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Mustafa ÖZTÜRK

MİLLİ BİRLİK VE
BERABERLİĞİMİZİ
ENGELLEYEN UNSURLAR

bilgiyurdu@hotmail.com

‘’ Biz esasen milli mevcudiyetin temelini,
milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz’’
M.K.ATATÜRK
Çok önemli bir coğrafyada kurulmuş olan Türkiye’nin
varlığını devam ettirmesi şu üç şarta bağlı olmuştur ve
olacaktır: Güçlü ve adil devlet yönetimi, güçlü ordu, bütünleşmiş millet.
Bütünleşmiş millet, bir kuru kalabalık olmayıp kaderde,kıvançta,tasada ortak olan, milli şuur ve
ülkü etrafında kenetlenen millet demektir. Böyle bir
millet,aşılamaz bir güçtür. Barış zamanı düşmanı caydırır, savaş zamanı devletin dayanağı olur. Bu nedenle,
kaynaşmış, bütünleşmiş bir toplum meydana getirmek,
her ülkede yönetici unsurun en temel görevi olmuştur.
ANAYASA’DA MİLLİ BİRLİK
Milli birlik ve beraberlik, önemi nedeniyle yöneticilerin inisiyatifine, keyfiliğine bırakılamazdı. Bu yüzden
hem anayasanın Başlangıç bölümünde hem de ‘’değiştirilemez maddeler kapsamda milli birlik konusuna önemli yer ayrılmıştır.
Başlangıç bölümünde :
‘’ Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederlerde, milli varlığa karşı
hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve
hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla…’’ ifadeleriyle milli birlik kavramı
açıklanmış, 2’nci maddede ‘’ milli dayanışma’’ nın önemi vurgulanmış, 3’üncü maddede ise ‘’ Türkiye Devleti,
ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.’’ denilmek
suretiyle milli birliğin en kesin ve kapsayıcı tanımı yapılmıştır.
Anayasa’nın bu maddesi çiğnenerek geçmişte Habur
Olayı, Oslo Olayı, Dolmabahçe Mutabakatı ve Kürt Açılımı gibi acı olaylar yaşadık. O acı dolu günleri, Türk
milleti olarak bir daha yaşamak istemiyoruz.
Türk devletinin içinden başka bir devlet çıkmayacak.
Türk ülkesinin içinden başka bir ülke de çıkmayacak.
Türkiye, Türklerindir,Türk milletine aittir.

‘’Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez
bir bütündür.’’ Sözünün anlamı işte budur.
Cumhurbaşkanından muhtara kadar her devlet adamı
bu görevi gururla ifa etmeli. Bu, hem vatan görevidir,
hem millet görevidir, hem de anayasal bir görevdir.
Anayasanın 81’inci maddesindeki Milletvekili Andı
ve 103’üncü maddedeki Cumhurbaşkanı Andı metinlerinde ‘’ Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde’’ ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler, milli birlik ve beraberliğin
ancak adaletle ve yardımlaşmayla sağlanabileceğini söylemekte, yöneticileri de uyarmaktadır. Yani yasa diyor
ki, şu partiden bu partiden, şu cemaatten bu cemaatten,
sizden bizden diye ayırmayın. Siz tüm milletin vekilisiniz. Ancak, ettikleri yemine kaç vekil uymaktadır, bilemiyoruz.
MİLLİ BİRLİĞİN ENGELLERİ
‘’Milli birlik’’ dediğimizde boy, kabile, aşiret, mezhep aidiyetleri üzerinde oluşmuş bir büyük birlik anlaşılmalıdır. Bizde milli birlik, Türk kavramı ve Türklük
bilinci üzerinde yükselir. Artık boy, aşiret, mezhep adlarımızı bir tarafa koyduk, ortak adımızla dünya sahnesinde yerimizi aldık. Bu ad, Türk’tür. Ziya Gökalp, 100 yıl
önce doğru söylemişti:
Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı
Türk’üm, bu ad her unvandan üstündür.
Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı
Türk milleti bir bölünmez bütündür.
Milli birlik ve beraberliğimizin temelinden yer alan
Türk kelimesine siyasi iktidarın aldığı menfi tavrı açıklamak kolay değil. T.C ibarelerinin silinmesi, Öğrenci
Andı’nın yasaklanması, ancak işgal altındaki bir ülkede
yaşanabilecek bir olaydır. Bir de Türk düşmanı bir ideolojinin egemenliğinde…
Siyasi iktidarın ve siyasi İslamcı çevrelerin Türk yerine Osmanlı kelimesini getirme gayretleri, Türk düşmanlığı yanında hilafet ve padişahlık özlemlerini de
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yansıtmaktadır. Atatürk yerine 2.nci Abdulhamid’in öne
çıkarılmak istenmesi de kasıtlıdır. Cumhuriyet dönemini
reklam arası sayıp reddeden zihniyetin Atatürk’ü ve inkılaplarını kabul etmesi elbette beklenemez.
Türkiye’de Atatürksüz bir milli birlik mümkün değildir ve oluşturulamaz. Dolayısıyla Atatürk’e düşmanlık,
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır.
O’na karşı çıkan ya haindir, ya akılsız. Bu nedenle devlet adamlarının Atatürk düşmanlarına prim vermemeleri
görevleri gereğidir.
Milli birlik ve beraberlik, öncelikle milleti meydana
getiren unsurlarda bir ve beraber olmak anlamına gelir.
Bu unsurların başında da dil yer aldığına göre, Türkçenin
vatanın her köşesinde sevilerek konuşulması her yurttaş için milli görev olmalıdır. Bu, zorla yapılacak bir iş
değil, bir bilinç sorunudur. Tabii ki önce Türk dilini ve
edebiyatını nasıl sevdiririz, sorusu üzerinde düşünmeli
ve doğru yanıtlar bulmalıyız.
Milli birlik ve beraberliğin temellerinden birisi de
milli tarih bilincidir. Bu bilinç bizi mazimize, atalarımıza, kökümüze bağlar. Geleceğimizi de bu bilinç sayesinde belirleriz. Bu nedenle yeni kuşaklara milli tarihin
doğru öğretilmesi önem kazanır.
Milli tarih bilincinin oluşturulması amacıyla çevremizdeki tarihi yer ve mekanların ( köprü, han, çeşme,
medrese, savaş alanı, konak, bedesten, vb.) özellikle
gençlere uzmanlar tarafından tanıtılması gerekmektedir.
Valiler, kaymakamlar ve milli eğitim müdürleri iktida-
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rın siyasi toplantılarında boy göstermek yerine, bu çeşit
milli kültür faaliyetlerine öncülük etmelidirler. Örneğin,
Anıtkabir gezileri tertiplenemez mi? Gençlerimizin çoğu
şehrimizdeki Selçuklu atalarımızdan kalma harika eserlerin yanından duygusuzca geçip gidiyor. Yabancılar ise
binlerce km. öteden incelemeye geliyor. Halbuki, tarihimizi öğrendikçe doğruları ve eğrileri idrak edip daha
aydınlık bir gelecek kurabiliriz.
NİMETİN ve KÜLFETİN PAYLAŞILMASI
Milli birlik ve beraberliği gerçekleştiren milli toplumlarda ülkenin var olan nimetleri adilce pay edilir.
Ortaya çıkan külfetler de kaldırabilme gücüne göre dağıtılır. Böyle toplumlarda bedelli askerlik yoktur, olamaz.
Yürekler bir atar. Acılar da sevinçler de ortaktır. Bir yerde deprem olsa, herkes gücü ölçüsünde yardıma koşar.
Bir Mehmetçik şehit olsa, herkes ağlar, sevinen çıkmaz.
Sakarya savaşı öncesi Hükümet, Tekalif-i Milliye Emirleri adlı bir genelge yayınladı. Tüm vatandaşlar elinde
var olanın bir kısmını Türk ordusuna verdi. Bu külfetin
paylaşılması sayesinde Yunan’ı yendik. Vatan kurtuldu.
Nimetin paylaşılmasına gelince…Ülkenin tüm nimetleri yandaşlara akıyor. Halkımız yoksullaşırken her
yıl yeni zenginler türetiliyor.
İhaleler yandaşa…
Okul müdürleri yandaş sendikadan…
Sağlık müdürleri yandaş sendikadan…
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Rektörler aynı fikir çevresinden…
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Gülen örgütü de bunlardan biriydi. Sonuç , 15 Temmuz
hain darbe teşebbüsüdür.

Türkiye partizanlık yüzünden her gün manen ve
fikren bölünüyor. Haksızlığa uğrayan yüzbinler kendi
Bu gün ülkemizde sayısını dahi bilmediğimiz kadar
toplumuna küsüyor. Ehliyetsiz kişilerin hak etmedikleri İslami tarikat ve cemaat var. İkdidar onları koruyor onlar
makamlara yükseltilmeleri,
da iktidarı. Hangi hizmeti
Türk toplumunda milli büverdikleri malum.
Laiklik,
vicdanları
tünleşmeyi engelliyor.
Millet gerçeğini dahi kaözgürleştirdi,
Üniversite bitiren gençbul etmeyen ; Türklük, Türk
lerimizin dörtte biri işsiz…
Türkçe diye bir memezhepçiliği engelledi; Kültürü,
seleleri olmayan, devletin
İş kazalarında en öndeki ülkelerden biriyiz ve bu ölümkurucusuna saygı duymamilletleşmenin
lere kader demekteyiz.
yan tarikat ve cemaatlerin
önünü
açtı.
Çağdaş
ülkemizde bu denli yaygın
Türkiye’de vergiler çok
ve iktidar üzerinde etkin olyüksek ve adaletsiz. Bir
hukukun Türkiye’ye
maları Türkiye’nin geleceği
asgari ücretli,bir yılın 128
adına ürkütücüdür. Dünün
yerleşmesinde ,
gününü dolaylı vergiler için
gözdesi Gülen cemaatiydi ,
çalışıyor. İşsizlik ve geçim
demokrasinin
ve
milli
Türkiye’ye 15 Temmuz ihasıkıntısı milletimizi canınyaşattılar. Günümüdan bezdiriyor. Bu yüzden
duyguların gelişmesinde netini
zün
gözdesi
hangi cemaat
2009-2018 yılları arasında
ve milletimize hangi acıları
laikliğin payı
30 bin 934 vatan evladı inyaşatacaklar, bilmiyoruz.
tihar etmiş. Yazık değil mi

küçümsenmemeli.
Kötümser olmaya da hiç
geride kalanlara? Ülkenin
gerek yok. Laikliği özümsenimetlerini hortumlayanların bu büyük kayıpta vebali yok mudur?
yen vatandaşların oranı hızla artıyor. Laiklik sayesinde
Tüm bunlar, sosyal devlet olamamanın, külfeti belli özgür düşünen bilinçli bir kitle oluşuyor.
kesimlere yüklemenin acı sonuçlarıdır.

Büyüklerimiz , ‘’ Okula, kışlaya, camiye siyaset sokmayın.’’ derlerdi. Korktukları oldu. Siyaset yüzünden
bu üç kuruma güven çok çok azaldı. Millet şimdi kime
inanacak kimi dinleyecek? ‘’ Adalet Mülkün Temelidir.’’
Vecizesi adalet saraylarının duvarlarında dursa da vatandaşın sorununu çözmeye yetmiyor. Sorun ya Allah’a havale ediliyor, ya mafyaya. Adalet yoksa devlet de yoktur.
Devletin olmadığı yerde ise milli birliğin adı bile geçmez.
LAİKLİK OLMASAYDI
Türkiye’de milli birliğin sigortalarından biri laikliktir.
Laiklik devletin niteliği olmasaydı, ülkemiz Suriye, Irak
ve Yemen gibi mezhep savaşlarının cereyan ettiği, oluk
oluk kardeş kanı akan bir ülke olurdu. Buna rağmen yine
de Kahramanmaraş ve Çorum olaylarının ve madımak
faciasının önüne geçilemedi. Çünkü, dini siyasete alet
eden ve geçimini bu yoldan sağlayan insanlar her devride olagelmiş ve bunlar çıkarlarını dış güçlerin çıkarlarıyla birleştirme ihanetinden hiç vazgeçmemişlerdir.
Değişmez bir yasa gibi Türk tarihinin her döneminde
her yenilik hareketinin gerici kalkışmalarla durdurulup
engellendiğini unutmayalım: Patrona Halil İsyanı, Kabakçı Mustafa İsyanı, 31 Mart Olayı, Şeyh Sait İsyanı,
Menemen Olayı…Hepsi de ‘’Din elden gidiyor. Şeriat
isteriz.’’ Sloganlarıyla halkı sokağa çağırdı, kan döktü.

Laiklik, vicdanları özgürleştirdi, mezhepçiliği engelledi; milletleşmenin önünü açtı. Çağdaş hukukun
Türkiye’ye yerleşmesinde , demokrasinin ve milli duyguların gelişmesinde laikliğin payı küçümsenmemeli.

Laiklik sayesinde Araplara ve Arapçaya hayranlıktan
kurtulduk. Kendi soyumuza ve dilimize yöneldik. Dil ve
tarih üniversitelerimizde kendi dil ve tarihimizi öğrenmeye başladık. Değişik mezheplerden soydaşlarımızla kaynaşmaya başladık. Mezheplerin ayırdığı Türkler,
aynı milletin evlatları olarak Atatürk Türkiye’sinde bir
araya gelip kucaklaştılar. Türk düşüncesi, Türk müziği,
Türk sanatı laiklik sayesinde hızla gelişti. Bunun içindir
ki Türk milliyetçiliği laiklikten yanadır.
Milli birlik ve beraberliği anlatırken aslında milliyetçiliği tanımlamış olduk. Daha doğrusu, milli birlik ve
beraberlik, milliyetçiliğin doğal sonucu, ulaşılması arzu
edilen hedefidir.
Milliyetçilik, millet fertleri arasında adaleti, eşitliği,
kardeşliği, milli dayanışmayı savunduğu için, aynı zamanda bir demokrasi hareketidir. Demokrasi, bir araç
değil amaç kabul edilir.
Demek ki milli birlik ve beraberliğe milliyetçilik, laiklik, demokrasi, sosyal adalet taşlarının döşendiği tarihi
ve ışıklı bir yoldan gidilecektir. Bu yolda yürüyenler birliğe inanırlar. Ayrıştıran, kutuplaştıran dili değil birleştiren ve barıştıran dili severler. Çünkü, milli birlik yolunda
yürüyenler illet ve zillet değil milletin ta kendisidir.
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KÖY ENSTİTÜLERİ ve
EĞİTİM SİSTEMİ
Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

Köy enstitüleri bir Aydınlanma atılımı, muhteşem bir
‘köyü ve köylüyü kalkındırma projesi’ydi. Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarına uygun olarak kendi ürettiği bir projeydi. M.
Başaran’ın deyişiyle “dağlarda yanan çoban ateşleri” idi,
yarım kalan eğitim mucizesiydi. Toplumumuzun çağı yakalamasını amaçlayan öğretim kurumlarıydı. Birer üretim
üssü idi. Yok olmaya yüz tutan halk kültürünü ayakta tutan
bir alandı. Köy enstitüleri Türkiye’nin hem tarımsal hem
kültürel kalkınmasını sağlayacaktı.
Köye sadece öğretmen değil, sağlık, tarım, inşaat gibi
birçok alanda destek verebilecek tam donanımlı insan yetiştirmeyi amaçlamıştı. Köyün dershanesine değil, köyün kendisine öğretmen yetiştiriyordu. Toplumu aydınlatıyor, üretim
bilincini halkta kökleştirmeye çalışıyorlardı.

Köy enstitüleri bir eğitim projesi olarak tüm dünyada kabul gördü, uygulandı. UNESCO tarafından gelişmekte olan
ülkelere eğitim modeli olarak tavsiye edildi.
Köy enstitüleri insana büyük değer veren, insanî değerleri öne çıkaran kurumlardı. Hiyerarşik veya cinsiyetçi bir
ayrıma asla yer vermemiştir. Başlıca ilkeleri şunlardı: El ve
gönül birliği, sevgi bağı, bütünsellik, çok yönlülük, teoriuygulama bütünlüğü, karma eğitim, imece ve planlama, öz
yönetim, yerel kültürden evrensel kültüre yükseliş.
Köy enstitüleri nasıl doğdu, nasıl kuruldu?
“Köy enstitülerinin kuruldukları yerler boş alanlardı,
yerleşilecek binalar yoktu. Özverili müdürler, öğretmenler,
usta öğreticiler çadırlara yerleştiler. Köylerden gelen, 5
yıllık ilkokulları bitiren öğrencileri karşıladılar. Bunları da
çadırlara yerleştirdiler. Ertesi gün doğa ile mücadeleyi başlattılar. Enstitünün bütün barınanları ve öğretmenler başta,
kazmayı, küreği, beli kapıp binaların temellerini kazmaya,
toprağı bellemeye, çevreye, ağaç, sebze ve meyve fidanları
dikmeye başladılar. Uzak yerlerden okul alanına su getir-

diler. Daha önce kuruluşlarını tamamlamış olan köy enstitülerinden ekipler “imece”ye geldi. Onlardan bina inşa
planlarını temin ettiler. Bu planlara göre yapacakları binanın temellerini kazdılar, duvarlarını ördüler, çatısını çattılar.
Sıvasını da yapıp bir ay içinde okula bir bina kazandırdılar. Başka okullardan gelen “imece” ekipleriyle kısa sürede
okul alanında 5-6 bina birden yükseldi.”
Nisan 1940’tan itibaren, Türkiye’nin dört bir yanında
köy enstitüleri açılmaya başladı. Eğitmen kurslarıyla başlayan köy enstitüsü sistemi 15 yılda ülkemize 28 000 eleman
kazandırdı. İlk adımını “ordudaki çavuşları eğitime yönlendiren” Atatürk’e borçludur.
***
Köy enstitülerinde nasıl bir eğitim sistemi uygulanıyordu?
Köy enstitüleri ülkemize özgü bir eğitim projesi, Cumhuriyetimizin başta gelen devrimlerinden biridir.
Enstitülerde uygulanan eğitim sistemi; genel olarak
“imece kavramını barındıran, ‘bize özgü bir eğitim sistemi,’ ‘gelişmekte olan ülkeler için de önerilen bir eğitim
modeli’dir. Dünyaca tanınmış bir sistemdir. Köy enstitüleri
mezun ettiği bireyleri yalnızca ilkokul öğretmeni yapmıyordu, aynı zamanda onların tarımcılık, sağlıkçılık, duvarcılık, demircilik, terzilik, balıkçılık, arıcılık, bağcılık ve marangozluk konularını da uygulamalı olarak öğrenmelerine
sağlıyordu. Kendi tüketeceğini kendi üreten bireyler yetiştiriyordu
Köy enstitülerinin eğitim felsefesinin özü “yaparak ve
yaşayarak öğrenmek”ti. Dayanışmaya ve imece ruhuna uygun bir eğitim sistemi uygulanıyordu. İşe ve emeğe dayalı
olan, “yaparak-yaşayarak-üreterek eğitim” ile teori ve uygulamanın el ele yürümesi esastı. Derslerde gözlem ve deney, araştırma ve tartışma gibi öğrenme tekniklerine büyük
önem veriliyordu. Öğrenciler bu sayede ezberciliği bırakıyor, düşünmeye, sorgulamaya ve araştırmaya yöneliyordu.
Yoğun bir kitap okuma uygulaması vardı.
Ezberci eğitimden olabildiğince uzak durulması köy enstitülerinin temel bir özelliğiydi. Ezberci eğitimin düşünmeyi
ve yaratıcılığı sağlayan unsurların öğrenilmesini engellediğine, kazandırdığı bilginin yüzeysel olduğuna inanılıyordu.
Ezberlemeyen, ancak okuyan, düşünüp sorgulayan, eleştiren, öğrenmeye duyarlı yurttaşlar yetiştirmek esastı.
Öğretmen merkezli ezberci bir eğitim anlayışının yerini
öğrenci merkezli aktif eğitim anlayışı almıştı. Köy enstitülerinde öğretmen ve öğrenci arasındaki mesafe kaldırılmıştı.
Hafta içinde yapılan çalışmalar her hafta sonu öğretmen ve
öğrencilerin bir araya geldiği bir ortamda değerlendirilir,
eksikler ve başarılar dile getirilir, eleştiriler yapılırdı. Bu
toplantılar birer gerçek demokrasi ortamı örneğiydi. Öğrenci odaklı eğitime, teknoloji kullanımı, ekip çalışmaları ve
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20. YY’ın EN BÜYÜK DEVLET ADAMI:
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Dr Sema KARAOĞLU

bireysel etkinliğe ağırlık verilmişti.
***
Köy enstitülerinde “kitaptan ezbere öğrenmek”ten çok,
“iş eğitimi” yani “yaparak/yaşayarak öğrenme” ve “yaratıcılık/yoktan var etme” düşüncesi ön plandaydı. Bu yöntemle
yetiştirilen genç öğretmenler öğrendiklerini geri döndükleri köylerinde de köylülere aktaracaklardı. Bununla birlikte
kültür dersleri de eğitimin bir parçasıydı. Ders dağılımı
şöyleydi: Yüzde 50 kültür, yüzde 25 tarım, yüzde 25 teknik
dersler.
Yaparak/yaşayarak öğrenme; öğrencilerin, gözlem, hipotez, analiz, sentez, değerlendirme, yorumlama gibi ileri
düzeyde düşünme işlemlerini kullandıkları faaliyetleri kapsayan bir öğrenme sürecidir. Öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene ve öğrenciden öğrenciye olmak üzere üç
yönlüdür. Bireysel farklılıklar göz önüne alınır. Öğrenci ve
öğretmen kaynaşmıştır. Öğretmen artık bir otorite değildir,
bir rehberdir, yol göstericidir.
Öğrenci öğretmenin verdiği ile yetinmez, sürekli çalışır,
araştırır. Öğrendiklerini günlük yaşamı ile ilişkilendirir; öğrendiği bilgilerin, işine yaradığını görmelidir. Aksi halde,
yani öğrenci kazandığı bilginin ne işe yaradığını bilmeyince,
öğrenmek istemiyor. “Yaparak/yaşayarak” yani “iş içinde
eğitim”de öğrencinin katılımı ve üretimi en yüksek düzeye
çıkmaktadır.
Klasik sistemde ise öğrenciler ezberciliğe yöneltiliyor.
Hâkim mantık “ezberlerim, geçerim” mantığıdır. Oysa ezber bilgi unutulur, yaparak/yaşayarak öğrenilen kalıcıdır.
***
Köy enstitüleri 27 Ocak 1954’te kapatıldı.
Mahmut Makal diyor ki: “Köy Enstitüleri gitti, Atatürk
devimleri de neredeyse bitti.”
Avuntumuz şudur ki, köy enstitüleri cismen yok edildi
ama fikir olarak yaşamaya devam etti. Çünkü yararlı fikir ve
işler asla öldürülemez, asla yok edilemez; yaşamaya devam
eder, gün gelir yeniden canlanır, kurumlaşır.
Kaynak: Hayal Köksal, İmece ile Yeniden Köy Enstitüleri, Yenilikçi İmece Derneği Yayınları, İst., 2016, 241 s.

Sizlere , öğrendiğimde gurur duyduğum ,
bu gururu duymak sizlerin de hakkı olduğu için
paylaşmak istediğim bir kitaptan bahsedeceğim.
“KING of the MOUNTAIN”…Kitabın yazarı Arnold LUDWIG; ABD’li bir Psikiyatri Profesörü…
kitap ilk kez 2002 de yayınlanmış, 2004 yılında
dünyanın bir çok ülkesinde basılmış.
Yazar hayatında hiç Türkiye’ye gelmemiş
biri. Kitapta bir bölüm var; “In one of the most
comprehensive and insightful studies of political
leadership ever undertaken.” Anlaşılacağı üzere
dünyada ülke yönetmiş politikacılarla ilgili bir
kitap…
Kitap, 20. yy’ da yaşamış dünya liderleri ile
ilgili bir seri araştırmayı kapsıyor. Dünyadaki
liderler arasında iki bin kişiyi belli ölçütlere göre
değerlendirmiş…
Ülkeleri yönetmiş, Fidel Castro’dan
Kennedy’ye , Saddam’dan Kaddafi’ye,
Mao’dan Roosevelt’e, De Gaulle’den Nehru’ya,
Churchill’den Hitler’e, Mussolini’den
Mandela’ya, Stalin’den Nasır’a ve Arafat’a hepsini incelemiş.
Kitabın hazırlık çalışmaları tam 18 yıl sürmüş. Bu kapsamlı araştırma sonunda öne çıkan
belli başlı 377 devlet adamı belli ölçütlere göre
değerlendirilmiş. Öne çıkan liderlerin hepsine
aynı olmak üzere 200 kadar değişik kıstas uygulanmış, bu kıstaslara göre, 1’den 31’e kadar
değişken puanlar verilip değerlendirilmiş ve bir
sıralama yapılmış. Uygulanan testin adı, “Political
Greatness Scale”. Bu kısaca PGS olarak tanımlamış. PSG’ye göre yapılan sıralama sonuçlarında;
Roosevelt ve Mao 30’ar puan alırken, Nehru 25,
Churchill 22, Golda Meir 12, Fidel Castro 23,
Lenin 28, Khomeini 23, Kennedy 15 puan almışlar. Sadece tek bir lider; 31 puanla ilk sırayı almış.
Bu lider de “Visionary” sıfatıyla, 20. yy’ın en büyük devlet adamı unvanına layık görülmüş…Kim
olabilir diye merak ettiniz haklı olarak; evet işte o
lider devlet adamı, Mustafa Kemal ATATÜRK !!!
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MEZAR KAÇKINI
BİR KURU KAFA...
Diyecekler ardından:”-Bu da göçtü dünyadan!”
Diriler uykudayken uyanacaksın uykudan!..
*
Bir tarihte, beldenin birinde, bu sefer de mezar kaçkını bir “kuru kafa”yı upuzun “altın işlemeli yular”la
boğazından asmışlar şafak sökerken meydandaki çok
yüksek bir darağacına... “Sırrını bilene bin kese altın
var. Yarışmaya katılan her kişiye de anında bir dirhem
altın... Süre, gün doğumundan batımına kadar.” diye bir
yazı iliştirmişler ucuna...
Neler düşündürmez ki aklı olana?!.
Kral ve avenesi; insanlık dışı zevk, sefa ve eğlencede;
tamamen azıtmış, sapıtmış, sanki Pompei ahalisin bir
benzeri... Halkın büyük bir kısmı sefil, perişan; yokluk,
kıtlık içinde... Bir kısmı emeksiz paranın, haksız kazancın,
hak edilmedik bir makamın peşinde... Beldede hırsızlık,
vahşet, cinayet, rüşvet, fuhuş, esrar, soygun, zulüm ayyuka çıkmış, herkes can korkusunda… Bu arada sarayın
sihirbazları, cambazları, hokkabazları da ha bire halkı
ahmaklaştırma çabasında...
Böyle bir zamanda bin kese altın, iyi para hani...
Darağacından aldığı mesajla beyninden vurulmuşa
dönen devrin kralı, güneşin kulağıyla, halka çaktırmadan el koymuş manzaraya, sanki kendisi planlamış gibi...
Böyle olunca da yarışmaya katılan her kişiye anında bir
dirhem altın vermeyi de göze almış. Zebani bedevi muhafızları tebdili kıyafetle jüride... Amaç başka; zülfü-yare
kim dokuna, kim gocuna…
Ahaliyi bir merak, bir tereddüt, biraz da korku sarmış... Şaşkınlıkla birlikte heyecan dorukta, yine de coşku
ağırlıkta...
Kısa sürede her yerden insan yağmış oraya... Cümle

alem artık işini gücünü bırakmış, yarışmaya koşan koşana... Nerdeyse tüm ahali girmiş sıraya, yağdanlıklar
sayıştırmışlar kuru kafaya:
Yok “kimse servetini öbür dünyaya götüremez” miş,
“büyük servet insanın prangası”ymış, “tamah, insanın
katili” ymiş... Yok “kimi insanların tanrısı para”ymış,
“büyük zenginlik esaret”miş, “insan, celladını kendi
yontar”mış... Yok “insanın değeri altınla ölçülmez”miş,
“o kuru kafa Karun’a ait”miş… Yok “o, ünlü bir eşkıyanın sonu”ymış”, “kuru kafa, zalim bir hükümdar”mış,
vb... Kuru kafanın; alakalı alakasız, devrini, dinî fevrini,
soyunu, boyunu, cinsiyetini, ölümünü vs... herkes bir şeylerini yanlan yanlış savurup geçiyormuş... “Bu işte bir iş
var!”, diye düşünen de eksik değilmiş hani...
Fail, olanları geriden pürdikkat izliyormuş zevkle.
İçinden “Hele bir gün batsın da görün olacakları; gün
batmayınca yeni gün doğmaz!” diyormuş.
Zaman bir hayli daralmış, gün batmak üzere, ama nafile... Hiçbir ip ucu yok. Hâlâ aranan cevabın sahibi çıkarılamamış ortaya... Saltanatın sahibini gizli bir korku ve
tarifsiz bir telaş sarmış… Bir el çırpmakla müneccimler,
devrin sözde alimleri, şeytanel evliyaları diz çöktürülmüş
önüne… Kral; “Halk, kan köpüklü sel gibi… Nedir bunun asıl sebebi?” diye kükreye dursun onlara…
Toplumların helakini hazırlayan illetler, aşağılık
hasletler yıllardır ahalinin iliklerine zerk edilirken üç
maymunu oynamayı tercih eden sözde âlimlerin ve din
tacirlerinin başları önde, omuzları çökük; şeytanı kıskandıran övgü, tapınma ve senaları, arşı tutan temennaları dillerinde pelesenk…
Dillendirilmeye geç kalınmış gerçeklerin intikamı
bilinir mi nelere denk?
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Acı gerçeklerle karşılaşan kralın, midesi bulanmış
de kuru kafa- kadavra olacağına göre...
bunca yağdanlıkların kusmuklarından. İçinden bir “EySen çözebildin mi bu sırrı?
vah!” çekmiş. Kendisini haklı ve doğru olarak sürekli
Ya senin değerin nedir?
eleştiren bilgeleri, attırdığı zindandan çıkartıp hemen
…?!
getirtmiş yanına... Bilgeler bakmışlar ki, kralın etrafı
Düşün. Bin kese altın seni bekliyor olabilir?
devrin dalkavuk, alim kılıklı simsarların ve şeytan evliyalarının kelleleriyle dolu. Demişler kendi kendilerine
*
“Ya sonumuz geldi, ya kıymetimiz anlaşıldı”...
Elbette hayallerin, tahtların, acı tatlı hayatların,
Sormuş kral:
malın mülkün, servetlerin, bahtların, şöhretlerin, yatların, bütün saltanatların bir sonu olacaktır.
-Hey bilgeler! Söyleyin bakalım nedir bu ahval?
Cevap vermiş, yaşça büyük bir bilge acımasızca, kelleyi
“Kişinin değeri, dert edindiği şey kadardır.”
koltuğa alarak:
Kralın derdi; zalimliğiyle saltanatına yönelik tehBir beldede, emeksiz paranın, katıksız haramın, liya- ditleri bertaraf etmek...
katsiz bir makamın, sorumEdep ve hayasızlık
suz saltanatın, ezici çoğunbenliğine işlemiş halkın
lukta itibar gördüğü, hak,
derdi; çalışmadan, yorulhukuk ve adaletin öldüğü bir
Ya senin derdin nedir?
madan, hiçbir çaba sarf
zaman; orada güneşin batetmeden, haram helal
Nasıl olursa olsun,
mak üzere olduğu andır.
demeden, zillet içinde
emeksiz, zahmetsiz
Durumun vahametini
olduğunu umursamadan
kavrayan kral, son çare,
yaşamak, zulme, baskıya,
servet elde etmek mi
aleyhtarlarını bir bir aldırsömürüye direnmeden,
maya başlamış saraya. Bu
veya bir makama, bir işe üstelik hiçbir bedel ödearada artık güneşin ferini yimeden içinde bulunduğu
hak etmeden konmak
tirtmekte olduğu an gelmiş...
zilletten kurtulmayı bekAma geride bir yığın insan,
lemek...
mı? Ahsen-i takvim
hala sıra kapmak için itişip
Failin derdi, ahmaksırrına nail olmak mı?
kakışmaktaymış. Ötede fırlaştırılan ve aptallaştısattan istifade, birçok çakalın
Müslüman kisvesinde
rılan halkı düşünmeye,
çaktırmadan tekrar sıraya
teriyle kazanmaİslam’a mugayir yaşamaya alnının
girip bir dirhem altın daha
ya, helalinden üretmekapma kargaşasında egolar
devam etmek mi?
ye sevk etmekti. Yani,
tanrılaşmış, kılıçlar çekilmiş,
ahsen-i takvim üzere yaortalık birden kan gölüne
ratılmış olduğunu idrak
dönmüş... Derken belde kaoettirmek...
sa sürüklenmiş.
Ya senin derdin nedir?
Fail geride kendi kendine söyleniyormuş: “İşte şimdi
Nasıl olursa olsun, emeksiz, zahmetsiz servet elde
sayemizde halk kurtuldu.”
etmek mi veya bir makama, bir işe hak etmeden kon*
mak mı? Ahsen-i takvim sırrına nail olmak mı? MüsOlayın faili ve akıbeti ne mi oldu dersiniz?
lüman kisvesinde İslam’a mugayir yaşamaya devam
etmek mi?
Kral; “bin kese altını vaat edebilen ahmak”ı bulma
hırsının kurbanı olmuş. Yani faili yakalarım düşüncesiyle
Evet, nedir senin derdin?
yarışmayı sürdürmekle failin oyununa gelmiş. Yarışmaya
Şu asla unutulmamalı ki, üzerinde kamu malı ve fertkatılan herkese bir dirhem altın vermekle hazine nerdeylerin alın teri olan bir servet, şu ve ya bu şekilde gasp
se tam takır kalmış. Hazine boşalınca başta muhafızlar,
edenin sonsuzluğa uzayıp giden prangası olacaktır.
sonra saray erkanı, dalkavuklar ve taraf etrafı tüymüşler.
Tekrar soruyoruz: Altın işlemeli yulara asılan kuru
Kral, iyot gibi ortada kalmış. Akabinde belde kontrolden
kafanın sırrını çözebildin mi?
çıkmış. Yıllardır zillet içinde yaşayan halk galeyana geleO halde bu güne kadar elde ettiğiniz her çeşit karek sarayı yerle bir etmiş... Yani tipik bir Fransız İhtilali...
zancınızın ne derece haram veya helale dayandığını
*
hiç gözden geçirdiniz mi?
Yarışmada söylenmedik söz kalmamış, ama hepsi de
....?!
uçup gitmiş; kavramlar mana kazanıp kalplere işlememiş.
Onlar bu sırrı çözememişler.
Peki, ey bu satırları okumakta olan insan, bir gün sen
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Türk devleti
tarikat kültürüyle
yönetilemez
Ali ÖZBEK
Toplumsal tarihle ilgili kitaplarda insanlığın gelişim
çizgisi verilirken aşağı yukarı şöyle bir sıralama yapılır;
aile, uruk (aşiret), uruklar birleşerek uluslar/devletler ve
çok uluslu imparatorluklar olarak çağımıza kadar getirilir.
Günümüzde çok uluslu bazı devletler de var ama imparatorluklar yok, birkaç devlet imparatorluğa benzese bile
(Rusya, Çin, ABD) kendilerini imparatorluk olarak adlandırmıyorlar.
İnsanlığın bu toplumsal sınıflandırmalarına paralel olarak kabile, devlet ve imparatorlukların yönetilmesinde de
birçok gelişmeler olmuştur. İnsanlığın ağırlıklı değer yargıları esas alınarak bir dönem kabilecilik, bir dönem teokratik, bir dönem monarşik, sınıfsal, son olarak cumhuriyet
düşünceleri esas alınarak devletler ve imparatorluklar yönetilmiştir ve yönetilmektedir. Şimdiki dünyada da sözkonusu yönetim biçimleriyle yönetilen ülkeler de vardır.
Günümüzde de cumhuriyetçi, demokratik hukuk devletleri en makul yönetim biçimi olarak itibar görmektedir.
Gerçekten de, insanı esas alan, insan hak ve özgürlüklerine
saygı temeli üstünde yükselen bugünkü halk egemenliğine dayalı demokratik hukuk devletlerine tercih edilecek
daha iyi bir yönetim sistemi yoktur. Makul insanlık vicdanı, şimdilik en iyi olanın sözkonusu yönetim biçimi olduğunda karar kılmıştır. Elbette ki dünyanın gelişimi burada
durmayacak yarınlarda başka seçenekler de insanlığa sunulacaktır. ‘Halkın egemenliğine dayalı demokratik hukuk
devleti fikri’ dünyada halen hüküm-fermadır. Seçenekler
içinde en iyisidir.
Türkler de insanlık tarihinin geçtiği yollardan geçmiş
çağına uygun yönetim sistemleriyle devletlerini yönetmişlerdir. Türklerin devlet yönetme kültürü tarihin karanlık
ucuna kadar uzanır ve bir tarih veremeyecek kadar eskidir.
Türkler devlet kurmada usta oldukları gibi devlet yönetmede de ustadırlar. Ustadırlar çünkü, onlar yalnız Türkler
değil, değişik soylardan ve değişik dinlerden toplumları
uzun süre ve birçok kez yönetmişlerdir. Bu kadar türlü
insanların yönetimi çok doğaldır ki onlara diğer soylarda
olmayan bir devlet yönetimi deneyimi kazandıracaktı ve
onun içindir ki, bu yeteneği uzun tarihi süreç içinde birçok
ulustan daha başarılı bir biçimde kazandılar. Türk soyundan daha çok devlet kuran millet var mı bilmem, herhalde yoktur. Atsız’ın “o kadar devlet kurduysak, o kadar da
yıktık demektir” eleştirisi haklı olmakla birlikte, bu görüş
Türklerin devlet kurmadaki ustalığına aykırı bir görüş değildir.

TÜRKLERDE TEOKRATİK BİR YÖNETİM HİÇ
OLMAMIŞTIR
Türklerde devlet yönetimi, bilinen Türk tarihine göre,
bir boydan seçilmiş kağan ve çevresinde egemen Türk boyunun ileri gelenleri ve prensleri , devlete boyun eğmiş
diğer Türk boylarının beyleri ve bazen dini kişi de olabilen
bilge/vezir, yaşlılardan oluşan bir meclis tarafından yönetiliyordu (monarşi) dersek sanırım gerçeği söylemiş oluruz. Bu biçimde devlet yönetimi büyük dünya dinleriyle
tanışmasına kadar böyle devam etmiştir. Bu dönemlerde
de Türklerin Göktanrı/Şamanizm gibi inanç sistemleri var
ama bu devletin işleyişinin dışında bireysel alanda yaşayan bir inançtan öteye geçememiştir. Abdulkadir İnan’ın
şu görüşü Türk tarihi gerçeğinin özetidir: “ Dede Korkut
hikayeleri XIII.-XIV yüzyıllarda Doğu Anadoluda yaşayan Oğuz boyları içinde şüphesiz ki, çok söylenmiş hikayelerdir… Bizans sınırlarında ilayi kelimetullah için cihat
yapıyorlardı. Fakat Müslümanlıkları “arı sudan abdest alıp
iki rekat namaz kılmak”dan ibaretti. Bunların ezan okuyan müezzinleri de “tat eri” yani İranlı, yahut İranlılaşmış
bir softa idi. Bunu Dirse Han’ın şu sözlerinden anlamak
mümkündür:
Salkum salkum tan yilleri esdiğinde
Sakallı bozaç turay sayradıkta
Sakalı uzun tat eri banladıkta…”
Belki tüm Türkler ve Türk dinleri için şu görüşü ileri
sürmek gerçeğe aykırı olmayacaktır: Türkler benimsedikleri tüm dinlere gevşek bağlarlarla bağlanmışlar ve hiçbir
dinin bağnazı olmamışlardır. Türklerde teokratik bir yönetim hiç olmamıştır. Onların inandıkları Tanrı, onların
eline kendi hesabına çalışması için kılıç tutuşturmamıştır.
İlk dönem Türk tarihlerinde dini simgeler ve söylemler
kullanılsa bile yine de bu ‘dinden bağımsız’ egemen olma
tutkularını örtememiştir. Apaçık söylemek gerekirse hiçbir
Türk devleti, hiçbir dini, hayatının merkezine oturtup, bir
din kavgasını devletinin birinci amacı görmemiştir. Dünya
egemenliği/Kızılema yolunda, devlet için, bir çok araçla
birlikte din de önemli ve etkin bir araç olarak kullanılmıştır. İlayı kelimetullah ve Nizam- alem de bu kapsamdadır,
abartılmamalıdır ve Türk devletlerinin araçları arasında
sayılmalıdır. Bu ülküler bir dini bağnazlığa örnek olarak
gösterilemez.
Türkler, Budizm ve İslamiyetle tanıştıktan sonra devlet
yönetiminde elbette bu dinlerin de etkisi olmuştur. Ama
Türk devletlerinin hiçbirinde katı anlamda bir dinin ege-
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menliği, yani teokratik bir devlete uzanan süreç yaşanmamıştır. Türklerin Müslümanlaşmalarının ardından kurulan
Karahanlı, Selçuklu, Gazneli ve Osmanlı devletinde hakan
ve padişahlar Müslüman olsa ve İslami bir devlet görüntüsü verse de gerçekte Türk töre ve geleneklerinin/örfün
hakimiyeti hepsine baskın çıkmış ve bu ibre yönünde
devlet yönetilmiştir. Türk devlet anlayışında eğer bir bozulmadan başkalaşmadan söz edilecekse, bunun nedeni,
üç kıtada devlet kuran Türklerin, devlet aygıtında Çinli,
Acem, Arap, Rum, Ermeni vb. uluslara ait kişilerin kullanılmasındandır. Ayş-u işret, saray alemleri, harem…
gibi, devletin dini bağnazlığın etki alanına sokulması da
Türk ruhuna yabancı bu unsurların eseridir. Dini bağnazlık Türklere yabancı ırklardan bulaşan bir hastalıktır. Bu
hastalığı Osmanlı döneminde de iktidara taşımak hevesleri
– Kadızadeler, Patrona İsyanı,, Kabakçı Mustafa İsyanı,
31 Mart Ayaklanması - olmuş ama Türk devletleri her seferinde bu kara kabusu boğmada aynı başarıyı göstermişlerdir. Dini bağnazlık bazı kişileri baştan çıkarmış olabilir
ama devlet katına çıkıp iktidarı bizzat ele alma başarısını
gösterememiştir. Türklerin anayurt döneminde bağnaz ve
meczup kişileri yoktu. Onlar daha sonra semavi dinlerle
tanıştıktan sonra türemişlerdir. Yukarıda da söylendiği gibi
kendilerini güçlü hissettiklerine devlete kafa tutmaya ve
onu ele geçirmeye çalışmışlar ama sonunda devlet tarafından ezilerek kovuklarına çekilmek zorunda kalmışlardır.
31 MART İRTİCA KALKIŞMASI
Osmanlı döneminde, Kadızadeler, Patrona İsyanı, Kabakçı Mustafa İsyanı, 31 Mart İsyanı olmuş ama toplumsal
tabanı olmadığı için bastırılmalarında sorun yaşanmamıştır. Belki bu isyanların içinde en ciddisi yakın tarihteki 31
Mart Ayaklanmasıdır. Bu isyanın öbürlerinden ayrı tarafı
da bazı tarihçilere göre isyanın Padişah tarafından ve bazılarına göre de İngilizler tarafından desteklenmesidir. Ama
bu durumda bile başarıya ulaşamamış, kalkışmaya katılanlar da ipe gitmekten kurtulamamışlardır.
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31 Mart İsyanına giden kısa tarihi süreç için şu tespit
yapılabilir: Birçok bakımdan çaresizliğe düşmüş Osmanlı
Devleti’nin bir de bunu deneyim anlayışıyla İslamcılığa
biraz fazla göz kırpması sonucu şımaran kara cehaletin
bir kalkışmayı denemesidir. 31 Mart Vakası ile iki yazarın
görüşünü sunmak yararlı olacaktır: Biri o dönemi bizzat
yaşamış daha sonra Teşkilatı Mahsusa’nın başkanı Hüsameddin Ertürk, diğeri Türkiyede Çağdaşlama’nın yazarı
Nizyazi Berkes’tir. Hüsameddin Ertürk “İki Devrin Perde
Arkası” adlı anılarında 31 Mart şöyle anlatılıyor: “ Şeriat isteriz! Fakat kim kimden bu şeriatı istiyordu? Şeriat
denilen şey neydi? Bunu herhalde bağıranlardan hiçbiri
anlatmağa muktedir değildi. Olsa olsa kulaktan kulağa
duyduğunu tekrarlıyordu. Onları teşvik eden hacı-hoca
güruhuna göre, İttihatçılar ve onların devlet adamları, bu
memlekette kendi tabirleri veçhile “gavurluğu” getirmişlerdi.. Müslümanlık elden gitmiş, halk neuzubillah kafir
olmuştu. Bunun mesulleri hükümet adamları olmakla beraber, başlarındaki genç ve mektepli zabitlerin de bu işte
hisseleri büyüktü. Namaz ve niyazdan habersiz olan, oruç
tutmayan, camiye gitmeyen bu züppe gençler, ordunun
imanını bozmuştu. O hade evela bunları temizlemekle işe
başlamak gerekiyordu… İstanbul tam üç gün üç gece bu
zaptü rapt dinlemez asi askerlerin elinde kalmış, mektepli
zabitler, gençler, okumuş kimseler sokaklarda sürüklenerk
telef edilmiş, halk korkudan dışarı çıkamaz olmuştu. Asi
taburların kumandasını Hamdi Çavuş üzerine almış, Hazım Çavuş da ona yardım etmişti…”
Niyazi Berkes de o dönemi adeta bir fotoğraf çıplaklığıyla tanımlıyor “Halifeyle halk arasında din bağının kuruluşunda, bu dönemde gelişen yeni bir “din adamı” tipi
de büyük rol oynadı. Şimdiye kadar halktan uzak olan resmi ulema aristokrasisinin yanında ve altında, genişleyen
ekonomik çöküşle orantılı olarak çoğalan “talebe-i ulüm”
(medrese öğrencileri), cerciler, hafızlar, imamlar, şeyhler,
dedeler, şerifler, seyitler, nakipler, üfürükçüler, müneccimler, büyücüler, mağribiler bol bol yetişmeye başladı.

12

Gençlik Dergisi

Özellikle tarikatler ve zaviyeler mantar gibi bitmeye, hat- göstermiştir. Bu din istimarı geleneği “yol olduktan” sonta kuzey Afrika’dan yenileri gelmeye başladı. Eski Nak- ra Nurculuk, Süleymancılık derken arkasından partileşme
şibendi, Mevlevi, Rüfai, Şazeli gibi tarikatlerin yanında aşamasına (MNP) gelmişlerdir.
Cezayir’den Sudan yoluyla gelen Ticaniyye tarikatı moda
12 Eylül Darbesi’nin yapılış nedenlerinden biri de iroldu. Ticani, Şazeli ve Nakşibendi şeyhleri Abdülhamit ve tica tehdidir. 12 Eylül Darbesi irtica ve bölücülüğe karşı
sarayın özellikle tuttuğu itibarlı tarikatlerdi.” Sırtı sıvaza- da yapıldığı halde, bu darbe İrtica ve Kürtçülük için adelanan, pohpohlanan, bu tarikat ehli bir süre sonra kendile- ta bir küvez işlevini görmüş, bu hareketler, bu kasırgadan
rini devletin asli unusru gibi görmeye başlamışlardır. Bil- kuvvetlenerek çıkmışlardır. Bu gün Kürtçülük ve İrtica
gi, görgü ve çaplarına bakmadan devlet dümenine el uzat- maalesef dün kadar zayıf değildir ve uzun yıllar devletimışlardır. Bizim oralarda(Kayseri-Bünyan) bir deyim var, mizi uğraştıracak gibi görünüyor. Türkiye’de Kürtçülük,
“eşeğe gem vurma kendini at sanır” derler, bu irtica guru- önceleri uyuşturucu ve bazı yabancı devletlerin desteğiyle
hu da bu puslu havada kendinde bir keramet görmüştür. ayakta duruyordu. Şimdi bunlara ek olarak belediyelerden
Bunlar mekteplere, mekteplilere, sanata ve sosyal hayata ve diğer devlet kurumlarından açık gizli büyük bir mali
bir barbar gibi saldırarak bayağı bir masum subay ve as- kaynağa kavuşmuştur. İrtica da kendine has sızma ve
kerin kanının akmasına sebep olmuşlardır. Bilime, bilimle güçlenme yöntemleri kullanarak amacını kısmen gerçekilgi olana ve de yenilik olaleştirmiştir. Devlete kapılanrak gördükleri her şeye katli
mışlardır. Sözkonusu irticai
vacip damgasını vurmaktan
kurum ve kuruluşlar, değişik
Evet, bu kez irtica devlet
geri kalmamışlardır. Burada
görüntü altında -tarikatlar,
bir şeyi atlamak istemiyovakıflar, dernekler, kurslar,
dümenine
el
uzatmakla
rum, o da şudur: Osmanlı ve
okullar, yurtlar, şirketler - dekalmadı, ne yazık ki devlet netimsizlikten hızla üremişCumhuriyet dönemlerinde
her isyanın değişmez sloganı
lerdir. Devletin okulunda,
dümeninin başına geçti.
“şeriat isteriz” olmuştur ama
kursunda, yurdunda yetiştiisyana katıların belki çoğunBunu bir dinci başarı veya
rilmiş olan mankurtlar, yine
luğunun din ve dindarlıkla
aynı devleti yıkmak rüyasına
dincilerin başarısı olarak
ilgisi yoktur. Devletle mesekapılmışlardır. Bu konuda
lesi olan ve devlete düşman
devletin gafleti bumerang
değil,
Türk
aydınlarının
herkes bir ayaklanma anında
etkisi yapmış, kendini vurve rehvete kapılmış
dem bu demdir deyip “şerimuştur. Bu teşekküller yasal
at” paravanının ardına sakise, yasayı istismar etmişler,
halkın uyuşukluğu, gafleti,
lanmaktan geri kalmamıştır.
ya da yasal olmayan yollarŞeriatın kavram olarak dahi
vurdumduymazlığı ve
dan insan ve mali kaynak
anlamını bilmeyenler ve bu
toplamışlardır. Yukarıda anısünepeliğine hamletmek
konuda hiçbir hazırlığı ollan kurumların tezgahından
mayanlar, mevhum bir şeriat
geçenlerin önemli bir kısmı;
daha
sağlıklı
bir
tespit
olur.
yönetİminin askeriymiş gibi
cahil, bağnaz, dinci, şeriatçı,
ölümü göze alabilmişlerdir.
Cumhuriyet, Atatürk ve hatta
Bilmedikleri mükemmelin
bazıları Türk düşmanı olarak
kurbanları! Hemen hemen hepsi için bir ortak payda da; yetiştirilmişlerdir. Bu guruhun Türkiye ölçeğinde kaç kişi
sonunda bir çıkar, bir ranta uzanmayan bir”şeriat isteriz”in üzerinde egemen ve ne kadar mali imkanlara sahip olduhiç de cazip olmadığı ve ilgi çekmediğidir.
ğu araştırıldığı zaman gözlerimiz dehşetten patlayacaktır.
Ama öyle ya da böyle her irticai kalkışma, Türk devle- Bu nedenledir ki, bügünkü Türkiye’nin güvenliğini tehdit
tinin demir çizmeleri altında kalmaktan kurtulamamıştır.
eden en büyük tehlike irticadır. Sözkonusu bu kara bela
hemen yok edilemeyecek kadar diplere kök salmıştır. Ama
ne olursa olsun bu devlet onları yok edecektir ve Türk devİRTİCA NASIL İVME KAZANDI
letinden güçlü değildirler.
Türk devleti monarşik bir yönetimin ardından CumYaklaşık bir yüzyıldır düşüp kalkan irtica/gericilik hahuriyet tercihini yapmıştır. Cumhuriyet’in şerefi, adalettir
reketi 12 Eylül’ün bozduğu siyasi ortamda, dikkati çeke(E. Zola). Cumhuriyet; milliyetçiliğin, adaletin, yeteneğin,
cek bir ivme kazandı. İlkinde koalisyon olarak ikincisinde
bilginin, Türk olma misyonunun ve insan onurunun bir gede tek başına devletin tepesine oturmayı başarabildi. Evet,
reğiydi ve Türkiye 1923 ‘de bunun gereğini yaptı
bu kez irtica devlet dümenine el uzatmakla kalmadı, ne yaCumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, (hatta kurulduğu zık ki devlet dümeninin başına geçti. Bunu bir dinci başarı
yılda demek daha uygun olur,) İngiliz destekli Şeyh Sait veya dincilerin başarısı olarak değil, Türk aydınlarının ve
isyanı olmuş, isyancılar Başbuğ Atatürk gibi sert bir ka- rehvete kapılmış halkın uyuşukluğu, gafleti, vurdumduyyaya çarpmışlar ve ezilmişlerdir. Diğer Kürt İsyanlarına mazlığı ve sünepeliğine hamletmek daha sağlıklı bir tespit
da dincilik katkı malzemesi sunmaktan geri kalmamış ama olur.
kaderleri değişmemiştir. Daha sonraları, çok partili hayaNietzsche, “Her şeyden habersiz uyuyanlar arasında tek
ta geçtikten sonra, özellikle sağ iktidarlar din istismarını
başına gözleri açık olmak korkunçtur” diyor, ne kadar haksiyaset sahnesine sokmak günahını mı desek, ihanetini
lı! Birçok aydın ve subay bunların Türkiye’deki potansiyel
mi desek işlemişlerdir. Bu iktidar, Atatürk’ün ‘kellesini
gücüne dikkat çekip ülke için çok tehlikeli olduğunu yükaldığı birinin’ soyunu milletvekili yapmakla övünme ve
sek perdeden haykırdılar ama sesleri yeteri kadar duyulmeziyet gibi bunun propagandasını yapmak aymazlığını
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madı ve onlar evhamlı kişiler olarak alaya alındı, küçümsendiler. Necip Hablemitoğlu, U. Mumcu, B. Üçok gibi
birçok sezgisi güçlü kişiler o kara eller tarafından katledildi ve aramızdan alındılar… Bazıları da, ‘’canım ne olacak
devletimiz kuvvetlidir bunlar ne yapabilir ki’’ diye rehavetine kapılarak “müsamahayı , şuurlu bir gaflet “ kisvesine
soktular. Diğer etnikçi ve liboş kesim de her türlü devlet
ve millet düşmanlığını yenilik sayarak kutsaması, dinciliği ve dinci yapılanmayı adeta alkışlayarak onlara cesaret
vermesi ayrıca bir itici güç oldu. Yok canım denilen oldu,
içerinin ve dışarının görününür görünmez himmetleriyle
sandıktan pat diye tek başına iktidar olarak çıktılar.
Esasında Türkiye’deki dinci iktidar bir yekpareliği
temsil etmiyordu. Bu yapı çeşitli dini cemaat ve grupların
bir koalisyonuydu. Bunların kendi aralarındaki rekabetleri tanıyanların malumudur ve bunları bir araya getiren
şey çıkar birliğidir. Başta FETÖ cüler olmak üzere, Nakşi,
Kadri, Süleymancı, Nurcu, İsmail Ağa gibi tarikat ve cemaatlardan oluşan koalisyon, devleti talan edercesine bölüştü ve klasik devlet geleneği çok kısa sürede çöpe atıldı.
Kimi tarikat sağlık, kimi eğitim, kimi ekonomi, askeriye,
emniyet, istihbarat gibi stratejik kurum ve kululuşlar kapanın elinde kaldı.
Bu İslamcı, dinci, radikal, mürteci, gerici (adına ne dersek diyelim) hareketler devlete/Türkiye’ye büyük bir hınç/
kin ve önyargı duyarak devleti ele geçirdikleri için, oturmuş, yerleşmiş, hassas kurum ve gelenekleri umursamadan ve hiç de kaygı duymadan yozlaştırdılar ve çökerttiler.
Kör bir ideolojinin bu iflah olmaz bağnazları devleti hiç
tanımıyorlardı, devletin tepesine oturduktan sonra tanımaya başladılar. Yani önce attılar sonra nişan aldılar. Bunlar
kesin inançlılardı. Cemil Meriç’in: “ideolojiler, idrakimize
giydirilmiş deli gömlekleri”dir derken hitap ettiği tam da
bunlardı ve bunlar üstüste birkaç kat deli gömleği giyerek devleti ele geçirmeye hazırlanan Alamut fedaileri idi
adeta. Devleti hiç tanımamış, hiç devlet umuru görmemiş,
çalışmak, kazanmak, emek vererek geçimini sürdürmemiş
şeyhlerinin, pirlerinin, hocalarının dizleri dibinde tarikat
mantığıyla yetişmiş bu mankurtlar, çapının çok üstünde
makamlara üstelik de emredici konumunda geçerek devlet
adına birçok yanlışa imza attılar.
Tarikat /İslami tarikat mantığı ile kastettiğim, bir şeyhin, pirin, hoca vb. nin emir ve yasaklarına sanki tanrı emir
ve yasaklarına uyuyormuş gibi sadakat gösterme ve kayıtsız şartsız itaattir. Çok tabiidir ki itaatin olduğu yerde akıl,
bilim ve sorgu kavramları öldürülmek zorundadır. Tarikatlar itaat/boyunegme ana ekseninde işleyen yapılardır ve bu
özelliklerini yüzyıllardır korumuşlardır.
Genelde insanların ahlaki yönden olgulaşmasını esas
alır gözüken, ilgilerinin ana noktası da bu olduğu sanılan bu dini yapılar sık sık amaçlarının dışına çıkmışlardır.
Tarikatlarda, dingin zamanlarda, devlet işleyişi, bilimler,
felsefe, sanatlar gibi dünyevi şeyler konuşulmaya değer
konular olarak görülmez. Özellikle felsefe birçokları için
sanki ifrittir. Her felsefe yapanı dinin ya da kendilerinin
potansiyel düşmanı olarak görürler. Felsefeyle ilgilenen
herkes bunlar için bazen iman zaafiyeti geçiren, bazen de
doğruca zındık yaftası yapıştırılan kişilerdir. Bunlar hiçbir
hükümü, yeniden değerlendirip ve akıl süzgecinden geçirmeyip, geçmişi aynen yarınlara taşıyan canlı cihazlardır.
Çokları toplumun orta ve alt tabakasından olup köylü, çiftçi, esnaf ve memuriyetle iştigal eden kesime ait kişilerdir.
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Bunların çokları mesleğinin dışında tarikatlarda zikir-camide ibadet arasında bir sosyal hayata katılırlar, toplumsal
bağları bu kadardır. Çok sade bir hayatı tercih ederler. Askerliğe, mülkiyeye, üniversitelere, sanatlara ilgi duymazlar ve bu bilim ve sanatların Avrupa menşeili olanlarına da
tehlikeli gözüyle bakarlar. Devletin verdiği her eğitim ve
öğretim -bu kesim için- çok kuşkulu ve hatta bazıları için
onların imanlarını ellerinden almaya yönelik sinsi bir çaba
olarak görülür. Okullarda verilen çoğu dersler –matematik,
fizik, felsefe, biyoloji vb.- fasa fiso ve öbür dünyaya katkısı olmayan etkinlikler olarak algılanır. Kendi aralarında
İslam dünyasının liderliğini hararetle isterlerken, eylemleriyle tam tersi bir yöne gittiklerinin ayırdında bile değildirler. İçe kapandıkça, küçük dünyalarında hapis kaldıkça,
yaşanan dünyayı da unutuyorlar ve topluma ters düşmek
durumunda kalıyorlar. Bazıları da tarikatları gerçek amaçlarını gizleyen bir araç gibi görerek esas amacından saptırıp ondan bir yarar ve nüfuz elde edebiliyorlar. Her türlü
ahlaksızlığın ve sapıklığın batağına saplanarak yok olmuş
tarikatlar da vardır. Karşı dinlerin ve düşman devletlerin
ileri karakolları işlevini görenler de mevcut olmuştur. Uhrevi hayatla ilgilenir görünüp güçlendikleri sandıklarında
devlete baş kaldırmak özelliği dünkü ve bugünkü tüm tarikatlarda potansiyel olarak vardır. Tabir yerinde ise; bunların çoğu kalkamadıkları için oturuyorlar.
ŞU GERÇEĞİ DE GÖZ ARDI ETMEYELİM
Sözün burasında şunu da belirtmek kadirbilirlik olacaktır: Anadolunun fethi dönemindeki tarikatlar bu ülkenin Türkleşmesinde ve Türkiye’nin Türklerin ebedi vatanı
olmasındaki katkıları asla unutulamaz. İstenildiği zaman
milletlerin ve devletlerin kalkınmasında tarikatlar olumlu
bir işlev de üslenebiliyor ve önemli bir dinamik olabiliyorlar. Devlet ve milletin yardımcı itici gücü olması dışında
ahlaksal anlamda da kişilerin eğitiminde de önemli roller
yüklenebiliyorlar, ilk devirlerinde Melamilik ve daha sonra ‘’Kolonizatör Türk Dervişleri’’ bu iddiaya örneklerdir.
Bazı tarikatlardan da edebiyat ve muzik gibi alanlarda
önemli kişilerin çıkması kültürel anlamda kazanç olarak
hatırlanacaktır elbet.
Yukarıdaki iddiları öne süren bir kişi olarak, tarikatlar
da dahil hiçbir konuda, tamamı iyidir ya da tamamı kötüdür dar kafalılığına girmem mümkün olamaz. Bizim
ele alışımızın ve eleştirimizin ana konusu bir kurum ya
da kişinin baskın taraflarını temel almak ve bu çerçevede
yorumdur. Bunu özellikle belirtmek yanlış anlaşılmaların
önüne geçecektir sanırım.
TÜRKİYE BU GÜNLERE NASIL GETİRİLDİ?
Devletler ve kurumlar gibi tarikatlar da kurulurlar,
yozlaşırlar ve çökerler. Hiçbir varlık ne geçmişiyle ne de
geleceğiyle sonsuzu kuçaklayabilir. Dinlerin kitlelere aktarılması, fethedilen yerlerin vatanlaştırılması, iktidarlara
kolaylık ve zorluklar çıkarma yoluyla müdahele etmede
tarikatlar çok önemli kurumlardır. Bu kurumların toplumun kalkınmasında destek de köstek de olma yetenekleri
vardır. Osmanı devleti bozulurken, yalnız devlet yapısı değil, ulema-medrese, askeriye, ticaret ve sanata ait bozulmalar da çok tabii sonuçlardır ve birbiriyle ilişkilidirler.
Tarikatlardaki saklı bu gücü sezen bazıları bu yapıları
kendi -kötü- amaçlarını gerçekleştirmede bir araç olarak
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kullanmaktan çekinmemişlerdir. İşin ehli olan olmayan,
çevresine birilerini toplama becerisini gösteren her kişi bir
posta oturmuş ve müridlerini bir piyon gibi kullanmışlardır. Osmanlı döneminde devlete muhalefet edecek başka
bir kurum olmadığı için insanların bazı haklı talepleri tarikatlar yoluyla saraya iletilebilmiştir. Tarikatlar, bu anlamda toplumsal talepleri dillendiren bir muhalefet kurumu olarak da görülebilir. Ama bu olumlu yönünden çok,
toplumu geriye çeken, tutucu, bağnaz, birilerinin çıkarlarına hizmet eden, anarşide parmağı olan, cahil yığınlara
öncülük etmek özelliğiyle daha çok tanınmıştır. Özellikle
Osmanlının duraklama ve çöküş dönemlerindeki birçok
kusur ve suçun baş failleri bu dini kurumlardır. Sahnenin
bizzat önünde ya da arkasında olarak. Osmanlı yenileşme
tarihinde dini kurumların ayak sürümesi, muhalefeti ve
düşmanca tavrı, öteki muhalif unsurlarınkinden çok daha
ağır ve hainlik sınırına kadar uzanabiliyor. Esasında dini
bağnazlık, yalnız İslam için değil, tüm diğer dinler için
geçerli bir ortak özellik ve bir dini sorundur. Osmanlı döneminde yeniliklere karşı çıkmanın açık ve gizli baş oyuncusu dinle ilişkili kişilerdir. Osmanlının çöküşünün dolaylı
müsebbiblerinden biri de bu bağnaz dinciler ve onların kümelendiği bu kurumlardır. Bunlar olayları çarptıran, yalan
söyleyen, halkı baştan çıkarıp devletle çatıştıran fesat şebekeleridir. Bunlar, mümini dinsiz, dinsizi mümin gösterebilirler. Uyduruk bir şayia her türlü dini emirin, aklın, bilginin, tecrübenin önüne geçebilir ve bunlar nazarında bu
tavırları dinlerine bir zarar vermiş sayılmaz. Anılan yapılar
Osmanlının çöküş yıllarında ahlaken iyice yozlaşmışlar ve
toplumun sırtında bir yük haline gelmişlerdir. Bazıları işsiz, güçsüz, mesleksiz, sanatsız cahil ve asalak bir hayattan
hiç vazgeçmez olmuşlardır. Ne kendileri belli bir mesleğe
sahip olmuşlar, ne de başına topladıkları avaneyi sıradan
bir vatandaş gibi çalıştırmışardır. İlim işi fıtri değil, kesbidir, yani çalışarak kazanılır. Bunların alim dedikleri çoğu
kişi hücresinden dışarı çıkmamış, dünyadan bihaber cahillerdir. Neyi ne ile karşılaştırarak, deneyerek alim olmuşlardır? Bu sıfatı taşımaya hakları var mı?... Yeterli görme,
kanaatkarlık, sefillik, güya dünyadan vazgeçme, zor olanı
başkasından bekleme, her felakete bir kılıf uydurarak tembelliği ve kaderciliği daim kılmak, adeta kimlikleridir.
Bu kötü miras Cumhuriyet’e devredilmiştir.
Cumhriyet, ya Tanzimat ve Islahat hareketleri gibi boş
çabalar olarak kalacaktı ya da bunların içini doldurup köklü adımlarla yoluna devam edecekti. İkinci şıkkı seçilerek,
topluma pranga olarak görülen şeyler öncelikle Türk toplumunun bünyesinden sökülüp atıldı, bu kapsamda tekke
ve zaviyeler kapatıldı. Esasında bu kurumlar kapatılma cezasını Cumhuriyetten önce de çoktan hak etmişlerdi.
Demokrat Parti dönemine kadar bunlar sıkı bir denetime tabi tutuldular ve toplumsal etkinlikleri azaltıldı. Ama
çok partili dönemden sonra artarak devam eden bir etki
alanına kavuştular. Türkiye’deki Müslümanlığı beğenmeyerek ya da bunu devletin dini görerek, tamamen kendilerinden menkul bir din uydurdular. Özellikle köktenci
İran İslam devriminden sonra hızlanan tercüme kitaplarla Türk insanın pek aşina olmadığı bir İslam’la tanıştılar.
Bir çok Hıristiyan ülkenin sömürgesi olarak yaşamış bir
ülkeden-toplumdan çevrilen sözkonusu kitaplar ve bunların içindeki fikirlerin bu ezilmişlikten etkilenmemeleri
düşünülemezdi. Bu toplumların cahillik, bilimsizlik, bağnazlık, hoşgörüsüzlük, kadını ikinci sınıf görme, yönetim-

Gençlik Dergisi

de sertlik… karakterestik vasıflarıdır. Bu olumsuzlukları
dinin vitrinine koydular ve onları dinin gereğiymiş gibi
sundular. Bu ezilmişlikle harmanlı bilgiler Türkiye’deki
bazılarınca, yirmi iki ayar som İslami bilgiler olarak kabul
edildi. Ne kadar çok taassuba saplanmış bir din sunulursa
o derece gerçek din gibi görüldü. İran, Mısır, Pakistan,
Endonezya gibi ülkelerin İslam anlayışı ile Türklerin İslam anlayışı arasında farklar vardır ve bunlar Türk bünyesinde allerjiye sebep oluyor. Kalaşinkofla İslamı temsil ya
da besmeleyi kalaşinkof biçiminde yazmak, kelle kesmek,
hemen kafirlikle suçlayıp cezalandırma, düşmandan çok
kendi insanına düşmanlık, canlı bomba gibi şeyler Türk
muhayyilesinde yoktu, son dönemlerde ithal edildi. Bunun dışında giyim kuşam ve insan ilişkilerinde de aykırı
ve abuk sabuk bir sürü kültür unsurunu da kirli kafalarıyla
bu ülkeye taşıdılar. Çocuk yaşta sakal bırakmalar, sefil bir
giyim, psikopat bir namahrem anlayışıyla akrabalarından
bile kaçan/kaçırılan kadınlar, kölelerden cariyelerden bahsetmeler, en çok da Arapçılık gibi yabancı anlayışları bu
topraklara ekmeye çalıştılar.
‘Örnek ülke Türkiye’, bu dinciler sayesinde kendini örnek alanlara öykünme hastalığına tutuldu. Bu da Türkler
için tarihin garip bir cilvesi olsa gerek.
Türkiye siyasetinde esas kırılma, Cumhurbaşkanlığı
sistemi denilen kendinden menkul sistemin bu ülkeye dayatılarak gücün tek kişide toplanması ve bu kişinin hem
tarafsız (?) Cumuhurbaşkanı hem de parti genel başkanı
olması garabetidir. Hükümetin ve Meclisin İşlevsizleştirilmesi. Yargıçların, rektörlerin de bu partili Cumhurbaşkanı
tarafından atanması. Yasa yapmada, bakan atamada, vekil
seçiminde… tek kişinin iradesine tam teslim gibi dünyanın ileri demokrasilerinin tam tersine bir gidiş Türkiye’yi
beka sorunu ile tanıştırdı. Türkiye birçok alanda dünyada
saygınlığını ve gücünü yitirerek Arap şeyhlikleri ile aynı
sınıfa sokuldu
Nasıl mı, işte şöyle:
On yedi yıldır ülkeyi yönetenler, ya bu millete ve ülkeye yabancı, sözkonusu İslamdan bayağı etkilenmişler
ya da tamamen o anlayışın fanatik bir müminidir. Bu iki
durumun da tezahürlerini bu iktidar döneminde görmek
mümkündür. En aşırısından en ılımlısına kadar. Ama yine
belirtelim iktidar sahiplerinin baskın ortak özellikleri;
Cumhuriyet, Atatürk ve Türk milliyetçiliği düşmanlığı,
Arapçılık ve Arapçaperestlik, bilime ve sanata sırt çevirme ve devleti alt edilemsi gereken bir düşman olarak
görmedir. Bu ideolojik şartlanma ve önyargılarla koltuklarına oturanlar ilk düğmeyi doğru iliklemedikleri için
birçok yanlışlara kapı açmaları kaçınılmazdı. Bir şeyhin,
gavsın, kutbun dizinin dibinde tarikat kafasıyla yetişenler
demokrasi ve insan hakları söylemini yurttan sesler korusunu dinliyor gibi dinleyecekti, Kuvvetler ayrılığı, meclis,
muhalefet gibi kavramlar şeyhlerin müfredatına yabancı
kavramlardı, Adalet bir küçük grubun hakkıydı. Yeminler
çiğnenmek, yasalar delinmek içindi. Bu devletin ordusunu
düşman görenler elbette ki onu ihya etmeyecekti, bu devletin istihbaratının verdiği bilgileri kendilerini aldatmaya
yönelik bilgiler olarak görenler yaklaşan tehlikeleri algılamada zaafa düşmeleri kaçınılmazdı, dış politika erbabını
monşer olarak küçümseyenlerin kabalığı-görgüsüzlüğü dış
politikada elbette başarı olarak geri dönmeyecekti. Sıfır
sorun şişinmesiyle işe koyulanlar yalnız Katar gibi kıytırık
bir ülkenin himmetiyle yetineceklerdi. Laik eğitimi dinsiz-
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lik sayıp merdiven altı medreseleri tercih edenler, elbette
ki eğitimde sırt üstü gidecekti. Ekonomiyi kese doldurma,
yolsuzluk ve hırsızlığın örtülü aracı yapanlar tabiidir ki
milletin refahına hiçbir şey katmayacak, yoksulluk katmerlenecekti… Bu dinci kafayla ülkenin sorunları eksilmeyecek, artacaktı.
Tarikat mantığı/kültürü; toplumu elemek, seçmek, ayrıştırmak, muhalefeti susturmak, yalnız övgüleri kabul
edip, eleştiriyi suç saymak, tek bir ağızdan gelen sese itirazsız teslim olmak demektir. Bu mantıkla devlet yönetilmez. Bu dergah geleneğidir.
Türkiye’de Abdülhamit döneminde başlayan İslamcılık
hareketi, dinciliği şaha kaldırmıştır. Çünkü İslamcılık, dinin siyasete sokulmasıdır, dincilik buna bir ekleme daha
yaparak , dini insanları kandırmanın da bir aracı yaptı.
Dinciliğin ana omurgasını, görüntü ve halkı kandırma teşkil eder. Şeriat isteriz naraları atanlar, şeriatın ne olgunu
konusunda bütün Müslümanları tatmin eden bir şey ortaya
koyamamışlardır. Dini siyasetin, siyaseti de dinin içine gömerek ikisini de amacından saptırmışlardır. Hiçbir cemaat
diğerini tam Müslüman olarak görmemiş, cemaatlar arası
rekebet dini kaygının önüne geçmiştir. Tüm cemaatlar ticaretin ve siyasetin içine dalmış, dini kaygı yerine çıkar
kaygısı baskın çıkmıştır. Kendileri dışında kalan toplumu dinden bihaber zavallılar olarak görmüşlerdir. Kendi
aralarında bölündükleri gibi Türk toplumunu da Aleviler,
Sunniler, falan filan cemaatciler, partililer gibi elemelere
ve ayrıştırmalara tabi tutumuşlardır. Muhalefeti hainlikle
itham edip susturmak, eline geçirdiği medya tekeliyle kitleleri muhalefet aleyhine kışkırtmak ve muhalefeti toplum
karşısında adeta şeytanlaştırmak bu yönetimin despot anlayışı olmuştur. Medyanın nerdeyese tamamını karanlık
yasa dışı yollardan elde edilmiş paralarla satın alınarak
Türkiye medyası “pravdaya” dönüştürülmüştür. Özellikle hükümet yanlısı/kulu TV’lerde emir komuta ile programlar yapılıp, programlar kesilir olmuştur. TRT, Anadolu
Ajansı gibi devlet kurumları parti borazanı olmuşlardır.
Yargıçlar bu iktidarın isteklerine göre karar verir durma
gelmişlerdir. Papaz hadisesi ve 31 Mart Mahalli İdareler
seçimlerideki YSK’nın tavrı adaletin yüzünü kızartmıştır.
Tarafsızlık ve tarafsız kurumların da olabileceğini bunların
havsalası almamıştır. Parti liderlerini Allah’ın sıfatlarıyla
ve Peygamberle kıyaslamışlar, muhatap bu övgülere hiç
itiraz etmemiş ama balkondan bir kutu gösteren kadından
bile hesap sorulmuştır. Seçilmiş insanlara git denmiş gidilmiş ve bu konuda topluma bir açıklama bile yapılmamıştır. Görüntülü ve sesli hırsızlık, yolsuzluk iddiaları Meclis
çoğunluğu ellerinde olduğu için araştırılmaya bile gerek
duyulmamıştır. Devletin kozmik odalarına girilmiş ve gizli
devlet bilgileri dışarı kaçırılmıştır. Her türlü sınava şaibe
karışmıştır. Devletin stratejik kurumları ehil olmayanların
iş kapısı olmuştur. Üniversiteler, Milli Eğitim ve Diyanet
İşleri Başkanlığı gibi yerler iyice siyasetin içine çekilmiştir. Övenler ödüllendirilmiş, yerenler bir suç uydurularak
cezalandırılmıştır. Birçok felaket yaşanmış (maden göçükleri, tren kazaları ve katliamlar) ama ne bakan ne de yöneticilerden hiçbiri makamını terk edecek kadar bile kusurlu
bulunmamıştır. Lidere biat etme yarışı başlamıştır…
Tarikat/dergah kültürü ile yetişmiş dinci bir kafanın
Türkiye gemisini karaya oturtması, sermayeyi tüketmesi
kaçınılmazdı. Akla, bilime, eleştiriye ve uzmanlığa kapılarını kapatanlar her icraatlarının sonuna “kandırıldık”
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etiketini yapıştırmak zorunda kaldılar. Şimdiki Türkiye
demokratik bir ülke gibi değil, Ortadoğu’daki şeyhlikleri
andıran bir manzara çizmektedir. Türkiyeyi yönetememişlerdir. Türkiye ana hatlarıyla saydığımız yönetim kusurları
yüzünden bir dönem ortak oldukları dinci-FETÖ’cü bir
kalkışmayla karşı karşıya kalmış, kendi uçaklarımız kendi
kurumlarımızı bombalamış, askerlerimiz askerleri öldürmüşlerdir. Bu Türk tarihinde görülmemiş bir alçaklık, yönetenler açısından da görülmemiş bir gaflettir.
Adını hatırlamadığım bir yabancı yazar “Günümüzde
ülkelerin sorunu, kimin yöneteceğinden çok, yönetenlerin
nasıl denetleceği sorunudur.” diyor. Türkiye büyük ve saygın bir ülkedir, bu ülke kimsenin idman alanı veya birilerinin acemi ocağı değildir. Sandıktan çıkmış olmak tüm
ülke adına istenilen tasarrufu yapmak anlamına gelmiyor.
Sandık ve seçim tüm günahları örten bir şal değildir. Kimse ayrıcalıklı ve yasalardan bağışık değildir. Herkes işini
kusursuz yapmak zorundadır, kusursuz bir iş yapmak ödüle konu bir tavranış değildir. İşini tam yapmayanlar; milleti
ve ülkeyi şu ya da bu şekilde zarara uğratanlar herkes gibi
hesap vermek zorundadır. Devlet kimsenin mülkü değildir
ve o nedenle de tüm yurttaşaları kendi besliyormuş intiba
vererek nankörlükle suçlayamazlar. Her şeyi ben bilirim
ve karşımda tam itaat isterim tavrı despotça bir anlayıştır.
Türkiye tek kişinin kucağında taşıyacağı kadar küçük
bir ülke değildir, o nedenle de uzmanlığı, birçok kafanın/
zekanın bir aradalığını, eleştirinin yapıcılığını, aklı, bilimi
bir orkestra uyumu ile çalıştırmalıdır. Yanlışım yok diyenler hesap vermekten de korkmazlar. Türkiye’de denetim
mekanizmaları tekrar çalıştırılmalıdır, kısaca kuruluş ayarlarına tekrar dönmelidir.
“İdrâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez,
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.”
Büyük Türk milleti yanında siz bir fanisiniz ve bu durumunuzu idrak etmek zorundasınız. Size yönelmiş teveccühü, haklara tecavüz, eti de benim kemiği de benim izni
olarak algılyamazsınız.
Dünyanın uygar ülkelerinde, haklar, özgürlükler, yönetme ve yönetilme nasılsa Türkiye’de de o olacaktır.
Dünyanın uygar ülkelerinde, yasalar nasıl yapılıyor, insanlar nasıl denetleniyorsa, ekonomi nasıl yönetiliyor, hak ve
eşitlik nasıl sağlanıyorsa, devlet malı nasıl hassas korunuyorsa, yönetenler yönetilenlere nasıl yaklaşıyorsa, seçen
ve seçilenlerin sınırları ne ise, medya-basın hangi ilkerlerle bağlı ve ne kadar özgürse… Türkiye’de de o kadar
olacaktır.
Türkiye’de insanlar ne mürid, ne kul, ne de tebaadır.
Aklı ve iradesiyle özgür bir yurttaştır. Devletin verdiği
hizmetler de, devletin yapmakla yükümlü olduğu görevlerdir ve hiçbir şahsın ihsanı olarak görülemez. Bu “Aç
milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim…” diyen Bilge
Kağan’dan başlayıp Atatürk’le devam eden millete hizmet
anlayışı, Türk devletlerinin en çarpıcı vasfıdır. Türkler de
en uygar denilen halkların layık oldukları konforun daha
fazlasına layıktır ve onu hak etmektedir. Türk budunu, bu
gerçeklere sırt verenleri de sırtını dönenleri de unutmayacaktır.
Hiç kimse Türk milletini bir oyun hamuru gibi kullanacak kadar büyük değildir.
Son söz: “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz”
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ŞEHİTLER VE
ŞEHİTLİKLERİMİZ
Mehmet ÇAYIRDAĞ

Milli değerlerimize bigâne kaldığımız herkesin malumu. Hele konu bu vatanı bize bırakan şehitlerimiz ve gazilerimiz olunca, konu büsbütün önem kazanmakta. Bizim
gibi yetmişli yaşlarda olanlar bilirler, çocukluğumuzda
Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı (Seferberlik) ve İstiklal Savaşı Gazileri hayatta idi ve onlardan çok önemli
hatıralar dinlerdik. Fakat o anlatılanlardan hiçbirisi yazıya
veya tespit cihazlarına maalesef geçirilmemiştir. Ne bize
böyle önemli bir görev öğretmenlerimiz tarafından verildi,
ne de kendileri böyle bir şey yaptılar. Rahmetliler hatıraları ile göçüp gittiler. Bendeniz Mustafa Öztürk hocanın başkanlığını yapmış olduğu Kayseri Türk Ocağı Derneği’ nin
çıkarmış olduğu Kayseri Türk Ocağı Dergisinde bir yıl boyunca bu gazilerden dinlediğim hatıralı, gazi ve şehitlerin
vatanda bıraktıkları eşlerinden, yakınlarından duyduklarımı yazmıştım. Hepsi bin bir fakrü zaruret içinde bu vatanı
bize bırakıp geçti gittiler. Hiç birinin kıymetini bilemedik.
Şehitlerimize gelince; görenler anlatıyor, İngiltere’ nin
başşehri Londra’ nın sokaklarında birer pano üzerinde “Bu
mahallede vatanları için Dardanel (Çanakkale) de şehit
olan vatan evlatları” başlığında oradan savaşa gidip dönmeyen çocuklarının isimleri yazılı imiş. Tabii Çanakkale’
de nasıl vatan için ölünür, anlamak mümkün değil, ancak
hayatını yitirenlere verdikleri değer ortada. Bizim Talasta
seferberliğe (Birinci Dünya Savaşı) 88 genç çağrılmış, sekizi onun da yarısından çoğu sakat olarak dönmüşler. Bu
seksen şehidi bir pano halinde yazamaz mıyız?
Kayseri’deki en eski şehitlik, şimdi şehrin kenarında
kalmış olan, Eskişehir-Battalaltı semtindeki Battal Gazi
Cami etrafındaki şehitliktir. Battal Gazi, Bizans’ a karşı
Anadolu ya sefer yapan ilk İslam orduları komutanlarından biri olup onun ismi Türkler arasında destanlaşarak
uzun yıllar yaşamıştır ve bir Türk kahramanı olarak anlatılmıştır. Miladi 725 yılında Kayseri’yi fetheden Battal
Gazi burada Bizanslı ustalara Battal Camiini yaptırtmış
ve etrafına da bu fetihte şehit olanları defnetmiştir. Kayseri’ nin en eski tarihi mescidi olan bu camii etrafındaki
şehitliğe, muhakkak ki ikinci fetih olan 1071 Malazgirt
zaferinden sonra Kayseri’ nin Türkler tarafından ele geçirilmesi esnasında şehit olanlar da defnedilmiştir. Battal
Gazi 740 yılında Eskişehir’ in Seytigâzi İlçesinde şehit
olunca (mezar buradadır) Anadolu yeniden Bizanslıların
eline geçmiştir. Türkler Kayseri’yi ele geçirdikten sonra
çok değer verdikleri Battal Camii’ ni onarmışlar, önüne bu
onarımı yapan Kayseri Beyi’nin mezarı da ilave edilmiş ve
etrafındaki eski şehitliğe yeni şehitler ilave edilmiştir. Osmanlı kayıtlarında burası her zaman şehitlik olarak kayıtlıdır. Ancak cami etrafındaki boş alanlarda son zamanlar-

da oluşan gecekondu furyası esnasında buradaki mezarlık
bozulmuş, mezar taşları yapı taşı olarak kullanılmak üzere
kapışılmıştır. Bu talan esnasında, Müze Müdürlüğü görevimiz sırasında kurtarıldığımız birkaç Selçuklu mezar taşı
bugüne kalmış, cami önündeki üst katı eyvan şeklinde olan
(şimdi yıkılmış) türbenin alt katına yerleştirilmiştir. Bugün
Belediye tarafından park halinde düzenlenen Şehitlik olarak tanzim edilmelidir.
Kayseri’de bulunan ikinci şehitlik Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı esnasında Amerikalılar’ dan devralınan Talas Yukarı Mahalle’ de bulunan Amerikan Hastanesinin askeri hastane haline getirilmesi ile buraya getirilen
yaralı ve hasta askerlerden şehit olanlarının gömüldüğü,
topraklık denilen, buradaki Çardakbaşı Camii’nin batısında bulunan, maalesef son zamanlarda Belediye tarafından
şahıslara satılan alandır ki şimdi burası yeni sahibi şahıslar tarafından bağ olarak kullanılmaktadır. Çok, çok acilen
Talas Belediyesi tarafından burası tekrar geri alınarak şehitlik olarak düzenlenmelidir. Son Belediye başkanlarından birisi tarafından satılan bu yerin imar planında şehitlik/mezarlık lejantı bulunuyordu. Anneannemizin bağı bu
Amerikan Hastanesi’nin üzerinde idi. Anneannem, ninem
sabahları bir trampet sesi duyduklarında, “Eyvah bir asker
daha şehit oldu” derlermiş. Zavallı şehit çocuklar trampet
takımı eşliğinde bahsedilen topraklığa götürülüp defnedilirmiş. Burada bu şekilde yüzlerce şehit yatmaktadır.
Vakıflarda çalıştığım süre içinde bir gün Kayseri Müftüsü Necmettin Nursaçan’a, sık sık Çanakkale’ ye gittiğimde dikkatimi çeken eski yerleşim yerlerinden birinde
bulunan küçük yıkık bir mescidden bahsettim. Aslında sanatlı bir yapısı olan tek minareli bu yıkık mescid, yıllarca
böyle harabe kalmış, ne devletten ve ne de vatandaşlardan
el atan olmamıştı. Yerli yabancı birçok ziyaretçinin nazarını çeken bu yıkık tarihi mescidin Kayserililer tarafından
tamir ettirilip Çanakkale’de yatan yüzlerce Kayserili şehide bir anıt olmasını teklif etmiştim. Hoca, organizasyonunu yapmam şartı ile bu teklifimi hemen kabul etti. Müftü
yardımcısı ile Çanakkale’ye gittik. Gelibolu’ da Kaymakam ve Müftü ile görüşüp işi onlara havale ettik. Bu işlerde tecrübeli olan müftü, “işi bize havale edin, yeterli parasını karşılayın” dedi. Biz de “Tamam” dedik. Camiinin
projelerini hazırlatıp Anıtlar Kurulundan geçirdi ve yapı
çok güzel şekilde onarıldı. Böylece herkesin gözü önündeki bir ayıp ortadan kaldırılmış oldu. Ancak onarılan bu camiye “Buradaki Kayserili Şehitler hatırasına Kayserililer
tarafından onarılmıştır” ibaresi yerine, bazılarının ismine
teşekkür yazılarak lüzumsuzluk yapılmıştır.
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İnsan Bu Değerlerle
Kutsallık Kazanır
M. Kemal ATİK

Hindistan Yarımadasının yetiştirdiği meşhur bilginmez. Bu durumda bulunan insanlar, hayalleriyle inançlerinden Jiddu Krishnamurt diyor ki: “Dinin özü kutsallarının sistemini kurmaya çalışırlar.” Dindar dediğimiz
lıktır. Kutsallıkla, kutsal olarak adlandırdığımız şeyleri
insanlar da ihtiraslarının esiri olmaktan kurtulamazlar. Bu
kastetmiyorum. Bununla özü anlatmak, özden söz etmek
ihtiraslarına nail olmak için de dindar gözükürler. Bu duistiyorum. Kişi kutsallık anlamına gelen dinin özünü kav- rumda hem din, hem dindar toplum itibarını kaybeder.
radığında yaşamına bambaşka bir anlam kazandıracağını,
İşte o nedenle dini, inanç ve ruh yönüyle, fikir ve aho zaman her şeyde bir güzelliğin olduğuna şahit olacağını lak yönüyle sağlıklı bir şekilde milletimize ve gelecek
söylüyorum. İşte kutsal olan bence budur yani güzelliktir. kuşaklara sunamazsak iman ve ahlak binamız sarsılaGüzellik bir uyarıcı değildir. Bir ağacın, bir gülün, bir
caktır. O nedenle okullarımızda, camilerimizde din ve
çiçeğin, bir hayvanın, bir yüzün, bir resmin güzel olduğu- ahlak esasları üzerinde duranların sunumları bir disiplin
nu söyleyebilirsiniz ama benim sözünü ettiğim güzellik,
içinde olmalı, bir külfete, bir kaçışa neden olmamalıdır.
hiçbir resimde, hiç bir
İnsanların gönlüne korku ve
simgede, hiçbir sözcükte,
endişe salacak akıl ve manhiçbir müzikte bulunmatık dışı şeyler din diye telkin
Din özünden ayırıp yığın yığın
yacak bir güzelliktir. Bu
edilmemelidir. Din öğretimi
kuralların bütünü, içi boşalmış bir
güzellik dinsel bir zihnin,
seviyeli olmalıdır. Yani insankabuk, bir benlik ve disiplin cihazı
kendini bilmeye açık bir
ları hurafelerle uğraştıracak,
zihnin özüdür. İnsan böyle
haline çevrilirse işte o zaman din
toplumu kamplara ayıracak,
bir zihin ile değer kazanır,
hayal âlemine götürecek
hakikat ve insan sevgisi veremez.
kutsallaşır.” Bu kutsallığı,
anlatımlardan ve örneklemebu güzelliği bulmanın yolu
lerden şiddetle kaçınılmalıdır.
ise içimizdeki yabancı güçYüce Allah’ı,çok korkutan,
leri yok etmek veya içimizi yabancı güçlerin esaretinden
çok gazaplı olarak takdim eden rivayetler ile Cehennekurtarmaktır. Bu da ancak, egoist / bencil kaynaktan besmi bütün korkunçluğuyla anlatarak insanların ve küçük
lenen duygularımızdan arınıp özgeci yani doğaya, aileye, çocukların psikolojisini bozacak sözlerden kaçınılmalı,
millete ve insanlığa yönelik kaynaklardan beslenmekle
dinin sevgi boyutu, rahmet ve şefkat boyutu öne çıkarılolur. Bu beslenme de Mükemmel bir iradeye / içsel güce
malıdır. Bilim ve irfanı Kur’an’ın da ifade ettiği gibi akıl
sahip olan insanda kendini gösterir. Böyle bir irade insasüzgecinden geçirerek çağdaş veriler ışığında bir öğretimi
nı hem yüceltir, hem güzelleştirir hem de kutsallaştırır;
gerçekleştirebilirsek bizi ilahi ve insani aşka ulaştıracak
aynı zamanda insanı aşka götürür. Aşk ise içindeki benlik en doğru yolu bulmuş oluruz. İşte o zaman: “Fikri hür,
arzusundan insanı uzaklaştırır. Bu hareket ayni zamanvicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirebiliriz.
da insanı önce kendi nefsine, sonra da başkalarına karşı
Zaten dini öğretiminin asıl amaç da bu değil midir?
evrensel merhameti yok edici bütün davranışlara isyana
Yani bu değerlere sahip insanı evrende en yüce ve en
götürür. Böylece insan sefaletten, kibirden, taassuptan
mükemmel bir varlık olarak görmek ve göstermek. Bir
kurtulur, İlahi iradeye hicreti ve İlahi iradeye götüren yolülkenin bir devletin en önde gelen görevi bu değil midir?
da ilerleyişi gerçekleştirir. İçimizdeki yabancıdan kurtuGelecek nesillerini barış, sevgi, güçlü yaşama duygusu,
lup özgürlüğe yükselmenin yolu da bence budur. Gerçek
eşitliğe ve mutlu bir insanlığa giden yolun aydınlığını
varlığımıza sahip olmanın en büyük düşmanı olan gurukurma iradesini taşıyan bir nesil yetiştirmek değil mi?
rumuzdan, benliğimizden kurtuluşun reçetesini bize Hoca
Bu değerlere sahip olan irade sayesinde insanda gönül
Ahmet Yesevi Hazretleri söylüyor: “Kötülüğümüz içimizbilgisi,
sezgi gücü, gerçeği kavrama algısı güçlenir. İnsan
de bizim, içimiz ise kurtulamıyor kendi kendinden”.
olmanın onurunu, varlığı Yüce Yaratıcının aşkı için sevDin özünden ayırıp yığın yığın kuralların bütünü, içi
mede, kişisel dindarlığın en derin sırrını da aşk ve sevgiboşalmış bir kabuk, bir benlik ve disiplin cihazı haline
de olduğunu görmede aramalıdır.
çevrilirse işte o zaman din hakikat ve insan sevgisi vere-
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OĞUZLAR – YÖRÜKLER
Ahmet Z. ÖZDEMİR
Oğuzlar daha Anadolu’ya gelmeden önce Ortaasya’da
dağınık biçimde çeşitli oymaklar halinde yaşarlardı. Çin
devletiyle de komşuydular.
İşte o tarihlerde Oğuzlar’ın içinde Dukak adlı yiğit
bir er vardı. Kimi tarihçilerin boybeyi kimi tarihçilerin
de komutan olduğunu ileri sürdükleri bu yiğit kişi Büyük
Selçuklu devletine adını veren SELÇUK BEY’in babasıdır. Bilinir ki o tarihlerde Emevi-Arap orduları daha Oğuz
bölgelerine gelememiş dolayısıyla Oğuzlar İslamiyetle tanışmamışlardı.
Dukak’ın oğlu Selçuk Bey’in Mikail Yabgu, Musa
Yabgu, Yusuf Yabgu, Yunus Yabgu, Aslan Yabgu adlarında beş çocukları vardı. Bu isimlere baktığımızda buralarda İbranice’nin ta buralara kadar yayıldığını görebiliriz.
Ancak hemen arkasından Oğuz illerine Emevi-Arap ordusunun gelmesiyle birlikte buralarda İslamiyetin hızla
yayıldığını görüyoruz. Emevi-Arap ordusunun Türk-Oğuz
illerinde yaptıkları tahribatı, zulmü, rezaleti anlatmayı
başka bir yazı konusu yapmaya bırakarak tekrar konumuza dönüyorum.
Büyük Selçuklu Devletinin devamını Sadruddin Ebu’l
Hasan’ın “AHBÂR-ÜD DEVLET İS SELÇUKİYE” (Selçuklu Devletinden Haberler) adlı eserinden izleyelim:
Selçuk Bey’in beş çocuğunun içinde Mikail’in iki oğlundan söz etmek istiyorum: Tuğrul Bey ve Çağrı (Çakır
da denirdi) Bey. Çağrı Bey hep askeri işlerle, savaşlarla

uğraşmış, hiç çocuğu olmamış. Asıl merkezde bulunan ve
devleti yönetmekle görevli olan Tuğrul Bey’di.
İşte 1071 Malazgirt zaferini kazanan ALPASLAN bu
Tuğrul Bey’in oğludur.
Oğuzlar, İslam olduktan sonra “Türkmen” diye anılmaya başlandı. Yani Oğuz Türkleri’nin İslam olanlarına
Türkmen deniyor. Prof.Dr. Faruk Sümer’in deyimiyle
“Türkmen” Müslüman olan Oğuzlar’ın ikinci adıdır. İşte
Anadolu’yu fethedip Türkleştirenler, İslamlaştıranlar ve
de Türkçenin buralarda yayılmasını sağlayanlar da bu
“Türkmenler”dir.
Oğuz boylarının Şeması:

Yukarıdaki tabloda görülebileceği gibi Anadolu’daki
Türkmenler çeşitli boylardan ve bunların alt gurubu olan
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oymaklardan (aşiretlerden), ailelerden, guruplardan meydana gelmiştir. Bu Türkmenlerden göçebe yaşam biçimini
seçenlere Yörük diyoruz. O bakımdan başlangıçta göçebe
olarak yaşayan bütün Türkmenlere Yörük demek doğru bir
adlandırmadır. Ancak daha sonraları yerleşen (iskan edilen) Türkmenlerden bunları ayırmak için halen Güney’de,
Güneydoğu’da, Toroslar’da yaşayan Türkmenlere özel
olarak Yörük diyoruz.
Türkçe’de “Yörük” sözcüğünün yürümek’ten geldiği
söylenir. Bu uydurmadır (tıpkı Arapça sözcüklerin “kâtip,
kitap, mektep, mekatip…ya da mevlüd,tevellüd,veled gibi
..) Eğer yürümek’ten gelenlerin hepsi Yörük olsaydı (Allah
korusun) Suriye’den gelenlerin hepsi Yörük olurdu. Ama
bu sözcüğün yürümekten geldiği uydurulmuş olmasına
karşın bir gerçeği anlatması bakımından önemlidir. Bu
sözcüğün ta eski çağlarda YÖĞRÜK biçiminde söylendiği daha akla yakındır. Yöğrük: Yiğit, cesur, güçlü, yürekli,
yavuz ve sağlam vücut yapılı adamlar anlamlarına gelir.
Eski metinlerde “Yöğrük at gidişinden belli olur.” anlamında deyimler de vardır. Oğuzlar’ın torunları olan Yörükler, yukarıdaki şemada gösterilen 24 Oğuz boyundan
hangisine mensup olduğu uzun yıllar önce benim de kafamı karıştırmıştı. Yani bu Yörükler Kayı mı, Çepni mi, Avşar mı, Kınık mı…. diye. Konunun uzmanlarına sordum,
kitaplar okudum sonunda şu gerçeğe ulaştım: Yörüklerin
içinde bu 24 Oğuz boyundan olanların hepsi vardır. Yani
boyu ne olursa olsun yürüyerek yurt değiştiren, yaylak,
kışlak değiştiren bütün Türkmenler Yörük’tür.
Bilinenin aksine Oğuz’un torunları 1071 Malazgirt
savaşından önce de Anadolu’ya gelmişlerdir. Alpaslan’dan
önce Tuğrul Bey, Van yöresinden Güneye inerek Bağdat’a
girdiğini biliyoruz. Düşmanları tarafından esir edilen o
zamanki Abbasi halifesi Abdullah Kâim’i onların elinden
kurtarıyor. Tuğrul Bey, Halife’den kızı Seyyide’yi istiyorsa da Abdullah Gaim “Bunlar Türk” diye kızı Seyyide’yi
vermek istemiyor. Ama Tuğrul Bey şakası olmadığını söyleyince Seyyide ile evleniyor. Tarihçiler anlatır ki; Tuğrul
Bey belki de ondan doğacak çocuğunu halife yapmak istiyordu.
Daha sonraları Alparslan bazı prenslerini ve asıl hudut kumandanı Afşin Bey’i ve onun emrindeki savaşçıları
Anadolu’ya gönderdi. Afşin Bey; Malatya, Kayseri, Denizli yoluyla Ege Denizi’ne kadar ilerliyor. Anlatılır ki Ege
Denizi’ni gören ilk Türk Afşin Bey’dir.
O zamanlar Oğuzlar’ı- Yörükleri gören Erzurum papazı Artekes anılarında bu Oğuzları şöyle tarif ediyor:
“Hepsi çok sağlam, bol saçlı, şalvar giyiyorlar ve bellerine
kocaman bir kuşak doluyorlar, uzun külahları var, ata bir
sinek gibi konuyorlar, yeğin ok atıyorlar.” diyor.
Yörüklerin geçmişlerine baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz: Yörüklerin tarihi aynı zamanda Oğuzların tarihidir. Yörükler Asya’da Çin sınırlarından İran Horasan’ına
ve oradan Anadolu yaylalarına, Ege’den Balkanlar’a kadar
olan yerlere yayılmışlardır. Söğüt’te Osmanlı Devleti’ni
kuranlar da bunlardır. Halen göçer durumunda olan
Yörükler’in sayısı eskiye göre oldukça azalmıştır. Çünkü
bir yayladan ötekine bütün bir ailenin taşınması, hayvan-
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larının korunması kolay iş değildir. Üstelik eskiye göre
şimdi otlakiye alanları daralmıştır. Yörükler daha çok koyun ve keçi yetiştiriyorlardı. Çünkü koyunların, keçilerin
bir yayladan ötekine taşımak daha kolaydı. Yörükler bu
hayvanları da çadırlarını da kutsal bir emanet olarak sahipleniyorlardı. Ondan olsa gerek Yörük oymakları içinde
Karakoyunlular, Sarıkeçililer, Akkoyunlar…gibi hayvan
adlarıyla anılan çok sayıda Yörük oymakları (aşiretleri)
vardır.
Kaynaklar, sayıları seksenden fazla Yörük oymağından söz ederler: Akkoyunlular, Akkeçililer, Atçekenler,
Avşar taifesi, Dündarlar, Dulkadirliler, Horzumlular, Halep Türkmenleri, Kara Koyunlular, Karakeçililer, Menteşe,
Ulu Yörükler…
Anadolu topraklarında Yörükler çok önemlidir. Çünkü yılkı diye bilinen Anadolu atlarını Yörükler ehlileştirmişlerdir. Anlatılır ki at yularını, eyerleri, üzengileri, çadır
ve kilim dokumalarını onlardan öğreniyoruz. Bunlardan
başka peyniri, yoğurdu, çökeleği (ham çökeleği) bize öğretenler de bir zamanlar göçer durumunda olan Kayılar,
Kınıklar, Avşarlar, Çepniler…gibi bütün bu Yörükler öğretmişlerdir.
Yörükler yobaz değil, hoşgörülüdürler, onlar her düşünceden insanlarla kolayca kaynaşabilirler. Kıyafetlerinden, yaptıkları yemek çeşitlerine kadar tıpkı eski Türklerde olduğu gibi devam eder. Onların kullandığı sözcükler,
deyimler, atasözleri Yunus örneğinde, Karacaoğlan örneğinde, Dadaloğlu örneğinde olduğu gibi hep yerli, hep bizdendir. Benim de daha önce çeşitli dergilerde yazdığım ve
yine Çeşitli yayınlarda gördüğüm ve ölçüsüne , uyağına
bakmadan sözcüklerin yerleri de değiştirilerek yayımlanan
şu şiir de bu güneydeki Türkmenlere aittir:
Deh demeden yürüyen at
Buyurmadan tutan evlat
Bir de iyi oldu mu avrat
Düğünü nideceksin
Gir oyna
Çık oyna
Ha babam ha yürümez at
Bir kaşık su vermez evlat
Bir de kötü oldu mu avrat
Ölüyü nideceksin
					
Gir ağla,
					
Çık ağla
Yörükler bir yayladan ötekine geçerek yer, yurt değiştirmeleri yüzünde bunların çiftçilikle de pek ilgileri olmamıştır. Şu söz bir Yörük yakıştırmasıdır:
Ekin ekme eğlenirsin
Bağ dikme bağlanırsın
Sür keçiyi çek deveyi
Gittikçe beylenirsin
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Seyit Ali ERGEÇ

Değerler Analizi
(Camiler)
Cami kelimesi Arapça kökenli olup toplayan, içine
alan, kapsayan, toplanılan yer anlamındadır. İçtimai hayatımızda ise Müslümanların bireysel veya toplu olarak ibadet ettikleri kutsal mekândır. Her inancın bir kutsal mekânı
olduğu gibi Müslümanların da ibadethaneleri tüm tabiattır,
özelde ise mescit ve camilerdir. Hangi inanca ait olursa
olsun, o inancın kutsal mekânları en kıymetli yerlerdir. Bu
kutsal mekânların en değerli süslemelerle bezenmesi, en
estetik tekniklerle mimari tekniğinin gelişmesi, ses, ışık
ve akustik materyallerle donatılması devrin gereği görülebilir. Burada en önemli nokta, ibadet etme özüne ne kadar sadık kalındığıdır. Elbette ibadet rahatlığı için yapılan
kimi düzenlemelerin, ibadet huşu ve sükûnunu da gözetmek zorunda olduğu aşikârdır.
Camiler hem mimari açıdan hem de yerine getirmiş
olduğu sosyal işlevler bakımından tarih boyunca büyük
değişimler geçirmiştir. Mimari açıdan en önemli değişimleri ise Emeviler döneminde yaşamıştır. Selçuklular
zamanında camiler daha mistik yapılar iken Osmanlı devrinde batının sanat anlayışının etkisi ile öze ait değerlerden
uzaklaşılmaya başlanmıştır. Bu dönemde barok mimari
anlayışı, Hristiyanlık ve Musevilik etkisi ile renkli boya ve
dekoratif süslemeler adeta yapının mütemmim cüzü haline
gelmiştir. Cumhuriyet döneminde ise iktisadi öncelikler
nedeniyle daha çok cami tamirat ve onarımı yapılıp yeni
cami yapılmazken son yıllarda ise, çok büyük harcamalar
yapılarak yeni ve geniş cami tipleri vücuda getirilmiştir.
Şüphesiz siyasal mesaj barındıran bu camiler halkın ihtiyaçları ve önceliklerinin neler olduğu konusunda devletin
üst kademelerinde yaşanan bir tartışmaya bile konu edil-

miştir.
İlk cami süslemeleri sahabeler tarafından tenkit
edilmesine rağmen Hz. Osman döneminde başlanmış görünse de asıl bu alandaki değişim Emevi sultanı Velid bin
Abdülmelik zamanında yapılmıştır. Dönemin şartları gereği bu uygulamaya din âlimlerince itiraz edilememiş ve
günümüze kadar cami süslemeleri yaygınlaşarak gelmiştir.
Enes Bin Malik’ten nakledildiği şekliyle, kıyamet alametlerinden biri de, yaptıkları mescidin güzelliği ve süslemeleri ile övünenler olacaktır. Cami süslemelerindeki temel
ölçümüz; tezyinatın, ibadet huzuru, zikir derinliği, dua ihlasını zedeleyen, duygu ve düşüncelerden uzaklaştıracak
ölçüde yapılmamasıdır. Çünkü bidattir. Hz. Peygamberin
mescidi her türlü süsten arınmış, sade ve gösterişsiz idi.
Bizler biliyoruz ki, Maliki ve Hanbeli mezhebi âlimleri
camilerin sarı, pembe, mavi, kırmızı gibi cazibeli renklerle boyanmasını mekruh saymışlardır. Cami ve mescitlerin
gerçek süsü ibadet edenlerdir.
Bu konuya dair Hz. Peygamber (S.a.v) bir gün
Kâbe’de namaz kılarken asılı bir çift koçboynuzu görmüş
ve dikkatini dağıttığı için bunların görünmeyecek bir yere
konmasını istemiştir. Bir rivayete göre bu koçboynuzları
Hz. İsmail’in yerine kurban edilen koçun boynuzları idi.
Bu minval üzere yaşadığım bir olayı aktarma gereğini hissediyorum. 2019 Mayıs ayında bir Cuma günü yolumuz
Yozgat İline bağlı Sorgun ile Çekerek ilçeleri arasında kalan Gökiniş köyüne düştü. Cuma günü olması nedeniyle
köyün camisine gittik. İçerideki sadelik o kadar derin idi
ki sanki duyulmayan bir tasavvuf ezgisi dinliyordum. Ca-
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minin içi ve tavanı ahşapla kaplanmış mihrabında “Allah” lafzından başka bir kelime yoktu. Bu sade camide
dikkat çeken bir diğer konu imamın, gırtlak nağmelerine başvurmadan yalın dille okuduğu Kur’an-ı Kerim
ve vurgulu hutbesi idi. İbadet hissedilerek yapılmalı ve
bunu hissettirecek imamlar mutlak suretle olmalıdır.
Büyük şehirlerde yaşamak insana bazen kendini bile
unutturuyor. Şehirlerin kirlenmiş duygularını belki de
böyle süslü ve şatafatlı yapılarla kapatıyoruzdur. Belki
de boyuna kadar siyasete batmış âlimleri gırtlak nağmeleri ile fark ediyoruzdur. Tesiri olmayan sözleri belki de
duymadan dinliyoruzdur. Sanırım manevi özden uzaklaşmak ve huşudan uzak kalmak işte böyle bir şey.
Müslümanların en önemli iki başvuru kaynağından ilki olan Kur’an-ı Kerim’de Cin Suresi 18. Ayetinde mealen şöyle denilir. ”Şüphesiz mescitler, (yalnızca) Allah’a aittir. Öyleyse Allah ile beraber hiçbir şeye
(ve kimseye) kulluk etmeyin.” Ayetin meali hepimizin tüylerini diken diken etmelidir. Çünkü yüzyıllardır
Allah’ın evlerini bilerek ya da bilmeyerek çeşitli dinlerin sembolleri ile doldurduk, Allah’ın evlerinin yalnızca
Allah’a ait olması gerekirken Hz. Peygamberin ismini
neredeyse eşitleyerek yan yana getirdik. Hatta Peygamberlere iman etmek imanın şartı iken hiçbir peygamber
ismine camilerde yer vermeyip dört halife ismini, ehli
beyt Hasan ve Hüseyin ismini cami kubbelerine levha
yapıp astık. Hristiyanların ikonalarından etkilenip huşu
ve zikir haline halel getiren türlü motiflerle duvarları
boyadık. Mescid-i Nebevi duvarını kireçle boyadığı için
Sahabenin tenkidine uğrayan Hz. Osman (r.a)’ın ruh
halini bize anlatan din âlimi henüz çıkmadı. Camileri
siyasi emelleri ve ihtirasları için kimi zaman şekilden
şekle sokan, kimi zaman ise kıblesi Mekke olmayan camiler yapanlara Müslümanlar olarak tarihi süreç içinde
sessiz bile kaldık. Sırf kulağımıza hoş geldiği için hiçbir ibadet değeri bulunmayan “elveda ya şehri Ramazan
elveda” sedalarını hoş karşıladık. Minarelerden süzülen evrensel davet kimi zamanlar yerel işgüzarlıklarla
perdelendi. Gençler günün birinde bu sedaları dinin bir
rüknü gibi zannederlerse bunun vebali kimde olacaktır?
Günümüzde moda olan kimi büyük camilerde namaz
öncesi imam, müezzin, bani ve hizmetkârlar için yapılan duaların süreklilik arz etmesi hangi gerekçe ile dua
olarak mazur görülebilir? Herkes bilir ki. “ her bidat bir
sünneti yok eder”.
Meramım şudur ki; Camiler sade olmalı, huzur,
huşu ve ibadet etme merkezli yapılmalıdır, gereksiz süs
ve motifle donatılmamalıdır. Cami görevlileri siyasetten
arınmış din alimi, cami tasarımı yapan kimse dini hassasiyet ve bilgisi olan bir mimar olmalıdır. Camilerin
cami vasfını temin edecek denetleme amaçlı bir kurul
mutlaka hayata geçirilmelidir. Aksi halde ülkemizde
penceresi Hristiyan teslisi, duvarı Musevilikte 10 emir,
korkulukları Fleur de lis gibi sion tapınak sembolleri ile
tezyin edilmiş çok camide namaz kılarız.

“30 YOLCU”
Feridittün Attar’a

Ahmet KOCAOĞLU
Serçeler hor görülür,yaşadığı yerde.
Gelen geçen vurur, acımadan hemde.
Kimi gücünü ezerek gösterir kartal gibi,
Kimi güzelliğini gösterir sülün gibi…
Serçeler,bu ne garip bir durum,
Nedir benim halim kalmadı umudum .
Duyarlar ki Kaf dağının ardı,
Orada yaşar kuşlar padişahı…
Durumlarını arzetmek için gitmek isterler,
Gidilecek yol ölümlü de olsa gidecekler…
Yılların biriktirdiği zülümler ateşlemiştir onları,
Ya olacaklar ya ölecekler belli olmasa da sonları…
Bu ne niyet, ölümüne bir yolculuk,
Onları kıskanırlar diğerleri de düzülür boncuk boncuk…
Onlar durumlarını arz edecek,
Güçlüler, yok öyle değil diyecekler,
Sabırla inatla çıkılır yola,
Güçlüler, güçsüz kalır yeter biraz mola..
Önlerine çıkar bir sürü bela,
Belalar savuşturulur devam yola
En güçlü kartal yere düşer,
Güç kalmaz haksızsa eğer…
Sabır inat, niyet en büyük güçtür.
Birlikten bir olunur, oldunuz binbir.
İnerler, çıkarlar varırlar Kaf dağına
Bağırırlar biz geldik kuşlar padişahına
Uzaktan bir ses yankılanır,
Menzile varan 30 kuş dona kalır.
"-Siz yendiniz bütün zorlukları,
Gücünüz hak,sabır inattı.
O sizi zafere ulaştırdı.
30 unuz bir oldu, biriniz otuz oldu.
Yok öyle bir kuşlar padişahı,
Kim ulaşırsa odur, hak padişahı…"
Güçsüz olmak gücün ayrışmasındandır.
Güçsüzlüğünüz ayrıliginizdandir.
Birleştiniz şimdi zümrüt ü anka oldunuz,
Dağılmadan yeryüzünde anka olunuz…
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Atatürkçülüğün
Anayasal Dayanakları
Hakan TUNÇ

Anayasa bir devletin temel yapısını, yönetim biçimlerini ve temel hak ve hürriyetleri belirleyen temel yasadır.
Bütün yasalar, yönetmelikler, tüzükler ve genelgeler
anayasaya uygun olmak zorundadır. Hiçbir kimse ya da
kurum anayasanın belirlediği ilkelerden bağımsız hareket
edemez. Anayasa, kurucu bir meclis tarafından hazırlanır
ve halkoyuna sunularak kabul edilip yürürlüğe konur.
Atatürk ülkemizin kurucu öneridir. Atatürk,
Türkiye’ye parlementer sistemi getirmiştir. Böylece halk,
demokratik temsil kabiliyetine kavuşmuştur. Atatürk’ün
altı temel ilkesi benimsenmiş ve bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti anayasalarına ışık tutumuştur. Temel ilkeler
bizzat Ataatürk tarafından belirlenen ve 5 temmuz 1937
ylılnda çıkarılan 3115 sayılı kanunla 1924 anayasasına
dahil edilen cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkeleridir.
En son Kabul edilen 1982 anayasasındaki maddeler
Atatürkçülük esasına göre şekillendirilmiştir. Anayasanın ruhu ya da önsözü anayasanın Başlangıç kısmıdır. Başlangıç kısmı anayasanın Atatürkçülük temelini
oluşturmaktadır. Anayasamızda ki maddeler başlangıç
kısmındaki ifadelere gore şekillenmiş olup Atatürkçü bir
niteliktedir. Buna gore;
BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.)
Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk
Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa,
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı
ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;
Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli
bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlığı,
refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet
düzeyine ulaşma azmi yönünde;
Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet
adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun,
bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun
icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık
Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.
Anayasamızın ilk üç maddesi Türkiye Cumhuriyeti
devletinin ana omurgasıdır. Bu omurganın çökmesi devletin çökmesi demektir. Bu nedenle anayasanın ilk üç
maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Değiştirilemez olan ilk üç madde Atatürkçülüğün de
değiştirilemez olduğu anlamına gelmektedir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru,
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir
hukuk Devletidir.
MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin
şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci
maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi
hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Temel hak ve ödevler anayasal güvence altına alınmıştır. Zaten anayasa devletle millet arasındaki resmi bir sözleşme niteliğindedir. Bu sözleşme Atatürk’ün Türk milletine emanet ettiği halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet
sisteminde temel hak ve hürriyetleri içermektedir.
III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması
MADDE 14- (Değişik: 3/10/2001-4709/3 md.)
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik
Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler
biçiminde kullanılamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere,
Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde
sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı
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mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında
uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.
Eğitim toplumlar çağdaş hedefleri yakalamasının en
önemli ayağıdır. Atatürk Türk milletinin eğitimine azami
özen göstermiştir. Bu nedenle kendisi Başöğretmen unvanını almıştır. Anayasamızda yer alan eğitim-öğretim hakkıyla ilgili madde Atatürkçü bir eğitimi esas almaktadır.
II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
MADDE 42- “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz.
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve
düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı
eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.”
Cumhuriyetimiz çağdaş bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet idaresi genç ve enerjik bir iradeyi temsil etmektedir.
Bu nedenle gençliğin korunması Cumhuriyet rejiminin
güvencesidir. Anayasamızda yer alan gençliğin korunmasıyla ilgili madde Atatürkçülük esasına göre oluşturulmuştur.
A. Gençliğin korunması
MADDE 58- “Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin
emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk
ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini
sağlayıcı tedbirleri alır.”
Türk vatandaşlığı Türk devletine aidiyeti ihtiva
eder. Anayasamızda belirlenen Türk vatandaşlığı tanımı Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözüne
uygun tanımlanmıştır.
I. Türk vatandaşlığı
MADDE 66- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile
bağlı olan herkes Türk’tür.
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.
(Mülga cümle: 3/10/2001-4709/23 md.)
Demokrasilerin olmazsa olmaz prensiplerinden
birisi siyasi partilerdir. Siyasi partiler Atatürk’ün
koyduğu ilkelere göre davranmak zorundadır.
A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden
ayrılma
MADDE 68- (Değişik: 23/7/1995-4121/6 md.)
“Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle
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Anayasa hükümlerinden hiçbiri,
Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya
Anayasada belirtilenden daha
geniş şekilde sınırlandırılmasını
amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde
yorumlanamaz.
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bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk
devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik
Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre
diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.”
Milletvekilleri göreve başlamadan önce TBMM genel
kurulunda anayasada belirlenen metne göre ant içmek
zorundadırlar. Milletvekillerinin ant içtikleri metin Atatürkçülüğün yaşatılmasının milletvekillerinin asli görevi
olduğunu göstermektedir. Anasal zorunluluk nedeniyle
milletvekillerinin Atatürkçülüğün dışına çıkma veya Atatürkçülüğe karşı olma gibi bir lüksleri yoktur.
2. Ant içme
MADDE 81- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,

göreve başlarken aşağıdaki şekilde ant içerler:
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin
bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına
bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından
ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti
önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
Milletvekillerinin olduğu gibi devletin başı sıfatında
olan cumhurbaşkanı da göreve başlamadan önce TBMM
genel kurulunda milletvekileerinin önünde ant içerler.
Yine cumhurbaşkanlarının ant içme metitnleri anaysada
belirlenen Atatürkçülüğü korumak ve yaşatmak sorumluluğu ile ilgilidir. Cumhurbaşkanlarının Atatürkçülükten
sapma diye tercihleri olamaz.
C. Cumhurbaşkanının Ant içmesi
MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken
Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde
ant içer:
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü,
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milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma,
Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk
ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı
kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve
adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel
hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak,
yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine
getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk
Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine
ant içerim.”
Cumhuriyet kazanımları devletimizin ana omurgasını
oluşturmaktadır. Cumhuriyet, totaliter-teokratik devlet
yapısından bireysel özgürlüğü temel alan demokratik bir
sisteme geçilmesini sağalmıştır. Bu nedenle cumhuriyet

ve demokrasiden vereceğimiz her taviz, geleceğimizden
vereceğimiz bir tavizdir. Cumhuriyet kazanımlarımızın
korunması anayasal bir zorunluluktur.
I. İnkılâp kanunlarının korunması
MADDE 174- “Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve
Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını
güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan
hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.”
Anayasalar devletle halk arasındaki resmi sözleşmedir.
Anayasal sistemler sayesinde vatandaş kendisini devleti
yönetenlerin baskın ve ezici güç isteklerin karşısında
güvenceye alır. Temel hak ve hürriyetler anayasal güvenceyle sürdürülebilir. Ülkemize cumhuriyet ve demokrasiyi getiren ebedi önderimiz Atatürk’ün halkımıza emanet
ettiği ilkeler anayasamızın temel dayanağını oluşturmaktadır. Atatürk’e gönül bağlayan herkesin meşru sığınağı
anayasamızdır. Atatürk’e kin duyan gafilleri durduracak
en önemli savunma kalkanı da anayasamızdır.
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KAYSERİLİ İKİ ŞAİRDEN

İSTİKLAL MARŞI ŞİİRİ
Yar. Doç. Kadir ÖZDAMARLAR

Geçtiğimiz hafta Kasım Kocabaş’ın yazdığı “Belgelerle İstiklal Marşı Tarihi” adlı eserini tanıtmıştım. Gerçekten eser büyük bir emek ürünü. Konu, 1921 yılında açılan yarışma ile başlamış,Mehmet Akif Ersoy’un şiirinin
T.B.M.M.’nde 11.03.1921’de kabulüyle sona ermiş gibi
gözükür. Fakat aradan bunca zaman geçmesine rağmen
gerek güfte, gerek beste olarak hala tartışılmaktadır! Bu
eleştirilerde melodik yapıdaki bazı kayıt sırasında doğan
hatalar yanında, şiirin özündeki millî ve dinî hassasiyetlerin bazı kişileri rahatsız ettiği gerçeğini de unutmamak
lazımdır! M.A.Ersoy’un da kıskanılmasını görmemezlikten gelemeyiz. Ne gam? O ne demişti: “Allah bir daha bu
millete İstiklal Marşı ,yazdırtmasın!”
Yarışmaya katılan 724 şiir MEB ‘nca bir dosyada arşive kaldırılmışken , bir tesadüf bu dosya zamanın müsteşarı Mehmet Önder’in eline geçmiş, TBMM’ne teslim
edilmesi gerekirken , elinde tutmuştur. Bunu da bir yazısında kendisi açıklamıştır!
İşte bu hengamede 1921’deki yarışmadan sonra 1925
yılında ikinci,1938 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından da üçüncü yarışma açılmıştır. Bu yarışmalara ait
dosyalar maalesef, kimin elinde ve kimler tarafından korunmaktadır veya saklanmaktadır, belli değildir! TBMM
Kültür Komisyonu niçin böyle bir ciddi çalışma yapıp, bu
dosyaları bütünleştirmez, akıl almıyor ?
Bu konu gerçekten çok önemli…
Kasım Kocabaş işte yarışmaları, sebep ve sonuç ilişkileri içerisinde ele alıp, eserinde değerlendiriyor. Eseri incelerken , 1925 yarışmasına Kayseri’den de iki kişinin katıldığını görüyoruz. Bunlardan biri Kayseri Lisesi edebiyat
öğretmeni Yahya Saim Ozanoğlu (1898-1962-İstanbul.)
Galatasaray ve Darü’l-fünun mezunu.1.Cihan
Savaşı’nda askere gitti. Dönüşünde liselerde edebiyat ve
Fransızca öğretmenliği yaptı. Hem aruz ve hem hece vezni ile şiirler yazdı. Şiirlerinde vatan sevgisini, Mücadeleyi
ve cumhuriyetin önemini anlatmaya çalıştı.
1916 yılında yayınladığı Hilalin Gölgesinde , Çanakkale –Kutu’l-Amare Zafer Destanı şiir kitabını, on üç
şiir kitabı takip etmiş ve son kitabı ise ömrünün sonlarında
yayınladığı Bezm-i Rindan(1962) adlı şiir kitabıdır.
Yarışmaya Kayseri Lisesi’ndeki görevi sırasında katılmıştır.Şiiri şöyledir:
Millî Marş
Dilber vatanın bağrını yüz bin sene evvel
Rabbim dökülen kırmızı kanlarla yarattı
Bayrak,ağaran göklere yıldızlara yüksel
Aşkım sana yurdum gibi bir cennet arattı
Yerlerde sürünmekte şeref yok ,yaşamak hak
Göklerde meleklerle uçan sevgili bayrak
Dört bent,bir nakarat olarak düzenlenen bir şiir.
Yarışmaya Kayseri’den katılan ikinci şahıs ise,İncesu

Kazası’ndan Sacit adlı birisidir.Şiiri şöyle başlamaktadır:
Ben ezelden ebetlere taşan milletim !
Her ufukta yükseldi gün gibi devletim…
Türkmen benim,Uygur benim,Moğol,Hun benim.
Azer,Macar , ni,ce soylar dalgamdır benim…
Nihayetsiz gök altında silinmez izim.
İstikbale doğru ben de nihayetsizim !
Şiirin tamamı altışar mısralı ,altı bentten oluşmaktadır.
Altıncı bent, yani son bent şöyledir:
Ey tekâmül, aşığım sana ta ezel
Güzelliğin aşkınla, ey solmaz güzel
Yaratırm bu hayata yeni şekiller
Ufkunda kan görüp bugün, medeniyetten
Yere düşmem , iman ile bilirim ki ben;
Hakk’ın, nurun ve benimdir ebedî zafer
29.Kanunusani.1926
İncesu / Kayseri’den Sacid
Şüphesiz Mehmet Akif gibi güçlü bir şairin yazdığı ve
üç defa ayakta okunan şiirin hem muhteva ve hem de anlatım gücü karşısında bu şiirler zayıftır! Fakat şairlerimizin millî heyecanı duyup, böyle bir sorumluluğu alıp bu
konuda iştirakleri şüphesiz kayda değerdir. Bunlar birer
millî heyecanlardır. İştirakler de bu millî heyecanların getirisidir.
Sacid, kimdir ,bilemiyoruz. Kitabı hazırlayan da bazı
bu yarışmaya iştirak eden şairlerden bazılarının özlü hayat hikayelerini de vermekle beraber, Sacid hakkında bir
bilgiye rastlamıyoruz. Fakat öyle zannediyoruz ki Sacid,
Kayseri Lisesi öğrencisidir. Öyle umulur ki Ozanoğlu’nun
öğrencidir!
Faruk Nafiz’in “Kayseri Lisesi Marşı” ‘nda ki deyimiyle “Kayseri Lisesi’nin nura koşan Gençleri” güçlü hocaların elinde pişmişler ve millî heyecanlarla dolu olarak
yetiştirilmişlerdir. Şunu da unutmayalım ki İstiklal Savaşımızın en kötü günlerinde Yunanlılar Polatlı’ya kadar
gelince TBMM Kayseri’ye taşınmayı düşünmüştür! Gerçi
Tunceli milletvekili Diyap Ağa’nın:,”Biz buraya kaçmaya
mı geldik, ölmeye mi?” sözü üzerine karardan vaz geçilmişti.
Fakat bu arada Kayseri Lisesi’ne Kürsü yapılmış ve
hatta piyanosu bile gelmişti. Bu arada Ankara Öğretmen
Okulu öğretmen ve öğrencileri de Kayseri lisesine nakl
edilmişlerdi .İşte bu güçlü ve seçkin öğretmenlerin eğitim
ve öğretimde etkileri de önemli olmuştur ki bu şiirlerin yazımında da mutlaka tesirleri olmuştur! Hemen hatırlatalım
ki 1948 yılında da Kayseri Lisesi öğrencilerinin desteği
ve çalışmaları sonucu tamamen milliyetçi bir dergi olan
“Dava” dergisini çıkarmışlar, Kayseri basınına kazandırmışlardı!
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TÜRKİYE İÇİN
GÜNEY KORE ÖRNEĞİ
Serap DURMUŞ
1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı’nın ardından
dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Güney Kore,
bugün dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olarak
başarısı tüm dünya ülkeleri tarafından örnek gösteriliyor.
Savaştan çıkmış bir ülkenin gelişmiş bir ülkeye dönüştüğü hızlı ekonomik büyüme dönemine bakıldığında, “Han
Nehri Mucizesi” olarak adlandırılan bu başarının sebeplerine bakmak gerekir. Öyle ki, yaklaşık bir milyon insanın
hayatını kaybettiği, üretim faktörlerinin neredeyse yok olduğu, toprak paylaşımıyla bazı coğrafi ve sınai üstünlüklerin kaybedildiği bir savaşla başlayan mücadelede gelinen
nokta, ele alınacak dönemler itibariyle, ülkemiz tarihi ve
gelecek projeksiyonu açısından da aydınlatıcı olacaktır.
Bu çerçevede Güney Kore’nin gelişim süreci ve planlı
kalkınma dönemlerinin iki ülke açısından karşılaştırması
başarı ve başarısızlıkların sebeplerini açıkça ortaya koyacaktır, ancak bütün bu karşılaştırmaları yaparken sosyal
ve kültürel dinamiklerin de ekonomi üzerinde belirleyici
olduğu gerçeği unutulmamalıdır.
1953-1960 yılları Güney Kore’nin savaş sonrası ayakta
kalma dönemidir ve dış yardımlar, benimsenen ekonomi
politikası ve yönetimin el değiştirmesi dönemin öne çıkan
üç önemli özelliğidir. Bu yıllarda, savaşla beraber ülkenin
üretim tesisleri, yapılan alt ve üst yapı yatırımları savaşla
birlikte neredeyse yok olmuştu. Ağır sanayi altyapısı ve
yeraltı zenginlikleri büyük ölçüde Kuzey Kore’de kalan
ülke, 1960’lara kadar ABD ve müttefiklerinden yaklaşık 3
milyar dolar civarında yardım alarak tutunmaya çalışmıştı.

İthal ikameci dış ticaret politikası, aşırı değerli döviz kuru
politikası ve yoğun eğitim yatırımları bu dönemin temel
ekonomi politikalarını oluşturmaktaydı, ancak yetersiz
kalmıştı. 1960 yılına gelindiğinde ise yönetim el değiştirdi
ve ikinci başkan göreve geldi. 1961-1980 yılları, ülkenin
ekonomik toparlanma ve yükseliş dönemidir. 1961 yılında
iktidar tekrar el değiştirdi ve üçüncü başkan göreve geldi.
Bu gelişme ülkeyi dönüm noktasına ulaştıran ilk adımdı.
Dönemin başında ülkenin genel ekonomik görünümü iç
açıcı değildi; özel sektör gelişmemişti, teknoloji alt yapısı
zayıftı ve ülkenin birikmiş sermayesi yoktu, ancak ülkenin Japon kolonisi olduğu dönemlerde kazandığı eğitim alt
yapısı ve savaştan sonra eğitime yapılan yatırımlar beşeri
sermayeyi ön plana çıkarıyordu ve toplumun ekonomik
gelişime istekli olması ve destek vermesi kalkınmanın öncül güçlerinden biri olarak dönüm noktasının diğer önemli
adımlarından biridir. Bu dönemde, planlı kalkınma kapsamında, hafif sanayi malları üretiminden, ağır ve kimya
sanayisi mallarının üretimine değin stratejik sektörler belirlenerek ihracata dayalı büyüme modeli benimsenmişti.
Bu kapsamda milli unsurlar dışına çıkmadan, aile şirketleri desteklendi. Devletin destek politikası ve kontrolü oldukça sıkıydı. Milli unsurlardan sapmadan, devletin planlı ve kontrollü yaklaşımı dönüm noktasının diğer önemli
adımlarından biri olmuştur. 1970’lerde ihracata dayalı
büyüme modelinin neden olduğu sorunlara rağmen ülke,
1960-1980 yılları arasında üstün bir ekonomik performans
sergilemişti. 1979 yılında başkanın suikasta uğraması ve
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ikinci petrol krizinin yaşanması 1980’li yıllarda ülkeyi krize sokmuş ve ülke dünyanın dördüncü büyük borçlu ülkesi
haline gelmişti, ancak alınan ekonomik istikrar önlemleri
sayesinde ülke hızla toparlanabilmişti. Yine bu yıllarda,
ağır ve kimya sanayinin hızlı gelişimi ile Chaebols olarak
adlandırılan az sayıdaki holding şirketler ortaya çıkmıştı.
1990’lı yılların temel hedefi ise küresel ekonomiye geçiş
ve ileri teknoloji malların üretiminin desteklenmesi idi,
bu zeminde 2000’li yıllar Güney Kore’yi bilgi teknolojisi
alanında dünya devi olma hedefine itti. 1997 yılında ise
Asya Krizi yaşanmış, ancak kısa sürede krizden çıkmayı
başarabilmişti. 2000 yılında yeniden yüksek bir büyüme
ivmesi yakalayan ülke, bu yıllardan itibaren bilgi teknolojileri alanında kendini geliştirmeye devam etmiş ve bugün
bu alanda dünya devleri arasına girmiştir.
Güney Kore ile Türkiye’nin 1. beş yıllık kalkınma
planlarına bakıldığında ise Türkiye’nin daha başarılı olduğu söylenebilir. Her iki ülke de benzer şartlarla yola çıkmış olmasına rağmen, hedeflenen sektörlerde farklılıklar
bulunmaktadır. Türkiye bu dönemde yerli sanayi ve tarıma
odaklanırken dış borç, istihdam ve ihracat Güney Kore’nin
temel odak noktası olmuştur.
2. beş yıllık kalkınma planında ise büyümeye, yatırımların ve tasarrufların gayrisafi milli hasıla içindeki payına,
ithalat ve ihracat gibi ekonomik büyüklüklere genel olarak
bakıldığında, Güney Kore, Türkiye’ye göre belirgin bir üstünlük sağlamıştır. Türkiye bu dönemde kentleşmeye ve
sanayileşmeye yoğunlaşırken Güney Kore, kırsal kesimin
altyapı çalışmalarının tamamlanmasına, ihracata ve yabancı kaynaklara odaklanmıştır. Dış ticaret dengesinin bozulması Türkiye’nin hedeflerinden sapmasının nedeni olarak
görülmektedir.
3. beş yıllık kalkınma planında ise Güney Kore
Türkiye’ye nazaran çok daha başarılı bir performans sergilemiştir. Güney Kore, ihracata dayalı büyüme modelini
devam ettirerek hafif sanayi mallarının üretiminden ağır ve
kimya sanayisi mallarının üretimine ağırlık verirken Türkiye üretim yapısını değiştirmeye yönelik adımlar atarak
ağır sanayi, madeni eşyaların üretimi ve makine imalatı
üzerinde durmaya çalışmıştır. Türkiye bu dönemde, yurtdışı tasarruflarını hedeflenenin üzerinde artırabilse de büyüme ve yatırımlar hedefin altında kalmış, özellikle dış
ticaret açığı ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ortaya çıkan sorunlar nedeni ile Türkiye sanayileşme hedefinden kopmaya başlamıştır.
4. beş yıllık kalkınma planında, ikinci petrol krizi ve
farklı açılardan her iki ülkenin de siyasi tıkanıklık içinde olması Güney Kore ve Türkiye’yi daha başka sorunlarla uğraşmak zorunda bırakmıştır. Güney Kore borç
krizi içine girmiş ve bu kriz ülkeyi dünyanın dördüncü
büyük borçlu ülkesi haline getirmişti, ancak Güney Kore
uygulamış olduğu ekonomik istikrar programı sayesinde
toparlanmayı başarmıştı. Türkiye’de ise planlı kalkınma
dönemi kesintiye uğramıştır. Türkiye bu dönemde ciddi
ekonomik problemlerle boğuşmaktaydı. Bu durum, ülkeyi planlı dönemden tamamen uzaklaştırmış ve ekonomik
öncüller piyasanın yönlendirmesine bırakılmıştır. Söz konusu dönemde Güney Kore, Türkiye’nin çok üzerinde bir
performans sergilemiştir. Türkiye açısından bu farklılığın
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oluşmasında 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül müdahalesi
belirleyici olmuştur.
5. beş yıllık kalkınma planı, Türkiye açısından 24 Ocak
Kararları çerçevesinde şekillenmiştir. Bu bağlamda, ekonomik serbestleşme, ihracatın artırılmasına dönük politikalar, yapısal değişim, üretimde uzmanlaşma başlıkları
öne çıkmıştır. Ekonomik yapının radikal dönüşümü ile
ülke ihracatında önemli düzeyde artış gerçekleşmiştir.
Güney Kore, bu dönemde, büyümeye ve ihracata dönük
çabalarını devam ettirmekle birlikte kamusal yönlendirme
etkisini kaldırmadan, daha dışa açık bir ekonomi ve etkin
piyasa politikasını benimsemeye başlamıştır. Yine ileri
teknoloji ürünlerinin ihracatı, dönemin öncelikli hedeflerinden biriydi. Bu dönemde rakip ülkelerin bazı mallardaki yurt dışı pazar payını kaybetmesi ülkenin cari işlemler
fazlası vermesini sağlamıştı.
6. beş yıllık kalkınma planında, Güney Kore, gelişmiş
ekonomi ve uluslararası rekabet düzeyinin artırılmasına
odaklanmıştı. Bu dönemde, KOBİ’lere verilen destekler
de artırılmıştır. Yine, halk arasında demokrasi söylemlerinin artması ile bazı ekonomik ve sosyal reformlara gidilmiştir. Ayrıca, miktarsal değil parasal yönden ihracat
gelirlerinin artırılması hedefi ile ülke cari işlemler fazlası
vermiş bunda ekonomik konjonktürün uygun olması da etkili olmuştur. Ardından uygulanan ithalat serbestiyeti ile
ülke tekrar açığa düşmüştür. Türkiye ise derinleşen ekonomik sorunlarını kısa vadede çözmeye çalışmış bu da ülkenin orta ve uzun vadeli yatırım planlarının askıya alınması
ile sonuçlanmıştır. Ülkede yapısal değişime gidilememesi,
kısa vadeli düşünce yapısı ülkenin finansal krizle yüzleşmesine neden olmuştur. Bu dönemde Türkiye’nin büyüme
oranı negatife dönmüş, ihracat ve ithalat arasındaki fark
açılmış ve yurt dışı tasarrufların gayrisafi milli hasıla içindeki payı azalmıştır. Yedinci beş yıllık kalkınma planı ise
Güney Kore’de başkan değişmiş ve önceki başkan tarafından ilan edilen 7. beş yıllık kalkınma planı kaldırılarak
yerine “Yeni Ekonomi Beş Yıllık Planını” yürürlüğe koyulmuştur. Yeni plan ile yeni iş olanaklarının yaratılması,
özel sektörün uluslararası rekabet gücünün ve büyümenin
artırılması, küreselleşme, finansal serbestleşme ile teknolojik gelişme konuları üzerinde durulmuştur, ancak Asya
Krizi’nin başlaması, Güney Kore’nin ekonomik plan uygulamalarına son vermesine yol açmıştır. Bu planların yerine kısa vadeli programlar uygulanmaya başlanmıştır.
Ele alınan dönemler itibariyle Güney Kore’nin gelişim
sürecine bakıldığında ve her iki ülkenin kalkınma planlarının karşılaştırması yapıldığında; eğitimli insan alt yapısı,
yönetimin ve halkın gelişme isteği, yönetimin politikaların
uygulanması noktasında kararlılığı ve sıkı kontrolü, milliyetçi kalkınma politikası, devletin halk ve özel sektörle
uyumu, sağlam teknoloji ve üretim alt yapısı, revizyon
kabiliyeti, hızlı karar verme ve uygulanabilirlik, sektörel
planlama ve uzmanlaşma, Güney Kore’yi Türkiye’nin
önüne çıkaran özellikleridir. Her ülkenin iç ve dış dinamiği birbirinden farklıdır, bu nedenle Güney Kore örneği
ülkemiz açısından doğrudan bir reçete olmayabilir, fakat
bu yönleriyle örnek alınması gereken birçok özellik barındırmaktadır.
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Sanal Para
İsmet BURKAY
24 Ocak 1980 kararları… Özal, ABD’den kesin dönüş
yaptıktan sonra İMF politikaları doğrultusunda aldığı kararların mimarlığını yaptı. Demirel de bu mimarın önüne
koyduğu plan ve projeyi çekinmeden imzaladı.
Acı reçete Türk milleti içindi.
Peki, kim kazandı?
24 Ocak kararları ile birlikte faizler serbest bırakıldı (1
Temmuz 1980). Faizler ve enflasyon adeta çıldırmıştı…
Her sokak başında, para alıp-satan bankerler, Türk halkını
kandırmak için çoktan harekete geçmişlerdi bile.
Öyle büyük faiz ödüyorlardı ki, insan şaşırıyordu.
Milletimiz tabiri caizse açgözlü şekilde davranarak,
yarının ne gibi gelişmelere gebe olacağının hesabını yapmadı. Kimi birikimini, kimi emekliliğini isteyip alacağı ikramiyesini; kimi evini, bağını, bahçesini satıp bankerlere
yatırdı.
Bunun getirisi de acı olacaktı elbet!
Sonuç: Hüsran, üzüntü, acı ve keder; en kötüsü intiharlar.
Ankara Kızılay’da bulvar üzerinde kilometrelerce
uzunlukta parasını bankere kaptırmış insan kitlelerini hatırlarım; gözleri yaşlı insanları…
Genç bayanlar, genç erkekler, yaşlı teyzeler, amcalar,
dedeler…
Hırslarına yenilmiş insanlarımız…
Bütün finansal krizler, arkalarında teminat olmayan
varlıkların, insanlar tarafından satın alınması ile oluşur!

Bugünlerde aynı hırs, kolaydan kazanma hırsı; birçok
insanda yine görülüyor.
Ellerindeki birikimlerini, maaşlarını, emekli ikramiyelerini, bağını bahçesini satıp elde ettiği paraları internet üzerinde satışı yapılan sanal paralara ( Bitcoin,
Etherium,Ripple,İota,Dash, Litecoin gibi) yatırıyorlar.
Korkarım ki elde edilecek sonuç, daha önce yaşanmış
olanından daha kötü bir durumda olacak.
Sanal paraların kökü dışarıda... Dünyayı yönetme arzusu ile yanan ailelerin elinde. Ve bu sanal paranın tek görevi
var; milli paraları yok etmek ve insanları yenidünya düzenine hazırlamak.
“Sanal olmaları yalnızca bilgisayar sisteminde kayıtlı
olmalarından kaynaklanıyor. Yani bu para birimleri dolar, Euro, TL gibi basılı halde fiziksel olarak bulunmuyor.
Değeri, kullanıcıların onu bir değiş tokuş aracı olarak
kabul etmelerinden ya da bir emtia gibi görmelerinden
kaynaklanıyor.’’1
Bir Bitcoin çılgınlığı yaşanıyor dünyada. Ülkemiz de
bu çılgınlıktan nasibini almış durumda. Ciddi ciddi ekonomi programları, bu sanal paraları (üstü kapalı da olsa)
överek, davetkâr bir tutum izliyorlar.
Milli meselelerden uzak olan insanların memlekete
vereceği aklın, iyi niyetli olsalar bile zarardan ziyandan
başka getirisi olamaz!
Sanal paraların kökü dışarıda!
1) https://www.weforum.org/agenda/2017/12/bitcoin-consumemore-power-than-world-2020/
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ABD, çok büyük bir borç batağında; ABD’yi çok kötü
günler beklemekte. ABD, bu borç batağından nasıl kurtulacağının telaşına, derdine düştüğünden sağa sola saldırması; insanları Irak’ta, Suriye’de katletmesi, katlettirmesi
hep bundan.
Bir TL ye alınan dijital para binlerce TL değere ulaşıyor. Korkunç şekilde artıyor. Herkes Bitcoin gibi sanal
para alma derdinde.
Kısa yoldan köşe dönme arzusu…
Parasını sanal paraya yatırmak isteyenler, kendilerine
öncelikle şu soruyu sorması gerekir: ‘’Bu sanal paranın
sahibi kim?’’
100 trilyon Dolar’ın üzerinde serveti olan Rothschild
ailesine ait The Economist dergisi; 9 Ocak 1988 tarihinde
Bitcoin’i kapak yaptı.2 Daha kimse Bitcoin’in ya da sanal
paranın ne olduğunu bilmezken The Economist dergisi,
Bitcoin’in amblemi olan ‘’Zümrüdü Anka Kuşu’’nu ön
sayfasına taşıdı ve büyük puntolarla ‘’Geleceğin Parasına
Hazır Olun ( Get Ready for World Currency)’’ başlığı ile
çıktı. Dergi; kapağında, sanal paranın kullanma yılını da
belirtmiş ve 2018 olarak tayin etmişti.
4 Mayıs 2017 tarihinde Bitcoin’in para hacmi 25 milyar dolar iken 29 Aralık 2017 tarihinde bu sanal paranın
hacmi 241 milyar dolar seviyesine gelmiş.3 Bu işlem hacmi gösteriyor ki geçen 6 aylık sürede 10 kat büyüme, kâğıt
paranın hâkimiyetine (özellikle ve öncelikle doların) son
verecek. Bundan sonra diğer milli paralar ne kadar dayanabilirseler.
Küresel efendiler planlarını gayet sağlam satıhlara
oturtmuş durumdalar. Bitcoin adlı sanal para altın ile altının değeri ile sabitlenmiş durumda. Dünyada altında olan
küçük bir artış, bu sanal paranın da değerini artırmakta…
Dünyanın herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan savaş durumu, hatta sanal paranın Google üzerinde arama yapılması dahi değerinde artışa neden olmaktadır.
Bitcoin (sanal para-kripto para) Satoshi Nakamoto adlı,
sözde bir Japon ismi ile ilk defa dünyaya bir açıklama ile
duyuruldu. Sonra görüldü ki Satoshi Nakamoto da bu kripto para gibi sanal. Bu kişi hakkında kimse gerçek bir bilgiye ulaşmış değil; bir şahıs mı, bir grup mu, bir kuruluş
mu belli değil. Daha sonra elde edilen gelişmeler bu sanal
paranın Rothschild ailesine ait olduğu, dünyayı tek elden
yönetme arzusunun kilometre taşlarından biri olduğu anlaşıldı. Daha sonra meydana gelen gelişmeler bu sanal paranın Rothschild ailesine ait olduğunu, dünyayı tek elden
yönetme arzusunun kilometre taşlarından biri olduğunu
ortaya koydu.
Kripto para sözü şöyle açıklanabilir: İleri teknoloji ile
şifrelenmiş bir rakamlar dizisi ile korunan sanal para. Bir
ağ var. Ağ üzerinde yapılan işlemler ağ üzerindeki madenciler (sanal paraya yatırım yapanlara verilen ad) tara2) https://www.zerohedge.com/news/2017-07-09/economistget-ready-world-currency-2018
3) https://www.youtube.com/watch?v=Xg1vZNoylzc
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fından onaylanıyor. Bu şifrelemeyi kırmanın zor olduğu
söylenmesine rağmen 23 Şubatta r-Bitcoin sayfasında
Reddit yazarı SHA1 algoritmasını kırdığını iddia etti.4 Bu
algoritmadaki güvenlik açıklarını keşfetmeyi amaçlayan
ödül, kriptografi araştırmacısı Peter Todd tarafından Eylül
2013’te Bitcoin Talk forumundaki bir yazı ile ilan edilmişti.
Daha güvenli SHA256 algoritmasının kırılması söz konusu değildi. Ancak durum gösteriyor ki SHA1 algoritmasının bir güvenlik açığı söz konusu idi.
Sanal paranın kişiler arasında el değiştirmesi, herkese
açık ağ üzerinde herkesin onayından geçerek oluşturuluyor. Bu işlemlerin herkes tarafından onaylanması, bir düzene oturtturulması, bir matematik işlemi çözer gibi uğraşı
istemektedir. Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde de bu
kayıtları düzgün bir hale sokmak için gelişmiş bilgisayarlar yardımı ile gece gündüz uğraşmaktadırlar. Karmaşık
bir hale gelmiş kayıtların çözme, düzgün hale getirme, tabi
ki karşılıksız değil, sorunu çözenler hediye sanal para kazanmaktadır. Bu işe, veri madenciliği (mining) denilmektedir. Veri madenciliği yapmak için sıradan bilgisayarlar
yetmiyor, çok gelişmiş bilgisayarlara sahip olmak gerekiyor; çünkü elektrik kullanımı son derece fazla dolayısı ile
bilgisayarın ısınma sorunu ortaya çıkıyor. Bunu çözmek
için, bilgisayarların ekran kartları ve güç besleyicileri özel
olması lazım. Veri madenciliği yapan bilgisayarlar, normal
bilgisayarlara göre daha maliyetli.5 Bir Amerikan atasözü
bu durumu ne kadar güzel açıklıyor: ‘’ Altın arama işinde,
önce kazma, kürek satanlar zengin olur.’’
Adam Jezard, makalesinde: ’’ Bitcoin üretmek için
şaşırtıcı şekilde elektrik sarfiyatı gerekmekte. Bir günlük
Bitcoin üretimi için harcanan elektrik, bir evin bir ayda tükettiği elektrik kadardır. Bunu çoğu insan göz ardı ediyor.’’
diyerek, Bitcoin üretiminde harcanan elektrik sarfiyatına
dikkat çekti.6
Kırılmayacak şifreleme sistemi var mıdır? Tarih; bir
insanın koyduğu şifreyi diğer bir insanın çözebildiğine şahitlik ediyor. Bazı bilgisayar bilimcileri, yalnızca bir cep
telefonu mikrofonu kullanarak 4096 bit RSA şifrelemesini
1 saat içerisinde çözmeyi başardılar!7
2. Dünya savaşında Nazi Almanya’sı geliştirdiği ‘’enigma makinesi’’ ile mesajları şifrelendiriyorlardı. İngiliz
kriptoloji uzmanları, enigma makinesinin koyduğu şifreyi
kırdılar. Şifrenin kırılmasından sonra 2. Dünya savaşının
4) http://coin-turk.com/sha1-algoritmasi-kirildi-sirada-sha256mi-var
5) Veri madenciği yapacak bilgisayarın fiyatı; Dolar kuruna ve
bilgisayar markasına göre değişeceği bir gerçektir. Makalenin
gözden geçirildiği 18. 05. 2019 tarihi itibarla veri madenciliği
yapacak bir bilgisayarı kurmak için gerekecek ortalama harcama için https://www.n11.com/bilgisayar?q=bitcoin+mining
linkine göz atılabilir.
6) https://www.weforum.org/agenda/2017/12/bitcoin-consumemore-power-than-world-2020/
7) https://www.techinside.com/sifre-kirmak-icin-algoritmayabile-gerek-yok/
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Sanal para alıp satabilmek için web tabanlı sayfalara üye olunarak, istenilen belgeler temin edilerek hesap
onaylatılıyor. Onay olmadan ne kimseden sanal para alınabilir ne de kimseye gönderilebilir. Sanal paralar bütün aracıları devreden çıkardığı için ödenen masraflar minimum
düzeydedir.
Sanal paraların (şimdilik) hiçbir kuruluş tarafından basılıp çoğaltılması, kontrol edilmesi söz konusu değil.
Günümüz para birimleri altın veya gümüş esasına dayanır ancak Bitcoin (ve diğer sanal paralar) tamamen matematik esaslı ve Bitcoin üretmek için birbirini takip eden
belirli matematiksel formüllerin çözülmesi gerekiyor.10

seyri değişti.
Sanal para için konulan şifrelemenin, istendiğinde kırılacağı bir gerçektir.
Bitcoini dünyaya duyuranın nerede yaşadığı, nerede
olduğu bilinmeyen kişi ya da kişiler (her ne ise) bütün sistemi çökertecek bir kodu kendine saklaması teorik olarak
mümkün gözüküyor. Bu kişinin (kişilerin) kendini saklaması ortaya çıkmaması da insana güven vermiyor…
Şu anda değeri 15000 TL civarında olan Bitcoin 21 Milyon Bitcoin’e kadar üretilecek ve 1 Bitcoin’in
yaklaşık değeri 1 milyon dolar düzeyinde olacak. Bu
durumda Bitcoin’in parasal hacmi 21milyonX1 milyon=21000000000000= 21 trilyon Dolar olacak…
Söylenenlere bakılırsa madenlerin %51’ine sahip olan
birinin sistem üzerinde istediği spekülasyonu (vurgunculuğu) yapabileceği bir algoritma söz konusu imiş… Ya da
%51 hisseye sahip olan bir topluluk birlikte aldıkları kararları uygulayabiliyorlarmış…8 İnanmak lazım gelir mi
bilmem ama sistem %51 hisseye sahip olmayı engelleyecek bir yapıda imiş.
İngiltere›de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen
Finansal Hizmetler İdaresi›nin (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey, Bitcoin›e yatırım yapanlara ‘’tüm paralarını
kaybetmeye hazır olma’’ uyarısı yaptı.9 BBC’nin Newsnight programına konuşan Bailey de, ne merkez bankalarının ne de hükümetlerin bu ‘’para biriminin’’ arkasında
olduğunu, bundan dolayı Bitcoin’e yatırımın güvenli olmadığını belirtti. Tekrarlamakta yarar var sanal paraların
herhangi bir millete ait merkez bankaları ile herhangi bir
resmi kuruluş ile ilgisi yok. Sanal para için herhangi bir
devlete ait olan sınır yok. Sınırlar lağvedilmiş durumda.
Küresel efendi(ler), dünyayı tek elden yönetme arzusuna
böyle büyük bir adımla girmiş durumda.
8) https://www.youtube.com/watch?v=Xg1vZNoylzc&t=663s
9) https://odatv.com/bitcoincilere-kotu-haber-1512171200.html

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ticari kuruluşlar,
ödemelerini sanal para ile yapmaya başladılar. Bu durumda yasal sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Vergi kaçırmak,
kara para aklamak ve daha başka yasa dışı işler için ödenen alınan paralar kripto paralar ile gerçekleşmeye başladı. Ülkemizde sanal para için ivedilikle yasal düzenleme
yapılması gerekmekte. Hali hazırda burada yapılan işlemler suç dâhilinde değil!
100 TL ye alınan Bitcoin, 2017 Nisan’da 1600 Dolar
düzeyini gördükten sonra 1300 Dolar düzeyine sert bir düşüş yaptı. Bu sert düşüşle birlikte kripto para hacmi; 471
milyon dolara geriledi.
Yine 10 Haziran 2018’de Bitcoin, başka bir büyük düşüş yaşanmış ve Bitcoin, 7600 dolardan sadece iki saat
içerisinde 7200 dolara düşmüştü. Neredeyse bütün kripto
para birimleri bu enkazdan paylarına düşeni almış ve bunların çoğu %5’e yakın düşüşü hanelerine eklemişlerdi.11
Daha önce belirtildiği gibi zaman içinde kripto paraların getirisi yada götürüsü net bir şekilde görülecektir.
Umulur ki insanlarımız milli paramızın kıymetini bilsinler. Her türlü ticari faaliyetlerini milli paramızla yapsınlar. Günlük ve kısa vadede elde edilen kazançların milletin
geleceğine olan bir darbe olduğunu farkına varılsın.
Bütün finansal krizler arkalarında teminat olmayan varlıkları, insanlar tarafından alınması ile oluşur!
Tekrarlamakta fayda var:
Sanal paraların kökü dışarıda. Dünyayı yönetme arzusu
ile yanan ailelerin elinde. Ve bu sanal paranın tek görevi
var; milli paraları yok etmek ve insanları yenidünya düzenine hazırlamak!
Not:
Makaleyi okuma nezaketini göstererek, teknik destek
ve katkı sağlayan Sayın Prof. Dr. Cihan Dura’ya teşekkür
ederim. 18.05.2019
10) https://odatv.com/herkesin-konustugu-bitcoin-nedir-venasil-para-kazanilir--1012171200.html
11) https://koinbulteni.com/bitcoin-5815-dolar-seviyesinigordu-piyasalar-kizila-boyandi-21560.html
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CÜNEYT ARKIN
FİLMLERİNİ
ANLAMAMAK

Türk sinemanın tanınmasında, sevilmesinde, gelişmesinde Yeşilçam filmlerinin payı yadsınamaz bir gerçektir.
Yeşilçam oyuncularının her biri Türk sinemasının bugünlerine omuz veren değerli insanlardır. Çoğunun oyunculuğa girişleri ve oyunculuk yaşamları, başlı başına bir film
senaryosudur. Onlar bu işin yaz baharını değil, zemheri
ayazını yaşamışlardır. Onlar üstattır, emektardır.
Türk sinemasına verdiği emekle, çıkarttığı oyunculukla adını Türk sineması tarihine altın harflerle yazdıran
pek çok sanatçımız vardır. Bu oyuncularımızdan biri de
hiç kuşkusuz ki 1937 yılının 8 Eylül’ünde Eskişehir’in
Alpu-Karaçay köyünde dünyaya merhaba diyen Fahrettin
Cüreklibatır, bilindik adıyla Cüneyt Arkın’dır.
Aslında doktor olan Cüneyt Arkın’ın sinemaya girişi
Türk sineması için büyük bir talihtir. Cüneyt Arkın’sız bir
Türk sineması hayal etmek ne kadar da zordur.
Cüneyt Arkın yalnızca filmleriyle değil, kişiliğiyle
de Türk milletinin gönlünde taht kurmuştur. O; alçakgönüllü, şair ruhlu, entelektüel, halkçı, milletine âşık, mert,
beyefendi, soyadı gibi “yürekliyiğit” bir insandır. Sanatçı
sıfatını sonuna kadar hak eder. Halkın sanatçısıdır. Halka
tepeden, hayata sırça köşkten bakmaz. Doğaldır, içtendir;
bizden biridir. Filmlerinde de kendisini oynar aslında.
“Artist” olmanın çok para ve şöhret kazandırmadığı,
artistlerin de “artist” olmadığı bir dönemde güçlükler

içinde işini yapmıştır.
Hâl böyle iken Cüneyt Arkın, bazı filmleriyle haksızca
eleştirilmekte; hatta ne acıdır ki bunlarla dalga geçilmektedir.
Çeşitli sınıflandırmalar yapılmış olsa da Cüneyt
Arkın’ın oynadığı filmleri başlıca üçe ayırabiliriz: Tarihî
filmler, toplumsal filmler, aşk filmleri. Bunlardan en fazla
eleştiriye uğrayanlar tarihî filmlerdir.
Tarihi konu edinen filmlere getirilen eleştiri noktalarından bazıları şunlardır: bir kılıç savurmasıyla on kişiyi
birden öldürmesi, birden fazla oku aynı anda atıp birden
çok düşmanı yok etmesi, gözleri görmeden savaşıp attığını vurabilmesi, tek başına düşman sarayını basıp imparatoru öldürmesi; saraydan, kaleden, çatıdan uçarcasına
atlaması, zincir kırıp demir parmaklıkları eğmesi, akıl
almaz işkencelere dayanması vs.
Tarihi birazcık bilen, bir parça destan okuyan veya
dinleyen kişiler bu sahneleri anlamakta ve anlamlandırmakta zorluk çekmeyecektir.
Kılıç savurma ve ok atma sahnelerinde tarihsel bir
gerçeklik yatmaktadır. Bir örnek verelim: Malazgirt
Savaşı’nda Sultan Alparslan’ın Türk ordusu yaklaşık
olarak 20 bin kişiydi. Buna karşılık Romen Diyojen’in
Bizans ordusu ise yaklaşık 200 bin kişi. Yani, bir Türk
askerine on düşman askeri düşüyordu. Savaşı Türkler
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kazandığına göre bir Türk, on düşman askerini etkisiz
hâle getirmişti. İşte, bir kılıçta on kişinin öldürülmesi, tek
seferde atılan oklarla çok kişinin aynı anda yok edilmesi,
bu tarihsel gerçekliği simgelemektedir. Bu sahnelerle,
yaptıkları savaşta Türklerin düşmandan sayıca az olmasına rağmen, düşmanı yendiği anlatılmak istenmektedir.
Tek başına saray basma sahnesi de Türk tarihine uzak
değildir. Göktürkler çağında Kürşat’ın kırk yiğidiyle Çin
sarayını basması olayı, tarihî bir gerçekliktir. Kara Murat
karakteri ile Kürşat’ın yaptığı arasında bir benzerlik yok
mudur?
Sözü edilen diğer olağanüstü unsurlar ise destansı
özelliklerdir. Cüneyt Arkın’ın oynadığı tarihî filmler, destansı filmlerdir. Destanlarda olağanüstülükler görülmesi
doğaldır. Bunlar, kahramanın sıradan bir insan olmadığını, çok zor durumlarda çok zor şeyleri başardığını vurgulamak; kahramanı daha çekici ve etkileyici hâle getirmek
için halkın hayal gücünde şekillenen durumlardır. İzleyici, bir tarih belgeseli değil, destansı bir tarih filmi izlediğini unutmamalıdır.
Bugün halkımız Battal Gazi’yi, Kara Murat’ı,
Malkoçoğlu’nu tanıyorsa bunu öncelikle Cüneyt Arkın’a
borçludur. Elbette, sinema sektörünün ve tekniklerinin
günümüzdeki kadar gelişmediği bir dönemde, sınırlı
bütçeyle, bin bir güçlükle çekilen filmlerde teknik bazı
kusurlar olabilir (zıplama sahnelerinde trambolinin görünmesi, kılıç vb. silahların, kostümlerin basit olması
vb.). Bunları hoş görmek, verilen mesaja bakmak lazımdır. 1977 yılında çekilen “Hakanlar Çarpışıyor”, filmi gibi
Türk tarihinin derinliklerine giden; eski Türk töresini,
bozkır yasasını, efsane ve destanlarını işleyen filmler her
türlü imkân olmasına rağmen; bugün çekilmekte midir?
Tarihî filmlerinin yanında eleştiriye maruz kalan filmlerinin başında, iki pilotun dünyayı ele geçirmek isteyen
uzaylılara karşı başka bir gezegende verdiği mücadeleyi
anlatan “Dünyayı Kurtaran Adam” gelmektedir. Bu film,
Türk sinemasında fantastik filmin öncüsüdür. Fantastik
film, bütünüyle düş gücüne dayanan, hayalî, masalımsı
filmlerdir. Filmin çekildiği tarihin 1982 olduğu ve filmin
bütçesi göz önüne alındığında “Star Wars” tekniğinde
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bir film beklemenin yanlış olacağı anlaşılacaktır. Cüneyt
Arkın’ın film setine otobüsle gidip geldiği, geçimini
sağlamak için birkaç filmde birden aynı anda oynamak
zorunda kaldığı dönemlerde, film yapımcılarının da ellerinde milyon dolarlar yoktu herhâlde. Filme bu gözle
bakmak gerekir.
Cüneyt Arkın’ın toplumsal konulu filmlerinden olan
“Yıkılmayan Adam”ın son sahnesi de kimilerince anlaşılamamaktadır. Filmin ana repliği “Ben yıkılmam.
Aç kalırım, dayak yerim, belki de ölürüm; ama asla
yıkılmam”dır. Filmin başkarakteri Çakır, bu repliğe uygun olarak filmin sonunda defalarca kurşunlanır; fakat
yıkılmaz. Ayakta ölür ya da ölüp yere düştüğü seyirciye
gösterilmez.
Çakır, halk adamıdır. Ezilenin yanında, ezenin karşısındadır. Halkı, ezilenleri; aynı zamanda umudu da
temsil eder. Bu yüzden Çakır, yıkılmaz, yıkılmamalıdır.
“Yıkılma”nın bir anlamı da “yenilmek”tir. Yıkılmayan
Adam’dan kasıt, “Yenilmeyen Adam”dır. Bir insan aç
kalabilir, dayak yiyebilir, hatta ölebilir; fakat bu, onun
yenildiği anlamına gelmez. Çakır’ın ölmesine rağmen
yıkılmaması da onun yenilmediğini ve yenilmeyeceğini
anlatmak içindir.
Sıra dışı sahneler, somut gerçeklikle değil; mecazi
olarak değerlendirilmelidir. Nasıl ki gerçeği - tarihsel gerçekliğe sadık kalmak koşuluyla- yeniden yorumlamadan
hayalle süslemeden roman, hikâye yazılamazsa aynı şekilde gerçeği yorumlamadan ve hayalle süslemeden film
de çekilemez. Çekilirse de bu, belgesel film olur.
Cüneyt Arkın’ın eleştirilen filmleri, ya da sahneleri
bu bilinçle izlenirse onun her filminden eğlenirken öğrenilecek bir şeyler vardır. Sözgelimi, “Battal Gazi”, “Hakanlar Çarpışıyor”, “Malkoçoğlu" gibi tarihî filmlerinde,
Türk tarihinin köklülüğünü; Türklerin vatan ve millet
aşkını, cengâverliğini, at sevgisini, savaştaki maharetini;
“Köroğlu”da zulme başkaldırmayı; “Adalet”, “Babacan”,
“Cemil Dönüyor”, “Kanun Kanundur”da idealist kanun
adamı olmayı; “Öğretmen Kemal”de Atatürk’ün izinde
bir Kuvayı Milliye neferi olan cumhuriyet öğretmenlerinin neleri başardığını; “Vatandaş Rıza”da paranın
insanı satın alamayacağını, güçlülerin değil, haklıların
kazanacağını; “Baba Kartal”, “Oğul”da baba şefkatini,
bir babanın çocukları için neler yapabileceğini; “Kader
Arkadaşı”nda gerçek arkadaşlığın, dostluğun ne olduğunu; “Büyük Yemin”de sevginin kini yeneceğini; “Ala
Geyik”te tutkuların esiri olmamayı; “Maden”de sömürüye karşı durmayı, emeğe saygıyı; “Güneş Ne Zaman
Doğacak”ta soydaşlarımızın neler çektiğini, onlar için
Türkiye’nin ne anlama geldiğini, “Satın Alınan Koca”da
fedakârlığı, sevmeyi; “İstasyon/Gırgır Ali”’de gülmeyi,
masumiyeti öğreniriz. Ve dahi… Her birinde cesur olmayı, dik durmayı, mertliği, merhameti…
Cüneyt Arkın’ın hiçbir filmi, hafife alınmayı hak etmiyor. Kimilerinin burun kıvırdığı sahneleri çekebilmek
için, dublör kullanmayan Cüneyt Arkın’ın pek çok kez
ölüm tehlikesi atlattığı bile olmuştur. O, oynadığı yüzlerce filmiyle çok sevdiği halkına, kendisiyle birlikte sinema
sanatını da sevdirmiş, onu aydınlatma ve uyarma görevini
de yerine getirmiştir.
Bir nesil, Cüneyt Arkın filmleriyle büyüdü. Dileğimiz
odur ki daha nice nesiller bu filmlerle büyüsün.
Sayın Cüneyt Arkın, iyi ki varsınız. Siz çok yaşayın.

Gençlik Dergisi

33

KAYSERİ RÜTBELİ TEK
KORE GAZİ’SİNİ SONSUZLUĞA UĞURLADI
Prof. Dr. Nurhan CÜCER (Kızı)
Kore Gazisi Osman Cücer, 1928 yılında, Kayseri,
Hisarcık’ta, Ayşe-Salih Cücer çiftinin ilk çocuğu olarak
doğdu.
İlkokula Hisarcık’ta başladı. O sıralarda okul binasına
ilave yapılması çalışmaları vardı. Daha küçük yaşlardayken ülkemizin içerisinde bulunduğu sosyo-ekonomik
durumu ve bu durumun çevresindeki yankılarını, biraz
da yaşıyarak farketmiş, doğru bir değerlendirme yaparak
eğitimin önemini kavramıştı. Öyle ki okul inşaatında
çalışan amelelere su taşımış, yanlarında bulunup, onların ihtiyaç duydukları aletleri vererek, gönüllü çıraklık
yapmıştı. İlk iki sınıfı Hisarcık’ta tamamladıktan sonra, üçüncü sınıftan itibaren Kayseri, Bahçebaşı İstiklal
İlkokulu’na devam ederek mezun oldu. Bu arada annesini
kaybetmişti.
İlkokulda, ders teftişine gelen müfettişin “Vatan haini
kime denir?” sorusuna; “Devletin bir toplu iğnesini bile
ziyan eden kişiye vatan haini denir. ” cevabını vermesi,
yalnızca sosyo-ekonomik durumu değerlendirebilme değil ayrıca vatan-millet sevgisi ve devlete saygı bilincinin
de erken yaşlarda ne kadar gelişmiş olduğunu göstermektedir. O’ndaki bu vatanperver ruhu farkeden öğretmenleri,
askeri okula girmesi konusunda teşvik etmişlerdi.
Kayseri, Zincidere astsubay gedikli okuluna başvurup, sınavı kazandı. Bu okuldan mezun olduktan sonra;
Ankara, Çubuk’ta 4 aylık bir staj döneminin ardından;
İstanbul’da Mahmut Şevket Paşa Harbiye nazırlığı binasında bulunan askeri tıbbiye okulu bünyesindeki Sıhhiye
Astsubay Meslek Okuluna başladı. Bu okuldaki eğitimi
boyunca çalişkanlığı, disiplini, mesleğini öğrenme ve
yeteneklerini geliştirme gayretleriyle öğretmenlerinin
dikkatini çekmişti.
Mezuniyetten sonra, Ankara, Ayaş Yolu üzerindeki
Zir Atış Poligonunda göreve başladı. Ordunun Alman
sisteminden, Amerikan sistemine geçmesinin ardından;
on aylık bir eğitim ve öğretim sonunda cerrahi teknisyeni
oldu.
Okul yılları boyunca da dünyadaki çalkantılar devam
ediyordu. Sonunda Rusya’nın Kars’ı istemesi üzerine,
çok önemli iki savaş geçirmiş; bazı yönlerden zayıflamış
ve halen sıkıntıda olan Türkiye NATO’ya girerek bu tür
tehditlere karşı kendini güvenceye almaya karar verdi.
Natoya girer girmez patlak veren Kore savaşına bir tugayla katılmak zorunda kalındı.
Osman Cücer 1950 yılında gönderilen ilk kafile ile
Kore’ye gönderildi. Ünlü Kunuri savaşları ve diğer tüm
muharebelerde, 13 ay görev alan Osman Cücer, eğitimini aldığı harp cerrahisi uygulamaları ile hem Türk hem
müttefik orduların komutanları tarafından taltif ve takdir
kazandı.
Kazandığı “Muharip Gazi” ünvanıyla yurda döndükten sonra Ankara eski Mevki Hastanesi, Kayseri Asker

Hastanesi ve Ağrı 1. Süvari Tümeninde görev yaptı.
Savaştan döndüğü yıl olan 1951’de evlendiği eşi İlhan (Doruk) Cücer ile üç kızları vardır. En büyük kızları
halen Erciyes Üniversitesinde öğretim üyesi, diğer iki
kızları ise sırasıyla Edebiyat ve Matematik öğretmenliği
görevi yapmaktadırlar.
1959’da Haydarpaşa Asker Hastanesine atandı. Burada çalışırken, iki yıllık bir eğitim sonunda anestezi
teknikeri oldu. 1970’te emekli olduktan sonra bir süre
Amerikan Hastanesinde çalıştı. Daha sonra, memleketi
olan Kayseri’den gelen yoğun istek üzerine, Ömür Cerrahi Kliniğinde anestezist ve hastane müdürü olarak göreve
başladı. 33 sene 4.5 ay süren bu görevde 63 bin hastaya
anestezi verdi, 2000’in üzerinde başarılı spinal anestezi
gerçekleştirdi. 2004 yılında çalışma hayatını sonlandırdı.
Hemen her konuda kendine “Nasıl daha iyi olabiliir?” sorusunu soran, ve bu konuda çabasını esirgemeyen;
başkalarının dertlerini kendisininmiş gibi değerlendirip
çözüm üretmeye çalışan; ihtiyacı olan birçok kişiye baba,
abi ya da kardeş gibi yardım ve iyilik yapmaya çalışan
Osman Cücer, ömrü boyunca; mesleki, ailevi ve sosyal faaliyetlerinden artan zamanının çoğunu okumaya,
öğrenmeye ve çevresini aydınlatmaya çalışarak geçirmiştir. Çalışma hayatı sonlandıktan sonra kütüphanesini
zenginleştirmeye, meraklı olduğu Türk Tarihi, Atatürk,
Cumhuriyet, Dünya Tarihi ve Dinler tarihi üzerine bilgisini artırmaya ve hem bu bilgiyi hem savaş anılarını ve
yorumlarını paylaşmaya devam etti. Kayseri’de Kore savaşı ile ilgili anlatı ve yorumlarının yer aldığı, KANAL38
tarafından gerçekleştirilen ve yayınlanan TV programı,
Yazar Ahmet Sıvacı tarafından hazırlanan “Kore Kunuri
Hattı” adlı kitapta kendisine ayrılan bölüm, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından
gerçekleştirilen “Kütüphaneli Evler” adlı belgesel dizide
kendisine ayrılan bölüm; Erciyes Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından gerçekleştirilen toplantılarda, Türk ve Kore’li öğrencilere
verdiği röportajlar yer aldığı paylaşımlardan bir kısmıdır.
Kasım 2014’te eşini kaybeden Osman Cücer, çoklu
organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği 22 Mayıs
2019 tarihine kadar Kayseride, iki kızı ile birlikte yaşamını sürdürmüştür.
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ÖMER SEÇME
(1958-2019)

Osman FİDE*
Anadolu’yu Türkiye yapan Türk Milleti’nin
Kızık Boyu’ndan gelerek, Kayseri İli Kocasinan İlçesi
Kızık Köyü’nde yerleşen hatırı sayılır bir aileye mensuptur. Annesi Müncibe Hatun ve babası Zekeriyya
Efendidir. Kızık Köyü’nde 1958 yılında doğmuştur.
Ailenin iki erkek çocuktan küçük olanıdır. Ağabeysi Ahmet Bey de kendisi gibi öğretmendir. 1973 yılında Fevzi
Çakmak Ortaokulu’ndan 1976 yılında Fevzi Çakmak
Lisesi’nden mezun olmuştur. 1978 yılında Kayseri Eğitim
Enstitüsü’nden Sınıf Öğretmeni olarak mezun olmuştur.
15.09.1979 günü en mutlu günüdür; Akkadın (Sevim)
Hanımla dünya evine girerek hayatını birleştirmiştir. Bu
evlilikten Göknur ve Tuğba isimli dünya tatlısı kızları
hayatlarına girmiştir. Kızı Göknur’dan Ömer Cihangir
ve Duru isimli torunları hayatına girmiş bir başka mutlu
olmuştur. Kızı Tuğba Hanımdan Bilge ve İlke isimli torunları hayatının mutlu günlerine mutluluk katmıştır. Dört
torun sahibi olan Öğretmen Ömer SEÇME’nin dışarda
iyi bir insan evinde iyi bir eş olduğu çevresince de bilinen ve takdir edilen bir gerçektir.
70’li yıllar çalkantılı ve olaylı yıllardır. İçindeki
vatan ve millet sevgisi ile öğretmenlerinin de teşviki
bütünleşerek ülkücü dünya görüşünü benimseyip yaşantısına yön vermeye çalışmıştır. O yıllardaki olumsuz
gidişata dur diyecek bir şuurla yapılanan Fevzi Çakmak Mahallesindeki Büyük Ülkü Derneğine gitmeye
başlamıştır. Buradan edindiği ve aldığı bilgi ve terbiye
ile ilerde kurtuluşa gidecek gençler yetiştirmek üzere
öğretmen olmayı ve bu şekilde yurda yararlı insan yetiştirmeyi düşlemiştir. Artık bu amaca doğru yol almak
gerektiğini, çalışma ve çabaların bu yönde geliştirilmesi
gerektiğini bilerek hayatına yön vermeye devam etmiştir.
İlk atamada aday öğretmen olarak 03.01.1980’de Kayseri
İli Melikgazi İlçesi A. Halim Bezircilioğlu İlköğretim
Okulu’nda göreve başlamıştır. Sonra il içi tayinlerle
13.02.1980 tarihinde Kayseri İli Özvatan İlçesi Kermelik
Köyü İlkokulu sınıf öğretmenliğine atanır. Artık balığın
suya kavuştuğu gibi öğrencileriyle baş başadır. Bu çocuklara artık milli duygular, kutsal değerler bir su gibi
verilmelidir. Andımız okutulurken içindeki Türklük bilinci açıklanarak, milli hedefler şiir ve bilgilerle süslenerek
milli benlik oluşturulmaya çalışılmıştır. Ömer Öğretmen,
artık mesuttur. Vatan kaygı çekmesin bir nesil yetişiyor.
İdealist bir nesil geliyor… Hep bu duygu ile öğrencilerini
yurda yararlı birer birey olarak yetiştirirken bir mum gibi
etrafını da aydınlatmaya devam eder. Kermelik Köyünde

öğretmenlik yaparken vatani görev çıkar ve kısa dönem
askere alınır. Askerlik için Erzincan gözükmüştür. Bu hizmetini 02.03.1981-02.07.1981 tarihleri arasında er olarak
yaparak yerine getirir. Askerlik sonrası yine Kermelik
Köyü İlkokulu’ndaki öğretmenlik görevine 02.07.1981
tarihinde dönüş yapar. Yine Kermelik İlkokulu’nda
03.01.1982-11.08.1986 tarihleri arasında okul müdürlüğü
görevini üslenir. Birçok öğrenci mezun eder. Buradan
sonraki görev yeri Kayseri İli Kocasinan İlçesi Gözüakcalar İlköğretim Okulu olacaktır. Burada da 11.08.198620.10.1999 tarihleri arasında hizmet verir. Hizmet verirken başarısının çok iyi olması sebebi ile 15.10.1991’de
bir üst dereceye yükseltilerek ödüllendirilir. Bu arada boş
durmaz, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden
30.06.1994’te mezun olarak Lisans diplomasını alır. Yine
bu görevi esnasında kenar mahalle olarak tabir edilecek
okul çevresinde yoksulluk, eğitim seviyesi bozuklukla-
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rı sorunları dikkatini çeker ve izcilik çalışmaları ile bu
eksikliklerin giderileceği kanaatine varır. İzci lideri olmaya ve bu sorunlara çözüm bulmaya karar verir. Lider
olur ve artık ilmen, fikren ve bedenen vatana ve millete
yararlı insan yetiştirme yolunda hızla ilerlemeye devam
eder. 30 yıldır “Dört Tahtalı Eğitimci İzci Lideri” olarak,
yetiştirdiği yüzlerce Yavrukurt ‘un gönlünde yaşamaya,
sevilmeye devam eder. Ömer Öğretmenin boş vakti yoktur. Yazın ve kışın tatillerde o izci kampı senin, bu izci
kampı benim yoğun bir tempo ile yurdun ucunu bucağını
dolaşır. O yavrukurtların ilerleyen zamanda Atatürk gibi
birer Bozkurt’a dönüşmesinden keyf alır ve geriye dönüp
baktığında mutlu olur. Öğretmenlik yıllarında başarıları
biri birini izlemiştir. 21.10.1999-15.09.2003 tarihlerinde
Kayseri İli Kocasinan İlçesi İnönü İlköğretim Okulu’nda
öğretmenlik görevinde çalışır. Burada da öğretmenlik ve
izcilik çalışmaları hız kesmez. Etrafını aydınlatmaya devam eder. Bu kurumdan sonra 15.09.2003 tarihinde Kayseri İli Kocasinan İlçesi Şükrü Malaz İlkokulu’na geçer.
Bu okulun binasının kentsel dönüşüm nedeni ile yıkılması
11.12.2018 tarihine rastlar ve bu kurumun yerine yine
aynı mahallede ve aynı tarihte açılan Mehmet İlgü İlkokulu Öğretmenliğine atanır. Bu okulda ki görevine devam
ettiği ve yaz tatilinin olduğu sırada hastalanır. Tedaviler
sonuç vermez ve bu tedaviler esnasında kalp krizi geçirip
18.07.2019 günü Hakk’a yürür.
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Hakk’a yürüyen Ömer Öğretmeni aile çevresi,
yakınları, meslektaşları, gönüldaşları, tanıdıkları, tanımadıkları Hunat Camiindeki cenaze namazından sonra
tekbirlerle, helallik vererek Kayseri Şehir Mezarlığındaki
kabrinden uhrevi dünyasına yolcu ederler. Ömer Öğretmen için yeni bir hayatın başlangıcıdır… Daha önce bu
hayata gidenlerin ruhları Ömer Öğretmene hoş geldin
diyerek umulur ki sevdiklerinin ruhları ile kucaklaşacaktır. Ömer Öğretmen de sevdikleri gibi hayata hep gülümsemiş, “yaratılanı yaratandan ötürü sevmiş”, insanlara
hep bu göz ile bakmıştır. Gözünü budaktan esirgemeden
Yüce Türk Milleti için uçmağa varan, ruhları Tanrı
Dağları’ndan Anadolu’ya gezinti yapan kahramanların
ruhları ile yeni bir âlemde buluşmuştur. O âlemden bu
âleme ruhi gezintilerinde hep Cennet ehli olarak hatıralarımızda yaşayacaktır.
Hatırası önünde dualarımız daima sevdikleri ile
ona olacaktır.
_____________
(*) Osman FİDE Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişi
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MİLLÎ MÜCADELE’DE
CESUR YÜREK
Turan ZORLU

İPSİZ RECEP

Kurtuluş Savaşı içinde yer alan ve bunu gerçekleştiren
kahramanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Basıp
geçtiğimiz topraklar nice kahramanları koynunda büyütüp
can pazarına salmış; o yiğitler de kanını, canını vererek bu
toprakları vatan yapmış,muhafazasını da bu vatanı karşılıksız sevenlere bırakmışlardır. Kahramanlarını tanımayan
milletler kahramansız kalır; kahramansız kalan milletler,
suyu kurumuş çeşmeler, ateşi sönmüş ocaklar gibidirler.
İstiklal Savaşı’nda adı bilinen ve bilinmeyen sayısız
kahramanlarımız vardır. Cumhuriyet tarihimiz M. Kemal
Paşa’ya göre dizayn edildiğinden onun yanı başında yer
alan ve zaferde büyük payı olan kahramanlardan fazla söz
edilmez, onların ortak adı Atatürk’ün silah arkadaşlarıdır.
İşte bu kahramanlardan biri olan Recep Reis, Teşkilat-ı
Mahsusa, milis kuvvetler ve Kuva-yı Milliye hareketleri
içinde yer alan bir halk kahramanıdır. Ana tarafından soyu
Kırım’daki Kuman/Kıpçak Türklerine dayanan, Doğu
Karadeniz’e gelip yerleşen,
yaklaşık 500 yıllık geçmişi ile
tanınan Dervişoğullarından Cemile; babası, Emiralioğullarından tütün tüccarı Hüseyin’dir.
Rize’nin portakallık mahallesinde 1962 yılında dünyaya
gelen Recep çok haylaz ve söz
dinlemez bir çocuk olduğu için
annesi tarafından ‘’İPSİZ’’ lakabı ile çağrılmıştır.
Recep 1900’lü yılların başında Rize-Batum ve Kafkasya
arasındaki yolcu taşımacılığı
yapıp Rize’ye gaz, tuz, mısır ve
şeker getiriyor, Batum’a portakal, mandalina ve tütün satarak
baba mesleğini devam ettiriyor.
1905
yılında
Yıldız
Sarayı’nda II. Abdülhamit’e
yapılan suikastı duyunca ipsiz
Recep deliye döner, orta yerde
Ermenilere küfreder. Tütün ticareti yaptığı Kafkasyalı Ermeniler bu gerginlik üzerine ipsiz

Recep’in parasını vermezler, Recep zarar eder.
Batum’da Rize’ye yolcu taşırken gemisine 17 kişi binmiştir. Bu kişilerin Ermeni komitacılar olduğunu anlayan
İpsiz Recep, arkadaşı Abdullah’la birlikte bu militanları
bertaraf eder ve denize atar. Rus vatandaşı olan bu Taşnak komitacılar için İstanbul’a protestolar yağmaya başlar.
Ruslar ipsiz Recep ve arkadaşı Abdullah’ın kendilerine
teslim edilmelerini ister. Recep zaptiyeler tarafından aranır. Öldürülen militanların da Türkiye’de işledikleri suçlardan dolayı arandıkları ortaya çıkar. Trablus ve Balkan
Savaşları’nın çıkmasıyla Recep Reis ‘’Umumi Af’’ fa uğramıştır; ama zaptiyeler yine de İpsiz Recep’in takibindedir. Recep Reis, Batum’a gider ve çok geçmeden Batum’da
yakalanır. 6 ay hücre hapsinden sonra Sibirya’ya gönderilir. Sibirya’da çok işkence çekmiştir. Bir Azeri Türk gardiyanın yardımıyla kamptan, belki de ölümden kurtulmuştur.
Rize’ye dönen İpsiz
Recep, Almanya’da bulunan İttihat ve Terakki lideri
Talat Paşa’nın talimatıyla
Teşkilat-ı Mahsusa’ya katılır. Kurduğu milis güçlerle
Rize’nin kurtuluşuna yardım eden ekibin içinde yer
alır.
Ruslar geri çekilirken
ellerindeki silahların bir
kısmını bölgedeki Rumlara
ve Ermenilere verir, onları
silahlandırıp bölge halkına
baskı uygulayarak bölge
insanını göçe zorlayıp Yerlerine Rumları yerleştirerek
bölgedeki Türkleri azınlık durumuna düşürüp bir
‘’Pontus’’ devleti hayalleri
kurmaktadırlar.
Ruslar 1917 Bolşevik
devrimi ile geri çekilmek
zorunda kalınca Rumların
yüz yıllık hayalleri olan
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‘’Pontus’’ devleti hayalleri de yok olup gitti.

yı Fevzi Çakmak’ın takdirlerini kazanır.

İpsiz Recep, Rize’nin kurtuluşundan sonra tekrar deniz
taşımacılığına başladı. Gemisi batınca işsiz kaldı.

Kefken’de bir binbaşı komutasındaki İstanbul hükümeti kuvvetleriyle çarpışıp galip gelmiştir. Kendisine padişahın emrine girip maaş bağlanması teklif edilmiştir.
Binbaşıya “al askerini git, benim Mustafa Kemal’e sözüm var.” demiştir. Mustafa Kemal’den gelen telgrafları
yanındaki birine yüksek sesle okutur, Atatürk’e olan saygısından dolayı ayakta dinlemiştir.

Recep Reis, Kuvayı Milliye ile tanışmadan önce (Kuvayı Milliye; ordu ile iş birliği yapan Kurtuluş Savaşı’nın
ilk çete ve silahlı savunma kuruluşudur. Dolayısıyla Kuvayı Milliye işgal altındaki bir ülkede halk tarafından oluşturulmuş direniş örgütleridir. Bu Kuvayı Milliye ruhu sadece
Türk Milletine ait asil bir davranıştır.)
İpsiz Recep İstanbul ve çevresinde Duyunu Umumiye adına görev yapanların karar ve uygulamalarına karşı çıkarak Duyun’a ait ihtiyaç maddelerini yağmalayarak
fakir fukaraya dağıtmış, 7 kişiden oluşan ekibiyle yerli
halka rahat ve huzur vermeyen Ermeni ve Rum çetelerine karşı da mücadele etmiştir. Rize’deki İttihat ve Terakki
temsilcisi Mataracı Mehmet Efendi tarafından M. Kemal
Paşa’nın talimatıyla müfreze kurarak Kuva-yı Milliye’ye
katılan İpsiz Recep, Mim Mim grubundan Yüzbaşı Ziya
Bey Recep Reis,e Sarıyer ve Beykoz bölgelerindeki çeteleri etkisiz hâle getirilmesi görevini verir. Rum çetelerinin en ünlülerinden ‘’Andon’’un gittiği meyhaneye boğaz
tokluğuna bulaşıkçı olarak girer ve günlerce çalışır. Sonunda ‘’Aandon’’u öldürür. Çetenin bütün elemanlarını
bertaraf eder. Recep Reis hakkında tutuklama kararı çıkar.
Mim Mim grubundan Yüzbaşı Ziya, Andonu öldürdüğünün anlaşıldığını söyleyerek bölgeden uzaklaşmasını ister.
Adapazarı Karasu ve Kefken adasına karargâh kuran
İpsiz Recep, Rize’li diğer arkadaşlarını yanına çağırır,
Fevzi Paşa’nın emriyle cezaevinde yatanlar çıkartılarak
300 kişi Recep Reis’in çetesine katılır. Bu sayı 1200’e
kadar çıkmıştır. Bir yandan Yunan kuvvetleriyle savaşılmıştır. Bir yandan da İstanbul’da Türk, İngiliz ve Fransız
cephaneliklerinden gizlice baskınlarla alınan silahlar zor
şartlarda Anadolu’ya taşınmaktadır.
İpsiz Recep, Adapazarı ve çevresinde Rum ve Ermeni
çetelerine karşı “çeteyle çete savaşır” yaklaşımıyla mücadele vermiş ve başarılı olmuştur. Recep Reis’e Sakarya
Savaşı’nda, Yunanlıların Sakarya’nın doğu kıyısına geçmesini engelleme görevi verilmiş ve o, bu görevi başarıyla yapmıştır. Adapazarı isyanının bastırılmasında önemli
yararlılıklar göstermiştir. Kandıra’yı Yunan işgalinden temizlemiştir. Geyve hükümet konağını Yunanlılardan geri
alarak konağa Türk bayrağı çekmiştir. Bir Yunan gemisine
yük boşaltırken baskın düzenleyip Kefken’e getirerek cephane ve malzemelere el konup silahlar Anadolu’ya ulaştırılır. Rus Gemisini esir alarak yüküne el konur ve halka
dağıtılır. İngiliz gemisine baskın düzenlenerek Amiral’i
öldürülür.
Atatürk’ün emriyle 1800 kişilik çetesiyle düzenli orduya katılır. Milis yüzbaşı rütbesi ile Kazım Karabekir ve
Ali Fuat Paşa’nın emrinde I. İnönü, II. İnönü ve Sakarya
Savaşı’na katılır. Sakarya Savaşı’nda ağır yaralandığı için
Büyük Taarruza katılmaz. Çetesinin başında Zekeriya Tiryaki görev yapar. Sakarya Savaşı’ndaki başarısından dola-

Millî Mücadele’nin bitmesinden sonra evine çekilen
İpsiz Recep, mücadele ve savaş adamı olduğu kadar dine,
maneviyata, ahlaki kurallara son derece bağlı bir kişiliğe
sahiptir. Takdire şayan başka bir tarafı da bu davaya önce
yararlı, sonra zararlı olan bazı milis kuvvetlerinin bulaştığı
siyasi entrikalara bulaşmamasıdır. Recep Reis doğruluğu,
mertliği ve dürüstlüğü sayesinde etrafındakilerin takdirini
toplayarak kendisine yakınlığın ve büyüğü sayma anlamına gelen ‘’Emice’’(amca) diye hitap edilmiştir. M. Kemal
Paşa Ankara’ya davet etmiş ve görüşmüştür. Ankara’ya
gelip M. Kemal tarafından kabul edilince M. Kemal kendisine ‘’Amca’’ diye iltifatta bulunmuştur. M. Kemal, İpsiz Recep’in hizmetlerini son derece takdir etmiştir. Benden ne istersin, diye sorduğunda “sağlığınız paşam” diye
cevap vermiştir. Karasu’da kendisine verilen tarlalarında;
elinde olanı olmayana verdiği,dünya nimetlerine el, menfaate kucak açmayan dostluğu ön planda tuttuğu için arkadaşlarına ve halka dağıtmıştır.
Kendisine istiklal madalyası verildiğinde “Biz bu işi
madalya almak için değil vatanı ve namusumuzu kurtarmak için yaptık” diyerek almaması Recep Reis’in
inançlı mücadelesinin belirgin örneğidir. İpsiz Recep kendisine bağlanan 250 lira olan maaşı kabul etmeyerek Teyyare Cemiyetine (THK) bağışlamıştır. 11.06.1928 tarihinde tifodan öldüğünde serveti bir köstekli cep saati idi.
Bir gün bahçesinde çalışırken Ankara’dan bir heyet
gelerek kendisini Ankara’ya davet edip kendisine Milletvekilliği teklif ettiklerinde kendine yakışır bir cevapla “
Efendiler, biz işimizi tamamladık. Savaşta dik duran
başımızı siyasette eğmeyiz. M. Kemal Paşa’ya saygılarımı bildirin.’’ diyerek geri çevirir.
Günümüzdeki ihale takipçisi siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve danışmanları, kendilerini menfaat uğruna satanları,
bir vekillik, bir koltuk uğruna takla atanları,rüşvetçilerin
önüne yatan bakanları, liderleri önünde eğilerek yerlere
kapananları, paraya pula tapanları gördüğümüzde Kurtuluş Savaşı’mızın başından sonuna kadar cepheden cepheye koşan Kuva-yı Milliye kahramanlarına, milis komutanlarına, mezarları kaybolmuş sayısız şehit ve isimsiz
kahramanlardan… Demirci Efelere, Kara Yılanlara, Şahin
Beylere, Sütçü İmamlara, Topal Osmanlara, Kara Fatmalara, Nene Hatunlara Tayyar Rahimelere, Cambaz Mehmetlere ve İpsiz Receplere müteşekkir olmamak mümkün
değil. ONLAR OLMASAYDI BU VATAN KURTULUR
MUYDU?
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EĞİTİMDE GELİNEN NOKTA
Nazım PEKER
Yapmayın, etmeyin, sistemle fazla ve siyasi olarak
oynamayın diye diye dillerimizde tüy bitti de anlatamadık
gitti.
Onca bakan değiştirildi. Her gelen bakan, “Sistem
kötü, sistemi baştan değiştiriyoruz” diyerek göreve başladı.17 yılda 10’a yakın insan milli eğitim bakanı oldu.
İçlerinde eğitimci olanı mumla aradık ama nafile. Prof.
Dr. Ziya Selçuk hariç
Sonuç: sistem felç oldu. Sistemi değiştirenler bile sistemin içinden çıkamadılar ki, bu ülkenin yavrularını bir
düşünün. Eğitim, bakkal Mehmet ağanın veresiye defterine döndü.
Gelinen nokta, felç olmuş bir eğitim, felç olmuş bir
nesil ve eğitimden nefret eden bir gençlik.
Sistem, adeta bir nesli mahvetmeye programlı, cehaleti
öven ve özendiren bir üniversite gençliği oluşturmuş vaziyette. Öyle ki, okuyanı, araştıranı, düşüneni tehlikeli gören
eğitimcilerin ve bunlara değer veren yöneticilerin sonucudur eğitimdeki dökülme ve çözülme.
İktidar, eğitimin kalitesi ve niteliğiyle değil, iç siyasete
dönük slogan ve daha çok oy devşirme amacıyla ilgilenmekte.
Sonuç kocaman bir sıfır!..
Ne yazık ki bu yılda yine sınıfta kaldık.
Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları açıklandı.
YKS sonuçları içler acısı, tam anlamıyla da dökülmüşlük.
Temel yeterlilik testinde ve fen ağırlıklarda hemen hemen yok olan bir gençlik oluşmuş. Cismen var ama beyin
olarak, bilgi olarak, düşünce ve akıl yürütme olarak sıfır
bir gençlik.

Şu tabloya bir bakınız ve sorunuz kendinize, yarının
Türkiye’sini kimler devralacak diye?
Sorunuz kendinize, her okul İmam-Hatip yapıla yapıla
nereye gelmişiz diye!..
Sorulan:
40 matematik sorusundan ancak: 5.6 sına,
20 fen sorusundan ancak: 2.2 sine,
20 sosyal sorusundan ancak: 4.6 sına,
40 Türkçe sorusundan ancak: 14.6’ sına doğru cevap
verilebilmiş, bizim gençlik. YAZIK!..
Kalkınmış ve çağı yakalamış olarak bu nesille mi
2023’ü kutlayacağız?
Bakınınız bayanlar, beyler kırk yıl önce bile kıt
imkânlarla verilen eğitim ve öğretimde başarı bugünkünden kat be kat daha yüksekti.
O yıllar da İmam-Hatipler bile Tıp Fakültelerine, mühendislik fakültelerine öğrenci verebiliyordu?
Bunca gelişmiş imkânlara rağmen geldiğimiz nokta
burası.
Vay halimize, vay halinize!.. Artık yeter demeyelim
mi?
Eğitimsiz bir gençlik ülkemiz için en büyük tehdit ve
tehlike değilse nedir?
Siyasi rant hesaplarını bir yana bırakın da akılcı, çağdaş, modern eğitimin, hepimizin geleceği olduğunu hatırlayınız, anlayınız artık.
Ülkenin ve ülke gençliğinin ufkunu da, geleceğini de
daha fazla karartmayın.
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PROJE OKULLARI GERÇEĞİ
Barlas BAŞTUĞ
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği 2002 yı- tasfiyesi amaçlanmaktadır. Peki, bu durumda bu okullara
lından günümüze kadar eğitimle ilgili birçok değişiklik gelenlerin liyakat ilkesine göre seçileceği belli mi? Hayır.
yaptı. AKP iktidarının tamamında farklı eğitim bakanları Uygulamada öğretmen okul müdürünün esiri oluyor. Çünfarklı değişikliklere, uygulamalara imza attılar ancak bu kü okul müdürü öğretmen seçiminde keyfi bir hakka sahip,
değişiklikler, uygulamalar araştırmaya dayalı, bilimsel ve ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlükleri, yandaş sendika ve Vabir programa doğrultusunda değil keyfi yapıldı. Yapılan lilikler de söz sahibi olabilecek. Bu durumda bu okullarda
bu keyfi değişiklikler eğitimi içinden çıkılmaz bir noktaya görev yapan öğretmenler sadece kukla olacak, müdürün
getirdi. Eğitim alanı en başarısız olduğu alan oldu. So- esiri olacak, öğretmen kimliği, kişiliği ayaklar altına alınanuçta kaliteli eğitim kaliteli ülkedir diyebiliriz. Eğicak, öğretmen devlet memuru değil müdürün memuru
tim bir düzene kavuşursa ülke daha hızlı kalolacaktır.
kınır. Eğitimin keyfi olarak değiştirilmesi
Öğretmen
İktidar partisi bu yanlıştan dönmeli,
yeni sorunlara yol açmakta ve istikrara
seçiminde
bu komediyi artık sonlandırmalıdır. Bu
kavuşmasını engellemektedir. Adakayda değer bir ölçüt
modelin ülkeye kattığı bir değer yoklet ve Kalkınma partisinin yaptığı
tur. Yeni bakanla birlikte akla, manolmaması, idarecilerinin
bu keyfi değişimler her seferinde
tığa, bilime ve çağın gereklerine
atanmasındaki keyfiyet
bir yaş grubundaki çocuklarımızı,
uygun yeni eğitim politikası konudikkate alındığında Proje
gençlerimizi feda etmiştir. Bedeşulmalı, paydaşlarla tartışılmalıdır.
okulları standartları olmayan,
lini millet ödemiştir. Eğitimde son
Okullar devletin okulu gibi olmalı
keyfi uygulama ise Proje Okulları sadece muhalif öğretmenlerin siyasetin arka bahçesi durumundan
gönderilerek yerine yandaş
uygulamasıdır.
çıkarılmalıdır. Adaletin gereği ola-

sendikalı öğretmenlerin
Proje okulları 2014 yılında başrak liyakat ilkesi tüm bakanlıklarda
doldurulacağı bir okul
lamış, 1 Eylül 2016 yılında da MEB
hayata geçirilmelidir. Unutulmamamı
modeli olduğu
tarafından yayımlanan bir yönetmelikle
gereken nokta eğitim Milli ve her türlü
aşikârdır.
çerçevesi çizilmişti. Uygulamanın önce,
siyasi hesapların üzerinde olmalıdır.
yönetmeliğin sonra olmasının amacının anOKUL KURSLARI
lamsızlığı bir yana, proje okulları yönetmeliğinin
Proje okulu komedisinin yanında okul kursları koamacı özetle; ‘Belirli eğitim reformu ve programları uygunusu da yeniden ele alınmalıdır. Okul kurslarından çok
layan okulların proje okulu olarak belirlenmesi’ şeklinde
şikâyetler gelmektedir. Şikâyetlerin odağında kurs görevifade edilmektedir. Bu liselerde özel proje uygulamalarılendirmelerinin siyasi görüşlere ve sendika üyeliklerine
nın yapılacağı, akademisyenlerinde danışmanlık hizmegöre yapıldığı, öğrenci tercihlerinin yönlendirildiği veya
ti vereceği hatta görev alacağı, laboratuvar imkânlarının
tercihlerin üzerinde oynama yapılarak yandaş veya okul
daha yüksek olacağı, bu okulların elektronik, bilişim, altyöneticisinin arkadaşı olan öğretmenlerin kayırıldığı iddiyapı olanaklarının en üst seviyede olacağı ve üniversiteaları yer almaktadır. Hatta yapılan şikâyetlerin görmezden
lerle işbirliği yapılacağı belirtildi. Ancak bu işin bahanegelindiği, işlem yapılmadığı ileri sürülmektedir.
siydi, amaç Türkiye’nin kaliteli okullarını ele geçirmek ve
Eğitim Türk Milletinin kalkınması için ana kaynaklarkadrolaşmaktı. Öğretmen seçiminde kayda değer bir ölçüt
dan
biridir ve asla bir siyasal partinin arka bahçesi değildir.
olmaması, idarecilerinin atanmasındaki keyfiyet dikkate
Eğitimi
yönetenler adalete, liyakate önem vermek zorunalındığında Proje okulları standartları olmayan, sadece
muhalif öğretmenlerin gönderilerek yerine yandaş sendi- dadırlar. Sözlerime Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle
kalı öğretmenlerin doldurulacağı bir okul modeli olduğu son veriyor, saygılar sunuyorum.
aşikârdır.
Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitiAyrıca bu okullarda en fazla 8 yıl görev yapılacağı, son- me, eğitim ise öğretmene dayalıdır.
rasında tayin isteneceği, tayin istemeyenlerin zorunlu olaEğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yükrak tayin edileceği şartı niyeti kuşkuya yer bırakmayacak sek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünölçüde ortaya koymaktadır. Bu okullarda görev yapanların lüğe sürükler.

