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SİZİN DEVRİNİZDEN
ÂLÂ FETRET DEVRİ
BULUNMAZ

Günümüzde Türkiye’nin yaşadığı temel so- siyasi ve ekonomik imtiyazlar vermek iyidir, her alanda
run, iktidardaki partinin Cumhuriyet dönemi- milli bağımsızlık kötüdür.
Hatta, Sevr Antlaşması’nı eleştirmekten kaçınır, Loni bir ‘’fetret devri’’ saymasıdır.
zan Antlaşmasını ise kötülemek için çırpınırlar.

Milli Mücadele ve Atatürk’ü hatırlattığı için milli
NEDEN LOZAN ZAFERİ’NİN
bayramları sevmez ve kutlamak istemezler; coşkuyla
kutlanmasını da engellemeye çalışırlar. Ulu Önder’in
YILDÖNÜMÜNDE?
Ayasofya’nın müzeden camiye çevrilmesinin, Lozan manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaktan hiç
Antlaşmasının 97.yıldönümü tarihine denk getirilmesi, hoşlanmazlar.
Anıtkabir’i Ata’nın
elbette bir tesadüf değildir;
mezarı
olduğu için sevbile bile yapılmıştır. Allah’ın
Türk ekonomisi günden
mezler.
cuması çoktu. 24 Temmuz yegüne kötüye gidiyor. Dövizin
rine 7 Ağustos da olabilirdi.
Atatürk
Orman
yükselişi
engellenemiyor.
Çiftliği’ni
de
aynı
nedenLozan Anlaşması’na neden
le
yağmalıyorlar.
Türk lirasının alım gücü
karşıdırlar? Kısa cevap şudur:
Ya cahildirler ya da Türk milNecip Fazıl, Kadir
düşüyor da düşüyor. Çünkü
letinin milli devletini kurmasıMısıroğlu, Nuri Pakdil
Lozan Antlaşmasıyla
nı, tam bağımsızlığa ulaşmagibi yazarları, neden el
kaldırılan kapitülasyonlar, yani
sını, gelişmesini engelleyen
üstünde tuttuklarını sanıkapitülasyonlardan kurtulmayorsunuz?
yabancılara tanınan imtiyazlar,
sını çekemeyen bir ruh haline
Milli mücadeleLozan’ı beğenmeyen işbirlikçiler
sahip bulunuyorlar.
yi destekleyip Mustafa
tarafından yeniden ihya edildi.
Lozan örneği dışında yüzKemal’in yanında yer
lerce örnek verebiliriz.
alan Anadolu ulemasını
Hatırlarsınız, AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Ba- görmezden gelirler de İskilipli Atıf Hoca ile Şeyhülisbuşçu, ‘’600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam lam Mustafa Sabri’yi neden öne çıkarırlar, bilmiyor muarası bitti.’’ diyerek Osmanlı’ya döndüklerini vurgula- sunuz?
mıştı.
Çünkü, Cumhuriyet rejimini de, Cumhuriyetle gelen
AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk de 28 Şubat yenilikleri de hiç benimsemediler. Güçsüz oldukların2018’de, ‘’Afrin operasyonu bittiğinde biz, önümüz- dan rejime, milli devlete bağlı göründüler, güçlü oldukdeki 100 yıllık tehdidi ortadan kaldırmış olacağız. larında da maskelerini indirip saldırıya geçtiler.
Elhamdülillah fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteOnlara göre en ideal devir, 2. Abdülhamit devri…
yiz.’’ demişti.
Gitgide daha otoriter olup polis devleti yapısına yöSaklamadan açık ve net söylüyorlar: Kendi iktidar- nelmeleri, Düyun-u Umumiye’ ye benzer uygulamalar,
ları dışında kalan Cumhuriyet devri, bir fetret devridir. medyanın %95 inin yandaş yapılması, yayın yasakları,
Fetret devri kötü olduğuna göre önceki devir iyidir. De- yetkinin tek kişide toplanması, 2. Abdülhamit’in örnek
alındığını göstermektedir. Bu padişah zamanında Türmek ki onlara göre:
Padişahlık ve tek adam rejimi iyidir, Cumhuriyet kö- kiye Batı’nın sömürgesi durumuna düşürülmüştü. Bunu
için mi örnek aldılar?
tüdür.
Böyle bir kafaya sahip olduklarından, Türkiye CumHalifelik ve teokrasi iyidir, laiklik kötüdür.
huriyeti Devleti’ni mevcut yasalara göre yönetmeyi
Ümmetçilik iyidir, milliyetçilik kötüdür.
değil, tüm kurumlarıyla ele geçirmeyi amaçladılar. Bu
Mecelle iyidir, medeni kanun kötüdür.
amaçlarına da iktidar olmanın tüm imkanlarını kullana2. Abdülhamit ve Vahdettin iyidir, Atatürk ve silah
rak önemli ölçüde ulaştılar.
arkadaşları kötüdür.
Osmanlı döneminde olduğu gibi yabancılara hukuki,
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FETRETE DOĞRU
temsilcileri arasında imzalanan Dolmabahçe MutabakaSon 18 yılda yapılanları hatırlarsak, Türkiye’nin bu- tı… Hepsi de birer kabustu.
gün yaşamakta olduğumuz derin buhrana nasıl düştüğü
Açılım adıyla yapılanları millet onaylamadı. Büyük
anlaşılacaktır. Biz bu derin buhrana ‘’fetret’’ de diyebi- oy kaybına uğrayacağını anlayan AKP iktidarı yine
liriz.
politika değiştirdi. Yanlıştan dönüldü ama yüzlerce
Bilindiği gibi Türk tarihinde Fetret Devri(1402- Mehmetçik, Açılım döneminde terör örgütünün açtığı
1413), Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’ in Ankara hendeklerde şehit düştü. Kısacası, PKK Açılımına MehSavaşı’nda Timur’a yenilmesi üzerine başlayan ve 11 metçiği kurban ettiler. Fetret, işte böyle bir şey.
yıl süren kargaşa dönemidir. Bu devirde Yıldırım’ın
Bugün de bölücü terörle mücadele edilmektedir.
oğulları İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet, tahtı ele ge- Ancak, anlamadığım bir konu var. ABD, Irak’tan sonra
çirmek için kıyasıya savaştılar. Çok kan döküldü. Ana- Suriye’de de bir Kürt devleti kurmak için terör örgütüdolu ve Balkanlar’da huzur kalmadı. Sonunda Mehmet ne binlerce tır dolusu silah verdi. Türkiye, bu sevkiyatı
Çelebi kardeşlerini yok ederek tahta oturdu.
engellemek için ne yaptı? Ayrıca, ABD’li bir şirket, böBu devrin birinci özelliği, tahtı yani devleti ele ge- lücü terör örgütü PKK/YPG ile petrol antlaşması imzaçirmek için yapılan kanlı mücadeledir. Böyle bir müca- ladı. ABD Dışişleri Bakanı da bu antlaşmayı destekledideleyi AKP dönemimde de görüp yaşadık. Ak parti ile ğini açıkladı. Bu meydan okuyuşa Türkiye neden cevap
Fetö örgütü, önceleri ortaktılar. Ortaklık her alanı kap- vermedi? TSK’nın Suriye’de bulunma amacı Kürt devsıyordu: Yargı, ordu, polis teşkilatı, medya gibi… Sonra letinin kurulmasını engellemek değil ise niçin Suriye’de
arlarında iktidar mücadelesi başladı. Tıpkı 1402-1411 bulunmaktadır? Bu soruların yanıtlanması gerekiyor.
yıllarında olduğu gibi. SoAKP iktidarının da katkınuç, 15 Temmuz hain darbe
sı
ile
komşumuz Suriye’nin
Türk ekonomisi günden
girişimi… Yüzlerce ölüm…
parçalanma sürecine girmegüne kötüye gidiyor. Dövizin
Türkiye’nin kaybolan yıllasi üzerine 5 milyon Suriyeyükselişi engellenemiyor.
rı…
linin Türkiye’ye sokulması
çok yönlü bir siyasi müFetret devirlerinin bir
Türk lirasının alım gücü
hendislik olayıdır. Bu olay,
özelliği de milli orduya
düşüyor da düşüyor. Çünkü
Türkiye’nin yalnızca bu
yapılan
operasyonlardır:
Lozan Antlaşmasıyla
gününü etkilemekle kalmıErgenekon, Balyoz, Kafes,
yor, geleceğini de karartıkaldırılan kapitülasyonlar, yani
Askeri Casusluk adıyla başyor. Tek başına bu olay bile
latılan operasyonlar, Türk
yabancılara tanınan imtiyazlar,
Türk ülkesini yönetenlerin
ordusunu çökertmeyi amaçLozan’ı beğenmeyen işbirlikçiler milli ufuktan ne kadar yoklamıştı. Bu davaların Ak
tarafından yeniden ihya edildi.
sun olduklarını ortaya koypartinin iktidar yıllarında ve
maya yetecektir.
onun bilgisi dahilinde gerçekleştiği unutulmamalıdır.
Fetret, işte budur.
MİLLİ EGEMENLİKTEN
Yine AKP döneminde, TSK’nın Kozmik Oda’sına
KİŞİSEL EGEMENLİĞE
girildi ve Türkiye’nin güvenliği ile ilgili sırlar düşman
16 Nisan 2017 Anayasa Referandumuyla Türkiye’de
unsurların önüne geçti. Böylesi bir olayı kabul etmek tek adam rejimine geçildi. TBMM’nin yetkileri tırpanmümkün müdür?
landı. Ülke, kanun hükmündeki kararnameler ile yöneTürkiye, 40 yıldır bölücü terörle uğraşıyor. Sayısız tilir oldu. Yargı siyasal tarafsızlığını ve güvenilirliğini
şehit verdik. Kararlı mücadele sonunda terörün beli kı- yitirdi.
rıldı. 2002 yılına gelindiğinde terör olayları sonlanmış
Tek adam rejiminin hesap vermeyen keyfi yönetigibiydi. Ancak AKP iktidarı siyasi rant uğruna yanlış me dönüşmesi, çok olumsuz sonuçlar doğurmaya dekararlar vererek terörü tekrar azdırdı. Tekrar büyük ka- vam ediyor: Dışarıda Türkiye’ye güven çok azaldı. Tek
yıplar vermeye başladık. Bunun üzerine terörle müca- adam rejiminden önce Türkiye, 2018 Dünya Hukukun
dele yerine terör örgütüyle uzlaşma politikası yürürlüğe üstünlüğü endeksinde 101’inci sıradaydı; tek adam rekonuldu. Bu politika neticesinde şu uygulamalar yaşan- jiminden sonra 109’uncu sıraya geriledi. Dünya basın
dı:
özgürlüğü sıralamasında da 180 ülke arasında 157’nci
Oslo görüşmeleri, Habur rezaleti, Öcalan’ın mektup- sırada bulunmaktadır. Bunlar, Türkiye’nin itibarının gitlarının Diyarbakır meydanlarında okutulması, iktidarın gide azalmasına neden olmaktadır.
‘’akil’’ diye adlandırdığı şahısların PKK’nın talepleri
Türk ekonomisi günden güne kötüye gidiyor. Dövidoğrultusunda Türk halkını ikna için yollara düşme- zin yükselişi engellenemiyor. Türk lirasının alım gücü
leri, valilerin ve güvenlik güçlerinin silahlı teröristleri düşüyor da düşüyor. Çünkü Lozan Antlaşmasıyla kaldıgörmezden gelip herhangi bir müdahalede bulunmama- rılan kapitülasyonlar, yani yabancılara tanınan imtiyazları, siyasi iktidarın bazı PKK taleplerini uygulamaya lar, Lozan’ı beğenmeyen işbirlikçiler tarafından yenisokması, ardından Hükümet temsilcileri ile terör örgütü den ihya edildi. Üretmeyen ama hep tüketen ve dışarıya

Gençlik Dergisi

5

borçlanan, bu yüzden de hep emir alan bir Türkiye oluşturuldu.
Önce tarımı batırdılar. Mesela, buğdayın vatanı olan
Türkiye bugün, Yunanistan’dan buğday ithal ediyor.
Dış politikada gerginliğe rağmen Yunanistan’dan yaptığımız buğday ithalatı 2015’ten bugüne %632 oranında
artmış. Çünkü buğday ekilen arazi 9,2milyon hektardan
6,9milyon hektara düşürülmüş. Neden acaba?
İthal edilmeyen kaç ürün ve meyve kaldı, bilmiyorum. Markete ve pazara gittiğimizde, döne döne yerli
ürün arıyoruz.
Türkiye’nin ekilebilir arazisinden bile küçük toprağı
olan ülkeler, tarımda Türkiye’den önde yer alıyor. Bu
durum benim gururuma dokunuyor, sizin gururunuza
dokunmuyor mu?

tadır. Bu sayı Türkiye’yi AB ülkeleri arasında 1’inci
yapıyor. Utanılacak bir durum… AB ülkelerinde asgari
ücretle çalışanların oranı % 8 iken, bizde %44 ‘ü buluyor. Demek ki Hristiyan Avrupa alın terine ve emeğe
Müslüman Türkiye’den daha çok değer veriyor.
Sigortalı olsun veya olmasın iş bulmak da kolay değil… Pek çok işsiz karın tokluğuna çalışmaya razı…
Halkımız böylesine çaresiz bırakıldı ve sadakaya muhtaç edildi. İşsizlerimiz 10 milyon 500 bini geçmiş. Daha
fazla olduğu da söyleniyor. Kayıtlı işsizlerin %80 ‘i işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Çünkü söz konusu
kaynak işverene aktarılmaktadır. İŞKUR’ un açıklamalarına göre, 2017’den 2019’un Eylül ayına kadar geçen
sürede işverene, işsizlik sigorta fonundan 22 milyar
kaynak ayrılmış. Bu durum, işsizlik fonunun amaç dışı
kullanıldığını ve yağmalandığını ortaya koymaktadır.

İŞÇİMİZİN HALİ
Hangi alana yönelsek fetret devrinin çarpıklığı ve
adaletsiz uygulaması ile karşılaşıyoruz. 1960’lı ve
1970’li yıllarda biz öğretmenler, sigortalı işçilere imrenirdik. Çünkü iyi ücret alıyorlardı. Bu gün öyle mi?
İşçimiz kan ağlıyor.
Ülkemizde şu an 100 işçiden sadece 11’i sendika
üyesidir. 2002 yılında %57,98 olan sendikalaşma oranı,
2019 Temmuz ayı verilerine göre %13,76 geriledi. Kayıt dışı istihdam dahil edilirse fiili sendikalaşma oranı
%11’i ancak buluyor. Demek ki AKP iktidarının 17 yılında sendikalaşma oranı %46 azalmıştır.
Doğal olarak örgütlü değilseniz hakkınızı alamazsınız. Dolayısıyla grev de yapamazsınız. Nitekim, ülkemizde işçilerin %93’ü toplu iş sözleşmesi hakkından
yararlanamıyor; sadece 1milyon 32 bin işçimizin toplu
sözleşme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması
da çeşitli bahanelerle engellenmektedir.
Uluslararası Sendikalar Federasyonu’nun raporlarına
göre, Türkiye sendikal hak ve özgürlükler bakımından
dünyanın en kötü 10 ülkesinden birisidir. Hükümetimiz
için övünç olmalı(!)
Türkiye, iş kazası ölümlerinde AB ülkeleri arasında 1’inci, dünya genelinde ise 3’üncü sırada yer alıyor.
Günde ortalama 5- 6 işçi çalışırken hayatını kaybediyor.
Bu ölümler, iş hayatının fıtratından kaynaklanmıyor,
‘’iş sağlığı ve iş güvenliği’’ yasasının yetersizliğinden
ve yasaya uyulmamasından kaynaklanıyor.
6331 sayılı yasanın 2012’de yürürlüğe girmesi üzerine ölümlü iş kazaları arttı. İSİG Meclisinin verileri,
2012- 2019 yılları arasında 12 bin 494 işçinin yaşamını
kaybettiğini bize bildirmektedir. 18 yıllık AKP iktidarındaki ölümler ise 22 bini geçmektedir.
İş kazası sonucu vefat eden işçilerin %95’inin sendikasız olduğu ve son 5 yılda işçi intiharlarının %300
oranında artarak 334’ ü bulduğu da tespit edilen acı gerçeklerdir. İnsan neden intihar eder? Düşünürsek doğru
cevabı buluruz. Sebeplerden birisi, asgari ücretle bir evi
geçindirememek diye düşünüyorum.
Ülkemizde 10 milyon işçi asgari ücretle çalışmak-

ACITAN VE DÜŞÜNDÜREN GERÇEKLER
Amacım, içinizi karartmak değil gerçekleri göstererek nasıl bir buhranın içinde yaşamakta olduğumuzu ispat etmektir. Bunu yapmaya mecburuz. Çünkü, yandaş
medya gerçekleri gizlemekte oldukça mahir… TÜİK
gibi kurumlar ise otoriter her ülkede olduğu gibi emirlere tabiidir, enflasyonu istenilen şekilde açıklamaya mecburdur. Bu yüzden kamu oyunu bilgilendirmek görevi
bize düşmektedir.
Uzattığımı biliyorum ama Türkiye’nin nasıl bir
fetret yaşadığını göstermek için şu bilgileri de vermeyi
gerekli görüyorum:
Devletin iç ve dış borçları, tek adam yönetiminden
önce Haziran 2018’de 970 milyar idi. Bu miktar tek
adam döneminde 246 milyar artarak 1 trilyon216 milyar
liraya çıkmış. Vatandaşın bankalara borcu ise Haziran
2018’ de 526 milyar iken tek adam döneminde 540 milyara yükselmiş. Günümüzde vatandaşın borcu artarak
devam ediyor.
İcra dairelerindeki dosya sayısı da katlanarak artıyor.
Tespit edebildiğimiz son rakam, 20 milyon 912 rakamıdır.
Sanayici, esnaf ve tüketiciler bankalardan aldıkları
kredileri ödeyemiyor veya ödemiyorlar. Buna bankacılık dilinde ‘’batık kredi’’ deniliyor. Tek adam rejiminde
batık kredilerde de büyük artışlar olmuş. Batık kredi
miktarı 72,5 milyar liradan 122,6 milyar liraya yükselmiş. Bu miktarlar kimin cebinden çıkıyor?
Ülkemizde yoksul vatandaş sayısı da, milyoner sayısı da artıyor. Yoksulluk oranının %21,2 olması, yoksul
kişi sayısının 16 milyon 888 olması demektir. Bu durum
karşısında, kim Türkiye’nin iyi yönetildiğini söyleyebilir? Yine de halk içine çıkabiliyorlar.
Zifiri karanlığın, bir sorunlar yumağının ortasındayız. Bir ekonomi yazarımız şöyle feryat ediyor: Türkiye
batıyor! Kişisel veya parti çıkarlarını düşünmenin zamanı değil. Çocuklarımızın, gelecek nesillerin nasıl bir
Türkiye’de yaşayacaklarını düşündükçe kahroluyorum.
Ben de bu feryada katılıyorum.
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DOGMATİZM, HİLAFET VE
MİLLÎ İRADE
Atatürkçe düşün, Atatürkçe hisset, Atatürkçe iş yap

Son günlerde ülkemizin gündemi pek de iç açıcı
olmayan yönlerde ısınmış bulunuyor: Ayasofya, harf
devrimi, rejim konusu… Bu durum beni birbiriyle bağlantılı birkaç konuda düşünmeye sevk etti. Nedir bu konular? Her zaman yaptığım gibi, Atatürkçü yaklaşımdan
şaşmayarak aşağıda açıklıyor ve bir sonuca ulaşıyorum.
Dogmatik Zihniyet
M. K. Atatürk diyor ki, uygarlık yolunda başarılı olmak değişmeye ve yenileşmeye bağlıdır. Uygarlığın buluşlarının, bilimin harikalarının, dünyayı değişiklikten
değişikliğe uğrattığı bir çağda, asırlık köhne zihniyetlerle, geçmişe bağlılıkla varlığını sürdürmek mümkün
değildir. İnsanlarımızı, özellikle gençlerimizi düşünme
ve bilim bakımından geçmişe bağlı bırakmak çok yanlıştır, çok tehlikelidir.
Dünyada her olgunun bir karşılığı, her hatanın bir bedeli vardır. Eğer fikirler anlamsız, mantıksız safsatalarla
doluysa, o fikirler hastadır. Sosyal yaşam, akıl ve mantıktan yoksun, faydasız ve zararlı birtakım inançlar ve

geleneklerle doluysa o toplum felç olur. Böyle bilimsel
olmayan, insanî olmayan, karmakarışık zihniyetlerdir
ki, çöküşümüzün başlıca sebeplerinden biri olmuştur.
Bizi yanlış yola sevk edenler, o habisler, çoğu zaman din kılığına bürünmüşler, hep şeriat sözleriyle aldata gelmişlerdir saf ve temiz halkımızı. Onlar her türlü
hareketi dinle karıştırırlar. Türkiye’nin kapılarını uygarlığa, ilericiliğe kapayanlar yalnız kimi padişah ve sadrazamlar değil, asıl bu köhnemiş sözde din adamlarıdır. O
örümcek kafalılar, insanları dine bağlayacakları yerde,
dinden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramazlar. Bunlar Türk toplumunu yüzlerce yıl geri bırakan bir zihniyetin temsilcisidir.
M.K. Atatürk devam ediyor: Bu habislerle mücadele uzun yıllar gerektirir. Çünkü bazı şeyler vardır ki,
bir yasa ile, bir emirle düzeltilebilir. Ama bazı şeyler
de vardır ki, yasa ve emirle sonuç alınamaz. Fesi atar,
şapkayı giyer adam, ama alnında fesin izi kalır. Siz sarıkla dolaşmayı yasaklarsınız, kimse sarıkla dolaşmaz.
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Ancak kimilerinin başındaki görünmeyen sarıkları yok
edemezsiniz. Çünkü onlar o zihniyetin içindedir.
Zihniyet binlerce yılın birikimidir. O birikimi bir
anda yok edemezsiniz, boğuşursunuz onunla sadece.
Yeni bir zihniyet, yeni bir ahlak yerleştirinceye kadar
boğuşursunuz ve sonunda başarırsınız.
Başarının en verimli ve en güvenilir yolu ise, kitleler
halinde, dalga dalga çağdaş zihniyetli kuşaklar yetiştirmektir.
Cumhuriyet Rejiminde Halifeliğe Yer Yoktur
Halife sözcüğü “din ve dünya işlerinde bütün Müslümanların önderi, aynı zamanda devlet reisi olan kişi”
anlamında kullanılır.
Atatürk halifeliği gereksiz bir kurum olarak görmüş
ve Meclis tarafından kaldırılmasını sağlamıştır. Görüşleri şöyledir: Hilafet demek, “yönetme”, “hükümet etme”
demektir. Tarihte hilafet diye ayrıca bir kurum hiç olmamıştır. Ortaya çıkmış olanlar ‘emirlik’tir, hükümettir.
Bugün bağımsız bir Türkiye devleti vardır; devleti kuran milletin bir meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
vardır. Milletin ve ülkenin biricik ve gerçek temsilcisi
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odur. Devletin bir başkanı da vardır. Dolayısıyla devletimiz başka bir makam tanımaz. “Yönetme” anlamında hilafet –işlevi bakımından- hükümet ve cumhuriyet
kavramında zaten mevcuttur. Dikkat: Hilafetin kendisi
değil, işlevi, görevi!... Bir hükümet varken, ikincisine
yer vermek mantık dışıdır.
Atatürk’e göre Hilafet günümüzde hiçbir varlık sebebi olmayan geçmişe ait bir hayalden ibarettir. İslam
birliği ise bir ütopyadır. Müslüman ülkeler kendi varlıklarını korumakta zaten yeterince zorlanmaktadır. Oysa
düşmanlarımız, örneğin İngilizler, hilafetin korunmasını hep istemiştir. (Bugün de öyledir, Amerika da istemektedir!) Neden? Çünkü tek bir kişiyi, yani halifelik
makamına oturtacakları kişiyi kontrol etmek kolaydır.
İslam âlemine karşı baskılarını onun sayesinde kolayca
sürdürecek, bütün İslam dünyasını elleri altında tutacaklardır!
Atatürk’ün halifelik hakkındaki görüşü özetle budur.
Ben de şu hususları eklemek isterim:
Hilafet “yönetim görevi” demek olduğuna göre, halife millî egemenliğe ortak olmuş olur ki, bu durum Millî
Egemenliğin, Cumhuriyet rejiminin tanımlarına aykırıdır. Çünkü Millî Egemenliğe ortak olunamaz. Meclis’in
ve hükümetin yanı sıra bir diğer karar merciinin daha
bulunması yanlıştır. Bu bir çelişkidir, devlet yönetiminde iki başlılık demektir.
Hilafet olursa devlet yönetiminde Millî İrade temel
referans olmaktan çıkar, ayrıca kısıtlanır. Artık ikinci bir
referans vardır: Şeriat hükümleri… Halife dinsel esasları uygulamak zorunda olduğu için, dinin devlet işlerine
karışması durumu ortaya çıkacaktır. Bu, Laiklik ilkesinin yara alması demektir. Bilim kurallarının uygulanması da zorlaşacaktır. Cumhuriyet rejimi ile bağdaşmaz.
Sonuç şudur ki, demokrasi ile hilafet bir arada olamaz. Demokrasinin hâkim olduğu bir ülkede hilafet istemek, akla ve mantığa, sağduyuya tümüyle aykırı bir
taleptir. Atatürk’ün hilafeti kaldırmakla ne kadar haklı
olduğunu da böylece anlamış oluyoruz.
***
Bir ülke ki bozulmadık düzeni, çökertilmedik kurumu kalmadı. Bunu yapabilecek bir zihniyetin, devlet gücünü ele geçirmesi önlenmeliydi. Ne demiştir Atatürk:
Evet, daima halkın eğilimleri göz önünde tutulacaktır. Ancak bunun haklı bir sınırı olduğunu da vurgulamamız gerekir. Şöyle ki, eğer bu eğilimler temelsiz
inanışların ve yanlış telkinlerin neticesi ise bizim görevimiz, onlarla mücadele etmektir, onlara uymak değil.
Bu eğilimler bize inandığımız prensipleri feda ettirmemek lazım gelir. Bu prensiplerin savunmasında tek başımıza da kalsak, başımızı vermeli, prensiplerimizi feda
etmemeliyiz.
Kısacası, gerçekleşen Millî İrade bilimsel gerçeklere ve ahlaka aykırı sonuçlar vermemelidir. Eğer verirse,
önlem almak haktır.
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ALIŞKANLIKLARINIZ
KADERİNİZDİR

‘Arzularını tanrı edinenler’; sahip oldukları yüksek eline kaptırırsanız başınıza geleceklere de ram etmek
bilgi ve teknoloji gücüyle, kainatın mihengi insan dezorunda kalırsınız!
nen yüce mahlûkun kalbini keşfe değil, top yekun onun
Var mıydı başınıza bu geleceklerden haberiniz?!
helakine hazırlıktalar.
Biz ‘coronalar’ın zalim planlarını bozacak idrakte mi“Nedir bu 7 milyar insan? Bu kadar insan dünyiz? Nerdeee! Yüksek bilgi gücünü insanlar üzerinde
yaya fazla... Ne gereği var? Nitelikli, dayanıklı olan silah olarak kullananlarla yıllardır boy ölçüşemedik,
yaşasın, gerisi yok olsun gitsin!” diyorlar, açık açık!
her konuda hep aciz ve çaresiz kaldık! Oysa, İnsanlaDuymuyor musunuz?
rın Sahibi’nin, bize 14 asırdır “Oku!” emrini, “ilim
öğren!” uyarısını duymadık ve hala duymuyoruz da!
Bugünkü ilim ve teknikle tanrılaşan güçler, insana
Yaratanın kesin emrine rağmen ilmi, fenni, tekniği ve
dünyayı zindan ettiler. Elde ettikleri korkunç teknobilgi gücünü ‘insanlığını yitirmişler’e kaptırdık. Artık
lojiyle her beyni kontrol
şimdi biz zalimin inisiyaaltına almaya çalışıyorlar.
tifine mahkumuz! Ne acı
Her insan hafızasının alaAcıya bakın, elimizi
değil mi?
mayacağı bir gizemde ilme,
yüzümüze
bile
süremiyoruz!
bilgiye, tekniğe sahip olan
Hani dünyaya nizam
Canımızdan çok sevdiklerimizi
bu güçler, “corona”yla
verecektik? Hani dünyadadünyayı küresel bir kaosa
ki zulmü engelleyecektik?
koklayamıyoruz! Eğitim
sürüklediler! Şimdi ise
Ve hangi güçle?
yapamıyoruz! İnsanlığın başına
önünü alamıyorlar; üstelik
*
öyle bir çorap örüldü ki, insan
bu melanet kendilerine de
Ama Batı boş durmuinsandan kaçmak zorunda!
yöneldi.
yor:
İbadethaneler kapalı, dünyanın
Küresel zalim, tüm in2003 yılında dünyada
sanları acı çektirerek birer
gözbebeği Kabe kimsesiz, ıssız! satış rekorları kıran Da
birer ölüme mahkum ederVinci Şifresi kitabının ünlü
ken ve her bir insana her an
yazarı Dan Brown 2013’te
ölüm korkusunu yaşatırekn, nice umutları nice hayalle- de, Dante’nin 14. yy’da kaleme aldığı ve İtalyanların
ri nice sevinç ve mutlulukları söndürüyor, ne yazık ki!
dünyaca ünlü destanı “İlahi Komedya” sından önemli
Acıya bakın, elimizi yüzümüze bile süremiyoruz!
pasajlar koyduğu “Cehennem” i yayımlamıştı. YazaCanımızdan çok sevdiklerimizi koklayamıyoruz!
rın, kitabın satırlarını yazmaya başlamadan önce her
Eğitim yapamıyoruz! İnsanlığın başına öyle bir çorap
gün 5-10 dakika, kendini ayağından tavana astırıp sonörüldü ki, insan insandan kaçmak zorunda! İbadethara kalemi eline aldığı o zamanlar gazetelere de konu
neler kapalı, dünyanın gözbebeği Kabe kimsesiz, ıssız! olmuştu. ‘Cehennem’de yer alan sübliminal mevzular
Nişanlar, düğünler, partiler, konferanslar, toplantılar,
çok ilginçtir. Dünya nüfusunun 500 milyona inditiyatrolar, sinemalar, her türlü canlı istişareler insanlırilmesi için garip projelerden bahsedilir. Senaryoda
ğın katili sanki... Elinizi sürdügünüz her şey sizin düşlaboratuarda üretilen müthiş bulaşıcı ve ani ölüme
manınız gibi...
sebep olan sentetik bir virüs geliştirilir. İlginçtir ki, zaMenfur vakıaya ilmi açıdan bakmadan, yüksek idmanlanmış, şifreli küçük bir tüpe yerleştirilen virüsün
rakle değerlendirmeden “Ne yapalım Allah’tan geldi!” dünyaya aniden yayılabileceği bir konum olarak da
çaresizlik ve bahanesine sığınmak doğru mudur sizİstanbul Yerebatan Sarayı seçilmiş...
ce?!
Evet, bu bir senaryodur, ama dünyanın 500 milyona
Hayır! “Asla zulmetmez kuluna Hüda’sı; kuluindirilmesi fikri, beyinlere sübliminal şırıngalarla ennun çektiği kendi cezası!”(Kuran-ı Kerim) Siz ilmi,
jekte edilmeye çalışılmıyor mu?
tekniği ve bilgi gücünü, ‘nefislerini tanrılaştıranlar’ın
Şu ürpertici gerçeklere ne diyeceksiniz:
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Gelecek bilimci Peter Schwartz’ın, Rockefeller
Vakfı’na bağlı olarak kurduğu Global Business Network (GBN)’ta 2010 Mayıs’ında dünyaya “Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar” başlıklı bir rapor servis edilmiş. Raporda
dünyayı saracak virüs salgınından bahsedilerek aynen
günümüzde yaşanan olaylar anlatılmış...[1]
Fransız Pastör Enstitüsü de yapay olarak “Yeni
bir tip SARS-CoV” virüsünü üretmiş ve 2 Aralık
2004 tarihinde Avrupa Patent Bürosu’ndan (European
Patent Office) EP 1694829B1 numarasıyla patent almış bile. [2]. Üstelik bu patent 2010 ve 2017 yılında
da yenilenmiş.
Bu çalışmalar neyin nesi, sizce?
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman
Meclisi’ne 8 yıl önce sunulan Robert Koch Enstitüsü ve çok sayıda bilim kurulunun hazırladığı
raporda, sanki şimdi yaşadıklarımızın kehanetinde
bulunulmuş[3]:”Mutasyona uğramış, yeni SARSCoronaVirus, Güneydoğu Asya’daki bir hayvan pazarından çıkacak. Tüm dünyayı saracak. Ülke olarak
hazırlıklı olmalıyız. Üç yıl sürecek. İki kez mutasyona
uğrayacak. Aşısı üç yılda ancak bulunacak. Bir kez
hastalanan, iyileşmiş olsa bile mutasyona uğramış
yeni virüsten yine etkilenebilecek...” [4]denilmiş...
Eee, aklınıza bir şeyler gelmiyor mu?
Yoksa bunlar haşa Allah’ın bildiğine mi sahiptirler?!
Ne dersiniz?
Bu kadar isabetli bir nokta atışı yapmak ancak
“Yeni tip SARS-CoV” gibi bir virüsün üretiminden
haberdar olanların” işi olabilir! Demek ki, Almanya
sentetik yeni tip SARS-Coronavirus üretildiğinden haberdarmış!
Bir başka biyolojik çalışma daha:
Nature Medicine dergisinde yayınlanan 9 Kasım
2015 tarihli “A SARS-like cluster of circulating bat
coronaviruses shows potential for human emergence” başlıklı makalede özetle “SARS-CoV ters genetik
sistemi kullanılarak, fareye uyarlanmış SARS-CoV
omurgasında SHC014 yarasa koronavirüs çivisini
ifade eden bir kimerik- yani iki ayrı genin birleştirilmesiyle tek gen elde etmek- virüs üretildiği” açıklanmış.
[5]
Bu anlattıklarımız madalyonun bir yüzü, gelelim
madalyonun öbür yüzüne... İnsan kanı emiciler boş
durmayacaklar elbette. Peki, ya biz ne yapıyoruz? Covid-19 sentetik üretimdir veya değildir, sonuç değişmiyor. İnsanlar her saniye virüs kapma korkusuyla yaşıyor. Oysa, tedbirlere sıkı sıkıya sarılacağımız yerde
toplumsal olarak bir vurdumduymazlığın elindeyiz!
Küresel kaosun değirmenine su taşımakla meşgulüz.
Sentetik üretim olduğuna inandığım küresel faciayı
umursamazlıkla hanemize taşıyoruz! Yalan mı?
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Alışkanlıklarınız kaderinizdir. Yani kaderinizi belirleyen alışkanlıklarınızdır.
Ünlü filozof Einstaine diyor ki: “Her zaman aynı
şeyleri yaptıkları halde farklı sonuç bekleyen insanlar
aptaldır.” Eski davranış ve alışkanlıklarımızı aynen
sürdürerek virüsün biteceğini beklemek aptallık değil
mi?!
Kişilerin yaptığı işler marifetlerinin sonucudur. Kesinlikle virüsün bitmesi bizim elimizdedir.
Bize düşen görev ferdî, millî, dinî, insanî, vicdanî
sorumluluktur, zorunluluktur ve bellidir:
O halde, ey insan kendine dön! Törpüle artık şu kör
nefsî arzularını! Tanrılaşan arzularınla kurma kontak!
Tak maskeni, koy mesafeni, maddeten temizlen, manen
arın! Nefsinin kölesi olmakla nedir kârın? Burun kıvırma! Ölüm yakınında, maazallah corona seni de bulur
yarın!
Unutma kararların kaderin olacaktır!
*

Kaynak:
[1]: https://odatv4.com/rockefellerin-10-yilonce-koronavirusu-anlattigi-ortaya-cikti-23032035.
html?fbclid=IwAR1k-zekSe1OJaJRjkRSpurfZqzT9QfYDQ4br
F_7Iol0b8zfdfp34-bUyNQ
[2]: Patent No: EP 1694829 B1, NOVEL STRAIN OF
SARS-ASSOCIATED CORONAVIRUS AND APPLICATIONS THEREOF.
[3]: https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/almanlarin-8yillik-corona-virusu-raporu-ortaya-cikti-5700592/
[4]: Raporun aslı: http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/120/1712051.pdf
[5]: https://www.nature.com/articles/nm.3985
[6]:https://odatv4.com//hakanvural- COVID-19
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HANGİ OSMANLI,
ATATÜRK NİYE
BÜYÜKTÜR?
Ali ÖZBEK

Türkler devlet kurmada ve devlet kuran kağanlar
yetiştirmede ustadır. Sıradan bir Türk’e Türklerin kurduğu devletleri say deseniz sanırım başarısız olur ve
tam olarak sayamaz. Bu sözün işaret ettiği anlamda
hem övünç hem de kusur birlikte bulunur. Çok devlet
kurduk ama çok devlet de yıktık anlamı insanın içini
burkar.
Türklerin kurduğu birçok devletten/imparatorluktan
biri de Osmanlı İmparatorluğudur. Bu devlet, bir aşiretten doğup büyük bir imparatorluğa dönüşme başarısını
göstermiştir. Türklerin Batı’da/Rumeli’nde tutunması
ve Türkiye’nin Türklerin ebedi yurdu olmasında Osmanlı doğruca etkilidir. Osmanlı’nın birçok zaferleri
ve bu zaferleri yaratan padişah ve kahramanları her
Türk’ün göğsünü elbette kabartacaktır. Bu ülkede yaşayan her Türk’ün yakın atası Osmanlılardır. Osmanlı
tarihini hiçbir Türk reddedemez ve Türk tarihinden ayrı
düşünemez. Düşünse de gerçekliği değiştiremez zaten.
Ama Türk tarihinin içinden karpuz seçer gibi bir dönemi sahiplenip, onu yüceltip, diğerine sırt dönmek sakat
bir mantıktır. Türkiye Cumhuriyeti’nde doğup, yaşayıp

da biz Osmanlının torunlarıyız saçmalığını kimse hoş
karşılamaz. Biz ne kadar, Hun, Göktürk, Selçuklu isek
o kadar da Osmanlıyız. Hiç hanedan zikrine gerek yok
doğruca Türk’üz.
Türk devletlerinin şanlı tarihini anarken bunlardaki
kusurları da görmezlikten gelemeyiz. Hatalar ve kusurlar örtülerek okunacak tarihin kimseye faydası olmayacak, tabiri caizse devletlerimizi yıkan virüs bünyemizde taşınmaya devam edecektir. Kurulan ve yıkılan
Türk devletlerinin hiçbiri mükemmellik ve berbatlık
tercihlerinden birine konu olmayacağı gibi, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu için de bu geçerlidir. İyi ve kötü
yanlarıyla birlikte öğrenilmeli ve değerlendirilmelidir.
Şimdiki günlerde çoğu değerimiz gibi Osmanlı Tarihi de ideoloji ve siyasallaşmanın malzemesi olmaya
devam ediyor. Bazı radikal dinciler yaşanan ve gerçek
tarihi bırakıp yeni bir tarih/Osmanlı inşa etmeye çalışıyorlar. Bu birçok yönüyle çarpık tarih kurgusunun en
çarpıcı yönü başarılar bizim, başarısızlıklar sevmediklerimizin/düşmanlarımızın eseridir. Üstelik bunların
başarı addettikleri de tartışmaya açık konulardır. Bu
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anlayış sadece ideolojilerinin esiri küçük bir kesimi
avutabilir onun dışında bir kıymeti harbiyesi yoktur.
Bir aşiretten imparatorluk yaratma, Viyana kapılarına dayanma, İstanbul’u fethedip onun bir Türk
kenti yapma, Çaldıran, Mohaç, Plevne… son olarak
Çanakkale destanları Türk’ün Osmanlı kimliği altında
başardıkları ve zaferleridir. Bunlarla iftihar etmeyen bir
Türk düşünülemez.
Eğer Türk çocuklarının önüne örnek bir Osmanlı
konacaksa, bunu başarmış kişilerden seçilmesi en uygun olanıdır. Ama bakıyorsunuz ki -bu yazıyı yazmaya
da vesile teşkil eden- en çok Osmanlı, Osmanlı diye
ortaya çıkmış olanlar, Osmanlı tarihinin ve Osmanlı
padişahlarının içinde en sefil dönemi ve zillete düşmüş
padişahları yaşanmış tarihe aykırı olarak kahramanlaştırıp örnek diye topluma sunmaya çalışıyorlar. Bu
durum gerçek kahramanlara ve Türkleri ahmak yerine
koymak anlamına geleceği için tüm millete saygısızlıktır. İyi niyetle yapılıyorsa bilgisizlik, yok eğer “bir dönem bu zillete katlanmış tarihiniz var” hatırlatmasıyla
yapılıyorsa örtülü bir hainliktir. Bu kapsamda yazacaklarımız, son dönem Osmanlısı ve o dönemin padişahları için geçerlidir.
Evet, hangi Osmanlı ? Hangi Osmanlı sizin övünç
kaynağınız?
Türk dilini ve ahlakını terk edip Fars, Arap ve Rum
ahlak ve geleneklerini egemen kılan Osmanlı mı? İlk
başlarda Türk olan ve Türk komutan ve askerlere dayanan bir Osmanlı mı? “Değme etrak ne bilsin gam-ı
aşkı adli/Sırr-ı aşk anlamaya hallice idrak gerek” diyerek Türkleri aşağılayan II. Beyazıt’ın Osmanlısı mı?
“Her tac olmaz fahr-u fena ehline sertac/Türk ehlinün
ey hace biraz başı kabadır. (Baki) ve “Devr-i daldan
berişahım eflâk/ Zem olur alem içinde Etrâk/Vermemiş
Türk’e Hüdâ hiç idrak/Akl-ı evvel de olursa bi bâk/
Uktülü’t-Türke velev kâne ebâk.(Kadimi Hafız çelebi)”
gibi Türk’ü aşağılayan şairlerin Osmanlısı mı? Kardeş
katline ferman veren, devşirmeleri kesin olarak saraya
hakim kılan Fatih ve Osmanlı’yı dinci ulemaya teslim
edip her türlü ilerleme ve bilimin önüne set çekilmesine sebep olan Yavuz’un Osmanlısı mı? Osmanlı’yı
devşirme veziriazamlara emanet edip sarayda işretle
meşgul padişahlar dönemi mi? “Sarayın aylaklığı
içinde kendini kaybetmiş bir padişahtan, savaş yüzü
görmemiş bir sadrazamdan, ömründe Hisarlardan
ayrılmamış bir Kaptan Paşa’dan başka ne beklenir
ki?” diyen Alan Palmer’in işaret ettiği Osmanlı mı?
“Naima Tarihi’nde… “Türk” kelimesi karalama ve
küçümsemeye hedef olmaktadır. Devşirme ile çatıştığı
noktada Türk, “Türk-ü sütürk (azgın Türk), “Türk-bed
lika” (çirkin yüzlü Türk), “Etrak-ı bi idrak” (anlayışsızakılsız Türk), “Nadan Türk” (Kaba, cahil Türk) olarak
nitelenmiştir. (Muzaffer Özdağ)” ve “O zaman padişah
(Fatih) , veziri Rum Mehmed’i gönderdi. Dedi ki: “Var,
Karamanoğlu’nu memeleketinden sür, çıkar.” Onun
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yanına kapıkullarından hayli yoldaş verdi. Anadolu
askerlerinden bir nice sancağı dahi yanına kattı. Rum
Mehmed yürüdü. Larende’ye vardı. Mescidlerini ve
medreselerini yaktı, yıktı ve bozdu. Babasının evi gibi
harab eyledi. Şehrin kadınlarını ve oğlanlarını soydurdu. Çıplak ettirdi. Larende’den gitti. Vardı, Ereğli’ye
çıktı. Ereğli’nin ilini ve köylerini harab etti. (Aşık Paşaoğlu Tarihi) ” Türklere vahşet uygulayan bu Osmanlı
mı?
Sadre şifa bir şeye yaramayan, bilim, adalet ve ahlaktan yoksun medreseler. “Diğer mevkiiler gibi ulema
mansıpları da satın alınır (rüşvetle elde edilir), alanlar
başkentte ya da başka şehirlerde otururlar, kadılık
bölgelerine naip gönderirlerdi (N. Berkes).” mantığıyla adalet sağlayan Osmanlı mı? Sürekli bozgunlarla
toprak kaybeden Yeniçerilerin Osmanlısı mı? Ticareti,
sanatı ve diplomasiyi tamamen Rum ve Ermenilere
teslim eden Osmanlı mı? Devlet düşmanlarından medet
uman Osmanlı mı; “Yabancı dil öğrenmek günah sayıldığı için dış politika Osmanlı topluluğundan ayrılmak
isteyen ve Fenerli denen Rumların elinde idi (F.Rıfkı
Atay).
Amansız bir kinle Türk beyliklerini yeryüzünden
kazıyan Osmanlı mı? “ Dinleri bilinmeyen insanlar,
kentliler, Türkmenler, Çingeneler, Kürtler, yabancılar,
Lazlar, göçerler, katır ve deve sürücüleri, hamallar,
şurupçular, eşkiyalar ve yankesiciler orduya alındığından düzen ve disiplin bozuldu, yasa ve gelenekler
çiğnendi…” ordunun bozulmasının sebepleri arasında
Türklerle Çingeneleri bir tutan Koçi Bey devşirmelerinin Osmanlısı mı? Türk’ün en iyi bildiği askerliği bile
unutturup Avrupa’dan ordu-asker danışmanı getirecek
kadar pörsümüş Osmanlı mı? Türkleri açlığa ve eşkıyaya teslim edip, Araplara Sürre Alayları gönderen
Osmanlı mı? Kendi geçmişini unutup, Nakibül Eşraflık
ve seyyitlikle “kavm-i necib”i besleyen ve dolayısıyla
kendini hakir gören Osmanlı mı? “Bütün Arap milleti
Türk hakimiyetine karşı nefretle dolu (Goltz Paşa)” bu
Türk düşmanı Araplara aşık .Osmanlı mı?
Yoksa, Tanzimat sonrasının ve özellikle Abdülhamit, Mehmet Reşat ve Vahdettin’in: “Tanzimat, Türklerden başka herkesin işine yaramıştır. (R.Oğuz Arık)”,
“Araplar, Müslüman olarak her zaman Arap olmak
bilincindeydiler. Aynı şeyi, Şiilik adına milli-Fars kimliğini ve dilini yayan İran hakkında da söylemek mümkündür (Kemal Karpat)”, “Fransa Büyük İnkılabından
sonra artık milliyetçilik cereyanın her tarafa kök saldığını ve Osmanlı camiasında Hıristiyanların çoktan
bu mefküreyi benimsediklerini, Arapların da Türkleri
katiyen sevmediklerini küçük yaşımdan beri gördüğüm
misalleri ile ( Arabistan’da Türklere Nasrani-Gavur dediklerini ve düşmanlık güttüklerini bizzat görmüştüm)
anlattım.(Kazım Karabekir)”, “Askere alınan gençler,
Türk köylüsünün göreneklerinden dolayı kaderlerini
sorgulamaksızın, tevekkülle karşıladı. Kusur ve erdeme
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aldırmaksızın yansız davranan koyunlar gibiydiler. Tek
başına bırakıldığında ya hiçbir şey yapmaz ya da yerde
kederli bir şekilde otururdu. Nazik olmaları emredildiğinde, hiç acele etmeksizin bulunabilecek en iyi dost
ya da en cömert düşman olabilirlerdi. Babalarına hakaret etmeleri ya da annelerinin bağırsaklarını deşmeleri
emredilirse sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi sakince
emri yerine getirirler, hem de gayet iyi becerirlerdi.
Onları dünyanın en uysal, en sabırlı ve coşkudan en
yoksun askeri yapan,, bir umutsuzluk, bir heyecanını
yitirmişlik, bir inisiyatif yokluğu vardı. (T.E. Lawrence)”, “Osmanlı ailesi, aslında, Müslümanlar için hiçbir
kudsiyet taşımıyor ve Türk ırkı da İslam içinde saygı
görmekten oldukça uzak (Wilfred S. Blunt)”… Türk’ü
aşağılamak, yok saymak ve cahil bırakmak, külfete
ortak edip nimette hatırlamamak gibi dost ve düşmanın
gözlemlediği Osmanlı mı?
Yabancı devletlerin, elçilerinin, konsoloslarının
devlete saraya emirler yağdırdığı, yabancı devletlerden
medet uman Osmanlı mı?
İşte utanç tablosu :
“Abdülaziz’in güvendiği kimselerden biri de Rus
sefiri General Ignatief idi. O, her zaman devlet idaresine müdahele edebilir, Çar’ın dostu olan Padişah’ı koruyabilir zannedilirdi. Fakat Abdülaziz bunda aldanmıştı
(Hüsamettin Ertürk)”
“Kamil Paşa’nın Rodos’ta ikamete memur edilmesini de Babıaliden bir tezkere ile istetti. Ferid Paşa
böyle bir tezkere takdimi için kendisine verilen emri
derhal yerine getirmişti. Emir çıktı, Kamil Paşa’ya
tebliğ olundu, fakat Kamil Paşa Rodos’a gitmemek
için İzmir’deki İngiliz Konsoloshanesine kaçtı. Paşa’yı
konsoloshaneden çıkarmak içi birçok yazışma cereyan
etti… Nihayet istediği teminat verildi ve Konsoloshanden çıktı”…”Bir sabah acele huzura çağrıldım. Hünkar pek telaşlı görünüyordu: “Haberiniz var mı, Said
Paşa dün gece İngiliz Sefarethanesine kaçmış” dedi…
( Tahsin Paşa’nın Yıldız Sarayı Hatıraları) Yabancı bir
elçiliğe sığınacak kadar alçalmış bir sadrazamları aynı
makama getiren Abdülhamit Osmanlısı mı?
“Harp Divanı’nın başında pek açık Arnavut şivesiyle bir sakallı paşa, Savcı bir Rum. Azalardan biri
Ermeni. Eski Yozgat Mutasarrıfı Kemal, Boğazlıyan
kaymakamı iken tehcir facialarına sebep olduğu için
yargılanmakta. Tanıkları toplayan, hazırlayan, getirip
götüren de Patrikhane... Nitekim Damat Ferid’in yeni
Divan-ı Harbi zavallı Kemal’i idama mahküm eder.
(F.Rıfkı Atay).
“Manastır’daki Rus Başkonsolosu Rostkovski, her
zaman adeti olduğu gibi elinde kamçıyla sokak sokak
dolaşıyordu. Her rastladığı yerde askerlere hakaret
ediyordu, hatta askerleri dövüyordu. Bulgar komitacılarının bir kolu gibi çalışıyordu. Hükümet meseleye
meydan vermemek için işi her zaman örtbas etmek
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gayretindeydi. Ama Rostovski işi daha da azıttı… Mitroviça Rus Konsolosu, bir Türk erinden (Sivaslı Halim)
kendisine selam vermesini ister. Türk eri reddedince,
ere hakaret edip, “Ben Rus Konsolosuyum, bana selam
vermek zorundasın” der ve elindeki kırbacı erin yüzüne patlatır. Türk eri Sivasli Halim de konsolosu tüfekle
öldürür. Er olayda haklı olduğu halde, yargılanıp idam
edilir (Teoman Alpaslan)”
“1895 yılında Osmanlı devleti içinde 26 Ermeni isyanı çıkmıştır. Bu isyanların planlayıcısı ve kışkırtıcıları, bu yerlerde faaliyette bulunan, Amerikan okulları
açan ve dokunulmazlığı olan Amerikan misyonerleridir. (Teoman Alpaslan)”
“Rumeli’de altı büyük devletin zabitlerinden bir
jandarma heyeti kuruldu. Rus zabitleri Selanik’te, İngilizler Drma’da, Fransızlar Serez’de, Avusturyalılar
Üsküp’te ve İtalyanlar Manastır’da yerleştiler… Hepsinin başında Degergis adlı bir İtalyan general bulunuyordu… Vilayeti selase (Selanik, Manastır, Kosova)
müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa’nın yanında biri Avusturyalı biri Rus iki müşavir bulunuyordu. İşte bu bizi
çileden çıkardı. (Kazım Nami Duru)”
“Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın Balta Limanı’ndaki meşhur beyaz yalısında…. Burada kimler
yoktu ki: General Harrington, General Şarpi, General
Monpelli, Miralay Nelson, Kumandan Benet, Yüzbaşı
Güningam, Kont Caprini, bir sürü ecnebiden bahseder, bunlların milliyetlerini, rütbelerini, işlerini uzun
uzadıya söyler, sonra bizimkilere geçerdi. Şeyhülislam
Dürrizade Abdullah Efemdi, Mustafa Sabri Efendi,
Said Molla, ayandan Rıza Tevfik, muharrir Ali Kemal,
Erkanıharp Mirlivası Kiraz Hamdi Paşa, Müşir Zeki
Paşa, Süleyman Şefik Paşa, Bağdatlı Hadi Paşa, Konyalı ve Adanalı Zeynel Abidin Efendiler, Gümülcineli
İsmail Hakkı, Miralay Sadık, Artin Cemal lakabıyla
meşhur müsteşar Cemal Beyleri, … Bu sayede, Kuvvayı Milliye aleyhine tertip edilen planlar, Kuvvayı
İnzibatiye’nin miktarı, talim ve terbiye edileceği mahal, ilk sevk olunacakları yerler, İngiliz Donanması’nın
ziyaret edeceği limanlarımız, Rus köylerine yapılan
silah ve cephane yardımlarının miktarı ve yeri, papazlara ve kiliselere verilen direktifler, Hilafet ordularına
tayin olunan kumandanlar, taarruzun istikametleri, hepsi..(Hüsmettin Etrürk)”
“Hiçbir Türk zaptiyesi bir Avrupalı ya da Amerikalının evine, o kimsenin konsolosluğundan izin almadan
giremezdi.(David Fromkin)”
“1913’de Balkan devletleri, donatımsız, düzensiz
Türk kuvvetlerine karşı birbiri üstüne ezici galibiyetler
kazanırken, Beyoğlu’ndaki bütün Rum gazinoları zafer şarkıları haykırmaktaydılar. Sadece Rumlar değil,
Ermeniler de, Türklerin burunlarını sürtmelerine tanık
olan öteki azınlıklar da aynı davranıştaydılar. Büyük
Hıristiyan güçler, Türkiye’de mutlak imtiyazlar elde
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etmişlerdi. Memleketin dış ticaretini kontrol etmektey- ki düşmanlara anladıkları dilden söyleyerek almıştır.
diler. Silahlı Kuvvetlerini, polisini idare etmekteydiler.
“Allah sanki onu vatanını kurtarması için yaratmış
Müflis hükümete kendi bildikleri gibi büyük borçlar
ve onu bu zorlu gün için saklamıştır; onların bozdukyüklemekteydiler: Türkiye’deki ikametlerinde ise,
larını (İttihatçılar) onun eliyle ıslah etmiş, yıktıklarını
kanunların üstünde bir durumları vardı. Kapitülasyon
imar etmiştir. Nitekim işi çok çetin olduğundan iki kat
sistemine göre Batı Avrupalılar, ancak kendi memleket- çaba harcamak zorunda kalmıştır.(Arap yazarlar : Emin
lerinin mahkemelerinde yargılanabilirlerdi. Bunun açık Muhammed Said - Kerim Halil Sabit)”
anlamı şuydu: Türkler sadece kendi işlerini bile göreŞöyle diyor aziz Atatürk:“Efendiler! Asırlardan beri
meyecek kadar ehliyetsiz, üstelik uygar bile sayılmazTükiye’yi idare edenler çok şey düşünmüşlerdir. Fakat
lardı. Türk, ‘Caliban’dı. Tehlikeli ama evcilleştirilmiş
yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir: Türkiye’yi, bu dübir canavar!... Hıristiyan güçler de ‘Prosoero’ydular.
şüncesizlik yüzünden Türk Milletinin, Türk vatanının
Onun iyiliği için onu yönetiyorlardı!... (Alan Moorehe- uğradığı zararları ancak bir tarzda telafi edebiliriz: O
ad)” Caliban: Sakat, yarı vahşi bir insan.
da artık Türkiye’de Türkiye’den başka bir şey düşün“Osmanlı 1854’ten başlayarak dışarıdan borç almemek! Ancak bu zihniyetle hareket ederek her türlü
dıkça toprak yitiriyor, toprak yitirdikçe dış borç alıselamet ve saadete vasıl olabiliriz (Mithat Atabay)”
yordu…Toprak yitimleri ardarda gelirken, yabancı
Bunu diyen adam iliklerine kadar Türklük duygusuna
ülkelere borçları kabarmış
sahip ve Türkün onurunu
ve sonunda II. Abdülhaher şeyin üstünde tutan
Özlemi duyulan Osmanlı
mid Düyun-u Umumiye
adam.
İdaresi’ni kurdurarak halhangisi? Bize devr-i
O bu ülkede Türklüğü
kın devlete vereceği vergimerkeze
oturtmuştur. Kasaadet gibi sunulan
lerin büyük bir bölümünü
faları, kalpleri, ekonomiyi,
alacaklı devletlerin doğruçöküş Osmanlısını hangi
siyaseti, dili, tarihi, kültürü,
dan doğruya kendi elleriyle
eğitimi, dini Türk’çe anlaTürk yüreği kanamadan
halktan toplanması utancını
yışa göre yeniden düzenlekabul etmişti (Cengiz Özkabullenebilir? Bile bile bu miş ve Türk’ün hizmetine
kıncı)”
sunmuştur.
dönemleri bize hatılatıp,
“Manda, kapitülasyonKendi yurdunda hür ve
üstelik de koca Türk
lar, Belçikalıya su parası
bağımsız bir millet, bireyvererek yıkanmak, yahut,
sel olarak kulluktan kurtarihinde ideal dönem
İstanbul’dan Mudanya’ya
tulmuş eşit yurttaşlar onun
bunlarmış gibi sunanlar
bir İtalyan vapuru ile giteseridir. Bu ülkede siyasemek, 1919 ‘un lügatleri
Türk düşmanlarıdır ve biz tin de nasıl yapılacağını ve
ve tevekkülleri kimbilir
nasıl süratle kalkınabileTürkler de bunu yapanlara ceğimizi kısa ömrü içinde
bugünün çocuğuna ne tuhaf
gelir?...” “I. Dünya Harbibizzat göstermiştir.
düşmanlıktan geri
ne girdiği vakit bu devlet,
Türklere onurunu iade
kalmayacağız.
gerçi bir saltanattı ama,
etmiştir. “Ne mutlu Türküm
bir yarı sömürge idi. Rus
diyene” diyerek noktayı
Çarı’ndan izin çıkmadıkça
koymuştur.
Alman sermayeli demiryolunu Ankara’dan bir karış
Milletler arasında başı diklik bir onuru ifade ediyorileriye yürütmeye hakkı yoktu. (F.R. Atay)
sa bunda da onun ısrarı ve inadının payı çok büyüktür.
….
O Türk’ün ruhuna mandacılığı hiçbir zaman sığdıramaÖzlemi duyulan Osmanlı hangisi? Bize devr-i saamıştır…
det gibi sunulan çöküş Osmanlısını hangi Türk yüreği
O, büyük adam. Büyük Türk. Büyük Atatürk’tür
kanamadan kabullenebilir? Bile bile bu dönemleri bize
İşte örnek, diye birini gösterecekseniz; o Atatürk
hatılatıp, üstelik de koca Türk tarihinde ideal dönem
olmalıdır.
bunlarmış gibi sunanlar Türk düşmanlarıdır ve biz
Tarihin küfleri altında birilerini aramayın.
Türkler de bunu yapanlara düşmanlıktan geri kalmayaO, tam bir asker, iyi bir siyasetçi/devlet adamı ve
cağız.
bilinçli
tam bir Türk’tür.
Bu kara tabloyu, bu utanç sayfalarını sildiği için
Tabiat ve tarih hiçbir şeyin kötüsünü, cılızını yarına
Türk Milleti Atatürk’e sonsuza kadar minnettardır, onu
Türklüğün hafızasından kimse silemeyecektir. O askeri taşımaz. O yarınların tamamında olacaktır.
deha, Türk’ün en doğal haklarını dışarıdaki ve içeride-
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Halit ERKİLETLİOĞLU

AYASOFYA MESELESİ
29- Mayıs -1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed
Han tarafından fethedilen İstanbul ve onun simgesi
AYASOFYA, fetihten 567 yıl sonra birden bire Türk ve
dünya kamuoyunun gündemine yeniden girdi.
Yakın bir tarihte Ayasofya’nın cami olarak ibadete
açılması taleplerine “Önce Sultan Ahmed’i doldurun”
veya “Ayasofya’nın müze vasfının kaldırılmasının
sonuçlarını hiç düşündünüz mü? Dünyanın çeşitli
yerlerinde ibadete açık olan binlerce caminin akıbeti
ne olur?” cevaplarını veren Cumhurbaşkanı, bu sözlerinin aksine birdenbire Ayasofya’yı cami olarak ibadete
açmaya karar verdi. Üstelik bu işlem tamamen kendi
yetkisinde iken konuyu Danıştay 10. dairesine havale
ederek güya hukuk sürecini işletmiş oldu ve sonra da
mesele tamamen bir iç politika malzemesi haline getirilerek ve kendisine yakın medya kanallarının yoğun
destekleriyle, gösterişli bir cuma namazı kılınarak Ayasofya, aktif cami haline getirilmiş oldu. Oysa Ayasofya
müze statüsünde iken de bir bölümünde zaten namaz
ve ibadet yapılabilmekteydi.
AYASOFYA’NIN TARİHİ
MACERASI NASIL GELİŞMİŞTİ?
Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından MS. 532-537 yılları arasında İstanbul’un tarihi
yarımadasındaki eski şehrin merkezine inşa ettirir. Bu
o dönemin en büyük ve ihtişamlı yapısı, “Megale Ekk-

lesia” (Büyük Kilise) adını taşırken daha sonra “kutsal” anlamına gelen Aya kelimesiyle “bilgelik” yani
“Sophia” kelimelerinin beraber ifade edildiği “ilâhi
bilgelik” ya da “kutsal bilgelik” manalarını taşıyan
Ayasofya olarak anılır. Kubbeli bazilika plânlı yapı, bir
patrik katedrali olarak fonksiyon yapmaya başlar (Piskoposluk merkezi). Zira İlâhi bilgelik, Ortodoksluk’ta
Tanrı’nın üç sıfatından birisi olarak kabul edilen bir
mefhumdur.
Tarihi kayıtlara göre, I. Justinianus’un bütün servetini harcadığı bu tapınak, Miletli İsidoros ile Trallesli
Anthemius’un nezaretinde 10.000 işçi çalıştırılarak
ikmâl edilir. Günümüze kadar üç defa tahrip olup
yeniden yaptırılan bu binanın ilk yapılışında Doğu
Roma’nın bütün imkânları seferber edilir. Kullanılan
sütun ve mermerler Aspendos, Ephesos, Baalbek ve
Tarsus gibi antik şehir kalıntılarından getirilir. Ayrıca
beyaz mermerler Marmara Adası’ndan pembe mermerler Afyon’dan, sarı mermerler ise Kuzey Afrika’dan
temin edilir. Mısır’dan gemilerle getirilen 8 adet porfir
sütun da ana kubbenin etrafındaki yarım kubbeleri tutmakta kullanılmıştır. Bu kadar masraf ve emekle yapılan Aya Sophia kilisesi, Doğu Roma İmparatorlarının
tac giyme törenlerinin kutsal mekânı olur.
Yapılışından 667 yıl sonra Avrupa’dan gelen Haçlı
sürüsü İstanbul’a bir karabasan gibi çöker. 12-Nisan-1204 tarihinde İstanbul’u işgal eden Latinler,
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Ayasofya başta olmak üzere şehri günlerce yağmalayıp tahrip ederler ve burada 57 yıl süren bir Katolik
inançlı bir devlet kurarlar.
İstanbul ve Ayasofya nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedilerek ebediyen Türk mülkü haline
getirilir. Bu önemli fetih, tarih literatüründe yeni
bir çağın başlangıcı kabul edilir. Ancak Osmanlı
İmparatorluğu’nun dağılması sürecinde 16 Mart 1920
günü İngiltere, Fransa ve İtalya’dan oluşan İtilâf
Devletleri tarafından yine bir işgale uğrar. Bu işgal,
4-Ekim-1923 tarihine kadar 4 yıl 10 ay 23 gün devam
eder, nihayet Mustafa Kemal Paşanın üstün diplomatik girişimleri ile Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3.
Kolordu şehre girerek İstanbul’u bir defa daha Türk
yurdu haline getirirler.
AYASOFYA’NIN TÜRKİYE
BAKIMINDAN ÖNEMİ
Türkiye ve Avrupa’da Hagia Sofia veya Ayasofya
isimleriyle bilinen İstanbul Ayasofyası (VI. yy), İznik
Ayasofyası (VII. yy),, Trabzon Ayasofyası (XIII. yy),
Bulgaristan Sofya Ayasofyası (VI. yy), Makedonya
Ohrid Aysofyası (IX. yy) olmak üzere beş bazilika vardır.Şüphesiz ki bu Ayasofyalar arasında gerek tarihi ve
gerekse dinî misyonu bakımından en önemlisi İstanbul
Ayasofyası’dır. Bu sebeple dünyada en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer almaktadır.
İstanbul Ayasofyası 24 Kasım 1934 tarihine kadar
dört minare eklenip etrafı tahkim edilerek cami olarak kullanılırken bu tarihte Bakanlar Kurulu kararı ile
müzeye dönüştürülüp fakat bir bölümünde de ibadete
devam edilmekteydi. Bu statüdeki Ayasofya müzesini, son 2007-2017 tarihleri arasında çoğu yabancı 29
milyon 916.711 kişi ziyaret etmiştir. (WWW.ayasofya
müzesi.gov.tr) Belirtilen bu rakam, Konya Mevlâna ve
Topkapı müzelerinden sonra üçüncü sıradadır.
Dünyadaki çok turist çeken aynı durumdaki şehirlere bakacak olursak şehirlerin tarihi kimliklerinin
belgeleri olan bir veya daha çok önemli eseri barındırdıklarını görürüz. Paris’in Eyfel kulesi, Brüsel
Atomium, Delhi Tac Mahal, Mısır Pramitler, Newyork
Hürriyet Abidesi, Londra Big Ben, Roma Kolezyum
vs. gibi eserler o ülkelerin turist çeken lokomotifleridir. Bunlara ilâve olarak Avrupa’nın en önemli
bazilika ve katedralleri Barselona’da La Sagrada
Familia (1883), Paris’te Nore-Dame (1163-1345),
Milan Katedrali (1386-1905), Floransa Katedrali
(1296-1436), Köln Katedrali (1248-1880), Vatikan’da
Aziz Petrus Bazilikası (1506-1612) Viyana’da Aziz
Stephan Katedrali (1147), Prag’da Aziz Vitus Katedrali (1344), Moskova’da Aziz Vasil Katedrali (15551561), İspanya’da Sevilla Katedrali (1401-1506),
Venedik San Marco Bazilikası (828-1617),Winchester

İstanbul Ayasofyası,
24 Kasım 1934 tarihine kadar dört
minare eklenip etrafı tahkim edilerek
cami olarak kullanılırken bu tarihte
Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye
dönüştürülüp fakat bir bölümünde de
ibadete devam edilmekteydi.
katedrali (1093), Paris’te Notre Dame Katedrali,
Normandiya’da Mont Saint Michel Manastırı (1523),
İspanya’da Leon katedrali (1205-1301), İtalya’da Pisa
Katedrali (1063-1090), Toledo Katedrali (1226) gibi...
Gotik Barok ve Romanesk üsluplarıyla dikkat çeken
büyük dinî yapılarının her birinin bazı bölümlerinde
ayin ve Hristiyanlık ibadetleri yapıldığı gibi büyük
bölümleri birer resim ve heykel müzesi görevi yaparak
milyonlarca turist celbetmektedir. (2015 yılında sayılan
katedral ve kiliseleri 581 milyon turist ziyaret etmiştir).
Fatih Sultan Mehmed Han’ın 1453 yılında yaptığı
büyük fetihle İstanbul ve onun simgesi Ayasofya’nın
her türlü egemenlik ve tasarruf hakkı artık büyük Türk
Milletine geçmiştir. Biz bu yazımızla asla Ayasofya’nın
Cami olarak kullanılmasına karşı değiliz. İtiraz ettiğimiz husus, durup dururken zaten sahip olduğumuz
topraklarımızın her karışındaki bu tasarruf hakkımızı
gündeme taşıyıp gerek Türkiye’de ve gerekse Hristiyan
dünyasında tartışılır hale getirmektir. Bunun da başlıca sebebi, 18 yıldan beri ülkemizi tek başına yöneten
iktidarın siyasi kaygılarından kaynaklanmakta ve son
zamanlarda yaşadığımız salgın felâketinde, özellikle
ekonomide ve daha da önemlisi en büyük gücümüz
olan birlik beraberliğimizi sağlayamamasındaki başarısızlıklarını hamaset ve sun-i algılarla örtme gayretinden ibarettir.

DUYURU
30 Ağustos
Zafer Bayramı
yüce Türk milletine
kutlu olsun.
Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği
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Mehmet ÇAYIRDAĞ

AYASOFYA CAMİ İDİ
CAMİ OLDU

Ayasofya’nın tamamının tekrar camiye tahvili tabii
ki uygun oldu. Bunu, Türkiye’deki genel memnuniyetten ve başta Yunanistan olmak üzere hasım devletlerin
tepkilerinden de anlamak mümkün. Zaten epey bir
zamandır minarelerinde ezan okunmakta ve bir bölümünde namaz kılınmaktaydı. Şimdi tamamen aslına
dönmüş oldu. İyi de oldu…
Dünyadaki önemli tarihi mabetlerin başında gelen
Ayasofya çok eski bir geçmişe sahiptir. Bugünkü haliyle yeniden yapımını Bizans İmparatoru Jüstinyen
530 larda gerçekleştirmiştir. Bu tarih, görüldüğü üzere,
Hz. Peygamber’in doğumundan 40 yıl kadar öncesidir.
Hristiyanlığın iki büyük mezhebinden olan Ortodoksluğun merkezi İstanbul’da yapılan bu mabet, vakti
zamanı itibariyle mezhebin de en önemli kilisesidir.
İçerisi, dönemin mozaikleri ile süslenmiş, yüksek ve
geniş kubbesinin ölçülerini aşan yapı olmamıştır. Bilindiği üzere Hristiyanlığın diğer mezhebi Katolikliğin
merkezi ise İtalya’nın Roma kenti içindeki özerk devlet
statüsündeki Vatikan’dır.
1453 yılında, büyüyen Osmanlı Devleti’nin merkezinde, sadece surlar içerisinde kendisine yer bulan,
Hristiyan dünyasının devamlı ilgilendiği bir çıbanbaşı
olan Bizans’ı çok genç yaşında fethetmeyi başaran Fatih Sultan Mehmet, ilk iş olarak Ayasofya’nın kiliseden
camiye tahvil edilmesini emretmiş, Salı günü aldığı
İstanbul’da ilk Cuma namazını bu mabette kılmıştır.
Kim bilir o gün, bugünkü gibi başta Sultan Ahmet
Cami olmak üzere yapının etrafında bu kadar cami
mevcut olsa idi, kiliseyi camiye tahvil etmeyebilirdi.
Nitekim Kudüs’ü fetheden Hz. Ömer, Hristiyanların
hiçbir yapısına dokunmamış, hiçbir kiliseyi camiye
dönüştürmemiştir. Fatih daha sonra yine bir Bizans
kilisesinin bulunduğu alana Fatih Camii ve Külliyesi’ni
inşa ettirmiş, bu büyük yapı manzumesi, onun hayır
eserleri arasında asli yerini koruyarak zamanımıza
kadar gelmiştir. Yeri gelmişken; Fatih döneminde,
Karamanoğulları’ndan Kayseri’nin alınması üzerine,
Gedik Ahmet Paşa tarafından Fatih adına inşa ettirilen
ve bütün vakıf kayıtlarına Fatih Camii olarak geçen,
kentin merkezinde yer alan kale içerisinde bulunan
Kale Camii’ni de zikretmiş olalım.
Ayasofya, İstanbul’un ilk ve en büyük camisi olarak

şehrin Camii Kebir’i olmuştur. Şeyhülislamlar burada
vaaz ederdi. Daha sonra etrafına medrese ve bir kısım
padişah ve hanedan türbeleri ilave edilmiştir. Minarelerden biri Fatih veya 2. Bayezit döneminde, daha
sonrakiler de diğer padişahlar tarafından yaptırılmıştır.
Mimar Sinan’a ait olan iki minare onun üslubunu göstermektedir.
Türbesi de Ayasofya’da olan Kanuni’nin oğlu 2.
Selim, Mimar Sinan’a Ayasofya’nın şimdiye kadar
ayakta kalmasını sağlayacak tahkimatları yaptırmıştır.
Kubbeyi destekleyen payandalar, denize kadar toprak
kaymasını önleyecek yeraltına takviye teraslar onun
tarafından inşa ettirilmiştir. 2. Selim’in, Edirne’de
yaptırdığı ve Mimar Sinan’ın “Ustalık eserim” dediği
Selimiye Cami gibi hayratlarının yanında en önemli
hayır eseri, Ayasofya’ya yaptırdığı tahkimatlarıdır.
Sultanın diğer önemli eserleri arasında, şehzadeliğinde
Konya’da yaptırdığı camiyi de burada zikretmiş olalım.
Tabii Osmanlı Devleti bu güç, iktidar, hakimiyet ve
ihtişamıyla 20. Yüzyıla kadar gelememiştir. Liyakatsiz
eller altındaki idareyle ve yeni keşiflere, gelişmelere
ayak uyduramaması sebebiyle zayıflamış, küçülmüş, 1.
Dünya Savaşı sonunda da çok büyük bedeller ödeyerek
hasımlarına teslim olmuştur. Başşehir -Türklüğün ve
İslam’ın önemli merkezlerinden biri olan İstanbul- galip devletler; İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından
işgal edilmiş, şehre bunlar tarafından komiserler tayin
edilmiş, keyfi uygulamalara soyunulmuş, istedikleri yerlere de el koymuşlardır. Öyle ki yol ortasında
Devlet-i Şahane’nin koskoca nazırları, düşük rütbeli
askerler tarafından tahkikata alıkoyulmuştur. İşgalciler
arasına, o dönem bizim hasmımız olmayan, eski tebaamız Yunanistan dahi katılmıştır. İstanbul’u merasimle
işgal eden düşman kuvvetlerini, azınlıklar sevinç ve
coşku ile karşılamışlardır. Boğaz’daki düşman donanması ve şehirdeki işgalci askerlerin arasında varlığını
İngiliz himayesinde arayan, sadece sarayını düşünen,
işgalcileri kızdırmamaya çalışan bir zavallı halinde
yaşamakta beis görmeyen Padişah, artık düşman elinde
kukla haline gelmiştir.
Bu sırada Anadolu’da işgal edilmemiş bir avuç
topraktan ibaret kalan ülkenin, yeniden mücadeleye
girişilerek kurtarılabileceği “çılgınlığını!” düşünen ve
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bunun için sadece milletine güvenen Mustafa Kemal
Paşa ve kendisine inanan bir grup arkadaşından başka
ortada kimse kalmamıştır. Padişah ve çevresine göre bu
bir “çılgınlık” ve maceradan ibaret bir harekettir. Zira
imparatorluk halinde iken mağlup olduğu düşmanlarına
teslim olup, elde hiçbir şey kalmamışken yeniden mücadele başlatılacak ve bunda muvaffak olunacaktır.
Evet, Atatürk’ün riyasetinde bu mucizeyi, bu millet
gerçekleştirmiştir. Bu hadise Cenab-ı Hakk’ın nasip
ettiği gerçek bir mucizedir. Çünkü Türk Milleti O’nun
yeryüzündeki askerleridir! Bu mucize gerçekleşirken
halife olan şahıs, şeyhülislamları ve menfaati ona bağlı devlet adamları, Anadolu’da başlayan ölüm kalım
mücadelesi İstiklal Savaşı’na, yardım etme ya da en
azından tarafsız kalma basiretini göstermeyi bir tarafa
bırakın oluşturduğu Kuvay-i İnzibatiye orduları ve
çıkardıkları isyanlarla, canını dişine takmış olan milli
hareketi mahvetmeye gayret etmişler, işgalcilerin yanında saf tutmuşlardır.
Dünya’nın böylesine şahit olmadığı İstiklal Savaşı
sonunda ülke kurtarılmış, İstanbul ikinci defa fethedilmiştir. Atatürk, İstanbul’u fetheden ikinci “Fatih” olmuştur. Gazi Paşa olmasa, bugün ne İstanbul, ne İzmir,
ne Bursa, ne ülke, ne millet ve ne de Ayasofya Camii
olacaktı.
1934 yılına kadar cami olarak gelen Ayasofya, o yıl
Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiştir. Bu değişiklikte herhangi bir dış baskıyı düşünmek abesle iştigaldir. Zira Atatürk’e hiçbir dış güç tesir edememiştir.
O, ölümüne kadar hiç kimseden çekinmemiştir. O’nun
Ayasofya’yı müze yapması, tarihi binanın değerlendirilmesi, eski kalıntıların açığa çıkarılması içindir.
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O’nun tarihi eserlere karşı çok büyük bir ilgisi vardı.
Türkiye’de 30 civarında müze, bu arada Kayseri Müzesi, O’nun zamanında açılmış, ülkenin birçok yerinde
arkeolojik kazılar başlatılmış, tarihi eserler ortaya çıkarılmış ve müzeler bu eserlerle doldurulmuştur. Camiler,
tarihi yapılar restore edilmiş, kurulan vakıf teşkilatı
ile bunlara ilk defa devlet tarafından tahsisat ayrılmış,
görevlilerine yine devlet tarafından maaş bağlanmıştır.
Çünkü eskiden bütün bu yapıları Devlet değil, imkanı
olanlar vakıf yolu ile vücuda getiriyor, zamanla vakfın
gelir kaynağı ortadan kalkınca da binalar harap, görevliler maaşsız kalıyordu.
Ayasofya’nın müze yapılması konusunda, cumhuriyet dönemine atılan birçok iftiralar burada da devreye
girmektedir. Yok efendim minarelerin yıkılmasına teşebbüs edilmiş de bir aklı evvel “Ayasofya’nın kubbesini, bu minareler tutuyor. Yıkılırsa kubbe çöker.” demiş
de onun için vazgeçilmiştir. Minareleri yıkmaya kalkanlar, neden içerideki levhaları ve kitabe kuşaklarını
kırıp yok etmemişler, minberi, mihrabı yıkmamışlardır.
Bunları söylerken insaf etmek lazım gelir. Atatürk’ün
tarihi eserlere ne kadar titizlik gösterdiği malumdur.
Böyle tekliflere O’nun onay vermesi mümkün değildir.
Örneği görülmemiştir.
Ayasofya ayakta. Onun müze veya cami yapılması
tamamen bizim iç işimiz. Nasıl Türkçeleştirilmiş ezan,
halkın talebi ile tekrar Arapça’ya çevrilmişse, Ayasofya
da müzeden tekrar camiye tahvil edilmiştir. İçimizde
alınan bir kararla yapılan bu değişikliği tabii karşılamak, başka yönlere çekmemek, art niyet aramamak ve
insaflı olmak lazımdır. 12.08.2020
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Kadir DAYIOĞLU

MUSTAFA KEMAL,
LOZAN, AYASOFYA (1)

Mustafa Öztürk Hocam, “Bilgiyurdu”na bir yazı
göndermemi rica etti… Konunun da “güncel” olmasını
özellikle istedi. Ben de Hocamın “ricasını” “emir” telakki ettim; “Başüstüne Hocam!”, dedim… Öztürk’le aynı
kuşağız… “Türk Milliyetçiliği” ve “Ülkücülük” ile ilgili
çektiği çileyi, sıkıntıyı, ezayı ve cefayı bilen birisiyim…
O nedenle, gönül adamı Hocamızın isteğini “emir” telakki etmemek hadsizlik olurdu.
Bundan sonra bir “özür” ile devam edeceğim sözlerime. Elektrik Mühendisiyim, formel tarih ve ilahiyat eğitimi almadım. Sadece biraz merakım var, o kadar… Yani
“alaylıyım!” O nedenle “sürç-i lisan” eylersek “affola”…
Tarihçi ve ilahiyatçı dostlarımızın affına sığınırım.
Biliyorsunuz güncel konu memleketin siyasi, iktisadi ve içtimai durumu; içteki ve dıştaki sıkıntılar olması
gerekirken, her gün, her hafta gündem değişiyor, yapay
gündemlerle toplum meşgul ediliyor; toplumun dikkatleri
bir başka yöne çekiliyor… Ne oldu Suriye ve Libya seferleri. Nasıl sonuçlandı? “S-400”, “F-35” ne oldu. Şimdi de
Kafkasya cihetine sefer başladı. Yukarıda Allah var, iktidar da bunu iyi beceriyor…
Korona virüs, tüm dünyayı sarstı, sarsmaya da devam
ediyor… Elbette ülke olarak biz de bundan nasibimizi
aldık. Alırken de şu gördük: Bu toplumun kahır ekseriyetinin, geliri/birikimi bırakınız ayları, bir aylık iaşe ve

ibatesini karşılayamayacak durumda. “Devlet tulumbasında da su bittiğinden”, millet çaresiz bir durumda. İşsizlik had safhada, üretim yok, gelir dağılımı giderek daha
da bozuluyor; kadına şiddet ve kadın cinayetleri gün be
gün artıyor. Bu yetmiyormuş gibi “Kadın hakları ile ilgili “İstanbul Sözleşmesi”ni kaldırmak istiyor iktidar. İşin
garibi bu Sözleşmeyi de kendileri imzalamıştı, daha dün
denecek bir süre önce. Ne değişti? Yoksa; tarikatlar ve cemaatler ağır mı bastı? Ya da, “geleneğin” kadına bakışı
mı etkili oldu?
Evet… Gelelim asıl gündeme. Bir ekonominin iyiliği,
sonuçta “aş” ve “işe” yansır. Maalesef, giderek daha da
kötü bir duruma gidiyoruz. Temenni etmeyiz ama bu gidiş, yaşadığımız en kötü krizlerden ya da “buhranlardan”
biri olma eğiliminde… Koronadan epey önce bu kriz, eskileri gibi “V” şeklinde olmayacak, yani vurup çıkmayacak. Aksine “L” gibi olacak, dibe vuracak ama yatayda
devam edecek dediğimde/dediklerinde pek inanan olmamıştı. Sanırım iktidar, inanılmaz basın ve medya gücü ile
ekonomik gidişi “koronaya” yıkacak. Bakalım toplumda
nasıl yansıma bulacak!
Ülkenin gerçek gündeminin bu olması gerekirken önümüze pat diye Ayasofya, Lozan, Mustafa Kemal düştü…
Kılıçla, “tekbirlerle”, “hilafet ve saltanat” nidaları, devlet teşviki ile Ayasofya’da, 86 yıl sonra ilk Cuma namazı
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kılındı. Sanıldı ki, konu Ayasofya Cami olunca “kefer”
titreyecek, kendine gelecek, “yapmayın, etmeyin!” diye
bize yalvaracak; dolar ile TL eşitlenecek. Ama öyle olmadı, “tınmadılar” bile…
Peki, bu show. bu gösteriş, bu alayiş, bu kafa tutuş,
“kefereye” karşı olmayınca kime karşı yapıldı? Anlaşılan
içimizdeki “kefereye!” Aslında, ben de dahil, onların da
umurunda değil. Yani, yaptıkları umdukları gibi olmadı.
Uzun boylu ya da umdukları gibi ses getirmedi. Sandılar
ki, karşı çıkılacak, bu sayede bir “siyasal çatışma” ortamı
yaratılacak. İçeride ve dışarıdaki “kefereler” yalvar, yakar olacak; “kılcı” görünce imana gelecek sandılar. Tabii,
dolar/avro da, altın da tınmadı, fırladı gitti. Zaten, yabancı
sermaye, ufaktan ufaktan “kaçıyordu”, ülkemizden…
“Kılıçlı hutbe”; dışarı yansıyan hilafet, şeriat ve saltanat nidaları da bu kaçışı daha da artıracak. Kendi mahkemelerine güvenmiyormuş gibi, Türk yüklenicisi ile
yaptığı kontratta “İngiliz Mahkemelerini” yetkili kılan
bir ülkenin “yargı güvenirliği” her zaman ve her yerde
sorgulanır.
Son gelişmeler, “bizim ecmain” takımının bu konularda ne kadar hazırlıklı olduğunu gösterdi. Haksız da
değiller, yetmiş yıldır söylerlerdi bu türküyü. Şimdi ise;
“surda bir gedik açtılar. Akın akın girerler!” artık. Sanırım
bundan sonraki hedef laiklik, saltanat, hilafet, medeni kanun ve dil devrimi var… Son tahlilde laik ve demokratik
Türkiye Cumhuriyet sorgulanacak…
Bunlara da hemen geçmeyecekler… Yavaş, yavaş,
sindire, sindire, olacak… Peki, başarılı olabilecekler mi?
Asla… Zira, tarih ve insanlık geriye gitmez. O nedenle
merhum Çetin Altan’ın dediği gibi; “enseyi karartmayın!” Mustafa Kemal’in dediği gibi; “Konya ovasında,
Toroslar’ın eteğinde, bir Yörük çadırından duman çıkıyorsa, korkmayın, ümidinizi kesmeyin!”
Burada sıkıntı şurada; “okumuş cahil zümresiyle” karşı karşıya olmamız. Adam ilçe milli eğitim müdürü olmuş
ama Ayasofya’nın, Lozan ile müzeye çevrildiğini sanıyor.
Oysa Lozan ile Ayasofya’da ki işlevsel değişiklik arasında on bir yıl var… Yirmi asır önce, İsa Mesih’in, “çarmıha gerilmesini”, “yeni duydum!” diyen Karadenizli vatandaşımız, gibi. Öyle ya, kulaklarına öyle üfleniyor. Her
üfleneni de doğru kabul ediyor. Şimdikiler de mazur. Zira,
geçmişte bizim kulaklarımıza da üflemişlerdi bu nakaratı.
Adamlarda, orta okul bilgisi kadar tarih bilgisi yok.
Bir Diyanet İşleri Başkanı düşünün, elinde “kılıçla”,
İslam dininin sulh, sükun, merhamet dini olduğunu söylüyor. O zaman şu soruyu sorarlar adama: Dediğin gibiyse, elde “kılıç” neyin nesi? Bu yaman çelişkiyi birilerinin anlatması lazım. Tabii, “merhamet” diniyse, Başkan,
“remz-i Muhammedi” simgesi olan ya bir “gül” ya da
“evrensel barışı” simgeleyen “zeytin dalı” takardı göğsüne. Kaldı ki, “kılıcın” bir İslam simgesi değil Moğol
simgesi olduğunu, bilenler söylüyor.
Tabii, bir sıkıntı da “hilafet” makamında. Bir kere, hilafetin dini değil siyasi bir kurum olduğu konusunda ittifak var, “ekser ulemaca!”. Geleneksel kabule göre Yavuz
Sultan Selim hilafeti Mısır’dan aldı, İstanbul’a getirdi.
Kendisi de ilk halife oldu… Bir kere Sultan Yavuz’un
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Mısır seferi, hilafeti ve “mukaddes emanetleri” İstanbul’a
getirmemiş. Ama halifeyi getirmiş… Sonradan öğreniyoruz bunları.
Rivayet olunur ki; Mısır’da hüküm süren Memluklu
Sultanından o bölgeyi kasıp kavuran “Portekiz ve Arap”
eşkıyaların üstüne gitmesi ricasını yerine getirmeyince,
iş Yavuz’a düşmüş, Mısır üzerine sefere çıkmış. Memluk
Sultan’ı, Yavuz’un “çölü” geçemeyeceğini sanmış. O esnada çöle inen şiddetli yağış Yavuz’un işini kolaylaştırmış. Netice de Sultan, İstanbul’a halifeliği değil Halife 3.
Mütevekkil Alellah getirmiş. Ama Yavuz hiçbir zamanda
halife sıfatını kullanmamış. Bu konuda da, dönemin ünlü
eseri “Yavuzname” ve diğerlerinde hiçbir kayıt yokmuş.
Halifeliği, zor duruma düşen Osmanlı’nın, 17.yy’larda
kullanılmaya başladığını tarihler yazıyor. Tabii, bunu da
pek ciddiye alan olmamış. Siyaseten asıl kullanmak isteyen Sultan 2. Abdülhamit… O da İslam Birliği (Panislamizm) için kullanmak istemiş. Ama onu da pek dinleyen
olmamış. Kaldı ki, geriye doğru gittiğimizde de, “Halife”
sıfatını kullanan çok İslam ülkesi lideri varmış. Mesela,
Birinci Murat da kullanmış, bunu…
Demem o ki; Mustafa Kemal’in kaldırdığı; “lafzen”
olan ama “hükmen” olmayan bir hilafettir; siyasidir, dini
değildir. “Bizim ecmainin”, hilafeti tekrar getirebilmek
umuduyla sarıldığı; “Hilâfet şu anda Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ndedir” sözünün bir “zırva” olduğunu,
Murat Bardakçı, vesikalarla anlatmakta. Merhum İsmet
Paşa’nın, “hatıralarında”; “biz harf devrimini dini ortadan
kaldırmak için yaptık!” sözünün asla olmadığını hatıratı
okursanız, görürsünüz. Bu da bir uydurma…
O zaman şunu söylememe izin verin; Konumuz değil
ama halife sıfatı taşıyan ayyaş, sapık, ağzı bozuk bir sürü
insan var. Mesela, İslamcıların, isminin başına “Hazret”
sıfatı yakıştırdıkları Muaviye oğlu Yezid… Bunların hayatını, bu dergiye taşımaktan, haya ederim. Ama merak
edenlere Bostanzade Yahya’nın “Duru Tarih”ini; Gelibolulu Mustafa Âli’nin “Ziyafet Sofraları”nı, Reşat Ekrem
Koçu’nun “Osmanlı Padişahları”nı, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi’nin “İslam Tarihi”ni ve nihayet Halil
İnalcık’ın “Has-Bağçede Ayş u Tarab” kitaplarını tavsiye
ederim. Hiç kusura kalınmasın; Mustafa Kemal ve silah
arkadaşlarına; laik ve demokratik Cumhuriyet’e, yapılan
bu hayasızca, ahlaksızca saldırılar karşısında, tarihimizin
“öteki yüzünü” de anlatmak farz oldu, artık. Evvelce, “tarih bizimdir!” diyerek “edep ediyorduk!”
Ayrıca, her dönemde, “ümmetin biat” ettiği tek bir
“halife” olmamış. O nedenle halifeliğe soyunanlar varsa,
zahmet etmesin. Ayrıca hilafet İslam dünyasındaki ayrışmanın bir unsuru olmuş. Bunun en güzel ve çarpıcı örnekleri; Hazreti Ali ile Peygamberimizin eşi Ayşe arasında
ki “Cemel Vakası”; Yine Hz. Ali ile Muaviye arasındaki
Sıffin Savaşı ve sonra Hariciler olayı nihayet Kerbela…
Bunların etkileri günümüze kadar süre gelmiş. Gelmeye
de devam edecek.
Bir de, “bizim ecmain” ya da bizim “İslamcılar”
ya da aklından Halifelik geçenler unutmasın; “Halife
Kureyş”ten diye bir de hadis rivayet edilir. Bu hadis karşısında, bizim Osmanlı sevdalıları, Osmanlı Sultanlarını
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“halife” görebilmek için, bunların soyunun, Türk illerine sığınan (Horasan) “ehl-i beyt”ten geldiğine inanırlar.
Yoksa, mesela, Sultan 2. Abdülhamit’in halifeliği söz konusu olamayacak.
Son günlerin flaş olayı ve işlevini “tebdil” edenlerin
“lanetlendiği”, “ihanetle” suçlandığı Ayasofya konusuna gelince, Mustafa Kemal’e duyulan kin ve nefret, ismi
anılmasa da, ortaya çıkıyor. Söylenenlerin “siyakına” ve
“sibakına” bakınca, hedef ismin Mustafa Kemal olduğunu
çok rahat görüyorsunuz. Aksini düşünmek “aptal” olmak;
“yok biz onu kastetmedik!” demek insanları “enayi” yerine koymak demek… Başka şekilde izahı mümkün mü?
Altında Mustafa Kemal’in imzası bulunan,
Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi ile ilgili, 1934 tarihli kararname, değişen dünya şartlarına göre bir siyasi karardır.
Mustafa Kemal, “İslam karşıtı” olsa ne diye Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’a Kura’an tefsiri, Mehmet Akif’e
Kur’an meali ve Bananzade Ahmet Naim’e Buhari tercüme ve şerhi yaptırtsın ki; Diyanet İşleri Başkanlığı ile
İlahiyat Fakültesi kurdurtsun ki?
Bir diğer konuda Ezan’ın Türkçe okutturulması…
Ama Ezan’ı Türkçe okutan kişinin bir kastı olsa, namazda okuna sure ve ayetlerin orijinal metni ile okunmasına
ne diye izin versin ki? Onlarında Türkçe okunması yönünde düzenleme yapar. Hem, başka dillerde de ibadet
yapılabileceği konusunda “Hanefi Mezhebi”’nin görüşü
de var. Yani, ibadet, Allah’ı “tesbih ve tenzih” için illa
Arapça şart değilmiş. Biliyorsunuz, son yıllarda, ahrette
“sorgulama dili Arapça” diye ahalinin zihnini bulandırıyorlar. Oysa Arapça, diğerleri gibi saf bir dil değil. Mezopotamya ve Sami ırklara ait dillerin bir karışımı. Mesela;
“Selâmün aleyküm”ün İbranice’de ki karşılığı; “Şalom
aleküm” imiş ve bu da lafın kökeniymiş. Peki; güzelim
Türkçe ile; “Barış ve esenlikler sizin olsun!” desek, kıyamet mi kopar?
Ayasofya gündeme gelince haliyle bunun “vakfiyesi”
ve “İstanbul’un fethi” ile ilgili hadis de gündeme geldi.
Bunu da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılıç ile “irad
ettiği” hutbe metni içerisinde verdi. Biliyorsunuz; “Kostantiniye feth olacaktır…” hadisinin “mevzu” yani “uydurma” olduğu, İstanbul’a sefer yapan Emevi komutan
ve askerleri “yüceltmek” için uydurulduğu konusunda,
“mektepli” ilahiyatçılar arasında ittifak var… Tabii, “bizim ecmain” ve İslamcılar için, binlerce Türk’ün kellesini kesen, Emevi dönemi Horasan Valisi Kuteybe bin
Müslim’i de çok mübarek bir adamdır. Yine bizimkiler
Muaviye oğlu Yezid için “hazret” sıfatı kullanırlar. Oysa
biz Türkler ya da “halk irfanı” birine hakaret için; “Yezit
oğlu Yezit!”, der.
Bir diğer konu da: Sultan Fatih’in, “vakfiyenin” kılına
dokunanlara karşı “bedduası” ve “lanetlemesi” konusu…
Bir kere Vakfiye’de “lanet” sözcüğü falan geçmezmiş.
Ağırlıklı olarak, gelir ve giderlerinin nasıl olacağı/kullanılacağı konularını kapsarmış. Bu konuda ortada dolaşan
metin de uydurmaymış. Bunu da bugün, Tayyip Beye danışmanlık yapan Murat Bardakçı’dan öğreniyoruz. Ama
Bardakçı; Sekiz yıl kadar önce hatırlattığı bu gerçeği, bu
gün, söylemekten imtina ediyor. Anlaşılan, “iktidar çal-
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gısına ayak uyduruyor!” Ama şunu diyor; “Müze olması
dini değil siyasidir”. Biz de diyoruz ki; bugün yapılan da
dini değil siyasi, siyasal tabanı konsolide edebilmek için
yapılan bir hareket. Sultan Fatih’in yaptığı da muhtemelen siyasiydi…
Zira, aynı Sultan, “mülkünde”, ne kadar vakıf malı
ve geliri var el koyuyor, kamu hizmetlerinde bunu kullanıyor. Lanetlenme ve beddua alma pahasına Fatih bunu
yapar mıydı? Biliyorsunuz, “vakıf gelirlerine el koydu”
ulema ve ahali İkinci Mehmed’i pek hayırla yad etmez.
Şiddetle karşıdırlar. Bu durumda, Sultan Fatih de Mustafa
Kemal gibi lanetliler cümlesine girmiyor mu?
Bir de bu kadar vakıf severlik, onu kutsamak neyin
nesi? Vakıf, öyle dokunulmaz, kutsal falan değildir. Her
vakıf, amacına göre hareket eder. Faizle para veren “para
vakıfları” neyin nesi? Ayrıca; vakıf, bize has bir şey de
değildir. Eski zamanlarda olduğu gibi günümüzde de tüm
milletlerde vardır. Ayrıca; bazı vakıflar kamudan “mal/
para” kaçırmanın bir aracı olarak kullanılıyor. Mesela
adam kamu görevlisi malını mülkünü vakfediyor; bunun
için de “vakıfname” hazırlıyor. Bir yıl geçmiyor, buna bir
“zeyilname” ekliyor. Bildirdiği “mal-mülk/para” ilkinin
neredeyse ilki kadar. Peki, bu adam bir ya da iki yıl içerisinde, bu kadar varlığa nasıl sahip oluyor? Kayseri’de
bildiğim böyle vakıf var, ismi lazım değil.
Bir de Ali Erbaş, Fatih’in, “gayri Müslümle”’in, malına ve mülküne dokunmadığı belirtmiş hutbesinde. Bu
da doğru değil… Bir kere “ganimet/talan/yağma” olmasa asker sefere falan çıkmaz. Öyle kutsamayın yeniçeri
ve diğerlerini. Paranın değeri düştü (züyuf akçe) diye
ayaklanan, bu nedenle padişah ve vezir kellesi isteyen
Yeniçeri neler yapmaz ki, “ganimet” yasaklanırsa? Nitekim, Fatih, üç gün izin vermiş, İstanbul’un “talanına/yağmasına”. Aslında, şimdiki gibi, yağmalana yağmalama,
İstanbul’da, fiziki bir şey de pek kalmamıştı, “4. Haçlı
seferi (1200-1204) ” sonucunda. Bunlar yarım asra yakın
kaldı İstanbul’da…
Ayrıca; Osmanlılarla Bizans ahalisi bir kardeş gibiydiler… Girer-çıkar, birbirleri ile alışveriş yaparlardı, sur dışında “mal” otlatırdı çobanlar... İşte bu çobanlar arasındaki bir kavga, “Fethi” tetikleyen önemli bir neden oldu…
Merak eden, şimdi Milli Savunma Üniversitesi Rektörü
Erhan Afyoncu’un “100 Soruda Osmanlı İmparatorluğu”
isimli eserine müracaat edebilir. Afyoncu bunu, henüz sakal-bıyık bırakmadan önce; “Türkçü soslu” tarih anlatırken hazırlamıştı bu kitabı. Şimdi olsa hazırlar mıydı, şimdi olsa yayınlar mıydı? Bilemem… Buna rağmen mutlaka
okunması gereken başucu eseri niteliğinde. Herkese tavsiye ederim.
Kaldı ki “ganimet” Kur’an’idir, yasaklayamazsın da…
Bunun nasıl bölüşüleceği de yine Kur’an’da belirtilmiştir (Enfal/1-41). O nedenle, bir İslam devleti için ganimet haktır ve helaldir… Bunu kimse yasaklayamaz. Ha.
Ganimeti de sadece İslam Devletleri’nde var sanmayınız.
Ortaçağ ve öncesi devletler hepsinde vardı. Yeniçağ da
ise, şekil değiştirdi. O nedenle, sefere çıkan asker, “gayri Müslimlerin” bağından yediği üzümün bedelini, kütüğe bağlardı, hikayesi de pek inandırıcı değil. Unutmayın

Gençlik Dergisi

ordu sefere çıktığında, bunlarla birlikte “çapulcu yağmacılar” da yola çıkarmış, “lodosçular” gibi... Onlar harpçi
değil; yağmadan ne kaparlarsa!.. Hamasete dayalı bir tarih anlayışı yerine, analitik bir tarih anlayışına sahip olsak, inanın bugün yaşanan kavganın hiç biri olmaz.
Gelelim tekrar Ayasofya ya… Fakat Hac suresinin 40.
Ayeti, ibadethaneleri bunun yani “ganimet” hükmünün
dışında tutmuş ve dokunulmaması gerektiğini söylüyormuş. Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu bu ayeti mehaz göstererek bir ibadethanenin bir başka ibadethaneye dönüştürülmesi ya da işlevinin değiştirilmesini İslam Hukuku’na
aykırı buluyor. Ama bir şartla; ya bedeli ödenecek ya da
“rıza” alınacakmış. Şayet Sultan Fatih bunu yapmadan,
camiye çevirmişse, Kur’an’ın açık hükmü hilafına davranmış oluyor.
Herhalde, bu inceliği bir ilahiyat Profesörü olan Ali
Erbaş da biliyordur. Ama “iktidar çalgısına” ayak uydurma gibi bir misyonu üstlenmiş gözüküyor. Açıkça, yiğitçe, kimin “lanetli” olduğunu açıklamıyor, etrafta dolaşıyor. Öyle ya ortada bir “fiil” varsa mutlaka bunların da bir
“fail” ya da “faillerinin” olması gerekmez mi? O zaman
şunu sormak ve öğrenmek durumundayız; bu “lanetli”
ve Tayyip Beyin söylediği “tarihe karşı ihanet içerisinde
olan”, “hain” kişi ya da kişiler kim?
Hasıl kelam, Mustafa Kemal ve “Türk devrimlerini”,
Ayasofya ve Lozan’ı, Hilafet ve Saltanatı, Cumhuriyet
devrimlerini kavrayabilmek için en azından, İlber Ortaylı
Hocamızın ifadesi ile; “Osmanlı’nın en uzun yüz yılı”na
yani 19. asra gitmek lazım. Bu asırda yaşanan iç ve dış
olaylar; ekonomik, siyasal, sosyal ve hukuksal gelişmeler bilinmeden “Mustafa Kemal Türkiyesi”ni anlayamaz;
“Zafer mi yoksa hezimet mi?” metaforu içerisinde yuvarlanır durursunuz. Lozan’ı beğenmiyorsunuz; bir yasa
çıkartırsınız Meclis’ten, kaldırırsınız yürürlükten. Yok cesaret edmiyorsanız gidersiniz Anayasa Mahkemesi’ne ya
da Danıştay’a bunu da iptal ettirirsiniz. İnanın buna da diğer imzacılar memnun olur. Bu taktirde soru şu: Lozan’ın
karşılığı ne? Sevr…
Sevr’in anlamı ise şu: “…İstanbul ve Boğazlar, Avrupalıların ortak idaresine, Trakya’nın bir bölümü ve Kuzey
Ege Yunanistan’a, Akdeniz ve Güney Ege İtalya’ya, Trabzon, Rize ve Artvin dahil Doğu Anadolu Ermenistan’a,
Güneydoğu Anadolu Tokat’tan başlayarak tüm Güney
Anadolu Suriye dahil Fransa’ya, Hakkari ve Siirt dahil
Irak’ın tamamı da İngiltere’ye kalıyordu (Fatih Altaylı).
Göze alabiliyorsanız, buyurun iptal edin Lozan’ı… Daha
da ileri gidersiniz “Misakı Milli” sınırları içinde diye
“Musul ve Kerkük”ü zapt eder, Ege ve 12 Adalar’a asker
çıkartırsınız… Ondan sonra sıraya Batı Trakya ve Balkanlar girer…
Büyük diye bildiklerimiz, 1960’lı yıllarda, “150 yıllık ihanetten” söz ederlerdi. Şimdi de; Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, buna
benzer, dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Kalın, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda; “Biz masalları olan bir
coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır”
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Tabii, Hazret, yanılıyor… “150 yıl” lafı yarım asır öncesine ait. Kendisi yetmişli yıllarda doğduğu için anımsamaz. Ama duymuştur… Üzerine bir elli yıl daha koyup
200 sene demesi gerekir. Oysa, o zamanki büyüklerimiz,
“150 yıl” diyerek ta 2. Mahmud’a yani “gavur padişaha” kadar götürürdü, ihanetin başlangıcını; bir “Marmaratör ağzı” ile. Bizim kulaklarımıza böyle üflemişlerdi,
İstanbul’da, Beyazıt’ta “Marmara kahvesinde”. O nedenle bu “ağza”, “Marmaratör ağzı” derlerdi.
Kalın’a şunu sormak lazım: “Yüz elli yıllık modernleşme sürecinde neyi kaybettik?” Herkesce kabul görecek
“somut” misaller vermesi gerekir. Mesal, çok değişken,
kişilere ve toplumlara göre değişen “ahlak”, “fazilet” gibi
sübjektif kavramlar olmaz. Mesela her şeyiyle “tıkır-tıkır”
işleyen; “dört-dörtlük” bir İmparatorluğu mu kaybettik?
Elbette “kul” esasına dayalı, bir ailenin “mülkü” otoriter
ve totaliter bir imparatorluğu kaybettik. Kaybetmemiz de
çok doğaldı. Aksi, tarihin aksine tersti; direnmek “suyu
ters akıtmak” gibi bir şeydi. “Öyle olacak olduğu için öyle
oldu!” Ama en azından şunu kazandık? “Vatandaşlık” ya
da “yurttaşlık” esasına dayalı “laik ve demokratik” Türkiye Cumhuriyeti’ni. Şüphesiz, bu Cumhuriyet de, Anadolu
bozkırında kurulan bir “Türk devleti”. Bunun neresinden
rahatsız olunur anlamak mümkün değil.
Bizim de bir parçası olduğumuz Osmanlı, “en uzun
yılın” yani 19.yy’ın başında “musalla taşına” yatmıştı…
Defin merasimi için beklemedeydi. İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya’sı ve sonra Almanya’nın, çıkar çatışmaları nedeniyle, verdikleri yapay nefesle bir asır kadar musalla
taşında kaldı. Bu, tüm imparatorluklarda olduğu gibi, bir
cihan imparatorluğu olan Osmanlı için de kaçınılmaz bir
sondu. Zira, tarihin akışı bunu gerektiriyordu. Demem
o ki, 20.yy’da kaybolan sadece Osmanlı İmparatorluğu
değildi. Tüm imparatorluklar çöktü yerlerine bağımsız
“ulus-devletler” kuruldu.
İşte böyle bir ortam içerisinde, yine “bizim ecmain”in
3. Ahmet ile başlayan 3. Selim ve 2. Mahmut ile devam
eden bizim İslamcıların “gavur padişahlar” diye adlandırdığı padişahların döneminde, bu yıkılıştan çıkış için
büyük çabaların harcandığını görüyoruz. Yeniçeriliğin
kaldırılması, Senedi İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanı,
Meşruti monarşiler, anayasalar, Nizamiye Mahkemeleri,
batıdan ticaret ve ceza hukukunun alınması, medreselerin
yanı sıra “modern” okullar, bayındırlık hizmetleri, Mektebi Tıbbiye, Mektebi Harbiye, Mektebi Mülkiye, saraya
batı müziğinin girmesi, mühendis mektebi, kız çocukların
okullara gitmesi, mektepli subayların yetişmesi, batı etkisinde inanılmaz ölçüde sanat, edebiyat, siyaset, felsefi,
sosyolojik, ekonomik yayınların hayata geçmesi, Latin
harflerinin denenmesi vs.
Özellikle genç dostlarıma, tarihi, 19.yy’ı çok iyi ve
sağlam kaynaklardan okumalarını tavsiye ederim. Öyle
Kadir Mısıroğlu, Necip Fazıl, Mustafa Armağan, Rıza
Nur gibi kişilerden alabileceğiniz hiçbir şey yoktur.Gençler, tarih tezinizi de bunların üzerine kurarsanız sonuç
alamazsınız. Kendinize ve ülkenize yazık edersiniz. Bu
konuya devam edeceğiz. Çünkü, ortalığı boş buldular,
“sallayıp duruyorlar!”
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Ayasofya ve Siyaset
Mustafa İLHAN
Türkiye’nin son yılları bana Mütareke yıllarını (19181922) hatırlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar milli,
bağımsız, çağdaş bir Türk devleti düşüncesinden hareket
etmişler, hedeflerine ulaşmışlardır.
Bugün Cumhuriyetin kuruluş felsefesi örseleniyor,
ayaklar altına alınıyor, caka satma zeminine çekiliyor. Devleti temsil edenler, kurumların başında bulunanlar, devlet
için olmazsa olmazları; Anayasa’nın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez ilk hükümleri ile sorumsuzca oynuyor, dalga geçiyor, önemsizmiş derecesine indiriyorlar.
Dedelerinin, babalarının bölgeci, mandacı, Filistinvari devlet fikrinin, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde oğulları ve torunları
tarafından her fırsatta düşmanca sergilenmesi tesbiti de çok
önemlidir.
Lozan Antlaşmasının 97. yıl dönümünde başaranları yok sayarcasına tavır koymaları da tesadüfi değildir.
Ayasofya’nın açılışı ve kılınan ilk cuma namazı hutbesi
cumhuriyet, demokrasi, inanç çeşitliliği düşünülmedenİslamcılık adına “LAİKLİĞİN CENAZE NAMAZI” şovuna
dönüştürülmüştür.
Saltanat ve hilafet çığlıkları güvenlik güçlerinin gözleri
önünde eyleme dönüşmüştür. Her milli ve dini değeri yok
eden ancak yerine en değerlisini, güzelini koyamayan bir
düşünce ile karşı karşıyayız. Bu, kurulu düzenle, kendisiyle
hesaplaşmanın bir yönüdür.
Aslına bakılırsa bütün bunlar Türkiye’yi Ortadoğululaştırmaktır.Ak Parti, iktidarının ilk yıllarında yurt dışında yaşayan Osmanlı hanedanı mensuplarını Antalya’da bir araya
getirdi. Bir haftalık ağırlamaların son gününde en yaşlı üye
olan merhum Ertuğrul Osmanoğlu, Türkiye’nin dışarıdan
nasıl göründüğü sorusuna; “Eğer Atatürk olmasaydı, bir
Ortadoğu ülkesi olurdunuz.” cevabını vermişti. Hem televizyon muhabirleri hem de haberciler arasında soğuk duş
etkisi yapmış bir cevaptı bu.
Dikkate alındığında iktidar, sürekli alt kültürleri üst
kültürün önüne geçirmekle bir kültür devrimcisi olduğunu

gösteriyor. Üst kültür devlet kültürüdür, alt kültür zümre ve
sınıf kültürüdür. Alt kültürler milli birlik ve milli kültürün
tehditleridir.
Yönünü Arayan Türkiye
AKP’nin 2023 hedefleri yeni bir Türkiye coğrafyası ve
yeni bir devlet şeklidir. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerinin yerine saltanat ve hilafet söylemlerini sık sık tekrarlamak yeni bir devlet kültürünün inşasıdır.
Demokrasi, değerleri yönünden insanlığın en son geldiği yerdir.Krallıkların, hanedanların, totaliter rejimlerin son
bulduğu değişimin adıdır. Yeni tercihler insanı ve değerlerini yükseltmek, ileri götürmek olması gere- kirken vatandaşlıktan tebaaya dönüştürülmek istenen bir Türkiye ile karşı
karşıyayız. Buna son yıllarda sürü kültürü denilmektedir.
“Türkiye’nin başkanlık rejimi yeni anayasa, ekonominin hararetiyle uğraştığı dönemde yaşananlar, zamanımızı
ve enerjimizi asıl sorunlarımıza yöneltemediğimizi gösteriyor.” (Barış Doster, Yönünü Arayan Türkiye, s.15)
Türkiye, bugün için önceliklerini belirleyememiş bir
ülkedir. Sadece konjonktürel projeler peşinden giden, fırsat
buldukça da iç politikada hamasi kriz ve tartışmalara açık
çıkışlar yapan bir konumdadır. Bu tür çıkışlar seçmenini
konsolide etmeyöntemidir. Ayasofya’nın gündeme getirilişi de böyle bir çıkış yoludur. İktidar dış politikalarındakiyanlış ve yanılgılarını dini söylem ve çıkışlarıyla içte güçlü
görünmek adına gizlemeye çalışıyor.
“Bu gidiş bir rejim değişikliği çabasıyken sınırları da
değiştirir.” (Barış Doster, s.24)
Her hamasi çıkış, her rejimle kavgalı görüntü; Atatürk, cumhuriyet, demokrasi, laiklik duvarına çarpıyor;
her çarpışta hırçın, kin ve nefret dolu fırsatlar kollanıyor.
Ayasofya’yı camiye çevirme senaryosu da bunlardan biridir.
Yönünü arayan Türkiye’de saltanatı gerçekleştirdik.
Sıra hilafete geldi.

Gençlik Dergisi

Atatürk Dönemi Siyaset ve Ayasofya
“1932-1935 yılları arasında Türkiye ve özellikle de
Avrupa’da ortaya çıkan siyasi gelişmeler, yeni siyasi tercihleri de gündeme getirmiştir.” (ord. prof . H.V. Velidedeoğlu,
Atatürk’ün Örgütleşme Gücü)
1932 yılı milletlerin hiç olmazsa “barışı koruma” fikrinde samimi olarak birleştiği, bütün milletlerin birlikte
çalışma yollarının aradığı, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’negirdiği yıldır. Türkiye dünya barışına samimi katkıda
bulunmuştur. 1933 yılı Almanya ve İtalya tehditleri karşısında Balkanlar’da barış ve huzur arayışına girilme nedeni
oldu. 1934 Balkan Antantı;
“Balkan devletlerinin birbirlerinin varlıklarına özel
saygı beslemesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir. Bunun tehditler karşısında, sınırların korunmasında gerçek bir
değeri olduğu besbellidir.” (Atatürk’ün Milli Dış Politikası,
Kültür Bakanlığı, Ankara, 1981)
Aynı yıllar tehditler karşısında Boğazlar Sorununun
gündeme geldiği ve Montrö Sözleşmesi ile, 20 Temmuz
1936, çözümlendiği yıllardır. Ayasofya’nın müze haline
getirildiği yıllarda Atatürk’ün İtalya devlet başkanı Bennito Mussolini’nin toprak talebine verdiği cevap çok sade ve
açıktır; ”Ayağıma çizmelerimi giymeme beni mecbur etmesin.”
Suudiler, Hazreti Muhammed’in (sav) mezarını, Ravza-i
Mutahhara’yıyok etmeye kalktıklarında; “O mukaddes insanın mezarına dokunursanız ordum körfeze iner.” demesi,
en ciddi olayların nasıl çözümlendiğini göstermektedir.
Bu örnekler Atatürk’ün milli ve dini değerler konusundaki hassasiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Atatürk’ün
Ayasofya’yı müze yapması kararnamesini, 1934, korkuya
ve ihanete taşımak isteyen dalalet ve yandaşlık sahipleri,
terör örgütünün bölgesindeki Süleyman Şah türbesini kaçırırcasına taşıyanlar, tarih karşısında ne duruma düşmüşlerdir? Caber kalesi Türk toprağıdır ve yerinde korunmalıydı.
Atatürk mazlum milletlere örnek olmuş, O’na İslam’ın
son savaşçısı adı takılmıştır. Bugün İslam’ı ve coğrafyasını
kan, gözyaşı, tecavüz ve çözümsüzlüğe taşıyanlar kendilerini nereye koymaktadırlar? Anlam yüklenerek zavallılığı
ve acizliği lider ve reislik gibi göstermek isteyenlerin bilgisizliği ve gafleti de ortadadır.
“Mustafa Kemal’in parlattığı uzun yıllar susmuş ve paslanmış İslam kılıcını saltanat sahiplerinin haddini aşan tarzda İslamcılık adına kullanmaları utanç vericidir.”
(Refik Baydur,Politika Dehası Atatürk,s.234-235)
Mustafa Kemal’e 18 Temmuz 1922 Karaçi İslam toplantısında kutlama yapılmıştır. Yine Güney Asya müslümanlarının bir toplantısında Mustafa Kemal’e Seyf’ül İslam, İslam’ın Kılıcı, unvanı verilmiştir. O müslümanlara
benzemeyen ve devlet imkanlarını hoyratça kullanan bu
zavallılara ne demeli?
“Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve (insanları) Allah’ın yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar
gibi olmayın! Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.” (Diyanet İşleri Başkanlığı,Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali,cüz 10, sure 8, s.182)
Bunun gibi onlarca ayet, sanki bugünkü yöneticiler için
nazil olmuştur.
Yandaş, kendinden menkul bazı tarihçilerin dış güçlerin
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etkisinde kalınarakAyasofya’nın cami olması engellendi
diyenlerin yanında Hindistan müslümanlarının baskısı ile
kilise olması engellendi diyenler sözde Ayasofya’nın müze
olmasını sağladılar demek istiyorlar.
Atatürk, dış politikada hayalci değildir. Dünyaya korku
ve güvensizlik izlenimi verecek davranışlardan kaçınması,
akılcılığın göstergesidir. Diplomaside “Rebus sic stantibus”, şartlar değişmiştir, kuralı vardır. Zaman ve şartların
değişmesinde kusursuz bir mantık silsilesi içinde çözüm
bulmuş ve uygulamıştır. Hak ve barış ilkelerine bencillik
katmamıştır.
Bugünün politikacıları çok defa “yanıldık”, “aldandık”
gibi acındırıcı bahaneler vasıtasıyla önemli olayları geçiştirmektedirler. Halbuki devlet adamı ve siyaset adamlarının
aldanma zafiyetleri olamaz, varsa “devlet adamı” olamazlar.
“Şurası iyi bilinmelidir ki, Atatürk metodolojisinin yanılma payı yok denecek kadar azdır.” (Celal Bayar, Atatürk
Gibi Düşünmek, derleyen: İsmet Bozdağ)
Atatürk, halkın rızası, sınıfsız bir ulus devlet düşüncesi,
milli birlikten yanalık,milli gelir ve BEYT’ÜL MAL, İslam
bütçesi, hassasiyeti olan, aile ve sosyal hayatı kültür haline
dönüştürmek isteyen yalansız bir ömürdür.
Antiemperyalist duruş, toplumu devlet değerinin önüne
çıkarma öngörüsü, inanır bir millet olmaktan DÜŞÜNÜR
bir millet olmayı hedeflemiştir. Atatürk akıldır, mantıktır,
bilimdir, bağımsızlık düşüncesidir, özetle; bir metoddur.
Ya siz?
Atatürk gelinceye kadar memleket içinde ve dışında
Türk milletinin demokratik vasıflardan yoksun bulunduğunu ve bu sebeple demokratik idare kuramayacağını iddia
edenler olmuştur.
“Atatürk devlet idaresinde iktidar ve muhalefet münasebetlerine saygıdeğer bir yaklaşım içinde olmuştur. Yapılacak şey, herkesin arzusunun bileşkesinin ortalaması olabilir.” (Ahmet Yaşar Zengin, Atatürk ve Siyaset, s.8-9) Ve
Atatürk dönemi siyaseti bunu başarmıştır.
Sizler bunların neresindesiniz?
Demokrasinin en büyük düşmanı demagojidir, saptırmadır, manipülasyonlardır sözde. Türkiye son yıllarda bunları ayrıştırıcı bir şekilde kullanmaktadır.
Ayasofya’nın müze oluşu müzelerin açıldığı yıllara
rastlamasındandır. Müzeler okuldur, eğitimdir; müzeler,
Tanrı’nın insana verdiği zekanın ürünüdür. Bu dünya kültür
varlıklarını korumanın bir çeşididir.
Açılış ve Hutbe
Ayasofya’nın açılışı, Lozan’ın yıl dönümü ve cuma gününe göre ayarlanmıştır. Türk’ün müslümanlığında ikisi de
önemli bir yere sahiptir. Düşünce dünyamızdaki iki değer
manipüle edilmiş, amacını aşmıştır.
Cuma hutbesi, Ayasofya’yı dünya kültür varlıkları arasında göstermek, bizim için de ortak bir değer olduğunu
açıklamak suretiyle birleştirici ve kaynaştırıcı, bütünleyici
olmalıydı. Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş, vakıfların duası ve bedduasını öne sürerek Atatürk’ü hedefe koymuştur.
Ayasofya’nın müze yapılışını vakıfların bedduası ile lanetlemiştir.
“Vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar, çiğneyen
lanete uğrar. ”, demişti. Büyük insanın müslüman Türk gibi
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rahat ölüşü anını hatırlasa haddini aşan o konuşmayı yapamazdı.
Rıfat Börekçi gibi bir yiğidin, iman abidesinin, asil ruhlu soylu insanın makamını işgal ettiği düşünülünce bu hezeyan ve herzenin, kötülüğün, temsilcisi olmazdı. Camide siyasetin uzantısı olan kendinden menkul bu zat, galiba fetva
ile lanetleyen Şeyhülislam Dürrüzade Abdullah Efendi’nin
rüyasını görüyor. Kendisini sosyal ve siyasi çöküşün şeyhülislamı zannediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, kurum yetkilerini aşmıştır.
Son zamanlarda kriz yaratmayı görevleri arasına almıştır.
Sözleriyle terörist İslamcıların ekmeğine yağ sürmektedir.
Açılışın bir yanı olan diyanet, gerçekçi vizyonu öne çıkaramamış, ortak bir stratejinin parçası olamamıştır.
“Stratejik karar verme ve senaryo oluşturmada ciddi bir
yanlış yapmıştır.” (Dr.Nejat Tarakçı, Stratejik Karar Verme
ve Senaryo Oluşturma, s.101-102)
Senaryo kötü hazırlanmıştı. Yeni Şafak gazetesinin yan
yayını olan GERÇEKHAYAT DERGİSİ çok tartışılan bir
kapakla çıktı. Derginin son sayısının kapağında “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toplanın.”
ifadesine yer vermiştir.
Saltanatı hallettik geriye hilafet kaldı, o yolda da mesafe
alma çabaları olduğu görülüyor. Peki niçin, kim için?	
Biraz hafızamızı yoklayalım. Her fırsatta “Böyle birisi
14 asırda bir gelir”, “Allah’ın sıfatlarını taşıyan”, “cumhuriyet reklam arasıdır” denilmedi mi?
Diyanet İşleri Başkanı “Fetret devri son bulmuştur.” demedi mi? Kim için?Neden? Hutbe, şuyuu vukuundan beter,
fesadına açık bir anlam taşımaktadır. Hutbeye kılıçla çıkması, bunun kurban bayramı hutbesinde de tekrar etmesi,
imanla terbiye edilmemiş bir nefsin eseridir.
Namaz sonrası hilafet çığlıklarının atılmasını güvenlik
güçlerinin seyretmesi de işin bir başka yönü…
Bütün bunlar gelecekte bir kargaşanın, bir darbenin ilk
adımları olabilir. Siyasetin senaryosu budur. 15 Temmuz’da
kaybolan binlerce silahla, eğitim kamplarıyla, apartmanları, cadde, sokak ve evleri fişleyen yandaşlarla bize, “Çanlar
kimin için çalıyor?” sorusunu hatırlatıyor.
Diyanetin Perişanlığı
Türkiye 21.yüzyılın dünyasında yerini almada siyaset
üretemez durumdadır. Yapılanlar “milli menfaatler” yönünden sonuçsuz kalmaya devam ediyor. Siyaset kurumunun
sıkıntılarını mı gizlemek adına diyanetin çabaları ve çıkışlarıyla gündemi değiştirmeye yetiyor. Diyanet toplumda
kapmlaşmanın tarafı olmayı tercih ediyor. Kendilerini vakıfların sahipleri imiş gibi gösteriyorlar. Halbuki 13 Haziran 1935 tarih ve 3027 sayılı vakıflar yasasının da Atatürk
döneminin eseri olduğunu görmemezlikten geliyor.
Vakıfların yağmalanmasını ve kötü amaçla kullanılmasını Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yetkileri arasına vermiş
bu yasa. Vakıf arazilerinin ve menkullerinin bugün bile nasıl yağmalandığı, siyasi yandaşların nasıl kullandığı konusunda bir çift söz etmeyişi çok anlamlı değil mi?
Ayasofya camiye çevrildikten sonra konulan ismin tamamen Arapça oluşu? Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerif. Maalesef düşünce dünyamız dönüştürülmüş, içte psikolojik-siyasi savaşın hedefine konulmuştur. Çözülmüş sosyal hayat,
açlık ve sefalet, eğitimde hiçbiramaç ve hedefi kalmamış
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büyük bir kitle dururken bu kurumların toplumu ayrıştırmada ve kamplaştırmada siyasetin bir parçası haline gelmiş
olmasını nasıl anlamalıyız?
Kendilerine göre bir hikaye yazanların siyasi başarı uğruna Türk halkını din ve inanç kargaşasına sürüklemeleri
ancak emperyalist güçlerin bir toplumun egemenlik haklarına taaruzu gibi algılanır.
Dış güçlerin müdahalesine gerek kalmadan milli ve
dini değerlerin nasıl yok edildiğine örnek arıyorsanız, bu
ülke Türkiye’dir. Dinler arası diyaloğun yöneticisi olan Ali
Erbaş’ın hutbede dinler arası savaşın simgesi olan kılıçla
görülmesinin yansımaları nasıl izah edilmelidir?
Siyasette ve diyanette Atatürk karşıtlığı, hiçbir partinin
iktidarda kalmasının teminatı değildir. Devletle özdeşleşmiş bir kimliği kayıtlardan nasıl çıkaracaksınız?
Sonuç
Siyasetin ve diyanetin, ayrımcılığın öncülüğünü yapması kadar büyük bir tehlike düşünülemez. Bunun en
açık görüneni, kendisine oy vermeyen halk kitlesini, muhalefeti ve siyasi karşıtlarını düşman olarak görmesidir.
Kardeşliği, Türkiye dışında aramak bir sapkınlıktır. Yakın
tarihimizde adı solcu olan kitleler kardeşliği Vietnam’da,
Kamboçya’da, Küba’da ararken, içte okullarda, sokaklarda
kardeşleriyle kavga etmişlerdir.
Yemen’de, Libya’da, Katar’da kardeşlik nutukları atanların asıl görevi içte kardeşlik, milli birlik ve bütünlüğü
sağlamaları baş görev olmalıdır. Sayenizde klişeleşmiş “Bu
ülkenin %99’u müslümandır.” lafı rafa kaldırılmıştır. 2023
hedeflerine koyduğunuz “dindar nesil” de tarih oluyor.
Devrinizde satanist, deist gibi tehditvari iki kavram türettiniz. Milli birlik ve bütünlük sözde kaldı. Ayrıştırıcılığınız
sayesinde BEKA’nız tehlikeye girdi.
Emperyalizm ve sömürgecilik dönemlerinde misyonerler Afrika’ya sırt çantalarında İncil ile girdiler. Bir süre
sonra İncil yerlilerin, topraklar emperyalistlerin eline geçti.
Kenya Devlet Başkanı Jomo Kenyaye;
“Yabancılar gözlerinizi kapatın dediler, kapattık. Açın
dediklerinde İncil elimizde, topraklarımız emperyalistlerin
elindeydi.”.
Ey Türk Milleti!
Emperyalist düşünce, iktidarları tayin eder. Onlar da ülkedeki niyetlerini iktidar sahipleriyle gerçekleştirirler. Ak
Parti iktidarında “Biz geldik, her şey güllük gülistanlık olacak, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar son bulacak. Siz gözünüz kapalı kalın, biz varız.” dediler. Milletçe uyumaya terk
edildik. Uyandığınızda hanlar hamamlar birilerinin, din ve
iman da sizin olur. Böyle uyanmış olabilirsiniz.
Allah - Tanrıyla aramıza girenler “Ne yapalım? Kaderiniz yazgınız böyleymiş.” derler ve başlarından atarlar. Bir
daha dünyaya gelme şansınız da olmadığına göre yönetenler dünyalıklarıyla safahat ve vurdumduymazlık ile aymazlıklarına devam ederler.
Çare bundan böyle şudur; şeyhinizin, imamınızın, hocanızın oyunu değil; kendi oyunuzu kullanacaksınız. Allah’ın
verdiği beyni siz kullanmazsanız, birileri kendi çıkarlarına
rahatlıkla kullanır. Siyasi hayatımızda milletçe gösterdiğimiz basiret, cesaret ve sorunlarımızı tanıyarak bireysel olarak sandıkta bunu çözmek elimizdedir.
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AYASOFYA

Günümüzde Ayasofya, camii olarak kullanılan ve
tüm dünyadan ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken bir
yapıdır. İstanbul’da iyi durumda olan ayakta kalabilmiş
en erken tarihli yapı olma özelliğini korumaktadır. Ayasofya bugünkü durumuna gelinceye kadar pek çok deprem ve yangın nedeniyle tamirat gördüğü gibi, üç defa
da yeniden inşa edilmiştir. İlk kez yapıldığında Megale
Eklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmıştır. 5. yüzyıldan itibaren ise Sophia olarak bu adının değişikliğe
uğradığı bilinmektedir. Mabetin ismini Hıristiyan üçlemesinin ikinci öğesi olan Theia Sophia, yani “Kutsal
Hikmet”ten aldığı iddia edenlerin yanı sıra Hagia Sofya
“kutsal bilgelik” den aldığını iddia edenler ise çoğunluktadır. Doğu Roma halkı arasında ise hep “Büyük Kilise” olarak anılmıştır.
İlk Ayasofya kilisesini, (hakkında net bir bilgi
olmamakla birlikte) kilise tarihçisi Sokrates (380-440),
İmparator I. Konstantios tarafından yaptırıldığını aktarmıştır. Bazilikal planlı muhtemelen ahşap örtülü yapı,
fazla uzun ömürlü olmayıp Konstantinopolis patriği İo-

annes Khrysostomos ile İmparator Arakadios’un arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle patriğin sürgün edilmesi
ve patriği destekleyen halkın çıkardığı isyan sonucunda
yıkıldığı bilinmektedir. Kilise II. Theodosios zamanında yenilenerek yeniden ibadete açılmış ancak yine ömrü
kısa olmuştur. Konstantinopolis 532’nin Ocak ayında siyasi grupların birbirleri ile kıyasıya savaşı (Nika İsyanı)
nedeniyle yönetimin kontrolünden çıkmıştır. Binlerce
isyancı önlerine çıkan Ayasofya’nın da içinde bulunduğu her şeyi yakıp yıkmıştır. İmparator I. Justinianus’un
henüz hükümdarlığının 5. yılında, hükümdarlık haklarının elinden alınması tehlikesini fırsata dönüştürmeyi
bilmiştir. Nika İsyanı (13-14 Ocak 532) İmparator’a üç
büyük bir fırsat sunuyordu. Birincisi; yıkılan – yakılan
kendi damgasını taşıyan yapılar inşa etmeye, ikincisi;
din adamları sınıfıyla bozuk olan ilişkilerin düzeltilmesine, üçüncüsü; ekonomik sıkıntı çeken halka para
aktarımı sağlayan bir iş bulunmasına olanak sağlıyordu. İlk çalışmalar isyandan bir ay sonra enkazın temizlenmesi ile başladı. Devam eden süreçte I. Justinianus
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1000 yıldan fazla süreyle dünyanın en büyük mabedi
ünvanını koruyacak Ayasofya’nın yapımı için fizikçi
Miletos’lu İsidoros ve matematikçi Tralles (Aydın)’li
Anthemios’u görevlendirdi. Roma İmparatorluğunun
en ihtişamlı kilisesi, üç nefli merkezi -bazilikal planlı
ve 31 metre çapında 56 metre yüksekliğindeki kubbeyi
taşıyan pandantiflerle yükü taşıyan 4 payanda üzerine

inşa edilmiş oldu.
İmparator katedralde en iyi mermer malzemenin
kullanılmasını ve inşaatın kısa sürede bitirilmesini istiyordu. Mermer işlenmesi zor, az bulunan ve pahalı bir
malzemeydi. Ayasofya’nın sütunları bu nedenle başka
yapılardan getirtilen Somaki mermerinden yapılmıştır.
Yapıdaki beyaz mermerler Marmara Adası’ndan, yeşil somakiler Eğriboz Adası’ndan, pembe mermerler
Afyon’dan ve sarı mermerler Kuzey Afrika’dan getirilerek Ayasofya’da kullanılmıştır. Ayrıca, yapıda Ephesos’daki Artemis Tapınağı’ndan getirilen sütunların
neflerde, Mısır’dan getirilen 8 adet porfir sütununun
ise yarım kubbeler altında kullanıldığı bilinmektedir.
Yapıda 40 tanesi alt galeride, 64 tanesi ise üst galeride olmak üzere toplam 104 adet sütun bulunmaktadır.
Ayasofya’nın mermer kaplı duvarları dışındaki tüm yüzeyler mozaiklerle süslenmiş ve mozaiklerin yapımında
altın, gümüş, cam, pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşan malzemeler kullanılmıştır. Yapının iç kısmında bulunan bitkisel ve geometrik mozaikler 6. yüzyıla, tasvirli mozaikler ise ikonoklazma (Tasvir Kırıcılık Dönemi
) sonrasına tarihlenmektedir. İkonoklazma, Doğu Roma
İmparatorlarının İslamiyet’teki resim ve ikona yasaklarından etkilenerek imparatorluk kiliselerinde tasvir ve
ikonaları yok etme ve yenilerinin yapılmasını yasaklamalarıdır. Yapının en dikkat çekici özelliği ise kuşkusuz kubbesidir. Kubbe hem yapıldığı dönemde hem de
günümüze kadar gelen yapısı ile muhteşem bulunmuştur. Depremlerin verdiği zararlar sebebiyle 558 yılında
büyük bir kısmı yıkılarak kullanılamaz hale gelen yapı,
yaşlı İsidoros’un yeğeni genç İsidoros tarafından kubbesi 7 m daha yükseltilerek yeniden inşa edilmiştir. Mabet, ikonoklazma dönemi ve Latin işgalinde de büyük
hasarlar görmüştür. Tasvirler yok edilmiş ve kutsal eşyalar batı kiliselerine götürülmüştür. Ayasofya katedral
özelliği nedeni ile patrik ve imparatorun bulunduğu pek
çok taç giyme törenine ev sahipliği yapmaktaydı. Onlarca Roma imparatorunun yanında sadece Latin işgali sı-
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rasında 5 Latin kralının bu katedralde taç giymiş olması
bile yapının önemini ortaya koymaktadır.
1453 yılında İstanbul’un fethi ile kilisede gerekli bakımlar ve değişiklikler yapılarak camii, “kılıç
hakkı” olarak ibadete açılmıştır. Yapıldığı dönemden
itibaren çeşitli depremlerden zarar gören yapıya, hem
Doğu Roma, hem de Osmanlı döneminde destek amacıyla 1317 de II. Andronikos tarafından payanda ve Mimar Sinan tarafından yapılan payanda ve yapıya destek
olan minareler ilave edilmiştir. 16. ve 17. yüzyıllarda,
Ayasofya’nın ibadet mahalline mihraplar, minber, müezzin mahfilleri, vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiştir. Mihrabın iki yanında bulunan bronz kandiller ise
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) tarafından Budin Seferi (1526) dönüşünde yapıya eklenmiştir. Ana
mekâna girişin sağ ve sol köşelerinde bulunan Helenistik döneme ait iki mermer küp ise, Sultan III. Murad (1574-1595) tarafından Bergama’dan getirilerek,
Ayasofya’ya hediye edilmiştir. II. Selim dönemine kadar yerinde duran bu levhalar 1566’da ters çevrilerek
Kanuni’nin türbe saçağına yerleştirilmiştir. 1960 yılındaki türbenin onarımı ile ortaya çıkan bu levhaların
bir kısmının alçı kopyaları alınarak tekrardan eski yerlerine yerleştirilmiştir. Sultan Abdülmecid dönemi’nde
1847-1849 yılları arasında, İsviçreli Fossati kardeşlere
kapsamlı bir onarım yaptırılmıştır. Bu onarımda, daha
önce mihrabın kuzeyindeki niş içinde bulunan Hünkâr
Mahfili kaldırılmış, onun yerine mihrabın solunda, sütunlar üzerinde yükselen, etrafı ahşap yaldızlı korkuluklarla çevrili Hünkâr Mahfili inşa edilmiştir. Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan 7.5 m.
çapındaki 8 adet İslam dünyasının en büyük hat levhası
aynı dönemde ana mekânın duvarlarına yerleştirilmiş-

tir. Aynı hattat kubbenin ortasına ise Nur Suresi’nin 35.
ayetini yazmıştır. Ayet meali şöyledir. “ Allah göklerin
ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil
bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam
inciyi andıran bir yıldızdır. (bu kandil) doğuya da batıya
da ait olmayan yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık
veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne
nur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlar
için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.” Yapıda insan figürleri içeren mozaiklerin bir kısmı
özel bir sıvayla kaplanmış ve yüzyıllarca sıva altında
kalan tonlara altın, gümüş ve renkli camın kullanıldığı
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mozaikler bu sayede doğal ve yapay tahribattan kurtulabilmiştir. 1932’de Byzantine Institute of America kurumunun başkanı Thomas Whittemore imparator kapısı
mozaikleri ile mozaikleri gün yüzene çıkaran ilk kişidir.
Dış narteks, İsa’nın yaşamını, mucizelerini, iç
narteks ise Meryem’in yaşamını anlatan mozaik sanatının şaheserlerinden sayılabilecek muhteşem sahnelerle bezenmiştir. Parekklesion bölümünde, eski Ahit’ten
alınmış dini hikayeler ile mahşer günü, diriliş, son yargı gibi sahneler fresk tekniği ile işlenmiştir. Nartheksin
kuzey ucundaki bölümde üst galerilere çıkışı sağlayan
rampalar bulunmaktadır. İç nartheksin tonozlarında altın
zemin üzerine geometrik motifli mozaikler ve duvarlarında renkli mermerler bulunmaktadır. Burada bulunan
haç süslemeli muhafızlar salonuna açılan tunç kapının
kanatları Theophilos tarafından 9. yüzyılda yaptırılmıştır. Salonda altın zemin üzerine Hz. Meyrem ve kucağında çocuk İsa tasvir edildiği mozaikler essiz kabul
edilmektedir. İki yanda ise İmparator Konstantin ve I.
Justinianus resmedilmiştir. Konstantin kurduğu İstanbul
şehrini, Justinianus ise Ayasofya Kilisesini Hz. İsa’ya
hediye etmektedirler. Nartheksin her bölümünden kapılar ile naos (esas ibadet mekanına) girilebilmektedir.
Kapılardan en büyük ve görkemlisi içi ahşap dışı tunçtan kaplı haç planlı İmparatorların girişine ayrılmış İmparator kapısıdır. İmparatorlar ortada bulunan en yüksek
kemerli kapıdan içeri girerler ve girerken kendilerini diğer insanlardan farklı kılan bütün süs eşyalarını kapıda
kendilerini bekleyen bir din adamına bırakarak Tanrı ve
kilisenin üstünlüğünü kabul etmiş sayılırlar. İmparator
kapısının kenar alınlığında yer alan ve Ayasofya’nın ilk
mozaiği olma özelliği bulunan VI. Leon mozaiği hiç
tahrip olmadan günümüze kadar gelebilmiştir. Tasvirde
İmparator VI. Leon Hz. İsa önünde diz çökmüş af dilemektedir. Hz. İsa’nın sağ tarafında baş melek Gabriel,
sol tarafında Hz. Meryem yer almaktadır. Ayasofya’nın
ana ibadet mekanı (naos), her iki yanında dört büyük
paye ve bunların aralarına yerleştirilmiş sütunlarla ayrılmış iki yan neften oluşmaktadır. Dikdörtgen olan
ana ibadet mekanı 55 m yüksekliğindeki elips biçimli
kubbe ile örtülmüştür. Ana kubbeye geçiş sağlayan pandantiflerde 4 melek motifi vardır. Osmanlı döneminde
sıvayla kapatılmamış sadece insan sureti olmaları ne-
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deniyle yüzlerine yıldızlar yerleştirilmiştir. Apsis yarım
kubbesinde görülen Hz. Meryem ve Çocuk İsa mozaiği Ayasofya’nın ilk figüratif mozaiğidir. Bu mozaiğin
yanındaki kemerde kilisenin koruyucu meleği Gabriel
(Cebrail)in aşağıya süzülürmüş gibi görülen mozaik tasviri yer alır. Kuzey ve güney yönlerinden birleştirilmiş
rampalarla üst kat galeriye ulaşılmaktadır. Kadınlar için
ayrılan üst kat galerinin merkez konumdaki balkonlu
bölümü zemin döşemesi farklı tutulmuş İmparatoriçeye
ayrılmış bir ibadet yeridir. Üst kattaki tüm korkuluklar
haç süslemelidir. Güney nefte bir şapel (mini kilise) yapılmıştır. Üst galeride bulunan bir mozaikte ortada elinde bir İncil ile Hz. İsa, sağında İmparator Monomakhos, solunda kraliçe Zoe’nin kiliseye yardım yapmaları
resmedilmiştir. Zoe üç imparator ile evlilik yapmış ve
mozaik tasvir yeni eşe göre yüzü uyarlanmıştır. Üst galeride yer alan bir başka mozaikte ortada Hz. Meryem
ve kucağında çocuk İsa, sağında İmparator Komnenos solunda ise eşi İrene kiliseye yardım ederken tasvir edilmiştir. Üst kat güney bölümünün batı duvarında
bulunan bu mozaik Ayasofya’nın en büyük mozaiği ise
Deisis sahnesi olarak bilinir. Hristiyanların çok değer
verdiği bu mozaikte ortada Hz. İsa, sağ tarafında Hz.
Meryem, sol tarafında ise Vaftizci Yahya ahiret için bağışlanma istiyorlarken tasviri yer alır.

Ayasofya, tarih boyunca çok yangın ve deprem
görmüş, yağmalanmış, döneminin siyasi kararlarından
etkilenmiş, örselemiş, öksüz bırakılmış, kimi zaman da
görkemli taç giyme törenlerine ev sahipliği yapmıştır.
Ama hep ilgi odağı olmaktan uzak kalmamıştır. Zamana meydan okuyan yapısıyla iki büyük imparatorluğun
çökmesini seyretmiş, Cumhuriyetin kurulmasına tanıklık etmiştir. Ayasofya kilise olarak planlanmış ve dünyadaki her kilise ondan ilham alınarak inşa edilmiştir.
Ayasofya’yı medeniyetimizin bir parçası olarak görmek
ancak Fatih Sultan Mehmet Han’ın kendisini Kayzer-i
Rum olarak görmesiyle örtüşebilir. Ayasofya’yı siyaseten yüceltmek yerine Sultanahmet Camii ile öykünmek
medeniyetimiz açısından daha değerlidir. Buna rağmen
ortak mirasımız olan Ayasofya’yı (hizmet amacı ne
olursa olsun) korumak milli ve tarihi bir sorumluluktur. Çünkü Ayasofya kilise olsa da, camiye dönüşse de,
müze yapılsa da bizim vatan topraklarımızın bir parçasıdır.
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MAVİ VATAN’DAN
AYASOFYA’YA
Hakan BOZDĞAN
Osmanlı Devleti’nde en son ortaya çıka milliyetçilik
hareketi, Türk milliyetçilik hareketiydi. Türk milliyetçiliği de artık bıçağın kemiğe dayandığı, yok olmanın
eşiğine gelindiğinde nefsi müdafaa hareketi olarak
ortaya çıkmıştı. İşte buna benzer durum da MAVİ VATAN kavramının Ege ve Akdeniz’de bıçağın kemiğe
dayandıktan sonra ortaya çıkması gibi. 2003 yılından
beri Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den çıkarma çabaları
MAVİ VATAN’la biraz olsun sekteye uğramıştır. Ama
sonuç itibariyle Türkiye’nin Akdeniz’deki egemenlik
hakları ciddi derecede hasar görmüştür.
Akdeniz, dünyanın en hassas bölgesi haline gelmiştir. Hatta coğrafi keşifler öncesinde dünyanın merkezi
sayılan Akdeniz tekrar dünyanın merkezi haline gelmiştir. Söz konusu alanda hiç şüphesiz Türkiye’nin
egemenlik sahaları ciddi derecede tehdit almaktadır.
ABD jeolojik araştırmalar merkezinin tahminine göre
Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölge
olan LEVANT HAVZA’ sı diye bilinen bölgede 3,45
triyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol
rezervinin bulunduğu açıklanmıştır. Bu rapor, dünyanın
en büyük doğal gaz rezervinin Akdeniz olduğunu gösteriyor.
Yine aynı raporda Kıbrıs adası çevresinde 8 milyar
varil petrol rezervi bulunmaktadır. Bunun da maddi değeri yaklaşık 400 milyar dolardır. Dünyanın en
hassas sahası durumunda olan Doğu Akdeniz; İtalya,
Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arna-

vutluk, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail,
Filistin, Mısır, Libya ve Tunus kıyıları ile çevrilidir.
Son dönemlerde Akdeniz coğrafi hâkimiyet mücadelesinin aksine jeopolitik hâkimiyet mücadelesi haline
gelmiştir. Doğu Akdeniz’de donanması olmayan büyük
devlet yoktur.
Akdeniz sadece enerji kaynakları açısından bir
merkez durumunda değildir. Dünya ticareti tekrar
Akdeniz’e kaymaktadır. Akdeniz’de yılda ortamla 220
bin gemi seyir halinde bulunmaktadır. Bu da dünya
deniz trafiğinin %33’ünü oluşturmaktadır. Son yıllarda
enerji sevkiyatında da önemli bir merkez haline gelen
Akdeniz’de Ortadoğu ve Hazar Bölgesi enerji merkezleri ile boru hatları bulunmaktadır.
Akdeniz’deki bu olan üstü kaynaklar devletleri bir
takım hukuki sözleşmelerle bu alanlarda hak elde etme
çabalarına sevk etmektedir. Birleşmiş Milletler deniz
hukuku sözleşmesine göre ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kavramına göre Akdeniz’de enerji
sahalarının kontrol etme çabaları başlamıştır. 1982 yılı
birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi düzenlemeye kavuşturulan Münhasır Ekonomik Bölge kavramı
şöyle tanımlanmıştır: “Karasuların ölçmeye başlandığı
esas hatlardan itibaren en fazla 200 deniz mili genişlikte bir alanda, deniz yatağı ve toprak altı ile üzerindeki
suların canlı ve cansız doğal kaynaklarını araştırma,
işletme, muhafaza ve yönetim hakkını ilgili devlete
tanımaktadır.” Böylece ilgili devletler egemenlik hak-
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larını belirleme haklarına kavuşmuşlardır. Akdeniz’in
doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarını sınırlandırmaözel statüsünden dolayı Münhasır Ekonomik Bölgesi
ya yönelik antlaşmayı sadece KKTC ile imzalamış ve
çelişen pek çok devlet bulunmaktadır. Ancak bu kavmünhasır bölge ilanında bulunmamıştır.
ramlardan dolayı hakları en çok ihlal edilen devlet
Uluslar asarı ilişkilerde bilimsellik son deTürkiye’dir.
rece hayatidir. Bu durumu Doğu Akdeniz’deki deniz
Bugüne kadar Akdeniz’de Fas, Tunus, Suriye,
sınırlama alanlarının paylaşımında daha iyi anlayabiliGKRY, Libya, İsrail ve Lübnan olmak üzere toplam
riz. Türkiye bugüne kadar Akdeniz’de deniz yetki alanyedi devlet Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmiştir.
larıyla ilgili kıyıdaş ülkelerle düşey hatlar prensibini
Bunlara ek olarak İtalya, Hırvatistan ve Fransa ekoloji
kullanarak münhasır ekonomik bölge sınırı belirlemişkoruma alanı; Cezayir, İspanya, Libya, Tunus ve Malta tir. Bu belirlemede dünyanın şeklinden kaynaklanan
ise balıkçılık koruma bölgeleri olmak üzere toplam
girintiler yok sayılır. AB ve GKRY ise diyagonal hat
sekiz devlet muhtelif deniz yetki alanları ilan etmiştir.
belirleyerek dünyanın şeklinden kaynaklanan eğimli ve
Bütün bu gelişmeler yaşanırken Türkiye çoğu kez olay- kıvrımlı yerleri de münhasır ekonomik bölgesi içerisilara seyirci kalmıştır. Akdeniz’de deniz yetki alanları
ne katmaktadır.
ilan edilirken en çok itilaf Türkiye ile GKRY arasında
Son yıllarda Türkiye’nin Akdeniz’de kaybettiği
gerçekleşmiştir.
kazanımları geri alma için Cihat YAYCI tarafından geGKRY’in deniz yetki alanlarını keyfi geliştirme
liştiren MAVİ VATAN kavramı Türkiye’nin en önemli
girişimleri Türkiye’nin Akdeniz sahasında yapacabeka sorunlarından birisidir. Mavi Vatan kavramı kısağı işbirlikleriyle çözüme kavuşturabilirdi. Ancak
ca şöyledir:
Türkiye’nin milli menfaatlerini hiç ilgilendirmeyen
“Türkiye’nin ilan edilmiş veya edilmemiş tüm dealanlara sert müdahaleleri nedeniyle Türkiye bölgesel
niz yetki alanları (iç sular, karasuları, kıta sahanlığı,
işbirliği avantajını kayMünhasır ekonomik Bölge)
betmiştir. Örneğin Türkiakarsu ve göllerini kapsaAkdeniz’de inanılmaz güç
ye deniz yetki sınırlama
mına alır. Mavi Vatan, tam
antlaşmasını düşman ilan
anlamıyla, 26-45 Doğu
egemenlik mücadeleleri
ettiği Mısırla imzalamış
Boylamları ve 36-42 Kuzey
sürerken birden bire
olmasaydı GKRY’nin ilan
enlemleri arasındaki ana
ettiği 11.500 kilometrelik
Ayasofya’nın cami olarak
vatanımız üzerindeki straalan elinden alınacaktı.
tejik egemenliğimizin deibadete açılmasının
GKRY uluslar arsı
nizler ve deniz diplerindeki
gündemi
işgal
etmesini
hukuka aykırı olarak
uzantısıdır. Mavi Vatan,
Türkiye’nin Doğu Akde25-45 Doğu Boylamları ve
manidar bulmak gerekir.
niz’deki haklarını ihlal
33-43 Kuzey enlemleri araetme pahasına 26 Ocak
sında kalan tatlı ve tuzlu su
2007’de 13 adet petrol arama ruhsatı ilan etmiştir. Bu
kitlesi üzerindeki yetki ve ilgi alanlarımızın adıdır.”
ruhsatlara dayanarak İtalya ve Fransız şirketlerle petrol
Mavi Vatan kavramının mimarı Cihat YAYCI’nın
arama faaliyetlerine başlamıştır. Bu anlaşmada yer alan ilginç bir şekilde emekli edilmesi Türkiye’nin mavi
7 numaralı parselin bir bölümü Türkiye’nin münhasıvatan konusundaki ciddiyetini ortaya koymaktadır.
ran ekonomik bölgesini ihlal etmektedir. Ayrıca Rum
Akdeniz’de inanılmaz güç egemenlik mücadeleleri
yönetiminin ilan ettiği bu saha KKTC’nin 2,3,8 ve 9
sürerken birden bire Ayasofya’nın cami olarak ibadete
numaralı sahaları ile çatışmaktadır. GKRY’nin ilan etaçılmasının gündemi işgal etmesini manidar bulmak
tiği bu sahalar Türkiye’nin deniz yetki sahalarını ihlal
gerekir. Ayasofya konusunda Yunanistan’ın ortalığı birederken KKTC’yi yok sayan ve adanın tek temsilcibirine katması gerekirken çok cılız tepkilerle olayı gesinin kendisi olduğu düşüncesiyle hareket eden Rum
çiştirmesinin arkasında Akdeniz’deki deniz yetki alanı
Kesimi Kıbrıs adasının çevresini istediği gibi kullanmücadelesi bulunmaktadır. Yunanistan, Ege denizindemaktadır.
ki pek çok Türk adasını işgal etmiş durumdadır. AkdeGKRY’nin Türkiye karşıtı faaliyetlerinin destekniz’deki Türkiye’nin deniz yetki alanlarında hak iddia
çisi olan Yunanistan; Girit, Kaşot, Çoban, Rodos,
etmektedir. Kıbrıs adası çevresinde hem Türkiye’nin
Meis hattını ilgili kıyı kabul ederek Türkiye’yi Doğu
hem de KKTC’nin münhasır ekonomik bölgelerini yok
Akdeniz’den çıkarmaya çalışmaktadır. Yunanistan ve
saymaktadır. Yunanistan’ın bu yayılmacı politikalarına
Kıbrıs Rum Kesimi bu girişimleriyle Türkiye’ye AnTürkiye’den ciddi bir tepki gelmiş değildir. Ama Türtalya körfezine hapseden bir münhasıran ekonomik
kiye Ayasofya’yı ibadete açtı. Aslında Ayasofya’nın
bölge ve deniz yetki alanı bırakmak istiyor. Bütün bu
ibadete açılmasıyla ilgili iç kamuoyunda yankılanan
gelişmelere karşılık Türkiye 2003 yılından bu yana
gümbürtü Mavi Vatan’daki sessizliğimizi iyi bastırdı.
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Ayasofya:
Hakan PAKSOY

bir menzile yolculuk

Türkiye’nin gündemi son dönemde Ayasofya
Camisi’nin tamamının ibadete açılması ile gerektiğinden fazla meşgul edildi. Hâlen de edilmeye devam ediyor. Teferruata da kimse bakmıyor ama. Mesela namaz
vakitlerinde ikonaların üzerinin kapatılacağını, namaz
vakitleri dışında resimlerin görünür hâle getirilerek ziyarete açılacağı basında yazıldı. Vakit aralarında namaz
kılınmayacağı düşünülüyor mu acaba? Namaz vakitlerinde cami, vaktin dışında cami ve müze arasında bir
şey… İlginç bir karar…
1934’de müze yapılırken Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştı. Bugün de egemenlik hakkı kullanıldı.
Ancak fırtınalar koparan bu değildi tabi. 1934’de karar
alanlar için önce Cumhurbaşkanı “Tarihe ihanet ettiler”
dedi ardından Diyanet İşleri Başkanı hutbede “Lanet”
okudu. İkisi de tevil edilmek istendi ama tutmadı.
Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Ege Adalarında, Libya’da, Azerbaycan üzerinden Ermenistan’da
siyasî hava her geçen gün biraz daha gerginleşirken bu
niçin yapıldı? Bütün bu meselelerle baş edebilmek için
en önemli güç milletin birliği ve beraberliği iken geçmişe “ihanet” suçlaması yapmak ve lanet okumanın ne
gereği vardı? Bütün dünyayı kasıp kavuran salgın hastalık, bütün ağırlığı ile üzerimize çökmüşken, milletin
(ve de ümmetin) arasına ikilik sokan bu davranışların
anlamı neydi?
Bir menzile yolculuk ama neresi?
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz ihanetinden
hemen sonraki günlerde, 3-4 Ağustos 2016’da Olağanüstü Din Şûrasını topladı. Niçin yapıldığı üzerinde
çok düşünülmeyen bir şûraydı. Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmada söylediği “Rabbim de milletim de bizi
affetsin” cümlesi öne çıktı. Ama çok daha önemli olan
“Bir ortak yanımız vardı. İnanın bana, aynı menzile giden farklı yollardan biri olarak gördüğümüz bu yapının
[FETÖ H.P]...” ifadesi üzerinde çok durulmadı. Menzil
neresiydi, diye çok düşünülmedi.
Olağanüstü Din Şûrasının başlığı da ilginçti: 15
Temmuz FETÖ/PDY Darbe girişimi ve Din İstismarına
Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi.
Şûra kararlarına bakıldığında milletin adının hiç
geçmediği görülecektir. Kararlarda da vurgulu bir
şekilde “İslam ümmeti” geçmektedir. İki maddesini
sadece başlığını örnek olarak vereceğimiz kararların
yeniden incelenmeye ve üzerinde düşünülmesine ihtiyaç vardır.

FETÖ/PDY İslam Ümmetinin vahdetini parçalayan
bir tefrika hareketidir. (7. madde)
FETÖ/PDY dinlerarası diyalog adına din mühendisliği yapan ve kelime-i tevhidi parçalayan bir harekettir.
(12. madde)
Benzer yapıların oluşmaması ve benzer hataların
tekrarlanmaması için STK’larla ortak çalışmalar yapılacaktır. (17. madde)
Hâlbuki 15 Temmuz ihaneti İslam Dini’ne karşı
değil, Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyetine yapılmıştır. Bir din istismarı da değildi. Türk Milletinin egemenliğine karşı, sonu nereye varacağı bilinmeyen bir
iktidarı ve egemenliği ele geçirme kalkışmasıydı. Yani,
bir menzile yolculuktu.
Din mühendisliği mi toplum mühendisliği mi?
O gün karşı çıkılan ve ortaya konan “dinlerarası
diyalog adına din mühendisliği”ne bakıldığında bugünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da çok önemli
çalışmalar yaptığı arşivlerden çıkarılmış durumda.
Belki dinlerarası diyalog çalışması yapmıyor ama “Din
mühendisliği” yaptığı kesin bir gerçek.
Ali Erbaş göreve başlarken yaptığı konuşmada
“Başkanlığımızın insan kaynağını yetiştiren başta
Kur’an kurslarımız ve imam hatip liselerimiz olmak
üzere ilahiyat fakültelerimizin yurt sathında artışı, 21.
asrın hedonist idrakine, İslâm’ın aydınlık istikametini
derc edecek ahlak-ı hamide sahibi nitelikli nesillerin
yetiştirilmesi adına gurur, umut ve mutluluk vericidir. Başkanlığımız, imam hatip liselerimiz ve ilahiyat
fakültelerimizle işbirliğini daha da güçlendirecektir.”
demiştir.
25-28 Kasım 2019’da toplanan “Sosyokültürel
Değişim ve Diyanet hizmetleri” başlıklı Altıncı Din
Şûrası kararlarının ikinci maddesi de “Günümüzde
inanç karşıtı akımlarla ilk temas, daha çok popüler kültürün insan onuruna aykırı, ölçüsüz haz ve eğlenceyi
özendirici etkisi ve dinî konulardaki olumsuz örnekler
üzerinden kurulmakta…” diyerek hazcılık (hedonizm)
vurgusu yapmaktadır. Diyanet’in görevinin Türkiye ile
Türk vatandaşları ile sınırlı olduğu ve bu sözler üzerinde derinlemesine düşünüldüğünde kendisi gibi düşünmeyenleri tekfir eden bir sonuç çıkmaktadır.
“Dinî gruplar çoğunlukla toplumsal hayatın olağan
seyri içerisinde meydana gelen oluşumlardır.” (6. madde)
“Yüce Allah, kudretinin bir delili olarak insanları
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farklı renk, dil ve ırklarda yaratmış ve bunu insanların
ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü
tanışması ve kaynaşması için vesile kılmıştır. Bu itibir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni
barla gerek birey gerek millet bazında hiçbir üstünlük
yeni değişiyor.” (Ensar Vakfı 38’inci Genel Kurulu, 28
sebebi olmayan etnik kökeni üzerinden bir kesimi
Mayıs 2017)
dışlamak veya ötekileştirmek asla kabul edilemez.” (7.
Dualardaki ayrılık
madde)
Ali Erbaş’ın üç ayrı tarihte yaptığı dua dikkat çeBunlar Şûra’nın kararlarından. Bu cümleler
kici. İlki 9 Temmuz (2018)’da, Cumhurbaşkanının
Türkiye’yi İttihad-ı Anasır’a götüren ifadelerdir. Etnik- göreve başlama töreninde ve ikincisi de 15 Temçi bir yaklaşımdır. Ve Diyanet’in bu konuda hem yetmuz ihanetinin yıl dönümünde (2018), İstanbul’da
kisi yoktur hem de konusu değildir. Doğru da değildir. Köprü’de yaptığı dualarda, “Bedir’den Çanakkale’ye,
Türkiye ve Türk Milleti zaten böyle bir ayrımı tarihi
15 Temmuz’dan günümüze bütün şehitlerimizi rahboyunca yapmamıştır. Esas ayrımcılık bu cümlelerde
metle anıyoruz…” diye dua etmiştir. Aynı yılın Magizlidir. Türkiye’de anayasa ve hiçbir yasa böyle bir
lazgirt Meydan Savaşı yıl dönümünde “Bedir’den
ayrımcılığa izin vermez.
Malazgirt’e, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, 15
Cumhurbaşkanı ErdoTemmuz’dan günümüze
ğan kapanış konuşmasında
bütün şehitlerimizi rahmet“Bu konuda Diyanet İşleri
le anıyoruz…” diyerek
15 Temmuz ihaneti
Başkanlığımızdan tüm devküçük bir ekleme ile duaİslam Dini’ne karşı değil,
let kurumlarına da örnek
sında İstiklâl Harbi ve 15
olacak bir süreç yönetimi
Temmuz’a kadar Türk VaTürk Milletine ve Türkiye
bekliyorum. Özellikle butanı için toprağa düşenleri
Cumhuriyetine yapılmıştır. anmamıştır.
nunla ilgili oluşturulacak
bir heyet, bu 37 maddenin
Son sözler Refah Partisi
Bir din istismarı da
gerçekten kronolojik olarak
İstanbul İl Başkanı olan
takibini yapmalı ve uyguladeğildi. Türk Milletinin
Recep Tayyip Erdoğan’dan.
ma ne durumda, gerçekten
Eğer bugünün Türkiegemenliğine karşı,
uygulamaya dikkat ediliyor
ye’sinde yaşayan sözüm
mu, hassasiyetle bu takip
sonu nereye varacağı
ona lâikliği benimsemiş inediliyor mu, bunun adım
bu anlayışını terk
adım takibini yapalım”
bilinmeyen bir iktidarı ve sanların,
edip, İslâmî bir anlayışa ve
Millî Güvenlik Kurulu
hukuka geçmeleri mümkün
egemenliği ele geçirme
kararları doğrultusunda
müdür diye sormak istiyorkurulan Batı Çalışma Grukalkışmasıydı. Yani, bir
sanız, (…) Biz inanıyoruz
bu mahkemelere konu oldu.
ki Türkiye’de insanların
menzile yolculuktu.
Hâlâ da tartışılıyor.
hemen hemen tamamı …
Hayrettin Karaman’ın
Müslümandırlar. Ancak bu
ENSAR Vakfındaki konuşözelliklerini ortaya koymamalarından oluşan İmam-Hatiplilik Şuuru kitabından
ları engellenmiştir.
bir paragraf:
Biz Türkiyelilere ve insanlığa diyoruz ki, … Uzun
“…Eski Yunan medeniyeti, aklı, onun üzerine gelen sayılacak bir süredir Müslümanlar bir fetret devri yaşaRönesans, aydınlanma çağı ve Batı düşüncesi, Batı’ya
mışlardı … Müslümanlar inançlarını, düşüncelerini çaait değerler ve ilkeler, küresel değerler ve ilkeler olağın diline uygun bir söylemle … ortaya koyamamışlarrak lanse ediliyor ve deniyor ki; işte bu değerler çerdır. … sırf Müslümanlara reva görülenleri hatırlatmak
çevesinde toplanıp tek bir kültür, tek bir medeniyet,
yeterlidir: İstiklâl Mahkemeleri vasıtası … kimlerin ve
tek bir insaniyet oluşturalım. Bu, bütün özel ve özgün
hangi suçlamayla idam edildiğini nasıl izah edecekler?
kültürlere ve medeniyetlere meydan okuyuştur. Siz o
Tevhid-i Tedrisat kanunu nelerin önünü tıkamak, nelekabuklarınızı terk edin, çıkın başkalaşın ve biz olun,
rin önünü açmak içindi?”
demektir.
Ayasofya’nın açılması bir ara sonuçtur. Onun temeİşte bu davete Osmanlı’yı yıkan ve Cumhuriyeti ku- lindeki olguya bakmaya çalıştık. Olayları teker teker
ranlar icabet etmişlerdir ve bu nesil (Ensar nesli) hayır ele aldığımızda fotoğrafın bütününü görmekte güçlük
diyen nesildir. Osmanlı’yı yıkan, Cumhuriyeti kuranlar, çekiliyor. Dolayısıyla kronoloji içerisinde bakmak gebu davete icabet edenlerdir.” ( Ensar Çatısı Bölümü, s
rekiyor. Dış dünyada çok büyük yangınlar her geçen
26-27)
gün hararetini artırırken içeride menzil yolculuğu da
bütün hızıyla devam etmekte.
Aşağıdaki ifadeler de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
ait:
Türk millî tarihinin en zorlu yolculuğunun Ölüm
Uçurumu’na1
varmadan önlenmesi Türk milliyetçileri“Biz 14 yıldır, kesintisiz hamdolsun siyasî iktidanin
davranışına
kalmış görünüyor. Ama ölüm koşusuna
rız ama hâlâ sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda
katılarak
değil…
sıkıntılarımız var. (…)Dilimizden tarihimize (…)
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAYIN ALİ ERBAŞ’a

AÇIK MEKTUP
Sayın Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı,
Kayseri’de faaliyet gösteren Demokrasi
Platformu’nun sivil toplum kuruluşları olarak, sizlerin şahsında son günlerde doruk noktasına ulaşan bazı hususları ortaya koymayı gerekli gördük
ve görüşlerimizi bu mektup ile dile getirmeyi uygun bulduk.
Sayın Başkan,
malumunuz üzere devletimiz 1934 yılında ülkemizin ihtiyaç ve milli menfaatleri doğrultusunda
Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesini gerekli
kılmıştı. Bu kararı eleştirmenizi doğru bulmuyoruz. “Vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar!
Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözlerinizle devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü lanetlemiş olmanızı asla kabul edilmez
buluyoruz. Sözleriniz toplumsal infiale yol açmış
ve kutuplaşmaya sebep olmuştur.
Sayın Başkan,
okuduğunuz hutbe, günün anlam ve önemine uygun düşmemiş, Atatürk aleyhtarlığını ifşa
etme noktasına kadar varmıştır. Malumunuz üzere Kurtuluş Savaşımızda Rıfat Börekçi, Abdurrahman Kamil Efendi, Ahmet Hulusi Efendi gibi din
adamları Kuvva-i Milliye güçlerinin yanında yer
alırken, İngilizlerle iş tutan İskilipli Atıf, Atatürk
ve Kuvva-i Milliye kahramanları için ölüm fetvası
veren Abdullah Dürrizade, hayatı boyunca Türk
ve Türkiye düşmanlığı yapmış Mustafa Sabri,
Delibaş, Ahmet Anzavur gibi sözde din adamları
da milli mücadelenin karşısında saf tutmuşlardır.
Dahası Kahramanmaraş Ulu Camide “bayraksız
namaz kılınmaz” diyenler Mustafa Kemal’in yanında yer alırken, Milli güçleri “dinsiz - bolşevik”
olmakla suçlayanlar işgalcilerin payandası olmuşlardı.
Artık kişiler ve kurumlar taraflarını netleştirmelidirler. Dünyada hangi din adamı ülkesini

düşmandan kurtarana beddua eder veya edebilir?
Hangi tarihçi “Keşke Yunan galip gelseydi” deme
cesaretini gösterebilir? Hangi Diyanet İşleri Başkanı dolaylı yoldan da olsa Atatürk’e lanet okuma
kindarlığını ortaya koyabilir?
Şunu üzülerek müşahede ediyoruz ki, başkanlığınız döneminde İslam ahlak ve terbiyesinden
hızla uzaklaşılmıştır. Faiz normalleşmiş, kadın değersizleştirilmiş, pedofili zirve yapmıştır. Devasa
sosyal meseleler çözüm beklerken sizlerin sürdüğü ihtişamlı hayatlar, şatafatlı törenler, sınırsız israflar, lüzumsuz sözler, bid’at ve hurafeler bu sosyal yaranın daha derinleşmesine hizmet etmiştir.
Peki, sizler neler yapıyorsunuz? Dolaylı ve dolambaçlı yollardan başkalarına atfettiğiniz sözlerle
Atatürk’e lanet etmekle meşgulsünüz. Maalesef
kamuoyunda böyle algılandınız. Çünkü siz hiçbir dini ve milli günde bu ülkeyi bizlere emanet
edenlere açıkça duada bulunmadınız. Kimilerine
her gün cennette bir köşk verdiniz ama bu ülkeyi
bizlere emanet bırakanlardan hatta Diyanet İşleri
Başkanlığını kuranlardan bile bir - iki cümlelik duayı esirgediniz. İstanbul’da 4 yıl 10 ay süren İngiliz
- Fransız işgaline son vererek bu şehrin ikinci fatihi olan ve Türk’ün şeref ve namusunu koruyan
kahramana ve onun yiğit askerlerine selam gönderseniz neyiniz eksilirdi? Devletimizin banisi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı malum odaklarca yürütülen sinsi ve sistemli düşmanlığa karşı
Gazi’ye bir teşekkür etseniz çok mu olurdu?
Bütün dünyada devlet kuran liderler, haklı olarak ülkelerinin en saygın şahsiyetidir. Kendilerine
sınırsız sevgi ve saygı gösterilir. Bu sevgi ve saygının kuşaktan kuşağa aktarılması, milli bir görevdir. Sevgi ve saygımızı ortaya koysak imanımız mı
zedelenirdi?
Sayın Başkan,
akıl, mantık ve vicdanın sustuğu zamanı yaşıyoruz. Hutbede sarf ettiğiniz sözleri sıradan bir
vatandaş söyleseydi, dikkate almayabilirdik, ama
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bunu söyleyen sizsiniz. İşin vahim ve elim tarafı,
Atatürk’ün 1924’te çok önem vererek kurduğu bir
kurumun başkanı olmanızdır. Atatürk Ayasofya’yı
Türkiye’nin yüksek çıkarlarını gözeterek müzeye
çevirmiştir. Tüm dünyaya İslam’ın hoş görüsünü,
İslam’ın bilime, sanata, kültüre ve diğer dinlere
olan saygısını ortaya koymuştur. II. Dünya Savaşı öncesi batı toplumu birbirini boğazlamak için
dişlerini gıcırdatırken Türkiye’den kendine yönelen kardeşlik ve barış mesajları ile nefes almıştır.
Milli siyaset ve İslam’a gerçek hizmet işte budur.
Atatürk, 20. yüzyılın tüm mazlum ve masum halkların umudu olmuştur. Şeyh Sunusi’nin Kurtuluş
Savaşına bakışı bizim gurur kaynağımızdır. Bugün
Anadolu’nun manevi mimarı olan Hacı Bayram
Veli, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran, Evhadüttin Kirmani hazretleri gibi nice mübarek şahsiyetler topraklarını kaldırıp gelseler, yüzünüze ne
derlerdi acaba? Sözlerinizden elbette memnun olacaklar da bulunabilir. Muhabbet beslediğiniz Kadir Mısıroğlu gibi.
Sayın Erbaş,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 136. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığını düzenlemiştir. Bu
madde Diyanet İşlerinin tüm çalışmalarını laiklik
ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünceleri dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve
bütünleşmeyi amaç edinerek yapmasını emreder.
Bu doğrultuda çalışan bir Diyaneti başımızın
üstünde taşırız. Ancak Atatürk düşmanlığı yapılan
bir yerde milli dayanışma ve bütünleşmeden söz
etmek mümkün değildir. Ülkemizde birlik ve beraberliği ancak Atatürk sevgisi ve Atatürk’ün tanımladığı Türk milliyetçiliği sayesinde sağlayabiliriz. Bu husus anayasamızın Başlangıç bölümü ile
değiştirilemez maddelerinde de kuvvetli ifadelerle
belirtilmiştir. Dolayısıyla devletimizin kurucusu
Atatürk’e saldıranlar TC Anayasasını da çiğnediklerinin farkında olmalıdırlar.
Sizlere şunu tavsiye ederiz. Çağın fetih sembolü ne nevbet çalınması, ne hilat giyinilmesi ne de
kılıçla hutbe okunmasıdır. Çağımızda hiçbir din
ve din görevlisi yoktur ki, Orta Çağ’ın skolastik
gelenekleri ile söylem ortaya koysun. Günümüzde
radikal unsurlar dışında kim elinde kılıç ile hutbe
irad eden bir görüntü vermektedir? Bugün İstanbul yeniden mi fetholunmuştur. Elinizde kılıçla
barıştan, kardeşlikten, merhametten, iyilikten bahsetmeniz samimiyetsiz bir ifadedir. Elinizdeki kılıcın muhatabı kimdir? Kaldı ki siz ne komutan,
ne hükümdar, ne de illegal bir örgütün liderisiniz.
Önemli bir kurum olan Diyanetin Başkanısınız dolayısıyla bu sıfatınıza uygun hareket etme mecbu-
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riyetiniz vardır. Bugün egemenlik ve hükümranlık
kavramı milli paranızın gücü, pasaportunuzun
gördüğü saygı ve bayrağınızın dosta - düşmana
saldığı duygu ile açıklanmaktadır. Toplumlar radikal söylemlerden dolayı çok zarar görmektedirler. Bizim rol modelimiz, kaynaştırma ve birleştirme temelinde vücut bulmalıdır. Çünkü; İslam
için rol model bilimdir, elinden ve dilinden emin
olunmadır, yalan konuşmamadır, hoşgörüdür,
tevazudur, sevgidir, saygıdır, şefkattir, güzel
ahlaktır, edeptir, kitaptır.
Kur’an-ı Kerim’e göre kimler lanetlenmiştir,
şüphesiz en iyi sizler bilirsiniz. Kutsal kitabımıza
göre; kafir, münafık, müşrik, mürted, yalan uyduranlar, Allah’ı ve Rasul’ünü incitenler, iffetli bir
kadına iftira atanlar, Allah’ın ayetlerini gizleyenler
ve zalimler lanetlenmiştir. İslam mü’minlere lanet
okumayı günah saymıştır. Asıl Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakıfnamesinde yer almayan hususları, varmış gibi kendi siyasi düşüncesi için yalan
uyduranlar lanetlenmelidirler.
Siz ve sizin gibi düşünenler bilmelidirler ki;
hiç kimse kalbimizden Mustafa Kemal sevgisini
sökemeyecek, Sakarya’yı Dumlupınar’ı unutturamayacak, Lozan Antlaşması’nı bir hezimet gibi
yansıtamayacaktır. Atatürk sevgisi gençler arasında hızla büyüyecek, Anıtkabir akın akın Türk
gençliğinin şükran seline mazhar olacaktır. Bu
vatana kendini adamış Atatürkçüleri kimse susturamayacak, sindiremeyecektir. Bu Böyle biline…
Sayın Diyanet İşleri Başkanı’nı ve devletimizin
kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’e şaşı bakan tüm devlet adamlarını Anayasa çizgisinde görev yapmaya ve oturdukları
makamların kurucusuna saygılı olmaya davet ediyoruz. Herkes oturduğu makama Milli Mücadele
önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde geldiğini unutmasın.
Tekraren şunu ifade etmek isteriz ki; dini kimliğiniz nedeniyle elinizde kılıç ile hutbe irad etmeniz yakışmamıştır. Kamuoyu tarafında Atatürk’ü
hedef alan cümleniz infiale neden olmuştur. Bu
görüntü ve söylemi devam ettireceğinizi ifade etmeniz ise milletimizi kaygılandırmıştır. Hedefiniz
siyaset yapmak ise tavsiyemiz üstünüzdeki cübbeyi ve taşıdığınız sıfatı bir an önce bırakmanızdır.
KAYSERİ DEMOKRASİ PLATFORMU
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Globalleşen dünyada devletler egemenlikleri altındaki
toplumların uyum içinde yaşamaları için büyük çaba sarf
ederler. Büyük eğitim-öğretim ve sosyal projeleri hayata
geçirirler. Modern toplumlar global değerler etrafında hakimiyet alanlarını ülke sınırlarının dışına taşırlar. Demokrasi, insan hakları, kendini ifade etme, teşebbüs hürriyeti,
organizasyon yapabilme, sınai ve fikri mülkiyet gibi alanları vazgeçilmez enstrüman olarak kullanırlar. Bu değerler kimi devletler için yapılması gereken bir ödev olsa da
emperyal devletler için hedeflerine giden yolun patentli ve
ışıltılı kilometre taşlarıdır. Modernitenin günümüz temsilcisi şüphesiz batı toplumlarıdır ve olaylar karşısında yeknesak eylem ortaya koyamazlar. Ancak sözbirliği etmişçesine aynı temel değerleri her olayda hep birlikte ifade
ederler.
Şüphesiz Batı’da yaşayan ve gurbetçi olarak adlandırdığımız milletimizin parçası unsurlar Batı tehdidi altında
yaşamaktadırlar. Batı’nın kendi halkı ile uyumlu ve kendi değerlerini benimsemiş bir toplumu hedeflemesi kadar
normal bir şey yoktur. Biz de benzer durumda olsak (her
ne kadar tarih boyunca yapmasak da) böyle davranmamız
gerektiği kanaatindeyim. Devlet için toplumlar kendi içinde eritip asimile etmek geleceğe daha güvenle bakmak
anlamına gelir. Ancak batı kullandığı metotla bakımından
kimi zaman hata yapmakta ve hedefinden uzaklaşmaktadır. Milli değerleri güçlü toplumların direnci karşısında
katı tedbirlere başvurabilmektedir. Somut anlatmak gerekirse; Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’nın başını çektiği devletlerin halkları göçmen (misafir) Türklere
karşı her fırsatta dostane olmayan söz ve eylemlerde bulunabilmektedirler. Hatta Avusturya Devletinin hasmane
tutumu tüm bunları üstünde bir anlam ifade etmektedir.
Türkler sahip oldukları milliyetçi hisler nedeniyle kimi
zaman devleti savunmak isterken hükümetin yanlış politikalarını savunmak durumunda kalmışlardır. Bu suçlama
– savunma ikilisi öyle bir hal alıyor körü-körüne bağlılık
noktasına varabiliyor. Zamanla sempatizanlığa nihayetinde taraftarlığa bile dönüşebilmektedir. Devlet ile hükümeti
ayıran çizgi önemini her geçen gün yitiriyor. Avrupa’da
şahit olduğum birkaç olay ile mevcut durumu açıklamak
daha anlaşılır olacaktır. Bulunduğum bir ortamda Türkiye
Cumhuriyetinin güvenlikten sorumlu bir bakanı yere göğe
sığdırılamıyor, yaptığı hizmetler büyük övgüyle ifade ediliyordu. Konuşmaların ilerleyen bölümünde durumu anlayabilmek için; “Bu ülkede (Hollanda) böyle bir bakanın
görev yapmasını ister misiniz” diye soru sormak lüzumunu hissettim. Aldığım yanıt enteresandı. Muhatabım şunu
diyordu. “Bu ülkede bu mümkün değil. Bu Türkler için
felaket demektir. Ayrıca Hollandalılar faşist birine asla gö-

rev vermezler”
Şahit olduğum diğer olay Avrupa’da bir camide yaşanmıştı. Orada derneğe ait bir caminin imamı kandil gününde
kadınlar ve şeytan üzerine vaaz ediyordu. İnsan muhayyilesini zorlayan sözleri elindeki kitaptan okuyor ve din olarak sunuyordu. Dayanamayıp oradan çıktım. Daha sonraki
günlerde vaaz eden o imam ve cami derneğinin başkanı
ile ayrı ayrı görüştüm. Yaptıkları vaazın vahametini dini
gerekçeler ile ortaya koydum. Uzun tartışmaların sonunda aldığım cevap ibretlikti. “Buradaki Müslüman cemaat
bizden bunları duymak istiyor. Duyguları ancak böyle beslenebiliyor. Bunun aksini ifade etmek çatışma demektir.
Sonuçta camide ya bizlerin dediği ya onları dediği olacak.
Biz onları kaybetmek istemiyoruz. Çünkü bizimle olmazlarsa burada kaybolurlar” diyordu.
Yaşadığım pek çok olaydan bir tanesi de düğün için bulunduğum Hollanda’da kaldığım eve gelen iki Hollandalı
komşu idi. Tebrik için gelmişlerdi. Kardeşimin tercümanlığı ile sosyal hayata ait kültürel ve inanç temalı bir sohbet
yaptık. Sonuçta onların yaşadıkları ve inandıkları değerler
konusunda bizimle olan inanılmaz benzerlikler gördük.
Hep birlikte büyük şaşkınlık yaşadık. Türklerin dünyanın
neresinde olursa olsun bulunduğu toplum içinde kendisini ifade etmekte ve karşı tarafı anlamada sıkıntı yaşadığı
hepimizce bilinmektedir. Uzun zaman geçmesine rağmen
Türkler Avrupalı toplumlara kendini yeterince tanıtamadılar. Onları anlamaya yönelik bir tutum ortaya koyamadılar.
Belki de bu ihtiyacı hissedecek bilince varamadılar. Bana
göre bunun en büyük nedeni özgüven noksanlığı, politikasızlık, eğitimsizlik, rehberlik edecek kimsenin yokluğu,
öncelikler ve ihtiyaçlardır.
Tespit ettiğim bu olgular beni gurbetçilerimizin kahir
ekseriyetinin içinde yaşadıkları topluma karşı nefretle
beslenen bir savunma mekanizmasını, radikal söylemlerle
beslenmiş dini duygular ve kopuk sosyal ilişkiler üzerine
inşa ettikleri yönünde bir sonuca götürmüştür. Sırf açıklamaya çalıştığım bu bir veya birkaçı neden ile İstanbul’a
Ayasofya’da namaz kılmak için gelen büyük bir gurbetçi
kitlesi olduğunu unutmayalım. Her geçen gün artan talepler nedeniyle İstanbul’a turlar bile düzenlenebilir. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarını yurtdışında bulundukları
ülke ile entegre olmuş bir toplum olarak görmek istiyorsa
yeni politik kararlar alması zamanı gelmiştir. Aksi halde
gelecekte Türkiye için tehdit oluşturacak, Avrupa’da yaşamaktan mutlu ama Türkiye’yi dönüştürme talebinde
bulunacak, kimliklerini siyasal konjonktüre göre konumlandıracak, hepsinden tehlikelisi aidiyet duygusu törpülenmiş bir nesli kısa zamanda karşımızda görmemiz sürpriz
olmayacaktır.
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ÜLKÜ ve ÜLKÜCÜLÜK ÜZERİNE
Turan ZORLU

“Ülkücüler birbirinin kardeşidir” sözü hemen hemen her
ülkücünün dilindedir. Yerine göre her gün onlarca kez telaffuz edilir. Bu sözü, samimiyetle söyleyenler olduğu gibi,
günümüzde nostaljik bir özlemden öteye geçmeyen bir söz
olarak kabul edenler de vardır. ‘’Kardeşlik hukuku’’sözü
ise mevcut durumdan çok hedefi ifade eden bir söz olarak
kullanılmaktadır. Buraya nasıl gelindi?
1980 Askeri Darbesi, solun bölücü ve aşırı fraksiyonlarını yok etmekle yetinmemiş, milliyetçi- ülkücü kesimi
de ezip dağıttı. Komünizm tehlikesine karşı ödül beklemeden mücadele eden fedakar gençler, 12 Eylül Darbe döneminde kendilerine uygulanan “zulüm” nedeniyle travma
yaşadılar. Aradan geçen 40 yıl bile bu travmayı silememiş,
yaraları saramamıştır. Devlet zaafa düştüğünde kendini
sistemin sigortası görerek vatana, millete, bayrağa ve devlete sahip olma misyonu ile yetişen genç nesil, bir şeylerin ters gittiğinin farkına o zaman vardı. İlk defa, devlete
olan inançları sarsıldı ve sükut-u hayale uğradılar. Çoğu
fakir aile çocuğu idi. Ailelerinden hiç yardım alamadılar.
Sigara alacak paraları bile yoktu. Dışarıda kendilerine yardım edecek bir teşkilat da bulunmuyordu. Sadece kişisel
gayretler vardı. Bunlardan biri de Galip Erdem ağabey idi.
O sıkıntılı dönemde çok gayret gösterdi. Ülkücü gençlere hem ağabeylik, hem de avukatlık yaptı. Kayseri’de ise
Memduh Özarslan gibi herkese yetişen bir ağabeyimiz vardı. Allah onlardan razı olsun.
Cezaevinde ülkücü tutuklular, kendilerini dini araştırma
– anlama çalışmalarına verdiler. “Tanrı Dağı kadar Türk,
Hira Dağı kadar Müslüman olmak” söylemi cezaevi koşullarında yerini “Türk –İslam Sentezi”ne bıraktı. Aslında bu
yöneliş, çok daha önce başladı. O dönemin temel sloganı,
‘’Kanımız aksa da zafer İslamın’’ sloganı idi. Bazı yönetici liderler de gençleri bile bile tarikatlara ve cemaatlere
yönlendirdiler. Önemli sayıda ülkücü tarikatların yolunu
tuttu. Bu andan itibaren Türk ülkücülüğünün yerini cemaatin ideolojisi almıştır. Bu yüzdendir ki Ayasofya Camii’nin
açılışında Diyanet İşleri Başkanı’nın haddini aşan hutbesine, bahsettiğimiz bu ülkücü gruptan ses çıkmayışı ve adeta onama sayılabilecek, sessiz kalmaları dikkat çekicidir.
Mustafa Kemal hayatının hiçbir devresinde Fatih’i eleştirmemiş iken Fatih’i konuşturarak adeta Atatürk’e lanet
okunmasına ülkücülerden bir kısmının sessiz kalması, ideolojik olarak Türk milliyetçiliğinden koptuklarını gösterir.
Bir kısım ülkücü de hükümet destekçisi olmaları nedeniyle
suskun kalmışlardır. Oysa ülkücülük, biatı ve susmayı kabul etmeyen bir davranışlar bütünüdür. Biat edilen kişinin
yanlışını kabullenmenin ülkücülükte yeri olamaz.

Ülkücülerde ikinci kırılma, Darbe sonrası “dört eğilimi
birleştirme” projesiyle yaşanmıştır. İktidara tutunan tüm
ideolojik gruplar zenginliğin tadını doyumsuzca aldılar.
Cezaevinden çıkan ülkücülerin arkadaşlarından beklediği;
koruma, destek olma, elinden tutma, sahip çıkma ve duygulara ortak olma gibi iyi niyetli yaklaşımlardı. Bunları
görmemek kendilerini adeta yıkmıştır. Ülkücüler arasında
zayıflayan kardeşlik hukuku bazı ayrışmaları günümüze
kadar getirmiştir. Gelinen bu süreçte pek çok ülkücü kolayca hain ilan edilmiş, hasetçilik, çıkarcılık, dedikodu ve
çekememezlik olabildiğince yaygınlaşmıştır. Bu yüzden,
teşkilatlardan sürekli olarak kopmalar ve dışlamalar yaşanmış, bu da ülkücü hareketin etkinliğini azaltarak iktidara
gelme umudunu ortadan kaldırmıştır. Eskiden ülkücünün
bir selamı yeterli iken sonradan varlığı tehdit sayılmaya
başlanmıştır. Mesela; partili bazı ülkücüler, ak saçlı ağabeylerini döver hale getirilmişlerdir. Belli ki bunlara ülkü
ve ülkücülük çok yanlış anlatılmış…
Fedakarlık gerektirdiği için herkes Türk ülkücüsü olamaz ama Türk ülkücüsü olmak, her Türk evladının hem
görevi hem de hakkıdır. Bu nedenle, ülkücülük bir parti
veya zümre ile sınırlandırılamaz. Ülkücü, Türk birliğine
inanan ve bu yolda her fedakarlığı yapan insandır. Bir kişi
belirli vasıfları taşıyorsa ülkücüdür. Ülkücüyü bu vasıflar
belirler, etiket veya rozet belirlemez.
Ülkü adamları; öğretmen, doktor, asker, mühendis vb…
hangi meslekten olurlarsa olsunlar görev bilinci taşıdıkları ve yurtlarını sevdikleri için ülkelerinin yükünü çeken
adamlardır. Rozet taşımıyorlar diye bunları kimse dışlayamaz.
Dünyada yükselen milliyetçilik ülke menfaatlerini yüceltirken, ülkemizin düştüğü durum bizleri kaygılandırıyor. Türkiye, dış güçlerin şekil vermeye çalıştığı bir ülke
olmaktan kurtarılmalıdır. Türk ülkücüleri rol verilen değil
rol veren olup Türk ülkesinin kaderini eline almalıdır. Bunun için çalışmalıyız, çok çalışmalıyız…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle demişti: “ Ey ağalar,
beyler, Toroslara çıkın bakın. Nerede kara bir Yörük çadırı
görürseniz, dumanı da tütüyorsa dünyada hiçbir güç bizi
asla yenemez”. Bizler, bu günlerin geçici olduğuna inanıyor ve milletimizin geleceğine umutla bakıyoruz. Çünkü,
gerçek manasıyla ülkücüler bu ülkede az değildirler.
Mensubu olduğumuz Bilgiyurdu Derneği, Türk milliyetçiliği ve Türk ülkücülüğünü esas almıştır ve ülkücülük
hukukunun gözetildiği dumanı tüten bir Yörük çadırıdır.
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Ender ÖZERDEM

Piyasalarda
Kim Kazanır?

Her ayın başında borç isteyecekseniz, yatırımcının
sizden kazanması gerekir. Ülke ekonomisini ayağa
kaldırmak için kredi musluğunu açarsanız da damlaya
damlaya göl olur ve evi su basar.
Bu işler nasıl oluyor kısaca anlatalım.
Bir ülkede faizleri enflasyon belirler. Bazı ekonomi
başkanlar aksini anlatabilirler. Siz ekonomi yavaşlayınca faizlerin düşmesini ve kredi çekenlerin harcamaları
ile ekonominin geçici bir bahar havasına girmesini isterseniz işler o zaman değişir. Harcama artar, enflasyon
yükselir ve sonucunda  faiz artar. Bu arada döviz de
boş durmaz tabi ki…
Kısır döngüdür geçici çözümler. Hastayı bitkisel
hayata sokar. Makineye bağlı yaşatırsınız, krediye bağlı bir ekonomi misali. İyi bir doktor bulup acilen tedaviye başlamak gerekir. Buda harcamaları kısıp, üretimi
artırıp, iç kaynaklara borçları ödemekle olur. 20 senede
borcu birkaç katlayıp sonrada bahane ile başarısızlığı
örtmek, geciken tedavide organ kaybı ile sonuçlanan
bir hastane sürecine götürür.
Sizin ülkenizde %10 faizle borç veren yabancı yatırımcı, bir yılın sonunda kur farkından zarara girmiş
olur. Beş yılın sonunda ne olacağı da hiç belli olmaz.
2020 yılında ilk 8 ayda döviz %25 artarsa ve siz yıllık
%10 ile borç isterseniz, yatırımcı güler içinden. Eğer
daha önce borç vermiş ise, içinden kin tutar size. Kaybettiği paranın intikamını çok geçmeden alır.
Dolar yükselir, bozdurur parasını. Bu arada borsa
düşer ve hisse senedi alır. Çıkacağı zaman borsanın en
üstünden satıp, hiçbir mesele yok gibi düşürdüğü dövizi tekrar alıp çıkartır parasını dışarıya. Bu aslında faizden ettiği zararın, gecikmiş tahsilatıdır. Neticede yabancı yatırımcı kısa dönemde zarar görse bile bu işten
kazançlı çıkmasını da bilir. Eğer sizin ekonominizde
döviz sabah düşüp akşam çıkıyorsa yapay gündemlerle
ve borsanız dalgalanıyorsa sebepsiz yere anlayın ki
yabancı yatırımcı size kin tutmuştur içinden!  
Neden yabancı yatırımcı derseniz, dış ticaret açığından dolayı döviz lazım olur. Dış ticaret açığı 2018
yılında yaklaşık 55 milyar dolar iken, 2019 yılında biraz düşerek 31 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı ise yıllara göre %65 ile %75 arasında
gezer. Bazen ekonomi çıkmaza girer döviz yükselir ve
siz ithal malzeme tüketmezsiniz geleceği göremediğiniz ve pahalı olduğu için. Ekonomi zayıflayınca İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılında olduğu gibi
yüzde 84 olur. Yani işler iyi gittiği için açık kapanmaz,

aksine kötüleştiği için ithalat düşer ! Kazandığından
fazla tüketen toplumun  ve kredi çekmeyi özendiren
hükümetlerin suçudur bu işler.
Bir siyasetçi kredi çekip kazandığınızdan fazlasını
harcamanızı iyi bir şey gibi anlatıyorsa, anlayın ki başka çözüm üretmeye gücü yetmiyordur. Geleceği değil
de günü kurtarma peşindedir.  
Bir örnek verelim yakın geçmişten;
Bir ev almak istediğinizde, cebinizde paranız olurdu. Biraz eksik kalır ve bunu da yakın çevrenizden
döviz veya altın alarak tamamlardınız. Döviz veya altın
artar ise size borç veren kazanır, düşerse siz sevinirdiniz. Fakat her iki durumda da kazanç aile içinde dolayısı ile ülke içinde kalırdı. Hatta aile içindeki toplam
varlık miktarı alınan şeyin değer kazanması nedeniyle
artmış olurdu.
Şimdi 20 bin TL si olan bankaya gidip üstüne 200
bin TL kredi çekiyor ve neredeyse 400 bin TL borçlanıyor vadesine göre. Aynı aile ev aldı fakat 200 bin TL
eksildi mal varlığı! Ödenen faiz kaybedilen kazançtır.
İşte asıl mesele bu. Cebinde üç kuruşu olanları bile
borç içine sokup kapitalist sistemin para kazanmasını
sağlamaktır bu işler.
Her adımda faiz, her adımda taksitli satışlar. Eskiden peşin alanlara indirim yapan iş yerleri şimdi peşin
fiyatına 6 ay vade yapıyor fakat peşin indirimi yok.
Aslında indirim kısmını bankaya aktarıp sizi taksitle
alışverişe zorlamaktan başka bir şey yapmıyorlar.
Kısacası ülke devletiyle, iş yerleri ile, yaşayan insanlarla borç ve kredi çıkmazından kurtulmadan bu
işler düzelmez.
Her şey çok güzelse bu kadar krediye ne gerek var.
Her kes kazandığı kadar harcamalı. Yönetenler giderleri kısmalı. Siyasetten zengin olanların mal varlığı
denetlenmeli!
Tarım – Turizm ve hayvancılık en önemli kalkınma
adımları olmalı. İthalat ile ayakta duran bir sanayi istihdam için önemli olsa da asıl kurtuluş tüm girdilerinin yerli olduğu üretim modelindedir.
Bu da Tarım-Turizm ve Hayvancılıktır. Fakat günümüzde yerli üretim yapanlar bile kredi çıkmazına
sokulmuş ve alın teri ile kredi faizini takas etmekten
kurtulamamıştır.
Helalin haram ile takas edilmediği günlerde görüşmek üzere!
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BİR BABA DÜŞÜNÜN

AKŞİT HOCA

(06.03.1949 - 02.08.2014)

Özlem AKŞİT
Kalp sırrına erenler… Neler yapar, bilir misiniz?
Kızmazlar… küsmezler…kırmazlar…kırılmazlar…her
şeyde bir güzellik bulurlar…hiçbir şeyi insanoğlundan
bilmezler ”Rab’binden bilirler”…her şeyi Ondan umup
beklerler…ve susarlar…sonsuza dek susarlar….
İnsan olarak böyle bir adamdı Mustafa Aykut Akşit…
Benim babam… Onu bir yazar kaleminden yazarlık kalemiyle anmak istiyorum, diğer güzelliklerini de katarak…
İnsanlar vardır gidişlerine şükredilen… İnsanlar vardır
iç sızısıdır… Her anıldıklarında gözlerde yaş bırakır, gönüllerde de derin izler… Bir yanınız onlarsız hep eksiktir,
bir parça hep yarım… Sevdiklerine kattıkları değerle ve
gösterdikleri özverilerle öyle yer ederler ki onlar gittiğinde boşlukları doldurulamaz bir hal alır. Baba olarak sakin
sevecen tavırlarıyla bitmez tükenmez bir şefkat ve bilgi
kaynağı, ve bir dede olarak torunlarına sonsuz ilham kaynağı ve güzel bir rol modeldi. Küçük torununun ileride
iyi bir yazar olması için onun yazmış olduğu ilk öyküye
kendi elleriyle resimler yapan kapak tasarımından mizanpaja her şekilde uğraşan bir dede düşünün… Torunlarına
bıraktığı onca güzel anılar miras olarak kaldı. Bu yeteneğini ömrünü ince ince emekle kendini iyi yetiştirmeye
borçlu kendini yoksulluktan var eden bir adam olmasına
borçluydu hiç şüphesiz. Hayatta her karşılaştığı zorluğu
bir güçlü karakter özelliğine dönüştürmüş bir emekçi zihniyetle değişik güzel renklere ve ahenge büründürmüştü.
Bozca köyünden Avanos’a göçtüklerinde tutunabileceği
tek şeyin kitaplar olduğunu bildiğinden öğretmenlerine
dört elle sarılmış kimi zaman terzide çalışarak kimi zaman taş ocağında çalışarak kazandığı paralarla sürekli kitaplar almış ve bu alışkanlığı yaşamı boyunca sürmüştü…
Öğretmenlerinin çok dikkatini çekmişti. Bir öğretmeni
bu yoksul kavruk yüzlü çocuğun verilen tüm kitapları bir
solukta okuyup bitirdiğini görünce okul kütüphanesinin
kapıları ona sonuna dek açılmış ve babacığım Kırşehir
öğretmen okulunu başarıyla bitirdikten sonra Rize’nin bir
köyüne tayin edilmişti. Giderken her türlü şarta karşı kardelen gibi dayanıklı ve mücadeleci olmaları tembihlenmişti. Babam ve onun gibi bin bir emekle yetişmiş olan
öğretmenler bu toplum için bulunmaz değerde insanlardı,
bir mimar gibi çizim yapabiliyor, bir mühendis ya da bir
teknisyen gibi tasarım ve tamir yapabiliyor, toprağın dilinden iyi anlayan bir bahçıvan gibi kurak iki karık toprağı
bir cennet bahçesine çevirebiliyordu.
Anıları çoktu ,bir seferinde köyün imamıyla caminin
yıkık duvarını konuşmuşlar, babam öğrencilerini toplamış
ve vadinin dibine, kimsenin el uzatmadığı dik yamaçlarına öğrencilerini bir makara sistemi kurarak indirmiş çay-

Mustafa ÖZTÜRK
Çok erken ayrıldın, olmadı dostum
Bıraktığın boşluk, dolmadı dostum
Türklük ülküsüyle coşardın her an
Sencileyin yürek, kalmadı dostum
Adın kalbimizde yazılı durur
Fikrin dergimizde dizili durur
Gençler, yoksun diye, sızılı durur
Hiçbiri dönmedi, yılmadı dostum
Unutmadım seni, altı yıl ne ki?
Azrail canımı alırsa belki
Unutulmaz madem gönüllerdeki
Aykut Akşit Hoca ölmedi dostum
30.07.2020

ları toplattırmış ve öğrencilerden bir köy kooperatifi kurarak bu çayları sattırmış elde edilen gelirin tümünü camii
duvarının onarımına harcamışlar.Köye müfettiş gelmiş ve
bu sistemi görmüş Ankara’da amirlerine bahsetmiş, tabii
ödül almamış ancak yıllarca köylülerin gönüllerinde hatırlanan bir insan olmuş o bölgeye gelen tüm öğretmenlere ondan bahsedilmiş.Bu öğretmenlerden birinin Kayseri
öğretmenevinde kendisinden bahsettiğini duyan babam
çok duygulanmıştı ve benimle paylaşmıştı. Babacığım
sistem kurma ve insanları bir hedef üzerine toparlama,
organize etme üzerine yaratılmış bir insandı, kalemi çok
güçlüydü. BilgiYurdu dergisinin kurucularından ve yazarlarındandı, bilgili uzak görüşlü ve araştırmacı bir insandı,
ay yıldızlı bayrağını çok severdi .
Ben de güzelliklerden yana en çok babamı sevdim ,sen
benim dertlerimi dinleyen dostum… yol gösteren en yakın arkadaşım ve rehberim… gülüşüm …aydınlığımdın.
Pek çok insana aydın insanın nasıl olması gerektiği hususunda rol model oldun. Senin kızın olmaktan hep gurur
duydum. Şimdi herkes gibi ben de benim için her yaz bağdan topladığın en güzel üzümleri ve domatesleri özenle
yerleştirdiğin inci gibi yazınla adımı özenerek yazdığın
meyve kutularını, “Karagözlüm bir kahve yapar mısın”
diye seslenişini her telefon açışında neşeli “Aloo….Merhaba hayatım” diyen sımsıcacık sesini arayarak geçiriyorum ömrümün kalan yıllarını… tümüyle bende olan yarını hep arayarak …hep hasretle…..
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ÖLDÜ DEMEK
O KADAR ZOR Kİ
Mustafa ÖZTÜRK

Bilgiyurdu ve Türk Ocağı üyesi, gerçek ülkücü
kalksam, bu yazıyı kolay kolay bitiremem. Bilgiyurve Türkçü Sami Bayrakol, 16 Ağustos 2020 Pazar
du ve Türk Ocağı üyesiydi demek, aslında yetiyor ve
günü sabah vakti korona illetinden Kayseri Şehir
herşeyi anlatıyor. Yalnız şu kadarını söyleyeceğim:
Hastanesi’nde vefat etti. Aynı gün daha öğlen vakti
Nerede milli bir faliyet varsa, Sami orada olmuştur.
olmadan Hisarcık Merkez Camii önünde eda edilen
Hiçbir görevden kaçmamıştır. Türk Cumhuriyetlecenaze namazından sonra Hisarcık Mezarlığı’na def- rinden gelen öğrencilerle yakından ilgilenmiştir. Çok
nedildi. 47 yaşındaydı.
okuyarak ve dinleyerek kendini geliştirmiştir. Kendisini iyi tanıyan birisi olarak, bu saydıklarıma şahitlik
Sami, çok iyi bir dost, çok iyi bir insan ve çok
iyi bir ülkücü idi. Fedakardı, cömertti… Bu yüzden, ediyorum.
kendisini tanıyan herkesin
Sami’nin gerçekleşçok sevdiği bir insandı.
tirmek istediği bir arzusu
vardı:
Bazı dostlar,”Canımızı
Sami,
çok
iyi
bir
dost,
çok
kaybettik” dediler. O
Türk’ün anayurdunu
iyi
bir
insan
ve
çok
iyi
kadar haklılar ki... Camigezip görmek... Davet
amızdan kimin sıkıntısı
bir ülkücü idi. Fedakardı, almıştı. Hazırlıklar yaolsa, koşarak yetişir, elinpılmıştı. Ancak, salgın
cömertti… Bu yüzden,
den geleni yapardı. Ancak
nedeniyle bu dileğine ulabizler, hastalığında yanınkendisini tanıyan herkesin şamadı; Tanrı Dağları’nı,
da olamadık; bir yudum su
alpların at oynattığı
çok sevdiği bir insandı.
veremedik, son arzusunu
bozkırları, Taşkent’i,
soramadık; tabutunu dahi
Semerkant’ı göremedi. Bu
tutamadık. Bunlar üzüntügüzel insanın hayalleri de
müzü katlamıştır.
kendisi gibi güzeldi.
Korona ölümleri garip ölümleri gibi...
Çocukluğumda mezarlıklardan korkardım. Şimdi,
mezarlıkları vatanımın en aziz parçası olarak görüRahmet Sami’nin kronik rahatsızlıkları vardı. Bu
yorum. Çünkü, sevdiklerimiz orada yatıyor. Vatanı
nedenle salgına karşı ve diğer hastalıklara karşı korumaya alınması gerekirdi. Erciyes Üniversitesi’nde vatan yapanlar orada yatıyor. Mezarlıklara hakları
amirlerine yazılı ve sözlü olarak defalarca başvurdu- olan ihtimamı göstermeli ve yanlarından bir yabancı
ğu halde, hep geri çevrildi. Koskoca Erciyes Üniver- gibi geçip gitmemeliyiz. Ölüler Dua bekler. Asım
sitesi, kendi personelini koruyamadı. Ne olurdu rahat Eravşar, Hamza Eravşar ve Hayri Bakkal’dan sonra
Sami Bayrakol kardeşimizin de metfun bulunduğu
edeceği bir yere verselerdi. Yandaş olması mı gerekiyordu? Hastaların korunmaya, şefkate, biraz olsun Hisarcık Kabristanı’ndan bir Fatiha okumadan geçmeyelim.
iyi muameleye hakları yok mudur?
Hayatımıza güzellikler katan Sami Bayrakol’u
Korona; hastaları, zayıf bünyeleri yakaladı mı bir
unutmayacağız, unutamayız da...
daha bırakmıyor; Sami canı da bırakmadı.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
Sami’nin Türkçülüğünü, ülkücülüğünü anlatmaya
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SAMİ
Mustafa Öztürk

Annen mi çağırdı, erkence gittin
Dostlarını yalnız bıraktın Sami
Kırk yedi yaş ne ki bahar sayılır
Bizleri çok yaktın, çok yaktın Sami
Sen dost idin ama biz olamadık
Derdin bir değilmiş, ah bilemedik
Anlatmak istedin, anlayamadık
Bizleri çok yaktın, çok yaktın Sami
Öldürdüler seni, göz göre göre
Zalimler tanır mı yasa ve töre?
İsterim zalim de layığın göre
Bizleri çok yaktın, çok yaktın Sami
O gülen yüzünü unutmaz kimse
Öteki âlemde yine gülümse
Unuttu gülmeyi benim yüzümse
Bizleri çok yaktın, çok yaktın Sami
Öztürk Hoca yüreğinden yaralı
İstiyor ki ölüm gelse sıralı
Gençler göçer, ben ihtiyar buralı
Bizleri çok yaktın, çok yaktın Sami
20 Ağustos 2020

