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Tarihte iyi olduğumuz anlarlardan biri, ahlâkımız idi. 
Şimdi bu alanda da tepetaklak gidiyoruz. Gazetelerde 
okuduklarımız, televizyonlarda ve günlük hayatta gör-
düklerimiz kanımızı donduruyor. Utanıyor, ürperiyor 
ve korkuyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız nasıl bir 
Türkiye’de yaşayacaklar?

Önlem almalıyız ama nasıl?
Sosyologlarımız, psikologlarımız, eğitimcilerimiz ne-

redeler?
Belki, diyecekler ki “Okullarımıza Din ve Ahlâk dersi 

koyduk. Kur’an kurslarını her tarafa yaydık.” Doğrudur 
ama nerede sonuç? Tüm suçlar ve günahlar doludizgin… 
Demek ki bazı bilgileri ezberletmek yetmiyor. Onlar bey-
ne girmeli ve yüreğe işlemeli.

Bir ahlâk ilkesi niçin yüreğe işlemez,y ani eyleme dö-
nüşmez de bilgi seviyesinde kalır? Çünkü, çevrede bilgisi 
ile amel etmeyenler çoğunluktadır. Herkes bilir ki “Kır-
mızı ışıkta geçilmez.” ama takmazlar kuralı. Zira “Herkes 
geçiyor, ben niye geçmeyim.” diye düşünürler. Ancak bu 
erdem değildir. Erdem, kırmızı ışığı beklemektir.

Müslümanlıkta kul hakkı yemek büyük bir günahtır 
ama bir İslam ülkesi olan Türkiye’de bu günahı işleme-
yen kaç kişi kalmıştır?

Derse geç giren öğretmende  öğrencinin, hatalı mal 
üreten üreticide tüketicinin, fahiş fiyatla mal satan esnafta 
müşterinin, mesai ücreti ödemeyen ve kazaya karşı önlem 
almayan işverende işçinin, adaletle yönetmeyen devlet 
adamlarında vatandaşın hakkı yok mudur? İnsanlar sanki 
bir birini aldatma, kazıklama yarışına girmişlerdir. Buna 
gözü açıklık yarışı da diyebilirsiniz ama daha doğrusu 
“bencillik yarışı”dır.

Bencil insan, dünyayı kendinden ibaret görür. Ona 
göre o dünyada başka insanlar, başka arzular yoktur. Bu 
yüzden bencil insan, sıraya girmez, seni görmez, seni 
adam yerine koymaz, kanun- nizam tanımaz, saygı-sevgi 
bilmez. O, sadece kendisini sever ve sadece kendi çıkarı-
nı güder.

Türkiye, uzun bir süredir maddî kârı en üstün değer 
sayan bencil insan tipini yetiştirmekle meşguldür. Bu 
ülkenin çocukları iktidardakilerin nasıl çalıp çırptıkla-
rını, particiliğin nasıl rantçılığa dönüştüğünü, çok ağır 
ve utanç verici suçların nasıl ve niçin cezasız kaldığını 
görmektedir. Yalanın, hilenin, düzenbazlığın para ettiğini 
görmektedir. Bunları gören çocuklardan, elbette, fazilet 
umulmaz. O halde, bencilliği yok edecek bir eğitime ih-
tiyaç vardır. Bunun için de kişiye, çocuklarımıza kendi 
kişisel varlığından daha önemli değerlerin verilip benim-
setilmesi gerekmektedir.

Yanlış anlaşılmasın: Elbette her kişi önemlidir. Ben 
sen önemliyiz ama o da önemli; diğer insanlar da önemli. 

İnsanların beraberce oluşturdukları cemiyet-toplum da 
çok önemli. Dolayısıyla beraberce ve bir arada yaşamanın 
getirdiği, zorunlu kıldığı kurallar vardır ki bunlara uy-
makla yükümlüyüz. Bu yüzden yasalara titizlikle uymak, 
aynı zamanda ahlâki bir mecburiyettir.

Yasalar herkes içindir. Makam ve mevkii ne olursa 
olsun hiçbir kimse kendisini yasaların üzerinde göremez, 
görmemeli. Görenler, yeni nesillere kötü örnek olurlar. 
Bu, topluma yapılmış en büyük kötülüktür. Böyle bir du-
rumda vatandaş şöyle diyecektir : “O, yasaya uymuyorsa 
ben de uymam.” Al sana anarşi…

“Doğru ve adil ol.” demekle insanları doğru ve adil 
yapamazsınız. Bizzat bu sözü söyleyen doğru ve adil ola-
cak. Bir de bu soyut kavramları somutlaştıracak, şu adam 
şu fiiliyle doğrudur, şu adam da âdildir diyeceksiniz. Yani 
örnek gerekiyor. Varsa örneğiniz “Şu adam gibi ol” dersi-
niz. Yoksa, mecburen tarihe yönelirsiniz.

Allah’a şükürler olsun ki Türk toplumunda hâlâ örnek 
alacağımız abide şahsiyetler vardır. Bunlar Allah’tan kor-
kar, kuldan utanırlar. Bu dünyaya sanki bir görev yapmak 
için gelmişlerdir. Hak, vatan ve millet yolunda durmadan 
çalışırlar da karşılığında bir şey istemezler. Büyüklen-
mezler, insanları küçük görmezler. Kimsenin hakkını ye-
mez ve kimseye haksızlık yapmazlar.

Ben bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim edenler 
gördüm. Görevi olmadığı halde parkları ve piknik alan-
larını temizleyenleri gördüm. Yoksulları ücretsiz tedavi 
eden doktorlar gördüm. Ben, öyle yiğitler gördüm ki ke-
limelerle anlatılamazlar. İşte vatan yolunda ecele gülüm-
seyen şehitlerimiz!… Hepsi de genç, cesur, kahraman… 
Onlar, vatan görevi dediğimiz askerlik görevinden kaç-
madılar. “Vatan için canım feda” diyerek ölüme koştular.

Şunu söylemeye çalışıyorum: İnsan, kendisinden daha 
önemli değerlere inanırsa bencil olamaz. Kendisini ya-
şadığı topluma ve vatana borçlu hisseden fert, toplumun 
ahlâkî değerlerine uyacaktır.

Ben gerçek dindar ile gerçek milliyetçiden ahlâksızlık 
beklemem. Ahlâksızlık yapanların da hakiki mümin, ha-
kiki milliyetçi olduklarına inanmam. Ancak, istikameti 
doğru olanların bazı hataları karşısında hoşgörü göster-
mek de bir ahlâk ilkesidir.

Özetlersek, ahlâksızlığın temelini oluşturan bencillik-
ten çocuklarımızı uzak tutmak için onlara yüce duygu ve 
değerler kazandıralım. Vatan, millet, bayrak sevgisi insanı 
bencillikten koruyacaktır.

AHLÂK YOLU
 Mustafa ÖZTÜRK

bilgiyurdu@hotmail.com
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AHLÂK EĞİTİMİ
Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan dönemde, her alanda 

olduğu gibi, eğitim-öğretimde de harika işler yapıldı ve 
ahlâk konusu da hiç ihmal edilmedi, 15 Şubat 1943 tari-
hinde Ankara’da toplanan ikinci Millî Eğitim Şûrası’nda 
“Ahlâk Eğitimi” konusu tartışıldı. Konu ile ilgili kararla-
rı, Cavit Binbaşıoğlu’nun “Türkiye’de Eğitim Bilimle-
ri Tarihi” adlı kitabından alıntılar yaparak okurlarımıza 
sunuyoruz.

“Şûra, ahlâk eğitiminin üç amacı olduğunu kararlaştır-
mıştır:

“1-Türk diline, kültürüne inkılâbın eser ve esaslarına, 
genellikle idealine bağlı bir Türk;

2-Bütün uygar uluslarda kabul edilen yüksek ahlâk 
ilkelerini benimsemiş bir insan;

3-Kendine ve başkalarına saygı gösteren, haysiyet, 
şeref ve namus sahibi bir kişilik geliştirmek.”

Şûra’da idealdeki Türk çocuğunun nitelikleri de şöyle 
sıralanmıştır:

1-İyi, güzel ve doğru olan mânevi değerleri benimse-
yerek yaşar ve çevresindekileri yaşatmaya çalışır. Kendi 
günlük yaşamında çalışma ve başarılarıyla ulusuna en çok 
yararlı olur. Kendi çıkar ve mutluluğunu, ulusunun çıkar 
ve mutluluğunda arar ve bulur. Görevinde titizdir. Kendi 
hakları gibi, başkalarının haklarını da aramakta uyanıktır.

2-Ulusal egemenliğin anlatımı olan yasalara bilgi ve 
sevgi ile uyar,

3-İyi ve doğru işlere kendi girişimi ile sarılır. Bilgi 
ve karakterine dayanarak çalışır ve işin sorumluluğunu 
çekinmeden üzerine alır. İyi ve doğru bildiği şeyleri cesa-
retle savunur.

4-Toplum içlerinde yurttaşları ile el ve emek birliği 
yapar. Gelişmiş kuşakların bıraktıkları maddî, manevi, 
ulusal ve insanî değerleri, yalnız korumakla kalmaz; onla-
rı zenginleştirerek, kendisinden sonra gelenlere devreder.

5-Ulusunu yüksek uygarlık düzeyine çıkarmayı ülkü 
bilir.

Bu niteliklere sahip olabilmek için Türk çocuğunun: 
(Türkçeleştirilerek)

“1-Ciddi çalışması ve ödevlerine bağlı olması gerek-
tiği;

2-Her yerde, her işte, her zaman doğruluktan ayrıl-
maması, başkalarının da ayrılmasına meydan vermemesi 
gerektiği;

3-Yurttaşlarını sevmesi, onlara yardım etmesi ve gü-
venmesi gerektiği belirtilmiştir.

 TÜRK AHLÂKININ TOPLUMSAL ve KİŞİSEL 
İLKELERİ 

Söz Konusu Şûrada “Türk Ahlâkının Toplumsal ve Ki-
şisel İlkeleri” in başlıcaları saptanmıştır. Bunlar şunlardır:

1-Türk yurdunu, varlığının temelini- her şeyimizi feda 
ederek-Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı korumak, en 
büyük ödevimizdir. Ulusal bağımsızlığa dayanmayan ha-
yat, Türk için ölümden beterdir.

2-Yurdunu seven Türk, ülke için yararlı bir iş tutar 
ve meslekte en ileri olmaya çalışır. Tuttuğu işi seve seve 
titizlikle, yöntemle, tam zamanında,usanmadan yapar ve 
yarım bırakmaz. Çalışmak, en büyük esenlik kaynağıdır. 
Tembellik, toplum ve birey için yıkımdır.

3-Yurdun varlığının devamı için yapılması gereken 
birçok iş vardır. Bunların her birini iyi ve namusuyla ya-
pan her kişi, aynı derecede saygıya değer. El işi görenle-
rin ulusa hizmetleri, kafa ile çalışanlar kadar büyüktür.

4-Yapılan bir işin, başkalarına zararı dokunmamasına 
dikkat etmek şarttır. Başkalarının yaptığı işleri, kişisel 
duygularından sıyrılarak değerlendirmek gerekir. Her 
olayda iyiyi ve doğruyu görmek, Türk’ün meziyetlerin-
dendir.

5-Bir ödev, ancak tutulan iş tamamlandığı zaman biter, 
Onu, herhangi bir bahane ile yapmamak ya da eksik yap-
mak, başka birisinin üzerine yüklemek hilekârlıktır.

6-Kendi çıkarlarını, toplumun çıkarlarının üzerinde 
tutanların kurdukları topluluklar, daima yıkılmıştır. Ben-
cillik, ahlâksızlığın en büyüğüdür.

7-Türk çocuğu, gerçeği olduğu gibi görür; her yerde, 
her işte, her zaman doğruluktan ve içtenlikten ayrılmaz. 
Başkalarının da ayrılmasına izin vermez. Doğru ve iyi 
bildiğini, yerinde çekinmeden söyler.

8-Gerçeği candan sevmek, onu daima aramak ve ona 
gitmek, en büyük başarı ve keşiflerin kaynağı olmuştur.

9-Adalet, toplumsal doğruluğun en önemli anlatımıdır. 
Ve insanlar için azık kadar gereklidir.

10-Doğru emirlere uymak, düzen ve disipline bağlılık, 
başarı sırrıdır.

11-Aile, toplumun çekirdeğidir. Aileye maddi ve 
mânevi zarar getirecek her türlü hareket, toplum ve insan-
lığa karşı en büyük suçtur.

12-Herkesin sağlığının korunması, doğanın verdiği bir 
ödevdir. Beden, giyim ve eşya temizliği; bunun ilk şart-
larındandır. Sağlam kafa, sağlam bedende olur. Bedeni 
kuvvetlendirecek ve güzelleştirecek hareketleri yapmak 
gerekir.

13-Kısa bir zaman için zevk veren zehirleri kullanan-
lar, hem kendi hayatlarını tehlikeye kor, hastalığa yol 
açarlar; hem de nesillerini ve toplumlarını soysuzlaştırır-
lar.

14-Başkalarının başarısından sevinmeye kendimizi 
alıştırmalıyız. Kıskançlık, bayağılığın aldatmaz kanıtıdır. 
Yalnız, başarı gösterenlerden daha iyisini yapmaya ça-
lışmak, doğal bir ilerleme kaynağıdır. Birbirine yardım 
edenler ve iyiliği sevenler, hep birden yükselirler.

15-Kendi kendine egemen olmak, her türlü erdemin 
temelidir. Öfkeyi çabuk geçirmek ve öfkenin etkisine 
kapılmamak, olgunluğun en güzel belirtisidir. Kin ve inti-
kam, insanı alçaltır.

16-Söyleneni dinlemek, başkalarının inançlarına saygı 
göstermek, yapılan yerinde eleştirileri hoşgörmek, top-
lumsal bir ödevdir.

17-Başarı ile eğlenmek, dedikodu yapmak, ahlâkça 
düşkünlüktür.

18-Kişi özgüvenini daha bilgili ve erdemli olmaya 
gayret ederek geliştirmeye çalışmalıdır.

19-Estetik zevk, ahlâk duygusunun yardımcıdır.
20-Lüks ve israf, birey ve toplum için yıkıcıdır. Ya-

pıcılık, tutum ve artırma ile olur. Cömertlik, ne kadar iyi 
ise, cimrilik de o kadar kötüdür.

21-Acıma ve sevecenlik, insanlığın yüksek özellikle-
rindendir. İnsanları birbirine bağlayıcı bir kuvvettir.
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BİR MİLLETİN EN ETKİLİ SİLAHI 
MİLLÎ BİRLİKTİR

Bir babanın beş oğlu varmış. Birbiriyle geçinemez, 
hep kavga ederlermiş. Baba, “Birbirinizi sevin, birlik 
olun!” dermiş ama, hiç oralı olmazlarmış. 

Sonunda o mukadder gün gelmiş, baba ölüm döşeği-
ne düşmüş. Çocuklarını yanına çağırmış, kendisine beş 
çubuk getirmelerini söylemiş. Baba, çubukları bir araya 
getirip oğullarına vermiş. “Kırın bakayım bu çubuk de-
metini” demiş. Hiçbiri başaramamış. Bunun üzerine baba 
demeti alıp, çubukları bu kez teker teker uzatmış oğulları-
na. Kardeşlerin hepsi de çubukları kolayca kırmış. 

Bunun üzerine baba 
şöyle konuşmuş: “Yav-
rularım, siz bu çubuk-
lara benzersiniz. Eğer 
birlik olursanız, kimse 
size dokunamaz; güçlü 
olur, her tehlikeyi sa-
vuşturursunuz. Yok, ayrılık güder birbirinizle çekişirseniz, 
zayıf düşer, şunun bunun oyuncağı olur, yenilir, ezilirsiniz. 
Unutmayın, birlikten kuvvet doğar.”

‘***’
Bir kervanın önünü üç eşkıya kesmiş. Kırk muhafıza 

rağmen kervanı soyup soğana çevirmişler, muhafızları da 
çırılçıplak bırakmışlar. 

Kervan kasabaya döndüğünde “ne oldu size böyle” diye 
soranlara muhafızlardan biri şu yanıtı vermiş: 

Onlar üç kişi beraberdi, biz kırk kişi yalnızdık. 
‘***’

Atatürk milletimizin başarısını birlik olmaya bağlar. 
Eğer millî birlik yoksa, diğer hiçbir silahın önemi yok-
tur.

Yıl 1923…, bakın ne diyor: 
Elde ettiğimiz başarılar yalnız benim eserim değil-

dir ve olamaz. Bütün bu başarılar, bütün milletin azim 
ve imanıyla işbirliği yapması sonucudur. Kahraman 
milletimizin ve seçkin ordumuzun kazandığı başarılar 
ve zaferlerdir. Bir millet, bir ülke için kurtuluş, esenlik 
ve başarı istiyorsanız, bunu yalnız bir şahıstan hiçbir 
zaman talep etmemeliyiz. Herhangi bir şahsın başarısı 
demek, o milletin başarısı demektir. 

Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli kuvvet-
lerin bir istikamette bir araya gelmesiyle mümkündür. 
Dolayısıyla bilelim ki, ulaştığımız başarı, milletin kuv-
vetlerini birleştirmesinden, işbirliği yapmasından ileri 

gelmiştir. Eğer bu başarıları, zaferleri gelecekte de 
taçlandırmak istiyorsak, aynı esasa dayanalım ve aynı 
şekilde yürüyelim. 

‘***’
Ve aradan sekiz yıl geçiyor, yine “birlik” diyor:
Milletlerin tarihinde bazı devirler vardır ki, belli 

maksatlara erebilmek için maddi ve manevi ne kadar 
kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı yöne 
sevk etmek lazım gelir. Yakın yıllarda milletimiz böyle 
bir toplanma ve birleşme hareketinin verdiği önemli 

sonuçları idrak etmiştir. 
Ülkenin ve Devrim’in 

içerden ve dışardan gelebile-
cek tehlikelere karşı korun-
ması için bütün milliyetçi ve 
cumhuriyetçi kuvvetlerin bir 

yerde toplanması lazımdır. 
Hedefi aynı olan kuvvetler ortak gaye yolunda birleş-

melidir. 
‘***’

Birlik“ortak bağlar”ister,“ortak hedefler” ister, “ortak 
çalışma”, birlikte iş yapma ister.

Millet de öyledir, ortak bağlarla oluşur;ortak hedefler-
le yaşar, ortak işlerle güçlenir, yenilmez olur.

Millet birbirine tarih, dil, kültür ve ülkü birliği ile 
bağlı olan yurttaşların oluşturduğu siyasal bir topluluktur. 
Millî Birlik; “alt birlikler” diyebileceğimiz bu tarih, dil, 
kültür, ülkü birliklerinden doğan bir “üst birlik”tir.Millî 
birlik milleti yekpare bir bütün yapar; Atatürk’ün deyi-
şiyle “millet ve biz yoktur, birlik halinde millet vardır. 
Biz ayrı, millet ayrı değildir.” Millî birlik milletin içinde 
hiçbir bölücü ve ayırıcı unsura yer vermez. 

Ne var ki, iç ve dış düşmanın birinci ve değişmez 
hedefi de millî birliktir, millî birliği parçalamak, yok 
etmektir!

Millî birlik bir milletin en değerli varlığı, en büyük 
gücü, en etkili silahıdır; milletin bekası için, bütün yurt-
taşların maddî ve manevî bütün varlarını, gerektiğinde 
canlarını ortaya koyma kararlılığıdır,eylemi ve işidir!

Bir yurtseverin birinci görevi, her şeyden önce Türk 
milletinin birliği için çalışmaktır; beyniyle, yüreğiyle, 
elleriyle!...Ne derecede yurtsever olduğu da, ancak bu 
gayretinin derecesinden anlaşılır.

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

“Bir milletin başarısı, mutlaka bütün 
milli kuvvetlerin bir istikamette bir 
araya gelmesiyle mümkündür.”
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KORKUYORLAR... 
Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Korku, bilgisizliğinizdir, bilmediklerinizdir. Be-
yinsizlikle başlar, bilgisizlikle hüküm sürer.       

 Napolyon diyor ki: “İnsanları eyleme geçiren iki 
neden vardır: Menfaat ve korku.”

Siyasi iktidarın 14 yıldır Anayasa’yı, Atatürk’ü, 
Cumhuriyet’i ve Türklüğün millî değerlerini korku objesi 
yapıp hedefe oturtma eylemine geçmesi hem menfaatleri-
nin hem de korkularının tezahürüdür.

*
Korku; sindirme, sömürme ve köleleştirerek yö-

netmenin materyalidir. 
Eğer bir ülkede gulyabanilerini kutsayanlar iktidar 

olmuşsa orada kölelik hâkim demektir. 
Korkularını, ilahlaştırarak yönetenlerin bu bilgi ça-

ğına rağmen, fosilleşmiş “din elden gidiyor” heyulasını 
yaşatmaları, bu yüzdendir. 

Cumhuriyet’i darül harp,  laikliği dinsizlik olarak 
algı yaratanların… Ülkeyi kan gölüne çeviren bölücü 
saldırılara karşı “başkanlık olursa terör biter” diyerek 
diktatörlüğü dayatanların yontmuş oldukları korku, kendi 
emellerine ram ettirmek içindir.  

*
Dün mağduriyetten besleniyorlardı, bugün korku-

dan… 
Stalin’in tavukları gibi, halk; hafızasına paslı 

çiviler gibi saplanan hain saldırıların travmasıyla sar-
sılırsa, kurtuluşu mıknatıs etkisi yaratan korkunun 
kaynağına (kendilerine) sarılmakta bulacaktır.  

Tarihe gömülmek üzere olan bitmiş imparatorluktan 
yepyeni bir devlet inşa eden Atatürk’ün “Benim naçiz 
vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ancak Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet ve payidar kalacaktır.” tarihî yüksek 
vizyonuna karşın, onun tahtına konan zatın “Ben gider-
sem devlet yıkılır.”  paranoyası, oluşturmak istenen kor-
kunun fadesi değil midir?!

 Korku onların  “Kandil”lerine damlayan yağdır. 
*
Oysa korkuyorlar… 
Neyden mi? 
Ülkeyi kan gölüne çeviren terörden değil, Allah’tan 

hiç değil; Türk milletinden korkuyorlar… Ve güç kaynağı 
Atatürk’ten… O’nun  neslinden… Fikirlerinden… İdeal-
lerinden… Türk’ün yüksek karakterinden, titreyip kendi-
ne dönmesinden korkuyorlar... 
Doğrusu, bütün dünyanın da korkusu bu ya...

*
Korku; korkutanların korkuttuklarına yönelik 

hafıza kontrol yöntemidir; uyuyanı köleleştirir. 
Türk’le, Türklükle ve Türkiye Cumhuriyetiyle  hesa-

bı olanların; 
Yüce Türk milletin millî değerlerini, yüksek karak-

terini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarını kaste-
derek, “Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kaldırdık.” diye 
hezeyana düşmeleri; 

Sayesinde vekillik kazandıkları Cumhuriyet’e ‘90 
yıllık reklam arası bitti’ deme paranoyasına girmeleri;

Varlık sebebi olan Türklüğe hakaret gayesiyle “Akp 
sayesinde hepimiz Türk olmaktan kurtulduk.”  diyerek 
psikonevroz olmaları bu yüzenden.

*
Çıkar ve arzularına göre söylettikleri ayetler, uydur-

dukları hadisler, hasımlarını katletmek için ürettikleri fet-
valar, şahıslarına münhasır çıkardıkları kanunlar... 

Halkı terörle korkutup vatan hainleriyle pazarlığa 
oturarak 40 bin insanımızın kanını içen vahşetin enikle-
rine Habur›da yaptırdıkları düğün…  Oslo›da  milletin 
kaderine attıkları kördüğüm… Dolmabahçe›de Kürdistan 
için dayattıkları «çözüm»; 

Ancak zihinlerinde öbür dünya olmayanların marife-
tidir. Bu yüzden korku yaratanda, Allah korkusu aramak 
ahmaklıktır. 

Allah’tan korksalardı; 
Kuran’ın (Maide suresi:51., Bakara Suresi:120.) 

ayetlerini hiçe sayarak Yahudi ve Hıristiyanlarla,”van mü-
nit” maskesiyle gizli dostluklar kurmaları mümkün mü?!

 “Allah indinde tek din İslam’dır.”(Ali İmran Sure-
si:19.Ayet)  Kuran Ayetini Cuma hutbelerinden kaldırıl-
masını isteyen Vatikan’ın emrine ram ederler miydi?!  

Fuhşu ve zinayı şiddetle yasaklayan Kuran Ayetlerini 
Allah’a inat Meclis’te oylayarak kanunla suç olmaktan 
çıkarırlar mıydı?!

 Korku zaaflarıdır, kullandıkları ilacın hastalığıdır 
çünkü.

Laiklik ve cumhuriyet karşıtı eylemlerin, yani irticaın 
odağı olmaktan sabıkalı iktidarın, anayasayı mücrim ilan 
etmesi; kendilerini yüce divana sevk edecek en sağlam 
dayanak  olduğundan değil midir?

Bu yüzden korkuyorlar; büyük kaos içerisindeler…  
Kuran’ın ışığı, aklın sınırlarını zorlayan çağın ilmi, 

tarihi hakikatler, millî değerler onların kimyasını bozuyor; 
karanlık odadaki fotoğraf tab malzemesinin ışık alması 
gibi… 

Heyulaları başlarına üşüşüyor.
Ortaçağın karanlığını özlüyorlar. Vatana ihanetleri, 

adaletteki cinayetleri, kalpazanlık, zimmet, ayyuka çıkan 
rüşvet gibi nice yüce divanlık cürümlerinin ortaya dökül-
mesinden korkuyorlar. 

Üç bin polis korumasıyla gittikleri yerde “ihanet”e 
“terör” diyerek Türke’ yapılan vahşeti meşrulaştıranların 
“Bize korkmak yaraşmaz.  Biz korkuyu korkutanlardan 
olacağız.” şeklindeki söylemleri, gece mezarlıkta ıslık 
çalmak değil midir?!

İşledikleri haltlar, gayri meşru sürdükleri saltanatlar 
korkularının kaynağıdır.

Unutmayın! Onların korkularını dirilttiğiniz zaman 
kurtuluşa erersiniz.   
Dünyada tek Türk kalsam da onların korkularına ye-
terim.
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DELİ DUMRUL’UN
TORUNLARI

“Meğer hânım, Oğuz’da Duha Koca Oğlu Deli 
Dumrul derlerdi, bir er vardı. Bir kuru çayın üzerine bir 
köprü yaptırmıştı. Geçeninden otuz üç akçe alırdı, geçme-
yeninden döve döve kırk akçe alırdı.”1ve yüzyıllar sonra 
ülkenin birinde bu Deli Dumrul’un torunları çoğaldı. He-
men her yerde görülmeye başladılar. Cüssece öyle dede-
leri gibi çok da “insanoğlunun ejderhası” değillerdi; ama, 
yaptıklarıyla dedelerine rahmet okuttular.

Devletin hastanelerine otoparklar 
yaptılar. Zaten hastalıkla boğuşan yoksul 
halkın ceplerindeki üç kuruşu almak 
için yolları öyle bir ayarladılar ki 
her yolun ucu illa kendi otopark-
larına çıktı. Gereksiz park yasak-
larıyla kapana kıstırdılar halkı. 
Vatandaş otoparkın bir ucun-
dan girip bir ucundan çıkmak 
için bile para ödemek zorunda 
kaldı. Bununla da yetinmedi-
ler.  Otopark alanları yetmedi 
onlara. Halkın cebi yeterince 
boşaltılamıyordu. “Gâvur” diye 
beğenmedikleri yabancıların 
yapmadığını akıl ettiler. Şehirde-
ki caddelere, sokaklara dağıldılar. 
“Değnekçi” diktiler köşe başlarına. 
Kendi vergisiyle yaptırılan yol kenar-
larına aracını park etmek için para ödedi 
vatandaş. Hemen ödeyenden üç aldılarsa ge-
ciktirenlerden beş aldılar, tıpkı dedeleri gibi.

Bazen esnaf kılığına girdiler. Vurgun vurmak için 
gıda fiyatlarını arttırdılar, oruçlu ağızlarıyla besmele çeke-
rek. Farklı bir hizmet sunmamalarına rağmen normalden 
on katı fazlasına damat tıraşı yaptılar. Defolu mal sattılar, 
eksik tarttılar. Müşteri çekmek için etiketlere  ,99’lu fiyat-
lar bastılar. O kadar yardımseverdiler ki yarı yarıya indi-

1) Muharrem ERGİN, Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 113.

rim(!) yaptılar. Dar gününde vatandaşın imdadına yetişip 
yüzde bilmem ne kadarcık faizle kredi verdiler, azıcık(!) 
dosya masrafları kestiler. Gözleri döndü, taş kesildi kalp-
leri. Daha fazla kazanmak istediler hep. Daha fazla… Sö-
mürdükçe sömürdüler vatandaşı. Semirdikçe semirdiler. 
Yedikçe doymadılar. Doymadıkça yediler. Haksız kazanç 

elde etmek için her yolu denediler. Yeni yeni 
yöntemler geliştirdiler.

Bunca şeye karşın in-
sanlar Deli Dumrul’un 

hikâyesini masal diye 
anlattılar; okuyup 

güldüler,hiç olur 
mu öyle şey, diye. 
Onlar için Deli 
Dumrul olmak 
yalnızca, kuru 
çay üzerine köp-
rü yapmak de-
mekti. Kendi 
yaşad ık la r ın ın 
Deli Dumrul’un 

hikâyesinden ne 
farkı var, düşünme-

diler. Deli Dumrul’un 
torunlarının her türlü 

hile ve zorbalıklarına bo-
yun eğerek yaşamaya devam 

ettiler. 

Deli Dumrul’un torunları da yan-
lışlarında ısrar etti.  Üstelik Azrail’i görünce, dedeleri düş-
tüğü yanlışın farkına varmıştı. Bu yüzden Tanrı’dan bağış-
lanma dilemiş Tanrı da onu affetmişti. Her şeye rağmen 
mert bir taraf vardı Deli Dumrul’da. Torunları ise bundan 
da ders almadılar ve alacağa da benzemiyorlardı.

Ne diyelim? Hak Teala al kanatlı Azrail’e bir daha 
buyruk eylese de Azrail bir de bu delilerin gözüne görünse.

Bilgehan AYATA
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SORMAK LAZIM
Ülkemizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün fikir babam dediği Ziya Gökalp, millet kavra-
mında “hars”ı vazgeçilmez unsur olarak açıklar. “Hars” 
bir toplumun kültürel ve folklorik temeldeki her şeyini 
içine alır. Günlük hayatın tüm ritüellerini, ölüm ve ölüm 
ötesi anlayışını bile “Hars” içinde bulabiliriz. Mustafa 
Kemal, Cumhuriyeti kurarken tüm bilgi birikimini kul-
lanarak milletin o günkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz 
önüne alarak devrimler yapmıştır. Şüphesiz bu süreçte 
direnmeler olmuştur. Olması da doğaldır. İnsan, bilmediği 
şeye hep karşıdır. Bu direnç de bilgisizlikten kaynaklan-
mıştır.

    Atatürk’ün yaptığı “çağdaşlık” yolundaki önem-
li devrimlerinden birisi de “harf inkılâbı”dır. 1 Kasım 
1928‘e kadar Fars ve Arap alfabesinin melez şekli ile 
Osmanlı Türkçesi kullanılırken, TBMM’nin çıkardığı 
1353 sayılı kanunla Latin alfabesi kullanılmaya başla-
nılmıştır. İşte o günden beridir bitmeyen bir tartışma 
sürüp gitmektedir. Kimi zaman bu tartışma konjuktürel 
olarak şiddetlenmektedir ve Harf İnkılabı, “bir gecede 
cahil olunduğu” ve “dedelerinin mezar taşlarını bile 
okuyamadıkları”nı iddia edenlerin söylemi haline gel-
miştir. Gerçekte mevzu böyle değildir. Mezar taşları ko-
nusunda bilinmeyen onlarca konu vardır. Bir kere mezar 
taşı geleneği Orta Asya toplumlarına, ağırlıklı olarak da 
Türklere has bir kültürdür. İslam’la doğrudan bir ilişkisi 
yoktur ancak İslam’a da aykırı bir kültür değildir. Yani 
İslam ülkelerinde bizdeki gibi görkemli ve ihtişamlı me-
zarlar pek yoktur. Hatta Arap yarımadasında kimi tarihi 
şahsiyetlerin mezar taşları bile yoktur. Türklerde mezar 
taşları kişilikten ziyade aidiyet ve kimlik temellidir. Yani 
mezardaki kişinin adından çok mensubiyeti, kişiliği ve 
nasıl biri olduğu daha önemlidir. Onun içindir ki mezar 
taşlarında sayısız sembol ve işaretler kullanılmıştır. Son 
dönemlerde mezar taşlarında dua temennisi, şiirler ve o 
mezarın misafirinin ismi yer almaktadır.

  

   Kültürümüzde ve sanat tarihimizde eşsiz örnekleri 
bulunan yapılar en az bir yazı kadar önemlidir. 
Türkiye’nin her tarafında Türk tarihine ait büyük eserler 
bu gün bile varlığını korumaktadır. Ancak bu eserlerden 
daha fazlası, zamanın acımasızlığına kurban edilmişlerdir. 
Hanlar, kervansaraylar, köprüler, camiler, türbeler, 
çeşmeler, su yolları, kemerler, mezarlar ve hatta tarihi 
evler bir bir yok olmuşlardır. Bu yok oluş Türkiye’de 
rantın arttığı son elli yıl içinde yaşanmıştır. Kayseri’de 
ise son bu süreyi son 40 yıl diyebiliriz. Şimdilerde 
acaba Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kaç eser ayakta 
kalmıştır? Bilmiyoruz. Bu durumun farkında olan kişiler 
ne yazık ki yaşadığımız toplumda oldukça az. 

   

  

Seyit Ali ERGEÇ
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    Yukarıdaki 
resimlere baktığımızda 
farklı yıllarda Hunat 
Caminin batı kapısının 
girişinde sağlı sollu mezar 
taşlarını görmekteyiz. 
Bu mezarlardan müze 
duvarına yakın olanlar 
abdest alma yeri yapılması 
nedeniyle kaldırılmıştır. 
Daha sonra şimdiki 
hamamın girişinden 
başlayarak devam eden bir mezar yıkımı olmuştur. Hatta 
1970 yılına kadar bu mezarların varlığını koruduğunu 
ve en son mezarların 1980 yılından hemen sonra 
yapılan bazı tadilatlar sırasında tümünün yok edildiğini 
(sorduğumuzda) burada yaşayanlar ifade etmektedirler. 
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet’in 1980’li yıllara kadar 
direnerek koruduğu bu “tarihi tapu kayıtları” diyeceğimiz 
mezarlar tıpkı diğer tarihi cami hazireleri gibi ranta 
kurban edilmiştir. Küçük büyük binlerce mezar bu 
dönemde talan edilmiş, bu tahribat Moğol istilası sonucu 
yaşanan o büyük tahribata bile rahmet okutmuştur. İşte bu 
tahribat yanı başımızda ve biz fark etmeden yaşanmıştır. 
Peki, tarihi kayıtların bilinmesi kadar, bu kayıtların 
günümüz toplumu tarafından da korunması gerekmez mi 
idi? Sağda solda galiz ifadeler ile gelişigüzel konuşanlara 
zamanı gelmiş şu soruları sormak lazım gelmez mi?.

1) Dedelerinin mezar 
taşını okuyacak nesil 
bu mezarlar kırılırken, 
yıkılırken, taşınırken 
ya da yok edilirken ne 
yapmışlardır? Aralıksız 
ibadete açık olan Hunat 
Cami gibi diğer cami 
hazirelerindeki mezarların 
âkibeti nedir?

2) Hunat Camii’nin 
kapı girişindeki mezarlar 

hangi kıymetli şahsiyete ait idi? Mezar sahiplerinin hangi 
vasiyet ve hizmete karşılık buraya definlerini bilmeden 
onları rahatsız etmek saygılı bir davranış mıdır? Tüm 
bu işlemler yapılırken bir resmi kurum ya da görevliden 
kaldırılması konusunda izin alınmış mıdır?

3) Kadim kent Kayseri’de kasaba mezarlarında bile 
300 yıllık mezarlara rastlanırken, şehir merkezinde asırlık 
diyebileceğimiz kaç mezar taşı kalmıştır? 

4)1980’li yıllara kadar ayakta kalabilen tarihi 
mezarlarımıza, rant uğruna yaptığımız cinayetten, 
atalarımızın mübarek ruhları rahatsız olmamışlar mıdır?  

   Son söz olarak şunu söylemek gerekir. İçinde 
bulunmadığımız tarihle hesaplaşacağımıza, içinde 
bulunduğumuz tarih ve onun değerlerine sahip çıkalım. 
Bizleri bu aziz vatanda bir arada tutacak güç; dilimiz, 
dinimiz, tarihimiz ve kültürümüzdür.  

“Kasabalarda bile 300 yıllık me-
zarlara rastlanırken, şehir merke-
zinde asırlık diyebileceğimiz kaç 

mezar taşı kalmıştır? 1980’li yıllara 
kadar ayakta kalabilen tarihi mezar-
larımıza, rant uğruna yaptığımız cina-
yetten, atalarımızın mübarek ruhları 
rahatsız olmamışlar mıdır?”
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İktisat, insanların uçsuz bucaksız taleplerine sınırlı 
kaynaklarla çareler bulma sanatıdır. Bu isteklere cevaplar 
bulma sanatından kısıtlı olmak değil kısıtlı kalmak mü-
himdir. Bu sebepten dolayı, elimizdeki sınırlı kaynaklar 
rasyonel bir şekilde tüketilmelidir. Bire karşı beş tüketen 
bir toplum kaynaksız kalmaya mahkûmdur. Ya da başka 
bir deyişle üretmeyen bir toplum mutlaka krize girer, 
üretmeyen bir beynin bunalıma girdiği gibi. Üretmemek, 
kalitesiz ve yoldan çıkmış tüketimi tetikliyor. Masrafa de-
ğil israfa karşıyız. Kaynakların israf edilmesine karşıyız. 
Kaynakların doğru kullanılmaması beraberinde zararı ve 
çöküşü getiriyor. O yüzden insan, zaman, makine, para, 
bilgi ve yaratıcılık kaynağını iyi kullanmak zorundayız.

En önemli üretim faktörü insan kaynağıdır. Fakat 
insan kaynağını verimli kullanma noktasında ülke olarak 
çok iyi yerlerde değiliz. Doğru işte yanlış insan, yanlış 
işte doğru insan çalışırken hiçbir iş doğru yapılmıyor. 
İnsan gibi zor bir faktörü kurumlarımızda/şirketlerimizde 
verimli bir şekilde kullanamıyor ve yönetemiyoruz. İnsan 
kaynağımız ya hiç icra etmeyeceği mesleğin eğitimini 

alıyor ya da mükemmel bir şekilde icra edebileceği mes-
leğin eğitimini alamıyor. Dolayısıyla doğru insanlar doğ-
ru eğitimlerle buluşamayınca insan ham bir kaynak olarak 
negatif entropiye uğrayarak tükeniyor.

“Fugit Irreparabile Tempus” yani “Zaman geri dönmez 

KAYNAKLARI YÖNET, 
DÜNYAYI YÖNET…

* Uluslararası İlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı / Yönetim Danışmanı

Mete TAŞTAN*
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bir biçimde uçup gidiyor.” Kaynaklarımızın en önemli-
lerindendir zaman. Uyumaya en çok zaman ayıran top-
lumlar arasında olmamızla bir türlü kuantum kalkınmayı 
yakalayamamamız arasında çok ciddi bir paralellik var. 
Zaman kendisini iyi yönetemeyenler için merhametsizdir. 
Geri döndürülemez, çoğaltılamaz, durdurulamaz olan 
zaman, evrende en eşit dağıtılmış kaynaktır. Onu yöne-
temeyiz ama ona göre kendimizi iyi yönetirsek birçok 
kişiye göre eşitliği kendi 
lehimize bozarız ki bu 
da başarının en önemli 
anahtarı, öne geçmenin en 
sağlam adımıdır.

Makine, insana yar-
dımcı bir kaynaktır. Akıllı 
makineler ve akıllıca kul-
lanılan makineler üretimin 
randımanını artırdığı gibi 
insanın kazanması ve za-
manın tasarruf edilmesini 
de sağlar. Teknolojinin 
kışkırttığı değişimle be-
raber makineler, insana 
daha fazla, daha faydalı 
hizmet eder oldu. Tekno-
loji hızlandırıcısı makine-
ler, insanların bir yerlere 
yetişmesinde vazgeçilmez 
kaynak olarak önemini artırmaktadır.

Para, serbest piyasa makinesinde yağ görevi görür. 
Nasıl ki yağ bir makinenin gıcırdamasını önlüyorsa, para 
da piyasanın gıcırdamasını önler. Para, yağ gibi akmalı ve 
el değiştirmelidir ki tekerlek daima dönsün. Dolayısıyla 
paranın, mal ve hizmetlerin alınıp satılmasıyla ortaya 
çıkardığı döngü herkesin parası ederince taleplerini karşı-
layabilmesini sağlar. Para bir kaynağı başka bir kaynağa 
dönüştüren kaynaktır. Paranın el değişim hızı ne kadar 
asgari ise toplumun huzursuzluk düzeyi o kadar azamidir. 
Vücutta dolaşan sıvı ne ise piyasada dolaşan para odur. 
Para, bir araç olarak insan kaynağına hizmet etmezse, 
insan, paraya hizmetkâr olur.

Artık tüm sektörler bilgiye dayalı. İnsan, zaman, ma-
kine ve para kaynağını ancak bilgi yönetir. Bilgi, kaliteli 
mekân ve kaliteli insan arar. Bulduğunda ekonomik değe-
re dönüşür ve kazandırır. İnsan bilgi kaynağının yardımı 

ile gerçeğe, geleceğe ve yükseğe ulaşır. Bilgi öyle bir 
kaynaktır ki sahibini en dar zamanda çıkmazdan kurtarır. 
Bilgi, cehaletten ve sefaletten kurtaran en hakiki kay-
naktır. Bilgisizlik maliyetleri fazla olan bir toplum ağır 
bedeller ödüyor demektir. O yüzden farklı ve güçlü bilgi 
parçalarının birleştirilmesi ile yapılacak kurtarıcı bilgi 
sentezleri toplumu ağır bedeller ödemekten kurtarır. Bil-
giye dayanmayan söylem ve eylem ölüdür.

Yaratıcılık-Yenilikçilik yani inovasyon da bir kay-
naktır. Para, zaman ve inovasyon. Bu üçlüden sınırsız 
olan inovasyondur. İnovasyon farklı bir fikri ekonomik 
gelir getiren bir üretime dönüştürme sanatıdır. İnovasyon, 
kurumda/şirkette proaktif düşüncenin etkin olması, reak-
tifliğin kırılması ile kendisine alan bulur. Yaratıcılığı öl-
dürülmüş, araştırma ve sorgulama yeteneği ezbercilik ile 
dondurulmuş bir toplumda, yüzme bilmeyen birinin suya 
düştüğünde can simidine saldırdığı bir hızla inovasyona 
tutunmalıyız. Yaşamın tüm kesitlerinde olduğuna inandı-
ğım inovasyon, enformasyonu artıran, motivasyonu yük-

selten yeni ve vazgeçilmez 
bir kaynaktır.

Birleşmiş Milletler yıl-
lar önce yaptığı Gelişme-
miş ülke tanımında şöyle 
diyordu: “ Sorunlarını 
doğru tanımlayamamış ve 
kaynaklarını sorunlarını 
çözmeye yönlendirememiş 
toplumlara Geri Kalmış 
Toplumlar denir.” Kayna-
ğın yer altısı, yer üstüsü 
olmaz. Kullanılmadığında 
altta ya da üstte yani nere-
de durduğu pek bir şey ifa-
de etmez. Ülke düzeyinde 
yaşam kalitesinin istenilen, 
arzu edilen seviyede olma-
masının temel nedeni yuka-
rıda saydığımız kaynakla-

rın verimli kullanılamamasından ve sorunların kimyasına 
bir çözüm ışınlaması yapamamasından ileri gelmektedir. 
Kaynakları iyi kullanan toplumlar kaynakları tabana ya-
yarak refah düzeyini yükseltebilirler. O yüzden, kaynak-
ları çok iyi yönet ki, dünyayı yönetebilesin…

“Yaratıcılık-Yenilikçilik yani 
inovasyon da bir kaynak-
tır. Para, zaman ve inovas-

yon. Bu üçlüden sınırsız olan 
inovasyondur. İnovasyon farklı 
bir fikri ekonomik gelir getiren 
bir üretime dönüştürme sana-
tıdır. İnovasyon, kurumda/şir-
kette proaktif düşüncenin etkin 
olması, reaktifliğin kırılması ile 
kendisine alan bulur.”
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Sorulabilir: Soyca Türk olmayan birisi, nasıl Türk mil-
liyetçisi oluyor?

Soy ile milletin aynı olmadığını, milleti meydana 
getiren unsurlardan her birinin farklı kökenleri olabile-
ceğini hatırlatarak bu soruya cevap arayalım. Bunun için 
Dabağyan’ın, bizim de tamamen katıldığımız,  tariflerine 
bakmak lazım:  

“Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Türk milli-
yetçiliği hususunda son derece hassas davranmışlar, böy-
lesine hassas bir konuda yüce önderimiz Atatürk’ümüzün 
fikir ve görüşleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. Sade-
ce Türk doğan değil, kendini Türk olarak gören, her 
ferdi Türk kabul etmiş ve Türklük ocağının kapılarını 
herkese açmıştır. Benim MHP saflarına katılmamda bu 
faktörün rolü büyük olmuş, Başbuğuma gönülden tabi 
olmuşumdur.” (Kitap, sayfa 39) 

Dabağyan, Türk Ermenilerini 24 Oğuz boyundan Ba-
yındır boyunu temsil ettiklerini söylemektedir. (Sayfa:40)

Devlet Bahçeli’nin, “Onlar bize emanettir.”  sözünden 
de rahatsız olmakta, “Ben bu devletin vatandaşıyım, bu-
rada doğdum, burada yaşadım; buna rağmen emanet edil-
miş konumdayım. Beni kim kime emanet etmiş?” diye 
sormaktadır.

 1973 seçimleri sırasında rahmetli Başbuğ Kayseri’ye 
geldiğinde akşam yemeği için Talas’a gidilmişti. Yemek 
sonrası sohbette demişti ki: “Ermeniler, dış güçler tarafın-
dan memleketimiz ve milletimiz aleyhinde kullanılıyor. 
Arkadaşlara dedim ki: Bana dürüst bir Ermeni bulun. Onu 
partiye alacağım. Fatih teşkilatımız, bize ilgi duyan Le-
von isimli birini getirdi. Onu aramıza aldık. 69 seçimle-

rinde İstanbul’dan aday yaptık. Doğru söylemek gerekirse 
kendi arkadaşlarımız bile bunu garipsediler.”

Yıllar sonra televizyonlarda birkaç kere bu kişiyi din-
ledim. “Ben ülkücüyüm, Ermeni asıllı Türk’üm” diyordu. 
Türkeş ve Atatürk hayranı olduğunu söylüyordu. Şaşırma 
sırası bendeydi. Hakkında bilgi topladım. Kendisinin bir 
tarihçi olduğunu gördüm. Bir hayli de kitap yazmış. 

Geçenlerde bir kitabevinde kitaplara bakarken “BAŞ-
BUĞ Türkeş ve MİLLİYETÇİLİK” diye bir kitap gör-
düm. Yazarı işte o Ermeni idi. Aldım ve okudum. Bu 
yazıyı, o kitabın ışığında yazıyorum.

 Önce bu muhterem insanı tanıyalım:
LEVON PANOS DABAĞYAN; 11 Kasım 1933 Cuma 

günü İstanbul’un Aksaray-Yenikapı semtinde, Ermeni 
asıllı bir ailenin evladı olarak, devlet adamı Harutyun 
Amira Bezciyan’ın yalısında dünyaya geldi. Babası Kir-
kor Efendi, Van vilayetinden Kastamonu’nun Kadınsaray 
Köyü’ne, oradan da İstanbul’a göçerek yerleşmiş bir sü-
laleden; annesi, Siranuş Hanım ise 20. yüzyıl başlarında 
Erzurum-Van dolaylarından İstanbul’a göçüp Yenikapı 
semtine yerleşen bir aileden… 

İlkokula, Yenikapı’daki Haygunuşyan’da başladı 
(1938), Nişancı-İncirdibi’ndeki Ermeni Pırotestan mek-
tebinde devam etti. Daha sonra Nişancı-Kumkapı’daki 
Ermeni Bezciyan Mektebi’inde okudu. 

1954’te bahriyeli olarak askerliğini yaptı; aile mesleği 
olan kuyumculuk sanatına dönmeyip, bir süre peyzaj 
ressamı olarak çalıştı. 1959’da Eliz Hanım’la evlendi. 
O yıllar gündemden düşmeyen Ermeni-Türk meselesi 
vesilesiyle gazeteciliğe yöneldi. 1967’de Yeni İstanbul’da 
muhabirlikle başladığı gazeteciliğe, Son Havadis, Bugün, 
Hakikat, Yeşil Belde, Anadolu Ekspres, Milli Ekonomi ve Zi-
raat, Bizim Mücadele, Durum, Yeni Gazete, Ortadoğu, Bâb-ı 
Ali’de Sabah, Tercüman, Gavroş, Parev, Artar ve Nav Artar 
gazetelerinde makale ve tefrikalar yazarak devam etti. 
1979-1980’de yazdığı «II. Cihan Harbinin Uzak Doğu 
Cephesi» adlı yazısı ile Gazeteciler Cemiyeti’nin araştırma 
dalındaki birincilik ödülünü aldı. 1973’te Türk Basın Bir-
liği üyeliğine kabul edilen Dabağyan, 1976-1977 yıllarında 
Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Basın Sözcülüğü görevini 
yürüttü.

TÜRK MİLLİYETÇİSİ BİR ERMENİ: 
Hamza ERAVŞAR Levon Panos Dabağyan
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Eserleri:
Pearl Harbor’dan Hiroşima’ya 1941-1945 
Çağ Açan Hükümdar -Fatih- 
Sultan Abdülhamid Han ve Ermeni Meselesi 
Türkiye Ermenileri Tarihi,  
Paylaşılamayan Belde: Konstantiniyye 
-Kemalizm Işığında Azınlık Gözüyle- Atatürk
Tüm Yönleriyle- Sinema Dünyası
Osmanlı’da Şer Hareketleri ve Abdülhamid Han
Fatih ve Fetih Olayı
 Şehr-i İstanbul’un Seyir Defteri
Türk Cihan Hâkimiyetine Açılan Yol -Malazgirt Mey-

dan Muharebesi (26 Ağustos 1071)
-Emperyalistler Kıskacında- Ermeni Tehciri

Yazarken, daha yakından tanımak için Dabağyan’ı 
konuşturmaktan yanayım. Ben araya bazen gireceğim. 
Dinlemeye başlayalım:

“Evet, bizler merhum Alparslan Türkeş’in şiar edin-
diği ‘Türk Milliyetçiliği’  bayrağını kendisinden devra-
larak, aynı çizgide, aynı sarsılma iman ve inançla, ideal 
edindikleri mukaddes davaya hizmet etmeye ant içmiş 
mücahit kalemlerdeniz. Dünya var olduğu, aziz ülkemiz-
de Türk varlığı devam ettiği, şanlı bayrağımız bu mukad-
des vatan semalarında dalgalandığı müddetçe, ezelden 

ebede her daim var olacağız inşallah.” (Sayfa: 37)
Dabağyan, “Ermeni ve Kürt Meselesi” icat edenle-

rin dış güçler olduğunu, içeride ele geçirdikleri hainler 
vasıtası ile, hedefin, Türkiye’yi parçalamak olduğunu 
belirtmekte; Tanzimat’tan sonra münevver(!) takımında 
bir “Batı hayranlığı” başladığını, Osmanlı-Türk impa-
ratorluğunu “gerici güçlerin değil bu sözde bilge züp-
pelerin batırdığını” söylemektedir. Onların uzantılarını 
bugün aynı hızla çalıştığını da esefle belirmekte ve onlara 
“hain” demektedir. 

Türklüğe, Türk vatanına gönülden bağlı olan Dabağ-
yan seksen öncesi olayları da dış güçlerin tezgâhladığını 
söylemektedir:

“1965-1980 yıllarının kanlı bilançosuna bakıldığı za-
man; merhum Atatürk’ün örnek alınmamış olunmasının 
ne yaman felaketlere zemin hazırlamış olduğunu, hemen 
her aklı başında insan yüreği sızlayarak görebilmiştir. O 
karanlık yıllarda, ülkemiz gençliğine neler olmuş, onlara 
ne gibi tuzaklar hazırlanmış ve alçakça pırovakasyonlar-
la, ne yaman şekilde yekdiğerine hasım durumuna getiril-
miş olduğunun sadece hatırlanması dahi insanın tüylerini 
diken diken etmeğe yeter de artar bile…” (Sayfa: 45)

Dabağyan, emperyalist devletlerin Türkiye üzerindeki 
hesaplarının hiç bitmediğini, biraz öne çıkanların yaşatıl-
madığını da üzüntü ile dile getirmektedir:

“Mesela, merhum Gün Sazak, merhum Adnan Kah-
veci, vatanperver ticaret adamı Musavî asıllı müteveffa 
Üzeyir Garih ve daha birçok değerli insanımız kurban 
gitmiştir; daha da gideceğe benzemektedir. Çünkü siya-
set dünyasının doymak bilmez ilahları her daim kurban 
isterler.”  

Dabağyan’ın, bizim de çok rahatsız olduğumuz “siya-
set dünyası” ile alakalı tespiti ile yazıyı bağlayalım:

“Siyaset dünyası nasıl bir âlemdi? Siyaset insanı, nasıl 
bir ruh haline sahiptir?  Hâlâ anlamış değilim doğrusu. 
Lâkin bir husus var ki, onu kesin bilmekteyim. Yıllar yılı 
çektiğim çilelerle öğrendim bunu. ‘Siyaset dünyası ide-
alist ve dürüst insanların âlemi değildir!’ Çünkü ister is-
temez başkalarına bağımlı duruma gelirsiniz ve böylece, 
birçok açıdan erozyona uğrarsınız.”

“Ülkelerin, milletlerin istikballerini adeta ellerinde 
tutan bu siyaset âlemi içinde barınabilmek, uzun yıllar 
varlığını sürdürebilmek, ancak ve ancak kaypak ve vic-
danı olmayan kimselerin harcıdır. Dürüst ve idealist olan-
ların ömrü bu karmaşık âlemde pek uzun sürmez. Tarih 
de buna şahittir.”

“Ben, politika dünyasında temiz insan yoktur, demi-
yorum. Hâşâ! Tabii ki vardır. Önceki satırlarda da yazmış 
olduğum gibi, onun siyasî ömrü pek uzun sürmez, sür-
dürmezler.”  (Sayfa: 49

Türkiye ve dünya meselelerini daha iyi anlamak için, 
Türk ve Türkiye sevdalısı Levon Panos Dabağyan’ın 
kitabının okunması gereken kitaplardan olduğu kanaatin-
deyim.  
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IV. BÖLÜM
Develi Müdafaay-ı Hukuk Cemiyeti, öte geçede Adana 

tarafından yükselen feryatlara cevap vermenin zamanının 
geldiğine inanıyorlardı. Ancak mevsim kıştı ve hiçbir yer-
den yardım alma imkanı bulunmuyordu. Dernekte bu ara 
bilhassa para sıkıntısı vardı. Para toplamada fakirlerden ve 
memurlardan oluşan Kuvay-ı Milliye Cemiyeti fazla etkili 
olamıyordu. Nuri Bey bunun için bir teklif getirdi: “Biz-
ler Cemiyet yönetiminden istifa edip, varlıklı şahıslardan 
bazılarını yönetime getirelim, onlar daha kolay çevrelerin-
den para toplarlar”. Bu görüş biraz tereddütle karşılandı 
ise de sonunda kabul gördü ve Cemiyet genel kurulu yine 
Belediye salonunda yapıldı. İş adamlarından bir yönetim 
kurulu seçildi. Tüccar Hacı Seyit-zâde Osman Faik Efendi 
başkanlığa getirildi. 

Yeni idare heyeti hevesle çalışmasına rağmen onlar da 
para toplama hususunda pek etkili olamıyordu. Herkes 
“hele başkasından alın” diyordu. Nihayet başkan Osman 
Faik Efendi, Nuri Bey’den kendi yanına çetelerden beş 
kişinin verilmesini istedi. Artık zor kullanacaktı. Haçın 
ve karşı taraftan gelenler, feryat fi-
gan olanları anlatıyordu. Tufan Bey 
Çukurova’nın doğu, Kozan tarafı-
nın kurtarılması için Kozanlı Hu-
lusi Kurdoğlu ile birlikte Maraş’ın 
Andırın kazasına gönderilmişti. 
Osman Efendi’nin çete isteğine kar-
şılık Kaymakam iki jandarma eri 
görevlendirdi. Artık cemiyet para 
verebileceklere tevziatta bulunuyor, 
vermek istemeyenlerden derneğe 
çağrılıp iki misli alınıyordu. Kısa 
sürede kırk bin lira, ki o zamana 
göre büyük bir para idi, toplanmıştı.

Nuri Bey, Doğan Bey’den ken-
disine de Adana’nın batı cephesinin 
merkezi olan Karaisalı kazasına 
giderek, işgal altındaki batının kur-
tarılması ve Kuvay-ı Milliye’nin 
teşkilatlandırılması görevinin veril-
mesini istedi. Doğan Bey “olmaz, 

sen burada kalmalısın” dedi. Oraya Kayseri Askerlik şu-
besinde görevli Yüzbaşı Ratıp Bey’in görevlendirildiğini 
söyledi. Gerçekten Ratıp Bey iki gün sonra değişik bir si-
vil kıyafet giyerek Develi’ye gelmiş, oradan birkaç kişiyi 
alarak Tekelioğlu Sinan takma adı ile Karaisalı’ya geçmiş 
ve bu büyük Kahraman da Batı Çukurova ve Adana’nın 
kurtuluşunu sağlamıştır. 

Göksun tarafında kalan Kahraman Musa Kazım, Zey-
tun ve Şar (Tufanbeyli) havalisini kasıp kavuruyordu. Ora-
daki Ermenileri tepelemişti. Develi’ye gönderdiği mek-
tupta, “düşmanları inlerine tıktık. Köylülerimiz serbest 
nefes alabildiler. Ermeniler ancak büyük güçlerle hareket 
edebiliyorlar. Kuduz köpeklere masum vatandaşlarımızı 
dalatmamak için azami gayret sarfedilmektedir.” diyordu. 
Yine Kozan’dan Müftü Abuzer Efendiden gelen bir mek-
tupta, “Haçın’daki Müslümanlardan ümidimizi kesmiş 
durumdayız. Dayanılmaz işkenceler altında can vermek-
teymişler. Bunları kurtarmaya gelindiğinde mezarları dahi 
bulunamayacaktır” diyordu. Yine Cezmi Bey’den gelen 
bir mektupta “Ali Saib Bey’i Fransızlar Urfa’ya sürdüler. 

Kozan’da büyük bir baskı uygu-
lanıyor. Feke’de ise az bir Ermeni 
kuvveti var. Orası az bir kuvvetle 
kurtulabilir. Beni de Kozan’a isti-
yorlar, köylerde saklanıyorum. Ne 
vakit kâbuslu rüyamızdan kurtula-
cağız” diyordu.

Bu haberler üzerine Kaymakam, 
Belediye Başkanı ve Nuri Bey yani 
üçlü komite, askeri görevli, yetkili 
Doğan Bey’in evine gittiler. O hâlâ 
yazı vs. ile uğraşıyordu. Kayma-
kam Atıf Bey: “Beyefendi, karşı-
daki durumu biliyorsunuz, Haçın 
bitmiş ama hiç olmazsa köylerini 
kurtaralım. Müdafaay-ı Hukuk 
Cemiyeti ve bizler derhal hareke-
te geçmenin zamanının geldiğine, 
hatta geçtiğine kani bulunmakta-
yız. Ne yapacaksak hemen karar 
verelim.”

Mehmet ÇAYIRDAĞ

KAYSERİ’DE MİLLİ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER:

OSMAN ÇOŞKUN 
(NURİ BEY)
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 Doğan Bey Kaymakam’ın sözlerinden alınmış olarak, 
“Müsaade edin Kaymakam Bey! Askerî işleri ehline bıra-
kınız” dedi. 

Yaşar Bey (Belediye Başkanı) ise artık dayanamaya-
rak: “Hangi askeri işlerden bahsediyorsunuz Binbaşı Bey? 
Askerî kuvvetler mi var? Biz çete harbi yapacağız. Bu işi 
harbin ehli, azim ve iman sahipleri yapar.”deyince. Doğan 
Bey yine mazeretler saymaya başladı: “Yaşar Bey, hazır-
lığımız tamam değil, kolordudan top ve makineli tüfek is-
tedim, ayrıca bir nizamiye bölüğü istedim, onlar gelsinler, 
bakarız.”

Bu defa Nuri Bey sözü aldı: 
“Bunları beklemeye lüzum yok. Elimizdeki kuvvetler 

yeter miktardadır. Önümüzdeki düşmandan daha kuvvet-
liyiz. Halk da bizim tarafta. Top ve makineli tüfek gelse 
bile, ne kadar mühimmat gönderilecek. Müsaade edin der-
hal yürüyüşe geçelim. Görüşünüzde ısrarlıysanız, biz üç 
gün sonra harekete geçeceğiz, arzederiz.”

Doğan Bey, ne söyleyeceğini şaşırmış vaziyette: “Yarın 
Kayseri İhtiyat Zabitleri Reisi Mazlum Bey gelecek. Siz 
de tanıyorsunuz. Bakalım o ne diyecek?” 

Bir gün sonra Mazlum Bey geldi. Nuri Bey’in evine 
indi. Doğan Bey ve Tufan Bey’i büyük harpten tanıyor-
muş. Tufan Beyi (daha önce Adana cephesinde görevlen-
dirilmişti) takdir ediyor ve seviyordu. Doğan Bey için ise, 
“ namuslu, vatanperverdir. Lakin disipline fazla riayetkar 
bir büro subayıdır. Kırtasiyeciliği sever.” Kanaatlerini be-
lirtmesi üzerine Nuri Bey, “Aman Mazlumcuğum, baş-
ka yerde bunları söyleme. Biz herkesi onun emri altında 
birleştirmeye ve onu başkomutan olarak kabul ettirmeye 
çalışıyoruz.”diye ikaz etmişti. Sonra beraberce Doğan 
Bey’in yanına gittiler. Oraya vardıklarında Müdafaay-ı 
Hukuk Cemiyeti’nin başkanı Osman Faik Efendi ile mü-
nakaşa eder vaziyette buldular. Faik Efendi, “Beklemenin 
zamanının geçtiğini, mazlumların ah u enininin göklere 
yükseldiğini, üç güne kadar hareket edilmediği takdirde, 
Müdafaay-ı Hukuk Cemiyetinin başka tedbirlere tevessül 
edeceğini” ikaz ediyordu. Mazlum ve Nuri Beylerin de 
kendisini desteklemesi üzerine, “Ben size İdare Heyeti ka-
rarını bildiriyorum. Üç gün içinde Haçın’a yürümediğiniz 
takdirde lütfen Develi’yi terk ediniz!” ihtarında bulundu.

 Gerçekten hazırlıklar yapılmış, Doğan Bey olmadan 
da hareket gerçekleştirilebilir duruma gelinmişti ama O 
Sivas’ın bu iş için tayin ettiği bir komutandı ve işin başın-
da onun olması büyük bir moral kaynağı idi.Faik Efendi 
gittikten sonra Doğan Bey, Mazlum Bey’e döndü ve, “Sen 
bunlara bakma, konuşurlar ama akılları bir şeye ermez. 
Söyle bakalım sen niye geldin buraya?”

“Münasip göreceğiniz ve emredeceğiniz herhangi bir 
vazifeyi iftiharla kabul edeceğim. Olmazsa bir silah bulup 
çetelerin arasına katılacağım.”

“O halde dönmemek üzere geldiniz.”
“Evet, dönmeyeceğim.”
“Nuri, Mazlum’u Mağara (Tufanbeyli) nahiyesine gön-

derelim mi?”

“İyi olur. Gerçi orada Musa Kazım varsa da daha tecrü-
beli bir insanın başlarında bulunması iyi olur. Ona Küçük 
İsmail ile birlikte bir kuvvet hazırlarız. Bir de at tedarik 
ederiz.”

1920 senesi Aralık Ayının 25.günü, hava soğuk ve 
rüzgarlı… Sulu sepken kar yağmakta… Mağara ve Pağ-
nıktan gelen elli kadar, kısa kollu Maraş abalarına bürün-
müş Türkmen delikanlılar silahları ve fişekleri ile birlikte 
(Bunlar Develi’den verilmiş) Askerlik Şubesi’nin önünde 
beklemedeler. Aralarında Küçük İsmail ve Mustafa Çavuş 
da var. Bir delikanlı boş bir kır atı tutmakta. Halk ta onları 
seyretmekte. Birisini bekliyorlar. Nihayet Mazlum ve Nuri 
Beyler gözüktüler. Mazlum ceketinin yakalarını kaldır-
mıştı. Nuri Bey atlı delikanlılara:

“İşte sizin ağabeyiniz, babanız, her şeyiniz. Emirlerin-
den dışarı çıkmayacaksınız.”diye Mazlum Bey’i takdim 
etti. Üşümekte olan Mazlum Bey’e, yolcu etmeye gelen-
lerden Müsellim Ağa, seyircilerden birinin sırtındaki yün 
abayı alıp onun sırtına geçirdi, “hadi bu da bizim hediye-
miz” dedi. Herkesin gözleri yaşarmıştı ve geride kalan-
lar dualar ediyordu. Nuri Bey’le vedalaşan Mazlum Bey, 
Gezbeli’ni geçecek Mağara nahiyesinin Karavenk köyün-
de karargah kuracaktı. Mazlum Bey aslen Adanalı ve meş-
hur yazar, bestekar Ahmet Rasim Bey’in oğlu idi.

Birkaç gün sonra Müdafaay-ı Hukuk Cemiyetinin kara-
rı gereği Belediye Başkanı Yaşar Bey de topladığı kuvvet-
lerle yola çıkacaktı. Nuri Bey Punku’dan yeni dönmüştü. 
Sabırsızlık ve heyecanla harekete geçmeyi bekleyen çete-
leri teskin etmiş, yakında gelecek Başkan Yaşar Beyi bek-
lemelerini tembih etmişti. Yaşar Bey pürtelaş onu buldu:

“Yarın yola çıkacaktım, çıkamıyorum. Bana eşlik ede-
cek Aydın Türkmenlerinin başı bir kavga dolayısı ile hap-
sedilmiş. Reisleri olmazsa adamları götürmek mümkün 
değil. Doğan Bey’e ve Hakim Bey’e yalvarıyorum. Nuh 
diyorlar, peygamber demiyorlar.”Nuri Bey, sakince ona: 
“Ağa sen yolundan kalma, adam seni yarın Rumlu nahi-
yesinin Çataloluk köyünde bekleyecek.”dedi. Arkasından 
karakol kumandanı Mehmet Çavuş’u çağırttı. Az sonra 
Mehmet Çavuş geldi. Durum anlatıldı. Mehmet Çavuş: 
“Siz merak etmeyin. Yarın mahkumu Kayseri’ye götüre-
ceğiz. Harami yokuşunda önümüze geçin, bir iki silah atın, 
biz mahkumu bırakır kaçarız. Siz de alır gidersiniz.”dedi.

Yaşar Bey ve arkadaşları 27 Aralık günü mükemmel bir 
üst, baş, techizat, at ve maiyetle birlikte önce Ayvazhacı, 
oradan da Punku’ya ulaştılar. Zamantı nehrinden yayaları, 
süvarileri karşı tarafa geçirdi. Bu yaşlı kurt Rumlu nahiye-
sinin merkezi Kiske’yi Fransız-Ermenilerden fethedecek, 
oradan da Feke üzerine yürüyecekti. Aynen öyle oldu.

Kuvvetler yolcu edildikten sonra akşam Nuri Bey, Do-
ğan Bey’in evine geldi: 

“Beyefendi arkadaşlar yola çıktılar. Bugün yarın ça-
tışmalar başlar. Biz de karargahımız için on beş süvari 
hazırladık. Bunların çoğu Artvin muhacirlerindendir. Bir 
sıhıye memuru da bulduk. Dezenfekte için ispirto ve sargı 
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bezi bulamadık. Bunun yerine bir teneke rakı ve ince kaput 
bezi tedarik ettik. Doktor Osman Bey Kayseri’den bulaca-
ğı ilaçlarla birkaç gün sonra arkamızdan gelecek. Köyler-
deki kuvvetler ve Punku’daki çetelere haber verildi, yarın 
yola çıkacaklar. Develi gönüllüleri de Teğmen Süleyman 
Efendi’nin kumandası altında gece yarısı yürüyüşe geçe-
cek. Bizim de aynı gün sabahı harekete geçmemiz lazım.”

“Nuri Bey, sana açık söyleyeyim. Ben çetelerle beraber 
olmak niyetinde değilim.”

“Neden?”
“Çünkü ben kolordu kumandanıyım. Çukurova Kuva-

yı Milliyesi Umum kumandanıyım. Ben burada kalaca-
ğım. Harekâtı Develi’den idare edeceğim.”

“Beyefendi, bu düşünceniz yanlış. Mustafa Kemal Paşa 
bile Türk milletinin bir ferdi olarak ortaya atıldı.”

“İyi ama O Sivas’ta duruyor.”
“İyi o zaman siz de Sivas’a gidin.”
“Bir yedek subaydan ders alacak değilim.”
“Ben tayin edilmiş bir memur değilim. Bu işleri gönül-

lü olarak yapıyorum. Ne maaşım ve ne maddi menfaatim 
var. Yapmayın, bu gibi kırıcı sözler söylemek zorunda 
bırakmayın beni. Siz namuslu ve vatanperver insansınız. 
Bütün Çukurova sizi kurtarıcı olarak bekliyor. Yalvarırım 
size, hemen beraberce hareket edelim. Yoksa moraller sıfır 
olacak.”

“Toplar, makineli tüfekler, piyade bölüğü gelince ben 
de gelirim.”

“Biz sizin sadık muhafızlarınızız. Ağır silahlara ihtiyaç 
yok.”

“Kararımı değiştirmeyeceğim. Son sözümü söyledim 
gitmeyeceğim”. 

“Peki, o zaman meydana gelecek bütün maddi ve ma-
nevi mesuliyet size ait olacaktır.”

Oradan gece yarısı ayrılan Nuri Bey, doğru 
Kaymakam’ın evine gitti. Adam yatmıştı. Hemen kaldırıl-
dı ve Nuri Bey durumu ona özetledi:

“O kadar uğraştım, yalvardım, gitmeyeceğim diyor.” 
Kaymakam Atıf Bey:

“Ben de Müdafaay-ı Hukuk Cemiyetindeydim. Az ev-
vel geldim. İdare heyyeti de çok sinirleniyor, gidip tehdit 
etmek istiyorlar. Mani oldum.Sivas’a Heyet-i Temsiliye’ye 
bir telgraf çekmek istediler, onların işleri başlarını aşmış, 
bir de biz mesele çıkarmayalım diye ona da mani oldum. 
Sabah gidip bizzat kendim görüşeceğim. Ancak inadında 
ısrar ederse ne yapacağız?”

“Ben yarından sonra yola çıkacağım.”
“Bunu kendisine söyleyeyim mi?”
“Kendisini de almadan gitmeyeceğimi söyle.”
Ertesi gün Atıf Bey, Nuri Bey’in evine geldi. Memnun-

du, gülüyordu. Bu vakte kadar uğraştım, nihayet ikna ede-
bildim. Yaşlı Kuva-yı Milliyecilerden Paşa-zâde Osman 
Bey’in de gelmesini istiyor.

“Yahu, o yaşlı ve askeri harekatla alakası yok. Vücudu 

dayanmaz.”
“O da herhalde, o gitmezse bahane olarak onu gösterip 

gitmeyecek.”
“Sen burada kal, ben Osman Bey’in evine gidiyorum. 

Çabuk dönerim.” 
Nuri Bey, Osman Bey’i evinde buldu. Osman Bey he-

men:
“Ne haber Ağa, senin Sivas’tan gelen kumandan cephe-

ye gitmek istemiyormuş, doğru mu?”
“Öyle.”
“E, kim gidecekmiş,”
“Senle, ben.”
“Şakayı bırak, hakikaten niye gitmiyormuş?”
“Ciddi söylüyorum. İkimizi de yanına almazsa gitme-

yecekmiş.”
“Yahu sen git, ben yetmişinden sonra oralarda saz mı 

çalacağım?”
Nuri Bey, Osman Beyi de ikna etmek için bütün taka-

tini kullandı. Memleket için her fedakarlığa katlanmak 
gerektiğini anlattı. Hiç olmazsa bir yere kadar beraber gel-
mesini istedi. Osman Bey biraz içeri gitti, sonra geldi: “E, 
ne zaman gidiyoruz”dedi. “Yarın sabah erken.” “Kararımı 
verdim, gideceğim”. “Kumandana söyle. İcap ederse ora-
larda da kalacağım.” 

Nuri Bey pürneşe oradan ayrıldı. Evinde beklemekte 
olan Kaymakama geldi. Ona haberi verdi: “Yemekten son-
ra, Müdafaay-ı Hukuk İdare heyeti ile birlikte komutanı 
ziyaret edin. Haberi verin. Akşama kadar da hazırlıkları 
yapın. Yarın sabah erkenden yola çıkmamız lazım.”

1920 senesi Aralık ayının yirmidokuzuncu günü, Koza-
noğlu Doğan Bey, Nuri ve Osman Bey’ler yirmiden fazla 
süvari ile Taşçı köprüsünü geçerek Çukurova (Kilikya) hu-
dudunu aştılar.

Evet, Develi’den Türk Kuvvetleri başta Haçın olmak 
üzere işgal altındaki Çukurova’nın imdadına koşuyorlar-
dı. Bu akın Nuri Bey’in de dediği gibi ikinci Ergenekon 
hareketi idi. Bundan sonraki, Nuri Beyin de içinde olduğu 
savaşları Yaşar Bey (Kamberli Osman Bey) bahsinde an-
latacağız.

Allah hepsinden razı olsun ve rahmet eylesin.    
 *
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On sekizinci yüzyıldan itibaren insanın emek gücünü 
makinalar almaya başlamıştı.Daha sonra meydana gelen 
üretim biçimleri seri üretim sistemleri ile emek-yoğun üre-
tim biçimlerini bitirme noktasına getirmişti. Aslında insa-
noğlunun binlerce yılda deneyimleriyle oluşturduğu üretim 
biçimleri Sanayi devrimiyle bir başka hale dönüşmüştü.Bu 
durum insan yeteneğini sınırlanmaya başladığı ilk üretim 
şekliydi.İnsanın el becerileri ilk defa insan dışı unsurlar tara-
fından uygulamaya başlandı.Seri üretimle aynı tipte ve ka-
litede ürün hızlı bir şekilde üretilerek müthiş bir pazar payı 
oluşturmaktaydı. Oysa insanın el becerilerini geliştirmesi ve 
üretime başlaması onlarca yılını alabilmektedir. Artık yeni 
nesiller el becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duymadan ürete-
bilmektedir.  

Yeni üretim biçimiyle birçok farklı üretim ve iş imkânı 
ortaya çıktı.Ancak yeni ürünlerde estetik ve özgünlüğün 
yerini tek tip ürünlere bırakmaya başlamıştı. Aynı tarzda 
birçok ürün piyasayı işgal etmeye başlıyordu. Eski üretim 
biçimlerine antik dönemlerinden başlayarak baktığımızda 
hepsinde el becerilerinin başka başka örneklerini görmek 
mümkündü. Ayrıca bu ürünler çevre ile oldukça uyumlu bir 
yapıya sahipti ve adeta doğada kendiliğinden oluşmuş izle-
nimini vermektedirler. Günümüz eserleri ise doğal çevreye 
çok uyumsuz bir görünüş sergilemektedir.

Günümüzde bilgi, sermaye ve üretim daha mobilize bir 
yapıya sahiptir. Üretimin hızlanması ve çeşitlenmesine ila-
veten üretimin yer değiştirmesi ve yayılması da çok hızlı bir 
şekilde gerçekleşmeye başlamıştır.Artık internet veya sosyal 
medya yoluyla milyonlarca bilgi paylaşımı gerçekleşmek-
tedir. Ancak bu paylaşımları denetlemek ve düzenlemek 
imkânı kalmamıştır. Böylelikle doğruluğu tartışmalı milyon-
ca bilgi yayılmakta ve kitleler yanlış yönlendirilmektedir.

Ortaya bir sav atıldığında o savı kanıtlayacak bilimin 
temel ilkeleri olan deney ve saha incelemesi gibi hususlar 
çoğu kez göz ardı edilmektedir ve oluşturulan bilimsel eser-
ler kısa süreli internet taramasıyla yayına hazırlanmaktadır.
Bilimsel bir eserin yazılmasında olay yeri incelemesi çok 
önemlidir. Her şeyi bir kenara bırakırsak olayın geçtiği ye-
rin havasının kokusunun bile tadılması olay hakkında farklı 
ipuçlarını ortaya çıkarabilmektedir.Günümüz araştırmacı-
larının çoğunluğu bu durumdan mustarip kalmaktadır.Eski 
bilimsel eserlerin yazılması ile günümüz bilimsel eserlerinin 
yazılması bu bakımdan çok farklılık göstermektedir. Emek 
yoğun üretim şekilleri ile günümüz seri üretim tarzlarında 
nitelik ve nicelik yönünden büyük farklar varsa günümüz 
bilimsel çalışmaları da eskiye göre çok büyük nicelik ve 
niteliksel farklılıklar ortaya çıkarmaktadır.Günümüz bilimsel 
çalışmalarıdaha çok seri üretimi destekleyecek piyasa kaygı-
sı gözetecek esaslara göre yapılmaktadır.

Eskiden bilimsel bir eser ortaya çıkarmak gerek, zaman 
gerek emek gerekse de maliyet bakımından çok güç gerçek-

leşirken günümüz çalışmaları çok daha kolay hale gelmiştir. 
Bu durum bilimsel çalışmalarda bir rehavet dönemini ge-
tirmiştir.Bilim dünyasındaki bu miskinlik üretim biçimle-
rindeki verimliliği sorgulanır hale getirmiştir.Eskiye oranla 
günümüzde daha çok ve çeşitli üretim olması, üretimin 
kaliteli olduğu anlamına gelmez.Artık teknoloji üretimi tek-
noloji hurdalığı için üretim, yapmaktadır.Kullan-at sistemine 
dayanan bu üretim uzun süreli kulanıma uygun değildir.
Günümüzde teknolojik aletlerin ortalama ömrü yaklaşık üç 
dört yıl civarındadır.

Eğitimin yoğun teknoloji yoluyla yapılmaya başlaması, 
öğrencilerin kafa yorarak zihin egzersizleri yaparak öğren-
diği bilgileri zahmetsizce hemen bulmalarına neden oluyor. 
Yeni nesiller zekâ kullanmasına ihtiyaç duymaz hale gel-
miştir.Önceden çocuklar doğada büyülerdi. Şimdiki çocuk-
ların doğada nesli tehlike altındadır.Artık çocuklar büyük 
şehirlerde yüksek katlı binalarda,park ve bahçelerin çok 
kısıtlı olduğu alanlarda büyümeye başlamışlardır. Çocuklar 
toprağı, havayı, ağaçları ve böcekleri tanımadan büyüyorlar.
Doğa aslında en büyük okuldur ve çocuğa özgüven yara-
tıcılığı ve alçak gönüllülüğü öğretir.Doğadan el çektirilen 
çocuklar günlerini dört duvar arasında beş duyu organından 
sadece görme ve duyma organların aktif kullanarak ya ekran 
karşısında ya da bilgisayar karşısında geçiriyorlar.Bu şekilde 
yetişen bir çocukta verimlilik, özgünlük ve yaratıcılık bekle-
mek çok komik olur.

Teknoloji insan zihni ile günümüzde yoğun bir savaş 
içerisindedir. Korkarım ki bu durum yeni bir karanlık çağın 
başlangıcıdır. Bilgi artık çok hızlı yayılıyor. Ama sorgulan-
mayan, denetlenmeyen, çoğu kez hurafelere doğmalara da-
yanan bilgiler hızla yayılmaktadır. Acı olanı ise bu bilgilerin 
daha çok kabul görmesidir. Artık insanlara gerçekleri bilim-
sel yollardan kabul ettirmek çok güç hale gelmiştir.

Gelişmiş ülkeler bu sakıntıları gördükleri için eğitim 
merkezlerini teknolojiden arındırmaya başlamışlardır. Ör-
neğin İngiltere, akıllı tahta uygulamasından vazgeçmiştir. 
ABD’de Silikon vadisinde üstün zekâlı öğrencilerin eğitim-
leri teknolojiden oldukça arındırılmış sınıflarda yapılmakta-
dır. Ülkemizde ise derslikliler alabildiğine teknolojik aletler-
de donatılmaya başlamıştır. Yaparak yaşayarak öğrenmenin 
yok edildiği bu aletler öğrencilerin zekâsını olumsuz etki-
lemektedir. Artık deneyler bile akıllı tahtalarda yapılmakta 
böylece eğitimin en önemli parçalarından olan laboratuvar-
lar kapatılmaktadır.

Türk milli eğitiminin temel ilkesinden olan çağdaşlaşma 
hedefi, teknolojik aletlerin yanlış yönlendirmesiyle çağdışı-
lığa dönüşmektedir. Bilimsellik, kanıtlanabilirlik yerini doğ-
malara bırakmaktadır. Teknoloji çağında, bir akıl tutulması 
yaşadığımız bu dönemde en büyük akıl tutulasını ülkemiz 
yaşamaktadır.

Hakan BOZDOĞAN
sahittepe@gmail.com

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA
AKIL TUTULMASI
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Ağlatan Kitap
Geçenlerde vatan partisi il yönetimi olarak 

Tomarza’dan dönüyorduk. Arabada 3 kişiydik; ben, Ok-
tay Yıldırım ve İlhami Kip. Vakit geç oldu, karanlığa 
kaldık. Zifiri bir karanlıkta yol alıyorduk. Yol boyunca 
tenha, ölgün ışıklar içindeki köylerden geçiyorduk. Söz, 
köy çocuklarının eğitimine geldi. İlhami Kip bir eğitimci 
olarak bu çocukların eğitimi için neler yaptığını anlattı, 
takdirle dinledik. Onu bu çalışmalarından dolayı kutlayın-
ca tevazu içinde benim yaptıklarım Sıdıka Avar’ın yaptık-
larının yanında çok önemsiz kalır dedi. 

İlhami Kip Sıdıka Avar’ı büyük bir övgü ile anla-
tınca ona dedim ki:

“Ben Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde doğdum. Ço-
cukluğum Çemişgezek, Hozat ve Elazığ’da geçti. Sıdıka 
Avar Anneannemin Çemişgezek’teki evine de gelmiş. An-
neannem onu birkaç gün evinde ağırlamış. Ona katır te-
min etmiş. Sıdıka Avar Çemişgezek’in köylerini dolaşmış 
ve ailesinin rızası ile yanına aldığı kızları eve getirmiş ve 
anneannem ile birlikte onların bitlerini temizlemişler, yı-
kamış, giydirmişler. Sonra Sıdıka Avar kızları Elazığ’daki 
okula götürmüş.” 
       Ben böyle anlatınca İlhami Kip: “Bende onun hatıra-
larını yazdığı Dağ Çiçeklerim isimli kitabı var, onu size 
hediye edeyim” dedi. Çok mutlu 
oldum.  
         Kitabı ertesi günü aldım ve 
eve gider gitmez okumaya başla-
dım. Okudukça elimde olmadan 
aktı, durdu gözyaşlarım. 
        “Dağ Çiçeklerim” fedakârlık 
dolu, hüzün dolu, acı dolu; 1930-
1940’lı yılların Elâzığ’ını, Tunce-
li’sini, Bingöl’ünü anlatıyor. Sıdıka 
Avar, bu illerin köylerindeki, mez-
ralarındaki geri bırakılmış, sömü-
rülmüş, yokluğa, sefalete mahkûm 
edilmiş insanlarını özellikle de 
kızları anlattıkça gözümün önüne 
çocukluğumda yaşadığım Çemiş-
gezek, Hozat geliyor. Ve durmuyor 
gözlerim.  

Türkçe’nin Önemi
Sıdıka Avar, Elazığ Kız Ensti-

tüsünde ve Elazığ Kız Öğretmen 
Okulunda öğretmenlik ve yöne-
ticilik yapmış. 20 Sene boyunca 
“dağ çiçeklerim” dediği köylü 
kızları topluma kazandırmak ve 
Cumhuriyet’in birer aydın vatanda-
şı yapmak için çok büyük mücade-
leler vermiş. Tam bir Cumhuriyet 
aydını ve Mustafa Kemal’in askeri 

olarak çalışmış bir efsane kadın. 
          Kitabın başında eğitim programından bahsediyor 
ve Türkçe derslerinin önemini şu sözlerle vurguluyor: 
         “Atatürk, bu dağ köylerinde bütün yoksunlukların 
Türkçe bilmemekten ileri geldiğini söylemiş, bunu isyan 
sebeplerinden biri olarak görmüştü. Onun için Türkçe’nin 
bu köylere “ana” ile sokulmasını arzu etmişti. Bu en kök-
lü eğitimdi.” 
 
         Kızımana

Sıdıka Avar “dağ çiçeklerim” dediği kızların sadece 
öğretmenleri değil, aynı zamanda anaları olmuştu. On-
lara “kızımana...” diye hitap etmiş ve bir anne şefkati ile 
onlara sarılmıştı. Sadece Türkçe öğretmemiş, bilimin ve 
uygarlığın ışığı ile aydınlatmıştı.  
           O yıllarda Elazığ, Tunceli ve Bingöl köyleri sefa-
leti ve yokluğu yaşıyor. İnsanlar aç, hastalıklı ve perişan 
durumda. Yaşadıkları ev kerpiçten yapılmış, tek bir göz; 
penceresi bile bazen yok. Yokluğu yaşamalarına rağmen 
eldekilerini ya gelip ağanın adamları alıyor ya da kendi-
leri götürüp şeyhe, şıha teslim ediyor. Kızların durumu 
ise çok daha kötü. Zaza ve Kürt köylerindekiler Türkçe 
bilmiyor. Yiyecekleri yok, giyecekleri yok; var olan ise, 

sefalet, hastalık, zulüm ve sömürü. 
 
        Köy Enstitülerindeki Genç 
Prometeler 
       O zamanki köylerin ve ora-
larda yaşayan insanların halini 
Sıdıka Avar şöyle anlatıyor ve köy 
enstitülerine de atıf yapıyor. Erkek 
çocukların da bu okullara gitmesini 
istediğini yazıyor: 
       “Dolaştığım geniş doğu köyle-
rinin insanları kerpiç evlerin içinde 
kapkaranlık bir dünyaya gözlerini 
açıyor, bugünkü yaşantıdan haber-
siz, bir karış ötedeki dünyayı tanı-
mada yavrulayıp göçüyorlardı. Bu 
geniş cehalet deryasında bizim okul 
bir ışık zerresi bile değildi. Kerpiç 
evlerin karanlığını aydınlatacak 
nuru taşıyacak, cehaletle savaşacak 
olan genç Prometeler asıl bu ensti-
tülerdi. Köy enstitülerini tanımam 
benim bu savaşta imanımı pekiştir-
di. Bundan sonra köy köy dolaştık-
ça, erkek çocuklara köy enstitüleri-
ni tanıtmaya çalıştım.” 
        Cehaletten Önce Bitle Mü-
cadele 
        Sıdıka Avar, bazen yaya, bazen 
katır sırtında, bazen de hurda bir 
kamyonun arkasında köylere, mez-

Prof. Dr. Eyüp S. KARAKAŞ
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ralara giderek erkek çocuklara köy enstitülerini önerirken, 
kızları da ailesinden alıp, Elazığ’daki kız enstitüsüne 
getirmeye çalışıyor. Yollarda aç kalıyor, donma tehlikesi 
atlatıyor, köylülerin kötü muamelesine maruz kalıyor ama 
asla yılmıyor. Günlerce ağzından bir lokma girmediği 
oluyor. Tunceli ve Bingöl’ün dağlarında, sonbaharın aya-
zında, açık havada bir battaniye ile gecelediği oluyor.  
        Kızları Enstitüye getirince önce yıkayıp temizliyor. 
Bitlerini kendi elleri ile ayıklıyor. Onları giydiriyor, do-
yuruyor. 

 Kitaptan bir pasaj: 
      “Yatılıya 12 yeni öğrenci gelmişti. Birisi ta İresi’nin 
bir mezrasından katırcılara teslim edilip gönderilmişti. 
Üstü başı o kadar yırtık pırtıktı ki, şalvarının dizden yu-
karı kalan paçavralarının önüne toplayarak örtünmeye ça-
lışıyordu. Her durduğumuz yerde çömelip büzülüyordu…

…Yanına çömeldim, önlüğü göstererek üstündeki pır-
tıları çıkarmak istedim. Elinin tersiyle elime vurdu ve ba-
ğıra bağıra ağlamaya başladı. Çare yoktu, paçavralarının 
üstüne önlüğü geçiriverdim. Başını kaldırıp bana bakınca 
şefkatle gülerek omuzuna “Kızımana...” diye okşadım. 
Gözyaşları yanaklarında parlayarak susup gülümsedi ve 
kendiliğinden kollarını soktu. 

Saçları karşısında ürktüm. Saçları kıvırcıktı. Her te-
linde sıralanmış binlerce sirke saçlarını adeta kırlaştırmış 
gibi gösteriyordu. Bitler görüp çıkıyor, dolaşıp geziniyor-
lardı. 

Başını zeytinyağı ile yağladık. Büyük leğeni yarısına 
kadar su ile doldurarak önüne koyduk. Rahatları kaçan 
bitler leğene düşüyorlardı. Seyrek tarakla taranınca dişler 
bitle doluyordu. Birkaçı da hademenin eline çıkınca ben 
“ben yapamam”, diye tarağı atıp kalktı ve öğürmeye baş-
ladı. Çaresiz kolları sıvadım, kızlar tarağı elimden almak 
istedilerse de vermedim. Çünkü onları temizlemek de 
bana düşecekti.”

Beser isimli bu kız, 4 yıllık eğitimin sonunda Akçadağ 
Köy Enstitüsüne gitmiş ve eğitimine orada devam etmiş. 

Sıdıka Avar, Beser gibi yüzlerce kızı eğitmiş. Bu kız-
ların bir kısmı eğitime devam edip öğretmen olmuş, bazı-
ları da köyüne dönüp öğrendiklerini orada uygulamış. 

Türk Millet Olmak
Sıdıka Avar bir gün kızları toplamış ve Ankara’ya 

götürmüş. Trenle önce Sivas’tan daha sonra Kayseri’den 
geçip Ankara’ya ulaşmışlar. Yolda göz alabildiğine ova-
ları, köyleri, kasabaları gördükçe hayran kalmışlar. Kendi 
aralarında “Bizden küçük çok, bizden büyük olan da var 
ama mertlikte, yiğitlikte bizim Türk milleti kadar büyük 
yok” diye konuşuyorlarmış. 

Ankara’ya geldiklerinde hep beraber “Ankara An-
kara güzel Ankara” diye marş söylemişler. Tunceli’nin, 
Elazığ’ın, Bingöl’ün Zaza ve Kürt kızları Türklükleri ile 
övünüyorlarmış. İşte Atatürk’ün “Ne mutlu Türk diyene” 
ifadesi ile anlatmak istediği de buydu… 
        Dönüşte çocuklar dert yanıyormuş: “Allah bizi niye 
böyle dağa taşa atmış, biz n’ettik ona? 
        Avar’dan Vaz Geçilmez 
        Sıdıka Avar kısa bir süre Tokat’ta görevlendirilir. 
Oraya gittiğinde kızlarından mektuplar alır. Öğrendikleri 
Türkçe ile mani yazanlar da olur. Sevgilerini şöyle dile 
getirirler:

Yılan yollar yamandır
Yad ellerse yabandır

Yitirdim Avarımı
Yarenliğim amandır

Gurbet rengi karadan
İçim gülmez yaradan
Avar sana emanet
Hey sevgili Yaradan

Tokat’tan tekrar Elazığ’a döner ve Kız Enstitüsü 
Müdür olarak görevine devam eder. Yüzlerce kıza hayat 
verir.

1954 yılına kadar Elazığ’da görev yapan Avar, bu 
tarihte başta vali olmak üzere yerel yöneticilerle anlaşa-
madığı için Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu’na tayini 
çıkarılır ve Elazığ’dan ayrılır.

Elazığ’dan ayrılmadan önce tayini durdurmak için 
uğraşır. MEB’ndan daha ne kadar        Elazığ’da kalmak 
istediğini sorarlar. Ağlaya ağlaya cevap verir: “Ölünceye 
kadar”. 

Ankara’ya gidince “dağ çiçekleri” ona mektuplar ya-
zar. Onlardan birisi şöyle:

“Siz gideli gitmeyeli hep neşemiz kaçtı ve sizinle be-
raber geldi. Sizden sonra hep ağlayıp sizi her yerde arı-
yorduk. Aman ne yazık yatılıya ki, sizi göremez. Sizden 
başka kimiz var ki, siz olmazsanız bu okulu kim idare 
eder ve siz bizim bütün dertlerimizi dinliyordunuz anne-
ciğim. Sizin emeğiniz bende çoktur onun için hiç hatırım-
dan çıkmıyorsunuz. Gönderdiğiniz hediyeleri aldık ama 
ne ki siz yanımızda yoksunuz. 
 
        Lale sümbül biçilmez 
        Soğuk sular içilmez 
        Okuldan vaz geçilir 
       Avar’dan vaz geçilmez.” 
 
        Emeklerim Helal Olsun 
        Sıdıka Avar’ın kızlarına ve yöre halkına gönderdiği 
son mesaj da şöyledir: 
        “Ey benim Mastarların, Hazarların, Gölcüklerim 
Muratların ülkesi Elazığ, ey bağlarında tat, dağlarında 
buzlu sular kaynayan yeşil Uluovaların evlatları, Tunceli 
ve Bingöl’ün göklerle yarışan çetin dağları, boyuna bin 
bir haşeratın kemirdiği boynu bükük ormanları, ey dar 
zümrüt vadilerin çileli yiğit çobanları ve mert insanları… 
        Ey saadetiniz sevinç, dertlerinize göz yaşı kattığım 
vefalı kızlarım, biçare bacılarım!. 
        Uğrunuza serdiğim 20 senemin kahırları, dertleri,, 
cefaları ananızın ak sütü gibi helal olsun! 
        Kalbimde sizin için burcu burcu tüten saadet ve be-
reket dilekleri köyünüze, kömünüze rahmet gibi yağsın 
ve mesut olun.” 
 
        Bir cumhuriyet aydınının adanmışlığına bakınız! 
        Ey Türk milletinin kahraman evladı! Hatıraları-
nı gözyaşları içinde okudum. Bir Türk vatandaşı ve 
Tunceli’nin bir evladı olarak sana minnet ve şükranla-
rımı sunuyorum. Cumhuriyetin aydınlığını Elazığ’ın, 
Tunceli’nin, Bingöl’ün köylerine taşıdın. Senin yaktığın 
meşale ebediyen yanacak ve bu yöreleri aydınlatmaya 
devam edecektir.  
 
          Ruhun şad olsun, nur içinde yat.
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  PERİYODİK TABLO BİRAZ DAHA BÜYÜDÜ

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IU-
PAC) periyodik tabloya atom sayıları 113, 115, 117 ve 118 
olan dört yeni element eklenerek yedinci satırının tamam-
landığını resmen duyurdu. Bu elementlerin varlığı Ameri-
kalı ve Rus bilim adamları ile Japonya’dan farklı bir grup 
bilim adamı tarafından belgelendi. Ancak resmen kabul 
edilmesi için IUPAC tarafından resmi olarak onaylanması 
gerekmektedir. Şimdi bu resmi onay süreci tamamlandı ve 
araştırmacılar elementlerine kalıcı isimlerini verecekler. 

IUPAC’a göre elementler, mitolojik bir kavram, bir mine-
ral, bir ülkede ya da bir yerdeki bir özellik, ya da bir bilim 
adamının adı şeklinde isimlendirilebilmektedir. Element-
ler şu an 117 atom numaralı ununseptium geçici ismine sa-
hip elementte olduğu gibi çekici ve akılda kalıcı olmayan 
geçici isimlerle anılmaktadır.

Bu dört yeni keşif 2011 yılında eklenen flerovyum ve 
livermoryum ile birlikte periyodik tablonun yedinci peri-
yodunda yer alan diğer “süper ağır” elementlerle aynı pe-
riyotta yer alacak.

Kosuke Morita liderliğindeki Japonya’nın Riken 
Enstitüsü’nden araştırmacılar ekibi, 113 numaralı ele-
ment ya da ununtrium için ilk kanıtları 2004 yılında ince 
bir bizmut tabakasını çinko iyonlarından oluşan bir demet 
ile bombardıman ederek elde ettiler. Buluşları ancak 2012 
yılında onaylandı. Bu çalışmada ışık hızının yüzde 10’u 
kadar bir hız kullanıldı ve her iki elementin çekirdeği kay-
naşarak 113 protona sahip elementi meydana getirdi.

Periyodik tabloya yeni eklenen bu elementleri uçucu 
doğaları nedeniyle hiç aramayın. Bunlar ancak labora-
tuvar ortamında elde edilebiliyor ve çok kısa sürede yok 
oluyorlar. Bu elementlerin hepsi uranyum ötesindeki tüm 
elementlerde olduğu gibi, proton ve alfa partikülleri denen 
nötron çiftleri serbest bırakarak zamanla bozunmaktadır-
lar.

Süper ağır elementler, özellikle çok kısa ömürlüdürler. 

Oluşturulduktan saniyenin çok küçük kesirleri kadar bir 
sürede bozunmaktadırlar. Örneğin yeni keşfedilen 113 nu-
maralı element, oluşturulduktan sonra saniyenin binde biri 
kadar bir sürede röntgenyum elementine bozunmaktadır.

Süper ağır elementlerin çok kısa ömürlü olmaları keş-
fedilmelerini oldukça zorlaştırmaktadır. Morita’nın takı-
mı, keşfettikleri elementlerinin varlığını kanıtlamaları 10 
yıl sürdü. Bunu kararlı hale gelene kadar bozunma sürecini 
izleyerek başardılar. Bazı radyoaktif elementler hemen ka-
rarlı atomlara dönüşmezler, bunun yerine parça parça safra 
atar gibi proton ve nötronlarını atarak kararlı yapıya ula-
şırlar. Araştırmacılar zaman ve şansın yardımıyla birlikte 
elementlerinin röntgenyumdan başlayıp mendelevyuma 
kadarki bilinen tüm elementlere bozunma süreçlerini iz-
lediler.

Özellikle yeni elementlerin çok kısa ömürleri pratik 
yöntemler uygulamayı zorlaştırıyor. Ancak bu yeni keşifler 
araştırmacıları “Island of Stability” olarak anılan ve Türk-
çeye “kararlılık adası” olarak çevrilen ve yolun sonunda 
hem süper ağır hem de kararlı ve atom numarası 120 den 
büyük elementlerin bulunduğu bir kuşağa yaklaştırıyor ve 
bu kuşağın varlığına daha güçlü inandırıyor. Bu kuşaktan 
hiçbir element daha keşfedilmedi ama araştırmacılar buna 
inanıyor ve “Sihirli Sayılar” teorisi olarak adlandırıyorlar. 
Bu teoriye göre çekirdekteki belirli sayılardaki -sihirli sa-
yılar- proton ve nötronu bulunan elementlerin süper ağır 
olmalarına rağmen çekirdek içindeki tüm enerji kabukları 
tam dolu olduğundan diğer elementlerden daha kararlı ol-
duklarını düşünüyorlar. 

Bu efsanevi unsurları oluşturmak heyecan verici olsa 
da, şu anda en büyük öncelik periyodik tablodaki en yeni 
eklemeler için bir isim bulmak. Önerisi olan var mı?

Ahmet YILMAZ
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BİLGİDEN BİLİNCE GİDEN YOLDA 
“SON ÇAĞRI” KİTABI

Varlığını hissettiğimiz ama yok saydığımız unsurlar, 
yaşamımıza yön verdiğimiz düzenimizin düzensiz yansı-
malarıdır bir bakıma. Tekdüze hayatımızın tanımlanmış 
ritimlerinde ritim dışı başkalıklar aslında yaşamın temeli-
nin şifreleridir.

Varlığımızı var olduğumuz 
için algılıyoruz. Ama varlık öte-
si hislerimizi yaşasak bile tarif 
edemiyoruz. En belirgin yaşan-
mışları algılamaya çalışırken, 
belirginliğin daha ötesindeki içsel 
algıları anlamlandıramadığımız 
için, onun yüceliğinde, mistik 
hezeyanlarımızın kaygısızlığını 
yaşıyoruz.

Yaşamı temelden sorgulayan 
Son Çağrı kitabı, yaklaşık 250 
kitabın, onlarca konferansın, 
yüzlerce güvenilir internet site-
lerindeki araştırmaların, günler 
ve geceler boyu süren özverili 
çalışmaların ürünüdür. Gök Türk 
mahlasını kullanan yazarın tıpkı 
kitabın ana fikri etrafında şekil-
lendirdiği gibi uzun bir geçmişe 
dayanan ilginin, içsel algıların 
şekillendiği hayal ürünü olmasına 
rağmen, delillerin ortaya çıkar-
dığı gerçeklerin dışa yansıyarak  
ardındaki fulu görüntülerin açığa çıkmasını sağlamıştır bu 
yapıtta.

İnsanların aslında hücrelerinin bir genetik kopya mer-
kezleri olduğu ve bu genler sayesinde bizlerin binlerce 
yılda edinilen deneyimleri olması bu kitabında sanki 
genetik olarak depolanmış bilgilerin dışavurumu algısını 
yaşatmaktadır.

Zamanın aslında algıdan ibaret olduğu yaşanılan anın, 
yaşanılacakların ve yaşanmışların bir kaşımınım olduğu 
gerçeğine ulaşmaktayız. Zamanın git gelleri arasında 
gözden kaçan ufak ayrıntıların, bir işaret ya bir simge 
olduğunu bu yapıtta görmek mümkündür. Gerçek olarak 
algıladığımız aslında bu yönde algılamamızı sağlayan 
geçici uyarıcılardır. Gerçek algıların, gerçekleri gizlemek 
için bir simülasyon olduğu izlemine bu kitapta fazlasıyla 
kapılmaktayız. 

Antik çağlardan günümüze uzanan uzun yolcuğun 
asınla zaman duvarlarında ne kadar kısa mesafeler oldu-

ğunu idrak etmek, günübirlik geçici hırsların ne kadar boş 
unsurlar olduğunu anlamımızı sağlıyor. Son çağrı kitabı 
hayata felsefi bakmanın yani sorgulamanın bir kullanım 
kılavuzudur. Günlük çekişmelerle pespaye olmuş ruhu-

muzu dinginliğe kavuşturacak bir 
esintidir Son Çağrı kitabı. Kitap-
taki çağrı aslında insanın özünü 
bulması için bir uyarıcıdır. Bu 
uyarıcıyı Atatürk yıllar önce gör-
müş ve ömrünün son demlerinde 
onu bulmak için çalışmıştır. 

Mitolojilere, efsanelere ve an-
tik dönemlere bilim kurgu man-
tığıyla bakan bu kitap aslında bu 
kadar farklı zaman dilimlerinin 
bir bütünden ibaret olduğu algısı-
nı yerleştirmektedir zihnimize.

Okuyucuyu farklı mekân ve 
zamanlarlar arasındaki karmaşa-
dan akıcı ve özgün anlatımıyla 
kurtaran bu yapıtta üçlü zaman 
algısının doyumsuz tadını yaşa-
mak mümkün olmaktadır. Tasvir 
edilen yerlerin zihinsel berraklığı 
yazarın ayrıntıları yakalama gücü 
sayesinde gerçekleşmektedir. 

Son Çağrı kitabı içeriği bakı-
mından belgesel roman tarzında 
yazılmış bir kitaptır. Genelde 

batılı yazarlarda gördüğümüz bu içerik ve üslubu ülke-
mizde çok başarılı bir şekilde aktaran Gök Türk, bizim 
milli gururunuzu okşamaktadır. 

Kitapta anlatılan kişiler ve onların mensup olduğu ha-
yat tarzları o ortamlarda yaşayan bir insanın yazabileceği 
kadar güzel değerlendirmelerolarak karşımıza çıkmakta-
dır. Konu bütünlüğü her bölümde korunmuş ve gereksiz 
ayrılardan özenle kaçılmıştır. Kitabın tamamında günü-
müz bazı piyasa yazarlarının sırf bir eser yamak amacıyla 
yaptığı basitliklere bu eserin hiçbir yerinde rastlanmamış-
tır. Okutucuyu hep büyük bir heyecanla sürükleyen bu 
yapıtın içeriği gerek anlatılan olaylar gerekse de verilen 
bilgilerle hep sürprizlerle karşımıza çıkmaktadır.

Büyük bir keyifle okuyacağınız bu kitap, sizlere farklı 
bir eser okumanın da ayrıcalığını yaşatacaktır. Mavi Ka-
lem yayınevi tarafından basılan bu kitabı D&R mağazala-
rından temin edebilirsiniz.

HAKAN TUNÇ
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BİNGÖL PUSULARI

Bingöl dağlarını gördünüz mü? Dereleri tenha, vadile-
ri korkunç, kayaları vahşi mi vahşi... Bir zamanlar kalın, 
kara kaşlı, pos bıyıklı, kurt bakışlı, mert Bingöl çobanla-
rının gezdiği; şimdilerde savaşta erkekçe karşılarına çı-
kamadıkları yiğitleri içine düşürmek için kara yılanların 
sinsice pusular kurduğu Bingöl dağlarını...

 PUSU GECESİ
Gece olmuş, gecenin alaca karanlığı ve derin sessizliği 

kaplamıştı Bingöl dağlarını. Kayalıkların dibindeki mağa-
ranın ağzındaki düzlükte çapulcu kılıklı, eşkıya görünüm-
lü onlarca terörist, yüzü karanlık geceden daha kara “Çek-
tar” kod adlı teröristbaşının etrafında toplanmıştı. Çektar, 
sol elindeki telsizin mandalına bastı ve yılan tıslamasını 
andıran boğuk sesiyle gecenin karanlığını bozdu: “Sizde 
niye hâlâ ölü yok?” Sözleri Türkçeydi ama anlaşılması çok 
zordu. Öfkeden kudurmuş sesiyle şom ağzını bir daha açtı 
ve yırtınırcasına bağırdı:”Sizde niye hâlâ ölü yok?”

Teröristbaşının telsizden hesap sorduğu beş bölücü, 
kanlı elleri otomatik silahlarda, hain gözleri Hükümet 
Caddesi’nde bindikleri otomobilin içinde pusuda bekliyor-
du. Ne demek istediğini anlamışlardı Çektar’ın. Sağ arka 
koltukta oturan kılıksız, sarı sıçan tüylü terörist, “Anlaşıl-
dı.” deyip elindeki telsizi kapadı.

PUSUDAN BİR SAAT ÖNCE 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Hüseyin Komiser, müdürlük katında emniyet müdürü-

nü bekliyordu. Sabahtan beri ağzına bir lokma koymamış-

tı. Ne ekmek ne uykusuzluk... umurunda değildi. Onun tek 
kaygısı kanı ve canı pahasına olsa da Bingöl halkının can 
ve mal güvenliğini sağlamaktı. Bir de Ferhat Ferhat sev-
diği eşi ve biricik kızı Yaren’di. Eşiyle geçen hafta Bingöl 
merkezde yeni bir ev tutmuşlardı. Bayram iznine gidip dö-
nüşte taşınacaklardı. Ne var ki “başkaldırı” nedeniyle em-
niyette izinler kaldırıldığından kendisi Bingöl’de kalmış, 
eşi ve kızı Yaren’i memlekete göndermişti.

Koridorda hareketlilik vardı, Ülker Müdür çıkmak üze-
reydi. Çalan telefonuna baktı Hüseyin Komiser. Eşiydi 
arayan. Bingöl’e döneceklerini söyleyen eşine:”Buralar 
karışık, sen bayramı da ailenin yanında geçir, ben evi ta-
şırım, sen merak etme, ben iyiyim, çocuğumuza iyi bak.” 
dedi. Bir yandan da gözü emniyet müdürünün kapısınday-
dı. Ülker Müdür’ün çıktığını görünce eşine bir kez daha 
“Çocuğumuza iyi bak!” deyip telefonu kapadı.

Ortada Ülker Müdür, sağında yardımcısı Atıf Mü-
dür, solunda Hüseyin Komiser yürüyorlardı Hükümet 
Caddesi’nde. Kobani bahanesiyle “başkaldırı” provası 
yapıyorlardı teröristler. Yakıyorlardı, yıkıyorlardı. Masum 
halkın canına kıyıyorlardı. Ülker Müdür ve ekibiyse yakı-
lan yıkılan dükkanların sahipleriyle konuşa konuşa yürü-
yorlardı Hükümet Caddesi’nde.

BİNGÖL PUSULARI
Bingöl pusularını bilir misiniz? Haince kurulur, sinsice 

kurulur. Karanlıklardan hem de arkadan yüzlerce kurşun 
sıkılır satılmış hain ellerden. Öter de öter kahpe kurşunlar 
ve yiğitler hunharca vurulur. İşte o pusulardan biri Bingöl 
Emniyet müdürü Ülker Müdüre ve kahraman ekibine ku-

Zafer ÇUBUKCU

10 Nisan Polis Günü münasebetiyle tüm emniyet 
mensubu şehitlerimizin anısına
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ruldu.
Pusulara inat yürüyorlardı Hükümet Caddesi’nde dağ 

yürekli yiğitler. Vatan, millet, bayrak, din ve devlet uğruna 
ölmeyi cana minnet bilerek yürüyorlardı. Oysa bunu ner-
den bilecekler ki hainler.

Yürüyüşleri yavaşlamıştı. Ne kadar da kara bir gecey-
di. Lakin gönüllerinde gecenin karanlığından eser yoktu. 
Pırıl pırıl duygular aydınlatıyordu gönüllerini. Üçü de söz 
birliği etmişçesine başlarını kaldırıp Bingöl dağlarının ar-
dındaki ufka baktılar. Hüseyin Komiser’in gözleri uzak 
ufuklara daldı. Gözbebeğinin birinde eşi, diğerinde,  kara 
üzüm gözlü yavrusu Yaren kalakaldı. Birden bir ses du-
yuldu Hükümet Caddesi’inde. Kulakları sağır eden bu sesi 
tanıyorlardı önceden.

Satılmış beş uşak, bindikleri otomobilin içinden onlar-
ca kez patlattı silahlarını.Mahşeri andırıyordu Hükümet 
Caddesi. Kurşun sesleri şehrin üstünden Bingöl dağlarına 
ulaştı. Sallandı dağlarda meşeler. Kuşlar havalandı dalla-
rından. Yapraklar düştü yere.

“Ya Allah” diye haykırdı yiğitler. Onlar haykırdıkça ha-
yasızların silahlarından boşaldı kızıl kurşunlar. İlk fukara 
babası, asil mi asil Ülker Müdür düştü yere. Sonra yiğitler 
yiğidi Atıf Şahin müdür “Yandım anam!” diyerek bir çınar 
devrilişi gibi ağır ağır düştü toprağa.

Hüseyin Komiser yere düşmemişti, henüz ayaktaydı. 
Kandan ve terden sımsıcak olmuş elinin birini eşine, öteki-
ni kızı Yaren’e uzatmıştı, gözleriyse hala Bingöl dağlarının 
ardındaki ufuklardaydı. Sırtından yediği onlarca kurşun 
gül olup çıkarken göğsünden artık dizlerinin üstündeydi ve 
yediği onca kurşun tüm bedenini tir tir titretiyordu. Daha 
fazla dayanamadı, solan gül yapraklarının toprağa düşüşü 
gibi yavaş yavaş düştü toprağa. 

Yiğit Komiser düşerken toprağın kara bağrına, minik 
kızı Yaren de aynı anda derin uykusundan “Babacığım!” 
nidasıyla uyanıverdi yatağından. Başladı içli içli ağlama-
ya. Ana yüreği bu anlamıştı bir şeyler olduğunu. Dağlarca 
kabardı yüreği, bastı yavrusunu bağrına, dağlandı da dağ-
landı.

BAŞKALDIRANLARIN BAŞI ALINIR
Üç yiğidin silah arkadaşları anında yemin içtiler şehit-

lerin başucunda: «ANALARINDAN DOĞDUKLARINA 
PİŞMAN EDECEĞİZ, BAŞLARINI ALACAĞIZ İTLE-
RİN!»

Buldular izlerini, düştüler peşlerine... Ve satılmış beş 
uşak inlerine giremeden Bingöl-Genç yolunda kıstırıldı. 
Öfkeler düğümlendi gözlerde, yüreklerde... Ve eller do-
kundu tetiklere...

Yeminler tutulmuş, başkaldıranların başları alınmış-
tı. Şehitlerimizin silah arkadaşları yeminlerini tutma-
nın ve görevlerini yapmış olmanın hazzıyla Hükümet 
Caddesi’ne döndüler. Şehitlerimizin kanları Bingöl top-
rağına karışmış oracıkta duruyordu. Operasyondan dönen 
polislerden biri gür sesiyle haykırdı:

“GAYRI FIRAT VE DİCLE’DE AKAN SU DE-
ĞİL; KAN VE GÖZYAŞLARIMIZDIR. BİR KEZ 
DAHA ŞEHİT KANLARIYLA SULADIK TOPRA-
ĞIMIZI VE BİN KEZ DAHA VATAN OLDU BİN-
GÖL!”

Üniversite yıllarımda Başbuğumuz merhum 
Alpaslan Türkeş’in özel seminerlerine 
katıldık. Birinde demişti ki: “Evladım, siz 
zaten ailelerinizde ülkücü yetişiyorsunuz; 
biz, farklı ve fazla bir şey yapmıyoruz ki... 
Ailelerinizin verdiği bilgi, eğitim, milli 
ve manevî şuur işin temeli... Biz bunları 
işlemeye devam ediyoruz.” İşte Hamza 
Hoca gurbette, yabancı milletlerin hâkim 
kültürlerinin asimile etme riski altında 
çil yavrusu gibi dağılmış Türk insanının 
kimliğini kazanıp, koruması davasında 
iğneyle kuyu kazarcasına çalıştı. Eline çocuk 
verildiyse çocuğu, genç verildiyse genci 
sıfırdan başlayarak yetiştirdi de... Ana-
babalara, Avrupa’daki Türk toplumuna çok 
yardımcı oldu. Eve gelen misafirin Türk 
ailelerinde nasıl karşılanacağından; Orta 
Asya’dan Viyana’ya Türk tarihini, olayları 
kahramanlarına kadar akla ne gelirse her 
konuyu işledi.
 Ali BATMAN
 Ülkü Ocakları ve Türk Federasyonu
 Eski Genel Başkanı
 (Arka kapaktan)

Kutlu Yolun Bir Karıncası
Hamza ERAVŞAR
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MEHMET NECATİ DEMİRCAN’IN ÖDÜLLÜ ROMANI 
RUMELİ’DE HAZAN MEVSİMİ

Mehmet YILMAZTÜRK

Rumeli’de Hazan Mevsimi romanı İlesam-Akçağ Ro-
man Yarışması’nda birincilik ödülü aldı. 1016 yılı Ocak 
ayında Akçağ Yayınevi tarafından kitap hâline getirildi ve 
okuruyla buluştu. 

Mehmet Necati Demircan, dedesinden dinlediği hü-
zünlü savaş öykülerini hiç unutmamış. Balkan Savaşı’na 
katılıp Bulgarların eline esir düşen Ahmet Demircan, şahit 
olduğu olayları ağlayarak anlatırmış. Seksen yaşındaki de-
desinin kurumuş göz pınarlarından süzülen yaşlar, yıllar 
sonra yazarın etkileyici üslubuyla okurun ruhuna dokunu-
yor.

İki yılı aşan bir araştırma, inceleme sürecinden son-
ra romanın yazım aşamasına geçilmiş. Tarihî gerçeklikle 
kurmaca gerçeklik harmanlanmış. Başarılı betimlemeler 
vasıtasıyla Osmanlı Devleti’nin son döneminde yönetim 
kademesinde bulunan İttihatçılar gözlerimizin önünde 
canlanıveriyor. 

Tarih bir bilim dalıdır, roman ise sanat eseri. Romanda 
öncelik bilgilendirme değil, insanda estetik haz uyandır-
madır. Tarih bilimi; aşk, ihanet, ihtiras gibi insan gerçeğin-
den uzak durur. Bu nedenle soyut kalır. Roman bu boşluğu 
tamamlar, tarihi somutlaştırır.

Yazar romanın giriş bölümünde başarılı betimlemelerle 
Rumeli coğrafyasını bir tablo tadında gözler önüne serili-
yor:

Vardar’ın yolculuğu Şar Dağı’ndan başlar. Başı du-
manlı dağların doruklarından çıktığı yolculuğunda be-
reketi, doğurganlığı, hırçınlığı, gem vurulmazlığı taşır 
aşağılara. Bu maceralı yolculuk, ovaya inince bir çileye 
dönüşür, eski ihtişamını kaybeder. Sudan çıkmış 
balığa döner, bir o yana atar kendini, bir bu 
yana. Rumeli’nin ortasında döner du-
rur, ovada menderesler çizer. Men-
dereslerin kimi yerlerinde sazlık-
lar, bataklıklar bulunur. (s. 5)

Tarihî roman yazmak, zor ve 
zahmetli bir iş... Geri planında 
uzun soluklu çalışma yatıyor. 
Arşiv taraması, makalelerin, 
incelemelerin okunması, kay-
nak kişilerle yapılan görüşme-
ler bu çalışmalardan bazıları. 
Rumeli’de Hazan Mevsimi’ni 
okudukça emperyalist güçlerin uy-
gulama planlarında bir farklılık göre-
miyorsunuz:

Vali, olaydan haberdar edilince jandarma birliğini de 
yanına alarak Üsküp köylerini didik didik etti. Söylenenler 
doğruydu. VMRO adlı gizli örgüt bölgeyi haraca kesmişti. 
Kendisine ait silahlı adamları vardı. Esnaftan vergi top-
luyordu. Bulgar ailelerin erkek çocuklarını zorla askere 
alıyordu. Evlerden örgüt propagandası yapan yayınlar, si-
lahlar, bombalar çıkmıştı. Osmanlı bunun farkına ancak 
bir ihbar sonucu varabilmişti. Durum çok ciddiydi. (s. 19)

Tarihçilerin dahi farklı değerlendirdiği bir dönemi ro-
manlaştırmak oldukça sıkıntılı bir süreç. Eleştirilere kar-
şılık verebilmek için romanda anlatılanların belgelendiril-
mesi gerekiyor. Roman, sanatsal bir metin olduğu hâlde 
bilimsel bir metin gibi değerlendiriyor.

Romanda tarihî gerçeklik kurgusal gerçekliğe dönü-
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şüyor. Yazar, tarihî olayları tarihî 
gerçekliğe sadık kalarak vermek için 
olağanüstü bir çaba harcamış. Çünkü 
Türk okuru yazardan tarihî romanın 
tarihî gerçeklere uygun olarak yazıl-
masını bekliyor. Romanda yer yer 
geri dönüş tekniği uygulanıyor. Ör-
neğin Saru Saltuk’un türbesi tanıtılır-
ken Saru Saltuk’un Rumeli’ye geliş 
öyküsü folklorik bir özellikte anlatı-
lıyor:

Hıristiyanlar için kutsal olan Sveti 
Naum Manastırı Müslümanlar için de 
kutsaldır. Hacı Bektaşi Veli’den “Sarı 
Saltuk, seni Rum’a saldık.” sözüyle 
el alan Sarı Saltuk, bir seccade üze-
rinde Ohri Gölü’nü geçerek, Sveti 
Naum Manastırı’nın bulunduğu böl-
geye gelmiş, burayı yurt tutmuştur. 
Sarı Saltuk’a gönülden bağlı Bektaşi-
ler her Cuma türbeyi ziyaret ederler. 
Cuma günleri Sarı Saltuk’ta panayır 
kurulur. (s. 41)

Romancı, tarihe mal olmuş bir gerçeklikten hareket 
eder fakat tarihçi gibi nesnel davranamaz. Yazar, geçmi-
şi romanın ögeleri olan olay örgüsü, kişiler, zaman ve 
mekâna bağlı olarak yeniden kurgular, muhayyilesinde 
şekillendirir ve okuyucuya aktarır. Romanda tarihin karan-
lıkta kalmış boşlukları kurmacanın yardımıyla doldurur:

Niyazi’nin çocukluk yılları Resne’de geçti. Zaman za-
man Resne’ye hâkim tepelere çıkar, ufka bakar, uzaktaki 
tepelerin bulutlar içerisinde kaybolan siluetlerini görür, 
dünyayı Resne’den ibaret sanırdı. Büyüdükçe dünya da 
büyüdü. Ufukların ötesindeki dünyaların farkına vardı. 
Zamanla kardeşleri Osman, Murtaza, Lütfiye ve Güllü 
dünyaya geldi, aile büyüdü. (s.42) 

Türk edebiyatında geçmişten günümüze çok sayıda 
tarihî roman yazıldı. Yazılmaya da devam edecek. Bazı 
romancılar tarihi popüler hale getirdi. Aşk, macera ve cin-
sellikle süslenen tarih okura roman olarak sunuldu. Okur, 
tarihî roman tozuna bulanmış macera romanı okudu. Çala-
kalem romanlar yazıldı. Kimi tarihî romanda tarih sadece 
zemin olarak kullanıldı. Bazı romanlarda ise bir dönem ele 
alınarak geniş kapsamlı olarak anlatıldı.

Rumeli’de Hazan Mevsimi’nde Rus Konso-
los Rostkovski’nin öldürülmesi ve gelişen olaylar bir 
Osmanlı-Rus savaşının önlenmesi uğruna verilen tavizleri 
gözler önüne seriyor. Bukova’dan Manastır’a dönen Kon-
solos, kendisine selam vermediklerini ileri sürerek Nüzhe-
tiye Karakolu önünde nöbet tutan askerlere hakaret edip, 
kamçıyla vurmaya başlıyor. İtişip kakışma esnasında silah 
ateş alıyor, Konsolos ölüyor. Ardından yaşanan gelişmele-
ri romandan izleyelim:

Sultan Abdülhamit, olaydan duyduğu derin üzüntü-
yü ifade etmek için Rus Çarı Nikola’ya bir taziye telgrafı 
çekti. 11 Ağustos 1903 tarihli telgrafta olaya karışan jan-

darmaların yargılanması için divan-ı 
harbin kurulduğunu, başta Vali olmak 
üzere olayla ilgili görevlilerin görev-
den alındığı, haklarında soruşturma 
açıldığı Konsolos Rostkovski’nin ai-
lesine tazminat ödeneceği belirtili-
yordu. (s. 109)

İki asker hakkında idam kararı ve-
rilir.

... Rusya Konsolosluk yetki-
lileri idam kararının Nüzhetiye 
Caddesi’nde konsolosun vurulduğu 
yerde halka açık olarak uygulanma-
sını istiyorlardı. Bununla da yetinme-
yerek iki bölük askerin de idam sıra-
sında hazır bulunmasını istiyorlardı. 
Sadaret, Rus konsolosluk yetkilileri-
nin isteklerinin istedikleri şekilde ye-
rine getirilmesini istedi. 

Romanda şahıs kadrosu çok geniş 
tutulmuş. Kimler yok ki... Enver Bey 
(Paşa), Talat Bey (Paşa), Kazım Bey 
(Karabekir), Resneli Niyazi bey gibi 

tarihe mal olmuş gerçek kişilerin yanı sıra birçok kurgu 
kahraman... Bütün bu kahramanlar; beş yüz sekiz sayfalık 
romanda Selanik, Resne, Manastır, Edirne gibi çok geniş 
bir coğrafyada olay örgüsüne bağlı olarak kendi serüvenle-
rini yaşıyorlar. Kimi zaman onları gece karanlığında İttihat 
ve Terakkiye katılış merasiminde kimi zaman Rumeli dağ-
larında eşkıya kovalarken görüyoruz. 

Meşrutiyetin ilanıyla bütün sorunların çözüleceğini dü-
şünen İttihatçılar, Meşrutiyet sonrasında yola birlikte çık-
tıkları Bulgar, Sırp, Rum çetecilerin ihanetleriyle karşılaşı-
yorlar. Müslüman Arnavutların dinmek bilmeyen isyanları 
İttihatçıları hırpalıyor. 

Bu durum romanın 335. sayfasında yazar anlatıcının 
anlatımıyla ifade ediliyor:

Rumeli’deki Arnavut isyanları aradan geçen dört yıla 
rağmen sürüp gidiyordu. Arnavutlar huzursuzdu. İttihat ve 
Terakkiye meydan okuyorlardı. Dört yılda dört isyan ya-
şanmıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti bir yandan bu isyan-
ları bastırmaya çalışırken öte yandan muhalefet, Mecliste 
İttihatçıların başarısızlıklarını acımasızca eleştiriyordu. 
İttihatçılar için çember gittikçe daralıyordu. Bu kuşatıl-
mışlık onları gittikçe sertleştiriyordu.

İttihatçılar, iktidarı bırakmak zorunda kalıyor. Bütün 
Balkanlar kaybediliyor. Düşman Çatalca önlerine geliyor. 
Ülkenin içinde bulunduğu bu acı tabloda bile İstanbul’da 
iktidar oyunlarının büyüsüne kapılanlar gerçekleri görüp 
anlayamıyor.

Balkan Savaşı’nın trajik görüntüleri okuyucuda acı bir 
tat bırakıyor. Yaşadığımız bu toprakların son kalemiz oldu-
ğunu anlıyoruz. Bu tanıtım yazısında romanın olay örgüsü 
hakkında fazla ayrıntıya girmekten kaçınıldı. Bundan son-
rası için söz okuyucuda...  

“Romancı, tarihe 
mal olmuş bir 
gerçeklikten 

hareket eder fakat 
tarihçi gibi nesnel 
davranamaz. Yazar, 
geçmişi romanın ögeleri 
olan olay örgüsü, kişiler, 
zaman ve mekâna bağlı 
olarak yeniden kurgular, 
muhayyilesinde 
şekillendirir ve 
okuyucuya aktarır. 
Romanda tarihin 
karanlıkta kalmış 
boşlukları kurmacanın 
yardımıyla doldurur:”
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GÖMÜRGENLİ OZAN 
HABİP KARAASLAN ile NASIL TANIŞTIK?

“Türk dili” konulu konferansta Türk halk şiirinden 
örnekler sunmak istedim. Kitaplığımın o bölümünde yer 
alan kitaplardan biri de Tahir Kutsi’nin “Türk Halk Şiiri” 
adlı antolojisi idi. Hatayi, Yunus Emre, Karacaoğlan ve 
Dadaloğlu’ndan birer şiir seçtim. Amacım, bu şiirlerde-
ki sade Türkçe ve duru anlatımı gözler önüne sermekti. 
Kitabın sayfalarında dolaşırken Habip Karaaslan’a rastla-
dım. Bu ad beni 45 yıl önceye, 1970’e götürdü.

O yıl, Elâzığ Devrim Ortaokulu’nda Türkçe öğret-
meniyim. Şehrin merkezindeki evimden Mustafa Paşa 
Mahallesindeki okuluma ve ilk derse yetişmek için seri 
adımlarla ilerliyorum. Elinde büyükçe ve eskice bir valiz 
olan esmer bir adam beni durdurdu:

-Beyefendi, bana yardımcı olur musunuz?

-Tabii, buyurun.

-Devrim Ortaokulu nerededir? Oraya nasıl giderim?

-Ben de oraya gidiyorum, sizi götürebilirim.

Yan yana yürümeye başladık. Bir yandan da konuşu-
yoruz:

-Devrim Ortaokulu’nu niçin sordunuz? Orada bir işi-
niz mi var?

-O okulda Kayserili hemşehrim Mustafa Öztürk adlı 
bir öğretmen varmış, onu göreceğim, dedi.

-Kayserili o öğretmen benim. Siz kimsiniz?

-Ben Gömürgenli ozan Habip Karaaslan’ım. Sizinle 
tanışmak istedim. Kitabımın satılmasına yardımcı olaca-
ğınızı umuyorum.

Habip Karaaslan ismini lise öğrencisiyken duymuş, 
antolojilerde yer alan şiirlerini de çok sevip okumuştum. 
Birden bir mutluluğun yüreğime dolduğunu hissettim. O 
da çok sevinmişti. Kucaklaştık. Doğru okula gittik.

Okula varır varmaz Müdür Beye çıktım, Ozan’ı tanıt-
tım. Onun sınıflara girip şiirlerini okumasına izin verme-
sini talep ettim. Bu sayede öğrenciler hem bir ozanı hem 
de Türk halk şiirini tanıyacaklardı. Bu bulunmaz fırsat 
kaçırılmamalıydı.

Müdür Bey hiç tereddüt etmeden izin verdi. O gün 
beraberce sınıflara girdik. O şiirlerini okudu, öğrencilerin 
sorularını yanıtladı. Ben ise onun sayesinde Türk halk 
şiirinin özelliklerini öğrencilerime daha iyi kavratmış 
oldum. Elâzığ’a getirdiği bütün kitaplar, o gün tükendi. 
Herkes mutlu oldu. Ben bir Türk ozanına yardımcı olma-
nın mutluluğunu yaşadım. O da kendisine gösterilen ilgi 
ve sevgi nedeniyle memnundu.

Türk kültürünü kuşaktan kuşağa aktaran ve Türk dilini 
asırlar boyu yaşatan ozanlarımızı çok seviyorum. Allah 
vergisi yeteneklerine, söz söylemekteki ustalıklarına hay-
ranım. Hizmetleri büyük, yürekleri zengin olan ozanları-

Mustafa ÖZTÜRK
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mız çoğunlukla yoksulluk içinde yaşadılar. Çiftçilik 
yaparak, koyun güderek ve destan okuyarak geçin-
meye çalıştılar. Gömürgenli Türkmen Ozan Habip 
Karaaslan da bunlardan biridir. Onu hiç unutmadım. 
Gurbetteki o güzel karşılaşma ve ozanlara duyduğum 
sevgidendir sanırım. 1973’te vefat ettiğini duydum. O 
şimdi koşma ve destanlarıyla yaşıyor. Ancak Kayseri’de 
ve memleketi olan Akkışla ve Gömürgen’de hak ettiği 
ilgi ve değeri gördüğü kanaatinde değilim. Değerli oza-
nın Türk İstiklâl Savaşı’nı anlatan “Destan”ı bile, tek 
başına, onun vatan sevgisi ve şairlik kudretinin delilidir. 
Bu şiir tarih ve Türkçe derslerinde, millî bayramlarda öğ-
rencilere okutturulmalıdır. Ozan Abdulvahap Kocaman 
bu şiiri, ülkücülerce tertiplenen kahramanlık gecelerinde 
okuyarak herkesi coştururdu.

İstiklâl harbinde biz bu vatanı
Başı başa vere vere kurtardık
İnanmazsan git konuştur atanı
Kara günler göre göre kurtardık

Unuttun mu emeğini Ata’nın
Deden yok mu senin şehit yatanın
Bütün çevresine nurlu vatanın
Cesetten ağ öre öre kurtardık

Türk kadını koştu kazma kürekle
Mermi çekti kucağında bebekle
Kara barut ile dolma tüfekle
Topa karşı dura dura kurtardık

Devletlerle açılmıştı aramız
Dövüşmeden başka yoktu çaremiz
İlaçsız doktorsuz kendi yaramız
Gömlek yırtıp sara sara kurtardık

Pes demedik devletlerin birine
Nöbet tuttuk subayından erine
Top tüfek, süngü, mermi yerine
Sopa ile vura vura kurtardık

Sırrımızı yad ellere açmadık
Candan geçtik yurdumuzdan geçmedik
Kurşundan, süngüden dönüp kaçmadık
Göksümüzü gere gere kurtardık

Mehmetçik süngüyü taktı sılada
Kaldı düşmanların başı belada
Sakarya, İnönü, Çanakkale’de
Nice çember yara yara kurtardık

Büyük bir kumandan var idi başta
Küçük büyük asker idik her yaşta
Kars’ta, Erzurum’da, Sarıkamış’ta
Yüz bin şehit vere vere kurtardık

Çok şükürler olsun kalmadık yasta
Düşmanlar sanmıştı Türkleri hasta
Ankara, Erzurum, koca Sivas’ta
İstişare kura kura kurtardık

Bak ne dersler verdik Türk’e çatana
Ne oyunlar yaptık çalım satana
Maraş, Gaziantep, Mersin, Adana
Kanımızı sere sere kurtardık

Sorarsan Türklerin aslı nereli
Fatih, Yavuz, Alpaslanlar sıralı
Hedefimiz Akdeniz’dir ileri
Domuzları süre süre kurtardık

DESTAN

“1973’te vefat ettiğini 
duydum. O şimdi koşma ve 
destanlarıyla yaşıyor. Ancak 

Kayseri’de ve memleketi olan 
Akkışla ve Gömürgen’de hak 
ettiği ilgi ve değeri gördüğü 
kanaatinde değilim.”
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Yekten Çirkinleşmenin Arifesinde
Yavuz Sezer OĞUZHAN

Çok basit bir çıkarım; estetik olmayan her şey çirkin-
dir; estetik olan her şey de güzeldir.

Estetizmi sadece madde bağlamında değerlendirmek 
yanlış olur. Yani estetizm kavramını görüntüyle sınırla-
mak, bu kavramın anlamına yakışmaz. Bir kişinin güzel-
liği, o kişinin sadece yüz 
ve beden güzelliği değil 
aynı zamanda giyiniş tarzı, 
konuşma şekli, davranışı 
ve tabi ki kültürel birikim 
anlamında ‘dolu’ olma 
sıfatıyla mümkündür. 
Çemberi belki çok daralt-
tık ama güzel olmak kolay 
değil vesselam.

Peki, bir toplumun gü-
zelliği ve çirkinliği nasıl olur? Çok basit. Bir toplum;

Mimari anlayışıyla,
Müzik zevkiyle,
Edebiyatave sanata yaklaşımıyla,
Kültürel seviyesiyle ve
Hassaslaştığı konularla değerlendirilmelidir.
Bu aşamada estetizmin neresinde olduğumuzu idrak 

edebiliriz.
Mimari anlayışımızın geldiği noktayı tarif etmek 

mümkün değil. Zira son asırda inşa edilen hangi yapıda 
güzelliği görebiliyorsunuz? Bırakın koca koca binaları, 
süslü-püslü caddeleri, mabetlerimiz dahi estetizmden o 
kadar uzak ki... Kaldı ki bir kültürün, bir inancın güzel 
olması beklenen ilk yerleridir mabetler. Kapital sistemin 
sonuçlarından olan sosyal kopukluk, memleketi AVM 
cennetine dönüştürürken çirkinliğin ve kasvetin kucağın-
da buluyoruz kendimizi.Beton şehirlerden, asfalt cehen-
neminden bir kurtuluş umudumu da yekten kaybetmiş 
vaziyetteyim.

İşin acı yanı ise; çirkin yapılardan şikâyetçi olmama-
mız değil, bu çirkinliğin farkında olmamamız.

Hangi müzik tarzını beğeniyor olursanız olun, din-
lediğiniz ezgiler size ne katıyor? Toplum olarak müzik 
anlayışımız o kadar geri sarıyor ki, idollerimiz artık içi 
boş şarkıları seslendiren boştan daha öte şarkıcılardır da 
haberimiz yoktur. Şarkılarda ne bir anlam var artık ne de 
ezgilerde güzellik. Dım-tıs kültürünün yansımasından 
ibaret artık müzik zevkimiz. Popüler kültür ve mantık 
dışı arayışlar bedenini ön plana çıkaran varlıktan yoksun 

kimseleri başımıza taç etti. Magazin programlarında boy 
boy görünen bu yüksek tabaka(!), şarkıcı olarak değil de 
ses sanatçısı olarak evlerimize girince yavaş yavaş tüken-
mekte olduğumuzu idrak etmeye başlıyorum.

İşin acı yanı ise; olmayan seslerden, çirkin manzara-
lardan şikâyetçi olmama-
mız değil, bu çirkinliğin 
farkında olmamamız…

Edebiyata ilgimiz, sa-
dece lisede yazılıdan önce 
şöyle bir karıştırılan edebi-
yat kitaplarına göz atmakla 
sınırlı kaldı. Ne bir şair 
tanıyoruz ne bir roman ha-
tırlıyoruz ne de bir hikâye 
okuyoruz. Bir toplum, 

estetik duygulardan ne kadar uzak kalırsa edebiyattan ve 
sanattan o kadar uzaklaşır. Şu memlekette sanatçılar ve 
edebiyatçılar azar azar çıkıyor ve toplum içinde yeteri 
kadar saygı görmüyorsa kurtuluş ümidi de kalmamış de-
mektir. Edebiyattan ve sanattan yoksun bir toplum kuru 
bir kalabalıktan başka bir şey değildir.

İşin acı yanı ise; edebiyatı ‘iki kelam etme’ olarak gö-
ren ve sanatı da dillere sakız eden bu zihniyetten şikâyetçi 
olmamamız değil, bu çirkinliğin farkında olmamamız…

Bunun sebebi ve sonucu kültürel seviyenin ayaklar 
altında değil, hiç dönme ümidi olmayan uzaklara gidip 
kaybolmasıdır.

Platon’un son estetizm anlayışı parça-bütün ilişkisine 
dayanıyordu(Daha önceleri düşüncesi-ilk çağlarında- es-
tetizmin idelerden ibaret olduğu yönünde idi). Şimdi say-
dığımız bu parçalardan biri düzelse her şey düzelecek mi? 
Hayır. Güzellik için her bir parçanın güzel olması gerekir 
ki bütün, güzel olsun.

Çirkinleşiyoruz. Yavaş yavaş, sessiz sakin, uluorta 
kayboluyoruz çirkinliğin içinde. 

“Bir kültürün, bir inancın 
güzel olması beklenen ilk 
yerleridir mabetler. Kapital 

sistemin sonuçlarından olan sosyal 
kopukluk, memleketi AVM cennetine 
dönüştürürken çirkinliğin ve kasvetin 
kucağında buluyoruz kendimizi.”
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CÖNKLERDEN
SEÇTİKLERİMİZ

Cönk: Bir görüşe göre, cönkün aslı Türkçe olup, “tür-
lü konuların, özellikle çeşitli şâirlerden seçilmiş şiirlerin 
yazılı olduğu kitap veya defter” manasına gelir. 15-20 
uzunluğunda, 8-10 cm eninde bir bloknot gibidir. Ayrıca 
cönke “büyük gemi, fakirlerin kullandığı satrançlı çul ve 
kilim, büyük nesne” manaları da verilmiştir. Veled Çelebi 
(İzbudak) da  “cönk” kelimesinin “tespit etmek, derle-
mek, ciltlemek” manalarına  gelen “önemek, cönlemek” 
fiilinden türemiş olduğunu ileri sürmektedir. Resimde de 
görüleceği gibi; görünüşte eni dar ve boyu uzun defter 
gibi olup, eni tarafından ciltlenmiştir. Ciltleri, genellikle 
siyah deri ile kaplıdır ve cildin orta yerinde bir mühür 
(damga) bulunur. Cönklerin biçimine göre, halk arasında 
“sığırdili veya “dana dili” olarak da adlandırılmıştır. Ger-
çekte ise, halk edebiyatının en önemli yazılı kaynakların-
dan biri, hatta birincisidir.

Cönkler’in iç kısmı(mahiyeti):Halk edebiyatı mah-
sullerinin tamamını içerir. Mesela; Tekke şairleri veya 
saz şâirlerinin şiirleri, bâdeli, bâdesiz âşıkların çeşitli 
şiirleri de cönklerin içinde yer alır. Cönklerin içinde, çoğu 
kez şiir olarak ay tutulması, güneş tutulması, sel, kıtlık, 
deprem, savaş, barış gibi tabiat olaylarının tarihlerini iş-
lendiği gibi, cönk yazan kişinin çocuklarının doğum veya 
tarihlerini de cönkün bir kenarında kimi zaman görüle-

bilmektedir. Cönklerde ilaç tarifleri, veciz sözler, dualar, 
ilahiler, fıkralar, maniler, türküler ve halk hikayeleri de 
bulunabilir.

Cönk yazarları: Cönkleri tutan(yazan) kişiler, umu-
miyetle şiir seven, okur-yazar kimselerdir. Bunlar da iki 
kısımdır: Cönkü tutan ve yazan kişi eğer şâir ise, cönkün 
için yalnız kendi şiirleri yazılı olup, en güvenilir ve sıh-
hatli cönk bu cönktür.  Şâyet, cönkü yazan kişi  şâir değil-
se, o başka başka şâirlerin şiirlerini yazdığı cönge almış 
demektir.  Bu şiirler 30 şiir veya şairden oluşmuş ise 
Si-Pare (supara) cönk denir. Cönkler, Türklerin bulduğu   
“Rık’a” yazısı ile yazılır. Bu yazıyı Arablar, Farslar bil-
mezler ve okuyamazlar.  Cönklerde önceleri, yazan kişi-
lerin adları belli iken, daha sonra, cönkün el değiştirmesi 
nedeniyle cönkü tutanın ismi ya silinmiş, ya karalanmış 
veya yırtılmıştır. Cönklerin çok azında, cönkü tutanın 
ismi ve yazıldığı bölge, yer bulunmaktadır.   Cönklerin ta-
rihin hangi döneminde yazıldığı kesin olarak belli değilse 
de, XV. Yüzyıldan itibaren yazıldığı ve kullanıldığı bilin-
mektedir.  Dr. Rasim Deniz Özel Kütüphanesi’nde 50’den 
fazla el yazması cönk bulunmaktadır.

Cönklerin önemi: Cönkler,Türk halk edebiyatının bi-
rinci kaynakları olup, her biri kendine özgü birer tek nusha 
eserlerdir. Türk edebiyatının asırlardır, yaza geldiği ede-
biyatımızın tamamlayıcı ve belirleyici unsurlarıdır. Ede-
biyat tarihi araştırmacılarının can simidi olarak bilinirler. 
Cönklerin günümüzde okunması kadar, elde edilmesi de 
çok zordur. Çünkü, cönklerin kıymetini bilemediğimiz, 
gereğince değer veremediğimiz için yüzlerce cönkümüz 
Avrupa’ya, Amerika’ya satılmıştır. Ülkemizden toplatılan 
cönklerden sadece Kayseri’den ABD – Chicago (Şikago) 
kütüphanelerinde 30’dan fazla cönk bulunduğu halde biz-
ler para karşılığı mikrofilmini dahi alamamaktayız. Hal 
böyle iken elimizdeki cönklerin kıymetini bilmeli, elimiz-
den çıkmış cönklere ulaşmanın yollarını aramalıyız. Milli 
ve yerel tarihimizin pek çok önemli konusu belki de bu 
cönklerde gün ışığına çıkmayı beklemektedir.

      Kayserili Şâir Himmeti’den bir bir Koşma:
      Pehlivan denir mi her pehlivana
      Geyip kisbetini yağlanmayınca
      Dervişan denir mi her dervişana
      Derğaha yüz tutup ağlanmayınca

      Söndürme kalbinde yak mah-ı tâbı
      Zayıf akıl döndüremez dolabı
      Her akan pınara uzatma kabı
      Kızılırmak gibi çağlamayınca

     Himmeti der; sözün sonun sayamam
     Aşkın meyin nûş-eyledim ayılmam
     Her âlime Şah-ı Merdan diyemem
     Batında palası bağlanmayınca.         

Dr. Rasim DENİZ
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Hafv ve Reca
Buradaki birçok arkadaşla yollarımız kesişti fiziki ma-

nada, gönüllerimiz zaten frekans itibariyle tutuyordu. İki 
değerli albayım. Erzurum’da çalıştılar. Fehmi ağabey ça-
lışmanın da ötesinde izler bıraktı, Doğu’da bir milli vicdan 
olarak… Yani kadife eldiven içinde demir yumruktur der-
ler devlet için. Devlet tebasına karşı hafv ve reca bağıyla 
bağlığıdır derler. Hafv, suç işleyene; devlete, millete,  hu-
kuka aykırı hareket edene karşı demir yumruktur. Reca ise 
ben suç işlesem bile anam hastaneye gittiğinde reis-i cum-
hurun anası gibi eşit muamele görür diye adaletinden emin 
olmaktır. Değerli komutanlarım bölgede görev yaparken 
hafv ve reca ile millet ve devlet arasında köprü oldular. 
Allah kendilerinden razı olsun. 

 
Okuyan ve Düşünen Adam: Mustafa Koç
Koç Grubu bayisiyim. Mustafa Koç  Erzurum’a sık ge-

lirdi kayak merakı nedeniyle. Bir tanışıklığımız, hatta ta-
nışıklığın ilerisinde bir frekans benzerliği oluştu. Mustafa 
bey kamuoyundaki algısının çok ötesinde, önemini taşıdı-
ğı soyadından, yaptığı işten alan bir adam. Ama değerini 
meziyetlerinden alan bir adamdı. Merhametliydi, mute-
vazıydı. Zaten cenaze namazını takip edenler görmüştür 
tabutunun başında Ankara seymenleri yerel kıyafetleriyle 
bekliyordu. Yine Mevlana’nın diliyle söylersek, pergel gibi 
bir adam düşünün… Pergelin bir ucu sıkı sıkıya hakikate 
rapt olunmuş… Onun merkezi Allahualem Ankara’ydı, 
Hacıbayram’dı. Diğeriyle bir dünya vatandaşıydı. Oku-
yan bir adamdı, düşünen bir adamdı. 
Hayat tarzı çok bizi ilgilendirmez. Şa-
hit olduğumuz iyiliklerini söylemek 
zorundayız ölmüşlerin. Şimdi Müs-
lümanlık bunu gerektirir, Türk ahlakı 
bunu gerektirir. Müslümanlık ölülerin 
arkasından hayırla konuşmayı emre-
der. Ama Müslümancılık adına devle-
ti kuran insanın annesine küfredecek 
kadar da bir hezeyan vardı. O zaman 
bunlardan hangisi İslam? Dini, bü-
tün kurallarıyla içselleştirmek, kabul 
etmek Müslümanlık, Müslümanlığı 
ticaret ve siyasetin aksesuvarı olarak 
telakki etmek ve bir beşer ideolojisi 
gibi düşünmek de diğeri…

Türkçe’ye hizmetleri de olan 
kıymetli bir Maraş evladı Cumhur-
başkanının yanında sahneye çıktı… 
Cumhurbaşkanının “Sizin selamınızı 
özledik” sözleri üzerine, o da “Hepini-
zi antikapitalist, antifaşist, antinazist 

selamlarımla selamlıyorum. Ne mutlu müslümanım diye” 
dedi… Şimdi elbette burada farklı illerden insanlar var. 
Bizim mahalli dilimiz de budur, “Elhamdülillah müslama-
nım” deriz. Ama siz bunu ideolojik olarak telaffuz eder-
seniz, “Ne mutlu Türküm diyene”nin mefhumu muhalifi 
olarak konuşursunuz o zaman sizi cennete götürecek bir 
amel bir başka tehlikeye de götürebilir.Bu manada Musta-
fa beye dönersek, Mustafa bey yerli bir adamdı. Ayakları 
bu topraklar üzerinde olan yerli bir adamdı, merhametli 
bir adamdı. Bizim gibi ortalama bir bayisinin görüşlerine 
müracaat edebilecek kadar da mutevazi biriydi ama onun 
tevazusundan çok dinleyen tarafı Türkiye’de bir stratejik 
düşünce merkezinin, sivil bir stratejik düşünce merkezinin 
oluşturulmasının adımlarını atıyordu sanki. Türkiye’de bu 
manada belki çok fazla merkez var. Fakat gerçekten sivil, 
bir siyasi partiye servis yapmayan, bir yabancı servise ser-
vis yapmayan, hakikati ortaya koyan, analiz eden, konuyu 
değerlendiren merkezlere ihtiyaç var. Sanki Mustafa Bey 
de böyle Anadolu’nun nabzını tutmaya çalışmakla, Türki-
ye’deki kategorize edilmiş grupları tanımaya çalışmakla 
böyle bir merkez oluşturma, belki –kendisi öyle vasıflan-
dırmazdı ama- milli merkez ihtiyacındaydı. 

Düşünce Merkezi Bir İhtiyaçtır
Yeni Ufuklar Derneği’den, İbrahum Sungur kardeşi-

mizden Yakup (Çelik) hocamız vasıtasıyla haberdar olduk. 
Yayınlarını takip ediyorum. Burada da bir düşünce merke-
zi oluşur mu, Allah’ın izniyle oluştur. Herkes bir yerinden 

tutarsa bu gemi yürür, bu araba yol 
alır. Ahlakını imanını ticaretin vasıtası 
yapmayan, irfanını siyaset ve ticaret-
te bir enstürman gibi kullanmayanlar 
bildikleriyle amel etmiş insanlardır. 
Allah resulü de öyle buyuruyor, bil-
diğiyle amel edene bilmediğini Allah 
öğretir. Böyle hasbi işler, ihlasın bol 
olduğu işler tez zamanda Allah’ın 
izniyle büyük neticeler alır. Fransız 
Komünist Partisi uzun süre mebus 
falan çıkarmamış ama 20. Yüzyılın 
en muhkem beyinleri bu partiden çık-
mış. Yani düşünce üzerine topluma, 
toprağa kendisini borçlu hisseden in-
sanların beyin kırıntılarıyla, vicdan 
kırıntılarıyla çok mükemmel eserler 
getirildiğine tarih hep not düşmüştür. 
Sizin de bu yolculuğunuzda, Allah 
izin verir inşallah, milletimizi ileriye 
götürecek, gerçek manada yeni ufuk-
lar oluşur. 

“Herkes bir yerin-
den tutarsa bu 
gemi yürür, bu 

araba yol alır. Ahlakını 
imanını ticaretin vası-
tası yapmayan, irfanını 
siyaset ve ticarette bir 
enstürman gibi kullan-
mayanlar bildikleriyle 
amel etmiş insanlardır. 
Allah resulü de öyle bu-
yuruyor, bildiğiyle amel 
edene bilmediğini Allah 
öğretir.”

Muammer CİNDİLLİ

MUAMMER CİNDİLLİ İLE YENİ UFUKLARA
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Liman Adamlar
Her düşünce merkezinin meyveleri olur. Allahuâlem 

kendinden çok ülkesini, ülküsünü dert edinenlerin mah-
sülü, meyvesi kıymetli insan yetiştirmektir. Veya kıymetli 
insanlarla yetişmektir. Şimdi taşrada bu daha kolay fark 
edilir. Anadolu şehirleri o şehirlerin hafızaları için önemli 
insan mezarlığıdır. Bir dönem  bir parti rüzgarı eser bir 
aileden mebuslar, zenginler çıkar. Bir dönem gelir bunlar 
hep unutulur. Şöyle karabatak gibi işadamları türer, siya-
setçiler, gazeteciler türer. Şehirlerde vitrine çok yaklaştı-
rılmayan bazı kıymetler vardır. Bunları ben çocuklarım 
istanbul’da okurken Çiçekçi’nin orada küçük bir daire 
almıştım, o daireden Harem İskelesi’ni seyrediyorum. O 
iskele hep orada. O iskeleye milyarlık kotralar yanaşıyor, 
şehit hatları vapurları yanaşıyor, savaş gemileri gelip gidi-
yor… Gidenler belki batıyor, belki hacizle başka limanlara 
çekiliyor, ama o liman hep orada. Ülkelerin de şehirlerin 
de öyle liman müesseseleri, liman adamları vardır. O hep 
oradadır. Ama o mühim gemiler gelir giderler. Bugün için 
Yeni Ufuklar Derneği gibi, Türk Ocağı gibi birçok milli 
oluşumlar çok fazla gündem oluşturamayan, gündemi iş-
gal edemeyen, ehemmiyetlilerin sırasında yer alamayan 
unsurlar gibidir. Bu geçici bir rüzgardır. O taşradaki iskele 
adamlar gibidir bu milli müesseseler ama bu önemli gemi-
ler batacak, hacizle satılacak, el değiştirecek. Fakat liman-
lar yerlerinde duracak. Allah izin verirse böyle beynini ak-
rep ısırmış insanların, yürek sızısı olan insanların, hüznü 
ibadet kabul etmiş insanların bir araya geldiği bütün mec-
lisler bu manada limanlarıdır Türklüğün, İslâm âleminin, 
Anadolu’nun…

Sosyolog Zeki İşcan
Bu çözüm süreci ortaya çıkınca Anadolu’da ne kadar 

muzır adam varsa bunları kanaat önderi diye davet ettiler, 
öne çıkardılar. Ziyaret ettiler, matbuatta ön plana çıkardı-
lar. Yani adam her şeyiyle muzır. Ya Kürt-İslam sentezcisi, 
ya Marksist Kürt ulusalcısı, yahut Türkülüğü aşağılayan 
liberal Türk. Yahut da Müslüman ama kapıcısıyla aynı 
dine inanmış olmayı zul kabul eden, haşa Allah’tan bah-
sederken “Evrenin Ulu mimarı” diyen tipleri bu çözüm 
süreci boyunca çok önemsediler çözüm sürecinin mimar-
ları. Sonra nasıl olduysa, ya devlet aklı devreye girdi yahut 
da Allah’ın da hesabı var… Siyasi iktidarın siyasi şehveti 
ile Türk’ün milli menfaati bir köşede buluştu, başka şey-
ler olmaya başladı. İçinde bulunduğumuz durum oluştu. 
Bu defa taşrada şu veya bu şekilde milli meseleye kendini 
vakfetmiş insanları da adam yerine koymak istediler. Bu 
manada iki üç ay önce bizi de davet ettiler. Ben de cevabı-
mın özetini diyeyim, dedim ki, “Onur duydum, hastalığı-
mı bahane edin. Ben gelmeyeyim. Kendime saygım azalır. 
Ama ille de bir gerekçe gösterecekseniz, hasta gelmedi de-
yin” dedim. Fakat bizim Zeki İşcan diye sosyoloji profesö-
rü bir genç kardeşimiz var, onu önerdim birkaç isimle bir-
likte. Zeki kardeşimiz beni aradı, dedi ki “Ağabeyi kendin 
için düşünmediğin bir şeyi ben de bir kırıklık mı gördün, 
benim için niye düşündün? Beni niye ön plana çıkarıyor-
sun?” Samimi kanaatimi söyledim, Zeki de ikna oldu ve 
gitti. Samimi kanaati şuydu: Üniversitelerde Türkiye için 
söyleyecek doğru sözü olan insanların sesi kısılmış. Za-
ten devlet televizyonları da bir parti organı gibi, Pravda 
gibi çalışıyor. Sair, devlete ait olmayan matbuat da belli bir 
partinin tekelinde. Bir buçuk sosyal demokrat kanal var di-
yelim. Kendi adamlarından bizim arkadaşlar sıra gelmez.

 Bizim arkadaşlarımızın, Türkiye için doğru söz söyle-
yecek olanların da Türkiye’de sarhoşu uyandırması lazım. 
Zeki kardeşimiz bu Maturidilik konusunda, mezhepler ko-
nusunda yetkin biri. Babası eski Erzurum Müftüsü. Kendi-
si hem Ülkü Ocakları başkanlığı yaptı, hem Nizam-ı âlem 
Ocakları başkanlığı yaptı. Bizim arkadaşlarımız için bile –
kalbi kapalı- hain! Niye, Nizam-ı âlem Ocakları başkanlığı 
yapmış. Bazıları için işte partiye gidip gelmez, dedikodu 
yapmaz. Öbür taraf için de şoven, ırkçı. Netice itibariyle 
ne iyi iş yaptığımıza şahit oldum. İki defa televizyona çık-
tı. TRT1’de çok uzun bir mülakat verdi. 

Mezhepçilik En Büyük Zararı Türk’e Verir
Türkiye’nin gündemini belirleyen aydın kesim, strateji 

merkezleri cumhurbaşkanımızın anonsların doğrultusunda 
ülkeyi techiz etmeye çalışıyorlar. Mesela düne kadar “Al-
lahü ekber, Humeyni rehber” diyenler, bugün Şia düşman-
lığı yapıyor. Çok açık bir biçimde Şia’yı tekfir ediyorlar. 
Dünyada yaşayan Şian’ın yarıya yakını Türk. Yani Türk’ün 
birliği açısından mezhepçilik en büyük zararı Türk’e 
verir. Yani İran’ın yarıya yakını Türk, Azerbaycan’ın ta-
mamı Türk ve tamamına yakını Şia. Şimdi mevcut strate-
jik düşünce merkezi bir şey sipariş ediyor, bütün TV’ler 
Sunnicilik yapıyor. Peki dün niye Saddam, Kuveyt’in işgal 
ettiğinde “ıdrap ıdrap ya Saddam, sen oradan biz buradan” 
diye Saddamcıydınız. Sonra Saddam ile İran kapıştı, bu 
defa hepiniz devrim muhafızı oldunuz. Objektif dergisi 
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Türkiye’de en çok satan dergiydi. Bizim arkadaşların da 
yazıları vardı… Yeryüze dergisi vardı, bunlar da çok sa-
tıyordu. Türkiye’de Müslümanlık adına bu bağırılıyordu: 
“Allahün ekber, Humeyni rehber”. Yani bir başka ül-
kenin devlet başkanını rehber kabul etme noktasına gel-
miştiniz mezhepçiliği çok aşıp… Bugün ise tam açıkça bir 
Şii düşmanlığı, açıkça bir mezhep taassubu yapılıyor. Bu 
noktada İslam ne diyor, ilim ne diyor? İki arkadaşımz (biri 
Ali Kafkasyalı),  havuz medyasına çıktı. Başka türlü çı-
kamazdı biraz herhalde gemiyi oraya yanaştırdı. Zeki de 
TRT’ye epey çıktı. 

Girdaptan Türk Milliyetçiliğiyle Çıkacağız
Bir şeyi fark ettim: Türkiye’nin içine düşürüldüğü bu 

girdaptan elbetten önce Allah’ın izniyle ama vesile olarak 
da Türk milliyetçiliğiyle ve bunun özel adı olan ülkücü-
lükle çıkmak mümkün. Nevzat Kösoğlu bunu yıllar önce 
söylemişti. Yani bizim ne aklımız o kadar ileri ne irfanı-
mız. Ne müktesebatımız ötekilerden daha fazla ne ilmi-
miz. Ama biz sadece imanımızla, ihlasımızı sentez ettik. 
Yani bir işi kudretle değil ama ihlasla yürütmeye çalıştık. 
Allah bizi tarih önünde mahcup etmedi. Mesela Rusya’nın 
dağılacağını ilk milliyetçiler söylediler. Söyledikleri çıktı. 
Rahmetli Ecevit Türkiye halklarından söz ettiği zaman, bu 
söylemin bizi götüreceği yer Sur’daki hendeklerdir. Yani 
motomot böyle demedik ama tespitlerimiz bu minval üze-
reydi. Dün Güneydoğu Anadolu’nun, Doğu Anadolu’nun 
neresi bizim için tehlike ise bugün oralar devlet için teh-
like. Yani bizim giremediğimiz, milliyetçiler olarak, ül-
kücüler olarak tabela asamadığımız, bayrağı dalgalan-
dıramadığımız yerlerde bugün devlet de yok. Yani Doğu 
Devrimci Kültür Ocakları kurulduğu zaman, Türk soluyla 
birlikte Türkiye halkları diye yola çıkıldığında bizim işte 
Ankaralı Muzaffer “Halklar değilim ben, milletim, millet” 
diye şiir okuyordu. Bu asla Türkiye’deki Kürt varlığını, 
Zaza varlığını, Çeçen varlığını inkar manasına değildi. Siz 
Allah’ın lütfunu, ayetini inkar edemezsiniz. Bu Allah’ı 
inkardır. Siz gönül duvarımıza astığımız kilimin en güzel 
desenleriydiniz. Ne varlıklarını inkar ettik, ne isyanlarını 
meşru gördük. Devletin de bu minval üzre yürümesini is-
tedik. Ve kırk yıl önceki tespitimizdi. Tabip diliyle dedik 
ki, “Bu bizim kanserimiz değil, bizi asla öldürmez” ama 
bu bizim tansiyonumuz, çaresi yoktur.

 Şekerimiz, şekerin çaresi yoktur. Şeker hastası dik-
katli iş yapacak, fantezilerden vazgeçecek. Yiyip içtiğine 
dikkat edecek. Ara sıra da insülin vuracak. Böyle yaparsa-
nız ömrünüz belki uzamaz ama hayat kaliteniz artar. Yani 
Türkiye’de bizim sınıfımızdan insanlarla kavga ederken 
muradımız bir komünistle kavga etmek değildi. Rus Be-
şinci Kolu ile kavga ediyorduk. Tarih bunu ispat etti. Üni-
versitede aynı ailelerin çocukları birlikte okuduk. Bizim 
kolkola olmamız gerekiyordu. Erzurum’da  Selahattin İpçi 
diye bir amcamız vardı. CHP’li, fotr şapka örter. Çok okur, 
Edirne müdafii Şükrü Paşa’nın da akrabası. Bir gün dedim 
ki, amca bak Cuma kılıyorsun, oruç tutuyorsun nedir bu 
Halk Partisi, gel bizim partiye…. O zaman particiliğimiz 
var. Dedi ki, “Yavrum biz marabalarımızla aynı partili ola-
mayız” Yani taşrada bey partisidir, ağa partisidir, mütegal-
libe partisidir CHP. Kavga edenler marabaların çocukları. 
Bu hepimiz için böyle olmayabilir. Ama Türkiye’nin maz-
lumları, mustazafları, gözüyaşlıları üniversitelerde, fabri-

kalarda birbirleriyle çok kavga ettiler. Biz oyuna mı gelmiş 
olduk? Ben öyle asla düşünmüyorum.  Tarih de zaten öyle 
kaydetmedi. Biz Rus beşinci Koluyla kavga ettik. Onlara 
söyledik hakça bölüşüm diyorsanız, adalet diyorsanız bun-
dan biz haklı çıkarız. Yani Şeyh Bedrettin “Yarın yanağın-
dan gayrisi ortak” diyor, namusu kabul ediyor… Onu niye 
tekfir edeyim. Nazım en güzel türkülerini bu halk için söy-
lemiştir. Meselemiz Allah biliyor ki, Rus beşinci koluydu. 
Burada da haklı çıktık. Türkiye’deki ideolojik kavganın 
zemini bir sınıf kavgası falan değildi. Yerli, milli, İslami 
olanla, kıblesi başka tarafta olanların kavgasıydı. Meseleyi 
böyle koymakla isabet ettik.

Şimdi beşinci kol meselesinde isabet etmişiz, Kürtçü-
lük meselesinde isabet etmişiz. Bir başka şey, hiçbir mil-
liyetçi, hiçbir ülkücü Enver Paşa’ya hain demedi. Enver 
Paşa’ya hain demeyenler, Atatürk’e de saygı duruşunda 
Fatiha okudular.  Bu müthiş bir içselleştirmedir. Tarihi 
benimsemedir. Sultan Abdulhamit bizim için Gök Sultan 
idi, ama Sultan Abdulhamit’e darbe yapanlar, işte Enver 
Paşa’lar bizim son dönemimizin kahramanlarıydı. Bizim 
dışımızdaki bütün ideolojiler ya salt Abdulhamit çiydiler. 
Hatta bugün da yaşıyor Kadir Mısıroğlu, Mehmet Akif’e 
televizyonda pezevenk dedi. Sebep de Abdülhamit’e 
hoş bakmamış. Neticede aynı mahallenin çocukları ama 
Abdülhamit’e zamanında kıyam etmiş… Şimdi biz bu 
noktada Allahüalem tarihi onlardan fazla okuduğumuz-
dan değil, biz akımızla vicdanımızı yüreğimizin emrine 
verdiğimiz için, bildiklerimizle amel ettiğimiz için Allah 
bize bilmediklerimizi öğretti. Mesela ülkücüler hiçbir 
zaman Kemalist olmadılar. Hatta Atatürkçülük sorguları 
karşısında… İhtilalde bize “Ulan Atatürkçü müsün?”, de-
ğilim Atatürk de bir Türk milliyetçisidir… Dayak yedik 
ama bunu dedik. Yani Atatürkçü bile olmamış bir nesil, 
Atatürk’ün annesine dil uzatılması karşısında nasıl bu ka-
dar feveran eder… Nasıl her saygı duruşunda Atatürk’e 
Fatihan okur? Çünkü bize onu imanımız emreder. Allah’ın 
rahmetine uğurlanan bir insanın arkasında hayır söyleme-
yi bize İslam emrettiği için hayır söyleriz. Ayrıca devleti-
mizi kurmuş. Yani devletin ne demek olduğunu şu anda 
Afganistan’da, Suriye’de her yerde görüyoruz. Bir şey var, 
devleti sahiplenenler bizden çok devletin değerlerine sahip 
çıkmalı değil mi? Belki öyle temenni edilir ama beslendik-
leri kaynaklar İslam değil, İslamcılık. Yani bizim talebelik 
dönemimizde daha gür kendilerini ifade etmeye başladı 
arkadaşlar. Bir sosyal demokrat talebe, ya da ülkücü ta-
lebe de aynı birayı içtiği gibi, yoksulluk nedeniyle “Allah 
affetsin” deyip kaçak elektrik kullanmış olabilir. CHP’lisi 
de, ülkücüsü de… Ama kaçak elektriği ibadet gibi sürgit 
devam ettiriyorsa bir insan, iman problemi vardır. Allah 
için ben ağızlarından duymuşum, cezaevinde de bunuları 
konuşmuşuz: “Allah’ın hükümleriyle hükmedilmeyen bir 
memlekette vergi vermek haramdır, elektrik parası öde-
mek müslümana dönecek bir kurşundu”Şimdi bunların ku-
rumsallaştığını, partileştiğini düşünün. Bugün geldiğimiz 
sıkıntının nedeni bu.

Şehit Babası
Mehmet ağabey, Uzundere’de yaşayan dervişandan bir 

adam. Çok okur, böyle giyimi kuşamı hırpanidir ama aklı 
ve gönlü mükemmeldir. Oğlu Diyarbakır Sur’da şehit ol-
muş. Özel Harekatçı Hakan Dilekçi… Cenazede devlet er-
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kanı hep orada, başsağlığı diliyorlar. Mehmet ağabey diyor 
ki, “Paşa vatan sağ olsun. Ama benim için mühim bir şey 
var. Oğlum ikibuçuk, üç aydır oralada. Olur ki, veresiye 
sigara almıştır. Benim sizden isteğim, oğlumun kimseye 
borcu var mı? ”Şimdi bu Mehmet Dilekçi ülkücü bir ağa-
beyim. 66-67 yaşında. Yeğenlerinden de bazıları köyün gi-
rişine “Ne mutlu Türküm diye” yazılı bir pankart asmışlar. 
Vallahi billahi, tillahi geldiğimiz olumlu noktaya rağmen 
gittiğimiz gün bu pankartı da kaldırma gayreti vardı. Yani 
hâlâ bu vardı. Neyse, Mehmet Dilekçi’nin oğlunun borcu 
var mı, oraya bir mim koyalım. 

“Senin Paranı Alamayız”
 Ünal Osmanağaoğlu, Mahmut Korkmaz, ben bir de 

Müeyyet Pirimioğlu diye bir de bizden daha ileri yaşta 
bir ağabeyimiz Ramazan günü Trabzona gidiyoruz. Git-
tik ama ziyaret bile edemedik. Çok moralimiz bozuldu. 
Dönüşte Müeyyet ağabeyi arabayı da kullanıyor, ülseri de 
var. Dedi ki kardeş ben oruç tutmayacağım, seferi zaten. 
Kop’tan iniyoruz. Yılmaz diye Bayburtlu bir arkadaşımız 
var, onun köyünün yakınından geçiyoruz. Giderken de 
tesadüf ettik. 13-15 yaşlarında birkaç genç, Türk bayrağı 
yanına bir üç hilal ve bozkurt, orada duruyorlar. Maden 
Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği için makbuzla 
para alıyorlar. Müeyyet ağabeyi arabadan indi, “Çocuklar 
ne güzel bayrağımızı asmışsınız” dedi, “Ben de bir yar-
dımda bulunayım” diyerek elini cebine attı. Bir beş lira çı-
kardı. Çocuk dedi ki, “Emice heç yorulma. Orucu açıkça 
yiyenin parası helal midir ki, biz alıp buraya koyalım. 
Senin paranı biz alamayız” Şimdi, Mehmet amca orada 
aklımızda. Bu da  takriben 77 olsa 40 yıl önceki bir hika-
ye… 

“Avukat Tutmamız Lâzım”
Ben ortalamanın altında geliri olan bir ailenin çocu-

ğuyum. Babam hem medrese okumuş, hem Palandöken 
Mektebi’ni bitirmiş. Ölçme memuru yapmışlar. Ölçme 
memurları jandarma ile köylere gidiyor o zaman. Keçi bir 
lira, vergisi 150 kuruş. Köylülere de bazen zulmediliyor. 
Babam da rahatsız oluyor. Bir yıl da vekil öğretmenlik ya-
pıyor, ondan sonra esnaflık yaptı. Hiç de başarılı olamadı. 
Kimseye borcu olmadı, bizi de aç bırakmadı ama, fukarayı 
sabirinden bir adamdı. İhtilal oldu, biz tutuklandık. Gözal-
tı süresi 90 gündü. Babam geldi. Aklımda kalanı diyorum, 
dedi ki, “Oğlum en iyi avukatı tutacak paramız var. 
Avukattan yana sıkıntın olmasın. Ama sen reis meis ge-
çiniyordun ya, senin yüzünden hapis yatan varsa önce 
onlara avukat tutmamız lazım”. “Bu da bir başka şey…

Şimdi bir tarafta “Allah’ın hükümleriyle hükmedilme-
yen bir devlette elektirik parası ödemek caiz değildir” di-
yen bir anlayış, bir tarafta da – yahu evlattan kıymetli ne 
var, ama kul hakkı söz konusu evlattan önemli – diyor ki, 
“senin yüzünden hapis yatan varsa, gevezelik ettiysen, if-
tira ettiysen, sorguda dayanamadıysan veya birine talimat 
verip iş yaptırdıysan, senin yüzünden hapis yatan varsa, 
önce ona avukat tutmamız lazım. 

Ondan  daha mübarek baba, şehit babası… “Paşama 
benim oğlumun Sur esnafına borcu var mı?” diyor, önemli 
olana o… Şimdi bu babaların, Yılmaz Saka’nın köyündeki 

çocuk da büyüdü, herhalde siyaseti heveslilerine bırakıp 
iyi adam olmayı seçti. Bu babalar zaten evlatlarıyla meş-
gul oldular. O evlatlardan bazıları şehit oldu, bazıları da 
yoruldu, nefesi tükendi, ne derseniz deyin ama… Bir şey 
var ki, topyekun, biz mübarek hedeflere gayrimeşru vası-
talarla gidilmez diye iman ettik. Ama hedefe varmak için 
her vasıtayı rüşveti, irtikapı, yalanı, iftirayı meslek edinen-
ler Türkiye’nin dahili siyasetinde de, harici siyasetinde de 
milliyetçilerden öne geçtiler. Bu bir tespit, yanılmış olma-
yı çok arzu ederim.

Siyasal Kürtçülük-İdeolojik İslamcılık ve Budanan 
Milliyetçilik

 İlişkili bir başka dala geçip bugüne getireyim. Os-
manlı yıkılırken, kurulduğundan daha mükemmel işler 
yapmıştır. Kahramanlık, şecaat, cesaret, iman noktasın-
da. Kut’ulamare gibi bir zafer ilerleme dönemimizde 
yok. Yani müthiş işler yapmışız ama yıkılmamak sadece 
askerin sırtından kazanılan zaferlerle olmuyor. Yıkılmak 
mukadderdi, yıkıldı. Cumhuriyeti çok başarılı bir kad-
ro kuramadı. Çünkü cumhuriyette harcı olan, teri olan, 
kanı olan insanların arasına diyelim İstanbul Lisesi’nin, 
Kayseri Lisesi’nin, Erzurum Lisesi’nin mezunları gire-
mediler. Onlar Çanakkale’de şehit oldular. Osmanlı, yani 
Türkler cumhuriyetini kuracak aydınlarını Sarıkamış’ta 
ve Çanakkale’de kaybetti. Yani geriye biraz böyle bel-
ki harp yorgunları kaldı.  Biraz harpte çok mu muvaffa-
kiyeti, liyakati, cesareti olmayan zamane aydınları kaldı. 
Biraz belki kaçkınlar kaldı. Cumhuriyetin elbette her şeyi 
değerli, Allah’ın izniyle de kıyamete kadar yaşacak, ya-
şatacağız. Ancak devlet millet kaynaşmasını sağlayacak, 
yani yerli, milli, İslami entelejansiya Çanakkale’de önem-
li ölçüde zayi olmuştur. Sonra ilerleyen dönemlerde, yani 
Amerikalılar’ın WASP dedikleri, white, anglasakson, 
protestanın benzeri, biz de işte Anadolu Türküyüz.. Hele 
hele fukarıyı sabirin 40’lı yıllardan sonra, 60’lardan son-
ra biraz daha hızlı çocuklarını okuttular. Türk aydınının 
Çanakkale’ye benzer jenosidini, kıyımını biz 12 Eylül’de 
yaşadık. 12 Eylül namuslu ve çağın dilini konuşan sosyal 
demokrasi ile gönül kiliminde Kürt’e de Zaza’ya da yer 
veren, Aleviyi, Sünniyi orada bezemiş milliyetçiler budan-
dı. İki görüşün önü açıldı. Farkında olmadan veya şartlar 
öyle gerektirdi. Bir: Siyasal Kürtçülük, bunun önü açıl-
dı. Mektepleri oluştu âdeta. Bir de ideolojik İslamcılık. 
Hiçbir gramlık bedel ödemediler. Yani işkence iyi bir şey 
değildir amma, yahu kötülük de hep bize mi? İşkence gör-
mediler, uzun süre hapis yatmadılar. Aileleri perişan olma-
dı, ekmeğe muhtaç olmadılar. Ama o günden itibaren hep 
mağduriyetleri pompalandı, pompalandı. Cumhuriyetteki 
bütün olumsuzluklar milliyetçiliğine hamledildi. Çağın di-
lini konuşan sosyal demokrasi susturulup, milliyetçiler de 
budanınca Kürt-İslam sentecileri ile İslamcıların evliliği 
siyasette söz konusu oldu. 

Dün Ümit Yılmazer de cenazeye gelmişti. Karslı bir 
doktor arkadaşımız. Biz Ümit ile 35-36 kişi aynı koğuşta 
kaldık. Bunların 16-17’si belki ülkücüydü. Bunların içeri-
sinde bir tek Ümit siyaset yaptı. Kars’tan MHP’den aday 
oldu, az bir reyle kaybetti. Keşke kazansaydı. Ümit haki-
katen yürekli biri. Ya o günlerde hapishaneyi dert eden, 
“Nereden düştük?” diyenler de bizim önümüzde oldular 
siyasette. Yani bir Türklerin topyekun önü kesildi, kamu 
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bürokrarisinde…Bir de milliyetçilere de yani böyle çok da 
matah olmayan adamlar öne geçti. Yani bir arkadaşımız 
vardır vallahi billahi ağlıyordu… “Ya ben öğretmendim, 
mesleki kuruluş diye Ülkü-Bir’e girdim” falan filan… 
Sonra bunlar bizi ülkücü kabul etmemeye başladılar. Yani 
bir de böyle önümüz kesildi. Hapisten çıkanlara iki tane tu-
zak kuruldu. İstanbul’da mafyacılık yaptırdılar. Ankara’da 
da hayali ihracat. Yani bizi paranın kiri ile tanıştırmaya ça-
lıştılar. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim: 

Burada olduğu için söylemiyorum. Haysiyetimizi 
Fehmi abi gibi insanlara borçluyuz. Mesela 3 nolu askeri 
cezaevinin komutanı vardı, Sarıkamış’ta Kanas ile şehit 
edildi. Bedri Karabıyıkoğlu… Yani hapishane müdürü, 
üsteğmen… Haysiyetimizi onlara borçluyuz. 12 Eylül’ün 
böyle de bir yanı vardı. Yani dağda taşta çarpışan subay ile 
insanlara jopla İstiklal marşı söyletmeye çalışan aynı rüt-
beyi taşısa da, aynı üniformayı giyse de zihniyet itibariyle 
aynı değildi. Bu hakkı da teslim etmezsek biz de başka bir 
nankörlük yapmış oluruz.

12 Eylül, yani milli şef döneminden ihtilale gelince-
ye kadar Harbiye, Mülkiye ve Tıbbiye’de temayüz eden, 
tecessüm eden bütün fakültelerde verilmiş bir aydın ha-
reketinin kıyıma uğratılması… Yani düşünün ki, Mahmut 
Korkmaz 15 yılını hapishanede değil de gelir idaresi ge-
nel müdürü olarak geçirmiş olsaydı… Türkiye’deki vergi 
adaletsizliğine beynini yorardı. Böyle yüzlerce insan… 
Şimdi bize bazıları derin devletin kullandığı adamlar, ba-
zıları derin devleti kullanan adamlar falan filan diye de risk 
almış arkadaşlarımıza baktılar ama… Yani gidip Paris’te 
Orly’de, Beyrut’ta risk alan arkadaşlarımız Türkiye’de 
terörle mücadelede beynini, cebini, yüreğini koysaydı, 
bugün PKK bu noktada değildi. Türkleri, yani vicdanen, 
ruhen Türk olanları iktidardan uzak tutmak için 12 Eylül 
de bir sebep oldu.

Çanakkale mübarek bir iştir, “Anadolu geçilmez” de-
nildi ama, Anadolu’da kurduğumuz devletin daha mükem-
mel olmamasını İstanbul’daki liseler mezun vermemekle, 
Tıbbiye mezun vermemekle oluşturdu. 12 Eylül de böyle 
bir sonuçtur. 12 Eylül’de de bu coğrafyaya kendini borç-
lu hisseden insanlar biçildiler. Bürokrasiden de, siyaset-
ten de, iş dünyasından da önemli ölçüde tecrit edildiler. 
Şimdi bir başka şey bugünlerde de oluyor. Bizi ilgilen-
dirmez diye de çok da yakınında durmuyoruz ama, seve-
lim sevmeyelim bir hakkı teslim edelim. Türkiye’nin en 
zeki çocukları, oturup kalkmasını bilen, okuyan insanları 
da bugünlerde bir başka tasfiye ile başbaşalar. Yani bizim 
mahallemizi direkt çocuğu değil belki amma, Türk çocuk-
ları. En azından helal, haram telakkisi olan insanlar. Na-
sıl Ergenekon davasını bahane ederek Aydın Bacık’ı bile 
tutuklamaya çalıştılar… Allah gani gani rahmet eylesin, 
Aydın bir romantikti, yiğit bir albaydı… Üsteğmenliğinde 
Göle tarafını PKK’dan temizledi. Ergenekon savcılarından 
bazıları ile Erzurum’dan tanışıklığımız vardı… Dedim ki 
bakın, bu bardak önümüzde duruyor. Sizin bardak Erge-
nekon dediğiniz bardağı kıracak ama yarın siz de çatlaya-
caksınız, denilecek ki, çatlak bardaktan su içilmez. Keşke 
haksız çıksaydık. Aydın Bacık hele diyelim ki, hapis yat-
madı, kanserden öldü… Bir sürü gerçek darbecinin arasına 
romantik milliyetçileri de kattılar. Türkiye kendi ayağına 
sıktı. Bugün de onları bahane ederek, bir başka cinayet 
işleniyor. Ben buna tanık oldum. Adam eczacı, yakınında 
bir başka eczacı var. Ülkücü bir eczacı… O eczacı valiye 

diyor ki, “Efendim, falanca var ya paraleldir” diyor, “Dev-
let daireleri de hâlâ paralelden temizlenmediği için ondan 
alıyorlar” diyor. Oysa ben çocukluğundan tanıyorum. K. 
Ülkücü, ama öyle bir gedik açıldı ki, Türk’ün vicdanında 
kim kimi sevmiyorsa, kim kimini ayağına basmak istiyor-
sa, kim kime çelme takmak istiyorsa… Şimdi de böyle bir 
kıyım var. 

 Biz Sevdalandık Sevda İmtihanı Verdik
Ben Türkiye’nin daha büyük bedeller ödenmek şartıyla, 

yarınının bugünden daha değerli olacağına iman ediyorum. 
Milli meseleyi bir mesele olarak hissedip yola çıkanlar çok 
isabet etmişlerdir. Bugün yolun neresinden kervana katıl-
san o kadar kârlısın. Bir kişi üzerinde bile emek versen, 
hayatına o kadar mânâ katmış olursun diye düşünüyorum. 
Dolayısıyle siyaset inşallah bu sefer nitelikli, kabiliyetli, 
selahiyetli heveslilerin işi olsun. Çünkü şimdi öyle de de-
ğil. Yani hem nitelik yok, hem kalite yok. Sadece heves-
lilerin elinde. Şimdi mecra değişikliğine girecek inşallah 
yani heveslilerin içerisinde en nitelikli onlar, en kabiliyetli 
olanlar, en namuslu olanlar… bir rüzgar verilecek Allah’ın 
izniyle. Âşık Yaşar Reyhani’nin ayetin meali olarak yaz-
dığı bir şiiri bizim Mehmet ağabey bestelemişti. Çok da 
güzel söylüyordu: “Sazım düzen tutmaz olsun, telim Al-
lah demeyince  Kılıcım da kesmez olsun…” yani bizim 
bir müddetten beri kılıcımız kesmiyor. Sazımız düzen tut-
muyor. Rüzgarımız esmiyor. Çünkü birbirimize yeterince 
muhabbet duyamıyoruz. Muhabbet duymanın ölçüsünü de 
Mevlana ile bitirelim… Mevlana, Mesnevisi’nde bir resim 
hikayesi anlatıyor. Anadolu ressamları ile Çin ressamları 
daha iyi resim yapma konusunda yarışıyor. Devrin haki-
mi büyükçe bir salonu perde ile ikiye ayırıyor. Bir tarafı 
Türk ressamlarının, bir tarafı Çin ressamlarının günlerce 
kabiliyetlerini, imanlarını, sevgilerini, ihlaslarını renklerle 
evlendirip Çinliler duvarlarına harika bir tablo yapıyorlar. 
Anadolu ressamları ise kendilerine tahsis edilen duva-
rı temizliyorlar. Sadece temizliyorlar. Pırıl pırıl, aynadan 
daha berrak bir duvar yapıyorlar. Hakem heyeti bakıyor 
ki, Çinlilerin duvarında müthiş bir tablo var. Ama Anadolu 
ressamlarının duvarı ayna gibi. Diyorlar ki, biz resim yap-
manız için size yer verdik. Siz ayna yapmışsınız. Diyorlar 
ki, hele bir perdeyi ortadan kaldıralım. Salonu ikiye bölen 
perdeyi ortadan kaldırıyorlar. Çin ressamlarının yaptığı 
tablo diğer duvara aksediyor. Mevlana diyor ki, ışık ve 
gölge ile de izdivaç edince aslından daha güzel bir tablo 
ortaya çıktı. Şimdi diyor Mevlânâ, ben bu hikâyeyi mümin 
müminin aynasıdır sözüne tefsir olsun diye yazdım.

Öncelikle herhalde Allahüâlem Türk milliyetçilerinin, 
ülkücülerin, Türkiye’ye kendini borçlu hisseden sevdalıla-
rın birbirleriyle ilgili gönül duvarını temizlemesi lazım ki, 
birbirimize muhabbetimiz yansıyabilsin. Biz sadece dünya 
bizden ibaretmiş gibi birbirimizi sevecek yüce gönüllere 
sahip olursak… Çünkü biz bunu yaptık. İbni Haldun öyle 
diyor, geçmişler geleceği, suyun suya benzediğinden daha 
fazla benzerler… Biz sevdalandık, onun imtihanını verdik. 
Birbirimizin yerine hapis yattık.  Birbirinin yerine baş ve-
ren insanlardan daha çok kim birbirini sevebilir. Geçmiş-
te bunu yapan yarın yine yapabilir. Yarın geçti, bugünden 
başlarız. Biz birbirimizin gönül aynasında yekdiğerimizi 
seyrettiğimizde, bizim dışımızdakiler de buna mecbur ola-
caklardır. 
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Asırlardır Türk’e kefen biçenler,
Analar ağladı, yürekler yandı.
Boş konuşup, karga gibi ötenler,
Analar ağladı, gaziler yandı.

Projeyle bağrımıza daldılar,
Çete kurup dağlarıma saldılar,
Kumpaslarla imzaları attılar,
Analar ağladı, milletim yandı.

Kim geçirdi çuvalları askere?
Sözde kaldı, yeminlerle, teskere,
Avrupa Birliği, girdi deftere,
Analar ağladı, balalar yandı.

Açılımlar sıra sıra dizildi,
Tavizler de gecikmeden verildi,
Kozmik Oda, beyinlere girildi,
Analar ağladı, kızanlar yandı.

Habur’da ki rezaleti görünce,
Ergenekon yazdılar, inceden ince,
Kayıtlar, evraklar hepsi düzmece,
Analar ağladı, babalar yandı.

Paralel, yamuklar çıktı ortaya,
Binlerce askerim mahkûm olmaya,
Fırsat vermediler hesap sormaya,
Analar ağladı, suçsuzlar yandı.

Çözüm deyip, Andımızı çizdiler,
Silahlanıp, mayınları dizdiler,
Seyredenler, dokunmayan, kimdiler?
Analar ağladı, okullar yandı.

Düveller azdılar, gözleri kanlı,
Binlerce ajanı yurduma saldı,
Sorumlu olanlar, uykuya daldı,
Analar ağladı, camiler yandı.

Gaflet ve dalâlet olmadı deme,
İhanet cezasız kalır belleme,
İDARİ, daha çok, yeter, söyleme,
Analar ağladı, vatanım yandı.

ANALAR AĞLADI

Ali Aydemir
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 Türk devleti ve asil Türk milletine yönelik hain terör 
saldırıları- artarak- devam etmektedir. Geçtiğimiz günler-
de (13/19 Mart 2016) önce başkentimiz Ankara ve aka-
binde İstanbul’da meydana gelen bölücü terör saldırılarını 
-şiddetle- lânetliyoruz.Gün geçmiyor ki yeni bir terör 
saldırısına maruz kalmayalım.Nevruz (21 Mart)günü, 5 
vatan evlâdı daha şehit edildi. Vatan toprağına emanet et-
tiğimiz canlarımıza yüce Allah’dan rahmet niyaz ediyor; 
“yakınlarının ve Türk Milleti’nin, başı sağ olsun”diyoruz. 
“Terör belâsı”ndan kurtulmanın, terörü kökünden kazı-
manın en etkili yolu, millî birlik ve beraberliğimizi güç-
lendirmekten geçer. Şu değişmez gerçeği de cümle âlem 
bilsin istiyoruz: Terör kaybedecek, teröristler döktük-
leri kanda boğulacaklardır.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerine bağlı ve 
bunların korunmasını görevi sayan vatansever kuruluşlar 
olarak Anayasa konusundaki görüşlerimizi halkımıza say-
gıyla arz ediyoruz:

1-Çok ağır sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye’nin 
yeni bir anayasaya ihtiyacı yoktur. Türk halkının da yeni 
bir anayasa talebi bulunmamaktadır. Sorunların sebebi 
mevcut Anayasa olmadığı gibi, yapılması düşünülen yeni 
anayasa da terör ve işsizlik gibi dertlerimize deva olacak 
değildir.

2-Aslında TBMM’nin, yeni bir anayasa yapma hak-
kı ve yetkisi yoktur. Çünkü milletvekilleri Anayasa’nın 
81’inci maddesindeki metni okuyarak ant içmişlerdir. Bu 
yemin metninde “Anayasa’ya sadakatten ayrılmayaca-
ğıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim 
üzerine ant içerim.” denilmektedir.

Namuslu ve şerefli olduklarına inandığımız milletve-
killerinden antlarına sadık kalmalarını umuyor ve bekli-
yoruz.

Ayrıca, “yeni Türkiye” ve “yeni anayasa” sözünden 
amaç, eğer yeni bir rejim ve yeni bir devlet ise bunu 
gerçekleştirmeğe TBMM’yi oluşturan milletvekillerinin 
hakkı ve yetkisi yoktur. Böyle bir teşebbüs, kendi varlık 
ve konumlarını da yok saymaları anlamına gelir.

3-Yeni anayasanın iki nedenle gündeme alındığı anla-
şılıyor:

Birinci neden, Başkanlık sistemini getirmek, ikincisi 
ise devletin niteliklerini değiştirmektir. İktidar mensup-
ları bu amaçlarını defalarca dile getirdiler. Cumhuriyetin 

ilanıyla başlayan dönemi kötüleme yarışına girmeleri ve 
hilafeti savunan toplantılar yapmaları kamuoyunun malu-
mudur.

Bugüne kadar Anayasa’ya aykırı olarak terör ör-
gütüyle yapılan pazarlıklar, Anayasa şemsiyesi altına 
alınmak isteniyor.

Devletimizin millî ve üniter yapısına karşı olanlar, 
sadece içimizdeki malum çevreler değildir. Batı emperya-
lizmi de Türkiye’nin etnik, mezhepsel bazda bölünmesine 
yol verecek bir anayasanın yapılmasını istemektedir.

“Yeni Anayasa” dedikleri bölücü anayasayı PKK terör 
örgütü istiyor, ABD emperyalizmi ve AKP iktidarı istiyor; 
sadece Türk milleti istemiyor.

Türk milletinin vatansever evlatları olan bizler 
hatırlatmak isteriz ki Anayasamızın temel maddeleri, 
Türk İstiklâl Savaşında şehit ve gazilerin kanıyla yazıldı. 
Kurucusu Türk milleti olan bir devletin anayasası da el-
bette ki Türk olacaktır.

4-İktidar partisinin yeni anayasa için dile getirdiği 
gerekçelerden biri, mevcut anayasanın askeri darbe mah-
sulü olduğu hususudur. Mevcut anayasa 18 Ekim 1982’de 
kabul edilmiş olmakla beraber, bugünkü şekliyle darbe 
anayasası değildir. Çünkü pekçok maddesi TBMM’de ve 
referandumla değiştirilmiş, 12 Eylül’le ilgili unsurlardan 
temizlenmiştir.

Mevcut anayasayı darbe ürünü sayıp kötüleyenler, 
samimi değil. Çünkü 12 Eylül darbesiyle gelen pekçok 
yasa, hâlâ yürürlükte. YÖK Yasası, Siyasi Partiler Yasası, 
Seçim Yasası gibi... Sayıları yeterli olduğu halde bu ya-
saları değiştirmek için kıllarını dahi kıpırdatmayanların 
yeni anayasa demeleri, art niyetli olduklarını ortaya koy-
maktadır.

5-Türkiye’de bugüne kadar yapılan askerî dar-
belerde, devletin kuruluş ilkeleri ve niteliklerine do-
kunulmadı. Ancak bugün iktidar çevresinden ve bölücü 
unsurlardan, kurucu niteliklere saldırı söz konusudur. Bu 
da Türkiye’nin sivil bir darbe ile karşı karşıya olduğunu; 
demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin tehlikede bu-
lunduğunu gösteriyor.

6-Mevcut “Anayasa’nın ilk dört maddesi değişme-
sin.” demek, diğer tüm maddeler değişsin anlamına ge-
lir ki yeterli ve doğru bir ifade değildir. İlk dört madde 

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ !
ORTAK BASIN BİLDİRİSİ
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ile birlikte, Devletin millî ve üniter yapısının zorunlu 
kıldığı dahapek çok madde vardır. Dolayısıyla Türk 
devlet felsefesini yansıtan Başlangıç bölümü ile 6’ıncı, 
42’inci, 66’ıncı, 123’üncü, 127’nci, 174’üncü madde 
gibi rejimin ruhunu yansıtan maddeler de değiştirile-
mez.

7-Terör yüzünden ağır kayıplar veriyoruz. Böyle 
bir dönemde, millî birlik ve beraberlik herşeyden 
önemlidir. Dolayısıyla “yeni anayasa” gündemiyle va-
tandaş arasında yeni ayrılık ve tartışma yaratmak doğru 
değildir. Hükümet, gücünü ve zamanını terörle müca-
deleye ayırmalıdır.

Güvenlik kuvvetlerimiz terörle kahramanca müca-
dele ederken ve halkımız her an bir terör saldırısıyla 
yüz yüzeyken iktidar partisinin iktidarını güçlen-
direcek yollara başvurmasını doğru bulmuyoruz. 
Teröre karşı mücadeleyi destekleriz ve destekliyoruz. 

Şu hususun altını-kalın çizgilerle- çizmek istiyoruz: 
terör örgütünün, siyasi statü ile özerklik talebine yol 
verecek ve ortam hazırlayacak yasal düzenlemelere 
karşıyız.

8-Tüm gelişmiş ülke anayasaları,“kuvvetler 
ayrılığı”na dayanır. Bu yok ise, demokrasi de yoktur. 
Dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı gücünü tek adama 
teslim eden bir başkanlık sistemi, diktatörlüğe yol açacak 
ve ülkemize felâket getirecektir.

Niçin yeni anayasa yapılmak istendiğini, bunun do-
ğuracağı zararları aziz milletimize anlatmaya çalıştık. 
İnanıyoruz ki sağduyu galip gelecektir. Çünkü, Türk mil-
letinin adını ve haklarını korumak, hepimizin hakkı 
ve görevidir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!
Ne mutlu Türk’üm diyene!
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CUMHURİYET KADINL. DER. KAYSERİ ŞB. DADALOĞLU VAKFI

YENİ UFUKLAR DER. KAYSERİ ŞB. KAYSERİ ŞAİR. YAZARLAR DERNEĞİ 

VATAN PARTİSİ KAYERİ İL TEŞK. TÜRK ULAŞIM-SEN KAYSERİ ŞB.

TÜRK DÜNY. KADINL.DOST.DY.DER ŞB.. TÜRK ENERJİ-SEN KAYSERİ ŞB.

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ KAYSERİ ŞB. İNCESU GENÇ.EĞT.K. YRD.DERNEĞİ

MAKİNA MÜH.ODASI KAYSERİ ŞB. TÜRK HABER-SEN KAYSERİ ŞB.

TÜRK EĞİTİM-SEN KAYSERİ-1 TÜRK DİY. VAKIF-SEN KAYSERİ-ŞB.

TÜRK EĞİTİM-SEN KAYSERİ-2 TÜRK TARIM ORMAN-SEN KAYSERİ-ŞB.

TURAN DERNEĞİ TÜRK YEREL HİZMET-SEN İL TEMS.

TÜRKAV KAYSERİ ŞB. TÜRK KÜLT.SANAT-SEN İL TEMS.

ERÜ. ÖĞRT. ELEMANLARI DERNEĞİ TÜRK İMAR-SEN İL TEMS.

TÜRK EMEKLİ-SEN İL TEMSİCİLİĞİ TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ 

BİRLEŞİK EMEKLİLER DER. İL TEMS. KAT MALİKLERİ KURULLARI DERN.

SIHHİ TESİSATÇILAR ODASI 

DİŞ HEKİMLERİ ODASI

23 Mart 2016 Çarşamba günü Saat 12.30’da Kayseri Cumhuriyet 
Meydanı’nda kamuoyuna açıklanmıştır
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Bilim insanlarının hayvanlar üzerinde yaptıkları iki de-
neyden bahsetmek istiyorum.

Birinci deney: Bir akvaryumu ikiye bölüp birine küçük 
balıkları, diğerine büyük balıkları koyuyorlar. Büyük ba-
lıklara hiç yem vermiyorlar. Acıkan büyük balıklar küçük 
balıkları yemek için hareket diyorlar ama cam bölmeye 
çarparak geri dönüyorlar. 24 saat boyunca bu hal devam 
ediyor. Sonra hepsi yorulup dibe çöküyorlar. Deneyin bu 
aşamasında cam bölme aradan çıkarılıyor. O zaman küçük 
balıkların büyüklerin üstünde rahatça dolaştıklarını ve bü-
yük balıkların bunları yemeye teşebbüs dahi etmediklerini 
görüyoruz. İşte bu hale “yılgınlık psikolojisi” deniliyor.

İkinci deney: Bu deney Hollanda’da yapılmış. Bir arazi-
ye bırakılan büyük baş hayvanlara belli bir sınırı geçmeme-
leri için, belirlenen sınıra geldiklerinde şok veriliyor. Her 
defasında bu şoka maruz kalan hayvanlar, bir müddet sonra 
sistemin kaldırılmasına rağmen o sınırı asla aşmıyorlar ve 
kendilerine tayin edilen alanda kalmaya devam ediyorlar. 
Bu hale de “öğretilmiş çaresizlik” deniliyor.

Günümüz dünyasında birey ve toplumların durumu 
bundan farklı mı? Özellikle bizim toplumumuzda yılgın-
lık psikolojisi ve öğretilmiş çaresizlik utanılacak bir boyuta 
ulaşmıştır. Çünkü, halkımız tek yönlü propagandanın etkisi 
altında tutulmaktadır. Ancak telkinler ne kadar yoğun ve 
kuvvetli olursa olsun insanın çaresizliği kabul edilemez. 

Çünkü insan, yaratılmışların en şereflisidir, eşref-i mahluk-
tur, kendisine akıl gibi çok büyük bir nimet bahşedmiştir.

Çeşit çeşit hastalığa çare bulan, Ay’a ulaşan, denizaltıla-
rını yapan, ulu dağları aşan, azgın suları barajlarla durduran 
insan, nasıl olur da çaresizliğe saplanır? Kabul edelim ki bu 
dünyada “esfele safilin” olanlar da vardır.

Hz. Muhammet’in karşısında Ebu Cehil, Hz. Hüseyin’in 
karşısında Yezit vardır ve bunlar hep olacaklardır.

Çirkinlik olmasaydı güzelliği nasıl bilecektik? Önemli 
olan, güzellik,doğruluk ve iyiliğin galip gelmesi… Bunun 
için münevverlere önemli görevler düşüyor: Evvela, “fikri 
hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesillerin yetiştirilmesi, beynin 
yanlış yargı kelepçelerinden kurtarılması gerekir. Neden, 
niçin, nasıl sorularını sorarak bize yönelen propagandaların 
etkisinden sıyrılabiliriz.

Türk milletine hükmetmek isteyen mihraklar bizi de-
ğerlerimizden uzaklaştırarak bir koyun sürüsüne çevirmek 
istiyorlar. Epeyce yol aldılar. “Bu Türkiye düzelmez” di-
yenlerin sayısı her gün artıyor. Ancak ben, hakkın, huku-
kun, adaletin, inancın, doğruluk ve güzellliğin yine galip 
geleceğine inanıyorum. Çünkü bu değerler, karşıtlarından 
daha güçlüdürler.

Yılgınlık ve çaresizlik hür ve inançlı insana yakışmaz.

YILGINLIK PSİKOLOJİSİ 
ve ÖĞRETİLMİŞ ÇARESİZLİĞE HAYIR

İbrahim SUNGUR
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TERÖRE KARŞI EN ETKİLİ SİLAH
MİLLÎ BİRLİK ve BERABERLİKTİR

Başkent Ankara ve İstanbul’daki terör saldırılarını, bütün benliğimizle lanetliyoruz. Vefat edenlere 
Allah’tan rahmet dileriz. Yaralılara yüce Mevlâ’dan şifa isteriz. Ölümlerle ciğeri yanan ailelerin, anaların, 
babaların, kardeşlerin, eşlerin, evlâtların acılarını yürekten paylaşmak isteriz. Allah, sabır ve metanet versin.

Bu felâket günlerini milletçe el ele vererek, omuz omuza durarak aşacağız. Türk tarihi bunun örnekleriyle 
doludur.

Terörün amacı, dehşet, korku ve yılgınlık yaratmaktır. Bunu başararak siyasi iktidarı boyun eğmeye zor-
luyorlar. İstiyorlar ki bizimle tekrar masaya otursunlar. Hükümet böyle bir yanlışa düşmemeli. Çünkü, bugün 
milletçe yaşadığımız acı, dün yapılmış olan yanlışların tabii sonucudur.

İsterseniz hatırlatalım:
1-PKK’lı teröristlere Habur’da özel karşılama yapılmadı mı?
2-Oslo’da MİT-PKK görüşmesi sonucu Doğu ve Güneydoğu Anadolu terör örgütünün egemenliğine terk 

edilmedi mi?
3-“Açılım süreci” buzdolabına konana kadar, terör örgütünün silah yığınağı yapıp savaş için hazırlanma-

sına göz yumulmadı mı?
4-PKK’nın istek ve talebi üzerine “büyükşehir yasası” gibi birçok yasa çıkarılmadı mı? Bu yasa, terörist-

lere çok geniş imkanlar sundu. Bu imkanları kullanarak kent savaşı başlattılar.
İktidardakiler zannettiler ki taleplerini karşılarsak, şirin gösterirsek kendimizi vazgeçerler, bırakırlar si-

lahlarını. Verdiler de verdiler…
Beraberce Türklüğe saldırdılar.
Beraberce mehmetçik kanı içen Şeyh Said ve Seyit Rıza’ya övgüler yaptılar, heykellerini diktiler.
Akil heyetlerinde el ele verdiler.
Bebek katili Öcalan’a beraber ulaklık yaptılar.
Askere suç atmada yarıştılar. Saymakla bitmez.
Daha neler, neler…
Bunları yapanların millet huzuruna çıkıp “Yanıldık, özür dileriz” demeleri gerekmez mi? Bundan geçtik. 

Şu an için siyasi iktidardan beklentimiz, hatalardan ders almalarıdır. Bu basireti göstererek 13 yıldır yaptık-
ları vahim yanlışları düzeltebilirler. Konuyla ilgili önerilerimiz şunlardır:

1-“Yeni Türkiye ve yeni anayasa” söylemi, üniter ve millî devletten, kuruluş değerlerinden vazgeçileceği 
izlenimi veriyor. Bu da ayrılıkçı unsurlara umut veriyor. Dolayısıyla bu çeşit söylemler yerine, vatan ve mil-
letin bölünmezliği, yetkili ağızlar tarafından kati bir dille haykırılmalı.

2-Kendisini Kürt diye tanımlayan halkımıza şirin görünerek siyasi rantı amaçlayan, 1950 öncesi yöneti-
mini ve Türk devletini kötüleyen söylemlerden vazgeçilmelidir.

3-Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis teşkilatımızın kadro ve techizat ihtiyacı tam karşılanmalı, moralleri 
yüksek tutulmalıdır.

4-Terör suçlarına verilen cezalar artırılmalıdır.
5-Ayrılıkçı teröre karşı en etkili silah, milletin birliği ve beraberliğidir. Terör saldırıları karşısında demir-

den bir dağ gibi dimdik durmalıyız. Milletin birlik ve beraberliğini bozacak söylemlerden herkes kaçınma-
lıdır.

Mutluluklar gibi acılar da insanları birleştirir. Felaket günlerinde dostu ve düşmanı tanırız. Kardeş 
Azerbeycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ankara’yı ziyaretleri unutulmaz bir dostluk ve Türkiye’ye 
sevginin ifadesi olmuştur.

Aynı şekilde, Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut’un babası Kemal Bulut’un cenaze töreni, spor camiyası-
nı birleştirdi. Bu, aynı milletin evlatları olmamızın tabii bir sonucudur.

Herkesin bilmesini isteriz ki millî birliğe hizmet, insanın kendisine yaptığı hizmettir. Çünkü fert, yaşadığı 
toplumdan ayrı değildir, onun parçasıdır.

Türk milleti olarak önümüze konulan tuzakları tarihte çok bozduk, yine bozacağız.

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği



Lafım direk sizlere karayı ak görenler!
Yanlış icraatlara hâlâ destek verenler.  
Neden girdi toprağa bu genç yaşta girenler?
                                  Şehit analarının yakanızdadır eli, 
                                  Hepinizin boynuna şehitlerin vebali. 
 
Devlet yönetiminde şu değişmez usuldür;
İktidar hatasından yandaşlar da mesuldür.
Hatta “vekil”den fazla esas suçlu “asıl”dır,
                                   Keyfiniz yerinde mi? Kan ağlıyor ahali,
                                   Hepinizin boynuna şehitlerin vebali.

Çözüm denen süreçten safça medet umdular,
Eşkıya güçlenirken gözlerini yumdular.
Niyetleri halisti sözde çok masumdular!
                                   Bu oyuna kanmazdı Bakırköy’deki deli,
                                   Hepinizin boynuna şehitlerin vebali.
  
Akan gözyaşlarını çok güzel dindirdiler,  
Milletin ocağını “çözüm”le söndürdüler.
Van’ı Mısır’a; Sur’u Lübnan’a döndürdüler,
                                    Emlakçıda emanet ev gibi yurdun hali,
                                    Hepinizin boynuna şehitlerin vebali.
 
Ülkemiz neredeyse bölünme eşiğinde,
Asker yolda vurulur, bebekler beşiğinde.
Gözünüz yine patlak ampulün ışığında,
                                  Biten terör hortladı bunlar geldi geleli,
                                  Hepinizin boynuna şehitlerin vebali.
  

 
Halkla hain iç içe karıştı, seçilmiyor
Sokaklar hendeklerden, mayından geçilmiyor.
Camiler bombalandı, okullar açılmıyor,
                                    “Kırıldı” deniyordu güya terörün beli,
                                      Hepinizin boynuna şehitlerin vebali. 
 
 
Şapkanızı çıkarıp düşünün derin derin,
Şehit defnedilmeyen bir tane gün gösterin. 
Türklük düşmanlarından aldınız mı aferin?
                                      Fazla gaflete dalıp sevindirmeyin eli,
                                      Hepinizin boynuna şehitlerin vebali.
  
Gına geldi herkese, artık çare arıyor, 
Atılan tüm adımlar PKK’ya yarıyor. 
Sonra inkâr etmeyin, ERBABİ uyarıyor;
                                  Sizleri de boğacak durmaz ise kan seli,
                                  Hepinizin boynuna şehitlerin vebali.

OZAN ERBABİ

ŞEHİTLERİN VEBALİ


