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 Mustafa ÖZTÜRK
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ELBETTE TÜRKÇÜYÜZ
Türk milletine mensup olan her bireyin Türkçü 

olması, hem hakkı hem de görevidir. Bu, doğal bir 
şey… Arının bal yapması, bulutun yağmur indirmesi, 
ağacın meyve vermesi gibi… Normal ve tabii olmayan, 
Türk’ün Türkçü olmamasıdır.

Ziya Gökalp’ın da belirttiği gibi “Türkçülük, Türk 
milliyetçiliğinin adıdır.” Bu nedenle Türkçülük ile 
Türk milliyetçiliği arasında hiçbir anlam farkı düşünül-
memelidir.  Geçen asırda,  önceleri Türkçülük terimi 
ağırlıklı olarak kullanıldı, sonraları ve günümüzde ise 
Türk milliyetçiliği terimi daha çok tercih ediliyor.

Türkçülük, Osmanlı Devletinin dağılma döneminde 
ve özellikle Balkan bozgunu üzerine devleti ve Türk 
vatanını kurtarma nefsi-i müdafaasıyla doğan bir fikir 
hareketidir. Türkçülük olmasaydı, bugün Türkiye Cum-
huriyeti de olamazdı. Çünkü Türkçülük, milli bağım-
sızlık, milli egemenlik, milli kültür demektir.

Türkçülerin milli tarihe bağlılığı, ortalarına sevgisi 
ve bu nedenle soylarına duydukları sonsuz hürmetleri 
onların ırkçı olduklarının delili sayılamaz. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene!”, “Bir 
Türk dünyaya bedeldir!” , “Muhtaç oluğun kudret, da-
marlarındaki asil kanda mevcuttur.” gibi sözleri; Batı 
emperyalizminin bitmez saldırıları altında ezilen Türk 
milletini ayağa kaldırmak için söylenen sözlerdir, ırkçı-
lıkla alakası yoktur.

Irkçılık, bir milletin başka bir millete zulmetmesi 
demektir. Hitler’in Yahudileri çeşitli metotlarla yok 
etmesi, ABD’nin Kızılderi-
lilere yaptıkları, SSCB’nin 
Tatar ve Ahıska Türklerini 
uzak diyarlara sürmesi ırk-
çılığa vereceğimiz örnekler-
den bazılarıdır.

Biz Türkler ırkçılığa en 
çok maruz kalan mazlum ve 
mağdur bir milletiz. Doğu 
Türklerini saymazsak, Batı 
Türkleri olarak 1683’ten 
1922’ye kadar yenildiğimiz 
tüm savaşların sonrasında 
hep ölüm ve göç yaşadık.

Bu tarihler arasındaki 

tüm savaşları kaybettiğimizi hesaba katarsak yaşanan 
acıların korkunçluğu anlaşılacaktır. Verdiğimiz şu ör-
nekler, bir Türk’ün değil bir yabancı tarihçinin “Ölüm 
ve Sürgün” adlı kitabından alınmıştır:

1821 Yunan ayaklanmasında:
Öldürülen Müslüman:25,000
Göçe zorlanan Müslüman:10.000
93 Harbinde Ruslar ve Bulgarlar, Müslümanların 

soyunu kurutmak için, kıyım, yağma, talan, göçe zor-
lama, ev yakma, mahsule el koyma, ırza geçme gibi 
insanlık dışı eylemler yaptılar. 1877’de Bulgaristan’da 
1.501.883 Müslüman vardı. Bu savaşta (1877-1878):

Katledilen Müslüman:260.000
Yola çıkan Müslüman:515.000
Yola çıkanların çoğunluğu da açlık ve hastalıktan 

yolda kalmış, ölmüşlerdir.
1811’de Balkanların Osmanlı kesiminde 3.242.000 

Müslüman yaşıyordu. Bu, toplam nüfusun yüzde 
51’iydi. Balkan Savaşları neticesinde bu nüfusun yarısı 
yok edildi. 

Tablo şöyle:  
Öldürülen Müslüman: 1.450.000
Göç ettirilen Müslüman: 413.922
1. Dünya Savaşında özellikle Doğu Anadolu ve 

Kafkasya’da Rusların ve Ermeni çetelerinin yaptıkları 
katliamlar unutulamaz. 1912’den 1922’ye Osmanlı’nın 
doğu vilayetlerinde Müslüman ahalinin nüfus kaybı 
şöyledir: Ölüm: 1.190.000, İç göç: 900.000

Osmanlı Türkiye’sindeki 
kayıplar ve göçlere baktı-
ğımızda toplamda, ölenler: 
5.060.000; göçe çıkanlar: 
5381.000 olarak hesaplan-
mış olup ölen askerler sayı-
lara dahil edilmemiştir.

Anlaşılacağı üzere zul-
meden değil, zulme uğrayan 
bir milletiz.

Bulgaristan, Yunanistan, 
Ermenistan;  Müslüman 
Türklere uygulanan etnik 
temizlik sonucu kurulan 
devletlerdir. Adı geçen 

“Biz Türkler ırkçılığa 
en çok maruz kalan 
mazlum ve mağdur 

bir milletiz. Doğu Türklerini 
saymazsak, Batı Türkleri ola-
rak 1683’ten 1922’ye kadar 
yenildiğimiz tüm savaşların 
sonrasında hep ölüm ve göç 
yaşadık.”
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milletler, erkekçe savaşarak değil, siyasi amaçla etnik 
temizlik yapıp bebeklere dek katlederek bugünkü dev-
letlerini kurmuşlardır. Bizim anlımızda böyle bir kir 
yoktur. Ermeni soykırımı iddiaları tarihçiler tarafından 
çürütülmüştür.

Zulüm, töremizde de dinimizde de yoktur. Türk 
devletlerinde özellikle Türk olmayanlara karşı bir ada-
letsizlik söz konusu değildir. Tam aksine Türk soylu 
olmayanların baş tacı edildikleri tarihi bir gerçektir. 
Bunun acılarını çekmedik değil. Devlet zayıflayınca 
bizi sırtımızdan hançerlediler. İçimizdeki Rumlar, Er-
meniler ve Arapların bir kıs-
mı, maalesef bize nankörlük 
yapmışlardır. Bunlara karşı 
birtakım önlemler alınması, 
vatan savunmasının bir ger-
çeği idi.

Bizim kimsenin topra-
ğında gözümüz yoktur. Biz 
her millet gibi özgür ve 
onurlu yaşamak istiyoruz. 
Ancak hiçbir millet bizi hor, 
küçük göremez. Buna izin 
vermeyiz. Çünkü biz nasıl 
bir millet olduğumuzun 
bilincindeyiz. İsteseydik 
eğer, bugün birçok millet ve 
devlet yaşıyor olamazdı. Türk’ün merhamet ve adaleti 
sayesinde var kaldıklarını kabul etmeleri gerekir.

Sözü uzatmayalım: Türkçülük, ırkçılık değildir. 
Büyük Türkçülerden hiçbiri ırkçılık yapmamıştır. 
Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul, 
Atatürk, Alparslan Türkeş vb… Millet tanımında sa-
dece ırkı esas alıp diğer unsurları dikkate almayan bir 
Türkçüye de rastlayamazsınız. Çünkü ırkın biyolojik, 
milletin ise sosyolojik bir gerçek olduğunu biliyorlardı.  
Dolayısıyla Türkçülere yöneltilen ırkçılık isnadı bir 
iddia ve iftiradan öteye geçemez.

Elbette Türkçüyüz!
Türk olmanın bizlere yüklediği görevler nedeniyle 

Türkçüyüz.
Türkiye’yi tüm emperyalist saldırılara karşı koru-

mak gibi bir millî görevimiz var, bunun için Türkçü-
yüz. Türk olmanın bize verdiği seciye ve ahlakın ebe-
diyen yaşatılması için Türkçüyüz.

“Türkiye Cumhuriyetinin temeli, Türk kültürü ve 
Türk kahramanlığıdır.”  Yani Türkçülüktür. Bu temeli 
korumak ve daha da sağlamlaştırmak için Türkçüyüz.

Yeryüzündeki bütün Türklerin insanca yaşamaları 
en önemli dileğimizdir.  Bu dileğin gerçekleşmesi için 
Türk devlet ve toplulukları arasında çok sıkı bir işbir-
liği ve dayanışma şarttır. Bu yolda çalışmayı görev 
saydığımız için Türkçüyüz. Kerkük’te, Bayırbucak’ta, 
Karabağ’da zulme uğrayan Türklerin haklarını elbette 
savunacağız. 

Ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin birliği, et-
nik ayrışmalara karşı durmayı gerektirir. “Türkiye 
Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türk’tür.” Her vatandaş haklar ve görevler bakımından 
eşittir. Bu bakımdan Kürtçülük; Çerkezcilik gibi akım-
lar zararlı ve bölücülük sayılmıştır. Kendilerini Kürt, 
Çerkez vb. tanımlayan vatandaşların dillerini konuşma 
ve geleneklerini yaşama konusunda bir engelleri yok-
tur. Ekonomik ve siyasi tüm haklara sahiptirler. Cum-
hurbaşkanı, başbakan, genelkurmay başkanı olabiliyor-
lar. Türkiye’nin en zenginleri arasında adları geçiyor. 

Ancak ayrı statü, bayrak, 
toprak talepleri olamaz ve 
asla kabul de edilemez. 

Kürtçülüğün nasıl bir bö-
lücülük olup vatan ve millet 
bütünlüğümüzü nasıl yara-
ladığını 40-50 senedir hep 
beraber gördük ve yaşadık. 
Habur-Oslo-Dolmabahçe 
ihanetlerine rağmen bugün 
eğer bir Kürdistan kurulma-
mış ise bunu da Türkçülük 
bilincine sahip vatan evlat-
larına ve sağduyu sahibi tüm 
vatandaşlara borçluyuz.

Türkiye’de Türkçülüğü 
de Kürtçülük gibi bölücülük sayanlar hep olmuştur. 
Bunlar, Türkiye’yi kimlerin kurduğunu ve Anayasa’nın 
temel maddelerini bilmiyorlar ise daha neyi bilecekler? 
Türkçülerin PKK gibi bir terör örgütü mü var? Siyasi 
iktidarın yanlışlarını söyledik diye hata mı yaptık? Ha-
bur, Oslo, Dolmabahçe ihanetine destek mi vermeliy-
dik?  Türkiye’den toprak talep eden Barzani’nin bay-
rağına göz mü yummalıydık? Türkçüler neler yaptı da 
bölücü oldular; devletlerine hangi sorunları yaşattılar? 
Lütfen söyleyin…

Türklük ve Türkçülük düşmanlığının çeşitli sebep-
leri, iç ve dış kaynakları vardır. Farklı oy devşirmeden 
tutun da İslam’ın yanlış yorumlarına kadar… 

İslamiyet, milliyetçiliği değil, ırkçılığı yasakla-
mıştır. Türkçülüğün ırkçılık olmadığını ise yukarda 
açıkladık. Milletleri var eden, onlara ayrı ayrı diller 
veren Allah’tır. Millet olunca, ferdin milletini, yaşadığı 
toplumu sevmesi demek olan milliyetçilik de mutlaka 
olacaktır. Bir hadis-i Şerifte, “Sizin en hayırlınız, kendi 
kavmini himaye ve müdafaa edendir; bu yüzden günah 
işlemedikçe.” diye buyrulmuştur.

Vatan, millet sevgisi fıtri bir sevgidir. Vatanını savu-
nurken ölenler, şehittir. 

Dolayısıyla Türk milliyetçiliğinin İslam’a aykırı 
hiçbir yanı, yönü ve ilkesi yoktur. Irkçı değiliz, emper-
yalist değiliz, saldırgan değiliz. Vatanımızı, bayrağımı-
zı, dilimizi, bizi millet yapan değerleri savunuyoruz. 
Suç mu?

“Türkiye’yi tüm emper-
yalist saldırılara karşı 
korumak gibi bir millî 

görevimiz var, bunun için 
Türkçüyüz. Türk olmanın 
bize verdiği seciye ve ahla-
kın ebediyen yaşatılması için 
Türkçüyüz.” 

Gençlik Dergisi4



“Halkla kaynaşmak” Halkçılık İlkesi’nin temel bir 
unsurudur. Aydınlar tarafından gerçekleştirilir. Yurdunu 
ve halkını seven, kendisini yetiştiren, varlığını ve bilgisini 
halkın hizmetine koşan, genç, yetişkin herkes aydındır.

Aydın halkın arasına girmeli, onunla kaynaşmalı, 
ondan esinlenmelidir. Fikirlerini halkın ruhundan alma-
lıdır. Halkla kaynaşmak kendiliğinden olmaz; bilinçli 
ve hazırlıklı olarak aydınların halka gitmesiyle, halkla 
bütünleşmesiyle olur. Aydınlar halkı tanır, bilinçlendirir, 
bilgilendirirler.

Aydın, halkımızın toplumsal düzeyini yükseltmek için 
çalışır. Halkı tanır, eksiği nedir, görüp gösterir. Aydın hem 
halka yol gösterir, hem ondan esinlenir. İyi günde, kara 
günde, her olayda milleti aydınlatır, uyarır; kurtuluş yolu-
nu gösterir. Yurttaşları ulusal hedeflere yöneltir.

Aydınlarımız, gençlerimiz hangi hedeflere, ne için 
yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi zihinlerinde 
iyice kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice sindirile-
bilir ve kabul edilebilir bir hale getirmelidir. Ancak ondan 
sonradır ki, işe başlamalıdır.

Aydınlar amaçları için örgütlenmeli, platformlar oluş-
turmalı, dernekler kurmalıdır. 
Halkı araştırmalı, halkın 
arasına girerek sorunlarını 
öğrenmelidir.

İşte, bu saydığım işleri 
kendisine görev bilen aydın 
kişiye, gençlere “halk dostu” 
diyorum. Halkın dostlarının 
bu yolda çalışırken uyma-
ları gerekli olan kuralları 
aşağıda sıralıyorum.

* ** *
1- Halk dostları bir top-

luluktur. Kendilerine özgü 
bir kültürü, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak değer, 
inanç, tutum ve davranışları vardır. Atatürkçü yurtsever-
lerdir. Faaliyetin başarısı ve sürekliliği bunlarla sağlanır.

2- Halk dostu halkla candan dostluk kurar. Onu ta-
nımaya, kendini tanıtıp anlatmaya çalışır. Halkı küçük 
görmez, asla üstünlük taslamaz. Tüm işi karşılıklı tanışıp 
kaynaşma, karşılıklı etkilenmedir.

3- Halk dostunun, davasını yansıtıcı bir kimliği olma-
lıdır. Bu kimlik kendini konuşma şekli, görünüş, hare-

ketler, giyim tarzı ile gösterir. Bunlar ne kadar özgün ve 
farklı ise, muhatabın ilgisi o ölçüde çekilmiş olur.  

4- Halk dostu insan psikolojisi, yurttaşlarının tutum ve 
davranışları, gelenekleri, tercihleri konusunda yeterli bilgi 
sahibi olmalıdır.

5- Halk dostları başlıca şu niteliklere sahip olmalı, 
bunları geliştirmeli veya kazanmaya çalışmalıdır: ikna 
yeteneği, gözlemci olma, özgüvenli, dışa dönük, girişken, 
kültürlü olmalı, rahat ve yalın konuşmalı, takım ruhlu, 
güleç yüzlü, dürüst, çalışkan, bakımlı olmalı. 

6- Halkın dostu ikna yöntemini kullanır. Dürüst olur, 
propaganda yapmaz. Baskı yapmaz, kararı muhataba bı-
rakır. Odaklanma belli bir kitleye yönelik olmalıdır. Yer, 
zaman ve konu doğru seçilmelidir.

7- Halkın dostu; muhatabının ihtiyaçlarını, beklentile-
rini, emel ve hayallerini, sorunlarını, düşündüğü çözüm 
yollarını öğrenmeye çalışır. Bunları belleğine kaydeder. 
Sohbetini bu konular çerçevesinde sürdürür. Kendi dü-
şünce ve duygularını bu konular çerçevesinde dile getirir.

8- Konuşma ve görüşmelerinde şu hususlara dikkat 
eder: Sabırlı, nazik ve güler yüzlü olmalıdır. Muhatabın 

eğitim durumu ve toplumsal 
statüsüne göre davranıp ko-
nuşmalıdır. Sade ve anlaşılır 
bir dil kullanmalı, argodan 
kaçınmalıdır.

9- Çalışmaları ve gerekli 
bilgileri hedef kitlelere ulaş-
tırmak amacıyla gerektiği 
ölçüde kitapçıklar, broşürler, 
afiş ve pankartlar, bültenler, 
yıllıklar ve benzeri çeşitli 
yazılı araçlar kullanır.

10- Halkla sağlıklı ve 
etkili bir iletişim için: doğal 

olmak, tutarlı olmak, güven vermek, anlayışlı ve saygılı 
olmak, yargılamamak, yapıcı olmak, kişileri değil prob-
lemi öne çıkarmak, ilgili ve farkında olabilmek, doğru ve 
açık bir dil kullanmak gerekir.

11- Muhatapla emredici, tehditkâr, eleştirici ve alaycı 
şekilde konuşulmaz. Nutuk çekilmez, sohbet edilir. Mu-
hatap yargılanmaz, suçlanmaz. Sabır ve anlayışlılık, tavır 
ve yüz ifadesi, hitap şekli, sesin tonu çok önemlidir. 

 “HALKLA KAYNAŞMAK” VE 
HALK DOSTLARIProf. Dr. Cihan DURA

duracihan@hotmail.com

“Aydınlar amaçları için 
örgütlenmeli, plat-
formlar oluşturmalı, 

dernekler kurmalıdır. Halkı 
araştırmalı, halkın arasına 
girerek sorunlarını öğren-
melidir.” 
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SEVMEK ÖYLE KOLAY MI?!.
Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Kainat, sevginin bir tezahürüdür.
Ya sen? Seni Allah  sevmeseydi yaratır mıydı!? 
Ve sen okumayı bilmeseydin ve sevmeseydin, şu an 

bu satırları okuyor olur muydun?
Demem o ki, hayatta mevcudattan fiiliyata, zerre-

lerden kürelere kadar her şeyde, her hal ve oluşta gerçek 
sevginin mayası vardır.

*
Peki, sevmek öyle kolay mı? 
Mesela Allah’ı, Peygamberi, Kuran’ı, vatanı, milleti, 

ecdadı, ana-babayı, çocukları, sevgiliyi, arkadaşı, tüm 
insanları...

 Tabiatı; ağaçları, hayvanları, kuşları, çiçekleri, bö-
cekleri… “Seviyorum” demek yeterli mi?         

Elbette yeterli değildir!.. 
Üstelik, özellikle kimyamız olan yüksek ve ulvi de-

ğerlerimize sevgi duymak; en ağır sorumluluktur. 
  İşte bu yüzden “sevmek” mangal gibi yürek ister, 

cesaret ister! Her şeyi göze almayı, verilen sözde durma-
yı, uğruna can verebilmeyi şart koşar. Karşılığında bir  
hayat, bir ömür ister. 

“Seviyorum” demek ant içmektir, ant!. Rant için 
“rol” değil! Sevmek icraattır, fiildir; kuru laf değil! Kar-
şılığında kelleyi koltuğa almaktır. Sevilenin uğrunda 
baştan, her türlü külfeti, doğacak her mihneti kabullenmiş 
olmaktır. Aksi takdirde “sevmek” riyada kalır, vaatler de 
rüyada… Seven sevdiğinin her şeyine katlanamazsa bu 
nasıl sevgidir?

 “Seviyorum!” demek söz vermektir, söz vermek ise 
namustur; sözünde durmayanın da namusu yoktur. 

Gerçek sevgi öyle her gönülde bulunur mu sanı-
yorsunuz!? O, müsait olan yüreklerde yeşerir. Kurak 
geçen ve don kesen bir iklimde, “sevgi” nasıl yetişecek?  
Sonu gelmeyen ihtirasların, tükenmez kaprislerin, vahşi 
kıskançlıkların,  ilahlaşmış benliklerin taht kurduğu... 
İdraksiz, merhametsiz, karanlık yüreklerde  ‘sevgi’ barı-
nabilir mi?  Zira orada hiçbir şeye, kimseye yer yok!. 

Bak bir etrafına nice örneklerini görürsün: 
Anamızı, babamızı güya sevdiğimizi  söylüyoruz, 

ama ihtiyar vaziyetlerinde hemen bir huzurevine posta-
lıyoruz. Çocuklarımızı sevdiğimizi  söylüyoruz. Oysa   
kuşak çatışması illetiyle onlarla sanki baş düşman gibiyiz. 
Özgürlüklerini gasp ederek arzumuza göre yaşamalarını 
dayatmak, eşlerini ve mesleklerini bile seçmek, çoğu yer-
de kişiliklerini silmek gerçek sevgimizden midir!? Amca, 
dayı, hala,  teyze, konu komşu, arkadaş, eş dostu sevdi-
ğimizi söylüyoruz, lakin her biriyle  aramızda buzullar 
oluşuyor. Çünkü düşmüşüz   peşine riyakar “hiç”in, o da 
yüreklerimizde hep   menfaat fırtınası estiriyor..  

İki sözümüzün biri, Allah ve Peygamber sevgisi… 
Oysa Peygambere de Allah’a da gösterilen nice sevgiler 
sahte... Peygamber’i seven bir toplumda kan, gözyaşı, 
vahşet, cinayet, soykırım, akıllara durgunluk veren ahlak-
sızlık yaşanır mı!? Halkının  çöplükten ekmek topladığı 
bir ülkede   Peygamber sevgisi adına on binlerce canlı gül 
dağıtmak nasıl bir sevginin tezahürüdür acaba?

 Söyler misiniz; Allah’ın“ Emrolunduğun gibi dos-
doğru ol!”(Hud Suresi:112.Ayet) emrine muhatap olan 
bir kulu; yalan makinesi, dolandırıcı uzmanı, fuhuş çetesi, 
din taciri, toplumu dinden çıkaran şeytanel evliyası olur 
mu!? 

Peygamber sevgisi maskesiyle nice zat, kendisine 
kutsiyet kazandırmak için Peygamberi putlaştırmakta-
dır. Yalan mı!?

 İnsanı insana taptırmak, cihat diye mazlumu, masu-
mu katletmek, Kuran’ı fetvalarla tahrif ettirmek, nasıl bir 
Allah ve Peygamber sevgisi!? 

Vatanı, milleti, devleti hep sevdiğimizi söylüyoruz, 
değil mi? Ülkede “Kürdistan” naraları atanlar, FETÖ’nün 
soykırımına çanak tutanlar, kamunun mallarını yutanlar, 
köşe başlarını ele geçirmiş hainler korku salarken millete, 
kastemişken devlete… Senin bu ihanet ve zulüm karşısın-
da suskunluğun, nasıl bir sevgi? 

“Seviyorum” demek öyle kolay mı?
Sevgi gönlün ta derinliklerinden kopup gelen coşku-

nun davranışa bürünmüş şeklidir. Engel tanımaz! Ancak 
bir bedel ister! 

Biz kimseyi, hiçbir şeyi sevmiyoruz, sevemiyoruz. 
Ancak seviyormuş gibi çok güzel rol yapıyoruz.   Aslında 
biz, yalnız kendimizi  seviyoruz… Bizim sevgimiz egola-
rımızın tatmini içindir. Bu da kendimize, kendi egomu-
za taptığımızın tezahürü değil mi!?

Sevgi serap gibidir. İhanet serenatları, insanları ka-
ranlık dehlizlere onunla çeker. Çünkü o, insanlığın ortak 
zaafıdır; ve kişiler zaaflarından avlanır.

Öyle bir dünyadayız ki, sahte sevgiden dolayı yürek-
ler bölünmüş, nifak, fitne ayyuka çıkmış.. sahtekarlık baş 
tacı olmuş, şerefsizlik  itibar görmekte… Sahte sevgiyle 
nice “can”lar avlanıyor, nice değerler, namuslar çiğneni-
yor... Sevgi çoğu kez tuzak olarak kullanıyor. Oysa tuzağa 
saçılan taneler himmet değildir. Hiçbir yalan yoktur ki, 
sevgi yumağına sarılmadan verilmiş olsun… Sahte 
sevgiden uzak duralım!

“Sevmek” güvenilir ve dürüst olmaktır.                                                          
 Unutulmamalı ki, sevgi, ancak maskelerin kullanıl-

madığı yerde mevcuttur.
*
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Küreselleşme süreci dünyayı çok önemli bir şekilde 
dönüştüren bir yapıya sahiptir. Bu süreçte, küreselleşme 
olgusu, kültürler, ekonomiler, toplumsal yapıları değişime 
tabi tutmuştur.

Dünyanın yaşadığı ve çok yönlü değişimi ifade eden 
bu döneme bilgi toplumu ismi de verilmektedir. Bunun 
önemli bir nedeni vardır. O da yeni dönemde bilginin 
toplumsal yapıda güç kaynağı olmasıdır. Dünyanın daha 
eski dönemlerinde var olan güç kaynakları, bu dönemde 
yerini bilgiye bırakmıştır.

Sözgelimi göçebe toplumlarda göçü en iyi orga-
nize edenler, tarım toplumlarında aristokratlar (yani to-
prak ağaları) sanayi toplumunda burjuvalar güç merkezi 
niteliğindeydi. Bu devirler bir bir aşılıp da endüstri sonrası 
döneme geçilince bu güç merkezini bilgi sahibi insanlar 
oluşturmaya başlamıştır.

Günümüz dünyası artık 
bilgi toplumunu yaşamaktadır. 
Ancak bu demek değildir ki, 
bilgi çağında sanayi önemsiz-
dir, tarım önemsizdir. Elbette 
bunların önemini yitirmeyip, 
yer yer arttırdığı bir dünyadır 
bilgi toplumu denilen gelişim 
evresi. Ama bu evrede en 
büyük öneme sahip olan fak-
tör bilgidir.

Bu dönemin önemli kara-
kteristik özellikleri arasında 
insanların eğitimleriyle toplumsal yapıda yer edinmeyi 
başarmaları vardır. Bu yeni dönemde insanlar, toplumdaki 
yerlerini güçlü yapılı eğitimleriyle edinmektedir.

Bu dönemin bir başka önemli özelliği de rekabetin 
toplumsal yaşamda sahip olduğu ağırlıktır. Rekabetin en 
fazla egemen olduğu sektör eğitim sektörü iken, eğitim 
sektöründe de rekabete enerji kaynağı olan husus ise bil-
gi olmaktadır. İnsanların hem toplumsal yapıda,hem de 
toplumsal yapıyı da içinde barından dünya sistemi içinde 
rekabet edebilecek düzeye gelebilmelerini sahip oldukları 
bilgi seviyesi belirlemektedir.

Toplumsal yapılarda var olan tabakalar arası geçiş 
sisteminde belirleyici faktör eğitim olmaktadır. İnsanların 
alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına doğru sosyal 

mobiliteyi çalıştırabilmeleri, rekabet düzeyi yüksek bilgi 
kapasitesine sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Bu se-
viyeyi de eğitim ile elde etme imkanı mevcuttur.

Rekabet ile baş edecek seviyenin bilgiye bağlı oluşu 
dünya sistemi için de geçerlidir. Dünyadaki rakip kat-
egorisindeki ülkelerle yarış içerisinde olunan dönem olan 
bilgi toplumu döneminde, yetişmiş insan gücünüzün kapa-
siteleriyle doğru orantılı bir biçimde ölçülen bir durumunuz 
söz konusudur. Dünyayı anlayacak ve anlamlandıracak bir 
eğitimli kitleyle başarı yaşama şansınız olacaktır.

Eğer eğitim sisteminiz yeterli olursa, bilgi sa-
hibi ve dolayısıyla da dünyanın farkında olan insanı 
yetiştirebilmek mümkün olacaktır. Beşikten mezara kadar 
her meslekten insanı eğitim sistemiyle yetiştirme fırsatı 
olduğu için, eğitim toplumsal yapıda etkin ve anahtar rolü 
olan bir mekanizma görevi görmektedir. Zira sizin eğitim 

sistemi dışındaki sektörlerin-
izden birinde arıza olursa, onu 
güçlü yönleriniz olan diğer 
sektörlerinizle kapatırsınız. 
Ancak eğitim sisteminiz 
problemli olursa, her alan-
da nitelikli insan yetiştirme 
şansınızı kaybedersiniz. Ke-
stirmeden söylenecek olursa, 
geleceğinizi kaybedersiniz.

Geleceğe emin adımlarla 
ilerlemek isteyen insan ve 
toplumlar iAçin en önemli 

gereklilik eğitimdir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve si-
yasal anlamdaki her türlü ihtiyacı karşılamanın da yolu 
eğitimden geçmektedir.

Türk toplumu olarak da eğitimli insan sayımızı arttırıp 
da rekabet gücümüzü arttırabilirsek, o koşulda, 2023, 
2071 vs gibi hedefleri yakalayabilme şansımız olacaktır. 
İnsanlarımızın dünyadaki durumun farkında olabilmesi 
ve bunlarla da baş edebilmesi eğitimli olmalarıyla doğru 
orantılıdır. Önemli sorunlara çözüm getirebilme kapa-
siteleri de eğitim düzeylerinin gelişmiş olabilmesine 
bağlıdır.

Sonuç olarak bilgi toplumu insanları güçlü eğitimle 
donatılmış toplumdur diyebiliriz.

GÜÇLÜ EĞİTİM SEKTÖRÜDÜR
BİLGİTOPLUMUNUN GÜÇ KAYNAĞI

Prof. Dr. Mustafa TALAS

“Eğer eğitim siste-
miniz yeterli olursa, 
bilgi sahibi ve dolayı-

sıyla da dünyanın farkın-
da olan insanı yetiştirebil-
mek mümkün olacaktır.” 
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CİHADI ÇATIŞMA VE ŞİDDET 
BAĞLAMINDA MI ANLAYACAĞIZ? 

Bilindiği üzere İslam, Arap ve Yahudi-Hıristiyan 
kültürlerinin ortamlarında oluşmuştur. İslam’ın Mekke 
döneminde Hz. Muhammed (s.a.v) 570-632 yıllarında 
Araplara İslam’ı tebliğ ettiğinde, Arabistan halkı, ezici 
sosyal ilişkiler ve katı şiddet döngüsü içinde bulunuyor-
du. Hz. Muhammed’in sosyal adalet içerikli mesajı hızlı 
bir şekilde taraftar buldu. Bu durum Mekke aristokratla-
rını tehdit etmeye başladı. Onlar büyük bir şiddetle Hz. 
Muhammed’in öğretilerine karşı çıkmakla kalmadılar; 
Müslümanları sürekli tehditlere, fiziksel işkencelere ve 
zihinsel ıstıraplara da maruz bıraktılar. Hz. Muhammed 
ve ilk Müslümanlar bu şiddete ve bu zulme karşı büyük 
bir sabır ve metanet gösterdiler. Çünkü Hz. Muhammed 
bir ahlaki devrim getirmek istiyordu. Allah, müminlere 
bu durum karşısında sabır göstermelerini, savaşmamala-
rını (Nisa/4:77), kötülüğü iyilikle karşılamalarını (Fussi-
let/41:34), zora başvurmaksızın (Beled/90:22; Tâhâ/20:2; 
Bakara/2:256) tebliğ faaliyetlerine akıl yoluyla, güzel 
öğütle ve iyi bir tartışma yöntemi ile (İbrahim/14:25) 
devam etmelerini istiyordu. Mekke döneminde “cihat 
”tan söz eden ayetlerde (Furkân/25:52; Lokmân/31:15; 

Ankebûd/29:6,69)cihat sözcüğü din uğrunda çaba sarf 
etmek, gayret göstermek, mücadele etmek anlamını ifa-
de ediyordu. (Râgb el-İsfahânî, el-Mufredât fi ğaribi’l-
kur’an, İstanbul 1986, s. 142). Ancak, inanç düzeyinde 
şirki, sosyal düzeyde sömürüyü, köleliği, kibir ve zulmü 
egemen kılan Mekkeliler kendi emellerini, siyasi ve 
ekonomik güçlerini korumak için Hz. Muhammed’in 
getirdiği eşitliği, özgürlüğü, sosyal adaleti yok saymakla 
kalmadılar Müslümanların öldürülmesine, evlerinden, 
yurtlarından sürülmesine kadar zulüm yaptılar. Hz. Pey-
gamberin 622’de Mekke’den Medine’ye hicretinin ger-
çek manası Mekkelilerin siyasi ve emperyalist güçlerinin 
kaybolma endişesi yanında Tevhit inancının reddedilme-
sinde yatar. (Bkz.,Hac/22: 39-40).

Mekkeli müşrikler Müslümanlar nerede olurlarsa 
olsunlar onlara yaşam hakkı vermek istemiyorlardı. O 
nedenle de Müslümanlara kimliklerini korumak ve ya-
şamlarını sağlamak amacıyla savunma maksatlı savaşa 
izin verildi (Hac/22:39). Bu izinde cihat kavramına 
“savaş” anlamı da yüklendi. Hz. Peygamberin ve Müslü-
manların temsil ettiği mutlak hakikat davasının yok edil-

M. Kemal ATİK
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mesi, taraftarlarının boğulması (Tevbe/9:32), yollarından 
zorla döndürülmesi (Bakara/2:217) ve alaya alınması 
(En’am/6:10) karşısında Allah, Hz. Muhammed’in ve 
Müslümanların safında; müşriklerin, zalimlerin karşısın-
da dimdik durma, gerekirse savaş yapma emrini verdi. 
(Bkz.,Şûra/42:9, A’raf/7:30, Mücadele/58: 19-22).

Hz. Peygamberin vefatından sonra Müslümanlar kısa 
sürede kendilerini hilafet, saltanat çatışması altında bul-
dular ve radikal gruplar arasında kabilecilik fanatizmi 
kök saldı. İslam’ın normatif kurallarının içinde bulun-
dukları sosyo-tarihi bağlamdan uzaklaştırılarak cihadın 
çatışma ve şiddet bağlamında yorumlanması ve uygu-
lanması gerçeğiyle Müslümanlar yüzleşmek zorunda 
kaldılar. Tüm bunlar zaman içinde bir Arap devleti adına 
değil de bir İslam devleti adına yapıldığı imajı zihinlerde 
yaratıldı. Dinin temel ilkelerine ters düşen ideolojiler bir 
İslam yaşam biçimi olarak takdim edildi. İslam’ın ilk 
üç yüzyılında cihadın klasik öğretisi Mekkeli emperya-
listlerin zulüm ve fitnesi kalmayıp din yalnız Allah’ın 
adalet tecelli edinceye kadar savaşın (Bakara/2:193) 
ayetlerini Arap sömürgeci güçleri İslam’a, bir savaş 
dini rolü verecek şekilde yorumladılar. Müslümanların 
yaşadığı coğrafyada bir cihat öğretisi geliştirerek İslam 
bölgesine Daru’l-İslam ve savaş bölgesine Daru’l-Harb 
ismi verdiler. Bu savaşçı paradigmaya göre, Müslüman 

olmayan bir bölgenin cihada engel olmaktan çıkmasının 
tek yolu ya İslam’a dönmekti ya da yıllık haraç/vergi 
(cizye) ödemekti. Klasik inanç, hatalı bir şekilde cihadı 
Müslüman bölgeleri genişleterek halifeliği yayan bir araç 
olarak düşündü. Cihadın bu tarz indirgemeci yorumu 
sonraki Müslüman hukuki düşüncede egemen hale geldi 

(A.RashiedOmar, İslam ve Şiddet, Dini Araştırmalar, 
Tercüme: Y. Gökalp, Ankara, 2004, s.359).

Emevi ve Abbasi devri süresince yabancıların İslami-
leştirilmesi ve Araplaştırılması esnasında Kur’an eksenli 
sözcükler özellikle cihat sözcüğüne dini yayma, savaşma, 
din adına öldürme anlamı yüklendi. Kur’an asırlar bo-
yunca ahlaki bir öğüt kitabı olmaktan çok hukukun öncül 
kaynağı olarak takdim edildi. Kur’anî ayetler kâh uydur-
ma hadislerle kâh kıyaslarla çatışma ve şiddet uygulama-
sına uygun düşecek bir biçimde yorumlandı. 

Sonuç:İslam, radikalizmi teşvik edici değil engelle-
yici bir unsurdur. Yapısı gereği barışı simgeler. Allah’ın 
kullarından istediği: Dinde aşırılığa gitmemek,  yeryü-
zünü kana bulamamak, terör estirmemek, evreni ve tüm 
yaratılanın varlığına saygı göstermektir. Yeri gelmişken 
burada şu hususun altını çizmek isterim: Radikalizmi 
yüreklendiren, coşturan, umutlandıran, kamçılayan, 
dinsel metinleri yeniden ele almanın zamanı gelmiştir. 
Kur’an’ı okuyan bir kimse onun siyasi oluşumun ya da 
yönetme biçiminin prensipleri üzerinde hiçbir değerlen-
dirme yapmadığını görecektir.  Ve yine Kur’an hukuki 
yasaların nelerden meydana geldiği üzerinde de hiçbir 
şey söylemez. İçine aldığı yegâne yasalar çok evlilik, 
boşanma, kölelik ve yakın akrabaların miras hakları gibi 
yükümlerdir. Bunlar da zaman ve zemine göre farklılık 
arz ederler. Yani,” zamanın değişimi ile ahkâm da deği-
şir” (Mecelle maddesi).

Cihat ise, insanın kendini geliştirme isteğini, ıslah 
çabasını, yüce bir amaç için mücadeleyi, çabalamayı, 
gayret etmeyi, kötülüğe, teröre, kin ve nefrete teslim 
olmamayı temel esas edinir. İslam dünyasının bugünkü 
durumunu ve konumunu, bu bağlamda değerlendirecek 
olursak oldukça karmaşık olduğunu görürüz. Cihat adı 
altında şiddete başvurulmaktadır. Bu da büyük acıların, 
endişelerin, korkuların, hüküm sürmesine neden olmak-
tadır. İslam dünyasının yaşamları çatışmalar, çelişkiler, 
savaşlar, acılar, geçici coşkular, anlık doyumlardan öteye 
gitmiyor. Düş kırıklıkları yaşayanlar her zaman Müslü-
manlar oluyor. Bu da emperyalistlerin işine geliyor.

“İslam, radikalizmi teş-
vik edici değil engel-
leyici bir unsurdur. Ya-

pısı gereği barışı simgeler. 
Allah’ın kullarından istediği: 
Dinde aşırılığa gitmemek,  
yeryüzünü kana bulama-
mak, terör estirmemek, ev-
reni ve tüm yaratılanın varlı-
ğına saygı göstermektir.” 
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 KİMLİĞİ, RUHU VARDI; 
BU ŞEHRİN BİR ZAMANLAR

Değişiyor an be an: insan, zaman ve mekân
Çevremizde ne kaldı, dünden gelip yaşayan?
Öyle yerler gördüm ki bana yabancı gelir.
Başka dilden levhalar ruhuma eza verir.
Beton yığını evler, asfalt kokan meydanlar…
Kimliği, ruhu vardı; bu şehrin bir zamanlar

Çocukluğumda bu kent çok daha bizden idi:
Ahalisi tanıdık ve daha özden idi
O eski mahledeki komşuluk nerde şimdi?
Komşu oğlu ağabey, kızı da kardeşimdi.
Dip dibe evler gibi yan yana konu komşu
Birbirini severdi cahili, okumuşu
Tanrı belâ vermesin, acılar paylaşılır
Beraber yas tutulur, beraber ağlaşılır.

Şimdi komşu olanlar, tanımaz birbirini
İdrak etmez, belki de, komşunun değerini
Asansörün içinde yarım ağızla selam
Bazen o da söylenmez, duyamazsın bir kelam

Kaynaşmış bir toplumken savrulduk ötelere
Kardeşlikler, dostluklar dağıldı dört bir yere
Uzaktayız onlardan, sanki bir gurbetteyiz
Yine de Rabb’e şükür, bizim memleketteyiz

Saklambaç oynadığım mekânları aradım.
Dolaşıp durdum, lâkin bir türlü bulamadım.
Ne Hacı Veled kalmış, ne İsa Ağa, Hunat…
Yerlerinde binalar: Biçimsiz, çirkin, kubat…
Yıkılmış, yıktırılmış o canım mahalleler
Düne ait ne varsa silinmiş birer birer
Şimdi yok yerlerinde o konaklar, çeşmeler
Benliğimi yansıtan yüzlerce narin eser.
Kalakalmış ortada birkaç türbe ve kümbet
Açılan bir caddeye etmemiş de isabet

Caddeler tıklım tıklım, leb a leb taksi dolu
Arayıp da buluver geçmeye yaya yolu
İnsanlar çok öfkeli, suratları beş karış
Geçim için yapıyor, gün boyu zorlu yarış
Ya ücret alamadı, ya senet ödenmedi…
Veya ödünç verdiği kendisine dönmedi.

Mustafa  ÖZTÜRK

Mutlu insan kalmamış bu şehirde sanırım
Filmlerde gördüğüm kentleri kıskanırım:
Doğa ve tarih ile iç içe bütün mekân…
Görkemli yapıları yıkamamış da zaman
Yüzyıllar ötesinden milletine seslenir
Beyinler ve yürekler tarih ile beslenir
Meydanlarda kahraman, sanırsın canlı, diri
Mazi ile barışık, kem söz etmiyor biri.

Her şey insan içindir, insanla başlar şehir
Ev, okul, çarşı, pazar onunla güzelleşir.
Onun da bir kökü var, dili, dini, duygusu
Bunlarla süslenmeli şehirlerin dokusu
Millî kültür ve tarih her yere yansımalı
Yapıda Türk üslûbu, çarşıda Türk’ün malı
Öyle ki her bir yapı senet olmalı senet
Yoksa bizim kalamaz bu sevgili memleket
Bu anlamda bir yapı gösterin haydi, varsa
Elbet sonuç bu olur, değerler yıkılırsa

Kolezyum, form dikmek, marifet değil, asla
Maymun nedir, mimar kim, düşünüp bir kıyasla

Roma arsası değil, bu yer Türk’ün vatanı
Toprağı eşelesen fışkırır şehit kanı
Hakarettir şehide Mazakaland ve Form 
Türkoğlu Türk’üz bizler, ne Bizans’ız ne de Rum.

İrfan yok ise eğer, bir yer olamaz şehir
Tek başına ne eder, beton, tuğla, taş, demir

Millet yığınlaşırsa, şehir yapılmaz elbet…
Şehir kurmak istersen millî ruhu inşa et 

Gençlik Dergisi10



Garip bir başlık kullandım; görenler şaşıracak. Önce bu 
yazının hikâyesini arz edeyim:

Uzun yıllar önce, dinimi doğru olarak, kaynağından öğ-
renmek maksadıyla, takdir ettiğim müfessirlerin eserlerini 
temin edip okudum. Bu alimlerin bazılarıyla mektup ve 
telefon aracılığı ile, bazılarıyla da yüz yüze tanıştım. Ka-
famdaki düğümler vuzuha kavuştu. Hele rahmetli Cemal 
Sofuoğlu hocadan çok istifade ettim. Onun yokluğu zor 
geliyor.Yeni Kur’an ve hadis bilgilerimin sağlamasını yap-
tırmak için arıyorum onu… Yeri boş kaldı.

Bu çalışmalarda, Rum Suresi’nde bahsedilen Rum-İran 
çekişmesi kafamı kurcalıyordu. Surenin başındaki ayet-
lerde şunlar bildiriliyor: “Rumlar yenildiler, size yakın 
bir bölgede… Fakat bilin ki bu yenilgilerinden sonra 
galip geleceklerdir. (Meraketmeyin!) Bu, birkaç yıl için-
de olacaktır. Önünde sonunda Allah’ın dediği olur. (O, 
koyduğu yasalara göre hak edeni galip getirir, hak edeni 
de mağlup ettirir.) İşte o gün de müminler sevinecek-
lerdir.”

Bu ayetlerin iniş sebebi (esbab-ı nüzulünü)Elmalı 
Tefsiri’nden özetleyeyim:

Peygamberimizin gönderildiği sıralarda doğu Roma 
(Bizans) ile İran (Sasanî), dünyanın en büyük iki devle-
tiydiler. (Onlardan daha güçlü olan, Kore’den Kırım’a 
uzanan Türk Kağanlığı’ndan merhumun haberi yokmuş 
demek ki.HE)Milâdın 613. yıllarında bu iki komşu ve 
rakip devlet, birbirleriyle kanlı bir savaşa girişmişlerdi. 
İranlı’lar, Dicle ve Fırat üzerinden Suriye’ye;Azerbaycan 
ve Ermenistan tarafından küçük Asya (Anadolu)’ya saldır-
dılar. İran orduları, Rum kuvvetlerini her iki cepheden geri 
atarak denize dökünceye kadar kovalamış ve Filistin’le 
beraber Suriye’deki bütün mukaddes şehirleri ele geçir-
mişti. Bu istilâ sırasında kiliseler yıkılmış, dini binalar 
tahrip edilip kirletilmişti. İranlılara katılan yirmi altı bin 
Yahudi, altmış binden fazla Hristiyan’ı kılıçtan geçirmişti. 
İran kisrasının sarayı, öldürülen otuz bin kişinin kafatası 
ile donatılmıştı. 

Milâdın 616. yılında İranlı’lar bir taraftan Nil vadisini 
işgal ederek İskenderiye’ye ulaşmışlar, diğer taraftan bü-
tün Anadolu’yu ele geçirerek İstanbul’un Boğaziçi sahille-
rine kadar gelmişlerdi.

Romalıların yenilgi haberi Mekke’ye ulaştığı zaman 
müşrikler sevinmiş ve Müslümanlara: “Siz ve Hristiyan-
lar kitap ehlisiniz, biz ve İranlılar ümmiyiz; bizim kar-
deşlerimiz, sizin kardeşlerinizi tepelediler. Biz de sizi 
tepeleriz” demişlerdi. Bunun üzerine, bir Kur’an mucizesi 
olarak, Rum Suresi’nin, ilk beş ayeti nazil olmuştu. (Yuka-

rıda mealini sunduğumuz ayetler)
Burada Allah Teâlâ, Resulünü teselli ediyor, Rumların 

birkaç yıl içinde kesinlikle galip geleceklerini bildiriyor-
du. Bu ayetler inince Hz. Ebu Bekir, o sevinen müşrik-
lere şöyle demişti: “Allah, sizin gözlerinizi aydınlat-
mayacak, peygamberimiz haber verdi. Yemin ederim 
ki, Rumlar birkaç yıl içinde İranlılara mutlaka galip 
geleceklerdir.”Resulullah’ın azılı düşmanlarından Übeyy 
bin Halef,”Yalan söylüyorsun, haydi aramızda bir müd-
det tayin et, seninle bahse girelim.” dedi ve her iki taraf 
ta on deve üzerine bahse girişip, üç yıl müddet tayin ettiler. 
Hz. Ebu Bekir, durumu Resulullah’a haber verdi. O da, 
“Miktarı artır, müddeti uzat.” buyurdu. Bunun üzerine 
Hz. Ebu Bekir, Übeyy’e rast gelince o,”Galiba pişman 
oldun” dedi. Hz. Ebu Bekir de: “Hayırdedi, gel seninle 
bahsi artıralım, müddeti de uzatalım, haydi dokuz se-
neye kadar yüz deve yap.”dedi. O da kabul etti.

Bedir günü (Miladi 624) Rumlar, İranlılara galip geldi-
ler, O sırada Übeyy ölmüştü. Hz. Ebu Bekir de onun va-
rislerinden yüz deveyi aldı ve Peygamberimize götürdü. 
Peygamberimiz, “Bunu tasadduk et” buyurdu.

Doğu Roma ile İran arasındaki düşmanlık, 610’da 
başlamış, 13-14 yılları savaş içinde geçmiş, 616’da, Ro-
malılar yenilmişler, 622’de Doğu Roma karşı harekete 
geçmiş,625’te kesin zaferi elde etmişti.(Bizans, yakaladı-
ğı bu fırsatı iyi değerlendirmiş, biraz sonra izah edileceği 
gibi, İran içlerinde fetihlerine devam etmiştir. HE) Bu za-
fer Türkler sayesinde kazanılmıştır.Biraz sonra belgele-
rini sunacağım. 

Önce bir ara başlık:Arap’ın ve Arapçıların Türk düş-
manlığı

Aslında sadece Arab’ın değil, Batı’nın da Türk düş-
manlığı vardır ancak bunu anlamak zor değil; kuyruk acı-
sı…  Arab’ın düşmanlığını da anlayabiliriz; aynı sebep… 
Acı olan şu ki, içimizde Türk’ün nimetleri ile beslenen 
Arapçıların ve kendini Türk saymayanların nankörlüğü…
Başlığın altını dolduralım:

Elmalı’nın tefsirini yazdığı 30’lu yıllarda tarih araş-
tırmaları Türkiye’de yeni yeni yapılıyordu; o mazurdur; 
buradaki Türk unsurunu yazmamakta... Günümüzde iki 
yüzün üzerinde meal-tefsir olduğu söyleniyor. Ben bun-
ların belli-başlı otuz kadarını temin ettim, kimse buna te-
mas etmemiş. Zaten Türk hep görmezlikten gelinir. Büyük 
hadis âlimimizMehmed Said Hatiboğlu’nun “Kur’an Dışı 
Vahiy”isimli eserinde, Arap üniversitelerinin ders kitapla-
rında, “İstanbul kâfir Türklerden alınmadıkça kıyamet 
kopmayacaktır.” gibi hadis adı altında zırvalara rastladı-

Hamza ERAVŞAR

RUM SURESİ’NİN İŞARET ETTİĞİ 
İRAN-BİZANS SAVAŞI ve TÜRKLER
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ğını yazmaktadır. (1979’da basılan kitabın, 2003 yılında 
17. baskısını da görmüştür. HE) Bu hususta, “Hadis Üret-
me Mektebi(!)” bir yığın hadis(!) uydurmuştur. Örneğine 
bugün de çokça rastladığımız iktidar yalakası kişiler kendi 
gönlünden geçenleri Peygamberimize söyletmek gibi bir 
cüretin içine girmişlerdir.Maalesef bu Türk düşmanlığı 
din yoluyla memleketimizde de işlenmektedir. Arab’ınki, 
kölenin efendisine duyduğu öfkedir, mazur görülebilir de, 
Türkiye’de türeyenlere ne oluyor? Peygamberimizi an-
latan veya İslam tarihi yazanlar İslam Dini’nin getirdiği 
güzellikleri belirtmek için dünyayı dolaşıp, mukayese ya-
pıyorlar: “İnsanlık şu haldeydi. Kadın şöyle idi. Hak, hu-
kuk, adalet yoktu vs.” Misal verdikleri yerler de, Roma, 
Bizans, Mısır, Hint, İran, Çin, Avrupa falan… Peki Tür-
kistan? Öyle bir yer yok!Seyyahlarımızın yolu Türkistan’a 
düşmüyor. Oradaki insanca hayatı görmezlikten geliyorlar. 
Bir hayli kaynaktan birini söyleyeyim: Ali Himmet Berki 
ve Osman Keskioğlu tarafından yazılan ve Diyanet’in ya-
yınladığı Hazreti Muhammed isimli kitap… Kasıt değilse 
bile gaflet… Beyler!Dünyanın her yerinden bilgi topluyor-
sunuz da, neden kendi atalarınızın o çağda nasıl yaşadığını 
araştırma gereği duymuyorsunuz?Bunun bilinmesi tezini-
ze zarar mı verecek?

Kur’an’da bahsi geçen Zülkarneyn’e “Rum İskender” 
deme cüretini gösteren müfessirler vardır.(Yakın zaman 
için Fikri Yavuz’un mealine bakılabilir.)Pek çok müfessir, 
Makedonyalı putperest Aleksandr’ın ismini İskender’e 
çevirip, Zülkarneyn yaparken kimsenin itirazı olmamış 
amaVanî Mehmet Efendi (öl. 1685) Kur’an kıssaları-
nı anlattığı tefsirinde,“AllahuâlemZülkarneyn Oğuz 
Kağan’dır.” dediği için medreseden kovulmuş. Gerekçe: 
“Müslümanlar arasına tefrika sokmak!”Zalim,ahlaksız, 
kâfir Aleksander, Allah’ın salih kulu, belki de peygambe-
ri Zülkarneyn olunca nifak sayılmıyor da, destanlara göre 
salih bir kul olduğu anlaşılan Oğuz Kağan’a Zülkarneyn 
deyince nifak oluyor. O zihniyette olanlara kızmıyorum; 
onlar kanlarının hükmünü işliyor. Bugün o zihniyette olan-
ları destekleyen gafil Türklere kızıyorum.

Rumlarİran’ıTürkler Sayesinde Yendiler
Yedinci asrın başlarında Asya’nın büyük devletleri, 

Çin, Türk Kağanlığı, İran ve Bizans idi. Arapların henüz 
ciddi bir devleti yoktu. İki büyük devlet, İran ve Bizans 
bir ölüm kalım savaşına tutuşuyor. Diğerlerinin, hele Türk 
Kağanlığı’nın buna seyirci kalması düşünülebilir mi? O 
Türkler ki, tarih boyunca İran ile savaşmış. Bazen yenmiş, 
bazen yenilmiş. Altıncı asrın ortalarında İstemi Kağan 
zamanından başlayıp, Bizans’la da anlaşarakİran kıskaca 
alınmış, İran’ın Türkler tarafından idare edildiği zamanlar 
bile olmuştur.

Kur’an’ın bahsettiği Bizans-İran savaşları sırasında 
Türk Kağanlığı’nın başında, tarihimizin en büyükleri ara-
sında yer alan Tung Yabgu Kağan (618-628) vardır. TDV 
İslam Ansiklopedisi onu şöyle tanıtmaktadır: “Kaynakla-
rın, özellikle çok zeki, cesur, taktikçi bir şahsiyet olarak 
tanımladığı bu kağan(Tung Yabgu) ülkedeki bütün boyları 
devlete itaat ettirdi. Hindistan’ın Keşmir bölgesini ida-
resi altına aldı. İpek Yolu üzerindeki bütün şehirler onun 
hâkimiyetine girdi. 623’te Batı Göktürklerinin bir sa-
vaşta Sasanileri yenmesi İslam dünyasında önemli etkiler 

bıraktı.” (41/470)
Dikkat edilirse Kur’an’ın bildirdiği zaferi Türklerin 

kazandığı söylenmektedir. Bu demek oluyor kizaferin ka-
zanılmasında Türklerin payı Bizans’ın payından fazladır.

Benim elimdeki ikinci önemli kaynak Ahmet BicanEr-
cilasun’unKasım 2016’da çıkan, “TÜRK KAĞANLIĞI 
VE TÜRK BENGÜ TAŞLARI” isimli son derece güzel 
eseri… 

“Kaynaklar (İsim-
leri de yazılıdır.), Bi-
zans-Hazar ittifakını 
şöyle anlatır: 625’te 
Heraklius Andrey 
isimli oldukça zeki 
ve kabiliyetli adamı-
nı sınırsız zenginlik 
vaadiyle Hazarlara 
gönderdi. (Hazarlarla 
ittifak Batı Kağanlığı 
ile ittifaktı.) Kuzey 
hanlığının umum va-
lisi Cebu Hakan tam 
hazırlıklı olarak şu ce-
vabı verdi: Onun (He-

raklius) düşmanlarından intikamını almak için geleceğim; 
cesur yiğitlerimle bizzat kendim yardıma geleceğim.” (Sf. 
192) 

Kaynağımızdan devam edelim: “Tung Yabgu Kağan 
627 yılında Bizanslılara yardım vermek maksadıyla ordu-
larını batıya kaydırdı. Sasaniler, Derbent’teNuşirevan’ın 
yaptırdığı 40 kilometrelik surların sağlamlığına güveni-
yorlardı. Köktürkler ve Hazarlar, demirden üç kapısı bu-
lunan 18-20 metre yüksekliğindeki surları geçtiler. İran’a 
bağlı bir genel vali tarafından yönetilen Alban ülkesini ko-
layca aldılar.” (Sonraki satırlarda Ercilasun istifade ettiği 
kaynakların Türkleri nasıl tarif ettiğini yazmaktadır.HE)

Paragrafın bundan sonraki kısmını özetleyerek vere-
yim: Heraklius ve Yabgu Tiflis’te bir araya geldi. Karşı-
laşma bayram havasında geçti. İki hükümdar birbirini 
kucakladı. Heraklius, kızı Evdokya’yıKağan’a vereceğini 
vaat etti. Sonra Heraklius güneye indi. 12 Aralık 627’de, 
iyice yıpranmış olan İran ordusunu Ninova harabele-
ri civarında yendi. Ocak 628’de de, daha önce yenildiği 
Hüsrev Perviz’in ordularını yenerek başkent Medayin 
kalesini yerle bir etti. Bu yenilgi üzerine İran (Sasanî) 
askerleriHürmüz’ü öldürdüler; yerine geçen oğlu ile He-
raklius bir antlaşma yaptıysa da, Türkler savaşa devam et-
tikleri için (Çünkü Tung Yabgu İran topraklarını ülkesine 
katarak ipek yolunun tamamına hâkim olmak istiyordu. 
Bu sebeple antlaşma kısmen uygulanabildi.(Bilgiler sayfa 
193, 194’ten özetlendi.)

Sonuç: Bu bilgileri ışığında düşünecek olursak, Rum 
Suresi’nde verilen müjde - kitap ehli Rumların putperest 
İran’ı yenmeleri - Türkler sayesinde olmuştur. 
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TANBURÎ NECDET YAŞAR
Yar. Doç. Kadir ÖZDAMARLAR

Tanbûr musikî aletinin kökeni Sümerlilere 
kadar uzanır. Demek ki 5000 yıllık bir geçmi-
şi vardır.Fakat gelişimini ve bugünkü şeklini 
Türklere  borçlu olduğunda  müzikologlar 
birleşirler.

Türk müziğinin piyanosu olan tanbu-
ru kullanan  çok değerli sanatçılarımız 
vardır. Son iki yüz elli yılın çok meşhur 
sanatçıları:Tanbûrî İshak, III.Sultan Selim, 
Zeki Mehmet Ağa, Kuyumcu Oskiyam, Şeyh 
Halim Efendi, Osman Bey, Ali Efendi’dir. Asrımızın iki değerli 
sanatçısı vardır ki onlar da Tanburî Cemil, oğlu Mesut Cemil, 
İzzettin Ökte ve Necdet Yaşar’dır. 24.10.2017 tarihinde de ne 
yazık ki Necdet Yaşar vefat etmiştir.

A) Hayatı
Necdet Yaşar 1930’da Gaziantep’in Nizip ilçesinde dün-

yaya gelmiştir. Adliyede katiplik, dava vekilliği yapan ve geniş 
bir plak koleksiyonuna sahip olan babası sayesinde müziğe ilgi 
duymuş, çocukluğunda Aşık Veysel’i dinleyip bağlama çalmaya 
başlamıştır.

Eğitimi için İstanbul’a geldi. Bu arada 15 yaşındaki Gönül 
Yazar’la evlendi ve  iki yıl sonra boşandı. Daha sonra da Fersan 
Yaşar ile evlendi. İki çocuk ve üç torun sahibi oldu.İktisat 
Fakültesi’ne kaydolduktan sonra, 1953 yılında mezun oldu.
Musikî hayatı yanında matbaacılıkla meşgul oldu.

Türklerin asil sazı olan tanburu işitir ve ona derin bir aşkla 
bağlanır. Bağlamadan gelen yatkınlıkla tanburda ilerlemesi 
çok hızlı olur. Kendi kendisini yetiştirir ve kısa zamanda bu 
saza hâkim olur. Üniversite korosuna kabul edilir. Mutlu bir 
tesadüf eseri; üniversite korosunun İstanbul Radyosu’ndaki 
bir emisyonunda yaptığı taksimini, reji odasında işiten Mesud 
Cemil Bey, Necdet Yaşar’daki cevherin hemen farkına varır. 
Necdet Bey’i yanına çağırtır; tanışır ve cesaretlendirir. Nec-
det Bey, yıllar boyu Mesud Cemil Bey’in ve Münir Nureddin 
Bey’in korolarında çalar. Mesud Cemil Bey, onu sadece babası 
Tanburi Cemil Bey’in mirası ile değil; daha sonra muhteşem bir 
ikili olacağı Neyzen Niyazi Sayın ile de tanıştırır. Uzun yıllar 
neyzen Niyazi Sayın’la çalışan usta sanatçı, bu çalışmalarıyla 
geniş bir dinleyici kesimine ulaştı. Türk saz müziğinin geliş-
mesi yolunda büyük adımlar atan ikilinin sunduğu “Ortaklaşa 
Taksim” yaygınlaşarak, bir icra şekli haline geldi.

Sanatkâr öğrencilik yıllarında tanburuyla Nevzat Atlığ 
yönetimindeki üniversite korosunun çalışmalarına ve kon-
serlerine katıldı. Üniversite korosunun bir radyo konserinde 
yayınlanan taksimini çok beğenen Mesud Cemil’in takdiriyle 
İstanbul Radyosu’na giren Necdet Yaşar, 1958’de Münir Nu-
rettin Selçuk yönetimindeki İstanbul Belediye Konservatuvarı 
İcra Heyeti’ne tanburî olarak girdi ve 1976’da İstanbul Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu’na geçti. 1972-73 ve 1980-81 ara-
sında Seatle’daki Tanburi Cemil Bey ve oğlu Mesud Cemil’in 
bugüne kadar gelen yeni tanbur üslubunun 1950’den sonraki en 

güçlü temsilcilerinden sayılan Yaşar, Kanada, 
Güney Kore, İngiltere ve Hong Kong’da dü-
zenlenen uluslararası müzikoloji kongrelerine 
tanburi olarak davet edildi. Konserler verdi.

ABD’de Washington Üniversitesi’nde tan-
bur dersleri veren Yaşar, burada Türk müzi-
ğinin makam, perde ve usul sistemini öğretti.
Vashington Üniversitesi’nde konuk sanatçı 
olarak ders verdi. 

B) Sanatı
Necdet Bey’in eşlikteki özel yerini zaten anlatmaya gerek 

yoktur. Onun esas vasfı, özellikle “bürokratik” icrada iyi-
ce cılızlaşan, neredeyse duyulmayan tanburu, Mesud Cemil 
Bey’den öğrenip geliştirdiği özel mızrap vuruş tekniği ile ayağa 
kaldırmış olmasıdır. Onun tanburunu dinlerken adeta top sesleri 
duyar gibi olursunuz. Tanburun tellerini kullanışındaki başarısı, 
onun icrasını orkestral bir etki derecesine taşır. O, bu yüksek 
ses doluluğunu (sonorite) ulaşılması zor kaydırlamalarla des-
teklediği bir sürat  ile buluşturmasını da bilmiştir. Eğer sadece 
bu seviye ile yetinmiş olsa, yine çok şey eksik kalırdı. Necdet 
Bey, bu teknik olgunluğunu derin ve inceliklerle süslü bir me-
lodik zenginliğe dönüştürmeyi başardı. Özellikle virtüozitenin 
yegane tartısı olan taksim (doğaçlama) formundaki akıl almaz 
ustalığı bunun göstergesidir.

Necdet Yaşar, icralarında dinleyicisine apayrı bir macera 
yaşatır. 500 küsur makamdan oluşan Türk musikisinin en az 
kullanılanlarına can verir. Aynı makamdan yaptığı hiçbir taksim 
diğerine benzemez. Kurduğu orijinal cümlelerin ne zaman sizi 
coşturacağını, ne zaman boğazınızı düğümleyeceğini kestire-
mezsiniz. Onun taksimleri sizi kâh Anadolu’daki bir su başı, 
bozkırdaki yalnız bir ağaç ile; kâh cumbalı evleri, çeşmeleri, 
Arnavut kaldırımları ile kadim bir İstanbul mahallesiyle buluş-
turur. 

Necdet Yaşar’ın yıllar boyu, amatör bir ruhla, sâdece hizmet 
aşkıyla yaptığı ve gerek yurt dışında gerekse yurt sathında 
şeref ve gururla temsil ettiği musikisi Anadolu’nun “saflığı” ile 
İstanbul’un “asaletini” birleştiren bir musikidir.

C) Eserleri
a.Peşrevleri:
Hicaz Peşrev, Mahur Peşrev, Neva Saz Semaisi, Sabâ Peş-

revi
b.Taksimleri:
Geçiş taksimi, Irak taksim, Dügâh Muhayyersümbületak-

sim, Hicaz, Karcıara geçiş taksim, Kürdilihicazkâra geçiş taksi-
mi, Mahur taksim, Muhayyerkürdi taksim, Segâhtan Hüzzama 
geçiş taksimi, Şedaraban Müşterek taksim, Muhayyerkürdi 
taksim, Mahur taksim, Uşşak taksim

c.Saz semaileri: 
Bayati Saz Semaisi, Neveser Saz Semaisi, Nihavend Saz 

Semaisi, Nihavend Saz Semaisi, Nihavend Saz Semaisi, Düğün 
Evinde.
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Gençliğimde, herhalde yetmişli yıllarda 
Medine’den gelmiş, yaşlı, Arap kıyafetinde Ali Ulvi 
Kurucu isimli bir zatın, şimdi yıkılmış olan Kayseri 
Kapalı Spor Salonundaki konuşmasını dinlemiştik. 
Aslen Konyalı olan bu zat, uzun yıllar Medine’de 
yaşıyordu ve bu sebeple  Kayserili muhafazakarlar 
ona çok hürmet ediyordu. Aynı zamanda şair olan bu 
kimsenin neden Medine’de yaşadığını ve ne zaman 
oraya gittiğini bilmiyordum.

Bundan birkaç yıl önce elime iki ciltlik bir kitap 
geçti. Kitap M.Ertuğrul Düzdağ tarafından, konu-
şularak nakledilmiş ve ismine de “Üstad Ali Ulvi 
Kurucu Hatıralar 1-2” denilmişti. Derleyenin hür-
metle hayranlıkla ve takdirle hazırladığı bu hatıralar 
dönem için gerçekten bir kaynak değerinde idi ve 

bilmediğimiz ama tahmin ettiğimiz bir ortamı çok 
güzel anlatıyordu.

Ali Ulvi Hoca Konya’da  muhafazakâr bir aileden 
idi ve gençliğinde devrin meşhur hocalarından iyi 
bir dinî eğitim almıştı. Bilhassa musikide kabiliye-
tini ortaya koymuştu. Dönem Osmanlı Devletinin 
sonu ve Millî Mücadele yılları idi. İki yıldır çökmeye 
çabalayan Osmanlı Devleti nihayet çökmüş, ancak 
bu millete Allah’ın bir lütfü olarak nasip olmuş olan 
başta Atatürk olmak üzere Millî Mücadele kahra-
manları ve fedakar millet canını dişine takarak büyük 
savaşta mağlup olduğu dünyanın en büyük devletleri 
olan düşmanları mağlup etmişler, yurdu işgalden 
kurtarmışlar ve bugünkü Cumhuriyeti kurma mu-
cizesini gerçekleştirmişlerdir. Mazlum milletlerin 

KAHİRE’DE TOPLANAN
MİLLÎ MÜCADELE KARŞITLARIMehmet ÇAYIRDAĞ
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emperyalizme karşı verdiği bu ilk ve en büyük zafer, 
işbirlikçiler hariç bütün asır  İslam ve diğer dünya 
milletlerinin zaferi olmuştur ve Mustafa Kemal ismi 
bütün bu milletler arasında müşterek bir kahraman  
olarak yer almıştır.

Ancak Türkiye’de Millî Mücadele karşıtları, düş-
manla işbirliği yapanlar ve işbirlikçi padişahı tasfiye 
eden Cumhuriyetten hoşlanmayanlar selameti yurt 
dışında bulmuşlar, kaçmışlar veya göçmüşlerdir. 
İşte genç Ali Ulvi de ailesinde alınan kararla artık 
Hıristiyan alemine set çekmiş olan  Türkiye’de yeni 
rejimde yaşamanın imkânsızlığı görerek  dinini daha 
iyi yaşayabileceği Suud’ların ülkesine göçmüş ve 
onların iltifatına nail olarak Medine’ye yerleşmiştir. 
Bilindiği üzere Suudlar, İngilizlerle işbirliği yaparak, 
onlardan silah ve cephane alarak Osmanlı Devletini 
ve Medine’yi, Hz. Peygamberin mezarını müdafaa 
eden Türk askerlerini arkadan vurmuşlar, buradaki 
Anadolu’nun evlâtlarını vahşice şehit etmişler, İngiliz 
casusu Lawrence’in  de gayretleri ile devletlerini ko-
rumuşlardır. Onların ilk işleri Osmanlı’nın hürmet ve 
imar ettiği bütün sahabe türbe ve mezarlarını tahrip 
etmek olmuştur. İşte genç hocamız Türkiye’den böyle 
bir İslâm devletine hicret etmiştir.

Ali Ulvi Türkiye’de yaptığı tahsilini yeterli görme-
miş ve Medine’den Ezher Üniversitesinin bulunduğu 
Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitmiştir. Burada kendine 
iyi bir ortam ve Türk asıllı ulema ve Türkiye’den ka-
çan Osmanlı bürokrasisini bulmuştur. Bunlar büyük 
âlim dediği Vahdettin’e Millî Mücadele karşıtı fetvayı 
veren ve zafer sonrasında onunla birlikte ilgililere 
sığınarak yurt dışına kaçan Şeyhülislam Mustafa 
Sabri Efendi, oğlu Abdullah, bizim nerde ise Cum-
hurbaşkanı seçmek üzere olduğumuz Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nun babası İhsan Efendi eski subaylar vs. 
Ali Ulvi ve arkadaşları Mısırda bulunan eski Osmanlı 
vakıflarının imkanları ile geçimlerini sağlıyorlar. İh-
san Efendi, Ezher’de hocalık yapıyor, Millî Mücadele 
karşıtı siyasi değerlendirmelerinden çok fazla istifade 
ettikleri Mustafa Sabri’ye de, son Osmanlı Şeyhülis-
lamı olduğu için İngiliz kuklası Mısır krallık ailesi 
maaş bağlıyor ve böylece mağduriyeti önleniyor. 
Kahire’ye gelmiş Osmanlı hanedanının bazılarına da 
bu şekilde maaş bağlanıyor.

İhsan Efendi, Ali Ulvi ve arkadaşlarına okul harici 
özel Türk edebiyatı dersleri veriyor. Ancak hocanın 
çok büyük acısı ve itirazı var. Yurt dışına sürülen 
Osmanlı hanedanının eski gelirlerinden mahrum 
kalıp perişan olmalarına çok üzülüyor ve bunun 
için talebelerine sık sık nutuklar çekiyor. İstanbul’da 
saraylarda ve köşklerde saltanat süren, haybeden 
devlet tarafından verilen tahsisatlarla geçinen, mil-

letin geleceği ve dertleri ile alakası bulunmayan ve 
hiçbir özelliği olmayan bu ailenin böyle yurt dışına 
gönderilmesini İhsan Efendi bir türlü hazmedemiyor. 
Nitekim oğlu Ekmeleddin,  yıllar sonra milletvekili 
iken kalan hanedanın üyelerine maaş bağlanması için 
kanun teklifi hazırlamıştı.

Mustafa Sabri, Mısır’da boş durmuyor. Ezher ule-
ması ile dini tartışmaya giriyor ve bu hususta kitap 
ve risaleler hazırlıyor. Mısır’da bulunan Anadolu’daki 
gibi azınlığa mensup hatırlı kimselerin ırkçılık yap-
tıklarını kendilerini Türk olarak ayırt ettiklerini acı 
acı görüyor ve bunların nasıl Müslüman olduklarına 
şaşıyor.

Mustafa Sabri bilindiği üzere haklarında idam fet-
vası verdiği Millî Mücadelenin kazanılması üzerine 
Vahdeddin’le birlikte bir İngiliz gemisi ile yurt dışına 
kaçıp Suudlara sığınıyorlar. Ali Ulvi’ye anlattıklarına 
göre Suudlar iyi niyetli değillerdi ve Vahdeddin’den 
hilafeti devralmak için planlar yapıyorlardı. Vahded-
din saf olduğu için Arapların bu niyetlerinin farkına 
varamıyor Onu cin fikirli Mustafa Sabri uyarıyor. 
Ancak pek laf anlatamadığını görünce ondan ayrılıp 
önce Romanya’ya oradan da Yunanistan’a geliyor. Batı 
Trakya’da Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam edip 
bu fikirlerini yayan bir de dergi çıkarıyor. Türkiye’de 
bulunan Millî Şair Mehmet Akif ’e haber gönderip 
kendisine katılmasını istiyor, Mehmet Akif ona itibar 
etmiyor. Bir müddet sonra Atatürk’ün baskısı ile Yu-
nan hükümeti onu Yunanistan’dan çıkarıyor ve o da 
oğlu ile birlikte Mısır’a Kahire’ye geliyor.

Bir müddet sonra Kahire’ye Mehmet Akif de 
geliyor. Mustafa Sabri ona daha önce yaptığı davetine 
icabet etmediği için sitem ediyor. Ancak Mehmet 
Akif, bunlara bulaşmayıp Kahire’de onlardan uzak bir 
yere yerleşiyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kendisine verdiği Kur’an tercümesi ile meşgul oluyor.

Ali Ulvi ve bunlar Kahire’deki bu hava hakkında 
çok teferruatlı bilgiler veriyor. Tabii açıktan Millî 
Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında pek bir 
şey söylemiyorsa da aktardığı bunların fikirleri ile ne 
düşündüğünü ortaya koyuyor. Medine’de vefat eden 
Ali Ulvi’nin ayrıca şiirleri yayınlanmıştı.

Geçenlerde Çorum’da katıldığım bir sempozyum-
da yardımcı doçent olan nevzuhur bir genç konuş-
masına son şeyhülislam Mustafa Sabri’nin bir sözü ile 
başladı. Böylece salona dinleyicilere mesajını iletti. 
Meğer bu çocuk hususî olarak çıkartıldığı televizyon-
larda Millî Mücadele karşıtı görüşlerini pervasızca 
sarf edermiş. Ne diyelim buna,  bunun gibi düşünen-
lere... Bu arada Mısırlı deli Kadir’e Allah akıl, fikir, 
insaf versin de bu nankörlüklerine tövbe etsinler.
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Haziran ortası, serin bir yaz akşamı…Kutlu dağ 
Munzur’un eteklerinde kurulu Anadolu Türkmenlerinin 
ana yurdu Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Başkalecik 
köyünde güneş uçmuş, yerini bembeyaz yüzlü parlak bir 
aya bırakmıştı. Köyde ise derin bir sessizlik…

Tunceli’de asırlardır her Türkmen ocağında erkek 
çocuklardan birine “ Düzgün « adı konurdu. Her işinde 
düzgün olsun diye. On-
lardan biri olan, gerçek 
yaşını kimsenin bilmediği 
kimine göre yüz, kimine 
göre yüzden de büyük 
Düzgün Dede, köyün üst 
tarafındaki Seyyid Ali Oca-
ğı Türbesi’nde her günkü gibi tefekkürdeydi. Şah Haydar 
Seyyid Mahmud-i Hayrani gibi. Düzgün Dede’nin bu 
vecd halini ve köyün insana huzur veren sessizliğini anır-
mayı andıran kahkaha sesleri bozdu.

Kılıksız, insan müsveddesi bir çapulcunun başını 
çektiği onlarca terörist kahkahalarla türbenin önünden 
geçiyordu. Düzgün Dede, önce huzurda hafif öne düşmüş 
başını doğruttu, sonra dizleri üstüne oturduğu yerden 
dimdik ayağa… ve yaşından umulmayacak bir çeviklikle  
önlerine geçiverdi. Sesleri kesilmişti hainlerin. Kanlı elle-
ri tetikte, vampir gözleri ise Düzgün Dede’deydi.

Boyu ince, uzundu. Yüzü gökteki ay kadar nurlu 

ve beyazdı. Saçı ve sakalı da… Saçları omuz başlarına 
dökülmüştü. Duruşuyla Munzur Dağı’nı andırıyordu. 
Hainler, Düzgün Dede›nin bu heybetinden oldukları yere 
çakılmış çivi gibi kıpırdamaz olmuş, korkuyla ona bakı-
yorlardı. Düzgün Dede, hainlerin korkularını saklamak 
için kahkaha attıklarını anlamıştı. Kahkahalarının ne ka-
dar eğreti olduğunu da…

Munzur suyu kadar 
berrak sesiyle seslendi 
hainlere: “ Niçin masum 
insanları öldürüyorsu-
nuz?” Hiçbirinde çıt yoktu. 
Ne ses ne seda… Düzgün 
Dede ise konuşmasını tane 

tane sürdürüyordu: « Yolumuz Hakk, Muhammed, Ali yo-
ludur; on sekiz bin alemi sevmeyi emreder. Sevginin ol-
duğu yerde kin ve düşmanlık yoktur, dostluk ve kardeşlik 
vardır. Yolumuz gönül kırmayı, insanları öldürmeyi asla 
kabul etmez. Hünkar Hacı Bektaş Veli : “Ölürse canlar 
ölür, tenler ölesi değil.” demiyor mu? Sizler insanları 
öldürdüğünüzü sanırsınız. Oysa asıl ölen, Allah’a ve in-
sanlara düşman olan sizlersiniz. Hepiniz yaşayan ölüler-
siniz. Tenleri ölmeyecek olanlar ise Allah’a ve insanlara 
dost olanlardır. Onlar bedenen ölseler bile hizmetleriyle 
her zaman yaşayacaklardır.”

Düzgün Dede›nin konuşması kod adı “Cesur” olan, 

Ölürse canlar ölür, 
tenler ölesi değil…

ŞEHİT ÖĞRETMEN 
NECMETTİN YILMAZ

Zafer ÇUBUKCU
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ama gerçekte korkak mı korkak  çapulcubaşının telsizin-
den çıkan hırıltılarla kesildi. Dişlek çapulcubaşı telsizin 
mandalına basınca telsizin hırıltısına bu kez karşıdaki 
teröristbaşının göğsüne Azrail oturmuş insanın boğazın-
dan çıkan hırıltıyı andıran hırlaması da eklenmişti. Terö-
ristbaşı “Öğretmen kaçırılıp öldürülecek!» diye art arda 
üç kez hırladı.

Telsiz emrini alan çapulcubaşının “Gidiyoruz!” diye 
yırtınmasıyla onlarca hain “Öğretmene ölüm!” diye hır-
laya hırlaya köyün doğusundaki Pülümür yoluna doğru 
hızla yürüyüp gözden kayboldular. «Öğretmene ölüm!” 
hırlamaları ise türbenin duvarlarında yankılanıyordu.

Necmettin Öğretmen
23 yaşında gencecikti Necmettin Öğretmen. Babası 

Gümüşhane’de inşaatlarda çalışarak okutmuştu onu. 
Geçtiğimiz yıl Artvin Eği-
tim Fakültesinden mezun 
olmuş, bu yıl 15 Ekim’de 
Şanlıurfa’nın Çifcibaşı 
köyüne atanınca çevresin-
dekilerin terör var gitme 
israrlarına “Vatan görevi 
nereye gitsek görevimizi 
yapacağız.” diyerek bü-
yük bir iman ve aşkla koş-
muştu okuluna. Vatanına, 
bayrağına bağlıydı. Amacı 
Anadolu çocuklarının eği-
tim seviyelerini yükseltip 
onları ekmek sahibi yap-
maktı. 

Karne Günü
Yüzünden hiç eksik 

olmayan güler yüzüyle 
kapısını yavaşça açtı sını-
fın. Sakin, emin adımlarla 
yürüdü ortasına. Bir ko-
mutan edasıyla ve şefkatle 
selamlaştı öğrencileriyle. 
Gözlerinin içi gülüyordu, 
pırıl pırıldı ela gözleri. 
Çoğu zaman anlatmak 
istediklerini gözleriyle 
anlatırdı onlara. Gözlerindeki parıltıyı görmelerini bekler-
di. Kendi de öğrencilerinin gözlerindeki parıltıları bulana 
kadar çabalardı. “Geleceği görmeliler gözlerimde, zafer 
sarhoşluğuna sürüklemeliyim onları.” derdi. Yine öyle 
yaptı, fakat bu kez bir gariplik vardı bakışlarında. 

Her zaman bağrına basardı onları. Okulun bu son 
günü karnelerini verirken de bir bir öpüp saçlarını okşadı. 
Öğrencileri ise sebebini bilmedikleri bir acının küçücük 
yüreklerine oturmasıyla büyük bir hüzün içindeydi. Tir tir 
titreyen cılız bedenleri ve yürekleri bu acıya daha fazla 
dayanamadı ve göz pınarlarından gözyaşları oluk oluk 
dökülüverdi.

Ayrılık vakti yaklaşmıştı, lakin öğrenciler öğret-
menlerinden ayrılmak istemiyor, hepsi hıçkıra hıçkıra 

ağlıyordu. Necmettin Öğretmen, her birinin gözyaşlarını 
elleriyle sildi. Sabahtan beri içinde oluşan tuhaf hislerden 
kendini daha fazla tutamadı ve gözünden yaşlar döküle 
döküle sarıldı hepsine. Ne öğrencileri ne kendi ayrılmak 
istiyordu. Çok geçmeden kendini topladı ve “ Çocuklar 
İstiklal Marşı için bahçeye çıkıyoruz!” diye seslendi.

Bir sözünü iki etmezdi öğrencileri. Fedakarlık, dürüst-
lük, sevgi ve saygı gibi güzel değerlere ait ne varsa yü-
reklerine işlemişti onların. Bir solukta çıktılar bahçeye ve  
gözlerinden yaşlar  boşala boşala gür bir sesle ve coşkuy-
la okudular İstiklal Marşı’nı. Bahçede duran yeni aldığı 
otomobiline yürüdü Necmettin Öğretmen. Öğrencileri de 
peşinden… Adımları gitmek istemiyordu. Nihayet oto-
mobilinin başındaydı, peşindeki öğrencilerine döndü, iki 
elini havada salladı ve “Allahaısmarladık!” diyerek hız-

la otomobiline bindi. Ara-
basıyla ağır ağır bahçeden 
yola doğru ilerledi. Yolda 
aracından arkasına dönüp 
öğrencilerine son kez bak-
tı. Hepsi birden gözyaşları 
içinde ve alkışlarla “ Güle 
güle öğretmenim!” diye 
hala soluk soluğa  peşin-
den koşuyordu.

Arabası köyün çıkışına 
geldiğinde girdiği evin 
penceresinden yolu gözet-
leyen yılan gözlü bir hain, 
Necmettin Öğretmen’in 
arabasını görünce telsi-
zinin mandalına basarak 
şom ağzını açtı ve bozuk 
bir Türkçeyle  “Öğretmen 
yola çıktı!” deyip telsizini 
kapattı.

Ailesine Sürpriz Yapa-
caktı

Sözlüydü Necmet-
tin Öğretmen. Sözlüsü 
Adıyaman›daydı ve önü-
müzdeki ay nişanlanacak-
lardı. Yola çıkmadan önce 

sözlümü de görürüm diye Şanlıurfa-Adıyaman yolundan 
gitmeyi düşündü. Sonra nasıl olsa önümüzdeki ay nişana 
geleceğiz, diyerek bu fikrinden vazgeçti ve Diyarbakır 
üstünden gitmeye karar verdi.

Aracıyla Siverek-Diyarbakır yolunda ilerliyordu. Sa-
atine baktı, on buçuktu. Kendi kendine, akşam sekiz gibi 
köyde olurum inşaallah, dedi. Gözünde tütüyordu köyü, 
ailesi… En çok da babası… Neler çekmişti, ne zorluk-
lara katlanmıştı… İnşaatlarda işçilik yapıp okutmuştu 
onu. Babacığım, diye bağırmak istedi. Gözleri dolu dolu 
olmuştu. Cep telefonundan babası gibi inşaat işçisi olan 
ağabeyi Ahmet’i aradı. Ağabeyine “Sakın yola çıktığımı 
babamlara söyleme, sürpriz yapacağım.” dedi.

Vakit öğleyi bulmuştu. Bu yoldan çok gidip gelmemiş-

“23 yaşında gencecikti 
Necmettin Öğretmen. 
Babası Gümüşhane’de 

inşaatlarda çalışarak 
okutmuştu onu. Geçtiğimiz yıl 
Artvin Eğitim Fakültesinden 
mezun olmuş, bu yıl 15 Ekim’de 
Şanlıurfa’nın Çifcibaşı köyüne 
atanınca çevresindekilerin terör 
var gitme israrlarına “Vatan 
görevi nereye gitsek görevimizi 
yapacağız.” diyerek büyük 
bir iman ve aşkla koşmuştu 
okuluna.”
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ti, ama yolun güvenli olmadığını da biliyordu. Diyarbakır 
gerilerde kalmıştı. Yolun sağındaki tabelada “Elazığ İl 
Sınırı” yazısını okuyunca içi ferahlamıştı. Elazığ’ı ve 
Elazığlıları çok seviyordu. Artvin’de okurken en yakın 
arkadaşları gakgoşlardı. Hepsi mert, namuslu, sözünde 
duran, gözü pek insanlardı. Kalleşliği hiç bilmezlerdi. Bu 
topraklarda kalleşliğin asla barınamayacağını biliyordu. 
Bu yönleriyle Gümüşhane’yi Elazığ’a benzetirdi. 

Tunceli Pülümür Çayı
Arabası, birkaç kez kıyısından geçtiği ve içine hiç gir-

mediği Tunceli’deydi. Üzerinde ok işareti ile “Şehir Mer-

kezi” yazan tabelanın önünde durdu. Tunceli’nin içine 
girip  Horasan erenlerinin bu güzel şehrini gezmeyi çok 
istiyordu, ama vakit öğleyi çok geçmişti. Belki başka bir 
zaman, deyip aracını Pülümür-Erzincan yoluna sürüverdi.

Avcı Dağları’nın eteklerinden doğan ve Tunceli 
merkezinde Munzur Suyu’na karışan Pülümür Çayı’nın 
kıvrımlarını takip eden keskin virajlı yolda ilerliyordu. 
Yolun iki yanı renk renk çiçekleri ve yemyeşil bitkileriyle 
cenneti andırıyordu. Uygun bir yerde aracını durdurup bu 
eşsiz manzarayı doya doya izlemek istiyordu. İyice ya-
vaşlamıştı. Pülümür Çayı ile yol birbirine o kadar yakın-
laşmıştı ki “Burası en uygun yer.” deyip aracını kenara 
çekti ve aracından iniverdi.

Rüzgar esiyordu, bir rüzgar ki Pülümür Çayı’nın şırıl-
tısını önce kulaklarına, ardından tertemiz yüreğine doldu-
ruyordu. Derin bir nefes aldı, esen rüzgarın getirdiği bin 
bir çiçek kokusunu buram buram içine çekerek koşuverdi 
Pülümür Çayı’nın kıyısına. Eriyen kar sularıyla  suyu 
coşmuş, nasıl da çağıl çağıl akıyordu. Her çağıldayışı ile 
Necmettin Öğretmen’e bir şeyler anlatıyordu sanki. Bak-
maya doyamıyordu. Baktıkça bakasıgeldi, nedense bir 
türlü ayrılmak istemiyordu. Telefonu çalınca kendine ge-

liverdi. Arayan Ahmet abisiydi. Neredesin, diye soruyor-
du. Pülümür’e az kaldı abi, meraklanmayın, deyip aracına 
yürüdü. Gözleri ise hala Pülümür Çayı’ndaydı. 

Pülümür’e yirmi kilometre kalmıştı.  Tunceli-Erzin-
can yolunun en keskin virajları ve karanlık tünelleri bu 
yoldaydı. Art arda birkaç tünelden geçmiş, son geçtiği 
tünelde ise içi iyice darlanmıştı. Hiç böyle darlanmazdı. 
Acaba evdekilere mi, yoksa sözlüme mi bir şey oldu, 
diye düşündü. Sözlüsünü aramak için cep telefonunu açtı, 
fakat şebeke olmadığından onunla konuşamadı. Yüreğin-
deki daralma büyüdü de büyüdü. İlerde bir tünel daha…  
Ama önce keskin bir virajı dönmesi gerekiyordu. Hızını 
düşürüp virajı dönmüştü ki yolu barikatlarla kesen insan 
müsveddesi onlarca terörist aracına ateş açarak onu dur-
durdu.

Barikatların önünde aracının içindeydi güler yüzlü, hi-
lal kaşlı Necmettin Öğretmen.  Baktı suratlarına hainlerin, 
mezar hortlakları gibiydiler. Açtı kapısını, iniverdi ara-
cından. Korkup yalvaracağını sanmıştı itler. Gülüyordu 
yine gözlerinin içi, lakin çatmıştı hilal kaşlarını, sıkmıştı 
dişlerini ve memleket kadar büyük yumruklarını. Atıldı 
birkaç çapulcu üstüne. Tuttular kollarından ve  tekmelerle 
dizlerinin üstüne çöktürerek kelepçelediler ellerini arka-
dan. Dişlek çapulcubaşı “Ateş!” diye yırtındı. Aynı anda 
onlarca hain  büyük bir hınçla Necmettin Öğretmen’in 
aracına kurşun yağdırdı. Sonra üzerine benzin döküp yak-
tılar ve anırırcasına kahkahalarla seyrettiler kendilerinden 
geçe geçe.

 Dişlek çapucubaşının “Gidiyoruz!” diye hırlamasıyla 
yanlarına Necmettin Öğretmen’i de alarak  hızla yolun 
batı tarafındaki Pülümür Vadisi’nin içine daldılar. Hainler 
masum, genç öğretmeni dipçik ve tekmelerle yürüttüler 
dar ve dik Pülümür Vadisi›nde. Suçsuz, günahsız öğret-
mene küfürler yağdırırken çirkef ağızlarından dökülen 
katranlaşmış sapsarı iğrenç mi iğrenç köpükler hortlak 
suratlarının çenelerine yapışıp kalıyordu. 

Ne tekme ne küfür ne de dipçik umurundaydı Necmet-
tin Öğretmen’in. Çocukluğu canlanmıştı ışıl ışıl gözle-
rinde. Babasına ve annesine şehit olacağını hisseder gibi 
“Ben şehit olacağım’” diye kaç kez söylemişti. Yutkundu 
önce, sonra “Anneciğim!” diyiverdi usulca. Başından 
omuzlarına, sırtından kol ve ayaklarına tekme üstüne tek-
me atıyordu hainler. O ise hainlere inat ellerine düştüğü 
ilk andan itibaren  Munzur Dağı gibi hep asil duruyordu. 
Bir kez bile aman dilemeden, ah vah etmeden…

Onca tekme ve dipçikten ayakta duracak hali kal-
mamıştı, lakin öğrencileriydi onun başını dik tutturan. 
Bundandı onlarca haine dimdik durması. Öğrencilerinin 
okuldaki ilk günleri canlandı gözlerinde. Yabancı bir 
yuvaya konmuş kuş misali ürkektiler. Korka korka atıyor-
lardı adımlarını . Daha ilk gün onları kucaklayıp bağrına 
bastığında hepsinin içini nasıl da çocuksu bir mutluluk 
kaplamıştı. Günler sonra okullarından ve kendinden bü-
yük bir haz aldıklarını dış kapıdan içeriye attıkları ilk 
adımdan anlamıştı. Bu sabah onlarla vedalaştığında pe-
şinden hıçkırarak nasıl da koşmuşlardı. Alkışlarla “Güle 
güle öğretmenim!” seslenmeleri kulaklarında çınlıyordu. 
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Yoksa hala peşimdeler mi, diyerek birden arkasına dönü-
verdi, belki onları görürüm diye. Ama nafile… Onlarca 
hortlak suratlıyla burun buruna gelmişti, hepsi mezarla-
rından hortlamışça oldukları yere dikilmiş ona bakıyordu. 
Eli bağlı bir gençten ne kadar da korkmuşlardı. En çok da 
Cesur bozuntusu…

Pülümür Vadisi›nin derin , dar ve karanlık kesimlerin-
deydiler. Vadinin iki yanı dik kayalıklardı. Kayalıkların 
yamaçlarından akarak Pülümür Çayı›na dökülen küçük 
küçük şelalelerin çıkardıkları şırıltılar Pülümür Çayı’nın 
çağıldamalarıyla birleşmiş, adeta Necmettin Öğretmen’e  
“Hoş geldin!” diyorlardı. Genç Öğretmen de onların dili-
ni anlayıvermişti. “Şehitlik bize atalarımızdan miras!” 
diye düşündü. Büyük bir huzur içinde akıyordu Pülümür 
Çayı. Necmettin Öğretmen›de de benzer bir huzur… 

“Yeter, getirin buraya!” Pülümür Vadisi’nin ve Nec-
mettin Öğretmen’in bu huzurunu Pülümür Çayı’nın kıyı-
sındaki yüksek bir kayanın üstüne çıkmış yüzü kapkara, 
o dişlek çapulcubaşının bu hırlaması bozuverdi. Hainler 
üstünü başını yırttıkları ve attıkları onca tekme ve dip-
çikten her tarafı mosmor olmuş  Necmettin Öğretmen’i 
sürükleye sürükleye çapulcubaşının yanına götürdüler ve 
kayanın üstüne savurdular. Dayanılmaz bir acı çekiyordu 
genç öğretmen, ama dayanmalıyım ve kalkmalıyım itlerin 
önünden, diye düşündü ve  savrulduğu yerden dizlerinin 
üstüne zor da olsa kalkabildi. Çapulcubaşının hortlak 
suratına bakmak istemiyordu. Çevirdi su gibi temiz göz-
lerini Pülümür Çayı’na. Kıyıdaki kırmızı ve beyaz yaban 
güllerinin ışıkları suyuna aksetmişti. Sözlüsünü gördü 
güller arasında, el sallıyordu. Bu yaz evleneceklerdi. İçin-
de acayip bir his… Pülümür Çayı gözlerinden akıyordu 

sanki.
Bir çapulcunun dipçiği ile irkildi. Kanlı elindeki ka-

lanşikof tüfeğinin namlusunu Genç Öğretmen›in kafasına 
dayayan dişlek çapulcubaşı “Öğretmene ölüm!” diye 
yırtınıp ardından kahkahaya boğuldu. Onun kahkaha-
larını diğerleri izledi. Yalvarıp ayaklarına kapanacağını 
bekliyorlardı. Hainlerin çirkef yüzlerini görmemek için 
gözlerini Pülümür Çayı’na sabitlemiş olan Necmettin 
Öğretmen, billur sesiyle sesleniverdi hainlere: “Niçin 
masum insanları öldürüyorsunuz?”  Dağlar taşlar, ağaç-
lar, dallarda kuşlar… Pülümür Vadisi’nde her şey susmuş 
bu billur sesi dinliyordu. Hainler de susmuştu. Çünkü bu 
sözler onlara tanıdık gelmişti, dün akşam da duymuşlardı. 

Temiz yürekli genç öğretmen asil mi asil duruyordu 
karşılarında. Onun bu asil duruşu hepsinin şom ağızlarını 
açık bırakmıştı. Şaşkınlıktan iyice kuduran çapulucubaşı, 
onu yere yıkmak için ilk kurşunu  sağ dizinin üstüne sık-
tı. Lakin hiç de öyle olmamıştı,  genç öğretmeni birileri 
tutuyordu sanki. Yediği kurşuna aldırış etmeyen asil öğ-
retmen hainlere “Ölürse canlar ölür, tenler ölesi değil!” 
diye seslendi. Bu sözler de onlara yabancı değildi. Türbe-
nin önünde önlerine çıkan dedeyi görür gibiydiler. Hınçla 
bir daha dokundu tetiğe hain. Kızıl kurşun genç öğretme-
nin temiz mi temiz, insan sevgisiyle dolu göğsüne saplan-
mıştı. Ama hainlere inat o hala düşmemişti yere. 

Başta dişlek çapulcubaşı hepsi çılgına dönmüştü. Ça-
pulcubaşı korkuyla bir kez daha dokundu tetiğe. Bu kez 
pak alnını hedef almıştı. Son bir güçle kelimeyi şehadet 
getirdi ve solan bir gül yaprağının yere düşüşü gibi yavaş 
yavaş düştü yere genç öğretmen. Alnındaki kurşun yeri 
bir gül oluşturmuştu sanki. Henüz son nefesini vermemiş-
ti, gözleri ise hala suyuna kırmızı ve beyaz yaban gülle-
rinin ışıklarının aksettiği Pülümür Çayı›ndaydı. Kırmızı 
beyaz yaban gülleri Türk bayrağı olmuş genç öğretmene 
bakıyordu. Bayrak gibi temiz gözleriyle bayrağı süzerken 
doğrulup ayağa kalkmak istedi. Olmadı. Son bir güçle 
yalnızca başını doğrultabildi ve haykırdı kancıklara:

“Bayrak ki onun gölgesi bozkurtları toplar
Bayrak ki bütün kaybedilen yurtları toplar
Darbeyle gönüllerde yatan ülkü silinmez
Atsız yere düşmekle bu bayrak yere inmez”
Bu sözlerle öfkeden kuduran  çapulcubaşının işaretiyle 

onlarca hain intikam alırcasına hiç tanımadıkları masum 
öğretmeni tekmeleye tekmeleye Pülümür Çayı›na attılar.

 Necmettin Öğretmen kırmızı ve beyaz yaban gülle-
rinin ışıklarının aksettiği Pülümür suyundaydı. Asil kanı 
buluşuverdi kocaman bir Türk bayrağı oluşturmuş Pülü-
mür suyuyla. Gül  kokulu, kırmızı benekli Pülümür Çayı 
ve yaban gülleri genç öğretmeni “Hoş geldin” diyerek 
karşıladılar. 

Pülümür Çayı aktıkça, Necmettin Öğretmenler ve 
Düzgün Dedeler var oldukça hainler emellerine ulaşama-
yacaktır.            

“Ölürse canlar ölür, tenler ölesi değil. Ruhun şad, 
mekanın cennet olsun Necmettin Öğretmenim!
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Dünyada, kısa süren hayatlarında büyük 
başarılar sağlamış devlet adamlarının sayısı 
çok azdır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 
en zor görevleri üstlenen Mustafa Necati bu 
az adamlardan biridir.

Mustafa Necati 1894 yılında İzmir’de 
doğmuştur. Babası Darendeli Halit Bey, 
annesi Elbistanlı Naciye hanımdır. İlk ve 
orta öğrenimini İzmir’de yaptıktan sonra 
İstanbul Hukuk Mektebine kaydolmuştur. 
Buradan 1913 yılında mezun olarak tekrar 
İzmir’e dönmüştür. Bir müddet avukatlık 
yapmış, özel Şark İdadisinde müdürlük ve 
Kız Öğretmen Okulunda öğretmenlik yap-
mıştır. İzmir’in işgal edilmesi üzerine önce İstanbul’a, 
sonra Balıkesir’e geçerek Kuvva-yı Milliye hareketine ka-
tılır. Bergama ve Akhisar yörelerinde Bulgurcu Mehmet 
Efe ile birlikte Anzavur güçlerine ve Yunanlılara karşı ya-
pılan savaşlarda “Müfreze” birlik komutanı olarak görev 
alır. Arkadaşı Vasıf Çınar’la Balıkesir’de “İzmir’e Doğru” 
adında bir gazete çıkararak halkı topluca kurtuluş hareke-
tine katılmaya çağırır. Mondoros Mütarekesinden sonra 
İtilaf devletlerinin demiryolu işçilerinin işlerine son ver-
meleri üzerine, işçilerin haklarını savunmak için “Demir-
yolları İslam Memurini Teavün Cemiyeti”ni kurmuştur.

I. Dünya Savaşına katılıp savaşın sona ermesinden son-
ra işsiz kalan subayların haklarını savunmak için “İttihat 
Zabitleri Teavün Cemiyeti”ni kurmuştur. 

Aynı dönemde Musafa Necati Türk Ocağının faal bir 
üyesi olarak çeşitli gazetelerde makaleler yazarak Türk 
milletini işgale karşı uyarmıştır. Spor çalışmalarına katı-
larak spor kulüplerinin kurulmasına öncülük etmiştir. 19 
Aralık 1919 Balıkesir İdman Yurdu Cemiyetini, sonra Al-
tay Spor Kulübünü kurmuştur. 25 Ocak 1920’de Balıkesir 
Barosunu kurmuştur.

Dış politika konusunda ilk konuşması Sevr Anlaşması 
üzerine olmuş ve bu anlaşmanın asla kabul edilemeyece-
ğini ifade etmiştir. “Türklerin hakk-ı tarihini İslamın şeref 
ve haysiyetini yıkan bu anlaşmaya isyan ediyorum ve di-
yorum ki Ey Avrupa senin vaz’ettiğin esas kabul etmeye-
cek bir Türk ve İslamiyet vardır.” demiş ve konuşmasının 
devamında Türk milletinin İslamiyetin hamisi olduğunu, 
dünyada gittiği her yere medeniyet saçtığını hiç bir şeyin 
Türklerin bu talebini engelleyemeyeceğini, Avrupanın ya-
lancı ve aldatıcı olduğunu ifade etmiştir.

Mustafa Necati, Lozan Antlaşmasının bazı maddelerine 
şiddetle karşı çıkmıştır. Osmanlı borçları, savaş gemilerine 
el konulması, Boğazlar, kapitülasyonlar, özellikle Musul 
meselesini eleştirmiştir. Musul’la ilgili olarak; “Musul 
Türktür ve ilelebet Türk kalacaktır” demiştir.

Mustafa Necati ve İstiklal Mahkemeleri
TBMM açıldıktan sonra ülkede huzur ve 

güvenliğin sağlanması için 29 Nisan 1920’de 
Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkartılmışır. Uy-
gulamada başarılı olamayınca 14 ilde İstiklal 
Mahkemelerinin kurulması kararlaştırıldı ve 
7 ilde kuruldu. Üye seçiminde Mustafa Neca-
ti, Sivas İstiklal Mahmekesi üyeliğine atandı. 
Amasya ve Samsun havalisindeki Pontusçuluk 
hareketi ile görevi kötüye kullananları cezalan-
dırarak halkın devlete olan güvenini sağlamış-
tır. Daha sonra Kastamonu İstiklal Mahkemesi 
başkanlığına atanmıştır.

Mahkeme başkanlığının yanında bölgedeki 
Kuvva-yı Milliye Hareketini de organize etmiştir. Kasta-
monu’daki bir yıllık görev süresince; genç ve aydın bir 
kişi olan Dr. Fazıl Berk Bey’in belediye başkanı olmasını 
sağlamıştır. Müdafaa-yı Hukuk, Kızılay Derneği, Çocuk 
Esirgeme Kurumu, Gençler Kulübü, Muallimler Cemiyeti, 
İlim Derneği gibi dernekleri kurmuştur. Kurtuluş Savaşı-
nın kazanılmasından sonra devletin yeniden yapılanması 
için Atatürk’ün fikirleri doğrultusunda hukuki, siyasi ve 
kültürel alanlarda bazı radikal değişiklikler yapılmıştır. 
Atatürk kendi fikirlerini süratle icra edecek bilgili, cesur 
ve güvendiği kişilere kurulan hükümetlerde görev vermiş-
tir. Bu çerçevede Mustafa Necati en zor bakanlıklarda gö-
rev üstlenmiş ve feragatla çalışmıştır.

1) Mübadele İmar ve İskan Bakanlığı
1923 yılında Lozan’da Türk-Yunan Mübadele anlaş-

masının imzalanması üzerine yaklaşık 500 bin soydaşı-
mızın nakli ve iskanının sağlanması için Mübadele İmar-
İskan Bakanlığı kurulmuş ve bu göreve Mustafa Necati 
atanmıştır. Dörtbuçuk aylık bakanlığı döneminde 150 bin 
göçmen Türkiye’ye getirilmiş ve mevsimin kış, göçmen 
sayısının çok, yeterli bir ön hazırlığın olmaması önemli 
derecede sıkıntılara ve sızlanışlara sebep olmuştur. Ancak 
o günkü şartlar içinde henüz savaştan çıkmış ve kendisini 
toparlamaya fırsat dahi bulamamış bir devletin daha iyisini 
yapması da mümkün değildir. Her şeye rağmen, mevcut 
imkanlar içinde en iyisi yapılmaya çalışılmış ve başarı 
sağlanmıştır.

2) Adalet Bakanlığı
Atatürk, teokratik devlet düzeninden “hukuk devletine” 

geçmek istiyordu. Bu düşünceyi cesaretle yerine getirecek 
bir icra adamı olarak 6 mart 1924’te Mustafa Necati Adalet 
Bakanlığı görevine getirildi. 1924 yılı Cumhuriyet tarihin-
de en önemli kararların alındığı bir yıldır. Daha önce sal-
tanat kaldırılmış ve Cumhuriyet ilan edilmişti. 1924’te ise 
hilafet kaldırılmış, Şer’iyye ve Evkaf  Vekaleti lağvedil-
miştir. Bunun neticesinde Anayasa’da ve bazı kanunlarda 

Turan ZORLU
Atatürk’ü Ağlatan Bakan
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köklü değişikliklere gidilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti si-
yasal İslam düzeninden ayrılmış, medeni hukuk düzenine 
geçmiştir.

Avrupa ülkelerinin kanunları incelenmiş, hukuk siste-
mi yeniden tanzim edilerek laikleştirilmiştir. Daha önce 
Şer’iyye ve Evkaf Vekaletine bağlı okullar Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlanmıştır. Ayrıca Şer’iyye Vekaleti kaldı-
rıldı yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Evkaf Vekaleti ye-
rine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Şer’iyye ve Ev-
kaf Vekaletinin kurulması ile birlikte devlet yönetiminde 
din ve devlet işleri kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. 
Yapılan düzenlemelerle Türkiye’de Sulh, Asliye, Cinayet 
ve Temyiz mahkemeleri kurulmuştur. 1 Mayıs 1924’deki 
Adalet reformu Mustafaı Necati zamanında gerçekleştiril-
miştir.

3) Milli Eğitim Bakanlığı
Cumhuriyet döneminin ilk yılları, gerçekte bir eğitim 

ve kültür devleti olma yönünde büyük adımların atıldığı 
yıllardır. Dönemin en zor çalışmaları şüphesiz ki eğitim 
alanında olmuştur. Cumhuriyeti kuranlar ve yönetenler 
uygun insan gücünün yetişmesiyle başarıya ulaşılacağını 
düşünerek eğitim kurumlarının yaygınlaşmasına karar ver-
mişlerdir.

Genç, enerjik ve teşkilatçı bir karaktere sahip olan 
Mustafa Necati 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığına 
getirilmiştir. Atatürk’ün yapmak istediklerini en iyi anla-
yanlardan birisi Mustafa Necati’dir. Onun bakanlığı zama-
nında milli eğitim camiasına dinamizm, görev aşkı, sevgi 
ve güven duygusu hakim olmuştur. Fakat o yıllar ülkemi-
zin en zor dönemlerini kapsamaktadır. 1924 yılında hilafet 
kaldırılmış, medreseler kapatılmış ve uzun yıllar devam 
eden medrese-mektep ikiliğine son verilmiş ve Osmanlı 
döneminde çok başlı olan eğitimde birlik sağlanmıştır.

Mustafa Necati 1926 tarihli “Maarif Teşkilatına Dair” 
yasa ile öğretmenliğin bir meslek olmasını sağlamıştır. 
Buna göre “maarif hizmelerinde asıl olan öğretmenliktir” 
diyerek öğretmenlik mesleğine “Milletleri kurtaran yalnız 
ve ancak öğretmenlerdir.” sözünden hareketle bakmıştır. 
Günümüzde ise 2003-2006 yıllarında Talim Terbiye Ku-
rulu başkanı olan Ziya Selçuk; “Öğretmenliğin öyle bir 
meslek olarak saygınlığı yok, öğretmenliği öyle çok önem-
semeyiniz.” Atatürk’ün ‘Öğretmenler yeni nesil sizin ola-
caktır’ sözü için “artık bu söz güncelliğini yitirdi.” diye-
bilmiştir. Günümüzde Türk öğretmenin saygınlığını yük-
seltmesi gerekenler bu ve benzeri sözler sarf edebiliyorlar.

Harf inkılabı ile birlike yeni harflerle okuma-yazma öğ-

renmek amacıyla yaygın eğitim tekniklerine başvurulmuş-
tur. Halk Mektepleri, Halk Dersaneleri, Millet Mekteple-
rinde okuma-yazma kampanyasının başlatılması halkın 
yeni yönetimle bütünleştirilmesi gayretinin sonucudur. Bu 
gayretler sonucunda kısa zaman içinde okur yazar oranı 
hızla artmaya başlamıştır.

Özellikle bazı kesimlerin harf devrimine yönelttikleri 
“Bir gecede okur yazar oranı sıfıra düşürüldü” sözünün 
ne kadar sığ bir iddia olduğu görülmüştür. Mustafa Neca-
ti, Atatürk’ün en yakın düşünce ve mesai arkadaşlarından 
Kuvva-yı milliye hareketlerinin öncülerinden ve Ata’nın 
düşüncelerini yaşama geçirilmesini sağlayan en önemli ki-
şilerden biridir. Cumhuriyet temel ilkelerininden olan eği-
timin parasız, parasız yatılı, karma, uygulamalı eğitim et-
kinlikleri, Köy enstitülerinin öncülü sayılan Köy öğretmen 
okulları bu dönemde milletimize hizmet olarak sunulmaya 
başlanmıştır. 

Mustafa Necati gerek eğitim alanında yaşanan sıkın-
tılar, gerekse doğu illerindeki isyanlar nedeniyle oldukça 
kritik bir dönemde görev yapmıştır. O’nun döneminde 
medreselerin kapatılmasına tepkiler olmuştur. İstanbul’da 
dindar öğretmen yetiştirme ilkesinden uzaklaşıldığı id-
diasıyla, öğretmen okulu öğrencileri boykot girişiminde 
bulunmuşlardır. Ancak genç ve idealist bir bakan olan 
Mustafa Necati’nin ileri atılımlarını engellemeye güçleri 
yetmemiştir.

Ulusal kurtuluş savaşında çok önemli hizmetleri olan 
Mustafa Necati kuruluş döneminde bir devlet adamı için 
çok kısa olan yaşamı süresince, Atatürk İnkılaplarının yıl-
maz savunucusu, içten uygulayıcısı olarak adını tarihe al-
tın harflerle yazdırmıştır. 1 Ocak 1929’da 35 yaşında apan-
distinin patlaması sonucu hayata veda etmesi, Atatürk’ün 
en yakın ve sadık izleyicisini kaybetmesi anlamına gelmiş-
tir. Ulu önder “Benimle yola çıkanlar kendi görüş ufuk-
larının sonuna gelince birer birer beni terkettiler” dediği 
yıllarda M. Kemal Atatürk’ün genç, dinamik ve çalışkan 
biri olan Mustafa Necati’nin ölümüne adeta hüngür hün-
gür ağladığını Falih Rıfkı Atay “Çankaya” kitabında yaz-
mıştır. Prof. Dr. Utkan Kocatürk’ün M. Kemal Atatürk’ün 
manevi kızı Afet İnan ile 17 Nisan 1976’da yaptığı söyle-
şide de Atatürk’ün, Mustafa Necati’nin ölümüne ağladığı-
nı bildirir. 

Mustafa Necati’nin 24 Kasım 1928’de başlattığı oku-
ma yazma seferberliğinin yıldönümü, 1982 yılından beri 
Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

“Ulusal kurtuluş 
savaşında çok 
önemli hizmetleri 

olan Mustafa Necati 
kuruluş döneminde bir 
devlet adamı için çok kısa 
olan yaşamı süresince, 
Atatürk İnkılaplarının 
yılmaz savunucusu içten 
uygulayıcısı olarak adını 
tarihe altın harflerle 
yazdırmıştır.”
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MADEMKİ TÜRK DİLİ YILI…

Karamanoğlu Mehmet Bey’in adeta Türkçeyi koruma kanunu 
olan “Türkçe fermanı”nın üzerinden 740 yıl, Atatürk’ün öncülü-
ğünde ilk Türk Dili Kurultayı’nın toplanmasının üzerinden 85 yıl 
geçti. 2017 yılındayız ve 2017, “dilimiz kimliğimizdir” sloganıyla 
Türk Dili Yılı ilan edildi. Bu, geç de olsa sevindirici bir durumdur.

Yıllardır ilgili kuruluşlar, Türkçe gönüllüleri; Türkçenin yoz-
laştırılmasına, hayatımızın her alanındaki yabancı kelime istilasına 
karşı amansız mücadele vermektedir. Bu konuda kitaplar, makale-
ler yazmakta, çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Hatta biz de öğ-
rencilik yıllarımızda Türkçeye gönül vermiş değerli hocalarımızın 
öncülüğünde bu gidişata dur demek için 2008 yılında aynı sloganla 
7600 dilekçe toplamış, TBMM Dilekçe Komisyonuna sunmuştuk. 
Tüm bu çabalara rağmen Türkçenin korunmasına ilişkin somut bir 
adım atılmamış, bu mücadeleler çoğunlukla kültürel alanla sınırlı 
kalmıştı. Şimdi ise nihayet Türkçe mücadelesi kültürel alandan 
somut yaptırımların uygulanabileceği bir alana gelmiş bulunmak-
tadır. 2017’nin Türk Dili Yılı ilan edilmesi, bu mücadelenin devlet 
tarafından desteklenmesi anlamına gelmektedir. Bu bir fırsattır.

Türk Dili Yılı’nın ilan edilmesiyle birlikte pek çok paydaşın 
çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu fırsatı değerlendirmeye çalıştığı-
na şahit olmaktayız. Bu konuda “samimi olan” her etkinliğin des-
teklenmesi taraftarıyız; ancak, yapılacak etkinliklerin Ziya Gökalp, 
Ömer Seyfettin, Ali Canip, nihayet Atatürk çizgisinde “yaşayan 
dil” temelinde gerçekleştirilmesi, aşırılığa kaçılmaması gerektiğini 
de hatırlatmak isteriz.

Şimdi, mademki 2017 Türk Dili Yılı mademki herkes samimi 
olarak Türkçeyi yaşamın her alanında en güzel ve doğru biçimde 
yaşatmak istiyor, o zaman bizim de yapılanlara ek olarak naçizane 
önerilerimiz var:

1. Kıyafetler üzerine yabancı yazılar yazmaktan vazgeçin. 
Bebek kıyafetlerinde bile İngilizce yazı var. Turan’ımız, Gök-
çen’imiz, Mehmet’imiz, Ayşe’miz doğuyor ve bizim onları doğar 
doğmaz sardığımız battaniyede İngilizce yazı yazıyor. Türk ço-
cuklarını İngilizceyle belemek yaraşır mı? Bebeklerimize İngilizce 
ninni söylüyor muyuz? Öyle ise küçüğünden büyüğüne hiçbir 
kıyafette yabancı yazı yazmamalıdır. En azından insanlar, yazısız 
ya da Türkçe yazılı kıyafetler bulabilmelidir. Giysi firmalarının 
buna özen göstermeleri gerekmektedir. Vatandaş da kıyafet alırken 
Türkçe yazılısını ya da sadesini istemeli, yabancı yazılı kıyafet 
almayarak bu durumu protesto etmelidir. Böylelikle bu işi yapanlar 
müşterilerin sesine kulak vermek zorunda kalacaktır. Rahmetli 
Nihat Sami BANARLI’nın şu veciz sözleri kulağımıza küpe ol-
malıdır: “Kadın giyeceğinde katiyyen şu veya bu yabancı kelimeyi 
kullanmazdım. Vatan kadınlarının eteklerine kelime olarak da bir 
yabancı söz dolanmasın isterdim.”1

2. Fabrika sahipleri iğneden ipliğe kadar ürettikleri her ürü-
ne Türkçe bir ad vermelidir. Yüzde yüz Türk malı olan ürünlerin 
adlarının yüzde yüz yabancı olması ne kadar da acıdır! Sözgelimi 
rüzgârlandırıcımızın (vantilatör demekten daha zor değil) adı “zen 
home” yerine “esinti” olsa ne olur? Satışlarımız mı durur? Hâlbuki 
1958’de üretilen İlk Türk lokomotifinin adı “Karakurt” amblemi de 
bozkurttu. 1970’lerde ürettiğimiz ilk otobüsün adı da amblemi de 
yine “Bozkurt”tu. Bugün uydumuzun “Göktürk”, helikopterimizin 
“Atak”, tankımızın “Altay” olması gibi güzel örnekler de yok de-
ğil.

3. Sokağa çıktığımızda yabancı bir ülkedeymişiz izlenimi 
veren yabancı sözcük ve dil kurallarıyla dolu tabelaların önüne 
geçilmelidir. Belediyeler kendi bünyelerinde Türkçe tabela kararı 
alabilir, Türkçe duyarlılığı gösteren işletmeleri ödüllendirebilir. Ay-
rıca belediyelerde ihtiyaç sayısınca Türkçe uzmanı bulundurulmalı, 
belediyelerin bastırdığı afiş de dahil her türlü yayın bu Türkçe uz-
manının elinden geçmelidir. Duyuruları bile bu uzman yapmalıdır. 
Böylece “anonstan” da “ilanen duyrulur”lardan da kurtuluruz.

Özellikle turistik bölgelerde tebela yabancılaşması hat safha-
dadır. Neredeyse Türkçe yazı parmakla gösterilmektedir. Turist ge-
lecek diye dükkânlarımızın, iş yerlerimizin adı “Helen, Zeus, Ana-
tolia, Konstantinepolis” mi olmalıdır? Böyle olmazsa turistler yiyip 
içmeyecek, otellerimizde kalmayacak mıdır? Uçağımızda “Turkısh 
Aırlınes” yerine “Türk Hava Yolları” yazarsa seyahat etmeyecek 
midir? “Taxı” yazmıyor diye “taksi”mize binmeyecek midir? Polis 
arabalarımıza “polıce” yazmazsak, onların polis olduğunu anlama-
yacaklar mıdır? Dünyanın her yerinde polis arabalarının rengi aynı 
olmasa da şekli aynıdır? Hangimiz Alman’ın “polızeı”, İngiliz’in 
“police”sinin polis olduğunu anlamayız? Bu millî bir meseledir ve 
Türkçe, turistik yerlerde de hâkim kılınmalıdır.

4. Televizyonlar Türkçe bakımından denetlenmelidir. Film-
lerin bir Türkçe danışmanı olmalıdır. Dizi filmlerde Türkçenin 
özellikle bozuk konuşulmasının önüne geçilmelidir. Topluma iki 
cümleyi bir araya getiremeyen kişiler sunulmamalıdır. Televizyon 
başta olmak üzere basın ve yayın organlarında Türkçe bilinci uyan-
dıracak programlara, yarışmalara, filmlere yer verilmelidir.

5. Daha ana dilinin özelliklerini öğrenmeyen, ana dilinin ince-
liklerini ve güzellikleri tanımayan küçücük çocuklara ilkokul ikinci 
sınıftan itibaren yabancı dil öğretmeye çalışmaktan vazgeçilmeli-
dir. “Pembe çorap” yerine “pink çorap” diyen çocukları gördükçe 
üzülmemek elde mi?

6. Yabancı dil öğrenmek de bir yetenek işidir. Sekizinci sınıf 
öğrencilerine TEOG sınavında nasıl ki beden eğitimi, görsel sanat-
lar dersinden soru sorulmuyorsa İngilizceden de soru sorulmamalı-
dır. Tüm derslerde başarılı olduğu hâlde sırf İngilizceden başarısız 
olduğu için istediği liseye gidemeyen öğrencilerin istatistiği çıkarı-
lırsa haklılığımız anlaşılacaktır.

7. Dil konusunda Türk Dil Kurumunun uyarı ve önerileri 
dikkate alınmalıdır.

8. En önemlisi, Türkçe; kanunlarla, tüzüklerle, yönetmelikler-
le korunmalıdır. Yukarıda sıraladıklarımız ancak bu şekilde günlük 
hayatta uygulanma imkânı bulabilir.

Bunlar yapıldığı takdirde dil bilinci, sevgisi ve dili koruma 
duygusu sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarla birlikte somutla-
şacak, halka mal olacaktır. Aksi durumda, dostlar alışverişte görsün 
hesabı göstermelik birtakım etkinliklerle, kısır döngüde sorunları 
tartışır dururuz.

Bu süreçte, dil konusuna güncel ve soğukkanlı bir yaklaşım 
olan Merhum Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU’nun “Bye Bye Türk-
çe” ve Sayın Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH’ın “Sözüm Türkçe 
Üstüne” ile “Dil Yarası” adlı eserlerinin okunması faydalı olacaktır.

Türkçe hepimizin; mademki dilimiz kimliğimizdir; o hâlde 
dilimizi, yani kimliğimizi korumak ve kollamak yalnızca Türkçe 
sevdalılarının görevi değildir.

Bilgehan AYATA
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AHMET MUHTAROĞLU

 TÜRKİYE’NİN BARZANİ 
HAMİLİĞİ VE REFERANDUM

Son 10 yıl içerisinde Ortadoğu ile ilgili enerji boyu-
tunu ilgilendiren onlarca yazı kaleme aldım. İlgili yazıla-
rımda  savaşlar ve enerjinin illiyet bağını izaha çalıştım. 
Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminin sözde referandum 
noktasına gelmesi, bölgenin enerji kaynaklarının kontrolü 
ve geçiş yoluna egemen olma arzusundan doğdu. Emper-
yalizmin veledi-zinası olarak tezahür etti. Bu referandum 
konusu ile bölge ve hatta dünya siyaseti yeni bir konjonk-
türe evirildi. Tabi bu durum tesadüfen olmadı. Her şey 
hedeflenen plana göre ilerledi. Batı dünyasının 2050’lere 
doğru gelecek projeksiyonlarına baktığımız zaman bu-
gün sahip oldukları yer altı, yer üstü kaynakları, nüfus ve 
ekonomi gibi hayati göstergeleri pek de iç açıcı gözük-
memektedir. Genelde bugünün dünyası ve özelde Batı, 
gelişimini ve varoluşunu enerjiye indekslemiştir. Kay-
nakların tüketimi ile batının varoluş ilişkisi doğru orantılı 
olarak süre gelmiştir. Gözüken odur ki Batı’nın yaşaması 
Doğu’nun kaynaklarını ele geçirmekle mümkündür. Bu 
sömürü hareketi bölgede 20.yy da Osmanlının çöküşü 
ile başlamıştır. İmparatorluk bakiyesinden onlarca devlet 
çıkaran emperyalist güçler bu devletlerin her birinin ba-
şına kendilerine bağlı diktatörler tayin ederek,  bölgeyi 
sömürdüler. Yüzyıl önce bölge halkına ve diktatörlere su-
nulan havuç ‘’Osmanlıya isyan et , kendi devletini kur’’ 
idi. Öyle de oldu. O gün kullanılan iki önemli argüman 
din ve ırki aidiyetti. Bu şekilde Osmanlıyı içerden yıkan 
Arap işbirlikçileri, kan ve göz yaşı pahasına devasa kay-
naklarını bu diktatörler eli ile kontrol etti. Bu ülkelerden 
kavga hiç eksik olmadı. Yüzyıl boyunca Batı’ya hizmet 
eden her diktatör hüsran ile gitti. 20. Yüzyıl bir ihanet asrı 
olmuştur. 

21. yüzyıla geldiğimizde bölgede kavga yeniden 
alevlenmiştir. Bölgenin yeniden ateş topuna dönmesi 
tesadüf değildir. Tamamını Müslüman ülkelerin oluştur-

duğu BOP projesi kapsamındaki ülkeler neden bugün 
operasyona maruzdur? Bunları üç ana sebeple izaha çalı-
şalım: 

1) Yüzyıl önce Osmanlı mirasından meydana gelen 
bu devletler artık emperyal güçler tarafından kontrol 
edilemeyecek kadar büyümüşler, kafa tutar hale gelmiş-
lerdir. Onun için bu devletler küçülmelidirler ki yutmak 
kolay olsun. Bugün Ortadoğu’da  emperyalizmin Suriye 
ve Irak’ta sürdürdüğü savaş yalnızca enerjiye ulaşım sa-
vaşında ibaret değildir. Irak’ın kuzeyinde Barzani üzerin-
den yürütülen proje ile Suriye’nin kuzeyinde PYD-PKK 
üzerinden yürütülen proje aynı gayeye matuftur. Irak 
işgali ile petrole zaten ulaşılmıştır. Bugünkü savaş enerji 
yollarına egemen olma savaşıdır. Sırada tabi ki İran var-
dır. Irak’ın tüm petrol kuyuları zaten Batılıların kontrol 
altında ve Irak’tan günlük toplam 3 milyon varil petrol 
çıkarılmaktadır. Bu petrol İran’ın kontrolündeki Hürmüz 
Boğazı’na girmeden batı ve İsrail pazarlarına nasıl güven-
li bir yoldan ulaştırılır. Batı bunun için şu anda Ortado-
ğu’dadır.  Hedef güzergah da Kürt koridorudur. Aslında 
Batılıların da Kürt devleti kurulsun diye bir derdi yoktur. 
Ancak Barzani, PYD,PKK gibi terör örgütlerini kullan-
mak için cazip bir teklif sunulması gerekiyordu. O da 
referandumdur. Kerkük, Musul, Halep hatta Süleymaniye 
bu koridor için olmazsa olmaz petrol bölgeleridir. Kuzey 
Irak ‘tan ve Suriye’nin kuzeyinden geçecek olan petrolün 
Akdeniz’e güvenli geçişi için bu şehirler Kürt Koridoru-
nun kurbanları olmuştur. Her iki devletin kuzeyi tam bir 
etnik tehcire maruzdur. Bu koridor uğruna Kürt etnik mil-
liyetçiliği ve DEAŞ üzerinden bölge talan edilmektedir. 
Yegâne sebep kuzey Irak petrollerinin Akdeniz’e ulaşma-
sında Türkiye’yi bypass etmektir.

2) Dünyadaki yer altı ve yerüstü kaynaklarının %70’i 
Ortadoğu ve doğu coğrafyasında olmasından dolayı kü-
resel jeopolitiğin ve ekonominin sıklet merkezi doğuya 
kaymıştır. Dolayısıyla küresel güç mücadele alanı da bu 
bölgeye kaymıştır. Bugün dünyada üretim sektörüne yak-
laşık %40 ile Çin hakimdir. Bu bakımdan Çin’in enerjiye 
olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Çin ve Hindistan 
dünyanın toplamda enerji tüketiminin %40’ını bu iki 
ülke tüketmektedir. Çin özellikle Ortadoğu ülkeleri ve 
Afrika’da birçok ülkenin enerji, maden ve yerüstü kay-
naklarını ele geçirmektedir. Batı Çin’in bu ilerlemesinden 
çok rahatsızdır. Bu güne kadar gerek Afrika’da gerekse 
Ortadoğu’ da kaynakların büyük kısmı Batılı sömürgeci 
ülkeler tarafından tüketilirken 21. yüzyıl da bu ülkelerin 
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karşısına Çin rakip olarak çıkmıştır. Kısaca hegemonyaya  
ortak çıkmıştır. Aslında Kürt koridorunun bir başka ge-
rekçesi de Çin ve Hindistan’ın petrole ulaşımının önünü 
kesmek içindir.

3) Üçüncü en büyük faktör ise İsrail’dir. Bildiği-
niz gibi Osmanlının dağılma sürecinde İsrail diye bir 
devlet yoktur. Yüzyıllık sömürü döneminde aslan payı 
İngiltere’nin olmuştur. ABD ise 20. yy’ın son çeyreğinde 
bölge hakimiyetini ele geçirmiştir. Dolayısıyla yüzyıl 
sonra bölgenin ikinci bir kesip biçmeye tabi tutulmasının 
ana gerekçelerinden biri belki de önemlisi bizce budur. 
Bölge yüzyıl önce aslan payını alamayan ülkelere göre 
yani İsrail ve ABD ye göre yeniden tanzim edilmektedir. 
1917 ihtilalinin  engel olduğu Sykes-Picot antlaşmasında 
yer alamayan Rusya ise tabiri caiz ise bu masaya hissesi-
ni almak için tekrar dönmüştür. Çin den kaçarken Bölge 
özellikle Suriye de Rusya’ya yakalanmıştır. Bölgenin 
bugün artık nasıl dizayn edileceği de maalesef  belli ol-
muştur. Osmanlının dağılması ile ortaya çıkan devletler 
bundan böyle devletçikler haline gelecektir.  Manivela 
olarak ta özellikle DEAŞ-
PKK-PYD  Barzani gibi 
Kürt terörist gruplar kulla-
nılmaktadır. Referandum 
ise bu projede Kürtlere 
teselli mükafatıdır. 

REFERANDUMDA 
TÜRKİYE’NİN ROLÜ

İbn-i Haldun çoğraf-
yayı çok önemsemiştir. 
İbn-i Haldun coğrafya 
kaderdir; diyerek ülkelerin 
bulunduğu coğrafyanın 
varlığı ve yaşama süreçleri 
ile ilgili bağlar kurmuş-
tur. Özellikle Ortadoğu 
coğrafyasında devletlerin 
varoluş şartlarını iki ana 
şarta bağlar. 1.si ekonomik 
güç, 2.si askeri güçtür. Bunların yanında artık teknoloji 
de çok önemli bir yere sahiptir. Ancak bu güçleri sonuçta 
insan sevk ve idare eder. Şayet sevk ve idare edenler yani 
ülkeleri yönetenler coğrafyanın jeopolitik ve jeostratejik 
konumunu dikkate almazlar ise ülkemizde bugün olduğu 
gibi ülkenin kaderi ve bekası tehlikeye girer. Farkında-
lık ve öngörülük önemli bir meziyettir. Bölge siyasetini 
belirlemede Esad’a husumet yeterli olmayabilir. Müslü-
man kardeşlerin Suriye’de iktidar olması söylemi yeterli 
olmayabilir, ne yazık ki olmamıştır da. Keza seçimler 
kazanma adına açılım politikaları izlemek Barzani’ye TC 
Başbakanı seviyesinde birinin “Mesut abi” demesi de bu 
tür siyaset yapma üslubu da  yetmemiştir. Çok da şeffaf 
diyemeyeceğimiz Barzani ile 50 yıllık petrol anlaşması 
yapmanın, üstelik bu anlaşma yapılırken merkezi Irak 
Hükümetinin Türkiye bizim petrolümüzü çalıyor demesi-
ne rağmen sonuç vermediği ortadadır. 

Yine Türkiye’nin siyasi, ekonomik, askeri gücü ile 
Barzani’nin arkasında desteği devam ettirmesi referan-

dum yolunda taşların döşenmesine yardımcı olmuştur. 
Bizce Türkiye dış politikada özellikle Ortadoğu politi-
kasında stratejik ve jeopolitik hatalar yapmıştır. Irak’ın 
ve Suriye’nin söylemde toprak bütünlüğünden yana 
olduğunu söylerken eylemde merkezi hükümetleri dışla-
mıştır. Bir taraftan Kaddafi’nin yıkılması için isyancıları 
yüklü paralar ile desteklerken Kuzey Irak Kürt bölgesinin 
memur maaşlarını Türkiye’ye ödeten bir siyaset tarzı ge-
liştirilmiştir. Yetkililerin işlerinin bu noktaya geleceğini 
bilmemesi mümkün değildir. Türkiye’yi yönetenler iyi 
niyetli olsaydı yani Irak’ın toprak bütünlüğünden yana 
olsalardı merkezi hükümet ile Irak Kürt bölge yönetimi 
arasında arabulucu olabilirlerdi. Üstelik aralarında abi-
kardeş ilişleri vardı. Aksine merkezi hükümete rağmen 
petrol anlaşması yaparak referandum sürecini hızlan-
dırmıştır. Bizce iktidarın referandumu önlemek gibi bir 
düşüncesi ve kararlığı yoktu. Karşıymış gibi gözükmesi 
de gözlerden kaçmamıştır. Şayet Türkiye kararlı bir 
tutum izleyerek referandumun gerçeklemesi halinde 
Türkiye’nin 1926 yılında İngiltere ile yapılan An-

kara Antlaşmasından 
doğan Irak’ın toprak 
bütünlüğünün bozulaca-
ğının ve buna mukabil 
Türkiye’nin müdahale 
hakkının doğacağını 
ciddi bir kararlılıkla ay-
lar önce göstermeliydi. 
Maalesef referandumdan 
iki gün önce etkisinin ol-
mayacağını bile bile Milli 
Güvenlik Kurulunun bil-
dirisinde bahsedilen konu-
ların pekte Barzani tara-
fından ciddiye alınmadığı 
ortadadır. Bu bildiride bile 
Türkiye’nin kesin kararlığı 
ifade edilmemiştir. Yetkili-
lerin “sonucuna katlanır-
sınız, pişman olursunuz, 
bedelini ödersiniz, vanayı 

kapatırız, paran pulun var, otur oturduğun yerde gibi” 
ifadeler Türkiye’nin vakur ve kararlılığını göstermeyen 
ifadelerin kullanılması dikkatlerden kaçmamıştır. Bura-
da geçmişte olan bir konuyu hatırlama da fayda vardır. 
Türkiye’nin kararlılığını gösteren olmuş bir vakayı hatır-
latalım. Yıl 1998 Devrin Kara Kuvvetleri Komutanı Rey-
hanlı beldesine gider. O dönem PKK teröründen Türkiye 
çok rahatsızdır.  Komutan, Suriye devlet başkanı baba 
Esad’ı hedef alarak, “Ey Esad sabrımız artık sona geldi 
Apo’yu ülkenden çıkardın çıkardın yoksa gelip tepeleye-
ceğim” mahiyetinde beyanat verir. Aradan kısa bir süre 
geçer bu beyanat Apo’ya dünyayı dar eder. Esad, Apo’yu 
anında ülkesinde çıkarır. Apo haini dünyada kendine yer 
bulamaz. Rusya’ya gider, Rusya kabul etmez. İtalya’ya 
gider, İtalya kabul etmez. Yunanistan’a gider Yunanis-
tan kabul etmez. Hiçbir ülke Türkiye’nin düşmanlığını 
istemez. Apo, Kenya’da kendine yer bulur. Kenya’da 
yapılan operasyonla Türkiye’ye getirilir. İşte 19 yıl önce 
Türkiye’nin kararlılığı ve yaptırım gücünün ifadesi. Kürt 

“Türkiye’nin si-
yasi, ekonomik, 
askeri gücü ile 

Barzani’nin arkasında 
desteği devam ettirme-
si referandum yolunda 
taşların döşenmesine 
yardımcı olmuştur. ”
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bölgesi ile ilgili şu ana kadar uçak seferlerinin iptali dı-
şında ciddi bir yaptırım kararı da alınmamıştır.

Türkiye gibi özünde referandumdan yana olup da 
karşıymış gibi bir izlenim veren ABD ve AB referandumu 
desteklemektedir. İsrail ise aleni desteklemektedir. 2005 
yılında bölgesel Kürt yönetimi ile merkezi hükümet ara-
sında varılan mutabakat sonucunda anayasa gereği Musul 
ve Kerkük merkezi hükümetin kontrolündedir. Kürt böl-
gesi ile hiç alakası yoktur. Tartışmalı bölgeler olarak kalır. 
Maalesef 2003 yılında bugünleri düşünerek Kerkük’ü 
işgal girişimi ile oradaki tapu ve nüfus kayıtlarını yakar. 
Türkiye buna ses çıkarmaz. 2014 yılında Musul işgal edi-
lir. Başkonsolosluğumuz basılır, başkonsolos esir alınır. 
Türkiye yine gerekli itiraz da bulunmaz. Maalesef DEAŞ 
ile mücadele bahanesi ile Barzani bu bölgeleri işgal et-
miştir. Bu bölgenin özelliği petrol yataklarının zengin 
olmasıdır. Dünya farkındadır, ancak Türkiye kayıtsızdır. 
Irak’ta bugün için ispat edilmiş petrol rezervi 115 milyar 
varildir. Bu rakamın %40 Kerkük ve Musul’dadır. Hali 
hazırda bu bölgede merkezi Irak hükümetinden ayrı ola-
rak, Kürt yönetimi dünyanın büyük petrol şirketleri Shell, 
Exxon Mobil, Total gibi dünya devi markalar günde 600 
bin varil petrol çıkarmaktadır. Barzani tarafından satılan 
petrol ile de Kürt bölgesi güçlenmektedir. Bu petrolün 
yaklaşık 400 bin varili ortalama günde 200 petrol tankeri 
ile Türkiye’ye taşınmaktadır. Türkiye üzerinden de İsrail 
pazarlarına ulaşmaktadır. Bu dünya devi petrol şirketleri 
Irak merkezi hükümeti ile olan anlaşmalarını bırakarak 
Barzani ile daha iyi şartlarda anlaşmışlardır. Bizce bu 
referandumun arkasında petrol şirketleri vardır. 

TÜRKİYE NE YAPMALI?
1) Şayet Türkiye, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana 

ise, ki şu an öyle gözüküyor, koridora engel olmak mec-
buriyetindedir. Suriye’de olan PYD güçleri Akdeniz ko-
ridorunu gerçekleştiremezler ise bu devletçik kurulamaz. 
Kurulsa bile gerek Irak’ın kuzeyinde gerek Suriye’nin ku-
zeyinde bu devletçiklerin yaşaması söz konusu değildir. 
Durum böyle olunca Türkiye’nin yapacağı tek şey kendi 
bekası ile de ilgili olarak sözde Kürt koridorunun gerçek-
leşmemesi için tüm çabaları göstermek olacaktır. Bizce 
bu iki gün önce Türk askerinin İdlib’e girmesinin arka-
sında bu düşünce yatmaktadır. Bu hareket hayati önem 
taşımaktadır. Adeta koridorun İdlib’de önü kesilmektedir. 
Türkiye İdlib’i tutmak mecburiyetindedir. Çünkü İdlib 
muhtemel koridorun Akdeniz’e çıkış ağzıdır.

2) Türkiye’nin önüne tarihi bir fırsat gelmiştir. Bu 
koridor ve daha sonraki referandum dolayısıyla bölge 
ülkeleri İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin ortak hareket 
etmeleri ve İdlib harekatı koridoru önlediği gibi küresel 
hegemonyanın Ortadoğu’daki bütün hesaplarını boşa 
çıkaracaktır. Bu ülkelerin ortak hareketi ile dışta kendi 
aralarında milli bir bölgesel direnç oluşmuştur. Türkiye’yi 
yönetenlerin bundan sonra Kürt meselesi diye bir dertleri 
olmadığını artık iyice anlayıp hiçbir taviz verilmemelidir. 
Hiçbir yayın organında artık Kürt meselesi tartışılmamalı 
ve tartıştırılmamalıdır. Bu referandum göstermiştir ki bu 
birlik ve ortak hareket etmedikleri takdirde Rusya dahil 
hiçbir bölge ülkesinin bölünmeme garantisi yoktur. Şayet 
Erbil bağımsız olursa Ankara Erbil’e bağımlı kalacaktır.

3) Türkiye’ye tehdit uzun bir süredir Batı’dan ve 
müttefiklerinden gelmektedir. Milli Güvenlik Kurulu se-
viyesinde ülkemize yönelik tehdit algılamaları tanımını 
yeniden yapmalıdır. Emperyalizmin dayattığı yeni harita-
ya karşılık bizim de eski haritalarımızı yani Misaki Milli 
sınırlarımızı ihtiva eden haritalarımızı açmamızın zamanı 
gelmiştir. Türkiye için Esad’ın gitmesi ya da gitmemesi 
hayati mesele değildir. Türkiye için Kürt koridoru daha 
hayatidir. Türkiye ülke bekası için hesabını iyi yapmalı-
dır.

4) Türkiye Suriye’de uluslararası hukukun vermiş 
olduğu hakkını kullanarak Süleyman Şah Türbesi’ni der-
hal ait olduğu yere nakletmelidir.

5) Kerkük bir Türkmen şehri olmasına rağmen bu-
gün Türkmen, Arap, Kürt olarak üç nüfus yaşamaktadır. 
Kesinlikle özerk bir statüte olmalıdır. Aksi halde Kerkük 
Irak’ı dağıtabilir. Türkiye bu bölgede mezhepler dışı bir 
siyaset uygulamalıdır. “Telafer’de 400 bin Türkmen var. 
200 bin Şii, 200 bin Sünni” ifadesi maalesef Türkiye’yi 
yönetenlere aittir. Bu gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. Tür-
kiye Türkmenlerin de hamisi olacağına sadece Kürtlerin 
hamisi olmuştur. 

NUTUK: 
 ❖ Türk İstiklâl Savaşı’nın belgelere 
dayanan tarihi...

 ❖ Hukuk yolundan ayrılmadan 
kazanılan milli zaferin destanî 
öyküsü...

 ❖ Türk milletinin Batı 
emperyalizmine büyük direnişi...

 ❖ Tam bağımsızlık, millî egemenlik 
ve çağdaş uygarlık için verilen 
kulu savaş...

 ❖ Ulu önder Atatürk’ün bağrından 
çıktığı yüce milletine verdiği 
hesabın ifadesi...

 ❖ Türk milletinin uyanış 
destanıdır!..

90’ıncı YILINDA
NUTUK Okuyun

Nutuk
Atatürk’tür.

Gençlik Dergisi 25



Psikolojik Savaş 
ve Türkiye

Psikolojik savaş, her yaşta insanı, toplumları, özel-
likle de gençleri hedef kitle haline getirip zihinsel faali-
yetlerini etkileme, istenilen hedefe yönlendirmedir. So-
nuçta korku terör, tedhişi topluma yayma… 

Beyin, Yaratan tarafından karşılıksız olarak verilmiş 
bir düşünme merkezidir. Düşünmeye, hakimiyet, istenilen 
davranışları da birlikte getirir. 

Psikolojik savaşın hedefi de bu düşünce merkezidir. 
Ya siz kullanırsınız ya da birileri kendi amaç ve hedefi 
için kullanır.

Bu savaş türü sinsidir. Siyaset adına kullanılırsa siya-
si savaş adını alır. Soğuk savaş dönemlerinde  devletten 
devlete, toplumları hedef alır. Bir de sıcak savaşlarda 
cephe gerisinde halkları etkilemek için etkili biçimde 
kullanılır.

Daha çok şark-doğu ülkelerinde siyasi iktidarların 
kendi ideolojilerine göre de iç politika aracı olarak kulla-
nılır. Bu yönüyle de ideolojik savaş adı verilir.

Bizde de şarklı siyasi yapılanmanın en rahat kullanı-
labileceği alandır. Toplumu dönüştürmede etkili biçimde 
kullanılır. Devletin temel kurallarını ortadan kaldırma, 
yerine ideolojilerine uygun olanı ortaya koymada devrim-
ci bir yöntemdir. Türkiye’de son yıllarda devletin bütün 
kaynakları, kurum imkanları da kullanılarak adı konma-
mış toplumsal manüpilasyonun-yön değiştirme- değişmez 
aracı olarak da kullanılmaktadır. Mesela Kadife, turuncu 
devrimler adı ile kullanılmıştır. Bizde 2010 yılına ka-
dar…

Türkiye’de soğuk savaş döneminde sağ-sol çatış-
maları ile yabancı devlet ideolojileriyle, hakimiyet alanı, 
hayat sahası olarak seçilmiştir.

Bu gün içte kullanım, kolay yönetilebilir bir toplum 
yaratma faaliyetidir. Sürekli “milletim” şeklindeki top-
lum, siyasi, hukuki, sosyokültürel anlamda, sosyolojik 
millet değil, iktidarların siyasi amaçlarına ulaşmaları için 
iç savaş malzemesi haline getirmedir. Karşılığı 85 mil-
yonluk nüfus değil, bugün için 23-24 milyonluk seçmen 
kitlesidir. Karşısındakini pasif, etkisiz hale getirmedir.

Sonuçta, ayrışım, benden olmayan, etnik, din-

mezhep ayrılıklarını açıkça telaffuz etme, bundan siyasi 
ve şahsi çıkarlarını etnik grupların adı ile güçlendirmedir. 
2002’den sonraki iktidar değişikliğinin yetkili ağızlardan 
sloganlaştırılmasıdır. Meclis kürsüsünden,”siyasetin 
terminolojisini değiştireceğiz” şeklindeki konuşma, dev-
rimci- yıkıcı anlamda “yeni Türkiye” , hareket noktasında 
“yeni Osmanlıcılık” gibi yeni türetilmiş, içi doldurulama-
yan, toplumsal tepkilere açık bir siyasi  coğrafyanın savaş 
aracı haline getirmedir.

Üzerinde yaşadığımız ülkenin jeopolitiği, siyasi coğ-
rafyası dikkate alınmadan içte devrimleri ve ayrıştırıcı, 
dışta Atatürk dönemi dış politikasından ayrılma, kişisel 
ve zümre politikasına yol açmıştır. 

Köklü-radikal değişimleri yaşadığımız bu dönemde 
psikolojik savaşın en güçlü silahları iktidar tarafından 
propagandaya dönüştürülmüş, en etkili biçimde 

kullanılmaktadır. İdeolojik savaşta propaganda en et-
kili silahtır. Söylem seviyesinde kaldığı için de bu silahın 
kullanıldığı, ancak somutlaşmış sonuçları ile görülür.

Hedefi korku, terör, sosyal yönden psikolojik çö-
küntüdür. Moral- ruhsal bozukluklardır. Siyasi gücün 
fark edemediği, ısrarlı oluşu toplumsal tepkileri doğru 
değerlendiremeyişi, ciddi eksikliktir. Stres ve depresyon 
kaynağı yaratmadır. Bugün için değerler çatışması, ahla-
ki zafiyetleri inançla çatışan bir eylemi de başlatır. Asıl 
tehlike buradadır.  Toplumsal düzeni yasalar ve hukuk 
devleti temelinde sağlayamazsanız retorik söylemler 
buna çare olamaz.

Araçları sosyal medya, basın-yayın yoluyla yapıla-
nıdır. Mesela TV’ler, gazeteler, din ve inanç yönüyle top-
lanma merkezleri, dernekler ve vakıf çalışmaları…

Özellikle TV kanallarında her gün kendi insanına 
kara propaganda şeklinde sunulan açık oturumlar ve bu 
savaşın savunucuları zavallılar, Türk milletine yaptıkları 
kötülüğün büyüklüğü altında vicdansızlık sembolü olu-
yor. Hukukçusu, ekonomisti, sözde siyaset bilimcisi, stra-
teji uzmanı, anket şirketlerinin daldan eğme temsilcileri 
alanlarında ne kadar eksik ve yanlışlarla donanmış ol-
dukları Türk kamuoyunun gözünden kaçmıyor. Kaynağı 

Mustafa İLHAN 
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belli olmayan, yanlışlarla dolu kara propagandanın aracı 
olmaktadırlar.

Siyasetin temsilcileri gerçekleri gri’leştirerek toplu-
mu doğru aydınlatmıyorlar. Bir türlü toplum açık-şeffaf 
–beyaz propagandaya ulaşamıyorlar.

O halde Türkiye dıştan ziyade içten siyasi ideolojik 
bir savaş hedefine alındığını gösteren “iç politika” uygu-
lamalarına bir bakış getirelim:

Bunların ilki siyasi iktidarlar “dönüşümcü, devrim-
ci” olalım derken kendi elleri ile yaptıklarının bedelini 
öderler. Ancak kin ve nefrete dönüştürülmüşlük, aldatıl-
mışlıkla açıklanamaz. Birileri aldatıyorsa kendilerinin 
85 milyonluk bir toplumu dönüştürmek adına aldatanlar 
olduklarının farkına varmalıdır. Yoksa toplum ve siyaset 
kurumu çözümsüzlük üretir.

İdeolojik savaşın siyasetiyle psikolojik savaşa 
dönüştürülüşüne açık örnekleriyle ortaya koyalım.

Fethullah Terör Örgütü (fetö)
Dün Nurculuk denilen Said-i Nursi’nin ölümü ile 

dallara ayrılan ve bunlardan birisi olan Fethullah Gülen 
hareketi, siyaset-cemaat-ticaret anlayışı ile iktidara ortak 
olmuştur. Gündemden düşmeyen bu hareket günümüzde 
siyaset, hukuk, eğitim, medya, emniyet, ekonomi alanla-
rındaki çil salmışlığı yönünde kullanılmaktadır.

Adeta iktidarla birlikte devlete çöreklenmiş bu hare-
ketin “alnı secdeye gelenler” şeklinde tanımlanmıştır.

Türkiye’de dindar insan profili için çabaları bunlar 
temsil etmiş, zeki ve yetenekli gençleri okul, yurt ve 
evlerinde beyinleri ve davranışlarına hükmederek kendi 
amaçları doğrultusunda kullanmışlardır. Toplumun ve 
devletin kılcal damarlarına girilmiş “darbe girişiminde” 
bulunarak güç gösterisinde bulunmuşlardır.

Zeki ve yetenek, yoksulluk ve ihtiyaçlar güçlü bir 
örgütlenme sonucunu vermiştir. Devlet 10 yıl yurt yap-
mamış, adeta ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini 
cemaate teslim çekmiştir.

Abla ve ağabeylik yoluyla okul, meslek, iş hayat-
larında oto kontrol sistemini kurmuşlar, okuttuklarının 
hangi üniversite ve fakülteye(branşa) gideceklerini sonra-
sında “cemaat evliliği” adı verilen yolla toplumda geniş 
kitlelere ulaşma-iletişim zenginliği kazanmıştır.

Medyada gazete, aile-çocuk dergileri, “FATİH” pro-
jeleri ile toplumsal faaliyetin her alanında her çeşit devlet 
kurumunda etkin haline gelmiştir.

Toplum meselelerine ilgi, uluslar arası projelerin 
içinde olmuşlardır. Fethullah Gülen okulları ile devletin 
yapması gereken “öncülük” hareketiyle Asya, Afrika baş-
ta olmak üzere “alan” bulmuşlardır. Hâlâ 15 yılda kadro-
larını oluşturamayan iktidarın göz bebeği olmuşlardır.

PKK Açılım ve Sorunları
“Oslo Görüşmeleri”, “Dolmabahçe Mutabakatı”  ile 

müdahalesizlik… Bu süreçte “dokunmayın, bildiklerini 
yapsınlar” düşüncesinin ardından, hendekler, yol kont-
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rolleri, vergi toplama, yargılamada psikolojik üstünlük 
PKK’ya geçerken Türk milleti kaygılı, “ne olacak” so-
nucuna endekslendi. Kürt etnikliğinin öne çıkarılması, 
Öcalan’a geniş alan açmış, istekleri, mektupları basın 
ve sosyal medyada propaganda olarak sağanak halinde 
toplum üzerine çökmüştür. Eleştiriler, iktidarın sessizliği, 
açıkça sessiz kalması başlı başına bir skandaldır. 

Siyasi ve Psikolojik Savaş, İktidarda Kalma
“Kürt meselesi benim sorunum” demek suretiyle 

ne yapılabileceği, zaman ve oluşa bırakılmış, sürekli gün-
demde tutularak toplumda çözüm gibi takdim edilmiş, 
hem konu olan unsur, daha çok  da siyaseten kullanılan 
bir slogan, psikolojik  baskı aracı olarak kullanılmış olup 
bugünkü sonuçsuzluğa ulaşarak moralimiz, psikolojimiz 
çökertilmiştir.

Hukuk Devleti, Parti devleti
Parti devleti anlayışı, hukukun yaz boz tahtası haline 

getirilmesi belirsizliklere yol açmıştır. Devletin temel ku-
rumu Türkiye Cumhuriyetinin kurucu devlet felsefesine 
aykırı yapılanma, çok sayıda değişiklik iktidar ideolojisi 
doğrultusunda kuvvetler ayrılığına  son vermiştir.

İktidar- millet arasında temel olan adalet; tartışılır 
hale getirilmiştir. Otoriter kültür, bireysel özgünlük ve 
düşünceye ağır darbe vurmuştur, özgürlük ortamını sağ-
lamak ve devam ettirmek hükümet politikaları dışına 
itilmiştir, rejimin adı önemli olmaktan çıkmış, özgür 
ortamlar, bilimin, bireyselliğin, rejimin adının belirginleş-
mesinde gerçek zemindir. Asırlar içinde gelişmiş, değiş-
miş, zenginleşmiş kültür unsurları, otoriter lider kültürü 
ile yozlaşma, birleştirici ve kaynaştırıcı olmaktan çıkmış-
tır. Hukuk kültürü de bu yolla yok edilmiştir.

Eğitimde Kötüye Gidiş
Eğitimde kötüye gidişinde iktidarların ideolojik, top-

lumcu, ayrıştırıcılık teşviki vardır. Zihinsel faaliyetlerin 
kullanımı çok zaman bireysel alanda kalmaz. Topluma 
yönelik teröre dönüşerek korku, şiddet, psikolojik çökün-
tü ve çaresizlik, toplumsal değerlerin tartışılmasına kadar 
taşınabilir.

4-6 yaş, okul öncesi çocuklara kadar inen sadece 
inanç eğitimi olarak konulan, yeteneklere yönelik olma-
yan eğitim yöntemi yanlıştır.

6 yaş grubu çocuklarının okuma-yazma öğrenme 
yerine inanç doğrultusundaki bilgiler anne ve babalarına 
“bu dünya fanidir”, “ölüme özendirme” kavgasına dönü-
şür.

Psikolojik savaşın en etkili başta gelen alanı eğitim-
dir. İlk kişilik kasetini 3-7 yaş arasında dolduran çocuk-
lara bu bilgiler ağır gelir. Hızla dini okullar ve eğitim 
kurumlarının açtırılması, ders programlarında din eğitim 
ağırlığı sonuç vermeyecek, gelecek Türkiyesine de katkısı 
olmayacaktır.

“Dindar ve kindar gençlik” yetiştirmek için eğitim 
programlarını zorlamanın anlamsızlığı da orta yerde 
durmakta iken insan yetiştirme programları alt üst eden 
bu tutum teröre ve teröriste açık alan bırakmak anlamına 

gelir. Eğitimdeki bu kaosun kısa zamanda son bulması 
da mümkün görünmüyor. Kadrolaşma ve atamalarda 
geçmişte yapılan yanlışlar tekrarlanıyor.

Şark ve Ortadoğu ülkelerinde özellik “milletleşme” 
tam gerçekleşmediği için yönetenlerin hedefi “kolay yö-
netebilecek” halk, millet ancak cehaletin sistemli olarak 
verilmesi ile gerçekleşir. En az okuma-yazma oranı İslam 
coğrafyasında…

Günümüzde iktidara oy verenlerin eğitim seviyesi 
tartışılmaktadır.

Ancak ideolojik ve psikolojik savaş kitle hareke-
tini böyle bir programa yöneltmiştir. PİSA raporları 
sonuçlarıyla ortadadır.

Toplumsal Psikoloji
Yetersiz, formasyonsuz, saldırgan bay, bayan ko-

nuşmacılar eliyle toplumda “yeni kimlikler”e yönelik 
seminerler, konferanslarla ayrıştırıcılığı ateşleyen 
yöntemleri kullanmaktadır.

İnanç merkezli, metafizik-doğaüstü güçleri siyasetin 
odağı haline getirilmesi… Anlatılamaz, ispatı zor, 
zorlamalar…

26-27-28 Ekim 2017… “Gözyaşı Geceleri”nin psi-
kolojik savaş unsuru haline getirilmesi… Devletin im-
kanlarıyla yetişmiş, sosyolog, psikolog, sosyal psikoloji 
uzmanlarının suskunluğu affedilemez boyutlardadır. Yok-
sulluğuna, şehidine, oğluna, kızına, ailesinin çaresizliğine 
ağlayan, göz çanağında yaş kalmamış, saf, işin farkındalı-
ğı, o programdan çıkanların yüz hadları, yürüme zorluğu 
çekenler kimsenin umurunda değilmiş gibi...

Sonuç: Türkiye deprem kuşağında olduğu gibi aynı 
zamanda terör kuşağının ülkesidir. Tarih boyunca “kriz 
bölgesi”nin ortasında yer almış, hedefe konulmuştur. 
Bu coğrafyada var olmanın ilk ve önemli şartı “güçlü 
ordu”dur. Arkasından “güçlü ekonomi”, “şuurlu genç-
lik”, “potansiyel güç” gelir.

Bu değerlerin dışına çıkarak “dindar gençlik” gibi 
ifadeler; bu coğrafyada geçerli olmayan enternasyonali- 
evrenselliği, bir coğrafyaya sıkışıp kalmış, “psikolojik 
savaşla, teröre açık bir yapılanmayı da ifade eder. 4-6 
yaştan itibaren yetenekleri, becerileri öne çıkarılarak 
dünyada yarışan, yeniliklere açık, bireysel kişiliği güçlü 
nesillere, potansiyel güce ihtiyacımız çok büyüktür. 

Siyasette dünden bugüne kesin sonuç almak mümkün 
değildir. 

Milliyet ve kültür sorunları olan (din-mezhep-inanç-
etnik gibi), devlet kültüründen yoksunların yarattığı bir 
Türkiye tablosu… Aldatan, aldatılan, aldanma ve aldat-
manın sektörleştiği bir ülke oldu Türkiye. Omurgasız, ya-
rış ve iddiadan yoksun  bir ülke… Sorunları yumak haline 
gelmiş, çözümsüz iç ve dış sorunlarla boğuşma, dalaşma 
içinde olan bir ülkeyiz.

Konjonktür partisi ve iktidar olanlar Türkiye gerçeği 
ile yüzleşemiyorlar.
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Türkiye misyonerlerle 1810 yılında tanıştı. American 
Board adıyla bilinen Amerikalı misyonerlik teşkilatının 
rahipleri İzmir’e geldiklerinde amaçları Osmanlı Devleti 
sınırları içinde yaşayan Rumlardı. Ortodoks Rumları Pro-
testanlaştırmak için girişimde bulunan rahipler sert bir di-
renişle karşılaştılar.

Misyonerler inanmış insanlardı. Binlerce kilometre 
uzaktan dilini bilmedikleri, kültürünü tanımadıkları top-
raklara bir ülkü uğruna gelmişlerdi. Amaç değiştirmek ve 
dönüştürmekti. Rumların çetin ceviz çıkması hayal kırık-
lığına sebep oldu.

Umutsuzluğa kapıldılar, Ermenilere yönelmeye karar 
verdiler. Ermenilerden de umduklarını bulamazlarsa bu 
toprakları terk edeceklerdi. Amerika’da yetiştirdikleri to-
hum Anadolu toprağında yaşamıyordu. Bir süre sonra Er-
meniler üzerindeki çabalar olumlu sonuçlar vermeye baş-
ladı, aradıklarını bulmuşlardı.

Amerikalı misyoner Cyrus Hamlin; Christopher Rhi-
nelander Robert adlı bir işadamının desteğiyle İstanbul 
Bebek’te ABD sınırları dışında kurulan ilk Amerikan oku-
lu olan Robert Koleji açtı. Cyrus Hamlin’in Ermenilere 
eğitim vermek amacıyla kurduğu Amerikan okullarının 
sayısı 1824-1886’ya kadar geçen sürede 400’e ulaştı. Bu 
okullar Osmanlı Devleti sınırları içerisinde ruhsatsız ola-
rak faaliyet yürütüyorlardı.

Amerikan Board’un merkezi Boston’daydı. Kilise 
kontrolündeki simsarlar birliği eğittikleri misyonerleri nü-
fuz alanı olarak belirledikleri bölgelere okul açmaya gön-
deriyordu.

Amerikan okulları Protestan işadamları tarafından ku-
rulup ekonomik olarak destekleniyordu. Okullar yatılıydı 
ve okullarda ağabeylik sistemi vardı. İleri sınıflardaki ağa-
beyler, okula yeni gelen öğrencilere rehberlik yapıyordu.

Hamlin, okulunu Boğaz manzaralı, gözlerden uzak, ya-
lıları ve sahilleriyle bir mesire yeri olan Bebek’te açmıştı. 
Okulda Ermeni ailelere seminerler veriliyordu. Bu sohbet-
lerde Protestanlığın yayılması için yapılacak yardımların 
Tanrı katında karşılığı olacağı anlatılarak yeni okulların 
kurulması için bağışta bulunulması isteniyor, Hamlin’i 
dinleyenler verdikçe vermek istiyordu. 

Kolejin kurucusu  Christopher Robert’in adı okula ve-
rilmişti. Okulun bütün ihtiyaçlarını o karşılıyordu. 1878 
yılına kadar Koleje yüklü miktarlarda bağışta bulunmuş, 
servetinin beşte birinin de Koleje verilmesini vasiyet et-
mişti.

Amerikan okullarının hızla çoğalması gerek Müslüman 
halkta gerek yöneticilerde şüphe uyandırmaya başlayınca 

Osmanlı Maarif Nezareti, 1869’da Maarif Nizamnamesi’ni 
yayınladı. İzinsiz okulların kapatılması amaçlanmıştı, bazı 
okullar da kapatıldı fakat Suriye ve Lübnan’daki okullar 
ruhsatsız olarak eğitime devam etti. 

Amerikan misyonerler, okullara olan tepkiyi önlemek 
için okulların yanına dispanser ve hastane açarak halkın 
gönlünü almasını bildiler. Kayseri Talas’taki Amerikan 
Kolejinin bünyesinde dispanser ve hastane bulunmaktaydı 
ve haftanın belli günlerinde yerel halka da hizmet veriyor-
du.

Misyonerler, okulsuz, Anadolu şehirlerinde modern 
okullar açıyordu. Yoksul Anadolu insanı ilk kez doktor-
la karşılaşıyordu. Bu insanlar binlerce kilometre öteden 
sağlık ve eğitim yardımı için gelmiş iyi niyetli insanlardı. 
Farklı hayat tarzları vardı. Masada yemek yiyorlar, gece-
leri gaz ocağı yakıyorlardı. İlk kez karşılaşılan piyano gibi 
müzik aletleri çalıyorlardı.

Anadolu halkı misyonerleri izliyordu, tanımaya çalı-
şıyordu. Aynı şekilde misyonerler de köy köy dolaşıyor, 
Müslümanların evlerine misafir oluyor, yer sofrasına otu-
ruyor, Türk halkını derinlemesine analiz ediyordu. 

Zaman içerisinde misyonerler adım adım misyonlarını 
gerçekleştirmeye başladı. Yüzyıllarca bir arada sorunsuz 
yaşamış iki halk bir süre sonra karşı karşıya geldi. Kutsal 
davaya giden yolda her şey mubahtı.

Devlet, şüpheyle baktığı misyonerlerin gerçek niyetini 
anlamıştı ama bedeli ağır olmuştu.

Birinci Dünya Savaşı başladığında 151 Amerikalı mis-
yoner vardı, savaş sonrasında bu sayı 36’ya düştü. Cumhu-
riyetin ilanından sonra American Board Türkiye’de kalma 
kararı aldı. American Board, strateji değişikliğine gitti. 
Artık misyonerlerin doğrudan Hıristiyanlaştırma görevi 
olmamalıydı. Okullar, hastaneler, kültür merkezleri vasıta-
sıyla Hıristiyan hayat tarzı örnek olarak sunulmalıydı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Müslüman halk üzerinde 
yapılan bu çalışmalar toplumun geneline yayılamadı. Mis-
yonerler yeni arayışlara giriştiler. Müslüman ülkelerdeki 
küçük dinî cemaatleri ele geçirdiler. Bu yapılanma içeri-
sinde yer alanların dahi çoğunun farkına varamadığı gizli 
ajandalar oluşturuldu. Sorgulamayan, biat kültürüyle ye-
tişmiş müritler şeyhimiz her şeyin iyisini bilir mantığıyla 
körü körüne inanmayı seçti. 

ABD ve AB’nin kuşatılmışlığında var olma mücadelesi 
verilen içinde bulunduğumuz süreçte Batılı güçler coğraf-
yamıza şekil vermeye çalışmaktadır. Kadim bir devlet ge-
leneği olan Türkleri denklemin dışında tutarak oldubittiler 
meydana getirilemeyeceği er geç görülecektir.

MİSYONERLERİN TÜRKİYE’DEKİ

İKİ YÜZ YILLIK MACERASI
Mehmet TÜRKYILMAZ
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Temeli Kurtuluş Savaşına dayanan Türkiye Cumhuri-
yeti, her alanda çok önemli dönüşümlerin ve gelişimlerin 
olduğu bir süreçtir. Gerek Cumhuriyete gidilen yol, gerek-
se de Cumhuriyet sonrasında gerçekleşen olaylar, cumhu-
riyet dönemi kazanımların mucizevî kazanımlar olduğunu 
göstermektedir.

Muhteşem Osmanlı dedikleri dönemden, Osmanlı’nın 
toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin güvencesi-
ne verildiği ve Duyunu Umumiye idaresine geçilerek 
Osmanlı’nın bütün gelirlerinin alacaklı devletler tarafın-
dan haczedildiği döneme uzanan yıkım yıllarını okuma-
dan ve anlamadan Cumhuriyet kazanımlarını idrak etmek 
mümkün değildir. En sonda söylenmesi gerekeni en başata 
söyleyecek olursak; Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’nın 
bir devamı değil; Osmanlının yıkıntılarından, küllerin-
den ortaya çıkan bir kor alevdir. Yaklaşık 250 yıl Avrupa 
karşısında gerileyen aciz bir devlet yerinde dünyada say-
gı duyulan modernleşme ve çağdaşlaşma hareketleriyle 
dünyanın hayranlıkla izlediği bir devlet durumuna gelmek 
mucizevî bir başarıdır.

Bilimsel ve vicdani değerlendirmelere göre Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve cumhuriyet dönemi atılımla-
rı hem çok özgün, hem de çok başarılı bir dönemdir. Cum-
huriyet döneminin, uluslararası toplumda çok saygın bir 
dönem olduğu tescillense de maalesef kendi kamu oyumu-
muzda hak ettiği değeri bulamamaktadır.

Cumhuriyete gidilen yolun başlangıcı 1699’da imzala-
nan Karlofça antlaşmasıdır. Karlofça’dan sonra Osmanlı, 
Avrupalı devletlerin elinde adeta oyuncak oldu. Yıkılma-

sına kesin gözle bakılan Osmanlı Devleti, Avrupalı devlet-
lerin paylaşım sorunu nedeniyle I. Dünya Savaşına kadar 
ayakta kalabilmiştir. O dönemin emperyalist devletleri 
olan İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı’nın paylaşılma-
sıyla ortaya çıkacak belirsizliği göze alamamaları nede-
niyle Osmanlı Devletinin yaşamasına izin vermişlerdir. 
Bu dönem birilerinin iddia ettiği gibi Osmanlı Devletinin 
Avrupalı güç dengelerinden yararlanarak elde ettiği bir 
diplomasi zaferi değil, Avrupalı devletlerin paylaşım ko-
nusundan anlaşamamalarından kaynaklanan bir durumdur. 
Ancak, Almanya ve İtalya’nın siyasi biriliklerini tamam-
lamasıyla güçler dengesi değiştiğinden Avrupalı devletler, 
aralarında imzaladıkları gizil antlaşmalarla Osmanlı dev-
letini paylaşmışlardır. I. Dünya Savaşına bu paylaş planları 
neden olmuştur. Artık hasta adam olarak nitelendirdikleri 
Osmanlı Devleti bir an önce paylaşılmalıydı.

 I. Dünya Savaşına eski gücüne kavuşmak ümidiyle 
giren Osmanlı devleti, Mustafa Kemal’in savaştığı cepler 
dışında ciddi bir başarı elde edememiştir. Müttefik oldu-
ğu devletlerin yenilmesi üzerine Osmanlı Devleti de yenik 
sayılmıştır. Tarihimizin yüz karası olan Mondros Ateş-
kes Antlaşmasıyla Sevr Antlaşması Osmanlı yöneticileri 
tarafından imzalanmıştır. Her öngörüsünde haklı çıkan 
Mustafa Kemal, Mondros ateşkes antlaşmasına ilk itiraz 
eden kişidir. Bu antlaşmamanın Türk milleti için felaket 
olacağını bildirip milli bir kurtuluş savaşı başlatmak için 
Anadolu’ya gitmiştir. 

Dünyanın en meşru savaşlarından biri olan Kurtuluş 
Savaşı, Mustafa Kemal’in önderliğinde başlamıştır. Türk 

halkının olağanüstü gayretleriyle yurdumuz 
düşmandan temizlenerek Misakı Milli sınır-
larımıza kavuştuk. Yüzlerce yıl Osmanlı ida-
resinde yoksul kalan Anadolu bir de işgal ile 
adeta harabeye dönüşmüş durumdaydı. Musta-
fa Kemal önderliğindeki Türk halkı, hem Sevr 
Antlaşmasını, hem de bu antlaşmayı imzala-
yanları tarihin çöplüğüne atmıştır.

Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul et-
memiştir. Bağımsızlığına düşkün olan mille-
timize en çok yakışan yönetim şekli de milli 
egemenliğe dayalı, yani bireylerin özgürlüğü-
ne dayalı olan Cumhuriyet rejimidir. Bu top-
raklarda yaşamanın bedelini çok ağır ödeyen 
milletimize Mustafa Kemal, Cumhuriyeti ar-
mağan etmiştir. Büyük Önder’in de belirttiği 
gibi Türk milleti az zamanda çok büyük işler 
başarmıştır. Bunların en büyüğü ise Cumhuri-
yettir. 

29 Ekim 1923’de Cumhuriyet, Türkiye Bü-

TÜRK MUCİZESİ
Hakan BOZDOĞAN
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yük Millet Meclisinde büyük bir coşkuyla ilan edilmiştir. 
Ancak, harabe halinde devralınan Anadolu’nun bir an önce 
imar edilmesi, savaş yaralarının sarılması, Osmanlı’dan 
devralınan borçların ödenmesi, ülkemize gelen göçmen-
lerin yerleştirilmesi ve Türkiye’nin çağdaş bir ülke olması 
için yapılması gereken çok zor ve zahmetli işler Mustafa 
Kemal’in önünde duruyordu. Aslında savaştan daha zor 
meselelerdi bunlar. Batılı yazarların “Türk Mucizesi” diye 
nitelendirdikleri Cumhuriyet dönemi ekonomi atılımlarını 
aşağıda belirteceğim iki farklı raporla açıklamak istiyo-
rum.

Birinci rapor, Cumhuriyet’in ilanından bir gün sonra 
yani 30 Ekim 1923’te dönemin başbakanı İsmet İnönü’nün 
dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e sunduğu ra-
pordur. Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullar-
da kurulduğunu net bir şekilde göstermektedir:

“Şu andaki doktor sayımız 337, sağlık memuru sa-
yısı 434, 150 kadar ilçede doktor yok. Pek az şehirde ec-
zane var. Salgın hastalıklar insanlarımızı kırıyor. Ebe 
sayısı çok az. Kırk küsur bin köye karşılık diplomalı 
ebe sayımız 136. Sadece 60 eczacı var ve sadece sekizi 
Türk.  Beş bin köyde sığır vebası var. Bir milyon kişi 
frengi, iki milyon kişi sıtma, üç milyon kişi trahomlu. 
Bebek ölüm oranı yüzde 40’ın üstünde. Anne ölüm ora-
nı yüzde 18. Ortalama ömür 40 yaş. 

Yanmış bina sayısı 115 bin, hasarlı bina sayısı 12 
bin. Komple kül edilmiş köy sayısı binin üzerinde. Top-
lam sermayenin sadece yüzde 15’i Türk sermayesidir. 
Osmanlı’dan sadece dört fabrika kaldı. Bunlar, Hereke 
ipek, Feshane yün, Bakırköy bez, Beykoz deri fabrika-
ları. Sanayi işletmelerinin yüzde 96’sında motor yok. 
10 işçiden fazla işçi çalıştıran, sadece 280 işyeri var ve 
bunların da 250’sini yabancıların elinde. Kişi başına 
milli gelir 45 dolar. Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve 
Tarsus’ta var. Dört mevsim kullanılabilen karayolu 
yok. Otomobil sayısı bin 490.

Erkeklerin sadece yüzde yedisi, kadınların sade-
ce binde dördü okuma yazma biliyor. Toplam 4 bin 
894 ilkokul, sadece 72 ortaokul ve sadece 23 lise var. 

Türkiye’nin tüm liselerinde sadece 230 kız öğrenci ka-
yıtlı. Öğretmenlerin üçte birinin öğretmenlik eğitimi 
yok…” liste böyle uzayıp gidiyor. Her fırsatta Cumhuri-
yete laf atanların bu rapordan haberleri yoktur herhalde!

Gelelim Cumhuriyet’in ilanından 15 yıl sonra yani 
Atatürk’ün son günlerini yaşadığı 1938 yılına. Döne-
min başbakanı Celal Bayar’ın dönemin cumhurbaşkanı 
Atatürk’e verdiği rapor, Cumhuriyetin mucizevî geliş-
mişliğini gözler önüne sermektedir. Ancak 1938’de İsmet 
İnönü’nün başbakan olmaması bu başarıda onun payının 
olmadığı anlamına gelmemelidir. “Cumhuriyetin ekono-
mik mucizesinde” Atatürk’le İsmet İnönü’nün çok büyük 
katkıları olmuştur. İşte 1938 yılındaki rapor:

“Bütçe çoktandır açık vermiyor, gelir fazlası veri-
yor. Artık, şeker, çimento, kereste ve deri ürünlerinde 
milli ihtiyacın tümü, yünlü dokumanın yüzde 83’ü, pa-
muklu dokumanın yüzde 43’ü, kağıtın yüzde 32’si, cam 
eşyanın yüzde 63’ü milli üretimle karşılanıyor. Demir-
çelik sanayi kuruldu. Güçlü Ankara radyosu ile yurt 
dışına yayın yapacak radyo Cumhuriyet bayramına 
yetiştirildi. Madenler ve şirketler millileştirilerek mil-
letin hizmetine sunuluyor. Kalkınma hızı yüzde yirmi-
lere yaklaştı. Devletin Osmanlı’dan devralınan borçtan 
başka borcu yok…”

Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye her alanda inanılmaz 
atılımlar yapmıştır. Bu altılımlar, Atatürk ve O’nun seçtiği 
kişilerin maharetleriyle gerçekleşmiştir. Dünyada bu kadar 
hızlı dönüşüm ve ilerleme gerçekleştiren başka devlet yok-
tur. Yani bir kurtuluş savaşı yapıp böylesine büyük işlere 
imza atan başka bir devlet yoktur. 

Cumhuriyet kazanımları Türkiye Cumhuriyeti’nin te-
melidir. Cumhuriyetimiz Atatürk sayesinde çok sağlam 
bir temele oturmuştur. Atatürk sonrasında bu temele adeta 
savaş açılmış ver her kazanım kasıtlı istismar edilerek et-
kisizleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak, onca yıkıma rağmen 
ülkemiz halen Cumhuriyet kazanımlarıyla varlığını koru-
maktadır. Son söz olarak belirtelim ki, Atatürk ve Cum-
huriyet kazanımlarından vereceğimiz her taviz gelece-
ğimizden vereceğimiz bir tavizdir. 
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Fetva, İslam hukuku ile ilgili sorulan, zorlukla karşı-
laşılan bir olay hakkında, bir hadisenin dine uygun olup 
olmadığını, güçlükleri çözmek için, dini hukuk kurallarına 
göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tara-
fından verilen belgedir. Yüce Kuranımızın Nisa Suresi 59. 
Ayetinde “Bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü Al-
lahtan ve Resulullah’tan anlayınız “ demektedir. Bu aye-
ti kerimeyi tefsir eden alimler  “Bir işte anlaşamazsanız, 
bu işin nasıl yapılacağını alim olanlarınız Allahın kita-
bından Resulullahın sünnetinden anlasınlar! Alim olma-
yanlarınız ise alimlerin anlattıklarına uyarak yapsınlar 
diye” açıklamışlardır.

Fetva veren âlime “müfti”, sorana da “müstefti” denir. 
İslam müftileri, Allah-u Teala’nın emir ve yasaklarını bil-
diren âlimlerdi. Bu alim müftilerin, müctehid (din alimi) 
olması lazımdı. Ayeti Kerimelerden ve hadislerden anlaya-
rak, İslam bilgilerini öğrenerek fetva vermeleri gerekiyor-
du. Fetvaların fıkıh kitaplarına dayanması lazımdı. Fetva 
verecek kişide belirli vasıflar aranıyordu. İlim, hilm (Sa-
bırlı ve yumuşak huylu), vakar ve ciddiye sahibi olmak, 
kendisinden ve bilgisinden emin olmak, halkta otoritesini 
kabul ettirmiş olmak, fert ve toplum olarak insanları ta-
nımış olmak, sual sorana maddeten muhtaç olmamak la-
zımdı.

Fetva ile ilgili olarak, yanlış ve bilmeden fetva verenler 
için din âlimlerimizin çok yerinde sözleri vardır. Hadimi, 
“Din ve dünya işlerinde bilmeyerek fetva verene melekler 
lanet eder” demiştir. Buhari, “Ahir zamanda âlim ve ilim 
azalır, cahillik artar. Cahil ve sapık din adamları yan-
lış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar.” 
Hâkimi ise “Ümmetim, kötü din görevlilerinden çok za-
rar görecektir” demiştir. 

Türk ve İslam devletlerinde olağanüstü dönemlerde, 
savaş öncesi ve savaş sırasında verilen önemli fetvalar-
dan birisi de “Cihad Fetvası”dır. Cihad, İslam nizamının 
yeryüzüne yayılması veya İslam nizamının muhafaza ve 
müdafaası için yapılan her türlü mücadelenin adıdır. Cihad 
etmek, Müslümanların üzerinde bir vecibedir. Gayrımüs-
limlere karşı topyekün savaş çağrısıdır. Allah için hak-
sızlığa ve zulme karşı gelmektir. Müslümanların halifesi, 
emiri gerek görürse bütün Müslümanları cihada çağırabi-
lir. Bunu da fetva ile yapabilirdi. Cihad fetvalarında,  il-
gili ayet ve hadisler cihadın gerekçesi olarak belirtilirdi. 
Düşman saldırılarına karşısında müminleri direnmeye ve 
müdafaaya çağıran fetvalar, kaynağını ilgili ayet ve hadis-
lerden almaktadır. Böyle zamanlarda her Müslüman, kadın 
erkek ayırımı yapılmadan itaat ederek cihada koşmak zo-
rundadır. 

Bu cihad fetvalarından önemli biri de, bundan 700 yıl 
önce Moğolların Mardin’i işgal etmelerine karşı, Mardin-
li Müslümanların isteği üzerine, Mardinlilerin Moğolla-
ra karşı savaşmaları için, İslam âlimi İbn-i Teymiye’nin 
vermiş olduğu fetvadır.  Bu fetva, Mardin halkını işgale 
karşı kendilerini korumaya davet etmiştir. Fetvada şöyle 
denilmektedir: “Mardin için iki durum söz konusu; İslam 
hukuku ile yöneltilmediği için Darü’ül-İslam denemez, 
ama yaşayanların tamamına yakını Müslüman olduğu 
için Darü’l-Harp de değildir. Buradan hareketle istilaya 
direnmek caizdir, lazımdır ve hatta cihattır”. Türk top-
raklarını da işgal ve istila eden Moğol saldırılarına karşı 
gelmenin dini bir görev olduğu hakkında, o dönemin din 
âlimlerinden Ahi Evren ve Kadı Burhanettin de, toplumun 
önderleri olarak çağrıda bulunmuşlardır.

Osmanlı Devletinde verilen bu cihat fetvalarından biri-
si de, 1798 yılında verilen Mısır fetvasıdır. Fransız Gene-
ral Napolyon Bonapart kutsal yerler olan Kudüs, Mekke 
ve Medine’yi ele geçirmek için 1798’de Osmanlı vilayeti 
olan Mısır’a çıkarma yaptı. Osmanlı Padişahı III. Selim, 
Mısır halkına yönelik bir cihad fetvası yayınladı. Kudüs’e 
girmek isteyen Napolyon Akka önlerinde Cezzar Ahmet 
Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuna yenilerek Mısır’a 
döndü, daha sonra başına gelecekleri anlayınca, ordusunu 
da bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Bu fetva genel olarak 
bütün Müslümanlara değil, belirli bir toplumu kapsayan 
fetvadır.

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Rusya, İn-
giltere ve Fransa’ya karşı savaştığı sırada Osmanlı Padişa-
hı V. Mehmet Reşat, Müslümanların Halifesi olarak bütün 
Müslümanların savaşa katılmaları için 14 Kasım 1914 tari-
hinde, bu devletlere karşı savaşılması için cihat fetvası ya-
yınladı. Fetva Türkçe, Arapça ve Farsça olarak, Şeyhülis-
lam Hayri Efendi ve 14 din adamı tarafından imzalanıp, bu 
devletler İslam düşmanı olarak gösterilerek, kâfirlerin İs-
lam dünyasına saldırısına, yağmasına karşı birleşmeleri is-
teniyordu. Halifeyi manevi lider tanımayan İran, Şii olma-
sı nedeniyle cihad ve fetvaya önem vermedi. Afgan Emiri, 
Hindistan’dan yardım alıyor, yardım edecek gücü yoktu. 
İngiltere tarafından altın ve para yardımı gören ve büyük 
Arap krallığı vaat edilen Arap Müslümanları ve Hindis-
tan, İngiltere’nin yanında yer aldılar ve isyan edip haince 
Türklere karşı savaştılar. İngiltere, Hintli Müslümanlardan  
941.000 kişiden oluşan askeri birliğinden, 756.000 kişiyi 
Türk cephelerinde Türklere karşı savaştırmıştır. İngiltere 
ve Fransa, Müslümanlar üzerinde hak, adalet ve küçük 
ulusların hakları gibi propagandalarla onları kandırmıştır. 
Yalnızca bu fetvaya gönülden destek veren Pakistan ol-
muştur. Büyük ümitlerle ilan edilen cihad fetvası ciddiye 

MİLLİ MÜCADELE’DE YAYINLANAN 
PADİŞAH FETVASI VE ONA KARŞI VERİLEN 

ANADOLU FETVASI

Necdet BAYRAKTAR
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alınmamış, din kardeşliğinin bir işe yaramadığı anlaşılmış-
tır. Osmanlı Devleti, bu savaşta Rusya, İngiltere ve Fransa 
gibi büyük devletlerin ordu, donanma, silah ve mühimmat 
ve sayıca üstün insan kaynaklarına karşı dört yıl süreyle 
Çanakkale, Kafkasya, Irak, Suriye, Sina, Galiçya gibi bü-
yük cephelerde silah, cephane ve ilaçsız, yokluklar, hasta-
lık, ulaşım ve imkânsızlıklar içinde savaşmıştır.

Şeyhülislamlar, kendilerine sorulan dini, siyasi ve idari 
konularda, fıkha göre fetva verirlerdi. Bu fetvalardan bi-
risi de VI. Mehmed Vahdettin’e, Millî Mücadelede yılları 
başlarında İngilizlerin, Damat Ferit Paşa Hükümetinin ve 
Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin baskısı ile Mustafa Kemal 
Paşa ve silah arkadaşlarının öldürülmesi için verdirilen 
fetvadır.

Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı Dev-
leti, 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Antlaşması ile 
İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Yunanlı-
lar İzmir’e, İtalyanlar Güney Batı, Fransızlar da Güney 
Anadolu’ya girdiler. Osmanlı Meclisi dağıtıldı ve ordusu 
da lağvedildi. Silahları ellerinden alındı.

 İstanbul işgal edilmişti, Suriye’den İstanbul’a ge-
len Mustafa Kemal Paşa vatanın topraklarını kurtarmak 
için çareler düşünüyordu. 
Anadolu’ya geçip millî bir 
direniş başlatmaktan başka 
çare yoktu. 19 Mayıs 1919’da 
Samsuna çıktıktan sonra, 21 
Haziran 1919’da Anadolu’da-
ki en önemli askeri birlikle-
rin komutanları olan Kazım 
Karabekir, Refet ve Ali Fuat 
Paşa ve Ege Bölgesinde asa-
yişi temin etmekle görevlen-
dirilen Rauf Beyle buluşarak, 
Amasya Tamimini yayınladı. 
Bu bildiride, “milletin bağım-
sızlığının ancak milletin azim 
ve iradesi ile sağlanacağı” 
belirtilerek, ülke genelinde bir 
direniş, mücadele hareketinin 
işareti veriliyordu.

23 Temmuz 1919’da Ka-
zım Karabekir Paşa öncülü-
ğünde Erzurum’ da toplanan 
Doğu İlleri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kongresi, görevin-
den istifa eden Mustafa Kemal’i kongre başkanı olarak 
seçti.  Osmanlı Hükümetinin kendisini görevden alması 
üzerine, askeri elbiselerini çıkartıp sivil olarak mücadele 
etme kararı aldı. 4 Eylülde de, Türkiye’nin her yanından 
gelen delegelerin katılımı ile Sivas Kongresi yapıldı ve 
ülke genelinde yeni bir idari ve siyasi yapılanma kurmak 
amacıyla bir Heyeti Temsiliye kuruldu. 27 Aralık 1919 ta-
rihinde Mustafa Kemal Ankara’ya geldi.  

Aralık ayında yapılan genel seçimler sonucunda son Os-
manlı Mebusan Meclisi oluştu. Meclis, 28 Ocak 1920’de 
Misakı Milli adıyla anılan “Ahdı Milli Beyannamesini” 
kabul etti. Beyanname, Mondros Antlaşması sınırları için-
de tam bağımsızlık sağlanıncaya kadar mücadele devam 
etmeyi öngörüyordu. 16 Mart 1920’de işgal kuvvetleri, İs-
tanbul’daki  Mebusan Meclisini basarak, önde gelen mil-
li mücadele yanlısı milletvekillerini tutukladılar. Bunun 
üzerine Meclis kendini fethetti. Baskından kurtulan mil-

letvekilleri gizlice Ankara’ya geldi ve 23 Nisan 1920’de 
Ankara’da, Mustafa Kemal önderliğinde Büyük Millet 
Meclisinin toplanması sağlandı.

İşte böyle mücadele yıllarında Padişah Vahdettin’den, 
İngilizler, Hürriyeti ve İhtilaf Fırkası ve Sadrazam Damat 
Ferit Paşa baskı kurarak, Anadolu’da başlayan Milli hare-
ket mensuplarının yakalanıp öldürülmeleri istenildi. Bun-
ların öldürülmeleri günah olmayıp, dinen caiz ve vazife 
olduğunu belirten fetva, Mustafa Sabri Efendi tarafından 
kaleme aldı. O zaman Şeyhülislam olan Haydarizade İb-
rahim Efendi bu fetvayı haksız bularak imzalamayıp istifa 
edince, bu göreve getirilen Şeyhülislam  Durrizade Abdul-
lah Efendi  imzaladı. 

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, 1869 yılında 
Tokat’ta doğdu. 1840 yılında Fatih Medresesinde hocalık 
yaptı. 1919 yılında Hürriyet ve İtilaf Partisinden Tokattan 
mebus seçildi. 19 Mayıs 1919 ve 21 Temmuz 1919’da ku-
rulan Damat Ferit hükümetinde, şeyhülislam olarak görev 
aldı ve 25 Eylül 1920’de istifa etti. Padişah ve Damat Ferit 
Paşa üzerinde fazla nüfuzu vardı. Milli Mücadelenin başa-
rı ile sonuçlanması üzerine Yunanistan’a kaçtı, daha sonra 
Mekke’ye, oradan da Mısır’a geçti ve 12 Mart 1954 tari-

hinde Kahire’de öldü. 
Mustafa Sabri, Milli Mü-

cadeleye karşı çıkanlardandı. 
İngiliz Muhibleri Cemiyeti 
mensubu idi. Milli Mücadele 
yanlısı Denizli Müftüsü Ah-
met Hulusi, Isparta Müftüsü 
Hüseyin Hüsnü, Uşak Müftü-
sü Ali Rıza, Antalya Müftüsü 
Ahmet Hamdi, Sinop Müftüsü 
İbrahim Hilmi’yi ve pek çok 
müftüyü görevlerinden azlet-
ti. Anadolu hareketinin silah 
zoru ile bastırılmasını savu-
nuyordu. 18 Nisan 1920 de, 
Kuva-yı İnzibatiye adı altın-
da Hilafet Ordusunun kurul-
masını sağladı. Bu ordunun 
görevi Anadolu’nun muhtelif 
yerlerinde başlayan isyanlara 
destek vermek, Milli Müca-
dele taraftarlarını yakalayıp 

öldürmekti. 10 Ağustos 1920 de, Türkiye’yi parçalamaya 
yönelik şartları olan Sevr Antlaşmasını imzalayanlardan-
dı. İşgalci devletlerin destek ve yardımı ile kurulan Teali-i 
İslam (İslami Yükseltme) Cemiyetinin yöneticilerindendi. 
Bu cemiyet Anadolu’nun 41 yerinde şube açıp, Milli Mü-
cadelenin karşısında olmuş, aleyhte faaliyetlerde bulun-
muştur. Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey’in idamına 
fetva verendi.

 Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından 
sonra da Osmanlı ülkesi, tam bir kaosa sürüklenme içine 
girmişti. Devlet düzeni bozulmuş, arka arkaya kurulan 
hükümetler uzun ömürlü olmamış, sorumluk almamış, çö-
zücü, sağlıklı hizmet ve faaliyetler ortaya koymamışlardı.  
İşgalci İtilaf devletleri, Osmanlı topraklarını bölüşmeye 
başlamışlar, istek ve çıkarları için yüzyıllardır barış ve hu-
zur içinde yaşadığımız azınlıkları, kışkırtmaya başlamış-
lardı. Böyle bir otorite boşluğunun olduğu ortamda ve ya-
şanan olumsuzlar içinde, Anadolu’nun muhtelif yerlerinde 

“ Mondros Antlaşmasının 
imzalanmasından sonra 
da Osmanlı ülkesi, tam 

bir kaosa sürüklenme içine 
girmişti. Devlet düzeni bo-
zulmuş, arka arkaya kurulan 
hükümetler uzun ömürlü ol-
mamış, sorumluk almamış, çö-
zücü, sağlıklı hizmet ve faali-
yetler ortaya koymamışlardı.”

Gençlik Dergisi 33



ve değişik zamanlarda, farklı nedenlerle iç ayaklanmalar 
baş göstermeye başladı. Ayaklananlar Osmanlı hükümeti 
ile Milli Mücadeleciler arasındaki çekişmeden de fayda-
lanmışlardır. 1919-1923 yılları arasındaki belli başlı ayak-
lanmalar ise; Ahmet Anzavur ayaklanması, Bolu, Düzce, 
Hendek, Adapazarı, Konya, Afyon, Urfa ve Yozgat ayak-
lanması, azınlıkların çıkarttığı Pontus Rum ve Ermeni 
ayaklanması, Kuva-yı Milliye yanlısı olup sonradan isyan 
çıkaran Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe isyanları-
dır.

Böyle bir zamanda İngilizlerin baskısı üzerine, Mustafa 
Sabri Efendinin hazırladığı ve Padişah Vahdettin’in onay-
ladığı fetva, 11 Nisan 1920 de devletin resmi organı olan 
Takvim-i Vekaiye de yayınlandı.  Fetva, İngiliz ve Yunan 
uçakları ile halka dağıtıldı. Ayrıca İngiliz konsolosları, Yu-
nan kuvvetleri, Rum ve Ermeni teşkilatları,  bu fetvanın 
dağıtımında görev aldılar. Milli mücadele karşıtı birçok 
gazetelerde yayınladı. Yerli, gayrimüslim dernek, cemiyet 
ve kişiler tarafından elle halka dağıtıldı.

Düzenlenen fetva ise şu şekilde idi:
“Dünya düzeninin sebebi olan ve kıyamet günü-

ne kadar Ulu Tanrı’nın daim eyleyeceği İslam Halifesi 
Hazretleri’nin veliliği altında bulunan İslam memle-
ketlerinde bazı kötü kimseler anlaşarak ve birleşerek ve 
kendilerine elebaşılar seçerek padişahın sadık uyrukları-
nı hile ve yalanlarla aldatmakta, yoldan çıkarmaktadır-
lar. Padişahın yüksek buyrukları olmaksızın asker top-
lamaktadırlar. Görünüşte asker beslemek ve donatmak 
bahaneleriyle, gerçekte ise mal toplamak sevdasıyla, şe-
riata uymayan ve yüksek emirlere aykırı bir takım haksız 
ödemeler ve vergiler koymakta ve çeşitli baskı ve işkence-
lerle halkın mal ve eşyalarını zorla almakta ve yağmala-
maktadırlar. Böylece insanlara zulmetmekte, suçlamakta 
ve padişahın ülkesinin bazı köy ve şehirlerine saldırmak 
suretiyle tahrip ve yerle bir etmektedirler. Padişahın sa-
dık tebaasından nice suçsuz insanları öldürmekte ve kan 
döktürmektedirler. Padişah tarafından atanmış bazı dini, 
askeri ve sivil memurları istedikleri gibi memuriyetten çı-
karmakta ve kendi yardakçılarını atamaktadırlar. Hilafet 
merkezi ile padişah ülkesi arasındaki ulaştırmayı ve ha-
berleşmeyi kesmekte ve devletin emirlerinin yayılmasına 
engel olmaktadırlar.

Böylece, hükümet merkezini tek başına bırakmak, 
Halifenin yüceliğini zedelemek ve zayıflatmak suretiyle 
yüksek hilafet katına ihanet etmektedirler. Ayrıca pa-
dişaha itaatsizlik suretiyle devletin düzeni ve asayişini 
bozmak için düzme yayınlar ve yalan söylentiler yayarak 
halkı azdırmaya çalıştıkları da açık bir gerçektir. Bu iş-
leri yapan yukarıda söylenmiş elebaşılar ve yardımcıları 
ile bunların peşine takılanların dağılmaları için çıkarı-
lan yüksek emirlerden sonra bunlar, hala kötülüklerine 
inatla devam ettikleri takdirde işledikleri kötülüklerden 
memleketi temizlemek ve kulları fenalıklardan kurtar-
mak, dince yapılması gerekli olup, Allah’ın ‘Öldürünüz’ 
emri gereğince öldürülmeleri şeriata uygun ve farz mı-
dır? Beyan buyrula…

Cevap: Hakikati Allah bilir ki olur. Dürrizade el-
Seyid Abdullah

Böylece padişahın ülkesinde savaşma kabiliyeti bulu-
nan Müslümanların adil halifemiz Sultan Mehmed Vah-
dettin Han hazretlerinin etrafında toplanarak savaşmak 

için yapacağı davet ve vereceği emre uymak suretiyle adı 
geçen asilerle çarpışmaları dince gerekir mi? Beyan buy-
rula…

Cevap: Hakikati Allah bilir ki gerekir. Dürrizade el-
Seyid Abdullah

Bu takdirde, Halife hazretleri tarafından sözü edilen 
asilerle savaşmak üzere görevlendirilen askerler, çarpış-
malar ve kaçarlarsa büyük kötülük yapmış ve suç işlemiş 
olacaklarından dünyada şiddetle cezayı, ahrette de çok 
acı azabı hak ederler mi? Beyan buyrula…

Cevap: Hakikati Allah bilir, ederler. Dürrizae el- Se-
yid Abdullah

Bu takdirde, Halife askerlerinden asileri öldürenler 
gazi, asilerin öldürdükleri şehit sayılır mı? Beyan buy-
rula…

Cevap: Hakikati Allah bilir ki sayılırlar. Dürrizade el-
seyid Abdullah”  (1)

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına, Mili Mücadele 
önderlerine karşı çıkarılan ölüm fetvasına karşılık, Milli 
Mücadele’ye destek veren Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat 
Efendi ve 153 müftü ile birlikte, Anadolu’da başlayan mili 
mücadeleye destek verici Ankara Fetvasını yayınladılar. 
Bu fetvanın metni de şu şekildedir:

“1- Dünyanın nizamının sebebi olan İslam Halifesi 
Hazretlerinin halifelik makamı ve saltanat yeri olan İs-
tanbul, müminlerin Emirinin (Padişahın) varlığının se-
bebine aykırı olarak, İslamların düşmanı olan düşman 
devletler tarafından fiilen işgal edilerek, İslam askerleri 
silahlarından uzaklaştırılıp, bazıları haksız olarak şehit 
edilmiş, Halifelik merkezini koruyan bütün istihkamlar, 
kaleler, savaş aletleri zapt edilmiş ve resmi işleri yürü-
ten ve İslam ordusunu donatmakla görevli Bab-ı Aliye 
(Başbakanlık) ve Harbiye Nezaretine el konulmuştur. Bu 
suretle halife, milletin gerçek menfaatleri uğrunda tedbir 
almaktan men edilmiştir. Örfi idare edilip harp divanları 
kurulmuş, İngiliz kanunları uygulanarak kararlar veril-
mek suretiyle halifenin yargı hakkına müdahale edilmiş-
tir. Yine halifenin rızası olmadığı halde, Osmanlı toprak-
ları olan İzmir, Adana, Maraş, Antep ve Urfa taraflarına 
düşmanlar tarafından tecavüz edilerek oradakileri, Müs-
lüman olamayan uyruklarla el ele vererek İslamları top-
tan yok etmeye, mallarını yağmalamaya ve kadınlarına 
tecavüze, Müslüman halkın bütün kutsal inançlarına 
hakarete kalkışmışlardır. Anlatılan şekilde hakarete ve 
esirliğe uğrayan halifelerini kurtarmak için, ellerinden 
geleni yapmaları bütün Müslümanlara farz olur mu?

Cevap: Hakikati Allah en iyi bilir ki, olur.
2- Bu suretle, Halifeliğin meşru hakkını elinden alan-

lardan kurtarmak ve fiilen saldırıya uğrayan vatan top-
raklarını düşmandan temizlemek için uğraşan ve çalışan 
İslam halkı şeriatça Allah yolundan ayrılmış olurlar mı?

Cevap: Hakikati Allah en iyi bilir ki, olmazlar.
3- Halifeliğin gasbedilen haklarını geri almak için 

düşmanlara karşı açılan mücadelede ölenler ‘Şehit’ ka-
lanlar ‘Gazi’ olurlar mı?

Cevap: Hakikati Allah en iyi bilir ki, olurlar.
4- Bu suretle din uğrunda savaşan ve görevini yapan 

halka karşı düşman tarafını iltizam ederek İslam arsında 
silah kullananlar ve adam öldürenler şeriat bakımından 
en büyük günahı işlemiş ve fesatçılık işlemiş olurlar mı?
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Cevap: Hakikati Allah en iyi bilir ki, olurlar.
5- Bu suretle aslında istemediği halde düşman dev-

letlerinin zoru ve kandırması ile olaylara ve gerçeğe uy-
mayarak çıkarılan fetvalar Müslümanlar için şeriatça 
dinlenir mi ve ona uyulur mu?

Cevap: Hakikati Allah en iyi bilir ki, uyulmaz.
Ankara Müftüsü Rıfat Efendi (Börekçi)”  (2)
Bu fetva, 16 Nisan 1920’de Heyet-i Temsiliye Heye-

tince Anadolu’ya gönderilerek bütün müftülüklere tebliğ 
edildi; esaret altında hazırlanan Padişah Fetvasının geçer-
siz olduğu belirtildi ve herkese anlatıldı. İnsanların Mil-
li Mücadele saflarına katılmaları istenildi. 19-22 Nisan 
1920’de ise fetva, milli mücadele yanlısı Öğüt, İrade-i 
Milliye ve Açıksöz gibi gazetelerde yayınlandı.

Müftü Rıfat Börekçi, 1861 yılında Ankara’da doğdu. 
Yüksek ilimleri tahsil etti. Ankara’da Fazliye Medresesin-
de öğretim üyeliği yaptı. 25 Kasım 1908’de Ankara Müf-
tüsü oldu. Ankara Fetvasının yayınlanmasından sonra, 24 
Nisan 1920 tarihinde padişah imzası ile müftülük görevin-
den alındı. Kuva-yı Milliye adı altında çıkarılan fitne ve 
fesadın hazırlayıcısı ve teşvikçisi iddiası ile Divan-ı Harp-
te, hakkında idam kararı verildi.

Müftü Mehmet Rıfat Efendi, 27 Aralık 1919 tarihin-
de Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelişinde, karşıla-
yan heyetin başında idi. 700 kişilik piyade, 3000 kişilik 
atlı Seymen Heyeti karşılamış, bunu Mehmet Rıfat Efen-
di hazırlamıştı. 1919 yılında Ankara’da kurulan Mudafa-i 
Hukuk Cemiyetinin kurucularındandır. Mustafa Kemal’in 
Ankara’ya geldiğinde, Heyeti Temsiliye’nin o zaman 
parası yoktu. Börekçi Hoca 1000 lira cenaze parasını ve 
Ankara halkından topladığı 46.500 lirayı Milli Mücadele 
hizmetine verdi. Milli Mücadelenin başarıyla sonuçlanma-
sında çok büyük katkısı oldu. “Vatansız hürriyet, hürri-
yetsiz din olmaz” diyordu. İşgal güçlerine karşı, hep ön 
saflarda yer aldı. 23 Nisan 1920’de toplanan TBMM sine, 
Muğla mebusu olarak girdi. 27 Ekim 1920’de istifa edip 
müftülük görevine döndü. 4 Nisan 1924’te kurulan Diya-
net İşleri Başkanlığına getirildi. Soyadı kanunda Börekçi 
soyadını aldı. 5 Mart 1941’de vefat etti.

Atatürk Milli Mücadele seferine çıktığında Amasya, 
Erzurum ve Sivas gibi illerdeki karşılama heyetlerinin ara-
sında hep müftü, vaiz ve din adamları bulunmuştur. Şu hu-
sus önemle bilinmelidir ki, Anadolu fetvasının milli birliği 
sağlamada çok büyük başarısı ve yeri olmuştur.
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16 Nisan 2017 Halk Oylamasının gündeme 
gelmesiyle birlikte, Anayasa değişikliklerinin an-
cak geniş bir toplumsal mutabakatın sağlanması  
ve halkın her kesiminin görüş ve düşüncelerinin 
alınmasıyla mümkün olabileceğine inanan, farklı 
toplumsal yapıları ve farklı siyasi görüşleri tem-
sil eden otuzun üzerinde Sivil Toplum Kuruluşla-
rı bir araya gelerek, oylanacak Anayasa değişik-
liğiyle ilgili halkın aydınlatılması için referandum 
süresince yapılacak çalışmaları  belirlemek  ve 
bu konuda ortak tepki vermek üzere “Kayseri 
Demokrasi Platformu” adıyla bir birlik oluşturul-
muştur.

Halk oylaması süresince gerçekleştirilen 
çalışmalarda toplumun farklı kesimlerinden, 
farklı kültürel yapılara ve farklı siyasi görüşlere 
sahip yüzlerce yurttaşımız bir araya gelmiş ve bu 
birlikteliğin neticesinde  son derece olumlu yan-
sımalar zuhur  etmiştir. Bu etki doğrultusunda 
Sivil Toplum Kuruluşlarının platformumuza katı-
lımları artmış ve bu gün itibariyle platformumuz 
çatısı altındaki Sivil Toplum Kuruluşlarının sayısı 
40’ a yükselmiştir.

Referandum sonrası, ortaya çıkan bu güç-
lü tablo, ülkede birlikteliğe duyulan ihtiyacın 
simgesi olmuş, bu güçlü birlikteliğin devam 
etmesi için platform üyesi STK’nın ortak kararı 
ile Kayseri Demokrasi Platformu olarak , Atatürk 
İlke ve İnkılapları ışığında “Vatanın bölünmez 
bütünlüğü ve Türkiye Cumhuriyetinin bekası” 
için güç birliği içinde mücadeleye devam etme 
kararı almıştır.

Alınan bu karar doğrultusunda önümüzdeki 
süreçte gerçekleştireceğimiz çalışmalarda siz 
değerli dostlarımızın ve sağ duyulu vatandaşları-
mızın desteklerini bekliyoruz.  Saygılarımızla…

Nazlı ERDOĞAN
KAYSERİ DEMOKRASİ PLATFORMU 
SÖZCÜSÜ

TÜRKİYE’DE 
ÖNEMLİ BİR OLUŞUM:
KAYSERİ DEMOKRASİ 
PLATFORMU
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Semboller hayatın gerçeğidir. Hayatın hem dili hem 
de lezzetidir. İnsanoğlu sembollerle bilgilerini saklamış 
ve yine sembollerle birbirini anlamıştır. Sembolleri ha-
yatımızdan çıkardığımızda içinde bulunduğumuz durumu 
kimse tasavvur dahi edemez.  Semboller çok önemlidir. 
Onun içindir ki kişilerin imzalarından tutun da;  kurumsal 
firmalara, sivil toplum organizasyonları-
na hatta devletlerin bile bir sembolü var-
dır. Çizme İtalya’yı, ayı Rusya’yı, aslan 
İngiltere’yi ve tuğra Osmanlı’yı temsil 
eden simgesel mesajlardır. Onun içindir 
ki, simgeler ve semboller hayatın merke-
zinde yer alırlar.

Siyasi hayatımıza İYİ parti ismi ile 
yeni bir parti katıldı. İyi Partinin logosu 
çok başarılı mesajlar içeren bir çalışma 
olarak karşımıza çıkmıştır. Kurulduğu 
günlerde logo üzerine bilgisizce yapı-
lan kimi eleştiriler bu sembolleri bilen-
ler tarafından tebessümle karşılanmış-
tır. Tarihinden yıllarca kopuk yaşayan 
Türk milletinin tarihine nasıl yabancı 
bırakıldığını görmek içimizi acıtmıştır. 
Anadolu’daki tarihi yapıları süsleyen 
mukarnaslardan habersiz kimi çevreler 
cahillikte sınır tanımamışlardır. Yapılan 
yersiz yakıştırmalar ise, bilimsellikten 
uzak hamaset duygularının yansımasın-
dan başka bir şey değildir.

İyi Parti’nin logosunu ele aldığımızda, logonun mavi 
zemin üzerinde dairesel sarı renk olarak tasarlanmış oldu-
ğunu görürüz. Sembolik etkileşim dilinde simgeler bulun-
duğu topluma hitap ederler. Yaşadığımız toplum Türk mil-
leti olduğuna göre logonun şekil ve renk açısından verdiği 
mesajı Türk dünyası içinde değerlendirmeliyiz. Türklük 
âleminde tarihsel süreç içinde mavi renk, doğuyu temsil 
eder. Orta Asya ya da İç Asya denilen kültürel aidiyet böl-
gesinin zemin olarak sembolik ifadesidir. Aynı zamanda 
mavi, “gök rengi” dir. Mavi;  gökyüzünün ulaşılmaz ufku-
nu, denizin engin derinliğinin sembolüdür. Logodaki mavi 
zemin “Atatürk’ün Türk Milliyetçiliğini” esas kabul eden 
hars temelli Türk milliyetçiliğinin ezoterik mesajından 
başka bir şey değildir.Logodaki sarı renk ise, tüm renkle-
rin “merkez”inde yer alır. Hâkimiyeti ifade eder. Sarı aynı 
zamanda ışıktır, aydınlanmadır, umuttur.

Logo şekil yönünden incelendiğinde, mana derinliği 
artarak devam etmektedir. Güneş kâinatta tek olarak bu-
lunur.Doğması da ve batması da anlamlıdır. Dış etkenlere 

kapalıdır. Hiçbir beşeri güç Güneşe etki edemez. Yörün-
gesinden saptıramaz. Güneş var ise karanlık yoktur. Ka-
ranlık güneşin güneş karanlığın düşmanıdır. Hatta güneşin 
bu özelliğini yansıtan atasözlerimizde “gündüzün şerri 
gecenin hayrından daha evladır”diye bir söz bulunmak-
tadır. Güneşin ışığı olarak tasvir edilmiş 8 ışık ise kadim 

Türk tarihinin kutsal sembolüdür. Ahiret 
(ya da öteki alem) inancının önemini ve 
değerini ortaya koyar. Her bir ışık beşer 
olarak olgun insan olmanın 8 unsurunu 
tasvir eder. Bunlar, sadakat sahibi ol-
mak, şükretmek, sabır göstermek, doğru 
şeyler yapmak, merhametli olmak, şef-
kat duymak ve cesur olmaktır. Güneşi 
Anadolu olarak düşündüğümüzde, etra-
fında yer alan 8 ışık, 7 coğrafi bölgemiz 
ve diğer bir ışık ise bize umut bağlayan 
ve dış ülkelerde kalan diğer Türk top-
luluklarıdır. Tüm bu mesajların dışında 
Anıtkabir’i çok iyi bilen biri olarak şunu 
gururla ifade etmeliyim ki, sarı ışık ve 
etrafındaki 8 ışık huzmesi, Atatürk’ün 
kabrini aydınlatan ışık ve 8 huzme ile 
birebir aynıdır.

İYİ Parti ismi içinde bir şeyler ifade 
etmek gerekirse: İlk bakışma Selçuklu 
Beyliklerinden ve Osmanlı İmparator-
luğunun kurucu boyu Kayı boyunun 
tamgasına benzemektedir. En çok bili-

nen Kayı boyu tamgası IYI olmakla birlikte, Kayı boyu 
tamgasının sadece IYI olarak kullanılmadığını da burada 
ifade etmek isterim. Velev ki İYİ Parti, Kayı boyunun ha-
tırlatan bir isim olsun. Bu anlamdan ne İyi Parti taraftarları 
ne de Kayı Boyu taraftarları rahatsız olur. Osmanlı Dev-
leti de tarihimizin bir parçasıdır. Biz İYİ Partiyi sembolik 
olarak incelediğimizde, İ harfinin şekil olarak insanı ifade 
ettiğini görmekteyiz.İYİ kelimesinde yer alan “İ” harfinin 
birisi kadın diğeri ise erkektir. “Y” harfi ise “yeryüzü”dür. 
Yeryüzü kadın ve erkeğe eşit mesafede durup eşit davranır.  
Bu dengeyi bozan insanlardır. Bu dengeyi kuracak yine 
insanlardır. İYİ kelimesinin öz Türkçe bir kelime olması 
nedeniyle ayrıca anlamlı ve değerlidir.

Türkler şekilde mana olmadan yaşayamayan bir mil-
lettir. Ahlat mezar taşları, ifade etmeye çalıştığımız üzere 
Anadolu’da bu manayı bugün yaşatan tarihi belgelerdir. 
İyi Partinin Genel Başkanı Sn. Meral Akşener’in siyasi ha-
reketine Ahlat’tan başlayacak olması bu mana derinliğinin 
bir basamağı olarak görülmelidir.

İyi Parti ve 
Amblemi ÜzerineSeyit Ali ERGEÇ
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Milletlerin genetik hafızası bazı simgelerde saklıdır. 
Uzun bir tarihsel dönüşüm ve gelişim bazen milletlerin 
kökenini bulmakta zorluk çekmelerine neden olabilir. 
Köken araştırması geleceğin daha net görünmesini sağla-
yabilir. Geçmiş deneyimler, geleceğe ışık saçabilir. 

Toplumlar, bazen ideolojik kaygılar nedeniyle köken-
lerinden uzaklaşabilirler. Günübirlik siyasi çekişmeler, 
toplumları tarihin sadece belli dönemine hapsetmeye se-
bep olabilir. Ancak, millet oluşumu ve millet sevgisi mut-
laka bilimsel bir temele göre şekillenmelidir. Ulu Önder 
Atatürk’ün oluşturmaya çalıştığı bilimsel milliyetçilik, 
Türk milletinin üstün vasıflarını ortaya çıkarmak amacın-
dadır. Avrupa merkezli tarih anlayışında Türk milletini 
kötü gösterme gayretleri ön plana çıkmaktadır. Türker’e 
barbar nitelemesi yaparak Türk milletinin tarihi zengin-
liği etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Türklerin sadece 
savaşçı toplumlar olduğu hiçbir zaman bir medeniyet 
oluşturamayacağı argümanı Avrupalı tarih anlayışında 
ağır basmaktadır. 

Atatürk, bu anlayışı yıkmak için çok yoğun mücade-
le etmiştir. Neredeyse hayatının son on yılını Türklerin 
köken araştırmaları için ayırmıştır. Köken konusunda 
önemli bulgular elde ettiği anlaşılmasına rağmen belli 
bir kesim  Ata’nın mirasına yoğun bir şekilde saldırı baş-
latmıştır. Bu saldırılardan Ulu Önder’in tarih çalışmaları 
da nasibini almıştır. Atatürk’ün sanki bir sanal bir efsane 
yaratmak gayretinde olduğu iddia edilerek köken araştır-
malarıuzun bir süre rafa kaldırılmıştır. Ancak günümüzde 
Ata’nın mirasına her türlü engellemeye rağmen ciddi 
derecede sahip çıkan araştırmacılar vardır. Bu araştırma-
cılar artık yavaş yavaş kamuoyunun ilgisini de üzerlerine 
toplamaya başlamışlardır. 

Araştırmalarıyla çok değerli sonuçlara ulaşan başta 
Göktürk Ramu olmak üzere Seyit Ali Ergeç ve Çiçek 
Sekban Tüfekçi’nin köken araştırmaları geleceğimize ışık 
tutacaktır. Her şeyden önce bu üç araştırmacı Atatürk’ün 
bilimsel milliyetçiliğini özümsemiş kişilerdir. Yaptıkları 
onlarca köken çalışması Türk Milliyetçiliğini bilimsel 
temele oturtmak adına çok değerli çalışmalardır. 

Köken çalışmaları konusunda Göktürk Ramu ve 
Seyit Ali Ergeç’in sekiz ışık ya da sekiz uç ile ilgili ça-
lışmaları dikkatle izlenmelidir. Türk milletini sadece 
Osmanlıya indirgemek milletimize yapılacak en büyük 
haksızlıktır. Atatürk’ün ne kadar ileri görüşlü bir lider 
olduğunu burada uzun uzadıya anlatmaya gerek yoktur. 
Şu kadarını söyleyebiliriz ki, Atatürk’ün ileri görüşlü-
lüğünün en büyük dayanağı tarihsel derinlik algısından 
gelmektedir. Dünya daha Sümer medeniyetini bilmezken 
Atatürk, Türk milletinin Sümerlilerle yakınlığı konusunda 

ciddi araştırmalara başlamıştır. Bize de yarım bıraktığı 
araştırmaları devam etmemizi ister gibi Sümer isimlerini 
günlük hayatımızın her alanına yerleştirmeye çalışmıştır. 
Tük tarihinde sadece Atatürk kökenimizi Sümerlilere da-
yandırmıştır. 

“Türk milletinin en yaygın kullandığı sekiz ışın kay-
nağını araştırmacı yazar Göktürk Ramu, Sümerlilerde 
bulmuştur.  Sekiz uca ilave olarak bazı renk ve dolguların 
da Sümer’den başlayıp Türklere uzanan yelpazesini Gök-
türk Ramu şöyle özetlemektedir: Sekiz uçlu sembollerin 
pek çok farklı anlamı olmakla birlikte, en bilinen anlamı 
Türkleri temsil ettiğidir. Birçok Türk kültüründe sekiz kö-
şeli yıldız bulunmaktadır (Azerbaycan Bayrağı gibi). Bü-
yük Selçuklunun bayrağı da sekiz köşeli yıldız içinde çift 
başlı kartaldır. Altı köşeli yıldız deyince nasıl ki Yahudi 
gelir akla, sekiz köşeli yıldızda da Türkler akla gelmekte-
dir. Ancak en kabul gören görüşlerden birisi bir tanrıçayı 
işaret etmektedir; Akkadca İştar, Sümerce İnanna olarak 
bilinen tanrıçadır. Ürdün’ de Tell-Ghassul kazı alanında 
bulunmuş bir duvar resmindeki bu sekiz köşeli yıldız aynı 
zamanda Venüs gezegenini simgelemektedir. Bu gezegen 
İnanna›nın gezegenidir. Simgelerdeki duvar resminin 
rekonstrüksiyonu şu anda Kudüs müzesinde bulunmak-
tadır. Sümerlilerde güneş simgesi yaygın kullanılan bir 
simgedir. Bu simge Sümer’in güneş tanrısı Samaş’tan 
gelmektedir. Samaş ile İnanna ikiz kardeştir. Sekiz uç ve 
güneş birleşmesi Samaş ile İnanna birleşmesini ifade et-
mektedir. İnanna Türk mitolojisinde AYZIT’tır. Lacivert 
taşı üzerine güneş motifi lacivert taşı tabletlerde en çok 
geçen taştır. Bu simge Lapis Lazuli olarak da bilinmekte-
dir. İnanna ile ilgili metinlerde lacivert taşı bolca bulun-
maktadır.”

Türklerin kullandığı simgeler konusunda sayısız 
araştırmaya imza atan araştırmacı yazar Seyit Ali Ergeç 
sekiz ışık simgesinin içeriğini şöyle açıklamaktadır:

“Güneşin ışığı olarak tasvir edilmiş 8 ışık ise kadim 
Türk tarihinin kutsal sembolüdür. Ahiret (ya da öteki 
alem) inancının önemini ve değerini ortaya koyar. Her bir 
ışık beşer olarak olgun insan olmanın 8 unsurunu tasvir 
eder. Bunlar, sadakat sahibi olmak, şükretmek, sabır gös-
termek, doğru şeyler yapmak, merhametli olmak, şefkat 
duymak ve cesur olmaktır.”

Tarihi şan ve şerefle dolu, her dönem dünya siyasi 
gündemine damgasını vurmuş Türk milletinin tarihsel 
kökeni yok sayılamayacak gerçeklerle doludur. Köken 
araştırması sadece Türkler açısından değil bütün milletler 
açısından çok önemlidir. Hele hele yaşadığı her dönem 
dünyada derin izler bırakmış Türklerin kökeninin araştı-
rılması bir insanlık meselesidir. 

TÜRKLERDE SEKİZ UÇ 
ya da SEKİZ KÖŞE

Hakan BOZDOĞAN
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Obama gitti… Ne hikmettir ki gelişine sevinmiş bir 
millet olarak, üzülmemiz gerekiyor mu acaba, bilemedim. 
Dedesinin Müslüman, kendinin adının da Hüseyin oluşu 
boş midelere ve boş kafalara öyle etki etti ki kurbanlar kes-
tik, gelişine…

Algı operasyonları… Kanmaya hazır toplum… 
Elin Amerikalısı, yüzyıllık yol haritasından vaz mı ge-

çecekti, Obama Müslüman biri olsaydı? İslam dünyasının 
bu kandırılmaya hazır hali yürekler acısı… Milli ve dini 
açılımlarından, değerlerinden habersiz bir toplum… Şe-
kerle kandırılmış bir çocuğun haleti ruhiyesine sahip bir 
kalabalık, güruh…

Bu gün ABD’nin başına kim gelirse gelsin, bir önem 
arz etmez. ABD için şirketlerin kârı söz konusudur. Dünya 
üzerinde nerde bir yeraltı kaynağı varsa, ona kolay yolla 
nasıl edeceği hesaplanmıştır. Beslemeler yardımı ile ABD; 
yaptığı A,B,C,…X,Y, Z  planlarını her zaman devreye so-
kar, o kaynağa ulaşır. Yer üstündekiler sadece uygulamaya 
sokulan planlarının figüranıdır. Zaten bir önemi de yoktur 
onlar için…

Toplumun kategorize edilmesinin sonuçlarının nerelere 
varacağını anlamayanlar, ayrılıkçılık yaparak ülkede çıka-
rılan kaosa yardım etmektedir. Ülke insanları birbirine dü-
şerken dahi, adamlar satacağı silahın hesabını yapar, elde 
edeceği kâra bakar. 

Bu meyanda kendinize şöyle bir soru sorun. Obama’nın 
diğer başkanlardan farklı bir yanı var mı ? Ne dersiniz, ge-

rek ülkemiz, gerekse İslam dünyası için geliştirdiği farklı 
bir davranış şekli var mı Obama’nın?Onu oraya getiren 
güçler, diğer başkanları da oraya yerleştiren güçler aynı. 
Yaptıkları planlar tıkır tıkır işlemektedir. Üstelik küresel 
efendilerinin yol haritasının hedefe ulaşması için uygula-
dığı siyaset daha radikaldir.

Hatırlamakta fayda var:
Ermeni-Türkiye ilişkileri Obama; yani ABD başkanı 

Obama tarafından nasıl görülüyor. Obama başkan olma-
dan önce 1915 olaylarını duymuş muydu acaba? Osmanlı-
yı yıkmaya uğraşan yedi düvele içerden yardım eden suç-
suz günahsız Türk köylerini basan, isyanlar çıkarıp Türk 
toprakları üzerinde egemenliğini ilan etmek isteyen, Er-
meni Paşaları olan Osmanlıyı biliyor muydu acaba?

Obama 2008 yılında ilk başkanlık kampanyası sırasın-
da 1915 olayları hakkında şöyle açıklama yapmıştı: ‘’ iki 
yıl önce ABD Ermenistan Büyükelçisi John Evens ile bu 
konuda görüme yaptım. Büyükelçi, binlerce Ermeni’nin 
öldürüldüğünü açıkça söyledi. Başkan olarak bu ‘soykırı-
mı’ (!) tanıyacağım.’’

Metin eline tutuşturulmuş, ona kendi jest ve mimikleri 
ile metni okumak kalmıştı.

Obama; diğer ABD başkanları gibi İsrail’in güvenliği 
konusunda ABD dış politikasında diğer başkanların izledi-
ği yolu izlemiş, ondan taviz vermemiştir. ABD Dış politi-
kası iki temel üzerindedir:

1.ABD sermayesinin nasıl kâr edeceği, hesapları   

ZİHNİMDEKİ 
OBAMA

İsmet BURKAY
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2. İsrail’in güvenliği…
Irak savaşı, ABD için büyük bir deneyim yeri oldu. As-

ker kayıplarının yanında, bu savaş; ABD bütçesine de bü-
yük bir yük getirdi, aynı zamanda. Bir askerin yıllık mali-
yeti, 14 trilyon dolar bütçe açığı olan bir ülkeye ekstra yük 
getiriyor, bütçenin yükünü arttırıyordu.  Bu kadar harcama 
yapılmasına rağmen ABD askeri girdiği/gireceği ülkelerde 
savaşmak istemiyordu.

Arap ülkelerinde esen Arap Baharı  ‘’Kanvas aktivis-
leri’’ eliyle Obama ve ekibinin tezgâhı olduğu artık şüp-
he götürmez bir şekilde ortaya kondu… Kaddafi öldürül-
düğünde Bayan Clinton TV söyleşisi yapıyordu. Haberi 
orada aldı… Ve hiç unutulmayacak kahkahasını atarak; ‘’ 
Geldik, gördük ve öldü.’’ sözleri, alaycı ve küçümseyici 
bir üslup ile döküldü dudaklarından.

Obama ise, Eylül 2015’te BM Genel Kurulu’nda yap-
tığı konuşmasında ‘’Libya halkına bir tiranın saltanatını 
sonlandırmak için yardım etmiş olsak bile, koalisyonumuz 
geride kalan boşluğu doldurmak için daha çok şey yapa-
bilirdi ve yapmalıydı.’’ şeklinde açıklamada bulunmuştu.

IŞİD gibi terör örgütlerinin iki ana görevi vardır;
1.İslamın terörle özleştirilmesi
2. İsrail güvenliği
Dikkat edilirse IŞİD terör örgütü ortaya çıktığı günden 

beri İslam ülkelerinin başına bela olmuş, İsrail tabir ca-
izse elini sıcak suda soğuk suya sokmamıştır. Türkiye de 
dâhil olmak üzere Irak ve Suriye yaratılan terör ortamı ile 
insanlar sindirilmeye dolayısı ile de etkisizleştirilmeye ça-
lışılıyor…

ABD’nin yeni başkanı Trump Florida’da yaptığı ko-
nuşmada IŞİD’in birçok yönden Obama’ya saygı göster-
diğini üzerine basa basa söyledikten sonra tarihe geçecek 
olan şu konuşmayı yaptı:

‘’Barak Husein Obama IŞİD’in kurucusudur.’’
Bu sözler sıradan bir insanın dudaklarından dökülen 

sözler olsa tabiatı ile dikkate almak gerekmezdi. Ancak 
bunu ABD’nin yeni patronu söylüyordu. Dünya güvenliği 
açısından oldukça kayda değer sözler…

Milliyet gazetesinin 15 Ocak 2016 web sayfasın-
da Arizona senatörü Mc Cain’in, Washinton Post ga-
zetesine verdiği söyleşiyi haber etmiş. Mc Cain, söy-
leşisinde Obama’yı, uyguladığı Suriye politikaları 
yüzünde suçluyor ‘’ Başarısız bir Suriye politikası’’ diyor-
du.  MC Cain, söyleşisinde şu değerlendirmeyi yapıyordu: 
  
“Başkan Obama, adaletsizliğe tanıklık etme sorumluluğu-
nu taşımaktan bahsediyor ancak Halep için başka bir şey 
de yapmadı. Kadın ve çocukları, Hastane ve fırınları hedef 
alan akıllı bombaların kullanımına, varil bombaların geniş 
kitlelerin üzerine yağdırılmasına sadece seyirci kaldık.”

Suriye ile ilgili birçok kırmızıçizgiden bahsedildiğini 
ve bunlar geçildiğinde hiçbir yaptırımın olmadığını vur-
gulayan McCain, Obama’nın 2013 yılı BM Genel Kurulu 
toplantılarındaki “Bir Ruanda veya Srebrenitsa karşısında 
dünyanın çaresiz olduğunu mu kabul etmeliyiz?” sözlerini 
hatırlattı.

“Tanrı Dünya’yı 7 günde yarattı. Obama yönetiminin 

ise onu yok etmek için iki gün daha fazla zamanı var.” 
Bu sözler, Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria 

Zahorava’ya ait… Zahorava, Facebook’tan yaptığı açık-
lamada sınır dışı edilen 35 Rus diplomatının Magnitsky 
Listesi’ne’ Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alek-
sandr Bastrikin dahil 5 Rus vatandaşının daha dahil edil-
mesi gibi yeni kararlar alan Barack Obama yönetimini 
sert sözlerle eleştiriyordu.

Magnitsky Listesi’ne’ Rusya Soruşturma Komite-
si Başkanı Aleksandr Bastrikin dahil 5 Rus vatandaşı-
nın daha dahil edilmesi gibi yeni kararlar alan Barack 
Obama yönetimini sert sözlerle eleştirdi.(Odatv 12 ocak 
2017)

ABD’nin bozulan imajını düzelme için Obama başkan 
seçildiğinde ilk söyleşisini El Arabaya Tv sine vermişti. 
Obama,İsrail-Filistin sorununu önemsediğini, ABD’nin 
İslam dünyasının düşmanı olmadığını vurgulamak isti-
yordu. Görevi 2009’da George Bush’tan aldığından bu 
yana gerek İsrail-Filistin ilişkilerinde bir düzelme, ge-
rekse ABD’nin İslam dünyasına bakış açısının düşmanca 
tutumunun değiştiğine dair bir gelişmenin kaydedildiği-
ni söylemek kabil mi? Kahire’de yaptığı konuşmada;

‘’Ben Kahire’ye Amerika Birleşik Devletleri ile dün-
yadaki Müslümanlar arasında karşılıklı çıkar ve karşılıklı 
saygıya dayanan, Amerika ve İslam’ın birbirleriyle zıt ol-
madığı ve rekabete gerek bulunmadığı gerçeğine dayanan 
yeni bir başlangıç arayışı ile geldim. Aslında onlar birbiri-
ni tamamlar, adalet ve gelişim, hoşgörü ve bütün insanla-
rın saygınlığı gibi ortak ilkeleri paylaşır.” demişti. Geçen 
onca yılın ardından bir Müslüman Türk olarak soralım: 

‘’ Obama bu konuşmayı daha sonra hiç hatırladı mı?’’
Üstelik 2012’nin yazında Suriye muhaliflerine silah 

yardımı konusunda CİA başkanı planlarını ortaya koydu. 
‘’Esed gitmeli’’ tezini destekleyen Suriye’nin ne kadar ha-
ini varsa Obama ve ekibinin koruması altına girdi. Mil-
yonlarca insan yerlerinden yurtlarından edildiler, mülteci 
durumuna düştüler. Hâlihazırda Türkiye’de 3 milyon Su-
riyeli içinde bulundukları zor koşullarda mutsuzken, Türk 
insanı da rahatsız olmaktadır.

ABD 2011 yılında Irak’tan çekilirken kendi yerine 
IŞİD belasını bırakarak çekildi. Halk IŞİD’in sergilediği 
zulümle tedirgin olurken, petrol kendilerine daha kolay 
akabilecek, İsrail daha güvende olacaktı. Nitekim IŞİD te-
rör örgütü Müslümanlar hariç ne ABD kuruluşlarına ne de 
İsrail kuruluşlarını hedef almamıştır. ( Alınması temenni 
edilmez tabi…) Öldürülenler, taciz edilenler ya Müslüman 
ya da İslam topraklarında yüzyıllardır barış içinde yaşayan 
azınlıklardır.

Obama Görevini layığı ile yaptı. BOP ile çizilen yol 
haritasına sadık kalmak üzere birçok ülkede rejim deği-
şiklikleri oldu. Milyonlarca Suriyeli yerinden yurdundan 
edilirken, mültecilerin içindeki terörist gruplar da gittikleri 
ülkelere tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu tehdit 
açık seçik ülkemize yönelmiştir.

Evet, Obama yerini Trump’a bıraktı… Benim zihnim-
deki Obama, eli beyzbol sopalı Obama’dır…
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Köroğlu, Osmanlıca (k,v,r) harflerinden meydana gelen bir 
kelimedir. Bu kelime Köroğlu da okunur, Kûroğlu da okunur. 
Köroğlu okunursa, gözü kör olan birinin oğlu manasına gelir. 
Kûroğlu okunursa mezar oğlu manasına gelir. Köroğlu okunuşu 
Batı Anadolu’da kullanılmış ve Bolu Bey’i ile O’nun seyisinin 
beyi küçük düşürüldüğü zannı ile gözlerine mil çekile-
rek kör edilişi ile başlar. Daha sonra, körün oğlu 
olan Rûşen Ali, babasının “öcümü alacak-
sın” vasiyeti ile babasının kör olmasına 
sebep olan gösterişsiz tayın çok iyi 
bir at; Rûşen Ali’nin de iyi bir 
delikanlı olmasından sonra baba 
vasiyetini yani öcünü almak 
için dağlara çıkışıyla Bolu 
Beyi’nin bacısını kaçırması 
dolayısıyla savaş kızışır. 

Köroğlu’nun mertliği, 
yiğitliği sayesinde ya-
nına kendi gibi, yiğitler 
gelir, onlarla birçok yol 
kesme, kervan soyma, 
zulme uğrayanların hak-
kını alma, elde ettikleri-
ni fakir halkla bölüşme 
ile devam eder. Samimî 
yiğitlerinden Ayvaz, Nah-
civanlı yiğit Demircioğlu 
gibi, daha birçok yiğitleri 
ile dağlarda vurma-kırma, 
soyma olaylarıyla vakit ge-
çirirlerken yaşları ilerler, bir 
gün bir ses duyarlar ki o ses tüfek 
sesidir. Köroğlu’na tüfeği getirirler, 
bununla çok uzaktan adam öldürül-
düğünü denerler ki, bu deneme onların 
dağılmasına vesile olur:

“Tüfek icat oldu mertlik bozuldu,
Eğri kılıç kında paslanmalıdır” 
  deyip, dağılmalarını söyleyen Köroğlu, kıratı ile meçhule 

gidip sır olur. Arkadaşları da her biri, bir tarafa dağılırlar.
Kûroğlu anlatımlarına gelince, Türk- İran savaşlarında Türk-

menler bu savaşta yenilirler, İranlılar, Türkleri eser alırlar, bu 
esirler arasında Türk Beyi’inin atları ile avratları da bulunmak-
tadır. Türk Beyi’nin soyunu bitirmek için aldığı esirlere sorar, 
beyin kadını kimdir. Hiç kimse beyin hanımını ele-vermez, söy-
lemez. Beyin kadını bir gün oğlan doğurur, fakat güvenilir, has 
nedimelerinden birine oğlunu verip bunu yol üzerinde bulunan 
büyük mezarlardan birine koy, üzerini de açık bırak der. O da 
verilen Bey Hanımının sözünü yerine getirir.

Türk Beyi’nin bindiği at da, esir olan atların arasında gelir, 

O at da, bir tay kunlar. Esir Türklerin çobanları atları yaylıma 
götürürken, her gün atın biri yol üzerinde bulunan mezara diğer 
atlardan önce koşar varıp bir mezar üzerinde yatar, bu olay, at-
ların yaylımdan dönüşünde de tekrarlanır. Bu olayı tekrar tekrar 
gören çoban, olaydan şüphelenir, atın yattığı mezara varır ki, o 

mezarda nur-topu gibi bir çocuk görür.
Bu çocuğu alıp evine getirir, ne yapa-
cağını bilmediği için, beyin hanımına 

sorar. Hanımın rengi gitmiş, yüzü 
sararmış, titremeye başlamıştır. 

Çoban merakla Hanıma, ne 
oldu bu çocuğu götürüp 

yine yerine koyayım mı 
der. Kadın hayır, hiçbir 

kimseye bu çocuktan 
bahsetme, bu benim 
oğlumdur. Adı da 
Kûroğlu diye bilin-
sin deyip, oğlunu 
kız yetiştirircesine 
giydirip kuşatıp 
yetiştirir. 

Kûroğlu, ken-
dinin doğduğu 
günlerde doğan tay 
ile ilgilenir, hem at 

iyi yetişip koştuğuna 
ulaşır, hem de iyi ka-

çıp kaçtığından kurtulur 
hale gelince, Beyoğlu 

anasını da atın terkesine 
bindirip Türk diyarına doğru 

at koşturur.
Türk iline varınca, durum 

anlaşılır, Kûroğlu diye bilinen bir 
masal beyi meydana çıkar, Türkleri bir 

araya getirip, İranlılardan babalarının öçlerini 
alırlar.   

Köroğlu, Eşkıya mı? Yoksa Şair mi?   
Köroğlu ve Kûr oğlu bazılarına göre, Celâlî eşkiyasıdır, Öz-

demiroğlu Osman Paşa’nın İran seferine dolaşan rivayetlere göre 
aşk yüzünden dağlara çıkmış ve eşkiyalık etmiş biridir.

Bazı araştırmacılara göre ise, resmî arşivlerde bulunan vesi-
kalara göre, asıl adı Rûşen Ali olan, Köroğlu diye şöhret kazan-
mış bir Celâlî eşkiyasının xvı. Asır sonlarında Bolu taraflarında 
faaliyette bulunduğu teyit edilmektedir.(1)

“Türkün Türk’ten başka dostu yoktur” atasözü ve bütün 
atasözleri doğru sözlerdir. Bir atasözü manası bulunmayan bin-
lerce sözden daha önemli ve daha kıymetlidir. Türk olmayan ve 
Türk’e düşman olan yakın ve uzak milletler, iyi olan, beğenilen 

Köroğlu
Dr. Rasim DENİZ
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aslı Türklerin olan her şeyi çaldıkları, 
kendilerine mal etmeye çalıştıkları gibi, 
Türk şairlerini ve onların sözlerini de, 
kendilerinin olduklarını ya direk veya 
endirek olarak çalarlar, kendilerine mal 
etmeye uğraşırlar.

Bunlar arasında Osmanlılar zama-
nında “Taba-yı Sadıka” olarak taltif 
ettiğimiz, fakat daha sonra bacağımıza 
sarılan, bizi arkamızdan hançerleyen 
Ermeni milleti gibi. Bizim araştırmacıla-
rımız, Ermeni edebiyat kitaplarına veya 
Ermenice yazılmış şiir, şair kitaplarını 
okumadıklarından, Ermeni sözde araştır-
macıları da Köroğlu’nun şiirlerini endirek 
olarak çalmaya çalışmışlardır. 16.yy.
da yaşayan Türk Köroğlu’nun birçok 
“koçaklama”larını alıp daha sonra Er-
meni Köroğlu ismiyle bir şair olduğunu 
iddia ederek, Türk Köroğlu şiirlerini Ona 
yamamışlardır. Sadece bir Köroğlu mu?. 
Karacaoğlan dahil, Âşık Ömer, Sailoğlu 
gibi, bir çok Türk şairlerinin hem şiirleri-
ni hem de, şairlerini aynı adı kullanmak 
suretiyle kendi kültür ürünleri olduklarını 
belirtmişlerdir.

Biz, bunlara örnek olarak Türk şairi 
olan Köroğlu’nun bir şiirini, nasıl bir hale 
sokarak kendi uydurdukları Köroğullarına 
mal ettiklerini nümüne olarak yazımıza 
aldık. Her Türkün ezbere bildiği bu ko-
çaklamanın aslını da yine bu yazımıza 
koyduk.

Şurası bir gerçektir ki, Türk vatanının 
bir karış toprağı, tek bir taşı nasıl kutsal 
ise, Türk kültürünün bir mısraı, bir şah-
siyeti de o kadar kutsaldır; yabancılara 
bırakılamaz; doğrusu ne ise dost doğru 
yazmak gerekir.

Çalınan Koçaklama.(2)
Bizden selâm eylan Ğoca Kanana
Çıkup şu dağlari yaslanmalidur.
Ok ğujurtusundan gurgan sesinden
Dağlar sada verib saslanmalidur.

Gene ğoç igiddan elim uzuldu, 
Kâfir duşman annacima duzuldu
Tüfenk icad oldi mertlik bozuldu
Yeri ğılınc ğında paslanmalidür.

Yigid ol yigid çıkar meydana
Kesilur kellalar belanur kana
Aman demek kâr eylamaz duşmana
Duşman ğılıc inan uslanmalidur.

Koroğlu’m pac alur bezirgânından
Yigid ar  mi çeker adi sanindan?
Ğırat kopugundan duşman ğanından 
Cizma ilan şalvar ıslanmalidur.x
X: Not: Mehmet Bayraktar Efendi, 

kendi ifadesine göre Türkçe ile İlkokul’da 
tanışmıştır. Ve Ermeniler ve Ermeni Aşuğ-
ları hakkında kitaplar yazmış ve yazmak-

tadır.
 

Köroğlu’nun olan asıl metin:

Hey hey efeler hey
Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
At kişnemesinden gargı sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir

Hey hey gine de hey
Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Hey hey efeler hey
Köroğlu döner mi kendi şanından
Çıkarır çoğunu er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevre dolup şalvar ıslanmalıdır

Mehemmet’in Koçaklaması
1
Kan değende koç-yiğidin destine,
Bozkurt gibi derelerden ün olur.
Koç-yiğitler dane dane döğüşür,
Kötüler de attan düşer kan olur.
2
Cıdanın kantarın almış eline,
Serin koymuş yoldaşının yoluna,
Kalkan dağla(değende) zırhın deline, 
Koç-yiğidin kanlı-gömlek don olur.
3
Vururlar balta, kafa yoğrulur,
Kanın içinde beyni savrulur, 
Allah Allah sedası da çağrılır,
Allah birdir Muhammed’e ön olur.
4
Ahşam oldu kuruldu ya ağıtlar,
İman ehli biri birin öğütler,  
Gözüne dek demir donlu yiğitler,
Vururlar cıdayı zırhı kan olur.
5
Der ki Mehemmed’im sözlerim katı,
Ali’nin bindiği Düldülü atı,
Yoldaşını koymuş kaçar bir kötü,
Kaçma kötü kaçma şimdi dön olur.(3)

     Mehemmed(Mehmed) kimdir? 

     Bu kişi hakkında bilgimiz yoktur; an-
cak şiire bakıldığında net olarak Köroğlu 
etkisi olduğu görülür. Şiiri yazan Mehem-
met, Ya Köroğlu yanında bulunmuş yiğit-
lerden biri; yahut da, Köroğlu’na hayran 
bir şair olmalıdır. Şurası muhakkaktır ki, 
yazarının adının Mehmet olması, şiirin de 
tam bir Köroğlu ruhuna uygun yazılması 
oldukça önem taşımaktadır. Şiirin yazma 
nüshası, Özel kütüphanemizde mevcuttur.

     Köroğlu Mahlaslı Değnek Destanı:
1
Bulanmış da durulmuştur degenek.
Geze geze yorulmuştur degenek.
Gerçek bize verdiceği öğütler,
Kuru kızılcıktır, sanman söğüttür,
Biz biliriz ne veçhile yiğittir,
Koyun dursun, kurulmuştur degenek.
3
Kande olsa arar bulur suçları,
Çok kimseye göstermiştir koçları,
Tiftik tiftik olmuş gitmiş saçları,
Acep niçin kırılmıştır degenek.
4
Arzulayı gelir dağları aşıp,
Ne acep güneşte kavrulup pişip,
Bazısın okşarken bayılır düşüp,
Meydanlara sürülmüştür degenek.
5
Gâhi de bir ustaları kakıdır,
Şâkirtleri bülbül gibi şakıdır,
Kimler de kendine rahmet okudur,
Niceyerde görülmüştür degenek.
6
Köroğlu der: Şeker gibi yersiniz,
Uğursuzu ne bu câha korsunuz,
Ya niçin cennetten çıkmış dersiniz,
Meydanlara sürülmüştür degenek.(4)
    

1
Merd dayanur nâmert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenür
Şahlar şâhı dîvan açar
Dîvan gümbür gümbürlenür
2
Yiğit kendini öğende
Oklar menzili döğende
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenür
3
Ok atılur kalâsından
Hak saklasun belâsından
Köroğlu’nun nârasından
Her yan gümbür gümbürlenür 

Kaynakça:
    (1): Pertev Naili Boratav, “Tarihi Şahsiyeti”, Teb-
liğler Kitabı, T.T. Kurumu Neşri,1948. 124-130 ve 
Türk İslâm Ans. Köroğlu Mad. Cüz 66, s. 912.
    (2): Mehmet Bayrak, Alevi-Bektaşi Edebiyatında 
Ermeni Âşıkları(Aşuğları) s. 405.
    (3): Dr. Rasim Deniz Özel Kütüphanesi, Arşivi. 
Kayseri.
    (4)K.Pamukciyan: Ermeni Harfli Türkçe Metin-
ler, ras yay. İst. 2002 s.58. Ve Mehmet Bayrak, Ale-
vi-Bektaşi Edebiyatında Ermeni âşıkları(Aşuğlar) 
s.399-400
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(Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin 25 Eylül 2017’de 
Yaptığı Bağımsızlık Referandumu Hakkında)

Değerli Basın Emekçileri!
Kayseri Demokrasi Platformu olarak, 25 Eylül 2017 tarihin-

de Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimince yapılan Bağımsızlık 
Referandumu hakkındaki görüşlerimizi sizlerle ve yurttaşları-
mızla paylaşmak istiyoruz ;  
       1. Yapılan referandum, Devlet ve Hükümet adamlarımı-
zın da belirttikleri gibi, meşru bir referandum değildir ve yok 
hükmündedir. Çünkü, 1924 Lozan Anlaşmasına, 1926 Ankara 
Anlaşmasına, 1946 ve 1983’te Türkiye ile Irak arasında gerçek-
leştirilen anlaşmalara ve Irak Anayasasına aykırıdır. 
       2. Adı geçen bölgede kurulacak olan bir Kürt Devleti 
komşu devletlerin toprak bütünlüğünü mutlaka tehdit ede-
cektir. Çünkü bu devlet Amerika ve İsrail’ in ortak projesidir. 
Kürdistan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir numaralı hedefidir. 
ABD’nin hazırladığı Ortadoğu haritalarında Büyük Kürdistan, 
Türkiye’nin çok büyük bir bölümünü içine almaktadır. 
      3. İsrail, referandum sonrasında Kürdistan’ın bağımsızlığını 
hemen tanıyacağını açıklamıştır. Bu açıklama Ortadoğu’da nasıl 
bir oyun oynandığını anlamamız açısından son derece önemli-
dir.

 Aslında Kuzey Irak’ta oluşturulmaya çalışılan devlet, bir 
Kürt devleti olmaktan öte Guam adasında Amerikalıların eğitip 
Kuzey Irak yönetimine getirdikleri Asuri ve Keldani kökenli 
CIA peşmergelerinin devleti olma hedefindedir. Dolayısıyla 
bu devletin kurulmasına hizmet edenler, İsrail ve Amerika’nın 
çıkarlarına hizmet etmiş olacaklardır. Barzani’ye en güçlü des-
teği veren İsrail’e Türk Hükümetinden bir uyarı şöyle dursun 
bir eleştiri bile yapılmadığını üzülerek görüyor, bu tepkisizliğin 
Türk kamuoyunun hafızalarına kazınacağını biliyoruz. 

   4. Kuzey Irak’ta yapılan referanduma karşı Sayın Cum-
hurbaşkanı ve Sayın Başbakanın bu gün en yüksek perdeden 
yaptıkları konuşmaları içimize bir nebze su serpmiş olsa da bu 
kesin tavrın daha önce gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

AKP Hükümeti Barzani’nin bu hamlesini öngörmek, onu 
caydırmak ve engellemek bir yana, ne yazık ki, bu sonucun 
oluşmasına aktif ve önemli katkıda bulunmuştur.

AKP Hükümeti son dönemde Barzani ile Bağdat arasındaki 
çatışmaların çoğunda Barzani’nin yanında olmuş, Barzani böl-
gesini ekonomik, politik ve askeri olarak desteklemiş, Bağdat’a 
karşı adeta kışkırtmıştır.

Bu da Barzani’ye “Irak dışında bir gelecek olduğu” umu-
dunu vermiş; ona, bağımsızlık ilan ederse Türkiye’nin buna ses 
çıkarmayacağını ve böyle bir şeyi destekleyeceğini düşündür-
müştür.

Barzani referandumunun,  harekete geçireceği dinamikler 
ve yaratacağı emsal nedeniyle Türkiye’nin çıkarlarına ne kadar 
zarar verecek olduğu açıktır.

Bu hamlenin yaklaştığını anlamak için de çok ileri görüşlü 
olmaya gerek yoktu. Olayların bu noktaya gelmeden önü alına-
bilirdi

 5. Kuzey Irak’taki oluşumun temelleri Amerika’nın Irak’ı 
işgaliyle başlamıştır.36’ncı paralelin kuzeyi Kürt bölgesi ilan 

edilmiş,  Saddam’ın müdahalesine karşı da koruma altına alın-
mıştır. Türkiye’ye davet edilen Çekiç Güç’e bu görev verilmiş,  
Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetimi Çekiç Güç şemsiyesi altında 
canlandırılmıştır.

Türkiye’nin Amerika güdümlü dış politikası o günlerden 
beri sürüp gelmektedir. 
Barzani ve Talabani’nin Türkiye’de’de ağırlanıp kendilerine 
kırmızı pasaport verilmesi, Süleymaniye’de Türk askerinin başı-
na çuval geçirilmesine sessiz kalınması , Peşmergenin eğitilmesi 
, Peşmerge ordusunun Türk topraklarına geçirilip Kobani’ye 
taşınması , Kerkük’ün nüfus yapısının değiştirilmesine göz 
yumulması , Türkmenlerin göz ardı edilip unutulması , merkezi 
Irak Hükümeti’nin dışlanarak Barzani ile petrol anlaşmaları 
yapılması  ve benzeri hamleler Amerika  eksenli yanlış dış poli-
tikanın sonuçlarıdır. 

Bu gün geldiğimiz yer dün attığımız yanlış adımların bizi 
getirdiği yerdir. Batı emperyalizmi, Türkleri de Kürtleri de ken-
di çıkarlarına hizmet ettirmeye çalışmaktadır. 
Barzani’nin BOP için kullanılan bir Amerika ve İsrail piyonu 
olduğunu unutmamak gerekir.

6. Bu gün geldiğimiz noktada;
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kısa ve uzun vadede alacağı 

önlemleri, uygulayacağı yaptırımları planlamalıdır. 
Öncelikle Türkmen soydaşlarımızın can ve mal güvenliğinin 

sağlanması ve Barzani’ye karşı uygulanacak caydırıcı yaptırım-
ların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Yarın sular biraz durulunca, Kürdistan bağımsızlığını ilan 
edecek, İsrail ve Amerika hemen tanıyacak, hatta himayelerine 
alacaklardır.

Bunu engellemek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurttaş-
larına, soydaşlarına ve İslam dünyasına karşı en büyük göre-
vidir. Dolayısıyla ivedilikle Sınır kapılarının kapatılması, hava 
ulaşımının durdurulması ve ticari faaliyetlerin sonlandırılması 
gerekmektedir. Hiçbir ticari faaliyet ya da ticari kazanç Türkiye 
Cumhuriyetinin bekası ve Toprak bütünlüğünden daha kıymetli 
olamaz.

Gelinen noktada tek suçluyu Barzani olarak görmek de doğ-
ru bir anlayış değildir. 

Barzani Amerika ve İsrail’in çıkarlarına hizmet eden bir 
kukladır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin asıl mü-
cadeleyi Muavenet Muhbirimizi batıran, PKK terör örgütüne C4 
ve A4 patlayıcılarını vererek binlerce Mehmetciğimizin  ölümü-
ne yol açan, YPG terör örgütünü alenen silahlandıran Amerikan 
emperyalizmine karşı vermelidir.

Açıklamamızı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün şu sözleri ile noktalamak isteriz;

‘Milletimizin, güçlü, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilme-
si için, devletin tamamen milli bir siyaset izlemesi lazımdır. 

Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde 
olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olmalıdır.’

Saygılarımızla…
              Nazlı ERDOĞAN
Kayseri Demokrasi Platformu Sözcüsü

KAYSERİ DEMOKRASİ PLATFORMU 
BASIN BİLDİRİSİ
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İlimde ve medeniyette çağı yakalamak isteyen, tari-
hinden ilham alarak geleceğe umutla bakan bir ışık, bir 
kuruluş var. Eğer görmek isterseniz bu ışığı, bu kurulu-
şu, bırakın ideolojik kaygılarınızı bir tarafa, çıkartın tek 
yönle bakan gözlüklerinizi,  yıkın korku duvarlarınızı ve 
yalnızca o ışığı, o güzeli yani Bilgiyurdu’nu görün.

Bilgiyurdu denildiğinde benim aklıma Kuvay-i 
Milliye geliyor, Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri geliyor ve 
Mustafa Kemal Atatürk’e  ‘’Emrindeyiz paşam’’ diyen 
kahraman Türk insanı geliyor.

Bilgiyurdu’nun Kuvay-i Milli gibi olduğunu söyle-
dik. Evet Bilgiyurdu tıpkı Kuvay-i Milliye gibi Türk Mil-
letinin birlik ve beraberliğini savunan bir kaledir. Yüzde 
yüz milli ve yüzde yüz yerlidir.

Türk’ün geçmişinden aldığı ilhamla geleceğe sağlam 
adımlarla ilerleyen Bilgiyurdu, zamanının ve enerjisinin 
büyük bir kısmını gençlerin eğitilmesinden yana kul-
lanıyor. Beş yılı aşkın süredir, üniversite öğrencilerine 
yönelik kesintisiz olarak düzenlediği eğitim öğretim 
programlarıyla fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür,düşünen, 
üreten, milli bilinç sahibi gençler yetiştirmektedir. Ben de 
bu programlardan fazlasıyla yararlanan bir kişiyim.

Toplumun her kesiminin eğitilmesini kendine görev 
edinmiş olan Bilgiyurdu, kuruluşundan beri geleneksel 
olarak sürdürdüğü  Cuma Sohbetleriyle toplumu sosyal 
ve kültürel anlamda aydılatmaktadır. Yetkin konuşmacı-
ların konuk olduğu, yüzlerce konunun enine boyuna tar-
tışıldığı Cuma Sohbetleri adeta soğuk kış gecelerini bilgi 
ateşiyle ısıtmıştır.

Ülkemizde çok az  sivil toplum kuruluşlarının olduğu 

gibi Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneğinin de 
bir yayın organı var. Bilgiyurdu Gençlik Dergisi ismiyle 
yayın hayatında on yıldır yer alan dergi, içinde işlenilen 
siyasi, sosyal ve kültürel verilerle ansiklopetik bir değer 
taşımaktadır. Derginin genç yazarlara ayırdığı sayfaları 
ise Türk Gençliğine yazma cesareti ve gücü vermektedir.

   Bilgiyurdu’nu diğer sivil toplum kuruluşlarından 
ayıran en büyük özelliği ise ülke ve dünya siyasetini iyi 
okuması ve geçerli öngörülerde bulunmasıdır. Örneğin ; 
Bilgiyurdu bugün ülkemizde bir iç tehtit durumuna gelen 
FETÖ tehlikesi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyinde  açılması 
planlanan Terör Koridoru tehilkesini önceden görmüş 
ve devlet yetkililerini uyarmıştır. Çünkü Bilgiyurdu der-
gisinin yazarları Türklük bilinci ve ferasetiyle her daim 
teyakkuzdadır.

  Türk milleti emperyalizmin kölesi olmasın, 
kanmasın, kandırılmasın diye Türk Milliyetçiliği 
felsefesiyle faliyetlerine devam eden Bilgiyurdu Gençlik 
Eğitim ve Kültüe Derneği bugün görmekteyiz ki  umudu-
nu kaybedenlerin umudu, çaresizlerin çaresi olmaktadır.

   Doğutürkistanla ağlayan, Bayırbucak’la yaralanan, 
Kerkük’le karalar bağlayan Bilgiyurdu, vatanına ve mil-
letine olan sevdasından, sadakatından ve sorumlulukların-
dan asla vazgeçmeyecektir.

   Kür Şad’a ihtilala yaptıran, Alparslan’ı Anadolu’ya 
gönderen, Osman Gazi’ye Osmanlı’yı kurduran, Fatih’e 
İstanbul’u feth ettiren ve Türk’ün istiklal ve hürriyeti teh-
likeye düştüğünde Mustafa Kemal Atatürk’ü Samsun’a 
çıkartan ateşin ocağı bugün kuşkusuz Bilgiyurdu’dur.

GERÇEKLEŞEN CUMA KONFERANSLARI

TARİH KONUŞMACI KONU

6 EKİM 2017 Prof Dr. Mustafa Argınşah Orhun’a Yolculuk

13 EKİM 2017 Ertuğrul Öztoprak (Emekli Albay)
K. Irak’ta Referandum ve 
Türkmenler

20 EKİM 2017 Prof. Dr. Mustafa Ünal
Gezi ve Gözlemlerle Türkiye 
Panoraması

27 EKİM 2017 Mustaf İlhan Psikolojik Siyasi Savaş ve Türkiye

03 KASIM 2017 Seyit Ali Ergeç
Anadolu’nun Son Kurganı 
Anıtkabir

10 KASIM 2017
Hüseyin Akay (Kayseri Pacar 
Ekicileri Koopiratifi Yön. Krl. Bşk.)

Türkiye’de Şeker Üretimi

BİLGİDEN BİLİNCE GENÇLİK EĞİTİM - ÖĞRETİM TOPLANTILARI

TARİH KONUŞMACI KONU

07 EKİM 2017 İbrahim Güngör Etkili İletişim

14 EKİM 2017 Doç. Dr. Kenan Güllü Türkiye’de Turizm

21 EKİM 2017 Cengiz Kartın İngilere’nin Kürt Politikası

28 EKİM 2017 Mustafa İlhan Psikolojik Siyasi Savaş

4 KASIM 2017 Ertuğrul Öztoprak (Emekli Albay) Kuzey Irak’ta Neler Oldu?

11 KASIM 2017 Osman Sel
Türkiye’ye Göç Edenler Türkiye’den 
Göç Edenler

BİLGİYURDU’nda Cuma günleri 19.30’da başlayan CUMA TOPLANTILARI ve Cumartesi günleri 13.30’da başlayan 
BİLGİDEN BİLİNCE GENÇLİK EĞİTİM-ÖĞRETİM TOPLANTILARI devam ediyor. İlgi duyanları aramızda görmekten 

mutluluk duyarız.

BİLGİYURDU 
Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği
Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak Çetinbulut Apt. 
No. 1/3 Kocasinan KAYSERİ
Tel: 0352. 232 32 67 • e-posta: bilgiyurdu@hotmail.com
www.bilgiyurdu.org.tr

FİKRİ, VİCDANI,
İRFANI HÜR BİR DERNEK

Volkan TURHAN
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KAYSERİ ŞEKER A.Ş.
Osman Kavuncu Cad. 7. Km. 38070 
Kocasinan /Kayseri
Tel: 0352. 331 24 00 (6 Hat)
Faks: 0352. 331 24 06-07
e-posta: info@kayseriseker.com.tr
www.kayseriseker.com.tr


