Türkçe alfa-
be kullanılarak bastırılmıştır. Atatürk’ün vefatı ile henüz 
basımı tamamlanmamış 2. emisyon paraların bir kısmına 
“Devlet Başkanı” olması nedeniyle ve 701 Sayılı Kanun’a 
dayanılarak paralara İsmet İnönü’nün portresi konulmuş-
tur. Tartışma konusu olan bu uygulama Demokrat Parti dö-
nemine kadar sürmüştür.

Atatürk dönemi banknotlarında ön plana milli kalkın-
ma ve milli kültür konuları çıkmıştır. Örneğin; 1927 yı-
lında tedavüle çıkarılan 1 liralık banknotun ön yüzünde 
TBMM Meclis Binası, Ankara Kalesi ve öküz koşularak 
karasabanla çift süren bir çiftçi resmedilmiştir. Arka yü-
zünde ise o yılların başbakanlık binası yer almaktadır. 5 
liralık banknotta, Ankara Kalesi, TBMM Meclis Binası ve 
Türklüğün bağımsızlık simgesi bozkurt, arka yüzünde ise 
Ankara Köprüsü yer almıştır. 10 liralık banknotta, Anka-
ra Kalesi ve yine Bozkurt resmedilmiştir. 50 liralık bank-
notta Karahisar Kalesi yer alır. Karahisar Kalesi Selçuklu 
hükümdarı Alaattin Keykubat döneminde devlet hazine-
sinin saklandığı yer olarak kullanılmış, bu yüzden Hisar-ı 
Devlet olarak da isimlendirilmiştir. 100 liralık banknotta, 
bir Türk köyü resmedilmiştir. 500 liralık banknotta Sivas 
şehri ve Sivas Gök Medrese resmine yer verilmiştir. 1000 
liralık banknotta ise ulaşım reformunu anlatan Sakarya 
demiryolu hattı öne çıkarılmıştır. Bu paraların ortak mesa-
jı; Türk kimliğinin vurgulanması, hakim iradenin TBMM 
ve Başbakanlık olduğu, ulaşım, ekonomik gelişme ve kır-

 PARADAKİ 
PORTRELERSeyit Ali ERGEÇ
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sal kalkınma konularıdır.

 Atatürk döneminde basımı yapılan 2. emisyon paralar-
da tarih, sanat (Ulus anıtı, Güvenlik anıtı), milli dayanış-
ma ve tabii güzelliklerin (Ankara keçisi, Ankara Kalesi, 
Rumeli Hisarı, Çanakkale Boğazı) mesaj olarak verildiği 
görülür. Atatürk’ün vefatından sonra 2. emisyon para-
lardaki Atatürk portresinin yerini İnönü portresi almıştır. 
Paraların arka yüzleri aynı kalmıştır. Paralardaki İnönü 
portresinin tercih nedeni olarak, “701 Sayılı Kanun’un 
gereği”, “kişilerin değil Cumhuriyet değerlerinin yüceltil-
mesi” ve İnönü’nün düşük profilli bir lider olmadığı ya da 
olmayacağı (Atatürk’ün gölgesinde kalmayacağı) vurgusu 
ile açıklanmıştır. 1950 yılına gelindiğinde tüm paralarda 
İnönü resmi vardır. Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanlığında 
para basma ihtiyacı doğar. Kanun gereği paralarda Celal 
Bayar’ın resmi olmalıdır. Ancak mevcut Cumhurbaşka-
nının portresini kullanmaya cesaret edemeyen Demokrat 
Parti iktidarı,“Ticani”leri ve radikal bazı unsurların Ata-
türk aleyhine yaptığı uygunsuz işleri gerekçe göstererek 
1951 Temmuz ayında Atatürk’ü Koruma Kanunu olarak 
bilinen kanunu çıkarmıştır. Paralar 1952 Haziran itibari ile 

tekrar Atatürk portreli paralar olarak tedavüle çıkmıştır. 
Bu tarihten sonra paralarımızdaki portre konusu kapanmış, 
doğru, yerinde ve güzel olan hâli günümüze kadar gelmiş-
tir.

Bugün zaman zaman gündeme getirilen paralardaki re-
sim tartışması, aslında İsmet İnönü’nün eleştirilmesinden 
ziyade bir zemin yoklamasıdır. Yapılmak istenen; “Atatürk 
böyle istediği için İnönü bu yolu seçmiştir”, “Atatürk dö-
nemi kanunlarında kıymetli evraklarda Cumhurbaşkanı-
nın portresi bulunuyordu”, “Cumhurbaşkanının paralara 
resminin basılması doğru olanıdır” gibi söz ve söylemler 
ile yol bulup, paralardaki Atatürk portresinin kaldırılma-
sına kalkışmaktır. Gizlenmiş projeleri uygulamak için fır-
sat kollamak. Şüphesiz bu niyet son dönemlerde dernek, 
vakıf yada STK adı ile basılan madeni hatıra paralarda 
ortaya konulmuştur. Milletimiz paralarda Atatürk portre-
sinin bulunmasından memnundur. Bu konuyu tartışmaya 
açmamış, açanlara da prim vermemiştir. Yüce milletimiz 
paralara kendi portresini koymak isteyecek herkese maka-
mı ve sosyal statüsü ne olursa olsun, açılmamak üzere bu 
kapıları kapatmıştır.

“Atatürk böyle istediği 
için İnönü bu yolu 
seçmiştir”, “Atatürk 

dönemi kanunlarında kıymetli 
evraklarda Cumhurbaşkanının 
portresi bulunuyordu”
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Dergimizin geçen dört sayısında Develi’nin kahra-
man evladı mülkiyeli yedek subay Osman Coşkun (Nuri 
Bey)’un kendi hatıralarından Develi’deki Millî Mücadele 
(Kuva-yi Milliye) faaliyetlerini özetlemiştik. Bu yazımız-
da da onun, millî mücadele içinde güneyde Ermenilerin 
merkez haline getirdikleri Haçın’ı (Saimbeyli) kurtarışını 
anlatacağız.

Haçın,  Develi’nin güneyinde Adana hududu içerisinde 
Tufanbeyli ve Feke arasında çok müstahkem bir mevkiide 
Ermenilerin çoğunlukta olduğu bir kaza idi. 1908 Nüfus 
sayımında 24 bin nüfusunun 20 bini Ermeni olarak tes-
pit edilmişti. Adana bölgesini (Çukurova) Fransızlar işgal 
edince onların bu bölgeye getirdikleri Ermenilerden 10 
bini daha Haçın’a gelmişlerdi. Haçın’da Ermeni manastır-
ları, kiliseler yanında bir de Amerikan Koleji bulunuyordu. 
Fransızlar eli ile her türlü silah ve cephaneye sahip olan 
Ermeniler burada azınlıkta olan Türk nüfusunu tahmin 
edilmez işkencelerle ortadan kaldırıldıkları gibi çevre köy 
ve kasabalara da her türlü vahşeti uyguluyorlardı. Zaten 
Ermeni subay ve milislerine kendi üniformalarını giydiren 
Fransızlar, Develi hududunda Zamantı Suyu’na kadar iş-
gallerini onlar eli ile gerçekleştirmişlerdi.

Haçın’da Ermeni cânîlerinin başında Aram Çavuş isim-
li komutanları bulunuyordu. Bunların yaptığı vahşetin ha-
berleri ve canlı şehitleri Develi’ye kadar geliyordu. Develi 
Kuva-yı Milliye önderleri, Osman Coşkun (Nuri Bey), 
Belediye Başkanı Osman Bey, Kaymakam Atıf Bey ve 
diğerleri bir an önce toplayacakları kuvvetlerle mazlumla-

rın imdadına yetişmek istiyorlardı. Ancak Mustafa Kemal 
Paşa’nın Sivas’ta iken Kilikya (Adana) bölgesinin kurta-
rılması için Develi’ye gönderdiği Binbaşı Kemal Doğan 
Bey hareketin kumandanı olarak çekimser davranıyor ve 
hazırlıkların henüz tamam olmadığını ileri sürüyordu.

Haçın’daki Ermenilerin vahşet ve cinayeti, burada öl-
dürülen bir Türk kadını olan Melek Hanım’ın, fetihten 
sonra bohçasında çıkan şu ağıtı ile dünyaya ve tarihe mâl 
olmuştur:

Amir memur dimeyerek
Hep bir ipe bağladılar
Bekir Oğlu Dede Ağa’yı
Demir ile dağladılar
Sekiz gavur bir gelince
Osman’ımı şaşırttılar
Baban çete başı diye
Hacı Ahmed’i pişirdiler
Muşanbaya oturtmuşlar
Etrafında geziyorlar
Sen çete topladın diye
Çalgı ile yüzüyorlar
Kadanı alayım kayınım
Son görgün de bu muydu
Çifte kurşun sıkılınca
Döşek yerin su muyudu
Meydan kazanı kurdular
Bebekleri kaynattılar
Gün görmedik hanımları
Süngü ile oynattılar
Kapı kapı geziyorlar
İfadeyi yazıyorlar
Düşman başına vermesin
Oğlak gibi yüzüyorlar
Baş kâtibi öldürürler
Değnek ile döve döve
Genco Çavuş’u yüzüyorlar
Özne gibi öve öve
Örflü idin Genco Çavuş
Gâvurlara eyle zavur
Bebeğimi öldürüyor
Çamsaroğlu Kara Gâvur
Zabıt kâtibi Mehmed’i
Topuz ile dövüyorlar
Enfiyeci Hüseyin’i
Teller ile boğuyorlar

“Haçın’da Ermeni cânîlerinin ba-
şında Aram Çavuş isimli komu-
tanları bulunuyordu. Bunların 

yaptığı vahşetin haberleri ve canlı 
şehitleri Develi’ye kadar geliyordu. 
Develi Kuva-yı Milliye önderleri, 
Osman Coşkun (Nuri Bey), Belediye 
Başkanı Osman Bey, Kaymakam Atıf 
Bey ve diğerleri bir an önce toplaya-
cakları kuvvetlerle mazlumların im-
dadına yetişmek istiyorlardı.”

KAYSERİ’DE MİLLÎ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER:

HAÇIN’IN KURTARILIŞI VE 
OSMAN (NURİ) BEYMehmet ÇAYIRDAĞ
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Haçın oldu kanlı kuyu
Uyu Osmanım uyu
Hücum etti alınmadı
Yıkılasın Sultan Suyu
Fecaatı bütün dehşeti ile anlatan uzun ağıttan aldığım 

bölümler bir insanın nasıl insanlıktan, hatta hayvanlıktan 
çıkabileceğini ortaya koymaktadır. Haçın alınana kadar 
Ermeniler, iyilikten başka bir şey görmedikleri masum 
komşularını işte böyle işkencelerle tamamen yok etmişler-
dir.

Bu haberlere dayanamayan Kuva-yı Milliyeci Develi 
Kahramanları 1920 yılının kışında harekete geçmişlerdir. 
Kazadan ve köylerden toplanan bine yakın kuvvet Deve-
li Belediye Başkanı Osman Bey (müster adı Yaşar Bey) 
kumandasında, Fransız ve Ermeni hudûdu olan Zamantı 
Suyu’nu geçerek fetihlere başlamışlar, Yaşar Bey Rum-
lu (Bakırdağ), Şar (Tufanbeyli) ve Feke’yi kurtarmış ve 
Haçın’a dayanmışlardır.

Daha sonra Develi’den yeni kuvvetlerle nihayet hare-
kete geçen Binbaşı Doğan Bey Haçın’a gelip kumandayı 
ele almıştır. 16 Mart 1920’de başlayan muhasara, Ermeni-
lerin güçleri ve yaptıkları büyük tahkimat ve arazinin mü-
dafaaya çok elverişli olması sebebi ile sekiz ay sürmüştür. 
Kuvvetleri kollara ayıran Doğan Bey güney cephesine Ya-
şar Bey’i, kuzeye ise Nuri Bey ve arkadaşlarını kumandan 
tayin etmiştir. Muhasara çok kanlı olmuş, çok şehitler ve-
rilmiş ve yapılan bütün umûmî hücumlardan netice alına-
mamıştır. Çok miktarda nüfusa ve silaha sahip Ermeniler, 
muhasarayı yarma teşebbüsünde dahi bulunmuşlardır. Ne-
tice alınamamasının bir sebebi de kumandanların başku-
mandan Binbaşı Doğan Bey’le anlaşamamaları olmuştur. 
Hatta Develi Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti, Doğan Bey’in 
değiştirilmesi için Ankara’ya Atatürk’e müracaatta dahi 
bulunup durumu anlatmak için Nuri Bey’le birlikte bir he-
yeti onunla görüşmek için Ankara’ya, Meclis’e göndermiş-
tir. Neticede Doğan Bey muhasara sırasında yaralanmış, 
kumandayı talep üzerine, Develi’ye Millî Mücadele’yi 
organize etmek üzere, Atatürk’ün Sivas’tan Doğan Bey’le 
birlikte gönderdiği ve sonra Doğu Kilikya’nın fethiyle gö-
revlendirilen büyük millî kahraman yüzbaşı (sonra paşa) 
Tufan Bey ele almıştır. Tufan Bey azalan güçlerin takvi-
yesi için Develi, Kozan, Kadirli, Göksun, Aziziye (Pınar-
başı) ve Kayseri müftülerine telgraflar çekerek Haçın’a 
acele takviye milis güçler gönderilmesini talep etmiştir. 

Gelen kuvvetlerle muhasarayı 
daraltan Tufan Bey, muhasa-
ranın en önemli cephesi olan 
Kuzey cephesine, en cüretli 
olarak gördüğü Nuri Bey’i 
(Osman Coşkun) görevlendir-
mişti. Bu sırada Maraş cep-
hesi komutanı Selahattin Adil 
Paşa’dan gelen, bir an önce 
Haçın’ın zaptedilmesi, yoksa 
Fransız ve Ermenilerin bura-
ya yardımlarının yolda oldu-
ğu haberi üzerine Tufan Bey, 
gece ve gündüz devam edecek 
genel bir taarruz kararı ver-

miştir. Bütün tedbirleri aldıktan sonra cephe kumandanı 
Nuri Bey’e bizzat maiyetinin önünde düşman mevzîlerine 
atılmasını tenbihler ve her taraftan hücuma kalkışılıp gece 
gündüz devam eden kanlı muharebeler sonunda Haçın’a 
girilir.(16 Ekim 1920). Böylece çok önemli bir çıban başı 
daha temizlenip, binlerce masum müslüman Türk’ün inti-
kamı alınır.

Haçın’da Ermenilerin başı olan Aram Çavuş buradan 
kurtulma imkânı bulur ve Avrupa’ya kaçar. Oradan hayatı 
boyunca mektuplarla Osman Coşkun’u ve Atatürk’ü tehdit 
eder. Sonunda intorpol tarafından öldürülür.

Kahraman kumandan Tufan Bey (Paşa), yine savaşın 
kahramanlarından Develi Belediye Başkanı Osman (Ya-
şar) Bey’e daha sonra gönderdiği mektubunda şöyle di-
yordu:

“Haçın fethedildi. Gayret-i milliye bizi bu muvaffaki-
yetlere mazhar etti. Allah cümle müslümanları memnun ve 
mesrur eylesin. Kahraman kardeşimiz Osman Bey (Nuri 
Bey) harikalar gösterek Haçın’ın yegane fatihi olmuştur. 
Kendisini gözlerinden öperim. Bu arkadaşla memleket 
iftihar etsin. Haçın’a ilk girecek kahramana mükâfaat 
vaad etmiştim. En evvel Osman Bey girdiği için Ko-
zan Müdafaa-yı Hukuk sandığından kendisine lâyık bir 
mükâfaat vereceğim. Siz de Develililer namına vereceği-
miz hediyeyi bana bildiriniz. Muvafık görülürse kendisine 
yazacağım takdirnâme ile veriniz. Arz-ı hürmet eyler ce-
vabınızı beklerim.

Adana Cephesi İrtibat Grubu Kumandanı Tufan”
Osman Bey’in bu sırada herhangi bir geliri ve maaşı 

yoktu. Memleket davasına hiçbir şey beklemeden atılmış-
tı. Savaştan sonra onu bir ara Haçın (Saimbeyli) Kaymaka-
mı olarak görmekteyiz. Milletvekili de olan Osman Coş-
kun 1958 yılında 66 yaşında Develi’de hayata gözlerini 
yummuştur. Mezarı oradadır. Allah hepsini, bütün gazi ve 
şehitleri rahmetine gark etsin, âmîn.

KAYNAKLAR
1- Osman Tufan, Hatıralar.
2- Mehmet Özdemir, Milli Mücadelede Develi, Kay-

seri 1973.
3- Cenani Gürbüz, Milli Mücadelede Develi ve Erme-

niler, Develi 2010.
4- Yıldız Coşkun Yeğenağa, Babam ve Ben, İstanbul 

2014.
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Bu yazı benim en zor yazdığım yazılardandır. 
Necati, benim okul arkadaşımdı; meslektaşım-
dı, dostumdu, ülküdaşımdı, bütün bunlara 
ilaveten de en yakın akrabamdı. Onun 
için, “yazmak benim için zordur” di-
yorum. Acım çok taze ve büyük… 
Yokluğuna hâlâ alışamadım. Ölü-
münden on ay kadar önce de eşini 
kaybetmişti. O da bana çok ağır 
geldi. Her uğrayışımda “Hamıza 
Abi sever” diye tavuklu bulgur pi-
lavı yapar, köy pazarından taze sa-
latalık getirir, ayranla beraber sof-
raya koyardı. Hastalığı sebebiyle 
hiç kimseyi tanıyamaz halde iken zi-
yaretine vardığımızda, “amaaa Hamı-
za Abi” diye beni tanıyabilmişti. O da, 

Ne-
cati de 
çok çektiler. 
Rabbim çektikle-
rini günahlarının 
kefareti sayar in-
şallah.

Necati Eravşar, 
1944 doğumlu-
dur. Doğum yeri 
Tomarza’nın Gü-
zelce köyüdür. İl-
kokulu köyünde 
okudu. Sonra Pa-
zarören Öğretmen 
Okulu’na girdi. 

Necati, 1962 
yılı yaz dönemin-
de öğretmen çıktı. 
İlk vazife yeri kö-
yüne 5 km mesa-
fedeki Emiruşağı 
köyüdür. Üç yıl 
orada görev yap-
tıktan sonra aske-
re gitti; dört aylık 
temel ve ihtisas 
eğitiminden son-

ra, askerliğinin kalan 20 ayını tamamlamak üze-
re Ağrı/Patnos/Pirömer köyüne tayin edildi. 

1967-74 yılları arasında Tomarza’nın en 
büyük köylerinden Cücün’de çalıştı. 

1974-78 yıllarında Tomarza Halk Eği-
tim Müdürlüğü görevinde bulundu. 
Bu görevi sırasında Tomarza Ülkü-
Bir başkanlığı yaptı. İdeolojik ha-
diselerin zirveye ulaştığı o yıllarda 
çok sıkıntıları oldu; bir defasında 
evi kurşunlandı. 1978 yılında, Al-
manya’daki Türk çocuklarının eği-
timi için görevlendirildi. Bulundu-
ğu yerin kenarda kalması sebebiyle 

Almanya’daki ülkücü faaliyetlere 
fazla katılamadı. Beş yıl sonra döndü-

ğünde Hacılar’da görev verildi. Oradan 
Esentepe İlkokulu’na nakledildi. Daha 

sonra sekiz yıl görev yapacağı, Emine Al-
çakaya İlkokulu’na tayin edildi. Orada görevli 

iken Kayseri’de yılın öğretmeni seçildi (1987). Ve 
1994’de 30 yıllık fiilî meslek hayatını noktalayarak emekli 
oldu. Görev yaptığı her yerde idareci, hem de başarılı bir 
idareci idi.

Necati Eravşar, 1969 yılında, benim delaletimle 
Develi’de Türkeş’le tanıştıktan sonra, içindeki milliyetçi 
duyguları bağlayacağı merkeze kavuştu ve ölümüne kadar 
aralıksız 47 yıl Ülkücü Hareket içerisinde yer aldı.Emekli 
olduktan sonra MHP saflarında siyasî çalışmalara başladı.
Zeynel Timur’un il başkanlığı sırasında onun yardımcılı-
ğını yaptı. Zeynel Bey’in 1995 seçimlerinde aday olması 

Milliyetçi Hareket Mensuplarının Başı Sağ Olsun

Hamza ERAVŞAR Necati Eravşar’ı Kaybettik
(23 Mayıs 2016)

Öğretmen okulu yıllarında (1960 ola-
bilir.)

Ayaktaki açık renk ceketli rahmetli Ne-
cati Eravşar, diğeri merhum Asım Eravşar 
(kardeşim)

Oturanlar: Sağdaki ben Hamza Eravşar, 
diğeri bir sınıf arkadaşım
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ile MHP il başkanlığını üstlendi. Daha sonra partisi adına, 
il genel meclis üyeliği de dâhil, çeşitli görevlerde bulundu.

Dadaloğlu Vakfı kurucularındandır. Uzun süre de bu 
vakfın başkanlığını yürütmüştür.

Necati Bey, son yıllarını, yakalandığı kan kanseri illeti 
ile mücadele ederek geçirdi. Kâh ümitlendi, kâh karamsar-
lığa düştü. Bir taraftan alzheimer hastası olan eşi ile uğ-
raşıyor, diğer taraftan hastaneye girip çıkıyordu.Sonunda 
olan oldu. Önce eşini kaybetti; sonra da kendi hayatını… 
Her ikisi de nur içinde yatsın makamları Cennet osun. Ge-
ride, çok iyi yetişmiş dört erkek evlat, çalışkan ve başarılı 
sekiz torun bıraktılar. Necati torunları ile iftihar ederdi.

***
Necati Bey’le ilgili bir-kaç hatıra

Büyük oğlu İlhan’ı evlendirirken beni, oğlunun ağzın-
dan bir şiir ile davet etmiş, ben de şiirle karşılık vermiş-
tim.

Necati’nin gelin ve damadın ağzından 13 kıt’alık şii-
rinden üç kıt’a

Gelin Hatice diyor:
Adım Türkmen kızı Hatice
Soyum yücelerden yüce
Muhammed’in sünnetiyle
Evleniyoruz bu gece

İlhan diyor:
Ben Avşar boyundan İlhan
Büyük atam Oğuz Kağan
Böyle emreylemiş Kur’an
Vur davulcu dan dan dan

Beni davet edişleri:
Alsam elime kâğıt kalem
Yazsam gurbete ele selam
Eravşar Hamza amcam
Gelir’mola düğünüme

Cevap olarak 18 kıt’a yazmışım üçünü buraya alıyo-
rum. 

Okuntular tez salınsın
İşler sağlama alınsın
Kimseler küstürülmesin
Varırım ben düğününe

Yeter ki uysun töreye
Caz-maz girmesin araya
Koçlar dizilsin sıraya
Varırım ben düğününe

Dokuz yerde dokuz kazan
Kaynamalı uzun zaman
Aşçı iyi olsun aman
Varırım ben düğününe

Emimoğlu’nun bir motosiklet kazası var:

Bizim köyle Toklar arasında yolun çukura düştüğü bir 
yerde çoban koyunlarını karşıya geçirmeye çalışıyor. O da 
sürüyü göremediği, biraz da süratli olduğu için (Yaman sü-
rerdi o mereti.) Birden kendini sürünün ortasında buluyor. 
Bir-kaç koyun da telef oluyor. Aceleyle Tomarza’ya gelse 
de yakayı ele veriyor ve az biraz ceza ile kurtuluyor.

Ehliyetsiz şoför onu aylarca yatağa çiviliyor.
Köyün karşısında arkadaşları ile gezinirken komşu 

köyden gelen bir araç, bayırdan hızını alamıyor ve Necat 
Bey’e olanca hızı ile çarpıyor. Emmoğlu ölümden dönü-
yor. Vücudundaki kırıklar sebebiyle aylarca sırtüstü yat-
mak zorunda kalıyor. Bu kazayı anlatırken o acıları yeni-
den duyar gibi olur, hüzünlenirdi.

Yolda unutulmamız
Ben, Necati, Mustafa Öztürk, Zeynel Timur, Metin 

Cihan ve bir-kaç arkadaş daha, iki araba ile Türkeş’i 
ziyarete gidiyorduk. Saat 10.00 için randevumuz vardı.
Vaktinde yetişebilmek için geceden çıktık. Kaman, Kes-
kin arasında bir kaza olmuş. Şarampolden aşağıda ikiye 
ayrılmış bir tıraktör ve hasarlı bir Murat 124 gördük. İlk 
fark eden arkadaş, “Bakın murat tıraktörü ikiye bölmüş” 
dedi. Durduk. Arabalardan indik. Bir müddet aşağıdaki 
manzaraya baktık. Birbirlerimizden epeyce ayrı mesa-
felerden bakıyorduk. Karanlıktı. Ben ve yanımdaki Em-
moğlum en geride idik. Arabadan da biraz geç inmiştik. 
Birden iki arabanın yürüyüp gittiğini gördük. Karanlıkta 
kala kalmıştık. Önceleri şaka zannettik. Hayli zaman ge-
çip de dönen olmayınca, bize bir oyun oynandığı zehabı-
na kapıldık. Fakat nasıl olurdu? Bir mana veremiyorduk. 
Hadise çok çirkindi. Yavaş yavaş yürümeye başladık. 
Nasıl olsa geri döneceklerdi. Keskin’de çorba içmek için 
durmuşlar. Herkes inip de biz inmeyince, uyuduğumuzu 
zannedip, gelerek uyandırmak istemişler. Arabada olma-
dığımızı da ancak o zaman fark edebilmişler; gelip bizi 
aldılar. Ben buna çok öfkelenmiştim. Kahvaltıda ağzıma 
geleni söyledim. Bu dikkatsizlik ülkücüye yakışmazdı. 
Ankara’ya kadar da hiçbiri ile konuşmadım. (Arkadaşlar 
o yere “Avşar Gediği” adını verdiler.)

Emmoğlu!Hepimizin varacağı yere sen biraz erken 
vardın. Yokluğun her yerde kendini belli ediyor. Nur için-
de yat. Makamın Cennet olsun.Resulullah’a civar olasın.

Hastalığının son günlerinde kendisini ziyaret eden dostları…
Bu dörtten ikisi, Zeki Ceran ve Necati Eravşar kısa aralıklarla 

Hakka yürüdüler. Mekânları Cennet olsun.
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27.11.2015’de Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür 
Derneği’nin geleneksel haftalık konferansında  “Kayseri 
Basınında Türkçülük”   konusunu işlemiştik. Bu konu-
da değerli hâkim, folklorcu Ali Rıza Önder’in “Kayseri 
Basın Tarihi  (1910-1960, Ankara- 1972) adlı anıt eseri 
ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ansiklopesi’ndeki 
yılların gazetecisi Mahmut Sabah’ın Kayseri basınını de-
ğerlendiren yazısından da çok etkilendik. Kayseri İl Halk 
Kütüphanesi’nden  ve Er.Ün.KAYTAM ‘dan faydalanma-
ya gayret göstermiştik.Özellikle direk konumuzla ilgili 
1948 yılında, Kayseri Lisesi’nin bir kısım Türkçü öğrenci 
ve öğretmenlerinin 15 Nisan 1948 tarihinde,14 sayı çıka-
rabildikleri “DAVRAN “  adlı dergiyi ise Ankara Milli 
Kütüphane’den bir dost sayesinde tamamının fotokopisini 
getirtmiştik.

Daha önceleri de İl Halk Kütüphanesi’ndeki 
gazeteleri,”Kayseri ve Çevresi Türküleri” adlı yüksek 
lisansımı hazırlarken eldeki gazetelerin hemen hemen 
hepsini tarama imkanı bulmuştuk. Konumuza kaynaklık 
etmesi bakımından taradığımız gazetelerimiz içerisinde 
13 gazete ve 13 dergide Türkçülük işlendiğini gördük. 
Bu 26 basın organının yayımlanış sırası ve ilerleyişini iki 
devrede incelemek gerekiyor:

1.Devre : 1969 yılında MHP’nin kurulmasına kadar 
geçen sürede çıkan gazete ve dergiler,

2.Devre:1969’da MHP’nin kurulmasından sonra ya-
yımlanan gazete, dergi ve bültenler.

1.DEVRE
Şüphesiz Türkçülük ve milliyetçilik düşüncelerinin 

hızlanması ve özellikle aydınlar arasında yayılmasında 
1910’larda açılan Türk Ocakları’nın, büyük Türkçü ve 
Sosyolog Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” adlı 
eseri ve devletin kurucusu Aziz Atatürk’ün “Türkçülük” 
kavramını devlet felsefesine katmasının rolü büyüktür. 
Bilhassa bu süreçte 1944 yılında Hüseyin Nihal Atsız’ın 
yaktığı Türkçülük meşalesi ve  “1944- Türkçülük- Tu-
rancılık Davası”ın milliyetçi gençlik üzerindeki o coşkun 
hislerin etkisi çok önemlidir.

İşte bu alanda devlet hayatında, sosyal ve siyasi alan-
da gelişen Türkçülük olayı hayatımıza da yansımıştır. 
Kayseri tefekkürü de bundan nasiplenmiştir. Ayrıca Kay-
seri gençliği ve 1956’da kurulan Türk Kültür Derneği 
üzerinde de önemli etkisi görülmektedir. Şüphesiz Türk 
Ocaklarının da önemli etkilerini hayırla anmalıyız. Nite-
kim hâlâ aynı ülküden sapmadan, hizmet veren milliyetçi 
kuruluşlar: Türk Ocağı,Ülkü Ocağı, Kayseri Kültür ve 

Turizm Derneği, Bilgiyurdu Gençlik  Eğitim ve Kültür 
Derneği’dir.

Yukarda kısaca belirttiğimiz üzere Kayseri Lisesi’nin 
“Nura koşan gençleri”nden bir kısmının çıkardığı “Dav-
ran” dergisi ile zamanın coşkun ve kuvvetli kalemi 
Asım Yahyabeyoğlu (22 yaşında iken) 1951 yılında 
“Büyük Davâ” adlı gazeteyi çıkarmışlardır. Logo ola-
rak Bozkurt amblemi kullanılmış ve altında da “Tanrı 
Türk’ü Korusun” yazılıdır. Değişik gazetelerde  Türk 
milliyetçiliği  üzerine değişik yazı yazanlar da vardır.
Muin Feyzioğlu, A.Hilmi Kalaç,Kazım Yedekçioğlu,Ali 
Rıza Önder ile Asım Yahyabeyoğlu gibi yazarlarımızın 
yazıları dikkat çekicidir.Bu arada Anadolu’nun değişik 
yerlerinde Türkçü zihniyeti taşıyan Basri Gocul,Dr.Fethi 
Tevetoğlu,Çivicizade Hikmet Tanyu vb. gibi yazarlar-
dan ve Basri Gocul gibi destan şairlerinden de  bir hayli 
destek gelmiştir. Görüldüğü gibi Kayseri’de Cumhuri-
yetin ilanından MHP’nin kurulduğu 1969 yılına kadar 
konumuzla doğrudan ilgili olarak  iki yayın organı çık-
mıştır. Bunlar: Davran Dergisi-1948 ile Büyük Davâ 
Gazetesi’dir. 

2.DÖNEM
Bu dönemde çıkan ilk gazete Hasan Sami Bolak’ın 2 

Ocak 1969’da çıkardığı Ortadoğu gazetesi’dir.1969’da 
Türk siyasi hareketine damga vuran MHP’nin kuruluşu 
ve ele aldığı “Türk Milliyetçiliği” davası  basın ve yayın 
hareketlerini de hızlandırmıştır.1988 yılında yeniden 
açılan Türk Ocakları Kayseri Şubesi de “Türkçülük” 
konusunu yayın organıyla, konferanslarıyla, etkinlikle-
riyle  diri tutmaya  çalışmıştır. Hasan Sami Bolak, sahi-
bi olduğu 1969’da Ortadoğu’yu, bunun arkasından da 
Kayseri’de ilk ofset gazete olan Millet gazetesi’ni çıkar-
mıştır.

1974’te sahibi MHP İl Başkanı İbrahim Özbekar olan 
Milliyetçi Hareket Partisi gazetesi çıkarılmıştır. Yazı 
İşleri Müdürü önceleri Naci Gavremoğlu, sonra Alim 
Gerçel’dir. 30 sayı kadar çıkmıştır. 

6 Şubat 1977’de Büyük Ülkü Derneğinin yayın organı 
olan Ülkücü Gençlik gazetesi çıkarılmıştır. Sahibi, Hü-
seyin Cömert; Genel.Yayın Müdürü.Güray Artuner, Yazı 
İşleri Müdürü, R.Dündar Tanrıverdi dir. Bu gazetenin 
1978’de sahibi Ahmet Darendelioğlu olmuştur. 30 sayı 
kadar çıkarılabilmiştir.

1977’de Yıldırım  gazetesi: 29 sayı çıkarılmıştır. Sahi-
bi ve Yazı İşleri Müdürü, Alim Gerçel’dir. 

KAYSERİ BASININDA
TÜRKÇÜLÜK

Yar. Doç. Kadir ÖZDAMARLAR
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1977’de Ülkücü Öğretmen gazetesi: Aylık olarak, 10 
sayının üzerinde çıkmıştır. Sahibi, Hamza Eravşar,Yazı 
İşleri Müdürü de Abdullah Parlak’tır. 

Ocak 1979’da Ülkücü İşçinin Sesi, gazetesi çıkarıl-
mıştır. Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Mustafa Özbek’tir. 

1990’da Bünyan Hamidiye gazetesi 3 sayı çıkmıştır. 
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Alim Gerçel’dir. Erciyes 
Gazetesi: Sahibi Hasan Sami Bolak’tır.  2014’de el de-
ğiştirerek Deniz Postası gazetesine katılmıştır

 Millî Ülkü (Nisan 1967): Günlük siyasi gazete 
Mehmet Akol Şaban Çiflikcioğlu, Hasan Sami Bolak 
MustafaYıldırgan ortaklığı adına imtiyaz sahibi Mehmet 
Akol Yazı işleri Müdürü, Hasan Sami Bolak. Yayımına 10 
yıl kadar devam etmiştir.

Görüldüğü gibi bu gün de “Vatan-Bayrak ve Ezan” 
değerlerine sahip Kayseri’de çeşitli gazeteler mevcuttur. 
Ancak 1969’dan bugüne kadar -elde olmayan sebepler-
den dolayı eksik bilgilere rağmen- “Türkçülük” konusun-
da ancak Kayseri’de 13 gazete çıkmış durumdadır.

DERGİLER:
Dergilerimizde Türkçülük konusuna gelince,1969 yı-

lından bu güne kadar şu yayınlar dikkat çekicidir:
 Kurultay: (1974-1975) Sahibi Süleyman Sırrı Yücel. 

Yazı İşleri Müdürü: Hasan Sami Bolak’tır Yazar kadrosu:  
A. Vehbi Ecer, Ahmet Kaplan, Mustafa Öztürk, Hasan 
Sam Bolak, Mustafa İlhan, Hasan Hüseyin Uçar Latif 
Oğuz… kapak komposizyonu: Ressam Ümit Yüksel  5 
sayı çıkmıştır. 

 Bizim Gençlik: (1994-1995)  Sahibi ve Yazı İşleri 
Müdürü, Alim Gerçel’dir. 9 sayı çıkmıştır. Kültür dergi-
sidir.

Doğuş-Edebiyat: (1980-1981) Sahibi Hamdi Yılmaz, 
Yazı İşleri Müdürü, Köksal Akçalı’dır. 24 sayı çıkan bir 
edebiyat dergisidir. 

Türkeli gazetesi (1 Ekim 1992’de çıkmaya başladı)  
Türk Ocakları Kayseri Şubesi Yayın organıdır. Sahibi 
Prof.Dr. Osman Ceyhan, Yazı İşleri Müdürü Mustafa 
Öztürk’tür. 26 sayı çıkmıştır. Daha sonra Kayseri Türk 
Ocağı gazetesi almıştır.

Kutlu Sesleniş: (1997) Sahibi Serkan Tok, Yazı İşleri 
Müdürü Yıldıray Çiçek ‘tir.Son sayı ise 116’dır.

 Erciyes Kurultayı Dergisi: Sahibi MHP Kayseri İl 
Başkanları, Yazı İşleri Müdürü, Alim Gerçel’dir.Yılda bir 
defa olmak üzere 7 sayı çıkmıştır.

 Kayseri Türk Ocağı  (30.09.2000) den itibaren 74 
sayı gazete olarak yayımlanmış, 75’nci sayıdan itibaren 
dergi olarak çıkmaya başlamıştır. “Dilde Fikirde İşte 
Birlik.”  İki ayda bir çıkar. Sahibi Mustafa Öztürk,Yazı 
İ.Müdürü.Yrd.Doç.Dr.Kadir Özdamarlar. 42.Sayı çıkmış-
tır.43.sayıdan itibaren yazı işleri müdürü Mustafa Aykut 
Akşit olmuştur, 126. Sayıya kadar ulaşmış.  

Çemen Şiir dergisi: (Mayıs 2000) Sahibi ve  Yazı 
İşleri Müdürü: Alim Gerçel’dir.Edebi bir dergidir.163. 
sayıdadır. 

 Bilgiyurdu  Gençlik Dergisi. (2007) Sahibi Mustafa 

Öztürk’tür.Yazı İşleri Müdürlüğünü İlk 3 yıl Mustafa İl-
han, daha sonra Osman Karababa yapmıştır. İki ayda bir 
çıkmaktadır. Yayımına devam eden dergi 56 ‘ncı sayıya 
ulaşmıştır.

Görüldüğü gibi Türk milliyetçiliğine gönül veren nice 
şuurlu insanlarımız bu sevda uğruna gazete ve dergiler 
yayınlayarak kutlu yolda tarihe not düşmüşler ve düşme-
ye de devam etmektedirler.

Acaba bu gazete ve dergileri yayımlayan ve Türkçülük 
uğruna mücadele veren, düşünen,yazan değerlerimiz kim-
lerdir ona değinelim. Zira bunların çoğu Kayseri düşünce 
tarihimizin en önemli şahsiyetleridir.

  Kayseri basınında Türkçü zihniyetle dış Türkler ile 
Anadolu Türklüğünün yüce menfaatleri üzerinde düşü-
nen ve yazı yazan her zaman birileri olmuştur. Özellikle 
Atatürk’ün Türk milletini öven, meziyetlerini ortaya 
çıkaran ve yol gösteren nutukları, büyük Türkçü Ziya 
Gökalp’in Türkçülük yolunda yaktığı kutlu meşale  Türk 
insanının ve gençliğinin ruhunda çok fırtınalar koparmış-
tır. Özellikle 1944.Türkçülük-Turancılık Davasında başta 
Hüseyin Nihal Atsız olmak üzere 60 kadar Türk münev-
verin siyasi iradeye, komünizm karşıtı sert uyarıları Ana-
dolu gençliği üzerinde de çok etkili olmuştur.

İşte bu fikri gelişmeler Kayseri’de de yankı bulmuş-
tur. Gençlik üzerinde özellikle Kayseri Lisesi ve Kayseri 
Ticaret Lisesi öğretmenlerinin aydınlatıcı çalışmaları-
nı unutamayız. Mesela Kayseri Lisesi müdürlerinden  
Mehmet Ateşoğlu, Eğitim Enstitüsü Müdürü Mustafa 
Oğuzhan’nın çoşkunca çalışmalarını kim unutabilir? Ba-
sın aleminde ilk Türkçü dergiyi çıkaran Kayserili aydın 
bir genç olan  Aziz Sarıoğlu’dur.Türkçülük  ülküsünü  
taşıyan  sekiz on öğrenci arkadaşları yanında zamanın 
birbirinden değerli, şöhretli Türkçü yazarlarının da deste-
ğini alarak Davran Dergisi’ni paraları tükeninceye kadar 
çıkarmaları çok önemlidir.Bu dergiye yazı ve şiirleriyle 
katkıda bulunan,Kayseri folklorunu çok iyi bilen ve 
Kayseri Basın Tarihi adlı çalışmasını çıkaran,sonradan 
Yargıtay üyesi olan Ali Rıza Önder,Kayseri’de seçkin 
öğretmenlerden  ve birbirinden değerli eserler çıkaran 
Kazım Yedekçioğlu da bu dergide kalem tecrübesinde bu-
lunmuşlardır.Dışardan destekleyen Mehmet Altunbay,K.
Edip Kürkçüoğlu,Fethi Tevetoğlu,Selahattin Ertürk,Samet 
Ağaoğlu vb.’nin de hizmetlerini her Türkçü hayırla an-
maktadır.

Kayseri basınında Türkçülük ve milliyetçilik MHP’nin 
kurulmasıyla bir ivme kazanmıştır.

Özellikle gazete ve dergi çıkarmada çok büyük hiz-
meti geçmiş, emeği hiçbir zaman unutulamayacak olan 
Hasan Sami Bolak’tır. Hasan Sami Bolak 1942, Kayseri 
doğumludur. Kayseri Lisesi’ni bitirdi. Ankara İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1960 yılında 
gazeteciliğe başladı. Sonra Kayseri Belediye’sinin ilk 
Basın Yayın Müdürü olarak göreve geldi.  Görevi sıra-
sında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)›nin 
Kayseri’de il teşkilatını kurdu.  Belediye’den ayrıldı. 
Kayseri’de, Milli Ülkü, Yeni Sabah, Orta Doğu, Millet 
(gazete) ve Erciyes Gazetesi’ni kurdu.  Ayrıca; Spor Kay-
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seri, Kurultay ve Sel dergilerini yayımladı. Kayseri’de 
yaklaşık 2014’e kadar günlük, sonra haftalık olarak 
yayınlanmakta olan Erciyes Gazetesi’nin sahibi ve baş-
yazarlığını yürüttü. Kayseri’deki bütün televizyonlarda 
sayısız siyasi ve edebi programları hazırladı ve yönetti.  
            “Mavi Gömlekliler” isimli tiyatro eseri birçok 
kere sahneye kondu. Çeşitli gazete ve dergilerde yüz-
lerce makale yazdı. Yurt içi ve yurt dışında onlarca ilmi 
ve siyasi konferans verdi. 12 Eylül 1980 öncesinde 2 yıl 
süre ile MHP Kayseri İl Başkanlığı yaptı. 1973 yılında 
Kayseri’de ilk ofset matbaayı, 2005 yılında da ilk web 
ofset gazete baskı sistemini kurdu. 

Hasan Sami Bolak, Basın Konseyi daimi üyesi ve Ba-
sın şeref kartı sahibidir. Görüldüğü gibi H.Sami BOLAK  
çok yönlü şair-yazar ve matbaacı olarak davasına çok 
büyük hizmet vermiş değerlerimizden biri…

Türkçü gazete ve özellikle dergilerin çıkarılmasın-
da bazen sahibi, bazen yazı işleri müdürü olarak unu-
tulmaz hizmetleri olan bir değerimiz de Mustafa 
Öztürk’tür. Kısaca “Yaşayan 
Dede Korkut.”;Türk milliyetçi-
liği uğrunda verdiği mücadeleler 
“Mustafa Öztürk’e Armağan, 
Kayseri 2015, adlı kapsamlı bir 
kitapta toplanmıştır. 

İkinci bir hassas konu da aka-
demik dünyamızda “Türkçülük” 
ve “Türk milliyetçiliği” konula-
rında görüşlerini yazan değerle-
rimizi ele alma imkanını bulmuş 
olmamızdır.

Şüphesiz Kayseri’de Türkçülük 
tarihi konusunda en önemli olay,  
Türk Ocakları Kayseri Şubesi’nin 
1988 yılında yeniden büyük bir 
coşkuyla açılmış olmasıdır. Bu der-
neğin önemli bir kültür faaliyeti,  ilk 
önce 01 Ekim 1992’de “Yeni Tür-
keli”  gazetesidir. Bu gazetenin ya-
zarlarının çoğu, Erciyes Üniversitesi 
akademik kadrosunda görevli olan-
lardır: Doç.Dr.Osman Ceyhan, Yrd.
Doç.Dr.Mahir Nakip, Bilgehan Atsız 
Gögdağ, İskender Şeker, Doç.Dr.Harun Güngör, Doç.
Dr.A.Yuvalı,Prof.Dr.Eyüp S.Karakaş,Y.Doç.Dr.Kemal 
Göde, Yrd.Doç.Dr.Metin Karaörs,  Yrd.Doç.Dr.Kasım 
Karahan, M.Fatih Köksal, Prof.Dr.Seher Sofuoğlu, Prof.
Dr.Tuncer Gülensoy, Hülya Argunşah, Prof.Dr.Ali Soyu-
er,  Doç.Dr.Turan Güven,Yrd.Doç.Drç.Kudret Altun…
Diğer yazarlar ise: Mustafa Öztürk, Mustafa İlhan, Ali 
Özbek, Mustafa Ekinci’dir.

 “Yeni Türkeli”  dergisi bir sebeple kapanınca bu sefer 
de 30.09.2000’de  Mustafa Öztürk’ün başkanlığında ve 
Kadir Özdamarlar’ın Yazı İşleri Müdürlüğü’nde Kayseri 
Türk Ocağı gazetesi yayıma geçirilir. Yazı İşleri Müdür-
lüğünü daha sonra Mustafa Aykut Akşit üstlenmiştir. Der-
gi 2007’de 75. sayıda fiziki ve mizanpaj olarak değişik 

bir biçimde 126. Sayıya kadar gelir. Kıymetli eserleriyle 
katkıda bulunan yazar ve şairlerimiz şunlar: Mustafa 
Öztürk’ün önderliğinde, Kadir Özdamarlar, M.Aykut Ak-
şit,  Namık Kavraal, Mahmut Sarıkaya, Abdullah Çağrı 
Elgün,Doç.Dr.Ali Kaya, Aşık Sezinî,Köksal Akçalı, Halit 
Erkiletlioğlu, F.Ahmet Bahadır, Mehmet Çayırdağ,  Me-
tin Aydoğan, Prof.Dr.Cihan Dura, Av.Hasan Şafak, Nadire 
Çelebi, Bekir Oğuzbaşaran,Mustafa İlhan,Hamza Eravşar, 
Prof.Dr.Metin Karaörs, Sevgi Erenerol, Prof.Dr.Mustafa 
Keskin,Yrd.Doç.Dr.A.Vehbi Ecer, Osman Karababa… 

Türkçü yazarlar böylece uzar gider. 
Şüphesiz Kayseri Basınında Türkçülük konusunda 

önemli hizmet gören bir kuruluşumuz Türk Ocağı ya-
nında “Kayseri Bilgiyurdu Gençlik Derneği’in kültürel 
çalışmalarından biri olan hala yayımladığı “Bilgiyurdu 
Gençlik Dergisi”dir. Şimdi 56. sayıya ulaşan bu dergimiz 
şu anda Kayseri’de kaliteli yayın yapan birkaç dergiden 
biridir. 

Bilgiyudu Gençlik Dergisin-
de yazılarıyla ve şiirleriyle Türk 
kültürüne büyük hizmet veren 
yazar ve şairlerimiz şunlardır: 
Mustafa Öztürk, Prof.Dr. Ci-
han Dura, Yrd.Doç.Dr.A.Vehbi 
Ecer, Osman Karababa, Yrd.
Doç.Dr. Kadir Özdamarlar, 
Mehmet Çayırdağ, Hakan 
Tunç, İbrahim Güngör,  Bilge-
han Ayata, Mustafa Aykut Ak-
şit, Mustafa İlhan, Osman Sel, 
Hamza Eravşar, İsmail Boz-
kurt, Prof.Dr.M.Kemal Atik, 
Mehmet Kılınç, Seyit Ali 
Ergeç, Necdet Bayraktaroğ-
lu, Doç.Dr.Gaffar Çakmaklı 
Mehdiyev, Ahmet Muhta-
roğlu, Köksal Akçalı, Betül 
Övünç, Mehmet Pusat, 
Nafiz Ağca, İsmail Özören, 
Rasim Deniz, Mehmet Ne-
cati Demircan, Zafer Çu-
bukcu, İsmet Burkay,Eyüp 

S.Karakaş, Prof.Dr.Mustafa Ünal, Prof.
Dr.Mustafa Argunşah, Prof. Dr. Hülya Argunşah, Doç.
Dr.Ayfer Şahin, Prof.Dr.Ünver Günay, Dr.Namık Arslan, 
Hakan Bozdoğan, Prof.Dr.Remzi Kılınç, Doç.Dr.Tuncay 
Çelik,Ali Benli,Yavuz Sezer Oğuzhan,Ozan Erbabi, Yrd.
Doç.Dr.Ali Ahmetbeyoğlu, Mustafa Şerbetçioğlu…

Bizdeki dergi koleksiyonumuzda yer alan birbirinden 
değerli yazılar, şiirler sanki 2016 Türkiyesi’nin siyasi ve 
sosyal meselelerinin birer tespiti ve çözüm yolları…Ne 
büyük ufuk…

Görüldüğü gibi konu heyecan verici ve ilginç… On-
larca Türk milliyetçisinin ele aldıkları konular, şiirlerin-
deki temalar başlı başına birer  araştırma konusudur.
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KUTSAL TOPRAKLARIN TÜRK KAPLANI
(ÇÖL KAPLANI) FAHRETTİN PAŞA

Osmanlı Devleti 19’uncu yüzyılda em-
peryalist devletlerin saldırıları ve kış-
kırtmaları neticesinde büyük toprak 
kayıplarına uğradı. Bulgaristan ba-
ğımsızlığını ilan etti, Trablusgarp, 
İtalya tarafından işgal edildi. 
Arkasından Balkan savaşlarında 
Arnavutluğun bağımsızlık ka-
zanmasından sonra, ayrıca Batı 
Trakya’ da da toprak kayıpları 
yaşandı. Böylece Osmanlı 
Devleti 1914’te, 1. Dünya Sa-
vaşı başlarında Balkanlarda 
ve Afrika’da ki topraklarını 
yitirmişti. Arap topraklarında 
da durum çok kötü idi. Özel-
likle İngiltere, Ortadoğu’daki 
petrol kaynaklarına sahip olmak 
için gözünü bu bölgeye çevirmiş, her 
türlü hile ve oyuna başvurmakta idi. 
Ajanı Lawrance’yi  bu bölgeye göndermiş, 
Arapları Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtmaya 
çalışıyordu. Böyle karışık ortam ve zamanda, Peygamber 
Efendimizin kabrinin bulunduğu Medine şehrini korumak 
ve savunmak için, Osmanlı Devleti 23 Mayıs 1916 tari-
hinde Fahrettin Paşa’yı görevlendirdi.

Fahrettin Paşa, 1868 yılında Tuna Nehri kenarındaki 
Rusçuk kasabasında doğdu.  1877-1878 Osmanlı-Rus sa-
vaşı (93 Harbi) sonrası ailesi ile birlikte İstanbul’a geldi 
ve 1888’de Harp Okulu’nu, 1891’de Erkan-ı Harbiye’yi 
bitirdi. Kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı ve Balkan 
Savaşı sırasında Çatalca savunmasında ve Edirne’nin geri 
alınmasında rol aldı. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşına 
girdiği sıralarda miralay rütbesi ile 4. Orduya bağlı 12. 
Kolordu komutanı olarak Musul’da bulunuyordu. Daha 
sonra terfi ederek,26 Ocak 1915’te bu vazifesine ilaveten 
4. Kolordu komutanlığına da bakmaya başladı. 

Bu sırada İngiltere boş durmuyordu. Sultan II. Abdul-
hamid döneminde İstanbul’da tutulan, II. Meşrutiyetin 
ilanı ile İttihat ve Terakki yönetimi tarafından Mekke 
şerifi olarak Hicaz’a gönderilen Şerif Hüseyin İngilizle-
rin kışkırtması ile isyan etti. 14 Temmuz 1915 tarihinde 
İngiliz temsilcisi McMahon’a yazdığı mektubunda Şerif 
Hüseyin, Mersin-Adana, Birecik-Urfa-Mardin dahil 
İran sınırına kadar yerlerin Arap ülkesi olarak bağım-
sızlığının tanınması halinde Türkler’e karşı İngilizlerle 

yan yana savaşabileceğini belirtiyordu.  
İngilizlerin altın, silah, gıda ve askeri 

her konuda destek verip takviye ettiği 
düzensiz Bedevi milislerden oluşan 

Haşimi ordusu 9 Haziran 1916’da 
genel saldırıya geçti ve daha son-
ra sırasıyla Cidde, Mekke, Taif 
ve Akabe şehirlerini ele geçire-
rek Medine’nin merkezle olan 
bağlantısını kestiler ve şehri 
kuşattılar.  Medine’yi Suriye’ye 
bağlayan Hicaz demiryolu, 
dinamitlenerek ulaşıma kesildi.  
Bu durumlar üzerine Fahrettin 

Paşa, 17 Temmuz 1916’da Hicaz 
Kuvvetleri Komutanı oldu ve 

isyancıların saldırılarını püskürttü 
ve İngilizlerin ümit bağladığı Şerif 

Hüseyin’i bozguna uğrattı. Medine 
kontrol altına alındı ancak, Osmanlı güç-

leri de şehirde bir kuşatma ile yüz yüze kal-
dılar. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı aleyhine 

gelişmekte olduğundan,  Hicaz’a askeri hareket düzenlen-
mesi ve yardım göndermesi mümkün değildi. Zira Filistin 
cephesinde durum kötü idi.  Gazze ve Kudüs kaybedil-
miş, ardından Sina ve Filistin Cephelerinde bulunan 4. 7. 
ve 8. Ordular büyük kayıplar vermiş ve dağılmıştı. 

Türk ordusu Dera ve Şam istikametinde kuzeye doğru 
çekilirken, Dera Tefas köyü civarında Lawrence, yanında 
Arap birliklerine; “… Savaşçılar! İçinizde en iyisi, en 
çok Türk öldürecek olandır. Esir almayacaksınız. Teslim 
olmak isteyeni öldüreceksiniz. Hepsini öldürün! Hepsini 
öldürün!” demiş, bunun üzerine Arap komutanlarından 
olan Tallal ve Nasır da askerlerine aynı şekilde “Esir al-
mak yok! Bütün Türkleri öldüreceğiz!” komutunu vermiş 
ve uygulamıştır. İngiliz’lerin ve Arap’ların haince saldırı-
ları ve katliamları neticesinde Filistin Cephesi de çökmüş, 
Türk ordusu kuzeye doğu çekilirken, Medine’deki askeri 
garnizonla, Osmanlı Ordularının irtibat kurma umudu 
kalmamıştır.

 Şerif Hüseyin’in beyanname yayınlayarak isyan 
gerekçesi olarak” Osmanlı hükümetini suçlayan ve 
İngiltere’nin yanında yer almadığı için eleştiren, İslam 
ve Kuran hükümlerine aykırı davranıyor” diye bir be-
yanname hazırlayıp Arap aşiret ve ahalisine dağıtıyordu. 
Arapların Kralı olmak ve Halifeliği ele geçirmek için 

Necdet BAYRAKTAROĞLU
necdetbayraktaroglu@hotmail.com
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haince çalışma içinde idi. Bu haince yalan ve suçlamalara 
karşı Fahrettin Paşa da, cevap olarak şöyle bir beyanname 
yayınladı: 

“Tarihi ve milli düşmanlarımız ve bunların işbirlikçi-
leriyle hayat ve memat meselesine atıldığımız bir zaman-
da, İslam’ın güçlerini bölerek Müslümanlar arasında kan 
dökülmesine sebep olan asilerin bize hâlâ Müslüman-
lıktan ve İslam birliğinden söz etmesi hayret vericidir. 
İslam aleminin mevcudiyeti ve bekası için cihat ilanına 
mecbur kalmış olan devletimiz yanında; Cezayir, Fas, 
Trablusgarp, İran, Hindistan ve Rusya Müslümanlarının 
can verdiği şu tarihi günlerde, İslam’ın beşiği olan kutsal 
toprakları, Hazreti Peygamberin mukaddes kabrini İngi-
lizlere çiğneten, altın ve paraya ibadet eden bu hainlerden 
her şey umulur…”

İsyan boyunca ve kuşatma sırasında şehirli Arap halkı 
isyana pek rağbet etmedi. Zaten halkın önemli bir kısmı 
şehirden ayrılmıştı. Kalan şehir halkından askerlerin ihti-
yaçları için yardım istenmişse de bu istekleri reddedilmiş-
tir. Kuşatmanın ilk aylarından itibaren Osmanlı askerleri 
her açıdan sıkıntılar çekiyordu. Bu sıkıntılar karşısında 
Fahrettin Paşa ve askerlerinde yılgınlık yoktu. Ancak 
askeri strateji ve imkansızlıklar, onlara zor anlar yaşatı-
yordu. Filistin ve Kudüs’ün savunma ve kurtarılması için 
Medine’deki kuvvetlerin Filistin’e kaydırılmasına karar 
verilmişti.

Hicaz bölgesinin boşaltılmasına karar verilince, asır-
lardır Surre Alayları ile Mekke ve Medine’ye gönderilip 
biriken hediyeler ile bu beldelerde bulunan kültür tarihi-
mizin en mühim mübarek emanetlerinin İstanbul’a gön-
derilmesine karar verildi. Çünkü maddi ve manevi açıdan 
çok önemli değeri olan bu eserler isyancıların, İngilizlerin 
eline geçebilirdi. Bu görev Fahrettin Paşa’ya bildirildi. 
Sonra yollara raylar döşendi ve hurma dalları ve bayra-
ğımızla süslenen trene içlerinde büyük elmas parçaları, 
şamdanlar, avizeler, kandiller, yazma eserler ve kuran-ı 
Kerim ve muhafazaları bulunan 81 parçadan oluşan, ema-
netler trene yüklendi. 2000 yakın özel kuvvetler koruma-
sında 27 Mayıs 1917’de İstanbul’a ulaştırıldı. Bu eserler 
şu anda Topkapı sarayında sergilenmektedir.

 Fahrettin Paşa elinde kalan az sayıda kuvvetle 
Medine’yi savunmaya devam ediyordu ve direnişin zor 
günlerini yaşıyordu. Sıcaklık içerde 38, dışarıda 50 dere-
ce civarında idi. Arazi genellikle susuzdu, su sıkıntısı çe-
kiliyordu. Yiyecek sıkıntısı had safhaya gelmiş, kilerlerde 
hurmadan başka yiyecek kalmamıştı. Askerler bu açlıkla 
boğuşurken, hiç beklenmedik şekilde gökyüzünden çekir-
ge yağmaya başladı. Fahrettin Paşa bu yağan çekirgeleri 
bir afet değil, nimet saydı ve okuduğu eski kitaplarda Hz. 
Muhammet döneminde de bir çekirge istilası olduğunu 
ve Peygamber’in bu konuda hadislerinin bulunduğunu ve 
çekirge yemenin sünnet olduğunu belirterek, askerlerine 
çekirgenin yenileceğine dair yazı yazdı. “… Çekirgenin 
serçe kuşundan ne farkı var? Sadece tüyü yok. O da 
serçe gibi, ama kanatlı uçuyor işte. Bitkilerle besleniyor. 
Serçe kadar asabi ve yediği şeylere dikkat ediyor. Temiz 
ve taze olan yiyecekleri yiyor. Hem de tiryaki ve keyif 

sahibi bir canlı, tütünden ve limondan çok hoşlanıyor. 
… Hicaz, Asir, Yemen ve Afrika urbanının başlıca gı-
dası çekirgedir. Bedeviler sabet ve zindeliklerini, çevik-
liklerini çekirgelerle medyundurlar. Çekirgeleri deve 
hecinler büyük bir zevkle yiyorlar…” diye bir yazı yazdı 
ve Mehmetçikler çekirge kurusunu çerez gibi yerken, 
çekirge unundan da ekmek yaparak, günlerce bu şekilde 
beslendiler. 

Çöl sıcaktı, şartlar zordu ve düşman çok kalabalıktı. 
Mehmetçiklerin Peygamberimizin kutsal mekanını İngi-
lizlere ve isyancılara bırakmak istemiyorlardı. Fahrettin 
Paşa askerlerine devamlı moral veriyor, şu sözlerle mo-
tive ediyordu: “Ey bütün tarihi eşsiz kahramanlar; şan 
ve şerefle dolu Osmanlı ordusunun yiğit zabitleri! Ey 
her cenkte cihanı tir tir titretmiş, asla kimseye boyun 
eğmeyerek daima namus ve din borcunu kanıyla ödemiş 
yiğit Mehmetçiklerim, kardeşlerim, evlatlarım! Allahın 
huzurunda huşu ve vecd içinde gözyaşları döktüğümüz 
Peygamberimizin (s.a) karşısında hep beraber diyelim 
ki; Ya Resulullah biz seni bırakmayız!”  Tarihte ilk defa 
ordu yazışmalarına resmi olarak askerlere “Mehmetçik” 
adını veren Fahrettin paşadır.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Fahrettin Paşa ve 
Mehmetçikler, kutsal beldeyi  İngilizlere vermiyorlardı. 
Eylül 1918’de Mısır’daki İngiliz Kraliyet Komiseri Ed-
mund Allenby Fahrettin paşa’ya teslim olması için yazdı-
ğı mektubunda: “Medine’yi uzun süre müdafaa etmekle 
siz, bir asker ve Türk vatanperveri olarak hükümdarı-
nız, memleketiniz ve şahsi şerefiniz için elinizden ge-
leni yapmış bulunuyorsunuz. Yukarıdaki hususları ve 
ümitsiz askeri durumunuzu göz önünde bulundurarak, 
birçok canların kurban edilmesine sebep olacak faydasız 
mukavemetin uzatılmasının doru olup olmayacağının cid-
di surette düşünmenizi rica ederim” demekte idi. Fahret-
tin Paşa, İngilizlerin “teslim ol” taleplerini reddetti.

Osmanlı Devleti, ilerleyen aylarda farklı cephelerde 
ard arda yenilgiler alarak, Filistin, Suriye, Irak ve bütün 
Arabistan fiilen işgal edildi ve sonunda 1. Dünya Savaşını 
kaybetti. 30 Ekim 1918’te Mondros Ateşkes Antlaşması 
imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Hicaz, Asir, Yemen, Suri-
ye, ve Irak’ın boşaltılmasına ve bütün garnizonların müt-
tefik komutanına teslim edilmesi isteniliyordu. Osmanlı 
Hükümeti, Fahrettin Paşa’ya ordusu ile en yakın İngiliz 
birliğine teslim olmasını istedi. Ancak Paşa emri yerine 
getirmedi ve direnmeye devam etme kararı aldı.

Fahrettin Paşa teslim teklifleri karşısında Mehmetçik-
leri ile birlikte Medine’yi savunmada kararlı olduğunu 
Cuma günü Harem’i Şerif’in minberinden şu sözlerle 
dile getirdi: “Ey İnsanlar! Malumunuz olsun ki yiğit 
ve kahraman askerlerim bütün İslam’ın sırtını daya-
dığı yer, manevi gücünün desteği, Hilafetin gözbebeği 
olan Medine’yi son kurşununa, son damla kanına ve 
son nefesine dek muhafazaya ve müdafaaya memurdur. 
Buna Müslüman’ca, askerce azmetmiştir. Bu asker 
Medine’nin enkazı ve nihayet Ravza-ı Mutahhara’nın 
yeşil türbesi altında kan ve ateşten dokunmuş bir kefen-
le gömülmedikçe, Medine-i Münevvere kalesinin burç-
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larından ve nihayet Mescid-i Saadet minareleri ile yeşil 
kubbesinden al sancağı alınmayacaktır! Allahu Teala 
bizimle beraberdir. Şefaatçiniz O’nun Resulü Peygam-
ber Efendimizdir.”

Hükümetin Medine’yi teslim et emrini dinlemiyor, 
Harbiye nazırı Cemal paşa’nın teslim emri kendisine 
ulaştığında silah arkadaşlarına şöyle diyordu:“… Böy-
le bir şey yapmaktansa silahlarımızla dövüşerek ölmek 
evladır. Buranın teslimi için yalnız harbiye nazırının ve 
hükümetinin emri yetmez, mutlaka Hilafet ve Padişahın 
bir iradesi olmalıdır” diyordu. İstanbul İngiliz işgalinde 
idi ve Osmanlı Padişahı zor günler yaşıyordu. İngilizle-
rin baskısı ile Medine’nin teslimi için Fahrettin Paşa’ya 
bir irade gönderdi. Ancak Paşa, emri yerine getirmedi 
ve direnişe devam etti. İngiltere bunun üzerine Osmanlı 
Devletine nota verdi ve savaşa yeniden başlayacağını bil-
dirdi. Padişah IV. Mehmet’in bizzat ricası ve subaylarının 
iknası sonucu 10 Ocak 1919 da Medine’yi teslim etme 
antlaşması imzalandı.

Medine’yi İngilizlere bırakmamak için her türlü müca-
deleyi veren Fahrettin Paşa, son kez Peygamber Efendi-
mizin kabrini ziyaret etti, dualar içinde gözyaşı döktü ve 
kılıcını İngilizlere bırakmayarak Peygamber Efendimizin 
kabrinin başına bırakıp oradan ayrılmadı. “Bayrağımı 
burçlardan indirtmem, Efendimizi bırakmam, Peygam-
berimizin kutsal mekanını İngilizlere ve yaranlarının 
himayesine terk etmem” diye haykıran ve teslim olmak 
istemeyen, iki yıl yedi ay boyunca kahramanca Medine’yi 
müdafaa eden Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa, 7 Ocak 1919 
günü kendi subaylarının ani baskınıyla etkisiz hale getiri-
lerek Peygamber Efendimizin kabrinden zorla çıkarıldı.

Sonra İngilizler tarafından “Türk Kaplanı” diye ad-
landırılan Fahrettin Paşa 27 Ocak 1919’da, savaş esiri 
olarak Mısır’a gönderildi. 5 Ağustos 1919’da Malta’ya 
sürgün edildi. Medine’deki Osmanlı garnizonu son silah 
bırakan İttifak Devletleri savaşan birliği oldu ve 1. Dün-
ya Savaşı sona erdi. 1919 yılına kadar 402 seneden beri 
süren Türk hakimiyeti sona ermiş oldu. Medine’de esir 
alınan Osmanlı askerleri Mısır’daki esir kamplarına gön-
derildi. Yalnızca Hilal-i Ahmer görevlilerinin yolculuğa 
çıkamayacak durumdaki yaralı askerlerin tedavisi için bir 
müddet daha Medine’de kalmasına izin verildi. 

Bu zor günlerde Fahrettin Paşa’nın subaylarından Üs-
teğmen İdris Bey, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret 
ederek Türk’e yapılan ihanet ve haksızlıkları hıçkırıklar 
içinde şu şiirle dile getiriyordu:

Dünya ve Ahiret Efendimizsin
Unuttuk İlhan’ı, Kara Oğuz’u,
Bir ulu’l-emr idin emrine girdik.
İşledik seni göz bebeğimize.
Ezelden Beyatlı hakanımızın,
Bağışla ey şefi kusurumuzu,
Az idik sayende murada erdik.1
Bin küsur senelik emeğimize.2
Ne kanlar akıttık hep senin için,
Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz,

O ulu kitab’ın hakkıçün aziz.
Can verir, Canan’ı (s.a.v) veremez Türkler.
Gücümüz erişsin ve erişmesin,
Ebedi Hadim’ul Haremeyniniz,
Uğrunda her zaman dövüşeceğiz.3
Ölsek de Ravza’nı ruhumuz bekler.4
Osmanlı askerlerinin elindeki tüm silah, cephane ve 

her türlü kullandıkları malzemeler Haşimilerin eline geç-
ti. Medine şehri bir müddet İsyancı Şerif Hüseyin’in elin-
de kaldı ise de, Suudi’lerin giriştiği isyan ve yapılan çar-
pışmalar neticesinde, Şerif Hüseyin yenilerek, Mekke ve 
Medine’yi Suudi’lere teslim etti. Ne yazık ki İngilizler bu 
seferde Suudilerin yanında yer aldılar ve yardım ettiler. 
Türklere yaptığı ihanetin tuzağına düşen Şerif Hüseyin 
canını, oğulları ile birlikte kaçarak kurtardı ve bugünkü 
Ürdün’e yerleşti.

Fahrettin Paşa Malta’da sürgünde iken, ölüme mah-
kum edildi. Ancak Ankara hükümetinin gayretleri ile 8 
Nisan 1921’de Malta’dan kurtuldu. Milli Mücadeleye 
katılmak üzere Ankara’ya geldi. 9 Kasım 1921’de Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin Kabil sefirliğine tayin edildi. 
Türk Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol aldı. 
12 Mayıs 1926’da görevinin sona ermesi üzerine yurda 
döndü ve Türkkan soyadını aldı. 5 Şubat 1936’da Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden tümgeneral rütbesi ile emekli 
oldu. 22 kasım 1948’de vefat etti ve vasiyeti üzerine 
Rumelihisarı’na defnedildi. Zeki, çalışkan ve yiğit bir 
kumandan olan Paşa, Ayşe Sıdıka Hanımla evlenmiş, üç 
erkek bir kız çocuğu sahibidir.

Bu kutsal toprakları sonuna kadar savunan Fahrettin 
Paşa ve Mehmetçiklerini, asırlardır İslam bayraktarlığını 
yapan tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu 
kahramanlar, Çanakkale ve Kut’ül Ammere’den sonra 
unutulmaz bir destan yazmışlardır. Mekanları cennet ol-
sun. Gençliğimizin ve gelecek nesillerimizin, Fahrettin 
Paşa ve diğer kahramanlarımızı yakından tanıması, üstün 
mücadele ve ideal ve azimlerini bilmeleri gerekir.

*(Em. Savcı, Araştırmacı Yazar)
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Fuat 
Köprülü’nün; “Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, 
Dede Korkut’u diğer gözüne koysanız yine Dede Korkut ağır 
basar.” dediği kadar var. Dede Korkut hikâyeleri üzerine yıllar-
dır yazıyor, yazıyoruz da sözümüz bitmiyor.

Dede Korkut’taki on iki hikâyeden biri Basat’ınTepegöz’ü öl-
dürmesini konu edinir. Meramımızı anlatabilmek için hikâyenin 
özetini verelim:Basat, Aruz Koca’nın oğludur. Düşmandan ka-
çarlarken henüz adı konmamış olan Basat, kaybolur. Arslanlar 
tarafından büyütülür. Yıllar sonra bulunur. Bu sıralarda Oğuz 
elindeki bir çoban, bir peri kızı yakalar ve tamah edip onunla 
münasebette bulunur. Bu münasebet sonucunda tepesinde bir 
gözü olan bir oğlan dünyaya gelir. Bu uğursuz şey, bir kütlenin 
içindedir. Önce çoban bu kütleyi sapan taşına tutar. Kütle her 
taş değişte büyür. Çoban korkup kaçar. Sonra Bayındır Han’ın 
yiğitlerinden Aruz Koca bu kütleyi tekmeler. Her tekmede bu 
kütle büyür ve sonunda yarılıp içinden “Tepegöz” çıkar. Aruz 
Koca, onu evlat edinir. Basat’la birlikte büyütmek ister; fakat 
Tepegöz, dadısının bir emer sütünü alır, iki emer kanını alır, üç 
emer canını alır. Tepegöz’e dadı dayanmaz. Türlü zararlarına 
rağmen Tepegöz büyütülür. Oğuz’un koyunlarını, adamlarını 
yemeye başlar ve nihayet Basat, Tepegöz’ün tüm hilelerine kar-
şın onu öldürmeyi başarır ve Oğuz elini kurtarır.

Her hikâye; içerisinde toplumsal gerçeklikler, öğütler barın-
dırıyor. Çoğu kişinin uydurma/masal gözüyle dinlediği on be-
şinci yüzyılın sonlarında yazıya geçirilen bu eser, yirmi birinci 
yüzyıla da ayna tutuyor. Özetlediğimiz hikâyedeki en çarpıcı 
toplumsal gerçeklikleri belirlemeye çalışalım:

1. Memlekette olağanüstü bir sorun (Tepegöz) vardır. Bu 
sorunun yine olağanüstü bir şekilde (arslanlar tarafından) 
yetiştirilmiş olan bir kahraman sayesinde (Basat) çözümlen-
mesi:

Halk, liderinin sıradan insanlardan farklı, üstün özellikleri-
nin olmasını istiyor. Basat, Tepegöz’ü yenerek halkın teveccü-
hünü boşa çıkarmıyor. Yani lider aynı zamanda liyakat sahibi 
olmalıdır.

2. Bir çoban yüzünden memleketin felakete sürüklenme-
si:

a)Tamahkâr, yani açgözlü olunmamalıdır. Açgözlülük kişi-
nin yıkımına neden olabilir. Açgözlülük eden kişi, yüksek mev-
ki sahibiyse memleketin de yıkımına yol açabilir.

b)Memleketi felakete sürükleyen her kim olursa olsun halk 
onun rütbesini çoban seviyesine indirir.

3. Tepegöz’ün bir kütlenin içinden çıkması:
Yapılan yanlış, hiç beklenmedik sonuçlar doğurup farklı şe-

killerde insanın karşısına çıkabilir.
4. Kütlenin taşlandıkça ve tepildikçe büyümesi: 
a) Sorunun üzerine gidilirken dikkatli olunmalıdır. Sorun, 

yanlış yollarla çözülmeye çalışılmamalıdır. Yanlış yöntemler, 
sorunun daha da büyümesine, sonunda patlak vermesine yol 
açabilir.

b) Kanayan yara kaşınmamalı, yangına körükle gidilmeme-
lidir.

5. Tepegöz’ün; dadısının bir emip sütünü, iki emip kanı-
nı, üç emip canını alması:

Taviz tavizi getirir. Zarar ya da kötülük karşısında sessiz ka-
lınırsa, zarara uğrayan kişi yaşama hakkını bile kaybedebilir. Bu 
ifade Atatürk’ün “Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat 
yaşama yollarını aramayı itiyat hâline getirmiş milletler, evvela 
haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini 
kaybetmeye mahkûmdurlar.” sözüne ne kadar da benzemekte-
dir! Tepegöz’ü yalnızca somut bir varlık olarak düşünmemek 
gerekir. İşte burada; çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, 
rahat yaşama yollarını aramayı itiyat hâline getirmek, insanın 
Tepegöz’üdür.

6. Tepegöz’ün kendisini büyüten insanlara zarar verme-
si:

Bir toplumda ekmek yediği yere ihanet eden insanlar çıka-
bilir. Bunun için insanların, ekmeğini bölüşeceği kişiyi iyi seç-
meleri gerekmektedir. Yine Atatürk’ün “Aziz milletime şunu 
tavsiye ederim ki bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar 
çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok 
iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın.” sözü buraya 
uygun düşmektedir.

7. Tepegöz’ün adam yemesi:
Bunu da mecazi anlamda düşünmek gerekmekir. Dünya üze-

rinde, haksızlık, vurgun, adam kayırma, tefecilik, dolandırıcılık, 
terör ve daha bin türlü suç ve adaletsizlik yüzünden kaç insanın 
hayatı sönmüştür? Bu durumun Tepegöz ve yediği insanlardan 
farkı var mıdır?

8. Tepegöz’ün hile ile Basat’ı yenmeye çalışması:
a)Tepegöz; yüzük, altın akçe ve kılıç ile hile yaparak 

Basat’ın elinden kurtulmaya çalışır. Burada yüzük makam, 
mevki, iktidar sahibi olmayı; altın akçe zenginliği, kılıç ise gücü 
temsil etmektedir. Bu üçü, genel olarak insanın ortak zaaflarıdır. 
İnsan tüm bunlarla sınandığını bilmeli, zaaflarına yenik düşüp 
bunların karşısında eğilmemelidir.

b) Düşman, her türlü hileye başvurabilir. Düşmanın pohpoh-
lamasına, güler yüzüne, tatlı sözüne güvenilmemeli; temkinli 
hareket edilmelidir.

9. Basat’ınTepegöz’ü öldürmesi:
Düşman ne kadar güçlü olursa olsun yenilebilir. Kötülük ya-

pan, er veya geç cezasını bulur.
10. Çobanın korkup kaçması:
Hikâyede, Oğuz elinin felaketine sebep olan çoban, 

Tepegöz’ün içinden çıkacağı kütleyi taşa tutar, kütle büyüdük-
çe de korkup kaçar. Bu musibetle mücadele etmek ise Basat’a 
düşer.

Memleketin felaketine sebep olan kişiler, vatan dara düş-
tüğünde ortadan kaybolabilir. Memleketin imdadına yetişenler 
vatan evlatlarıdır. Şair Fazıl Ahmet Bahadır’ın; “Savaştan sa-
vaşa bizimdir vatan / Barışta sahibi değişir oğul.” dizeleri de bu 
gerçeği dile getirmektedir.

Sonuç
Gerçekle ilgisiz gibi görünen Tepegöz hikâyesinde, veril-

mek istenen pek çok mesaj vardır. Tepegöz ise aslında hayalî 
bir varlık değil, her çağda karşılaşılabilecek somut ya da soyut 
canavarlardır. Görüldüğü üzere Tepegöz ölmedi. Her an bir yer-
lerde karşımıza çıkabilir. Basat’ımız var mı, biz ona bakalım.

Bilgehan AYATA

TEPEGÖZ ÖLMEDİ
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Yeni bir fitne çıktı, fitnelerin fitnesi
“Ilımlı İslâm” derler, söyleyin neyin nesi?

Hiç bir sıfat gerekmez; İslâm, İslâm’dır elbet!
Hedefi güzel ahlâk; özü kitap ve sünnet.

“Allah katında hak din, İslâm’dır.” diyor Âyet.
Duyulmaz hutbelerde, bu ne biçim hitabet?

“Batılı dostlarımız gücenmesin aman!
Mal alıp mal satmanın zamanıdır, bu zaman.”

Basit bir çıkar için onu över de över
Hıristiyanlık dini, ne yüce dinmiş meğer.

Şirin gözükmek için İslâm’ın düşmanına
Gedik açmak isterler müminin imânına.

Batıl oldu o dinler, İslâm nuru gelince
Batıl, olur mu hiç hak; düşün inceden ince.

Müslüman-Hıristiyan nasıl bir olur hoca?
Batıl ile diyalog, nasıl kurulur hoca?

Haçlı’nın yaptığını kim yaptı, tarihe bak!
“Merhamet dini imiş”, inanır her avanak!

Kan gölü oldu Irak, Afganistan yaralı…
Böyle zulüm gördü mü; İslâm, İslâm olalı?

***
Lafı çok, kendisi yok… Nerededir Müslüman?
Zalime uşaklığı kabul eder mi Kur’an?

Camiler ve türbeler çiğnenirken an be an,
Nemrud’un sarayına konuk olur mu insan?

Firavun zulmü ne ki, ona rahmet okutur
Okyanus ötesinden gelen katmerli gavur.

Katleder durmaksızın; kadın- kız yaşlı demez
Vicdan yok canavarda, yüreği hiç titremez

Sanki her yer Kerbela; yıkıldı Basra, Bağdat
Taştan ses geliyor da senden gelmiyor heyhat!

***
Bedir’i bilir misin, ne anlatır mümine
Hakkını ver kılıcın, bidat sokma bu dine

Boşuna mı savaştı, Kılıç Arslan, Eyyûbî?
Bu yüzden değil miyiz bu vatanın sahibi?

Kimler yatakta öldü, Fatih mi, Murat Han mı?
Viyana’ya at süren Kanuni Süleyman mı?

Şimdi barış dersiniz, barış olsa eyvallah
Bizde günah sayılan, onlarda helâl, mübah

Onların tarihi ki katliam, zulüm, vahşet
Hem dilsizdir hem sağır bunlara beşeriyet

Siyaseti bırak da ayetleri açıkla
Hitap eyle biraz da beyne, vicdana, akla

Uyumadan dinlesin, tüm cemaat düşünsün:
İleri ülke iken neden geriyiz bugün?

***
Hıristiyan’da “teslis”, bizde “Tevhit” var Hoca!
Bu diyalog masalı, kimlere yarar Hoca?

Köylere dek indiler, baksana misyonerler
Kur’an bilmeyen eve, dört çeşit İncil girer.

Varsın girsin diyorsun, ben hiç öyle diyemem.
Eli bağlı durmayı, kendime yediremem.

Milyonlarca şehidin ahlarını duyarım.
Ben, ancak kitabıma, vicdanıma uyarım.

Keferenin amacı, yalnız din yaymak değil
İntikam almak senden, bunu anla, iyi bil.

Nefret ederler senden, saymazlar seni insan.
Bunlar on dört asırdır hep aynı Hıristiyan.

Hazreti Peygamber’e hakaret eden onlar,
Tüm İslâm diyarını soyup sömüren onlar.

Bunları yapanlarla nasıl dost olacaksın?
Yukarıda Allah var, gün gelip öleceksin.

Bir dümen tutturmuşsun: Hoşgörü de hoşgörü
Maksat şirin görünmek, bir çıkardan ötürü.

Zalim kıyım yaparken seyredelim, öyle mi?
Senin olsun arkadaş, bu hoşgörü söylemi.

Hoşgörü dediğini biraz da bize göster!
Çok şey mi istiyoruz? Türk’e küfretme yeter.

Türklüğe düşmanlığın kitap’ta yeri var mı?
Bu düşmanlık, Allah’ın rızasına uyar mı?

Vatanı bölenlere hep arka çıkarsınız
PKK eylem yapar, orduma yıkarsınız

Neden Cumhuriyet’e, Atatürk’e düşmanlık?
Sizde insaf var mıdır, görmüyorum azıcık

O yiğit gelmeseydi köle olurdun köle
Tanımazdın belki de kendi babanı bile

***
Eş tutulur İslâm’la tahrif edilmiş dinler
Bizimki de oturmuş, koyun misâli dinler.

“Ilımlı olduk gayrı, tepkiye ne hacet var
O devirler kapandı, artık insaniyet var.”

Şıh (şeyh) ne derse, o doğru; bakmaz Kur’an ne diyor.
Kaç defa hacı oldu, üç öyün faiz yiyor.

Ehl-i İslâm olanda, ihlâs olmalı ihlâs!
Zengin görme kendini, yüreğin etmiş iflâs.

Nisan 2006

“Ilımlı İslâm” Derler
Mustafa ÖZTÜRK
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TÜRK MİTOLOJİSİNDE 
ANA KAHRAMANLAR

Ahmet YILMAZ

Tüm kültürlerdeki mitolojik kahramanlar yaklaşık 
olarak birbirleriyle benzerlik teşkil ediyorlar. Ancak 
kültürlerin esas özelliklerine göre küçük farklılıklar 
göstermektedir.

Türk mitolojisinin temelini oluşturan Tanrı ve 
Tanrıçaların görevleri, isimlerinin etimolojik anlam-
ları gezegenler ve gezegenlerin sıralanmasına uy-
gundur. Örneğin: Satürn-Kayra Han, Jüpiter-Ülgen 
Tanrı, Mars-Kızagan Tanrı, Venüs-Umay Ana, Mer-
kür-Mergen Tanrı ile eşleştirilir.

Kayra Han, Altay Türklerine göre, gökyüzünün en 
büyük Tanrısıdır ve göğün 17. katında oturur. Tüm 
tanrıların babasıdır ve evrenin kaderini tayin eder. 
Kayra Han Türk mitolojisinde dünyanın yaratılışı ve 
sonu ile ilgili efsanelerde ön plandadır. Şamanlara 
göre Kayra Han’ın Ülgen, Kızagan ve Mergen adlı 
üç oğlu vardı.

Efsaneye göre Kayra Han dokuz dallı çam ağacı 
eker, oğlu Ülgeni ise göğün 16. katına yerleştirir ve 
dokuz ulusun bu dallardan üremesini ister.

Ülgen’in tahtı Ayın ve Güneşin ötesinde 
bulunmaktadır. Gök cisimlerini yönetir, yağmur 
yağdırır ve gök gürültüsü ile yıldırımları gönderir.
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Gök gürültüsü ve şimşek tüm mitolojilerde gök 
tanrısının silahıdır ve yıldırımla vurduğu yer kut-
sallık kazanır. Mergen Tanrı ise göğün 7. katında 
oturuyor. Mergen kelimesinin anlamı okçu, nişan-
cı demektir. Bu bakımdan Yunan mitolojisindeki 
Hermes’i hatırlatır. Hermes Yunanlarda akıl tanrı-
sıdır ve bütün bilgilere sahip tanrı olarak kabul edi-
lir. O, karanlık güçlere galip gelir, çünkü “o, her şeyi 
bilir ve başarır.”

Kızagan Tanrı göğün 9. katında oturur. 9. kat 
Mars’ın kontrolünde olan kat olarak alınır. Tehlikeli 
geçitlerde, ordunun yönetim ve düşmana galip gel-
mekte bu koruyucu ruhun yardımı olduğuna inanılır. 
Altay Türkleri onu kırmızı renkte tarif ediyorlar.

Umay ana dişi olarak betimlenmiştir. İyilikler ya-
par. Doğacak çocukları belirler. Üç boynuzu vardır. 
Beyaz elbiselidir. Yere kadar uzanan beyaz, gümüş-
ten saçları vardır. Görünümü yaşlı değildir, orta yaş-
lıdır. Kuş kılığına bürünebilir ve kanatlıdır. Yaşam 
ağacının sahibidir. Çocukları korur. Yeryüzüne bere-
ket dağıtır. Etrafına ışık saçar.

Diğer mitolojilerdeki tanrılarla karşılaştırıldığında, 
Türk tanrıları arasında çok güçlü bir hiyerarşi vardır.
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Göktürk RAMU

Perslere Diz Çöktüren
Türk Kraliçesi Tomris

Tarihte iz bırakmış üç beş imparatorluktan birisidir 
Pers İmparatorluğu. Heredot’un kitaplarında büyüklüğü 
detaylıca anlatılan ve okuyucuya “asla yıkılmaz” hissi 
uyandıran bu imparatorluğun uygarlığa en büyük hizmeti 
Bisutun Yazıtları olmuştur. Çünkü Pers kralı tarafından 
oluşturulan bu yazıtlar sayesinde kadim Ortadoğu dil-
lerini çözümleyebildik. M.Ö. 539’da Babil’in düşme-
sinden sonraki iki yüz yıl boyunca dünyanın jandarması 
görevini üstüne alan Persler, bu süre boyunca Mısır ve 
Yunanistan’dan Hindistan ve Orta Asya’ya kadarki kısım-
ları boyunduruğu altında tutmuştur. Bu kadar ön bilgiden 
sonra tarihin tozlu sayfaları arasında kalmış,  Massaget-
lerin Kraliçesi “Tomris”i tanıtacağım ve bunu kurgu şek-
linde yapacağım. Massagetlerin İskitlerin(Skythler) bir 
kolu olduğu gibi bir Azeri aşireti olduğu iddiaları da bu-
lunmaktadır. Şimdi günümüzden 2545 yıl öncesine yani 
M.Ö. 529 yılına gidiyoruz:

Azeri Kraliçesi Tomris Hatun
Eşini kaybettikten sonra tek uğ-

raşı oğlu Spargapises olmuştu. Ülke 
meseleleriyle geçen günlerden arta 
kalan zamanlarını oğlunu bir kral 
olarak yetiştirmeye adıyordu. Çünkü 
oğlu henüz gençti ve ülkeyi yönet-
meye hazır değildi. Ülkenin en iyi 
savaş ustaları ona yakın dövüş tek-
nikleri eğitimleri veriyor; danışman-
lar ise diplomasiyi öğretiyorlardı. 
Ancak genç prens en büyük dersleri 
ülkeyi yönetirken bizzat yanında 
oturup izlediği annesinden alıyordu. 
Tomris bunları yaparken bazen de 
aklına endişeli düşünceler geliyor, 
böyle zamanlarda keşke normal bi-

risi olsaydım ve oğlumla sakin bir hayat sürseydim diye 
düşünüyordu. Az sonra aklına töre geldiğinde ise nor-
male dönüyordu. Bir Massaget için töre her şey demekti. 
Kendisinin halkına karşı büyük sorumlulukları vardı. En 
önemlileri ise yeni kralı hazırlamak ve bu süreçte ülkeyi 
yönetmekti. Ama bu temmuz sıcağında kurulmuş çadı-
rında aklında tek bir düşünce vardı: Aras nehrine doğru 
gelen devasa Pers ordusu.

Kendi ordusunun kurmaylarıyla yapılan toplantı sonu-
cunda Perslilere barış teklif etme kararı çıkmıştı. Şimdi 
ise bir metin yazması ve Büyük Kral Kiros’a yollaması 
gerekiyordu. Bu metni yazarken en ufak korku ibaresi ol-

mamalıydı. Hem cesur bir metin ol-
malı hem de barışa razı edici bir tarz 
kullanmalıydı. Aklında onlarca fikir 
uçuşuyordu ama bu fikirlerden en 
öne çıkanı Kiros’un evlilik teklifiydi. 
Kiros’un bilmem kaçıncı eşi olup 
ülkesini Kiros’un eline verirse halkı-
nı büyük bir kırımdan kurtarabilirdi. 
Kiros’un Babillilere yaptıkları orta-
dayken böyle bir fedakârlık yapmalı 
mıydı? Ancak az sonra bu düşünce 
uçup gitti, çünkü bunun bir hile ol-
duğu besbelliydi. Şu anda savaşarak 
belki ölmek vardı evet ama diğer 
türlüsü sadece Kiros’un inisiyatifine 
kalacaktı. O sırada çadıra genç ve 
yakışıklı oğlu Spargapises  girdi. 
Oğlunu yanına çağırdı ve önüne gel-

“Ülkenin en iyi 
savaş ustaları 
ona yakın dövüş 

teknikleri eğitimleri 
veriyor; danışmanlar 
ise diplomasiyi 
öğretiyorlardı. 
Ancak genç prens en 
büyük dersleri ülkeyi 
yönetirken bizzat 
yanında oturup izlediği 
annesinden alıyordu.”
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diğinde dalgalı siyah saçlarından tutarak kafasını göğsüne 
bastırdı. Bu uzun sarılmadan sıkılmış olan genç az sonra 
ayağı kalktı ve konuştu: “Ne zaman saldırıyoruz?

-Oğlum yiğitsin, güçlüsün, zekisin ama şu gençliğin 
başına bela… Savaşmak en son tercih olmalı her zaman. 
Krallığın için de senin için de barış en büyük nimettir. Bu 
atılganlığına yenik düşme. Şimdilik bir barış metni hazır-
layıp Kiros’a yollayacağım.

Sonrasında Tomris yazıcıları çağırtarak yazdırmaya 
başladı:

“Med’ler kralı, bu işlerden vazgeç; bu yaptıkların se-
nin hayrına mıdır, değil midir bilemezsin; bırak diyorum, 
kendi halklarına hükmet, bizim de kendi halklarımıza 
hükmetmemize karışma. Ama sanırım yolunu bu öğüde 
göre çizmek istemeyeceksin; öyle değil mi? Eğer ille de 
Massaget’lerle boy ölçüşmek istiyorsan, o zaman ırmağın 
iki yakasını birleştirmek için bu kadar zahmete katlanma; 
biz ırmaktan üç günlük yola kadar çekileceğiz. Suyu geç 
ve ülkemize gel; yok eğer bizim gelmemizi istiyorsan, bu 
dediğimizi sen yap.”

Bir gün sonra Kiros’a yollanan haberci geri döndü 
ve Massaget ordugâhındaki kraliçe çadırında Tomris ve 
devlet yetkililerinin önünde Kiros’un cevabını okumaya 
başladı:

“Ben yüce bir hedef için Tanrılar katından dünyaya 
gönderilen Kral Kiros. Hiçbir savaşta yenilmeyen bu kra-
lın önünde durma cüretini göstermek niyetindeysen sen 
geri çekileceksin. Aras ırmağını ben aşacağım ve sana 
karşı yürüyeceğim. Bu savaş sizin topraklarınızda olacak, 
çünkü ben asla geri çekilmem…”

Kiros’un Rüyası
Bu cevaptan sonra Pers ordusu Aras’ın öbür yanına 

geçti ve ordugâh kurdu. O gece Kiros bir rüya gördü. Rü-
yasında Hystaspes’in büyük oğlu Dareios’un iki omzunda 
iki kanat gördü. Bu kanatların birinin gölgesi Asya’ya, 
öbürünün gölgesi Avrupa’ya uzanıyordu. Dareios, o za-
manlar genç, en fazla yirmisinde ve henüz savaş çağına 
girmediği için geride bırakılmıştı.

Uyanınca Hystaspes’i getirtti, baş başa kaldıkları za-
man ona şunları söyledi: “Hystsapes, oğullarından biri 
bana ve devletime karşı bir şeyler çeviriyor. Bunu nasıl 
haber aldığımı da söyleyeceğim sana. Tanrılar beni ko-

ruyorlar ve bana karşı hazırlanan her şeyi önceden haber 
veriyorlar. Bu gece de uyurken büyük oğlunu gördüm, 
omuzlarında iki kanat vardı, birinin gölgesi Asya’ya, 
öbürünün gölgesi Avrupa’ya düşüyordu. Böyle bir rüya 
gördükten sonra onun bana karşı bir işlere kalkmış ol-
duğundan şüphe edilemez. Şimdi en kısa yoldan geri 
dön ve durumu öyle idare et ki, ben bu ülkeyi yenip de 
döndüğüm zaman oğlun huzuruma getirilsin, işin ne ol-
duğu iyice anlaşılsın.” Kiros böyle konuşuyordu, çünkü 
Dareios’un kendisine karşı bir kötülük hazırladığını sanı-
yordu.

Kiros, ordususun önüne çapulcu takımını koydu ve 
asıl vurucu gücü nehire doğru geri çekti. Amacı Massa-
get’leri bu çapulcu takımıyla o yoracak sonra da asıl vu-
rucu güçle üstlerine yürüyüp işi bitirecekti.

Tomris’in oğlu Spargapises öne atılıyor
Savaş hazırlıkları artık bitmişti ve son hazırlıklar için 

tüm komutanlar kraliçe çadırında toplanmıştı. Tomris 
arkadaşları ve komutanlarıyla vedalaştıktan sonra or-
dunun önüne çıktı ve şanına yaraşır bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında bu hat aşılırsa geride bekleyen annelerin 
ve kızların uğrayacağı tecavüzleri, erkek çocukların ha-
dım edilip Pers saraylarında köle olacağını bir bir anlattı. 
Haksız da sayılmazdı. Persliler içinde en yaygın ticaret 
küçükken iğdiş edilen erkek çocukların yüksek paralarla 
satılmasıydı. Ele geçirilen topraklardan köleleştirilen in-
sanlarla bu iş bir sektör haline getirilmişti.

Öndeki çapulcu takımı ile savaşacak birlikler ayrılır-
ken Tomris’in hesabında olmayan bir şey oldu. Ordunun 
tam önünde oğlu birden öne atıldı ve bu birlikleri kendi-
sinin kontrol etmek istediğini söyledi. Oğlu bunu bilerek 
yapmıştı, çünkü herkesin önünde annesi hayır diyemezdi, 
hele de bir savaş öncesi. Tomris içinden çokça düşünce 
geçirdi ama bunlardan en belirgini oğlunun hazır olmadı-
ğı fikriydi. Yüreği kanayarak mecburen bunu kabul etti.

Massaget ordusunun üçte biri Tomris’in oğlu Sparga-
pises önderliğinde saldırıya geçti ve ordu bu ilk savaştan 
büyük bir galibiyetle ayrıldı. Ancak sonrasında büyük 
bir hata yapıldı. Zafer sarhoşluğuyla askerler hazırlanmış 
şöleni gördüler, rehavete kapılıp sofraların başına çöküp 
yemeye giriştiler, hata yaptılar.

Bu sırada Tomris galibiyet haberini henüz almıştı ki 
ordunun şimdi ne yaptığını sordu. Pers şölenindeki ye-

Gençlik Dergisi 29



mekleri yiyip şarapları içtiklerini öğrenince çıldırdı ve 
hemen haber yollayarak oğlunun orduyu geri getirmesini 
istedi. Haberci atlılar savaş alanına ulaştığında ise artık 
çok geçti. Yemekler ve şaraplar içilirken Perslerin asıl 
vurucu gücü üstlerine gelmiş ve çoğunu kılıçtan geçirmiş, 
kalanları da canlı yakalamışlardı. Bu yakalananların ara-
sında Spargapises’te vardı.

Oğlunun Kiros’un elinde olduğu haberi Tomris’e ula-
şınca kraliçe ne yapacağını bilemedi. Oğlu için halkından 
mı vazgeçmeliydi, halkı için oğlundan mı? Bir liderin 
yaşayacağı en zor durumla yüzleşti. Bir savaş onu bekli-
yordu ve bir karar vermesi gerekiyordu. Sonunda yazıcı-
ları çağırdı ve Kiros’a şu mesajı iletti:

“Kana doymayan kanlı katil Kiros, bu başarıyla şişin-
me; bu zaferi, içtiğiniz zaman sizin de aklınızı başınızdan 
alan, damarlarınıza indiği ölçüde ağzınıza kötü sözler çı-
kartan üzüm kazandı. Bu zehirdir diyorum, seni hilebaz-
lıkla oğlumun efendisi yapan; bu güçlerin ölçüştüğü savaş 
değildir. Bak şimdi sana güzel bir öğüt vereyim, beni 
dinle, oğlumu bana geri ver, bir şeyler karıştırmadan çık 
git bu topraklardan, Massaget ordusunun üçte biri üzerin-
de kazandığın kaba zaferle yetin. Ama eğer bu dediğimi 
yapmazsan, Massaget’lerin efendisi olan Güneş adına 
ant içerim ki; KAN DÖKMEYE DOYMAYAN ADAM, 
SENİ BEN KANLA DOYURACAĞIM.”

Spargapises Kendini öldürüyor ve topyekün savaş 
başlıyor

Tomris’in oğlu Spargapises sarhoşluktan ayılıp da 
başına geleni gördüğü zaman, bağlarının çözülmesi için 
Kiros’a yalvardı. İsteği yerine getirilince de hem yaptığı 
hata için hem de annesini zor durumda bırakmamak adına 
hemen kendini öldürdü.

Bu haberi alan Tomris çadırına girdi ve kimsenin içeri 
girmemesini emretti. İçeride duyduğu acıyla hıçkıra hıç-
kıra ağlayan kadın bir müddet sonra acıyı içine gömdü ve 
dışarıya çıkıp ordunun savaş düzeni almasını emretti. En 
öndeki okçu birliklerinin ok atışlarıyla bu büyük muhabe-
re başladı. Oklar tükenince kargı ve hançerle birbirlerinin 
üzerine atılıp göğüs göğse vuruşma başladı. Uzun süre 
aynı yerde çakılı kalan kuvvetlerden, ne biri, ne de öteki 
bir karış çekilmek istemiyordu. Çocukları, eşleri ve top-
rakları için savaşan Massagetler sonunda Pers ordusunu 
geri çekilmeye zorladı. Geriye doğru kaçmaya başlayan 

Persler Aras nehrine dayanınca büyük bir kısmı Massaget 
kılıçlarıyla kalanları da nehirde boğularak can verdi.

Savaş bittiğinde Massagetler büyük bir coşku yaşar-
ken sadece Tomris elinde kan dolu bir tulum ile alanı ge-
ziyordu. Tek tek ölülere bakıyordu, aradığı kişi Kiros’tu. 
Sonunda onu buldu ve kafasını kopararak tulumun içine 
daldırdı. Sonra her yanı kana bulanan kafayı güneşe doğ-
ru kaldırdı ve dedi ki:

“CANIM SAĞ VE SAVAŞTAN ZAFERLE ÇIKTIM 
AMA SEN BENİ ÖLDÜRDÜN. HİLEYLE OĞLUMU 
YAKALADIN; AMA İŞTE SEN DE SANA ÖNCEDEN 
SÖYLEDİĞİM GİBİ, BENİM ELİMLE KANA DOYU-
YORSUN!”

Geriye doğru yaptığımız yolculuk burada biterken 
Persler ender yenilgilerinden birini tattıran ve bir kralı 
öldüren Kafkas Kraliçesi Tomris’i saygıyla anıyoruz. 
Bu arada son not olarak söyleyeyim Kiros’un rüyasında 
tanrının ona haber verdiği şey, onun bu ülkede öleceği ve 
tacının Dareios’a geçeceğiydi ki bu sonradan olmuştur.

Dergimizin yazarlarından BİLGEHAN AYATA 
BURCU YILDIZ’la 28 Mayıs 2016 tarihinde 

evlendiler. Genç çifte ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

TEBRİK
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Bu söz, bir vaiz tarafından Hunat Camisi’nde cami ce-
maatten birine söylendi. Hiç hayret etmeyin. Bizzat yaşa-
dığım ve çok üzüldüğüm bir olaydır:

Bir pazartesi günü öğle namazını kılmak için Hunat 
Camisi’ne gitmiştim. Vaiz efendi kürsü de vaaz veriyordu. 
Vaazın konusu cenaze namazı idi. Vaiz, cenaze duasının  
faziletlerini anlattı; “günde bir cümle ezberleseniz bir haf-
tada öğrenirsiniz.” dedi. Vakit namazlarında ön saflarda, 
cenaze namazlarında arka saflarda durmanın eftal olduğu-
nu söyledi. Kadınların cenaze namazlarında arkada saf tut-
malarının doğru olacağını belirtti. Tüm bunları söylerken 
yüksek sesle konuşuyor, bağırıyordu. Oysa bana göre bu 
konular daha yumuşak bir üslupla anlatılmalıdır.

Vaiz efendiyi dinlerken Yeni Sanayi Ahi Evran 
Camisi’nde yaşadığım bir olayı hatırladım: Şöyle ki öğle 
namazının akabinde imam efendi 
tesbîhden sonra iki üç dakikada na-
mazın sünnetlerini, ayakta durmanın 
şeklini, ayak aralıklarının nasıl olması 
gerektiğini akıcı bir üslupla çok güzel 
anlatmıştı. Namazın sonunda imam 
efendiyi beklemiştim. Bu tür öğreti-
ci konuları imamlardan duymayı çok 
istediğimi, ancak sık duyamadığımı 
belirterek imam efendiye teşekkür 
etmiştim. İmam efendi de bu dersle-
ri devamlı anlattığını söylemişti. Ben 
de keşke tüm camilerde bu uygulama 
olsa demiştim. Bu kısa sohbet üzerine 
imam efendi de Müftü Efendi ile gö-
rüşmemi tavsiye etmişti. 

Ben, bu tavsiyeye uydum.  Müf-
tülüğe gidip müftü efendi ile görüş-
tüm. Müftü efendi çok kibar karşıla-
dı. Kendisine Ahi Evran Camisi’ndeki yaşadığım durumu 
anlattım. Aynı uygulamanın diğer camilerde de yapılması 
ricasında bulunarak Hz Ali’nin “Âlimlere neden öğretme-
diniz sorusu sorulmadan cahillere niçin öğrenmediniz 
sorusu sorulmayacaktır” sözünü hatırlattım. İmamların 
sorumluluklarının çok fazla olduğunu belirterek, insanla-
rın bilmesi gereken temel dinî konuları, anlatmalarını arzu 
ettiğimi bildirdim. Müftü efendi, bu konuyu İlçe Müftüler 
toplantısında gündeme alacağını söyledi ve beni kapıya 
kadar uğurladı.

Müftü efendinin bu güzel davranışı bana cesaret ver-
mişti. Dolayısıyla vaiz efendi ile de namaz sonrasında 
konuşmanın doğru olacağını düşündüm. Vaiz efendiye 
yaklaşıp İslâm’da öğrenmenin farz olduğunu söyleyerek 
konuşmaya başladım ve kendisine şu örnekleri verdim: 
“Şu an cemaate sorsanız, sehiv secdesi nedir, sehiv secde-
si gerektiren haller nelerdir, ne zaman yapılması gerekir, 
nasıl uygulanır, çoğunluğumuz cevap veremeyiz. Nama-
zın farzları, vacipleri ve sünnetleri nelerdir, diye sorsanız 
yine çoğunluğun bilmediğini, hatta gusül abdestini almayı 
bilmediklerini görürsünüz.” dedim. “Bir de ayrıca affını-
za sığınarak bir istirhamım olacak. Bunu bir tenkit olarak 
almayın.” dedim. “Bizlere siyasetçilerimiz gereği kadar 
bağırıyorlar, siz diyanetçilerimiz biraz az bağırsanız iyi 
olmaz mı.?” dedim. “Hatta mümkün olduğu kadar Arapça 

kelimeler yerine Türkçe karşılıklarını 
kullansanız daha iyi anlaşılırsınız.” 
diye belirttim. 

Vaiz efendi Kayseri’nin en iyi va-
izlerinden biri olduğunu, yüksek sesle 
anlatmanın daha etkili olacağını sa-
vundu ve “ beğenmezsen gelmezsin” 
diyerek yanımdan ayrıldı. Bu söz beni 
hayrete ve dehşete düşürdü. Çünkü bu 
sözü bir din görevlisinin ağzına hiç 
yakıştıramamıştım. Bir din görevlisi, 
camiye daha çok Müslüman’ın gel-
mesini sağlamakla görevlidir. Ayrıca 
devletten maaş alan birinin bir vatan-
daşa böyle söz söylemeye hakkı da 
yoktur.

Büyüklerimiz,“Tenkit ve övgü-
ye aynı tepkiyi göstermeyen nefsinin 
kulu, aynı tepkiyi gösteren Allah’ın 
kulu.” Demişlerdir. Kur-anı kerim’in 

bir ayetinde de Allah-û Teâlâ Al-i İmran Suresi 159. Ayet-
te peygamber efendimize mealen şöyle buyurmuştur: 
“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin 
etrafından dağılıp giderlerdi. (…)”  Vaiz efendi bu ayeti 
mutlaka benden daha iyi bilirler, ama bilmekle uygulamak 
bir olmuyormuş demekti.

Turan ZORLU

“BEĞENMİYORSAN 
GELMEZSİN”

“Allah-û Teâlâ Al-i 
İmran Suresi 159. 
Ayette peygam-

ber efendimize mea-
len şöyle buyurmuş-
tur: “Allah’ın rahmeti 
sayesinde sen onlara 
karşı yumuşak dav-
randın. Eğer kaba, katı 
yürekli olsaydın onlar 
senin etrafından dağı-
lıp giderlerdi. ”
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Sokrat İncesu
Sokrat İncesu, Kayseri/İncesulu bir Rum... İncesu’da 

bozkırın çocuğu olarak dünyaya geliyor. Müslümanlar-
la Hıristiyanların birlikte dostça yaşadıkları bir dönem... 
Batı’nın Osmanlı coğrafyasında yaşayan azınlıklara yö-
nelik kışkırtıcı politikalarının etkili olmadığı bir dönemde 
aile İstanbul’a göç ediyor. Sokrat, İmparatorluk başkenti-
nin imkânlarıyla iyi bir eğitim görüyor. Harp Okuluna gi-
riyor. 

1908’in 11 Temmuzunda İstanbul’da Şehzadebaşı’nda-
ki evlerinin karşısında toplanan halkın “Yaşasın hürriyet, 
kahrolsun istibdat, yaşasın Enverler, yaşasın Niyaziler” 
haykırışları duyuluyor. Meşrutiyetin ilanına tanık oluyor. 
Ardından 31 Mart Vakası...

Selanik’ten gelen Hareket Ordusu askerleri isyanı bas-
tırıyor, Taşkışla bombalanıyor. İsyancılar teslim oluyor. 

Öyle bir dönem ki geceler bütün kandillerini söndür-
müş. İttihatçı subaylar Trablusgarp’ı kurtarmak için canla 

başla mücadele ediyor. Zafere doğru yürürlerken Balkan 
Harbi bir facia şeklinde yürekleri dağlıyor. Bütün Balkan 
coğrafyası kaybediliyor, İstanbul Balkanlardan gelen gözü 
yaşlı, yüreği yaralı muhacirlerden geçilmiyor. Bir de Bul-
gar ordusu Çatalca’ya dayanmış, Edirne kuşatma altında, 
direnmeye çalışıyor. 

 Enver Paşa’nın Babıali baskını, Nazım Paşa’nın öldü-
rülmesi, İttihatçıların tekrar iktidara gelmeleri... Sadrazam 
ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın katledilmesi, 
Enver Paşa’nın harbiye nazırı olması, Birinci Cihan Har-
bi...

Osmanlı Devleti’nin sıkıntılı bir döneminde Harp 
Okulunu bitiriyor. Makineli Bölük Komutanı olarak 
Kafkasya’da, Filistin’de, Arabistan çöllerinde görev yapı-
yor.

Cephede bulunduğu sırada günlük tutuyor Sokrat fa-
kat Filistin Cephesi’nde İngilizlere esir düşüyor. Defterini 
elinden alıyorlar. Kalakalıyor... Bir sürü yaşanmışlıkların 
yer aldığı defterine bir daha kavuşamıyor.

Çanakkale cephesi Sokrat için bir dönüm noktası. Ölü-
mün kıyısına kadar gittiği bir yer orası Sokrat için. Sadece 
onun için mi bütün Türk milleti için de bir var olma savaşı 
Çanakkale. Türk’ün son kalesi...

Sokrat İncesu Çanakkale için “Dünyayı yenenlerin ye-
nildikleri yer!” tabirini kullanıyor.

Balkan Harbi’nden sonrası İstanbul’daki görevine dö-
nüyor. 1915 yılında İstanbul’da Haydarpaşa’da bulunan 
Maltepe Piyade Atış Bölüğü’nde görevliyken yeni bir 
emirle Beşinci Ordu Karargâhı’na tayin ediliyor. Beşinci 
Ordunun kumandanı Alman Generali Liman von Sanders 
Paşa.

 18 Mart 1915 yılının Cuma günü akşamı Harbiye 
Mektebine gitmek üzere Köprüde yürürken yolda karşı-
laştığı inzibat, derhal kıtasına dönmesi emrini ulaştırıyor. 
Sokrat Efendi, askerleriyle birlikte Çanakkale’de buluyor 
kendisini.

İtilaf Devletleri donanması Çanakkale Boğazı’nı zorla-
maktadır. Osmanlı ordusu savaş tarihine geçecek strateji-
lerle düşman donanmasını büyük bir yenilgiye uğratıyor. 
Bu durumu sabaha karşı öğrenen Sokrat Efendi ve asker-
leri sonsuz bir sevinçle birbirine sarılıyor. Balkanlarda 
kırılan Türk gururu tekrar şahlanmıştır. İstanbul bayram 
yeridir.

On beş gün sonra Sokrat, tekrar hareket emri alı-

Mehmet Necati DEMİRCAN
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yor. Birliğiyle birlikte 
Gelibolu’ya gidecektir. 
Düşmanın, Çanakkale’ye 
çıkarma yapma ihtimali 
vardır.

1915 yılının Nisan 
ayında düşman donan-
ması Saroz Körfezi’nden 
Gelibolu’ya aşırtma top 
atışlarına başlıyor, bir 
yandan da düşman uçak-
larının attığı bombalar...

Sokrat Efendi’nin bir-
liği Arıburnu’nun sol ta-
rafındaki Kanlısırt adı ve-
rilen tepedeki 57. Alay’a 
takviye olarak gönderili-
yor.

Bu şerefli görevin 
kendisine verilmesinden 
dolayı çok mutludur. As-
kerleri de kendisiyle aynı 
duyguları paylaşmaktadır. 
Sanki zafer ışıkları karşı 
sırtlarda parlamaktadır.

Alınan istihbarat so-
nucu düşmanın taarruza 
geçmeye hazırlandığını 
öğrenince bütün birlikler 
hazır vaziyette beklemeye 
başlıyor. Temmuz ayı or-
talarında top atışları başlıyor. Bu, düşmanın taarruza geç-
tiğinin habercisidir. Karşılıklı top atışları, silah sesleriyle 
ortalık bir mahşer yeridir. Doludizgin bir süvari geliyor. 
Mustafa Kemal’in emrini getirmiştir. Emir, derhal 57. Ala-
yın takviye edilmesidir. Sokrat Efendi’nin birliği 57. Ala-
ya destek için yürüyüşe geçiyor.

Kanlısırt’a geldiklerinde her tarafın yandığını, ortalığın 
toz toprak olduğunu, kan ve barut kokusunun her yeri kap-
ladığını görüyorlar. Alay müftüsü ellerini göğe kaldırarak 
Allah, Allah diye haykırmaya başlıyor. Kanlısırt bir yanar-
dağ gibidir.

Sokrat Efendi askerlerini topluyor. Bu girişeceğiniz 
mücadele bir vatan savunmasıdır. Canla başla savaşın, di-
yor. Ardından süngü tak, ileri, emri... Gözlerinden iki dam-
la yaş süzülüyor. Askerlerine göstermeden siliyor.

Top ve mermi sesleri arasından artık boğaz boğaza bir 
kavga başlamıştı. Kanlısırt adına yakışır şekilde kıpkırmı-
zıydı. Süngüler işliyor, düşman kanlar içinde yere düşüyor, 
yere düşen “merhamet” diyordu.

Düşman silahlarını arkada bırakıp ricata başlıyor. Yara-
lıları ve teslim olan düşman askerlerini toplayarak cephe 
gerisine sevk ediyorlar. Düşman tekrar mevzilenmeye ça-
lışıyor. Bu kez daha şiddetli bir taarruza geçiyorlar. Düş-
man Kanlısırt’ta tutunamıyor.

Kanlısırt’taki sessizliğe rağmen Anafartalar’da çok şid-

detli bir çatışmalar yaşa-
nıyor. Düşman denizden 
ve karadan bölgeyi sürek-
li dövüyor. 

1915 yılının Tem-
muz ayı sonlarında Sok-
rat Efendi’nin birliği 
Maydos’a (Eceabat) sevk 
ediliyor. Kirte’de kanlı 
çarpışmalar yaşanıyor. 
Düşman gemileri karayı 
tarıyor. Bir bomba yakı-
nına isabet ediyor Sokrat 
Efendi’nin. Sıhhiye erleri 
cephe gerisine götürüyor 
Sokrat Efendi’yi. Kay-
makam Ali Rıza Bey: 
“Vah yavrum, evladım 
Sokrat’ım... Seni de mi 
kaybettik?” diyor. Üç gün 
sonra Yalova Seyyar Has-
tanesinde gözlerini açıyor.

Harbiye Nazırı Enver 
Paşa, Çanakkale cephe-
sini gezerken Sokrat’ın 
durumunu öğreniyor. 
“Eyvah, yoksa bizim Sok-
rat mı?” diyor. Hastanede 
ziyaret ediyor, geçmiş ol-
sun, diyor.

Sokrat Çanakkale Sa-
vaşı gazi olarak tamamlayıp Bozcaada’ya yerleşiyor. Cum-
huriyet sonrasında mübadelelerde Anadolu’daki Rumlar 
Yunanistan’a giderken o kalıyor. Bozcaada’ya yerleşiyor. 
Sokrat kendini Türk hissediyor. Soyadı kanunu çıkınca 
bozkırın çocuğu memleketi İncesu’yu soyadı olarak alıyor. 
Bu topraklara ölümüne bağlı olarak yaşıyor.

Çanakkale Savaşı sonrası evleniyor ama çocuğu olmu-
yor.

Sokrat İncesu 1973 yılının başında ölüyor. Ada hal-
kı Sokrat Hıristiyan diye kiliseye haber veriyor. Papaz, 
Sokrat’ın evine geliyor. Yastığının altından bir Kur’an-ı 
Kerim bulunca “Bu Müslüman, İslami kurallara göre def-
nedilmeli.” diyor ve evden ayrılıyor. 

Ada halkı bu kez imama haber veriyor. İmam, “Müslü-
man olduğuna dair tek bir tanık yok.” diyor, kararsız ka-
lıyor. Sonuçta Çanakkale kahramanı Sokrat İncesu, hiçbir 
tören yapılmadan Rum mezarlığında eşinin yanında topra-
ğa veriliyor.

Bozcaada’da kilisenin yanındaki pembe boyalı evin ka-
pısında Sokrat’ın Evi tabelası asılı. Bunu gören turistler 
ünlü düşünür Sokrates’in evi sanarak evi ziyaret ediyor. 
İçeri girdikten sonra Sokrat İncesu’yu tanıyorlar.

Bu topraklardan Ali Kemaller de çıkmıştır, Sokrat İnce-
sular da Sudanlı Zenci Musalar da...
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Nazım PEKER

Bir tarihçi: “Tarih Türklerle başlar. Türkü tarihten 
çıkarırsanız tarih diye bir şey kalmaz” demiş. İnanın 
ırkçılık yapmıyorum. Bu tespit, Türkleri anlatmakta ye-
tersiz bile kalmaktadır.

Günümüzde “Türk “denince dünyanın çoğunluğunda 
akıllara hemen “İslâm” gelmektedir. Halen Batı’da birisi 
İslam’ı seçince onun için “Türk” oldu denilmektedir. 
Bu, sıradan ve boş bir söz değildir. Türkler İslâm’la şeref-
lendikten sonra yaptıkları sayısız hizmetlerden dolayı iki 
ismin Türk ve İslam’ın özleşmesinden kaynaklanmakta-
dır.

Fakat Türkler İslâmiyet’ten önce de tarihte üzerine dü-
şen görevi yerine getirmiş ve sayısız devletler kurmuşlar. 
Kendilerine özgü hasletlerle tarihte yerini alan Türkler 
için aile, Türk toplumunun çekirdeğini oluşturmaktaydı. 
Aileler “uruk” denilen soyları, uruklar da boyları meyda-
na getirirdi. Boyların siyasi birlik oluşturmalarıyla “bu-
dun” oluşurdu.

Devletin kurulması, birkaç budunun tek bir merkezin 
idaresi altında bir araya gelmesine bağlıydı. Teşkilatçı 
bir millet olan Türkler, tarih boyunca hiç devletsiz 
kalmamış, her zaman bir ya da birkaç devlete sahip 
olmuşlardır.

Devletin başkanları, “han, yabgu, ilteber, kağan, 
başbuğ” gibi sanlarla isimlendirilmiş ve yüceltilmişler-
dir. Türk kavminin kurduğu devletlerde hakanlar veya 
padişahlar; pratik ve teorik eğitimlerini deneyimli ve “ak-
saçlılar” denen devlet adamlarının gözetiminde aldıktan 
sonra bu görevleri üstlenmişlerdir. Türk hükümdarları 
asla tek başlarına hareket etmemiş ve tek başlarına 
kararlar vermemişlerdir. Devleti ilgilendiren konuları, 
devlet yönetiminde bilgelerden oluşan bir kurul ve 
meclise havale ederler; oradan çıkan görüş, tavsiye ve 
önerilere göre eyleme koyarlardı. Bunun içinde daima 
muzaffer olurlar ve başarılı işler yaparlardı.

Türkler incelendiğinde görülüyor ki; İslâm’dan önce 
de Türkler. “meşverete-danışmaya” çok önem vermişler; 
danışma, Türklerin vazgeçilmezlerinden olmuştur. Türk 
hakanları, tarih boyunca “tek adam” hevesinde olma-
mışlar: daima danışma meclisleri ya da divanları olmuş, 
önemli ve devleti ilgilendiren kararlar hep orada görüşül-
müş ve daima ortak akıl tecelli ettirilmiştir.

Türklerin askerlik sanatı, bir dehanın eseriydi. Disip-
lini orduları ve savaş teknikleri dillere destan olmuştur. 
Bugün bile pek çok Asya ve Avrupa ülkeleri ordularını 

düzenlerken Türk askerlik sistemini örnek almaktadırlar
Türk soyunun temeli ailedir. Aile kutsaldır. Evlenen 

kız ya da erkek, ailesinden kendine düşenleri alarak ayrı 
bir ocak yakardı. (Ev kurardı) Aileden sonra en büyük 
kutsal ve değer sülale “uruk” idi. Urukların bileşkesine 
“boy” denirdi. Boyların kendilerine özgü toprakları ve 
boy beyleri olurdu. Boy beylerini aile reisleri ve uruk 
temsilcileri seçerdi.

Boylar birleşir “budun” oluşurdu. Budunun başında-
ki beye “han” derlerdi. Birden fazla budun tek merkez-
den yönetilirse buna “İl” denilirdi ki, günümüzdeki 
karşılığına “Devlet” denilmektedir.

Tarihte bilinen en eski devlet olan Hun Türk Devleti, 
aynı zamanda Türk askeri teşkilatı ve idareciliğinin de 
ilk örneğidir. Osmanlı dönemi dahil, bütün tarih boyunca 
Türk teşkilatının baş kuralı olan, sağ ve sol ikili nizamı, 
Hunlar tarafından kurulmuş bir sistemdir. Hun ordusu: 
on, yüz, bin ve on bin kişilik onlu gruplar sistemine göre 
oluşturulmuştu. Keçe çadırlar içinde oturur; besledikleri 
at, sığır ve koyunlardan elde ettikleri ile geçinirlerdi.

Hunlar, M.Ö. 3. Yüzyılın sonlarında, Sarı Irmağın ka-
vis çizdiği alana gelerek, Çin içlerine doğru akınlara baş-
ladılar. Bu akınlar, Çinlileri o kadar huzursuz etti ki Çin-
liler, Türk süvarileri karşısında bir varlık gösteremeyip, 
çok ağır yenilgilere ve kayıplara uğradılar. Çaresiz olan 
Çinliler, o dönemki Çin’i yöneten Ti-Şin hanedanı “Çin 
seddini” tamamlamaya çalıştı. Demek ki Çinliler bu 
seddi; koyun kuzu geçmesin diye yapmamışlar. (“Türk 
diye bir ırk yok” diyen Prof. Efendiye kapak olsun)

Savaşçı, merhametli, teşkilatçı bir kavim olan Türkler, 
İslâmiyet’i kabullerinden önce de birçok devlet kurmuş-
lardır. Teşkilatçı yapıları sayesinde, hiçbir zaman: uzun 
süre devletsiz olmamışlardır.

İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerini şöyle sıra-
lamak mümkündür. “Büyük Hun Türk Devleti, Batı Hun 
Türk Devleti, Tabgaç Devleti, Göktürk Devleti, Uygur 
Devleti, Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenek-
ler, Kıpçaklar, Oğuzlar, Kumanlar, Sabarlar-Sabirler, Tür-
geşler, Kırgızlar, Karluklar, Kimekler.”

Demek ki Türkler, tarihle beraber varlar ve tarihe yön 
vermişler, tarih yazmışlar, tarih onlarla yazılmış. “Ey 
Türk evladı! Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene!”

Esen kalınız.                                        

TÜRKLER’DE 
AİLE-ORDU VE DEVLET
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Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir delege 
tarafından 19 Haziran 2016 tarihinde yapılan olağanüstü 
kongrede alınan kararların iptali için dava açılmış ve mah-
keme ihtiyati tedbir kararı vermiştir.

Kararda bir gerekçe bulunmamaktadır. Bu nedenle 
esasa ilişkin değerlendirmelerde bulunmak zordur. Esasa 
ilişkin değerlendirmeler ancak dava dilekçesini gördükten 
veya gerekçeli karar açıklandıktan sonra yapılabilir. Ya da 
MHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamalara da-
yanılarak bir değerlendirmede mümkündür.

Usul Hukuku açısından değerlendirdiğimizde bu dava 
verilen tedbir kararının çok önemli önemli hukuka aykı-
rılıkları bünyesinde barındırdığını söylemek mümkündür.

Her şeyden önce davada davalı olarak Milliyetçi Ha-
reket Partisi Genel Başkanlığı gösterilmiştir. Oysa kongre 
kararını alan, kongreyi ve tüzük değişikliklerini gerçekleş-
tiren MHP Genel Başkanlığı değildir. Tam tersine MHP 
Genel Başkanı ve Genel Merkez Yöneticileri tarafından 
sürekli olarak bu toplantı engellenmeye çalışılmış, daha 
toplantı devam ederken, toplantıyı ve alınan kararları ta-
nımayacakları söylenmiştir. Toplantıdan sonra da Genel 
Başkan tarafından “bu tüzük değişikliklerinin alayı geçer-
sizdir” şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur. Bu durum-
da MHP Genel Başkanlığının davalı olarak gösterilmesi 
doğru değildir. Usulen Genel Başkanlık davalı olarak gös-
terilse bile çağrı heyetini ve divan kurulunu oluşturan kişi-
ler de davalı olarak gösterilmeliydi.

Aslında doğrusu, bu toplantıya katılan ve olumlu oy 
kullanan tüm delegelerin davalı gösterilmesidir. Aksi hal-
de şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır: Genel Merkezin 
iradesi hilafına mahkeme kararı ile olağanüstü kongreyi 
toplayan delegeler saf dışı bırakılarak, onlara savunma 
hakkı tanımadan hatta davayı haber bile vermeden onlar 
aleyhine hüküm tesis edilmiş olacaktır ki verilen tedbir 
kararının sonucunda da böyle bir durum ortaya çıkmıştır.

Hiçbir hukuk sisteminde, bir kimsenin aleyhine sonuç 
doğuracak bir karar, o kişi davalı olarak gösterilmeden 
veya davaya katılımı sağlanmadan verilemez. Ancak bu 
olayda muhalif adaylar ve delegeler devre dışı bırakılarak 
dava açılmış, mahkeme bu hususu gözetmeden tedbir ka-
rarı vermiştir.

Olayın vahim bir yönü de şudur: Kongrenin geçersiz-
liğini sadece davacı ileri sürmemekte, MHP Genel Mer-
kezi ve Genel Başkanı da başından itibaren aynı iddiayı 
taşımakta, kongreyi ve alınan kararları tanımayacaklarını 
açıkça beyan etmektedir. Bu durumda Genel Başkanlığın 
açılan davayı kabul etme veya sürüncemede bırakma ih-
timali oldukça yüksektir. En azından davacının davasına 
karşılık, kongrenin ve tüzük değişikliklerinin geçerli oldu-
ğu yönünde bir savunma yapmayacağı gün gibi aşikârdır. 
Hukuk dilinde böyle bir durumda muvazaadan söz edilir. 
Mevcut veriler, bu davanın davacı ile MHP Genel Başkan-
lığının anlaşmak suretiyle muvazaalı olarak açıldığını gös-
termektedir.

Açıkladığımız nedenlerle davada MHP Genel Başkan-
lığının husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle 
usulden reddi gerekirdi.

Bir diğer husus da davacının dava ehliyeti ile ilgilidir. 
Davacı, Cemal Enginyurt adındaki delegedir. Haricen öğ-
renebildiğimiz kadarıyla bu delege 19 Haziran’daki kong-
reye katılmamıştır. Oysa bu tür kongrelerde kararların 
iptali maksadıyla dava açılabilmesi için davacının kong-
reye katılması, muhalif oy kullanması ve hatta muhalefet 
şerhini tutanağa geçirtmesi gerekir. Kongreye katılmayan 
bir adayın dava açma hakkı bulunmamaktadır. Davanın bu 
yönü itibariyle de ret edilmesi gerekirdi. Mahkeme dava 
dilekçesi ile birlikte tutanağı ve muhalefet şerhini de is-
temeli veya ilgili kişi yahut kurumlardan talep etmeli ve 
kararını ona göre vermeliydi. Bu yönü itibariyle de karar 
hukuka uygun değildir.

Yukarıda zikrettiğimiz şartlar tamam olsa bile bu ko-
nuda yine bir tedbir kararı verilemez. Çünkü tedbir kararı 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilir.

Bu konuyu düzenleyen HMK. m. 389’a göre, “Mevcut 
durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hak-
kın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da 
tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebe-
biyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından 
endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında 
ihtiyati tedbir kararı verilebilir.”

Görüldüğü üzere ihtiyati tedbir kararının verilebilmesi, 
mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme sebe-
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biyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması 
veya tamamen imkânsız hale gelmesi tehlikesinin bulun-
ması şartına bağlıdır.

Oysa bu olayda toplantıya katılmayan bir delegenin 
herhangi bir hakkının tehlikeye düştüğünden söz etmek 
mümkün değildir. Milliyetçi Hareket Partisinin tüzüğünde 
yapılan değişiklerin davacı delegenin hangi hakkını tehli-
keye düşürdüğü anlaşılamamaktadır. Bu hususun kararda 
gösterilmesi gerekir. Özellikle yapılan tüzük değişikleri-
nin içeriği dikkate alındığında hiçbir delegenin hiçbir hak-
kının tehlikeye düşmediğini söylemek mümkündür. Belki 
bu değişiklikler Genel Başkan açısından tehlikeli sonuçlar 
doğurabilir. O vakit davanın da Genel başkan veya Parti 
Tüzel Kişiliği tarafından açılması gerekirdi.

Basından takip edebildiğimiz kadarıyla MHP Genel 
Merkezi 10 Temmuz’da olağanüstü kongre kararı almış-
tır. Muhalifler tarafından 19 Haziran’da yapılan ve davacı 
tarafından iptali istenen kongrede de 10 Temmuz’da, Ge-
nel Merkezin belirlediği yerde kongre yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu durumda Genel Merkezin 10 Temmuzdaki 
kongrede değiştirilen tüzük maddelerini tekrar değiştire-
rek eski haline getirme imkânı bulunmaktadır. Hal böyle 
olunca aslında ne Genel Başkan ne de Parti Tüzel Kişiliği-
nin tehlikeye düşmüş bir hakkı bulunmamaktadır. Mahke-
me bu hususu da gözden kaçırmıştır.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, böyle bir kararın ve-
rilmesiyle hakkı tehlikeye düşen hatta hakları ellerinden 
alınanlar, olağanüstü kongre talep eden veya bu kongre-
ye katılan delegeler ile Genel Başkanlığa aday olanlar ol-
muştur. Çünkü olağanüstü kongrenin amacı “olağanüstü 
kongrede Genel Başkan seçilemeyeceğine ilişkin” tüzük 
maddesinin kaldırılarak bir sonraki kongrede seçimin ya-
pılmasını sağlamaktı. Toplanan imzalar, verilen ve Yargı-
tay incelemesinden geçerek kesinleşen yargı kararları buna 
yönelikti. Şimdi verilen bu tedbir kararı ile muhaliflerin 
hukuk mücadelesi vererek elde ettikleri tüm kazanımlar, 
telafisi imkânsız bir şekilde ortadan kaldırılmaktadır. Yani 
asıl zarar tehlikesi muhalifler için vardır. Mahkemenin bu 
hususu da gözetmesi ve çatışan menfaatler arasında bir 
denge kurması gerekirdi.

Kararın tartışmaya açık olan bir diğer yönü de hukuki 
yarar ile ilgilidir. Bir kimsenin mahkemelerde dava aça-
bilmesi için o davayı açmakta hukuki bir yaranının olması 
gerekir. Oysa bu davada kongreye katılmayan ve kararlara 
muhalefet şerhi koymayan davacı delegenin hiçbir huku-
ki yararı yoktur. Yapılan tüzük değişikleri davacı delege-
nin üyelikten veya delegelikten kaynaklanan mevcut veya 
beklenen hiçbir hakkını elinden almamakta, tehlikeye sok-
mamaktadır.

Öte yandan siyasi partiler demokratik toplum düzeni-
nin vazgeçilmez unsurları olduğuna göre iş ve işleyişleri-
nin de demokratik esaslara uygun olması gerekir. Bir siya-
si partide bazı delegelerin olağanüstü kongre talep etmesi 
kanun tarafından onlara tanınmış demokratik bir haktır. 
Delegeler böyle bir talep ile Genel Merkeze başvurmuş 
ancak genel merkez bu talebi reddetmiştir. Mahkemelerin 

bu hususu da gözeterek anti demokratik usullerle hareket 
eden parti yönetimlerini korumaması gerekir.

Esasa İlişkin Değerlendirmelerimiz
Basından takip edebildiğimiz kadarıyla MHP Genel 

Merkezinin 19 Haziran’da yapılan toplantı ile ilgili olarak 
ileri sürdüğü geçersizlik sebepleri yaklaşık olarak şunlar-
dır:

1. Siyasi Partilerin kongrelerinin kanunen Ankara’nın 
İl Merkezinde yapılmak zorunda olduğu ancak buna uyul-
madığı iddia edilmiştir.

2. Siyasi Partilerin tüzüklerinin değiştirilebilmesi için 
toplantı yeter sayısının Genel Kurul Toplantısının 1. otu-
rumunda toplam delege sayısının üçte ikisi olduğu, salt ço-
ğunlukla (yarıdan bir fazla delegenin katılımı ile) yapılan 
toplantının geçerli olmadığı iddia edilmiştir.

3. Çağrı Heyeti tarafından 15 Mayıs 2016 tarihinde 
gerçekleştirileceği ilan edilen ancak gerçekleştirilemeyen 
Genel Kurul Toplantısı sonrasında Dernekler Yönetmeliği 
yer alan ve geçerlilik koşulu olan ilan şartlarına uyulmadı-
ğı iddia edilmiştir.

4. Yargıtay kararlarına göre gündeme teklif yoluyla 
yeni madde eklenemeyeceği dolayısıyla sadece bir madde-
de değişiklik yapılabileceği oysa tüzüğün 13 maddesinin 
birden değiştirildiği bu nedenle değişikliklerin geçersiz 
olduğu iddia edilmiştir.

5. Üye olamayan, genel kurula katılma yetkisi bulun-
mayan ve hatta devlet memuru olan birçok ismin genel ku-
rula katılarak sanki parti delegesi gibi oy kullandıklarının 
tespit edildiği bu nedenle de kongrenin geçersiz olduğu 
iddia edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin Avuka-
tı olan Sayın Yücel Bulut Tarafından yapılan 24 Haziran 
2016 tarihli basın açıklamasında, davacının bu sayılan ge-
rekçelerle dava açtığı ifade edilmiştir.

23 Haziran’da açılan bir davadan davalı MHP Genel 
Başkanlığının bir gün içinde haberdar olması ve dava di-
lekçesinin içeriğini öğrenmesi çok zordur. Zira dava dilek-
çesinin veya mahkeme kararının bir gün içinde davalıya 
tebliği neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle Genel Merkez 
tarafından yapılan bu açıklama dava dilekçesinin içeriğini 
tam olarak yansıtmayabilir. Fakat bu zamana kadar bası-
na da yansıyan iddialar çerçevesinde yukarıda beş madde 
halinde sayılan iddialara dayanılarak dava açıldığını farz 
edersek, bu iddialarla ilgili şunları söylemek mümkündür:

1. Siyasi Partilerin kongrelerinin kanunen Ankara’nın 
İl Merkezinde yapılmak zorunda olduğu ancak buna uyul-
madığı iddiası.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 31. maddesine göre, “   Si-
yasi partilerin merkez teşkilatı Ankara il merkezinde; il ve 
ilçe teşkilatları, ilgili il ve ilçe merkezlerinde; belde teş-
kilatları, il ve ilçe merkezleri hariç olmak üzere, belediye 
teşkilatı olan yerlerde; yan kuruluşları ve yurtdışı temsil-
cilikleri ise tüzüklerinde belirtilen yerlerde bulunur.”.
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Türk Medenî Kanununun 78. maddesine göre ise “Ge-
nel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, 
dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.”

Bu durumda siyasi partilerin büyük kongrelerini 
Ankara’nın İl Merkezinin bulunduğu yerde yapmaları ge-
rekir.

19 Haziran kongresi Ankara’nın Akyurt ilçesinde ya-
pılmıştır. Ancak bu ilçe tıpkı Çankaya, Keçiören, Sincan 
ve Yenimahalle gibi Merkez ilçelerdendir. Bu nedenle 
Akyurt’un Çankaya’dan hiçbir farkı yoktur.

Şayet parti merkezi Çankaya’da olduğu için kongrenin 
de Çankaya İlçesinde yapılacağı iddia edilirse Adalet ve 
Kalkınma Partisinin 2016 yılında yapılan ve Genel Başkan 
değişiminin gerçekleştirildiği kongreyi de geçersiz say-
mak gerekir. Zira Adalet ve Kalkınma Partisinin merke-
zi de Çankaya’dadır. Ancak toplantının yapıldığı Ankara 
Arena Spor Salonu Altındağ ilçesindedir.

2. Siyasi Partilerin tüzüklerinin değiştirilebilmesi için 
toplantı yeter sayısının Genel Kurul Toplantısının 1. Otu-
rumunda toplam delege sayısının üçte ikisi olduğu, salt ço-
ğunlukla (yarıdan bir fazla delegenin katılımı ile) yapılan 
toplantının geçersiz olduğu iddiası.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 14/10. maddesihükmü şu 
şekildedir: “Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, bü-
yük kongre üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı 
üzerine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamı-
yorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı 
yeter sayısı aranmaz. Büyük kongrenin karar yeter sayısı, 
kanunda veya parti tüzüğünde daha büyük bir sayı göste-
rilmediği hallerde, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu-
dur.”

Bu düzenleme ile kanun koyucu her türlü toplantı için 
salt çoğunluğu yeterli görmüş, tüzük değişikliği için özel 
bir düzenleme getirmemiştir.

Genel Merkezin bu konudaki iddiası, tüzük değişikliği 
ile ilgili özel kanun olan Siyasi Partiler kanunda hüküm 
bulunmaması sebebiyle genel kanun olan Medenî Kanun 
hükümlerinin uygulanacağı, Medenî Kanun’un 78. mad-
desinde ise tüzük değişikliği için toplantı yeter sayısının 
üçte iki olarak belirlendiği yönündedir.

Ancak özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde ge-
nel kanunun uygulanabilmesi için bu konuda özel  
kanunda bir düzenleme boşluğunun bulunması gerekir. Şa-
yet toplantı yeter sayısı ile ilgili Siyasi Partiler Kanunun-
da hiçbir hüküm bulunmasaydı o zaman Medenî Kanun 
hükümleri uygulanırdı. Oysa bu konuda bir düzenleme 
mevcuttur. Üstelik kanun koyucu Siyasi Partiler kanunun-
da tüzük değişikliğini hiç düşünmemiştir de denilemez. 
Nitekim 14. maddenin 10. fıkrasında toplantı nisabı olarak 
salt çoğunluk yeterli görülürken, 11. fıkrada “Parti tüzük 
ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya 
parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına 
dair teklifleri karara bağlamak için, bunların genel baş-
kan, merkez karar ve yönetim kurulu veya büyük kongre 
üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş ol-

ması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere kanun koyucu tüzük değişikliğini hiç 

düşünmemiş değildir. Düşünmüş ve önemine binaen tüzük 
değişikliği tekliflerinin “genel başkan, merkez karar ve 
yönetim kurulu veya büyük kongre üyelerinin en az yirmi-
de biri tarafından ileri sürülmüş olması”şartını aramış ve 
fakat bunun dışında özel bir toplantı nisabı getirmemiştir.

Bu noktada, siyasi partilerin derneklere göre daha 
önemli olduğu, dernekler için getirilen üçte iki toplantı ni-
sabının siyasi partiler için evleviyetle kabul edileceği de 
söylenemez. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazge-
çilmez unsurlarıdır. Yönetim ve işleyişleri de demokratik 
usullere uygun olmak durumundadır. Tüzük değişikliği 
için üçte iki nisabı getirilmesi demokratik esaslara uygun 
değildir. Çünkü böyle bir nisap kabul edildiği takdirde üçte 
birden bir fazla delegenin toplantıya gitmeyerek tüzük de-
ğişikliğini engelleme, dolasıyla çoğunluğun iradesine set 
çekme ihtimali vardır. Bu tehlike, özellikle somut olayda 
olduğu gibi, delegelerin ekseriyetinin tüzüğün antidemok-
ratik bir hükmünü değiştirmek istemesi ve fakat genel 
merkezin buna direnmesi halinde ortaya çıkar. Kanaati-
mizce bunu düşünen kanun koyucu, siyasi partilerde salt 
çoğunluğu yeterli görmüştür.

Konu ile ilgili olarak cevaplandırılması gereken bir 
başka soru da şudur: Acaba kanun koyucu, Medenî Ka-
nunda tüzük değişikliği için üçte iki toplantı nisabı arandı-
ğından dolayı bu konuyu Siyasi Partiler Kanununda tekrar 
düzenlememiş, Medenî Kanundaki düzenlemeyi yeterli 
saymış olabilir mi?

Halen yürürlükte bulunan 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanunumuzun kabul tarihi 22.04.1983’tür. Bu kanun ka-
bul edildiği tarihte yürürlükte bulunan Medenî Kanunu-
muzda tüzük değişiklikleri için üçte iki şartı aranmıyor, 
salt çoğunluk yeterli sayılıyordu. Siyasi Partiler Kanu-
nundan kısa bir süre sonra kabul edilen 7.10.1983 tarih 
ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 23. maddesinde de 
tüzük değişikliği için özel bir toplantı nisabı aranmamış, 
salt çoğunluk yeterli görülmüştür. Bu nedenle kanun koyu-
cunun böyle bir amaç ile hareket ettiği söylenemez.

Dernekler bakımından 4721 sayılı Türk Medeni Ka-
nunu ile getirilen düzenlemenin tarihi 22/11/2001’dir. Bu 
noktada sonraki kanunun önceki kanunu ilga ettiği de dü-
şünülebilir. Fakat böyle bir sonuca ulaşılabilmesi için ka-
nun koyucunun iradesinin önceki tarihli kanunu değiştirme 
yönünde olması gerekir. Bu irade gai (amaçsal) bir yorum-
la belirlenir. Oysa 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 
derneklerle ilgili hükümleri düzenlenirken siyasi partiler 
düşünülmemiş, tamamen diğer dernekler düşünülerek dü-
zenleme yapılmamıştır. Bu nedenle somut olayda sonraki 
tarihli kanunun geçerli olacağı da iddia edilemez.

Açıkladığımız nedenlerle tüzük değişikliği amacıyla 
yapılan toplantılarda da salt çoğunluğun yeterli olduğu ka-
naatindeyiz.

3. Çağrı Heyeti tarafından 15 Mayıs 2016 tarihinde 
gerçekleştirileceği ilan edilen ancak gerçekleştirilemeyen 
Genel Kurul Toplantısı sonrasında Dernekler Yönetmeliği 
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yer alan ve geçerlilik koşulu olan ilan şartlarına uyulma-
dığı iddiası.

İlanı görmediğimiz için bu konuda görüş bildiremiyo-
ruz.

4. Yargıtay kararlarına göre “gündeme teklif yoluyla 
yeni madde eklenemeyeceği dolayısıyla sadece bir madde-
de değişiklik yapılabileceği oysa tüzüğün 13 maddesinin 
birden değiştirildiği bu nedenle değişikliklerin geçersiz 
olduğu iddiası.

Çağrı heyetinin mahkeme tarafında belirlenen gündem 
ile bağlı olduğu doğrudur. Ancak kongre başladıktan sonra 
delegelerin teklifi ile gündeme yeni maddeler eklenebilir. 
Bu konuda MK. m. 78/II’de “Genel kurul toplantısında 
yalnız gündemde yer alan Maddeler görüşülür. Ancak, 
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafın-
dan görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme 
alınması zorunludur.” denilmektedir. Bu hüküm karşısın-
da, büyük kongre toplantısı hangi organ tarafından yapı-
lırsa yapılsın, kongre başladıktan sonra üyelerin onda bi-
rinin teklifi üzerine gündeme yeni maddelerin alınmasının 
mümkün olduğu açıktır.

5. Üye olamayan, genel kurula katılma yetkisi bulun-
mayan ve hatta devlet memuru olan birçok ismin Genel 
Kurula katılarak sanki parti delegesi gibi oy kullandıkları-
nın tespit edildiği bu nedenle de kongrenin geçersiz olduğu 
iddiası.

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi çağrı heyetini 
oluştururken delege listesini de istemiş ve bu listeye göre 
çağrıda bulunanların delege olup olmadığını belirlemiştir. 
Siyasi Partilerin delegelerinin kimler olduğu resmi olarak 
bellidir. Bu kişilerin dışında hiç kimse genel kurul toplan-
tılarında müzakerelere katılamaz, oy kullanamaz. Ancak 
seyirci olarak toplantıya katılabilir.

19 Haziran’da yapılan toplantıda, basından takip ede-
bildiğimiz kadarıyla çağrı heyeti, bu tür iddiaların önüne 
geçebilmek için toplantıya noter çağırmış, noter huzurun-
da kimlik kontrolü yapılarak hazırun listesi oluşturulmuş-
tur. Noter huzurunda imza atan delegelerin sayısı noter 
tarafından 659 olarak açıklanmıştır ki bu da salt çoğunlu-
ğun sağlanması demektir. Bu nedenle sahte imzalar olduğu 
iddiası havada kalmaktadır.

Ancak divan başkanlığı tarafından bazı üyelerin noter 
huzurunda imza atmadıkları, hazırun listelerini haricen 
imzaladıkları açıklanmıştır.

Yoklamanın geçerli sayılabilmesi için imzaların noter 
huzurunda atılması şart değildir. Çağrı heyetinin huzurun-
da atılan imzalar da geçerlidir. Fakat bu imzaların sıhhati-
ne itiraz edildiği takdirde imzaların delegelere ait olduğu-
nun ve imza sahibi delegenin toplantıya katıldığının ispat 
edilmesi gerekir.

Fakat bu noktada belirtelim ki haricen atılan imzalar 
geçersiz sayılsa bile noter huzurunda atılan imzalar geçerli 
olduğu ve bu imzalara göre salt çoğunluk sağlandığı için 
bu konuda da hukuka aykırı bir durum mevzubahis değil-
dir. 

Konu, masumiyetini daha en başından kaybediyor. Ay-
rımcılığın pozitifi olmaz, olamaz. Ayrımcılık her yerde, her 
zamanda hiçbir zaman pozitiflik gösteremez. 

Geçmişte veya günümüzde belirli sosyal gruplar, ayrı bir 
kategorizasyona tabi tutulup bazı haklardan mahrum bırakıl-
mıştır. Bu mahrumiyet ister maddi ister manevi olsun derin 
bir ayrılık unsurunun tezahürüdür. Bu uygulama bazen res-
mi bazen de halk arasında doğaçlama gerçekleşir. ABD’de 
zencilere yapılan ırkçı davranışlar Kuzey-Güney Savaşları 
sayesinde-belki de bahanesiyle- bitti diye bilinir. Daha sonra 
ABD politikası, ırkçı devlet politikalarını yerle yeksan et-
mek için, zencilerin de gönlünü alabilmek için pozitif ay-
rımcılık sistemini uygulamaya başladı. (ABD’deki bu örneği 
vermemin sebebi tarih anlatmak değil bu uygulamanın ilk 
somut örneklerinin atıldığı yer ve olay örgüsünü belli etmek 
ve ırk gergefindeki ayrımcılığın izahıdır). 

Kadınlara karşı uygulanan pozitif ayrımcılıklarını da çok 
duymuşsunuzdur. Neymiş? Kadınlar çok uzun süre bazı hak-
lardan mahrum bırakıldılar, bu yüzden onlara ayrıcalık ta-
nınsın. Onlara erkeklere verilmeyen bazı haklar verilsinmiş. 
Şuymuş, buymuş…

Biz ayrımcılığın her birine karşı olmalıyız. Her birine 
karşı mücadele etmeliyiz. Pozitif ayrımcılık uğruna ezilmiş 
olduğu düşünülen bir gruba ayrıcalık vermek, öncelikle ada-
letsizliği adaletsizlikle örtmeye çalışmaktır. Hal böyle olun-
ca cepheleşmeler daha da sertleşecek ve iş, içinden çıkılmaz 
bir hal alacaktır. Düşmanlıklar artacak, fikirler bilenecektir. 
Bir düşünün; daha çok hak ettiği halde bir işe alınmayan bir 
erkeğin, ‘kadına iş’ sloganıyla yola çıkan şirkete karşı ve 
daha da önemlisi kadınlara karşı bakışı nasıl olacaktır? Bunu 
milletlere ve ırklara ve hatta dinlere çevirin. Kendi dininden 
olmadığı için işe alınmayan liyakat sahibi biri, karşı dinin 
buna müsaade ettiğini düşünecek ve hem o inanca hem de o 
inancı benimsemiş insanlara cephe alacaktır. 

ABD’de çok meşhur Müslüman aktivist Elijah Muham-
med, zenci idi ve ayrımcılık o dereceye varmıştı ki ırk ayrı-
mını kesin bir şekilde yasaklayan İslam’ın aslında zenci bir 
din olduğunu, Tanrı’nın da esasında zenci olduğunu ifade 
etmiş ve beyazların çok değerli olmadığını (belki şeytani 
olduklarını) söyleyerek birçok taraftar toplamıştır. Bu, veri-
lebilecek nice nice örneklerden sadece biridir. Esasında ger-
çekleştirilen her etki en az bir tepki doğurur.  

Adaletsizlik, adaletsizlikle örtülmez. Bugün bir topluma 
uyguladığım ayrımcılık için çocuğumun ve torununun güna-
hı olmaz, olamaz, olmamalı. Ceremesini o çekmemeli. Aynı 
şekilde, hor gördüğüm bir toplumun parçasına mensup kişi 
de hiç tanımadığım halde benim düşmanın olmaz, olamaz, 
olmamalı. 

Yapılacak tek ayrımcılık, ayrımcılık yapanlara karşı mü-
cadele içinde kalarak kendimizi ayırmaktır.  Yeni düşmanlık-
lar türetmeye hiç gerek yoktur.

Yine, yeniden diyorum ki ayrımcılığın, pozitifi olmaz. 
Ayrımcılık her daim negatiftir. 

POZİTİF AYRIMCILIK ÜZERİNE
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Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği

BİLDİRİ
Değerli Basın Mensupları

15 Temmuz’da milletçe şahidi olduğumuz Fetocu darbe girişimi, milletimizin sağduyusu, emniyet kuv-
vetlerimizin üstün gayreti ve Anayasa’ya bağlı askerlerimizin yiğitlikleri sayesinde bastırıldı.

Darbeyi engelleyerek ülkemizi büyük bir felaketten kurtaran yiğit insanlara milletçe minnet borcumuz 
vardır. Şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifalar diliyoruz.

Darbe, devletin hukuk düzenine, milletin birlik ve bütünlüğüne kasteden bir eylemdir. Bu nedenle karga-
şa, anarşi ve gözyaşı demektir. Dolayısıyla akıl ve vicdan sahibi her insan darbeye karşıdır.

İnsanî değerlerin yüceliğine inandığımız, milletimizin huzurunu hukukun üstünlüğünde gördüğümüz ve 
kurumsal varlığımızı demokratik düzene borçlu olduğumuz için biz de bütün varlığımızla darbelere karşıyız.

Bir ülkenin hukuk ve demokratik düzeninin korunması ülkeyi yönetenlerin ve halkın bu düzene bağlılık-
larıyla doğrudan ilgili ve orantılıdır. Dolayısıyla, demokratik düzenin yaşatılması, yüksek bir demokrasi bilincinin 
varlığını gerektirir.

15 Temmuz darbe girişimi, bir dizi hata, yanlışlık ve ihmalin bir sonucudur. Feto örgütünün yıllar 
öncesinden beri sistemli olarak devlet kurumlarına yuvalanması siyasi hesaplarla, maalesef hep görmezden 
gelindi. Mesela, Necip Hablemitoğlu bu örgütün sinsi faaliyetlerini deşifre eden makaleler ve kitaplar yazdı ama 
sesini kimselere duyuramadı. Sonunda bir suikasta kurban gitti. Cinayet, hâlâ fail-i meçhul… Çünkü araştıran, 
üstüne düşen olmadı.

Bilgiyurdu Derneği olarak biz de dergimizde ve düzenlemiş olduğumuz konferanslarda bu tehlikeyi dile 
getirdik ama biz de kimselere meramımızı anlatamadık. Uyarılar dikkate alınsaydı 15 Temmuz felâketini ülkemiz 
yaşamamış olacaktı.

Bunları iktidarı eleştirmek amacıyla söylemiyoruz, illegal yapıların devlet kurumlarına sızmalarını önle-
mek için önlem alınması gerektiğini vurgulamak amacıyla söylüyoruz.

Bizler milletimizin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan Türk milliyetçileriyiz.

Milliyetçilik, milleti temel alıp millî iradeyi, millî egemenliği ve millî bağımsızlığı savunduğu için de-
mokratik bir harekettir. Dolayısıyla Türk milliyetçileri olarak bütün darbe ve diktatörlüklere karşıyız. İktidarlar 
seçimle gelip seçimle gitmeli. Parlamenter demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını, temel hak ve 
özgürlüklerin güvencesi olduğu için savunuyoruz.

Bu kalkışma bize göstermiştir ki, devlet yönetiminde ikinci bir otorite kabul edilemez, paralel yapılara 
izin verilemez.

Halkına silah doğrultan darbeciler ve tüm işbirlikçileri, hukuk içinde ve yargı önünde hesap vermelidirler.  
Soruşturmalar, kesinlikle Anayasa ve hukuk çerçevesinde yapılmalı, bir cadı avına asla dönüştürülmemelidir.

Siyasi iktidar ve devlet organları, halkın kutuplaştırılmasına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düşman gibi gös-
terilmesine dönük her türlü girişim ve ortamın bertaraf edilmesine gayret etmelidirler.

Darbenin panzehiri demokrasidir, hukuk devletidir. Bugün en çok buna ihtiyacımız var. Çünkü Türk top-
lumu adalet ve huzur istiyor.

Bilgiyurdu Derneği olarak demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, devletimizin Anayasa’da belirtilen nitelik-
lerini her durum ve her şartta savunmaya devam edeceğiz. 25.07.2016
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