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 Mustafa ÖZTÜRK
bilgiyurdu@hotmail.com

GÜÇLÜ ORDU 
GÜÇLÜ TÜRKİYE

Türk milleti olarak üzerinde özgür yaşadığımız va-
tan, en değerli ve kutsal millî varlığımızdır. Bu değer-
li varlığı korumakla görevli Türk ordusu da en önemli 
millî kurumumuz sayılmaktadır.

Ordusuz devlet olmaz. Bütün büyük devletler, ül-
küleri ve coğrafi konumları gereği güçlü ordulara sa-
hiptirler.

Türkiye Cumhuriyeti de dış tehdit ve saldırılara 
karşı millî varlığını koruyup devam ettirmek amacıy-
la güçlü bir orduya dayanmaya mecburdur.

Bugün Türk milleti yaşayan bir hakikat ise bu 
hakikatı dilimize, millî kültürümüze ve M.Ö.209’da 
Mete Han tarafından kurulan Türk ordusuna borçlu 
olduğumuzu söyleyebiliriz.

Tarihte Türk ordusu, yabancı devlet adamlarının 
hayranlık duyduğu bir ordudur. Çin denizinden Atlas 
Okyanusuna dek çok geniş coğrafyada Türk atlıları-
nın nal izleri mevcuttur ve kazandığı şavaşların haddi 
hesabı yoktur.

Bugün de Türk ordusu, halkımızın huzur ve gü-
venliği için terör örgütlerine karşı Tendürek’te 
Çukurca’da, Yüksekova’da ve K.Suriye’de kahra-
manca savaşmaktadır. Bölücü teröre karşı 32 yıldır 
verilen mücadelede binlerce evladını şehit veren 
Türk ordusu dün olduğu gibi bugün de kahramanlık 
destanları yazmaya devam ediyor.

Yetersiz ve kötü yönetim, dış etkiler ve cehalet 
gibi sebepler yüzünden Türk ordusunun görevini ya-
pamaz hale düştüğü zamanlar da olmamış değildir. 
Bu buhran anlarından sonuncusunu 15 Temmuz’da 
yaşadık.

Türk ordusunun şan ve şerefle dolu tarihinde 15 
Temmuz gibi kara sayfalar azdır ve bu sayfaların 
daha büyük bir dikkatle incelenmesi gerekir. Çünkü, 
bayrağımızı, namusumuzu emenat ettiğimiz subay ve 
komutanlar arasından vatan hainlerinin çıkmış olma-
sı, ordumuz ve devletimiz adına da utanç vericidir.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin ne hallere düşürüldüğünü gözler önü-
ne serdi. Bu kara günde yapılanlar, akıl ve mantığın 
olacağı işler değildir. Sorgulamamız gereken sorun, 
TBMM’yi, güvenlik kuvvetlerine ait merkezleri 
bombalayan ve kendi halkına kurşun sıkan subayların 
TSK’ya nasıl yerleştikleri veya yerleştirildikleridir.

Doğal olarak, Feto örgütünün kurulduğu tarihten 
bu yana ülkeyi yöneten ikdidarlar sorumluluklarını 
kabul etmelidirler. İktidara gelip rahat koltuktuklarda 
oturmak ve etrafa emirler yağdırmak ihtiraslı nefisle-
re hoş gelir ama iktidar, ateşten bir gömlektir. Çünkü, 
milyonlarca insanın sorumluluğu, hayatı, huzuru o 
gömleği giyenin omuzlarına yüklenmiştir. İyiyi kötü-
yü, güzeli çirkini, ehliyetliyi ehliyetsizi, vatanseveri 
haini bilip ayırt etmek gerek. Bu yapılamadığı için 
sonuç 15 Temmuz olmuştur.

Gazete ve televizyonlardan öğrendiklerimize göre 
Fetullahçı Terör Örgütü hakkında ilgili devlet birim-
lerine pek çok rapor verilmiş. Bu raporlar neden işlem 
görmedi, ciddiye mi alınmadı? Siyasi çıkar hesabı mı 
yapıldı? 15 Temmuz faciasını yaşayan Türk halkı , bu 
sorulara cevap istiyor.

Emperyalizmin hedefinde olan Türkiye’de, doğal 

“Emperyalizmin hedefinde 
olan Türkiye’de, doğal olarak, 
Türk ordusu da hedeftedir. 

Türkiye’nin en dinamik gücünü 
kimse kendi hâline bırakmıyacaktır. 
Bu gerçeği bilmemize rağmen, 
Atatürkçü düşüncenin egemen 
olduğunu sandığımız TSK’da ABD 
emperyalizmiyle işbirliği yapan 
bir örgütün ne kadar geniş kök 
saldığını, ancak 15 Temmuz’da 
kavrayabildik.”
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olarak, Türk ordusu da hedeftedir. Türkiye’nin en di-
namik gücünü kimse kendi hâline bırakmıyacaktır. 
Bu gerçeği bilmemize rağmen, Atatürkçü düşüncenin 
egemen olduğunu sandığımız TSK’da ABD emper-
yalizmiyle işbirliği yapan bir örgütün ne kadar geniş 
kök saldığını, ancak 15 Temmuz’da kavrayabildik.

Şimdi açık ve net bir biçimde görüyoruz: Türk or-
dusu tarikat ve cemaat girdabına çekilerek çökertil-
mek istenmiş.

Emperyalizmin tarikat ve cemaatler üzerinden yü-
rümesinin iki sebebi vardır:

Birincisi, tarikat ve cemaatlerde vatan ve millet 
duygusu yoktur veya çok zayıftır. Bu yüzden emper-
yalizme kolayca satılırlar. İslam ülkelerinde bunun 
sayısız örneği mevcuttur.

İkincisi, tarikat ve cemaat, ordu disiplinini yok 
eder. Çünkü tarikat ve cematin de kendine has bir di-
siplini vardır. Hatta şöyle derler: Şeyhin elindeki mü-
rit gassalın elindeki ölü gibidir.

Millî duyguları köreltilmiş ve üstelik bir şeyhten 
emir alan bir subay, bir komutan düşünün. Bu bir fa-
ciadır. Çünkü, hiyerarşi yok edilmiş ve koca koca ko-
mutanlar alt rütbeli imam denen şahıslardan emir ve 
talimat almaya başlamışlardır. Dolayısıyla Türk ordu-
sunun, polis teşkilatının ve bürokrasinin tarikatçı un-
surlardan tamamen temizlenmesi gerekir. Aksi halde 
paralel yapılanmaların önü alınamayacaktır.

Güçlü Türkiye için güçlü ordu şarttır. Güçlü ordu, 
sadece topu, tüfeği, tankı, bombası fazla olan ordu 
mudur? Saddam’ın ordusunun topu, bombası çoktu 
ama bunlar bir işe yaramadı. Çünkü, insan unsuru ye-
tersizdi. Güçlü ordu, komutanından erine kadar her 
kişisi vatan sevgisi ve mesleki ehliyetle donatılmış 
ordudur.

Güçlü ordu, vatanı namusu ve şerefi bilen, karar 
verme yeteneğine sahip, ölümden korkmayan, maddi 
çıkarı aklına dahi getirmeyen yiğit ve kahraman su-
bay kadrosuna dayanır.

Güçlü orduda komutan, düşünen ve araştıran in-
sandır. Düşünüp araştırdığı için dostu da düşmanı da 
iyi tanır. Önlem almayı, plan yapmayı bilir. Bu yüz-
den de tuzağa düşmez.

Bütün büyük komutanlar, millî ve çağdaş eğitim 
veren okullarda yetişti. Millî Mücadeleyi yapan kah-
raman komutanların hep aynı okulda, Harbiye’de 
yetişdiklerini unutmayalım. Dolayısıyla askeri okul-
ların kapatılması doğru olmamıştır. Bu okulları ka-
patmak yerine ıslah etmenin yolları aranmalıdır.

Güçlü ordunun oluşturulması için onun günlük 
siyaset ile parti siyasetinden uzak tutulması gere-
kir. Çünkü ordu, herhangi bir partinin aleti ve orga-
nı değil, millî devletin, millî siyasetinin takipçisidir. 
1974’te millî siyaset gereği Kıbrıs Barış Harekatını 
gerçekleştirmiş, bugün de sınır güvenliği için Irak’ın 
kuzeyinde ve Tendürek’te savaşmaktadır.

Siyaseti millî siyaset olan Türk ordusunun yaban-
cı bir ideolojiye ihtiyacı yoktur. Onun dünya görüşü, 
Anayasa’da çok açık olarak belirtilmiştir. O da ulu 
önder Atatürk’ün tanımladığı Türk milliyetçiliğidir.

15 Temmuz darbe girişimi gösterdi ki uzun za-
mandır asker ocağı, Anayasa’ya aykırı olarak Türk 
milliyetçiliğine ve Atatürk’e karşı olan ideolojile-
re saplanmıştır. Bu yanlıştan hızla dönülmelidir. 
Çünkü, milliyetçilik ilkesinin bir hukuk metni olan 
Anayasa’da yer alması, bu ilkeye bağlı kalmayı ve 
saygı duymayı gerektirir. Dolayısıyla hem Türk or-
dusundan hem de siyasi iktidardan Türk milliyetçili-
ğinin gerektirdiği icraatı beklemek, vatandaş olarak 
hepimizin hakkıdır.

Son günlerde “devletin kuruluş ayarlarının dön-
mesi gerektiği” fikri medyada konuşulmaya ve tartı-
şılmaya başlandı. Bu, çok olumlu bir gelişmedir. İk-
tidarın bazı icraatlarında da bu eğilimi görmekteyiz. 
Ancak, atamalarda Türk milliyetçileri yine dışlanıyor. 
AKP’nin politik zikzakları yine devam edeceğe ben-
ziyor.

“15 Temmuz darbe girişimi 
gösterdi ki uzun zamandır 
asker ocağı, Anayasa’ya 

aykırı olarak Türk milliyetçiliğine 
ve Atatürk’e karşı olan ideolojilere 
saplanmıştır. Bu yanlıştan hızla 
dönülmelidir. Çünkü, milliyetçilik 
ilkesinin bir hukuk metni olan 
Anayasa’da yer alması, bu ilkeye 
bağlı kalmayı ve saygı duymayı 
gerektirir. 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında 
bütün öğrenci ve öğretmenlerimize 

başarılar dileriz.

BİLGİYURDU
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BÜYÜK GAYELER ANCAK 
MİLLETİN GÜCÜNE DAYANIRSA 

KURTARICI OLUR

Mustafa Kemal Paşa’nın 21/22 Haziran 1919 gece-
si Amasya’da yayımladığı, İstiklal Harbimizin işaret 
fişeği olan genelgenin esaslarından biri Sivas’ta millî 
bir kongrenin toplanması kararıdır. Kongreye davet 
genelgesi sivil ve askerî makamlara, İstanbul’daki bazı 
önemli kimselere gönderilmiştir. 

Bu mektupta şu ifade yer alır:

Yalnızca gösterilerle büyük gayeler gerçekleştirile-
mez. Bunlar ancak milletin ortak gücüne dayanırsa 
kurtarıcı olur.

Gazi Paşa bu ifadesiyle ne demek istiyordu? Bu gö-
rüşünü   Atatürkçe nasıl yorumlayabiliriz?

Anlamı açık, yorumu kolay: Bir davayı millet be-
nimsemedikçe, o davaya destek vermedikçe başarı sağ-
lanamaz. Peki, bu nasıl olacak?

-Milletin davayı sahiplenmesi sağlanacak,

-Maddi ve manevi desteği sağlanacak.

Atatürkçe düşündüğümüz zaman, sorumuz ve kısa 
yanıtı neler çağrıştırıyor bize? 

Aşağıda yanıtlıyorum.

***

Bir milletin bireylerinde hâkim olması ve kesinlik-
le uyulması gereken şey,  doğru yolda yürüyebilmeleri 
için biricik esas Millî İrade’dir; milletin ortak arzuları, 
milletin ortak düşünceleridir. Ülkesi ve milletine faydalı 
bir iş yapmak isteyenlerin her an göz önünde tutmaları 
gereken prensip, milletin gerçek istek ve eğilimleridir. 
Millet hizmetinde öncü olmak isteyenlerin esin kayna-
ğı, milletin gerçek duyguları ve emelleri olmalıdır. 

Mitingler yapabilirsiniz, gösteriler yapabilirsiniz. 
Ancak bunlar büyük gayeleri hiçbir zaman kurtaramaz. 
Ne zaman kurtarıcı olur? Milletin bağrından fiilen do-
ğan kudrete dayanırsa kurtarıcı olur! Milletin gücü de-
diğimiz, “milletin bağrından fiilen doğan kudret”  dedi-
ğimiz şey, Millî Egemenlik’tir. Millet; kendi iradesini, 
benimsemiş olduğu istek ve emelleri işte bu gücü saye-
sinde yerine getirir.Her türlü başarının sırrı, her çeşit 
kuvvetin, kudretin gerçek kaynağı milletin kendisidir. 

Atatürk der ki, ben ve arkadaşlarım, birlikte girişti-
ğimiz bütün çalışmalarda, milletimizin yüksek yeteneği 
ve yüksek sağduyusu başlıca yol göstericimiz, başarı 
kaynağımız olmuştur. Bütün girişimlerimizde bizi başa-
rılı kılan hakiki etken, her şeyin yardımcı ve destekçisi 
milletin kendisi oldu. Yapacak olan, başaracak ve ka-
zanacak olan daima millettir. Millet önünde, her kuvvet 

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

“Yalnızca gösterilerle büyük gayeler gerçekleştiri-
lemez. Bunlar ancak milletin ortak gücüne daya-
nırsa kurtarıcı olur.“ 

M.K. Atatürk
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ancak milletin irade ve emeline uymak suretiyle yaşaya-
bilir. Milletin irade ve emeline uymayanların sonu hüs-
randır, yok oluştur.

Yine Atatürk diyor ki,bir milletin içinde güzel şeyler 
düşünen insanlar, olağanüstü işler yapmaya yetenekli 
kahramanlar bulunabilir. Ancak öyle kimseler tek başı-
na hiçbir şey olamazlar; meğerki genel bir duygunun, 
genel bir iradenin, milletteki genel ihtiyacın etkeni, ifa-
desi ve temsilcisi olsunlar. Millete hizmet ederken, kendi 
emel ve düşüncelerimize göre değil, milletimizin emel ve 
düşüncelerine göre hareket etmeliyiz.

Bizim milletimiz, gerçek istek ve eğilimlerine aykırı 
düşüncede bulunanlara güvenmez, iltifat etmez. Ancak 
arzu ve yeteneğinin yönelmiş olduğu istikametleri gör-
meye çalışan ve görebilen evladını takdir eder, korur. 
Bu kadar emin bir samimiyet sinesinde olanca kuvve-
tiyle çalışan vatan evladı, her zaman verimli bir faaliyet 
alanı bulacağına haklı olarak emin olabilir. Biz sevgili 
vatanımızla ilgili çalışma ve mücadelelerimizde harca-
dığımız gücü, daima halkın ruh ve vicdanından aldık.  

Ve şöyle tamamlıyor sözlerini: Ben, Mustafa Kemal, 
milletimin ne düşündüğünü bilen, ne hissettiğini duyan, 

dertlerinin ne olduğunu anlayan biri olmakla 
övünürüm. Bildiğim, duyduğum, anladığım şey-
lerin esası; yurttaşlarımda olan, onların büyük 
kalplerinde var olan cevherdir. Bu değerli cev-
herdir ki, milletimizi kazadan, belâdan, yok ol-
manın felâketinden kurtardı ve en kuvvetli, en 
sağlam dayanma temelimiz oldu. 

*** *
Sonuç olarak: 
-Günümüzün aydını bilsin ki, halkı 

kazanmadıkça;halk,davasına elini uzatmadıkça 
hiçbir hedefini gerçekleştiremez, hiçbir olumlu 
sonuç alamaz. 

Gösteriler yapar, güzel yazılar, kitaplar kale-
me alır, “şu yanlış, bu doğru; şöyle olmalı, böy-
le olmalı” der. Yeterli değil bu… Mutlaka hal-
kın desteğini alması lazım! Yani davaya milleti 
dahil etmesi, bunu sağlamanın yollarını bulması 
lazım. Halk ne zaman ilgilenir, ne zaman uzatır 
elini ona? Dediklerini anlayabildiği zaman, gi-
rişimin kendi özlemleri, kendi istekleri arasında 
yer aldığını gördüğü zaman!

-Şunu da eklemeliyim ki, Atatürk’ün yukar-
da sunduğum görüşlerinin her biri üzerinde ayrı 
ayrı durabilir, her biri hakkında yorum yapabi-
lir, bugünkü sorunlarımızla ilgili olarak esinle-
nebilir, dersler çıkarabiliriz. Yurtsever olarak, 
Atatürkçü olarak yapmamız gereken bir görev 
de bu olmalıdır.

Tuğçe ÇETİNKAYA ile Muhammet 
KENCER 10.09.2016 Cumartesi günü, 

Beyaz Saray Düğün Salonunda evlendiler.
***

Havva CANARSLAN ile Mustafa Fatih 
KARABABA 17.09.2016 tarihinde, Talas 

Burak At Çiftliği Düğün Salonunda 
evlendiler.

***
Canan ERGÜN ile Halim ŞAHİN 

25.09.2016 Pazar günü Haydarbey Köşkü 
Düğün Salonunda evlendiler.

Yeni çiftlere ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

BİLGİYURDU

TEBRİK
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OKUMAK VE YAŞAMA HAKKI
Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Hiç düşündünüz mü, dünyada  neden  İslam alemi kan, göz-
yaşı, vahşet, cinayet, şiddet, soygun, sefalet, zillet, yokluk için-
de?! 

Ve bu arada neden cennet vatanımız bölünmenin eşiğinde? 
Neden ülkede kol geziyor ihanet, neden terör revaçta?  Neden 
yıllardır Doğu Anadolu kaynatılıyor?  Her gün şehit vermemiz 
neyin savaşı? 

Bu küresel bela yetmezmiş gibi 15 Temmuz’da orduya, ik-
tidara, devletin bekasına yapılan bu “kahpe darbe girişimi”ni 
ve millete yapılan toplumsal katliamı alçakça ve şerefsizce reva 
görenler kimler ve ardında hangi güçler var, hiç düşündünüz 
mü? 

Bunu nasıl anlayacaksınız ki, okumuyorsunuz!
“Bütün bunlarla okumanın ne alakası var?” diyemezsi-

niz!
Okumazsanız anlayıp düşünemezsiniz ki?! 
Öncelikle, millet olarak okumak bize asırlardır sevdirilme-

di. Hiçbir zaman aklımızı kullanmamız istenmedi. Bu yüzden 
İmam-ı Azam dinde aklı öne çıkardığı için deccal olarak yafta-
lanıp zindanda çürütülmedi mi? 

Asırlardır biz düşündürülmek istenmedik, bizim yerimize 
hep birileri (Şeytan evliyaları, din tüccarları, saltanat dincileri, 
evliya kılıklı Lavrensler, imam maskeli Pensilvanya kardinali, 
beyaz kavuklu papazlar, paranın baronları...) düşündü.  

Kuran-ı Kerim’in “Oku!” emrine rağmen  “Biz olmadan 
kendi başına Kuran’ı okumaya kalkışma, sen anlayamazsın, 
dinden çıkarsın” diyerek Kuran’ı okuyup anlamamız elimizden 
alındı. Asırlardır düşünme, sorma, sorgulama melekemiz hep 
dumura uğratıldı.Oysa şeyhe, şıha, dinden eden derviş kılıklı 
takkeliye, cübbeli soyguncuya değil; sadece Allah’a kulluk et-
mek için düşünmek, fikretmek, okumak lazım değil mi?!

İşte, «okuma»nın hayati önemi haiz olduğunu kavrayamadı-
ğımız için okumuyoruz?

İşin daha vahimi, Kuran-ı Kerim’in “Oku!” emrini, Kuran’ı 
anlamadan, yüzünden okumayı “Kuran okumak” zannediyoruz.  
Allah’ın “Oku!” emrindeki sırrı hala anlamadık,  anlayamıyo-
ruz. Defalarca Kuran’ı hatmettiğimiz halde deni dünya uğruna 
şirk tayfası olmaktan, makam-mevki hatırına kula kulluk et-
mekten, kamu malını aşırmaktan kendimizi alamıyoruz. Peki, 
bu nasıl Müslümanlık, bu nasıl Kuran okumak, söyler misiz! 
O halde Kuran’ı anlamak, anlatmak için okumak farz değil mi? 

Evet, İslam dünyası olarak asırlardır gereği kadar okuma-
dığımız için ilim, fen ve teknoloji sahibi olamadık. Bu sebep-
le yüce İslam’ın ulviyetini kavrayamadık. Bize şeref bahşeden 
Kuran’ın ruhuna, özüne inemediğimiz için hurafelere, efsane-
lere, süfli şekilciliğe sarıldık. İhtiraslarımızı tanrılaştırdık, 
heveslerimiz uğruna Peygamberi putlaştırdık; hayvani ar-
zularımızın kölesi olduk. İlahi gayeyi terk edince şekilcilik 
kanserine yakalandık. Çareyi saça, sakala, türbana, çarşafa, 
takkeye, cübbeye, tespihe vs. sarılmakta bulduk. Şekilciliğe 
verdiğimiz değerin milyonda birini yürek ihtiyacımıza, beyin 
sermayemize göstermedik.  Böylece iç dünyamız kurudukça dış 
dünyamızı süsleme yarışında kendimizi kaybettik.

Asırlardır okumadığımız için Peygamberin “İlim öğrenmek 
kadın, erkek her Müslüman’a farzdır!” emrini rayından saptı-
rıp kâinatın ilmi dayanağı matematiği, geometriyi, fen bilimleri-
ni geri plana ittik. Böylece ilim ve tekniği gayri Müslime kaptır-
dık. Batı’dan ilim, teknoloji ithal ederken onların hayâsızlığını 
da ithal ettik. “Çağdaşlık” diye körpe beyinlerimizin manevi 
boşluğunu ecnebi fahişelerin hayat efsaneleriyle, “ İslam” 
diye Arabizmin hurafeleriyle doldurduk.   

Hadi yalanlayın? 
Evet, okumuyoruz!
Okumadığımız için, Pensilvanya’daki kardinal yamağı dev-

rin firavunu tarafından akılları alınmış vatan haini müritlerinin, 
devletin kadrolarına yıllar öncesinden yerleşmiş olduklarını 
maalesef geç fark ettik. Bu yüzden 15 Temmuz gibi vahşete, 
ihanete maruz kaldık.  Çünkü okumuyoruz.

Lakin sevmek, sevilmek, sevmeyi sevebilmek için okumak 
lazım değil mi?

Üstelik okudukça severiz; sevdikçe okuruz... Okudukça öğ-
reniriz, öğrendikçe hissederiz, hissettikçe hayattan zevk alırız.  

“Can, tecrübelerle sabittir ki, haberdar olmaktan ibarettir. 
Kim, daha fazla haberdarsa o kadar canlıdır.” diyor Mevlana.

Siz Allah’ın sevdiği kul olabilmek, hayattan zevk alarak hu-
zur ve güven içinde yaşamak için, daha çok okumak, daha çok 
haberdar olmak zorunda değil misiniz?! 

Şu halde, yeterince okumadığımız için ne Kuran›ı, ne hayatı 
anlayabiliyoruz, ne de yüksek bilgi sahibi olabiliyoruz. Bilgi-
li olamadığımız için de hem kendimize hem etrafımızdaki her 
şeye yabancılaşıyoruz. Okuyup öğrenmediğimiz için bilme-
diklerimize, tanımadıklarımıza, anlamadıklarımıza düşmanlık 
güdüyoruz, sonra da ne kendimizi sevebiliyoruz ne de başka-
larını... Bu yüzden ne Allah’a imanımız kaldı, ne kendimize 
saygımız, ne de başkalarına sevgimiz... Kendini bilmezlerin 
Müslüman geçinip Allah yokmuş gibi yaşaması, fırsat buldu-
ğunda da yüce Türk milletini yer yüzünden kaldırmaya çalışan-
lara uşaklık etmesi bu yüzden değil mi?!

Dünyaya nizam verecek Türk birliğini kurmak varken, Ba-
kara Suresi 120’nci, Maide Suresi 51’nci ayette “Yahudi ve Hı-
ristiyanları dost edinmeyiniz!” diyen Allah’a kafa tutarak Hı-
ristiyan topluluğu AB’ye kulluğa yöneldik. Çünkü okumadık, 
okumadığımız için ecdadımızı tanıyamadık. 

Yeterince okumaktan, anlamaktan aciz olan, çağının ilim ve 
tekniğine sahip olmayan, varlığına kasteden tehditleri sezeme-
yen bir toplum; insanlık haysiyet, izzet ve şerefini korumaya, 
yaşama hakkına, istiklaline, istikbaline, ülkesine ve namusuna 
sahip çıkmaya asla muktedir olamaz! 

Yeryüzünde hayat hakkı bulmak için, gerçek Müslüman,  
şuurlu vatansever olabilmek için, kula kulluk etmemek için, 
milli benliğimize dönmek için ve özellikle Allah’a layık kul ola-
bilmek için “okumak” farzdır, vaciptir, sünnettir; her Türk’ün 
dünyada yapması gereken tek şeydir. 

“Türk’üm, okuyorum!” diyebilenlere bizden selam olsun! 
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SUBLİMİNAL 
(BİLİNÇ ALTI) MESAJLAR

Bilinçaltı (Subliminal) mesajlar, bir başka 
nesnenin(obje) içine gizlenmiş, gömülmüş işaret veya 
mesajlardır. Normal koşullar altında, insan algısının fark 
etmemesi mantığı üzerine planlanmıştır. Bu gömülmüş, 
gizlenmiş mesajları, bilinçaltı kavrar, adeta bir kamera 
gibi kaydeder.

Bilinçaltı (Subliminal) mesajlar; bir ürünün pazarlan-
masında olacağı gibi, filmlerde,  (özellikle çizgi filmlerde 
sıklıkla ) müziklerde, korkularda kullanılan bir toplumu 
oluşturacak olan bireylerin bozulması (dejenerasyon)  
için de olabilir. Çizgi filmlerin içinde cinsellikten öte por-
nografik malzemeler, unsurlar sıklıkla ve ustalıkla kulla-
nılmaktadır.

Bilinçaltı (Subliminal) mesajların özellikle çizgi 
filmlerde kullanılmasının sebebi; çocukların çok kolay 
kandırılabilir olmasıdır. Çocuk yaşta insan beynine böyle 
mesajların sokulmasında, 
onları ileride istedikleri 
gibi yönetilebilecek birey-
ler haline getirme düşünce-
si ve arzusu yatmaktadır.

1920’li yıllarda rad-
yo yayınlarına başlayan 
BBC’nin yayınları, prog-
ramları; halk arasında pek 
ilgi görmemişti. Halkın bu 
ilgisizliğini değiştirmek 
için, BBC ilk defe bilinçal-
tı mesaj kullanmayı denedi. 
Radyodaki sesin arka pla-
nında radyonun çok faydalı 
bir iletişim aracı olduğu, 
çok düşük frekanslarla 
halka telkinde bulunuldu. 
Sonuç; tam bir zafer, tam 
bir başarı!..

2. dünya savaşı sıra-
sında Amerikan askerleri 
dost ve düşman askeri 
uçaklarını ayırt etmekte 
zorlandıkları görülmüştü. 
Çoğu zaman düşman uçak-
ları yerine dost uçaklarını 

vuruyorlardı. Amerikan Hava Kuvvetleri uzmanları bu 
sorunu çözmek için askerlerini ‘’Takistoskop ‘’ denilen 
bir alet ile eğitmeye başladılar.  Bu alet yardımı ile bir 
resmi ya da bir metin parçasını 10 ms ile 100ms zaman 
aralığında göstererek dost ve düşman hedeflerini gösterdi-
ler. Sonuç; yine tam bir başarı!..

1957 yılında, Amerikalı yazar Vance Packerd ‘’ The 
Hidden Persuders’’ adlı kitap yayınladı. (Çaktırmadan 
ikna şeklinde çevrilebilir.) Bu kitapta; reklamlara ve 
filmlere umut, korku, cinsellik, suçluluk gibi unsurlar 
giydirildiğinde insanlar, hiç ihtiyacı olmayan malları 
alabileceği,  bu malları almaya yönelebileceği tespitinde 
bulunuyordu.

Aynı yıl;  James Vicary’nin çok sıradan ‘’ Piknik’’ 
adlı bir filminde büyük bir deney yapıldı. Kola ve mısır 
satışlarının artırılması için bilinçaltı (Subliminal) mesaj-

lar, takistoskop yardımı ile 
filmin her 5 saniye sonrası, 
saniyenin 1\3000 ne denk 
gelecek şekilde ‘’ Acıktınız 
mı Mısır yeyin, … cola 
için’’ şeklinde normal gö-
zün fark edemeyeceği şe-
kilde, flaş patlaması ile bu 
mesajları gönderdiler. Ya-
pılan araştırmalarda, film 
arasında ve film sonrasında 
kola satışlarının %18,pat-
lamış mısır satışlarını %57 
arttığı gözlenmiştir.

Burada şu soru akla 
gelebilir: Nasıl oluyor da 
bu bilinçaltı (Subliminal) 
mesajlar, insanı bu şekilde 
etkileyebiliyor? Bu soru-
nun cevabı insanın göz 
yapısında yatmaktadır. İn-
sanın günlük yaşamını sür-
dürürken farkına varmadığı 
görüntüleri, bütün ayrıntısı 
ile birlikte göz çukuru alır 
ve bunları bir video kamera 
gibi kaydeder. Ve bu gö-
rüntüleri bilinçaltına akta-

İsmet BURKAY
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rır.  Bilinçaltı, bu görüntüleri, zamanın geldiğinde kulla-
nılmak üzere depolar. Bu kayıt; insan daha, anne karnında 
iken beyni geliştikten sonra başlar, ölünceye kadar devam 
eder.

Bilinçaltı gün içinde karşılaştığı binlerce ve ayrıntı-
sına kadar kaydettiği mesajlardan önemsiz olanları hızla 
unutur. Fakat, gün içinde karşılaşılan, kaydedilen üç tür 
mesaj unutulmaz. Bunlar; dehşet (terör),cinsellik(sex) 
ve ölüm (dead-kill) dir. Bunlar, duygu ve düşüncelerdeki 
davranışları belirler. Bilinçaltı bunlara her zaman öncelik 
verir.  Analitik psikolojinin kurucusu; İsviçreli Carl Gus-
tav Jung’un  ‘’arketip’’ diye adlandırdığı bu davranış bi-
çimleri, bilinçaltı tarafından her zaman ön plana alınır. Bu 
arketipler, insan davranışlarını belirlemekte öncülük eder.

Bu arketiplerin öncelikli olması, insan doğasına uygun 
bir yapıdır. Ama,hainlerin sinsi planları, burada devreye 
girmektedir. Satmak istediği, pazarlamak istediği ürünün, 
yada vermek istediği dü-
şüncenin, fikrin içerisine, 
çıplak gözle fark edile-
meyecek şekilde  ‘’sex’’ 
kelimesi ve dehşeti simge-
leyen ‘’kurukafa’’ sembolü 
yerleştirilerek, bilinçaltı 
tarafından kaydedilmesi 
sağlanır ve o ürüne önce-
likli olma davranışı kazan-
dırılır.

Bilinçaltı mesajlar ve 
bilinçaltı reklamlar konu-
sunda birçok kitap yazan 
Dr. Wilson Bryan Key, bir 
reklamda, bilinçaltı me-
sajların hazırlanması için 
50000$ harcandığını tespit 
etmiş. Meblağın, bu kadar 
büyük olması bile, veril-
mek istenen mesajın ne 
büyük tahribat yapacağını açıkça göstermektedir.

İnsan, günlük girdilere farkında olmadan cevap verir 
veya bir şeylerden etkilendiğini fark eder ama ne olduğu-
nu anlayamaz…

Bilinçaltı mesajlar;
1. Görsel mesajlar:Takistoskopik mesajlar ve görsel 

gizlenmiş mesajlardır. (Alan perdeleme, zemine sıvama, 
ışığa giydirme, görüntü yedirme, 25. Kare vs.)

2. Ses mesajları: Fona gizlenmiş, duyum altı, hız-
landırılmış mesajlardır.

İnsan, herhangi bir görüntüye baktığında, saniye-
de,655 satır ve frame denilen 24 kare görebilir. Bir video 
veya sinema filmi; saat, dakika ve saniye ile ölçülür. Bun-
dan sonra kareler söz konusudur. Bir saniyelik görüntü 
24 kareden oluşur. Bu, bir anlık ekran görüntüsüdür. Her 
327,5 satırda ‘’conrol-track’’ denilen aralıklar vardır. İşte, 
bilinçaltı mesajlar bu aralıkların kesilip yerine konulması 

ile oluşturulur.  Bu karelere 25. Kare adı verilmekte… 
Film izlenirken asla farkedilmez 25. Kare…Ama bilinçal-
tı onu kaydeder.

Birçok kere başımıza gelmiştir, mutlaka. Bir film iz-
lerken aklımıza bir dondurma bir çikolata ya da herhangi 
bir yiyecek gelir. Filmin en sürükleyici yerinde kalkıp 
mutfağa koşarız. %100 emin olalım ki o tür filmlerde 25 
kare mevcuttur. 

1950’lerin sonuna doğru, CIA’nın başlattığı bir MK 
ULTRA projesi vardı. Daha sonraları bu projelerden vaz 
geçildi. Detaylarına fazla girmeden beyin kontrolü ile bir 
kıza cinayet işletilmişti, kız kendine geldiğinde kesinlikle 
o cinayeti kendisinin işlemediğini savunmuştu.

Kulağımız, 20 ila 20000 herts aralığındaki sesleri işi-
tir. Bu aralıkların dışındaki sesleri asla duyamaz. Kulağın 
duymaması o seslerin yok olduğu anlamına gelmiyor 
tabi… Bilinçaltı bu sesleri fark eder ve kaydeder. Dijital 

( sayısal) sesler üzerinde 
bu günün teknolojisi işlem 
yapmak çok kolay, çok ba-
sit. Dolayısı ile bu sesler, 
bilinçaltı mesajların ve-
rilmesi için oldukça elve-
rişli konumdadır. Bugün, 
internetten indirilen çoğu 
müzik, gençliğimizin baş 
belası durumunda…

Amerika, Irak’ı işgal 
etmeden yaklaşık bir yıl 
öncesi, Kuran-ı Kerim ya-
yınlarının arka planlarında 
kulağın duyabileceği ara-
lıkların dışında ‘’ Diren-
meniz faydasız, silahları 
bırakın.’’ şeklinde mesajlar 
yayınlandı. Irak askerleri-
nin nasıl teslim oldukları 
herkesçe malum…

 
         Bilinçaltı mesajlar sadece ticari kaygılar ile hazır-
lanmamaktadır. Burada adlarını saymaya lüzum görme-
diğimiz Masonik örgütler, New-Age tarikatlar ve terör 
örgütleri de bu bilinçaltı mesajları kullanmakta. 

Türk gençliği de bu kıskaca dahil edilmiştir.
Bilhassa 1-10 yaşları arasındaki çocuklarımız bü-

yük bir tehlike içerinde... Evimizin baş kösesine kur-
duğumuz televizyonlardaki çizgi filmlerin çoğu bilinçaltı 
mesajlarla doludur.  En kaba tabirle pornografik görüntü-
lere bile yer verilmekte bu çizgi filmlerde…

Çok ünlü bir çizgi film var, sinema filmi; ‘’Aslan 
Kral’’ diye. Bu film, birçok ciddi yayında bilinçaltı me-
sajların en fazla verildiği, kullanıldığı film olarak örnek-
lendirilmektedir. Bu filmin afişindeki aslanın yüzünün 
dikkatle baktığınızda, çıplak bir kadın figürü ile oluşturul-
duğu, film içerinde aslanın ayaklarının yere vurduğunda, 

“İnsan, herhangi bir görüntüye 
baktığında, saniyede,655 
satır ve frame denilen 24 kare 

görebilir. Bir video veya sinema 
filmi; saat, dakika ve saniye ile 
ölçülür. Bundan sonra kareler söz 
konusudur. Bir saniyelik görüntü 24 
kareden oluşur. Bu, bir anlık ekran 
görüntüsüdür. Her 327,5 satırda 
‘’conrol-track’’ denilen aralıklar 
vardır. İşte, bilinçaltı mesajlar bu 
aralıkların kesilip yerine konulması 
ile oluşturulur.”
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çıkan toz bulutları ile gökteki bulutlara giydirilmiş‘’sex’’ 
yazısı çıktığı açık bir olgudur.

Ancak hiç kimsenin şimdiye kadar yazmadığı ya da 
fark edip yazmadığı bir konuyu burada açıklayacağım: 
Hollywood’ un sıklıkla kullandığı bir mesaj vardır; filmde 
bir kötülük yapıldığında, yapılmak istendiğinde, bir terör 
estirildiğinde,bir dehşet sergilenmek istendiğinde,gökte 
ay; mutlaka hilal şeklindedir. Ve çoğu zaman ay ve yıldız 
birliktedir.

Bugün altı köşeli yıldız gördüğümüzde ne aklımı-
za gelir? Ya haç gördüğümüzde? Ay ve yıldız Türki-
ye Cumhuriyeti’nin bayrağı olmakla birlikte, hilal; 
İslamiyet’i, yıldız ise Türklüğü simgelemektedir. İslam 
ve Türklük düşmanları olan Batı; yüzyıllardan bu yana 
getirdikleri kin ve öfkelerini bilinçaltı mesajlarla genç 
kuşaklarına daima vermektedir.  

Aslan Kral filminin (Türkçe seslendirilmiş halinde) 29 
ila 30 dakika arasında sırtlanlar, aslana suikast yapma dü-
şüncesini (şarkı ile birlikte) açıklarken, gökte hilal belirir 
ve tüm sahneyi kaplar. Yine aynı filmin 40 ila 41 dakika-
ları arasında aslanların bulunduğu yer, sırtlanlar tarafında 
yakılıp, yıkılmıştır. Ne hikmetse, ay yine hilal şeklindedir. 
40. dakikanın sonlarına ay ve yıldız birlikte gökyüzünde 
sergilenmektedir.

Son söz olarak; gençliğimizin, özellikle çocukları-
mızın bu maraz durumdan uzak tutmamanın çareleri 
bulunmalıdır. Tv ve film izlememek, müzik dinlememek 
elbette çözüm değil. Aralarında ülkemizin de bulunduğu 
birçok ülke bu bilinçaltı mesajları veren yapımlara çeşitli 
yaptırımlar uygulamaktadır. Buna rağmen bu bilinçaltı 
mesajlar dozunu artırarak kullanılmaktadır.

Bir bilgisayara virüs girdiğinde format çekilir ki bu 
marazi durum ortadan kalksın. İnsanoğlu hem görsel hem 
de işitsel tehlikelerin altındadır. Münevverlerin/aydınla-
rın, Türkiye için önerdiği çareler, maalesef çok cılız bir 
temenniden öte gidemiyor. Zira esas köküne/temeline inip 
canalıcı değişiklikleri sistematik ve metodik uygulamaya 
geçirmek yerine, pasif bireysel veya kulüp-vari tavırlarla 
olayı geçiştirmeye varıyor tüm çabalar.

Biz millet olarak, bu tehlikeyi bertaraf edebilmek için 
tabir caizse öze dönüş formatını çekmemiz gerekmekte-
dir…

Norveçli yazar Roald Dahl; ‘’Lütfen, yalvarıyorum 
gidin televizyonunuzu çöpe atın ve boşalan yere güzel bir 
kütüphane kurun.’’ diyerek televizyonun insanlara nasıl 
zararlı bir vasıta olduğunu göz önüne seriyordu.

Bugün televizyon seyretmemek, müzik dinlememek 
kabil değil. Günlük yaşantının bir parçası halin gelmiştir. 
Bu araçlar karsısında geçirilen vaktin hem değerlendiril-
mesi, hem de insan katkıda bulunması gerekir.

Konularını toplumun yapısından, kahramanlarından 
alan filmlerin yapılacağı milli sinema kurulmalı. Ameri-
kan yaşantısının çarpık ilişkileri yeterince aile yapımızı 
yozlaştırdı, bu tarz filmlere televizyonlarda, sinemalarda 
yer verilmemeli artık. Fransız romanlarından adapte edil-
miş filmler, toplumu dağıtıyor, bunu görmemek için kör 
olmak gerekir. Kendi aile yaşantımızı ön plana çıkaran 
filmler, çocuklarımıza insan sevgisinin, tabiat sevgisinin 
yanında vatan ve millet sevgisinin verildiği çizgi filmler; 
bize ait müzikle bezenerek çekilmelidir.

İnternette herhangi bir ürünü inceleyelim. Açtığımız 
her sayfada ya o ürün ya da o ürüne benzeyen ürünlerin 
reklamı hemen önümüze seriliyor. Bu demek oluyor ki, 
kullandığımız işletim sistemlerinde internete bağlı ol-
duğumuz her an kayıt altına alınıyoruz. Girdiğimiz her 
sayfa, yazdığımız her yazı birileri tarafından kopyalanıp 
depo ediliyor. İnsanların istek ve davranış şekilleri belir-
lenerek sınıflandırılıyor. 

Kendi işletim sistemimizi, kendi web sayfası tarayı-
cılarımızı yapmak zorundayız. Tarayıcılar ziyaret edilen 
sayfalardaki video, film ve seslerdeki bilinçaltı mesajların 
varlığını uyarmalıdır.

Aklımızdan çıkarmayalım: Masonik örgütler tüm dün-
ya ölçüsünde tek din, tek millet, tek para sitemini; yani 
kendi teklerini dayatmak için, dinsiz bir hayat tarzı yer-
leştirmek için bilinçaltı mesajlara yer vermektedirler.

Yabancı müzik ve filmler her nerede yayınlanırsa ya-
yınlansın, bilinçaltına ait mesajların olup olmadığı mutla-
ka sıkı denetlenmeli. Buna aracı olan kurum ve kuruluşlar 
gerekli cezayı almalıdır.

KAYNAKÇA
1. http://www.businessinsider.com/subliminal-

ads-2011-5
2. PROTECTION AGAINST SUBLIMINAL AD-

VERTISING-master tezi-Stefan Bernritter)
3. Ben Meyer-Protect your Brains, Subliminal Mes-

saging is Everywhere
4. Eşik altı büyücüleri-Ahmet şerif İzgören
5. Eif Akar- makale Jung’ un arketip kavramları 
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LOZAN ANTLAŞMASININ SÜRESİNİN 
2023’TE BİTECEĞİ YALANI

Tam bağımsızlık üzerine kurulu dünyanın en masum, 
en cesur ve en insancıl savaşlarından olan Türk kurtuluş 
savaşı sonucu imzalanan Lozan Antlaşması Türkiye’nin 
bağımsızlığının tescillendiği bir antlaşmadır. Sömürgeci 
devletlerin Anadolu’yu paylaşma konusunda anlaşıp dört 
bir koldan başlattıkları işgallerin son bulduğu bir antlaş-
ma olan Lozan Antlaşması, Anadolu’nun Türklere ait ol-
duğunun bir kez daha tescillenmesi anlamına gelmektedir.

Lozan Antlaşmasını imzalanana kadar çok sıkı dip-
lomatik mücadeleler yaşanmıştır. Birkaç  defa kesintiye 
uğramasına rağmen Türk heyetinin gösterdiği üstün fera-
gat sayesinde Erzurum kongresinde edilen milli yemine 
büyük ölçüde sadık kalınarak bağımsız bir vatanın sınır-
ları çizilmiştir. 

Dönemin konjonktürel şartları değerlendirildiğinde 

Lozan Antlaşmasının büyük bir diplomatik zafer oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Osmanlı devletinin 17. Yüzyıldan 
itibaren imzaladığı birçok anlaşmada, savaşlarda elde 
edilen başarının masa başında kaybedildiği çok rahat gö-
rülebilmektedir. Ancak Lozan Antlaşması bizim kurtuluş 
savaşında kazandığımız topraklardan daha fazla bir yer 
elde etmemizi sağlamıştır. Lozan Antlaşması sadece ülke 
sınırlarının belirlenmesi amacıyla imzalanmış bir ant-
laşma da değildir. Bunun içeresinde ekonomik siyasi ve 
kültürel bakımdan da bir takım kazançlar elde ettiğimiz 
anlaşılmaktadır. 

Lozan Antlaşması), 24 Temmuz 1923 tarihinde 
İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, 
Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve 

Hakan TUNÇ
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Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısın-
daki Beau-RivagePalace’ta imzalanmış barış antlaşma-
sıdır. Antlaşmanın içeriği kapsamı oldukça geniştir. 312 
sayfadan oluşan Lozan Antlaşması, Osmanlı devletinin 
yüzyıllarca çözemediği birçok sorunu da çözüme kavuş-
turmuştur. Ancak Lozan’la bütün meseleler yüzde yüz 
halledilmiştir diyemeyiz. O dönemin şartlarında bazı 
sorunlar ileriki tarihlere ertelenmiştir. Bu erteleme, Lozan 
Antlaşmasının belli bir süresi var olduğu anlamına gelme-
mektedir. 

Lozan Antlaşması iyi bir diplomatik dille yazılmıştır. 
Fakat son dönemlerde Atatürk’le sıkıntısı olan kimi çev-
reler Lozanantlaşması yüzden Atatürk ve silah arkadaş-
larına sistematik bir saldırı içerisindeler. Yıllardan beri 
üzerinde çalıştıkları Lozan Antlaşmasının bir hezimet 
antlaşması olduğu yönündeki iddialarını, Lozan’da gizli 
maddeler var yalanıyla sürdürmektedirler. Hiçbir bilgi 
belge buldu olmayan sadece ortalığa atılmış saçmalıklar-
dan ibaret olan bu yalanlarla insanlarımızın aklı karıştı-
rılmak istenmektedir. Özellikle internet yoluyla yayılan 
bu bilgi kirliliğine karşı uyanık olmak gerekir. Bir kere 
Lozan’ın gizli maddeleri diye ortaya atılan maddeler ol-
dukça özensiz ve Lozan’da belirtilen diplomatik dil ve 
üsluba hiç de uygun olmayan maddelerdir. Bu zırvalardan 
birkaç tanesini paylaşırsak ne demek istediğimiz daha iyi 
anlaşılacaktır:

“MADDE 2: Türkiye, Boğazlar üzerindeki 
hâkimiyetinden 24 Nisan 2023›ü 25 Nisan 2023›e bağla-
yan gece yarısı tamamen vazgeçecek ve bölge, anlaşmada 
imzası bulunan diğer devletlerin hâkimiyeti altına gire-
cektir.

MADDE 7: Türkiye 24 Nisan 2023 tarihi itibariyle 
bütün yeraltı servetlerini ve doğal kaynaklarını kullanma 
hakkından feragat edecek, bu hak anlaşmada imza sahibi 
olan diğer memleketlerin olacaktır. İşbu maddeye or-
manlar, madenler ve bütün enerji kaynakları da istisnasız 
dâhildir.”

Bu maddelerin ne kadar saçma olduğunu biraz ta-
rih bilenler hemen anlayacaktır. Ekonomik işletmelerin 
millileştirilmesinde Mustafa Kemal’in ne kadar hassas 
olduğunu bilmeyen yoktur. Lozan’da özellikle kapitülas-
yonların kaldırılmasında gösterdiği hassasiyet herkesin 
malumudur. Bir de onun öncesinde İnönü Savaşı sırasın-

da Bekir Sami Bey’in Londra görüşmeleri sırasında yap-
tığı gizli bir görüşmeden sonra görevden alınma meselesi 
vardır. Bunu Aktürk’ün ağzından aktaralım:

“Efendiler, Bekir Sami Bey ile Fransız Başbakanı 
Mösyö Briand arasında da, 11 Mart 1921 tarihli bir söz-
leşme imza edilmiştir.

Bu sözleşmeye göre, Fransa ile Millî Hükûmet ara-
sındaki düşmanlığa son verilecek. Fransızlar, silahlı çe-
telere, biz de mücahitlerimize silâhlarını bıraktıracağız… 
Zabıta kuvvetlerimize Fransız subayları alınacak… Fran-
sızlar tarafından kurulacak zabıta kuvvetleri olduğu gibi 
kalacak… Fransa’nın boşaltacağı yerlerle, Elâzığ, Diyar-
bakır ve Sivas illerinin ekonomik gelişmesi için yapıla-
cak teşebbüslerde üstünlük hakkı ve Ergani madenlerini 
işletme imtiyazı da Fransızlara verilecek… v.b.

Hükûmetimizce, bu sözleşmenin de kabul edilmemesi-
nin sebeplerini sıralamaya gerek yoktur sanırım.”

Anadolu’nun hala işgal altında olduğu halkın savaş-
larda perişan düştüğü bir kurtuluş mücadelesi verildiği 
dönemde bütün dünyaca yalnız bırakıldığı bir anda Be-
kir Sami Bey’in belki de iyi niyetli olarak imzaladığı 
bu antlaşma Mustafa Kemal tarafından reddedilmişidir. 
Eğer iddia ettikleri gibi Lozan yüz yıllık bir süreliğine 
imzalanmış olsaydı Mustafa Kemal Londra görüşmele-
rinde gösterdiği hassasiyeti Lozan’da niye göstermedi 
diye akıllara gelirdi. Lozan’da gizli maddelerin olduğunu 
İsmet paşa ile Lord Kurzon arasında geçen şu diyalog 
yalanlamaktadır:

“Aylardır müzakere ediyoruz. İstediklerimizin hiçbiri-
ni alamıyoruz. Biliniz ki, geri çevrilen isteklerimizin hep-
sini cebimize atıyoruz. Yorgun ve yoksul bir ulussunuz. 
Ülkeniz yıkık. Yarın, bunları onarmak ve kalkınmak için 
bizden yardım isteyeceksiniz. -ABD temsilcisini işaret 
ederek- para bende, bir de O’nda var. O zaman cebimiz-
dekileri çıkarıp birer birer önünüze koyacağız.” (15 Eylül 
1980, DTCF, Ankara)

Bugün bağımsız sınırları belli egemenlik yetkisini 
Türk milletinin kullandığı bir vatanda yaşıyorsak, bunu 
Lozan Antlaşmasıyla kazandığımız haklara borçluyuz. 
Konumuzu ebedi önder Atatürk’ün Lozan Antlaşmasıyla 
ilgili şu ifadesiyle son vermek istiyorum:

“Lozan Barışı, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. 
Türk ulusu için siyasal bir utku (zafer) oluşturan bu 
Antlaşma’nın, Osmanlı tarihinde benzeri yoktur. Ulu-
sumuz, bununla gerçekten övünebilir ve Türk ulusunun 
yüksek bir yapıtı (eseri) olan bu antlaşmanın yüksek de-
ğerini değerlendirmesi gelen gençliğin, bunu geçmişte ya-
pılmış antlaşmalarla karşılaştırması gerekir. Bu nedenle, 
Lozan görüşmelerinde her türlü siyasal mücadelelere gö-
ğüs gererek sonucu elde etmede bir zekâ göstermiş olan 
İsmet Paşa Hazretleri’ni saygı ile anmak görevimdir.” 
(1927, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt V, syf. 47)

“Bugün bağımsız, sınırları 
belli, egemenlik yetkisini 
Türk milletinin kullandığı 

bir vatanda yaşıyorsak, 
bunu Lozan Antlaşmasıyla 
kazandığımız haklara 
borçluyuz. 
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 Üzerinde yaşadığımız topraklar yüzyıllardır bizle-
re yurtluk etmiş ve ebedi vatanımız olmuştur. Bu süreç 
yaşanırken milletimizce şüphesiz sıkıntılar yaşanmış 
ve ağır bedeller ödenmiştir. Devletimiz güçsüz olduğu 
dönemlerde medeniyetlerin ve çıkar gruplarının müca-
dele alanı olurken, güçlü dönemlerinde ise her aktörün 
hareket tarzını bize göre belirlediği topraklar olmuştur. 
Doğu ve Batı, güç gösterilerini veya menfaat mücade-
lelerini hep bu topraklarda yürütmüştür. Din eksenli 
baskılar güney ve doğudan yapılır iken etnik kışkırtma 
hep Batı’dan gelmiştir. Bu gün bu baskılar bitmiş midir? 
Kesinlikle hayır, bitmemiştir, bitmeyecektir. Ta ki bizler 
onlara benzeyinceye kadar.

İslami duyarlılık gerekçesi ile kimi zaman milliyet-
çiler, ırkçı olmakla itham edilmişlerdir. Türk milliyet-
çiliği bir kavmiyetçilik, taassup ya da ırkçılık temelli 
bir anlayış olmadığı için, bu ithamları hep reddetmiştir. 
Şüphesiz bu iddiaların sahipleri bir takım kirli projelerin 
parçası olurken hiç bir şeyin farkında değildiler, şimdi 
de farkında olmuyorlar. Böyle kimselerin kime hizmet 

ettiklerine bakıldığında topraklarımızda huzursuzluk 
çıkarmak ve milli birlik ruhumuzu zedelemek isteyen-
lerce kullanıldıkları görülecektir. 15 Temmuz ihanet 
projesinin de din argümanları kullanılarak yapılan dış 
kaynaklı bir kalkışma olduğu açıkça görülmüştür. Bu 
ihaneti en iyi okuyanlar şüphesiz milliyetçilerdir. Oku-
mayan, araştırmayan ve yaşananlara ilgisiz kalan mille-
timiz için milliyetçilik ve İslam konusunda bazı tespitle-
ri yapmak yaşadığımız bu günler için faydalı olacaktır.

Hz. Peygamber (a.s) bir hadisi şerifinde “kişi kavmi-
ni sever” buyurmuşlardır. Yani fıtratı gereği bu sevgiyi 
taşır. Siz isteseniz de istemeseniz de “sever”denilmiştir. 
Soy konusunda dikkat çeken bir misal de Peygambe-
rimiz döneminde yaşanmıştır. Peygamberimiz, Hz. 
Ali’den Mekke’nin fethinde, Kabe’nin anahtarını Os-
man bin Talha’dan almasını istemiştir. Hz. Ali Osman bin 
Talha’dan zorla da olsa anahtarı alıp Peygamberimiz’e 
götürmüştür. Osman bin Talha’nın direnmesinin nede-
ni asırlardır Kabe’nin anahtarı kendi kabilesi tarafından 
muhafaza ediliyordu ve o bu anahtara sahip olma hakkı-

İSLAM’A GÖRE 
IRKÇILIKSeyit Ali ERGEÇ

Gençlik Dergisi 13



nı kaybetmek istemiyordu. Hz. Ali anahtarı Peygambe-
rimize vermeden “Emaneti ehline veriniz” mealindeki 
ayet nazil oldu ve Hz. Peygamber anahtarı tekrar Os-
man bin Talha’ya gönderdi. Daha sonra huzuruna ge-
len Osman bin Talha’ya;“Ey Ebu Talha oğulları, atala-
rınızdan kalan bu anahtarı zalim olmadıkça senden ve 
senin soyundan ebediyen kimse alamaz” buyurdu. Bu-
radan da anlaşılacağı üzere şüphesiz Kur’an-ı Kerim’e 
göre üstünlüğün takvaca olduğunu bilen bir Peygam-
ber, Kabe’nin bakım işini dünyaya ait bir iş görerek, 
işi ehline teslim etmiştir. Bu teslim etme sadece Osman 
bin Talha ile de sınırlı kalmamış, Kabe’nin anahtarı ve 
Kabe’nin bakım işini Osman bin Talha’nın soyu olan 
Talhaoğulları soyuna vermiştir (ki; o zaman bir rivayete 
göre henüz Osman bin Talha Müslüman bile değildir.)
Böylece “soy”dan kaynaklanan özellikler Peygamberi-
mizce de karşılık bulmuştur. Bugün bile aynı Talhao-
ğulları, Kabe’nin anahtarının sorumlusudur. Kimse ben 
takvaca daha üstünüm deyip, Kabe’nin anahtarı konu-
sunda hak iddiasında bulunmuyor.

Bir gün Peygamberimize Vasile b. El-Eska; “Kişinin 
kavmini sevmesi ırkçılık sayılır mı?” diye sordu. Hz. 
Peygamber de; “Hayır, ırkçılık, kişinin kavminin yaptı-
ğı zulmüne yardımcı olmasıdır.” diye buyurdu. Yani bir 
kişi bir hakkın tesliminde kan bağı nedeniyle hak-
lının yanında durmuyorsa veya kan bağı nedeniyle 
zulüm yapanı koruyor, kolluyor veya zulme ortak 
oluyorsa bu ırkçılık olarak görülmüştür. Yoksa kişi-
nin soyu için güzel şeyler istemesi, soyunu düşünme-
si, soyu ile övünmesi ve tarihe ait bir hakkın teslim 
edilmesi ırkçılık değildir.

Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi 124. Ayette mea-
len söyle denilmektedir;Hani Rabbi, İbrahim’i birtakım 
emirler ile denemiş, o da onları yerine getirmişti. Bunun 
üzerine Allah; “Seni insanlara önder yapacağım” demiş-
ti. İbrahim; “Soyumdan da” deyince, Allah; “Zalimler 
bu taahhüdümün kapsamına asla giremezler” buyurdu. 
Hz. İbrahim (a.s) Allah-u Teala’dan Kur’an’da geçtiği 
üzere soyu için önderlik istemekte bir sakınca görme-
miştir.Al-i İmran Suresi 38. Ayette ise; Orada Zekeriya 
Rabbine dua etti: “Rabbim, bana katından tertemiz bir 
soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin” dedi.
Diyerek peygamberlerin bile soyları için dua ettikleri ve 
soylarının temizliğini istedikleri açıkça görülmektedir. 
Yine Kuran-ı Kerime göre Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İs-
mail (a.s) da soyu için dua etmiştir. Bakara Suresi 128. 
Ayette mealen söyle denilmektedir. “Rabbimiz! Bizi 
sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana 
teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve il-
kelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbele-
ri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”

Tüm bu gerçeklerin yanında, Hz. Muhammed 
(a.s)’ın övgüsüne mazhar olan bir milletin fertleri-
yiz. Allah Resul’ünün övdüğü komutanı ve orduyu 
bizim sahiplenmemiz kadar doğal ne olabilir? Bin yıl 
önce Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügatit Türk adlı 

eserinde “öğrenmek aklın gereği” dediği Türk dili, 
Türk Milleti ve Türk kültürü çerçevesini görmemek 
mümkün mü? Bu sahiplenme inancımızın gereği de-
ğil midir? Komutan ister Fatih Sultan Mehmet ol-
sun isterse Başbuğ Atatürk olsun. Övülen ordu, ister 
Osmanlı Ordusu olsun, ister Milli Ordumuz olsun. 
Biz hiçbir fark gözetmeksizin ordumuzla da komu-
tanımızla da övünürüz, sahipleniriz ve onlarla gu-
rur duyarız. Asıl reddetmemiz gereken Arap ırkçılığı 
temelli Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıka-
rılan pek çok uydurma hadisler olmalıdır. Bu uydurma 
hadislerin yüzünden milletimizin yaşadığı tahribat hala 
devam etmektedir. Şöyle ki; İslam inancına tamamen 
zıt olan “Arapça konuşanlar cennete, Türkçe konuşanlar 
cehenneme gider, Allah Farsçadan nefret eder”ifadesi 
görmemiz gereken tehlikeli noktayı ve bulunduğumuz 
baskıyı ortaya koyması açısından önemlidir. Sanki Ebu 
Cehiller, lanetli Ebu Lehepler ve diğerleri Arap dilini 
konuşanlar değillermiş gibi dilimizi konuşmayı bile 
bize fazla görüyorlar.

Verdiğimiz bu misallerden de anlaşılacağı üzere 
İslam’da kavmiyetçilik yasaktır, bunu herkes kabul et-
mektedir. Fakat Peygamberlerin içinde yaşadığı toplu-
ma kavmim diye hitap etmesini ve bazı peygamberlerin 
soyu için dua etmelerini de yok sayamayız. Kavmi-
yetçilik ve asabiyet yani kabilecilik ve ırkçılık hakkın 
aranması, hukukun sağlanması ve zulmün söz konusu 
olduğu konularda dikkat edilmesi gereken bir durum-
dur. İslam’da ırk temelli sınıfsal bir üstünlük reddedil-
miştir. Türk milliyetçiliği sınıfsal üstünlük temelinde bir 
fikir olmayıp hars temelinde vatan sevgisini ifade eder. 
Yani; Hz. Peygamber (a.s) nasıl Medine Vesikasında 
Medine’de yaşayan Yahudileri ümmet olarak görmüşse 
biz de ülkemizde yaşayan ve kendisini Türk hisseden 
herkesi Türk görüyoruz. Türkiye’yi vatan bilip, yaşama 
istek ve iradesini ortaya koyan herkese de Türk vatan-
daşı diyoruz. Bundan gayrisi laf-ü güzaftır. Türk isen 
övünmeye her çağda hakkın vardır.

“Komutan ister Fatih Sultan 
Mehmet olsun isterse 
Başbuğ Atatürk olsun. 

Övülen ordu, ister Osmanlı 
Ordusu olsun, ister Milli 
Ordumuz olsun. Biz hiçbir fark 
gözetmeksizin ordumuzla da 
komutanımızla da övünürüz, 
sahipleniriz ve onlarla gurur 
duyarız.”
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KAYSERİ’DE MİLLÎ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER:

Mehmet ÇAYIRDAĞ

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANI 
KAMBERLİ OSMAN BEY

Kayseri’de Millî Mücadeleye hizmet edenler yazı se-
rimizde Develi kahramanları önemli bir yer işgal etmek-
tedirler. Bu yazımızda yine onlardan büyük vatanperver, 
değerli insan, dönemim belediye başkanı Osman Nuri 
Bey’i anlatmaya çalışacağız.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Millî Mücadele-
de Develi’nin, sadece Kayseri için değil bütün vatan 
için çok önemli bir konumu bulunmaktaydı. Adana ve 
Mersin’i işgal eden Fransız ve Ermeniler, Develi yakını-
na kadar yaklaşıp, Develi’nin nahiyesi olan Bakırdağ’ı 
(Rumlu), dahi işgal etmişler ve zamantı suyunu sınır 
yapmışlardı. Buradan ikinci bir hareketle Develi’yi ele 
geçireceklerdi ki Develili Ermeniler bunu heyecanla 
bekliyorlardı, ardından da Kayseri’ye yürüyeceklerdi. 
Planları böyle idi. Sivas Kongresine Kayseri’nin üç 
delegesinden biri olarak giden büyük vatan evladı, iş 
adamı Katip Zade Nuh Naci Bey durumun vahametini, 
zaten konuyu bilen Mustafa Kemal Paşa’ya arz etmiş, 
Develi ve ardından Kayseri düşerse Millî Mücadelenin 
ne büyük bir zorlukla karışılacağını anlatmıştır. Mustafa 
Kemal Paşa da bunun üzerine Sivas’ta baştan beri ken-
disine yardımcı olan, Millî Mücadelenin önderlerinden 
Kılıç Ali Bey’i gönderip burada durumu yerinde tetkik 

etmesi ve Develi’de Kuvay-i Milliyeyi harekete geçme-
sini istemiştir.

1919 yılı Ekim ayında Develi’ye gelen Kılıç Ali 
Bey’i Erciyes Tekir yolu üzerinde Kaymakam Atıf Bey, 
Askerlik Şubesi Reisi, Jandarma Komutanı ve Beledi-
ye Başkanı Osman Bey karşıladılar ve kalmak üzere 
Başkan’ın evine getirdiler. Kılıç Ali Bey tabiî ki Sivas 
Kongresiyle kurulmuş bulunan, başkanlığını Atatürk’ün 
yaptığı Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti 
Heyet-i Temsiliyesinin yetkili bir elemanı idi.

Develi halkı İstanbul hükümetinden gelen Millî Mü-
cadele karşıtı ferman ve fetvalarla Sivas’tan, Mustafa 
Kemal Paşa’dan gelen haberler arasında kalmışlardı. 
Ancak çoğunluk Milli Mücadele taraftarı idi ve ilçenin 
idarecileri başta Kaymakam Atıf Bey, Belediye Başkanı 
Osman Bey ve gönüllü olarak Milli Mücadeleyi yürüten 
yedek subaylar Osman Çoşkun (Nuri) Bey arkadaşları 
Atatürk ve Kuvay-ı Milliye taraftarı olarak memleket 
için bir şanstılar ve halkta itibarları vardı.

Kılıç Ali Bey eski belediye binasında beldenin ileri 
gelenlerinin iştirak edeceği bir toplantı tertip etti. Top-
lantıya itibar çok fazla idi. Salon hıncahınç dolmuştu. 
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Kılıç Ali Bey yanında Kaymakam, Belediye Reisi, Jan-
darma Komutanı ve Askerlik Şubesi Reisi olduğu halde 
salona geldi. Herkes ayağa kalkarak saygı gösterdiler. 
Kılıç Ali Bey özetle şunları söyledi:

“Muhterem Develililer ben Anadolu ve Rumeli 
Müdafaay-ı Hukuk Cemiyetinin geniş yetkili bir mu-
rahhasıyım. Durum bildiğiniz gibi çok naziktir. Düşman 
Zamantı suyuna kadar sokulmuştur. Mustafa Kemal 
Paşa pek yakında bu havaliye büyük askeri kuvvetler 
yollayacaktır. Ancak bu kuvvetler gelene kadar siz De-
velililer silahlanıp kuvvet toplayarak düşmana karşı 
çıkacaksınız.” Bunları söyledikten sonra cebinden çı-
kardığı kâğıttan Erzurum ve Sivas Kongrelerinin karar-
larını okuyup yerine oturdu. Ardından Belediye Başkanı 
Osman Bey söz aldı:

“Arkadaşlar, biliyorsunuz İstanbul düşman işgali 
altındadır. Memleketimizi de parçalayıp paylaşmak is-
tiyorlar. İşgal altındaki İstanbul’dan sizi yanıltan fetva 
ve fermanlar göndermekdedirler. Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri Padişahımızın emri ile Anadolu’ya geçmiş-
tir. Doğuda ordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa ile 
beraberdir. Yurdumuzu ve Padişahımızı kurtarmaya 
çalışmaktadırlar. Düşman işgali altındaki başkentten 
doğru dürüst bir emir çıkmaz. Bize düşen vazife Mus-
tafa Kemal Paşa’nın yolunda ve emrinde yürümektir.” 
dedi ve elindeki Mustafa Kemal Paşa’dan gelen telgrafı 
okuttu. Daha sonra Kaymakam Atıf (Tüzün) Bey Kılıç 
Ali Bey’den müsaade alarak ayağa kalkıp konuşmaya 
başladı:

“Efendiler çok nazik anlar yaşıyoruz. Vereceğimiz 
karar memleketin istikbali bakımından önemlidir. Be-
lediye Başkanının okuttuğu telgraflardan da görüldüğü 
üzere Mustafa Kemal Paşa Padişahımızı ve yurdumu-

zu kurtarmaya çalışmaktadır. İstanbul işgal altındadır. 
Oradan çıkan emirlere güvenilmez. Kumandanları-
mızın çalışmalarını sekteye uğratmak için İngilizler 
ferman ve fetvalarla milletimizin zihnini karıştırmak, 
birbirine düşürmek istemektedirler. Bunlara asla itibar 
etmeyeceğiz. Hak bildiğimiz kurtuluş yolunda, Musta-
fa Kemal’in yolunda yürüyeceğiz. Başka farklı kurtuluş 
çaresi yoktur.” dedi. Resmi sıfatı bulunan Kaymakamın 
cesaretle yaptığı bu konuşma, toplantıdakileri biraz 
daha rahatlatmıştı.

Halk bu şekilde ikna olmuşken vaktiyle nahiye 
müdürlüğü ve tahribat katipliği yapmış, şimdi ticaret-
le uğraşmakta olan, halkın iyi tanıdığı Hacı Seyit-Za-
de Osman Efendi söz istedi. Yaptığı konuşmada Millî 
Mücadele taraftarlarını ağır şekilde tenkit etti. Bu yolda 
yapılan çalışma ve hareketlerin memleketi daha büyük 
felaketlere sürükleyeceğini, meselenin anlaşma yolu ile 
halledilmesi gerektiğini belirtti. Onun, halkta kötü tesir 
bırakacak bu konuşması Kılıç Ali Bey’i harekete geçir-
di. Yetkilerini kullanarak harp divanına verilmek üzere 
Hacı Seyit-Zade’yi hapsettirdi. Hacı Seyit-Zade’nin bu 
durumu halka çok fazla tesir etmedi ise de, mücadele 
yolunda hiçbir pürüz bırakmamak isteyen Kaymakam 
ve Belediye Reisi, Kılıç Ali Bey’den onun affını ta-
lep ettiler. Kılıç Ali Bey, karşılıksız affetmek durumun 
ciddiyetini bozar. Hacı Seyit-Zade, Develi’de kurulan 
Müdafaay-ı Hukuk Cemiyetine 40 top kaput bezi, 500 
çinik buğday, 100 lira da bağışta bulunmalı. Müdafaay-ı 
Hukuk Cemiyetine bil fiil girmek, Kuvvay-ı Milliye-
cilerle bir olup çalışmak üzere affedilebilir dedi. Hacı 
Seyit-Zade şartları olduğu gibi kabul etti. Hapisten çık-
tı. Belediyede bulunan Kılıç Ali Bey’e gelerek ellerine 
sarılıp af diledi ve hatasını kabul etti. Müdafaay-ı Hu-
kuk Cemiyetine kaydını yaptırdı. Beraber çalışacağı-
na dair yemin etti. Orada bulunanlar gözyaşları içinde 
birbirlerine sarıldılar. Hacı Seyit-Zade’yi daha sonra 
Müdafaay-ı Hukuk Cemiyetinin başkanlığına getirdiler 
ve o kısa zamanda ilçeden 30 bin lira gibi büyük bir 
meblayı (30 bin altın lira) toplamaya muhaffak oldu.

                Devam Edecek.

“Hacı Seyit-Zade Osman Efendi 
söz istedi. Yaptığı konuşmada 
Millî Mücadele taraftarlarını 

ağır şekilde tenkit etti. Bu yolda 
yapılan çalışma ve hareketlerin 
memleketi daha büyük felaketlere 
sürükleyeceğini, meselenin 
anlaşma yolu ile halledilmesi 
gerektiğini belirtti. Onun, halkta 
kötü tesir bırakacak bu konuşması 
Kılıç Ali Bey’i harekete geçirdi. 
Yetkilerini kullanarak harp divanına 
verilmek üzere Hacı Seyit-Zade’yi 
hapsettirdi.”
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Bunlardan ilki Müslüman’ı, diğeri Hıristiyan (Kato-
lik) insanı günahından kurtarma(!) ameliyesidir.

Hıristiyan kiliseye gider, orada hususi yapılmış ka-
fesli hücreye girer; karşısında papaz veya rahip vardır. 
Ona işlediği günahı itiraf eder. İtirafta bulunduğu kişi de 
o günahı affettiğini söyler. Adam kurtulur(!) 

Bu iki günah çıkarma işlemi arasında bazı farklar 
vardır. Hıristiyan’ın yaptığı dinîdir. Çünkü kitapların-
da bu hüküm var. Toplu günah çıkarma için, Eski Ahit 
(Tevrat) Levililer, 16/21’e bakılabilir. Ferdî günah çı-
karma içinse, Yeni Ahit (İncil) Matta, 3/6’ya bakılabi-
lir. Papazın veya rahibin yetkisine gelince, o da dinîdir. 
“Kutsal Ruh” onlara, konsüller eliyle dinlerine hüküm 
ekleme, hüküm çıkartma yetkisi tanımaktadır. 1215’te 
toplanan 4. Laterano Konsili kararı ile her Hıristiyan 
ömründe en az bir defa papaz önünde günah çıkart-
mak mecburiyetindedir.  

Bizim tarafa gelince… Müslüman, tekkeye gider. 
Kendisini günahından arındıracağına, bir daha günaha 
düşmemesi için sürekli denetleyeceğine inandığı/inan-
dırıldığı bir şeyhin karşısında diz çöker, elini eline verir; 
günahlarından tövbe ettiğini şeyhe söyler, şeyh de ger-
çek bağışlayıcı olan Allah ile arası çok iyi olduğu için 
(hani o Allah dostu ya) şefaat (yardım) eder, o kulun 
günahını Dost’una bağışlatır. Günahlarından arındığını 
düşünen kul da huzurla huzurdan ayrılır. Bir daha güna-
ha düşme durumunda şeyhinin kendisini gözetlediğini 
aklına getirir ve ondan utandığı için o günahı işlemekten 
vazgeçer. Belli günlerde veya fırsat buldukça da şeyh 
efendiyi ziyaret ederek toplu ayinlere katılır, tövbesini 
tazeler.

Bak zavallı kardeşim, Mülk Suresi’nin 12. Ayeti ne 
diyor: “Kimsenin olmadığı yerde Rablerinden kor-
kanlara, işte onlara bağışlanma ve büyük mükâfat 
vardır.” Sen, söz ve hareketlerini, “Şeyh beni gözetli-
yor.” diye ayarlamaya çalışıyorsan şirke düştün demek-
tir. Zira gözetleyen şeyh değil, Allah’tır. Kaf Suresi’nin 
16. Ayeti de bunu haber veriyor:  “Andolsun ki insanı 
biz yarattık. Bu sebeple nefsinin ona ne gibi vesvese-
ler verdiğini biz biliriz. Çünkü, biz ona şah damarın-
dan daha yakınız.” 

Bir de tövbe tarifi verelim: “Bir mümin, insanlık hali, 
bilerek bir günah işler veya bir hatada bulunursa, bun-
dan dolayı çok üzülür, kendi kendini suçlar, pişman olur 
ve bütün hayatınca bir daha işlememeye karar verirse, 
Peygamberimizin tarif ettiği şekle göre tövbe etmiş olur. 
İşte bu tövbedir ki, günahı kökünden söker götürür.” 
(Mahir İz, Tasavvuf, Sf: 103)

Şeyhin, mürşidin bu arada işi ne? Tövbe ve istiğfarı 
kulun bizzat kendisi, aracısız yapacak;  Rabbinden af 
dileyecek. Samimi tövbelerin affedileceğini Kur’an bil-
diriyor.

Tarikat Tiyatrosu
Günümüz tarikatları her yönü ile din (İslam) 

dışıdır. Ben âcizane, meal, tefsir ve güvenilir Kur’an 
âlimlerinin kitapları ışığında, uzun yıllardır Kur’an üze-
rinde, gücüm ölçüsünde çalışmalar yapıyorum. Yüce 
Kitabımızın hiçbir yerinde bir şahsın huzurunda el al-
mak, tövbe almak (günah çıkarmak) diye bir şeye rast-
lamadım. 

 Kur’an-ı Kerim’in 18 yerinde “Tövbe etmek” geç-
mektedir. Onlardan bir kaçını arz edeyim:

• 2 Bakara Suresi 160. Ayetin son cümlesi: “… Töv-
beleri kabul eden ve merhametli olan Ben’im.”

• 4 Nisa Suresi 106. Ayet: “Allah’tan bağışlanma 
dile. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.”

• 110 Nasr Suresi 3. Ayetin son cümlesi: “… Hiç şüp-
hesiz Allah tövbeleri daima kabul edendir.”

 Bu 18 ayetin hiçbirinde, Haşa, “Benim kendime dost 
edindiğim kullarımdan birine git; el al, tövbe al; kendi-
ni affettir. Ben affetme yetkimi o kullarıma devrettim.” 
denmiyor. Durum bu kadar açık iken aklı başında bir 
kulun başka bir kula günahlarını affettirmek için gitme-
sini anlamak zor.  Burada, “o gidilen sıradan bir kul 
değil” itirazı gelecek; tartışmalardan bunu biliyorum. O 
“Veliyullah yani Allah dostu” imiş. Dostun zıddı “düş-
man” olduğuna göre, Allah dostu olan o sayılı kulların 
dışında kalan herkes Allah dostu olamadıklarına göre 
-haşa- Allah düşmanı oluyor.  

Hamza ERAVŞAR

Tövbe Almak
Günah Çıkartmak
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“O zat affetmiyor, affa aracılık ediyor.” diyorlar. 
Allah’ın en sevgili kulu Peygamber bile kul ile Allah ara-
sında aracı değil iken, o zat kim oluyor? Peygamber’in 
vazifesi Allah’ın bildirdiklerini kullara tebliğdir. Kendi-
sinden dua isteyenler olmuş, Resulullah o kişi ile birlik-
te onun isteği için dua etmiştir ki, bu onun Peygamberli-
ğinin gereğidir; dayanağı da ayet-i kerimelerdir.  Şimdi 
bu şeyhler  -haşa- peygamber mi oldu?

Bir de işin şu yönü var: Peygamber peygamber ol-
duğu halde, “Ben bana ne yapılacağını bilmiyorum.” 
derken o şeyh denen kişi kendisine ne yapılacağını bi-
liyor mu ki, başkalarına şefaate kalkıyor. O önce ken-
di paçasını kurtarsın, bu kadar insanı uyuttuğu için… 
Kur’an-ı Kerim’de, Huzur-u İlahi’de bu insanların, bı-
rakın şefaat etmeyi, peşinden sürüklediği kişilerden ka-
çacağı yazılıdır.

Sormadan edemiyorum: Acaba Allah dostluğunun 
ölçüsü nedir? O zatlar, o makama nasıl ulaşmış? Sonra 
nasıl oluyor da o “dostluk” 
makamına ulaşanlar hep 
aynı aileden çıkıyor? Adam 
ölüyor, yerine ya kardeşi, ya 
oğlu, ya damadı geçiyor.

Geçmiş asırlardaki tari-
katların ve mutasavvıfların 
hizmeti asla inkâr edilemez. 
Onlar din, devlet, millet, va-
tan aşkına Allah’ın kullarına 
hizmet ederdi. Malda mülkte 
gözleri yoktu. “Bir lokma, 
bir hırka” onlara yeterdi. 
“Demir asa, demir çarık” do-
laşırlardı. Şimdikilerin çoğu 
yerinen kalkamıyor. Gönül 
erlerinin en büyüklerinden 
Ahmet Yesevî, kaşık, kepçe 
yontar; geçimini onunla temin ederdi.Dervişlerin kimisi 
demirci, kimisi kalaycı, kimisi köşker, kimisi rençper, 
kimisi bileyici, kimisi çoban, kimisi tabip idi. Herkes 
elinin emeği ile geçinir, kimse hakkından fazlasını al-
mazdı. Bir de şimdikilere bakın! Erbakan’ın tarikat şey-
lerini başbakanlıkta ağırladığı sahne gözler önündedir. 
Bugünün tarikatları -iyileri var mı bilmiyorum-  para, 
mal, mülk, şan, şöhret, uçkur üzerine bina edilmiştir. Bir 
anonim şirket gibidirler.

Bir başka husus: Bunlar eliyle yetişmiş bir tek Al-
lah kulu var mı? Ağzı laf yapar hale gelenler, yazanlar, 
şeyhin marifeti sayesinde değil, kendi gayretleri ile olu-
yor. Şeyhlerin çoğunda doğru dürüst Türkçe yok, ruh-
ları etkileyecek ilim yok, bilgi yok. Kanallarına bakın! 
İnternetten şeylerin konuşmalarını dinleyin! Hep uyutu-
cu tesellemeler, içi boş laflar… Mürşidin kendisi irşada 
muhtaç…

Rabbimizin lütfedip indirdiği, şanlı Peygamberimi-

zin tebliğ ettiği İslam dini unutuldu/unutturuldu.  Di-
nimizin ana kaynağı, hayat kitabı olan Kur’an ölülere 
okunuyor. Dirilere de bir sürü hurafe anlatılıyor. Bunun, 
koca koyunun kaval dinlediği gibi dinleyicileri de eksik 
olmuyor. Geçimini dinden temin eden tacirler, doğruları 
ortaya koyan Kur’an ve Peygamber sevdalılarına ateş 
püskürüyor.

İnsan avlayan böyle yüzlerce yer var. Hepsinin de 
şirketleri,  televizyonları, radyoları, çığırtkanları, der-
gi ve gazeteleri var. Nasıl olsa, Karakoç’un ifadesi ile 
“Aferine göbek atan köle beleş kul bedava.” Kimse 
müşterisiz kalmıyor.

Dayanakları çürük
Tarikatçılık oyunu oynayanlar, kendilerine dayanak 

olarak, Kur’an’daki ”tevessül” ve “zikir” ayetlerini 
gösterirler. Bunların ne demek olduğunu, ilimlerine gü-

vendiğim şahısların tefsir ve 
mealleri ışığında ele alalım.

Önce tevessül ayeti olarak 
sığınılan Maide Suresi’nin 
35. Ayeti’nin meal ve tefsiri: 

1-Yüce Kur’an / Açıkla-
malı, Yorumlu Meali, Prof. 
Dr. Cemal Sofuoğlu ve ar-
kadaşları: “Ey iman edenler! 
Allah’ın emir ve yasakları 
konusunda duyarlı ve bilinç-
li olun. Ve O’nun hoşnutlu-
ğunu kazanmak, O’na daha 
yakın olmak için gereken 
yollara başvurun. O’nun yo-
lunda cihat edin ki, kurtuluşa 
eresiniz.” 

2-Tevhit Mesajı / Özlü 
Kur’an Tefsiri, Prof. Dr. Hasan Elik: “Ey elçimiz 
Muhammed’e iman edenler! Sizler kötülüklerden sa-
kınıp iyilikler yaparak Allah’ın emirlerine uyunuz ve 
böylece onun rızasına nail olunuz. Peygamber’e sadakat 
gösteriniz ve tevhit inancının düşmanı olan müşriklerle 
kararlı bir şekilde mücadele ediniz ki ahiret ödülüne nail 
olabilesiniz.” 

3-Muhammed Hamdi Yazır (Özetle): “Dilimizde 
bilindiği üzere ‘vesile’, kendisiyle bir gayeye ulaşı-
lan, yani yaklaşılan sebep, yaklaşma sebebi demek-
tir ki, birçok selef tefsircileri ‘yakınlık’ diye tefsir 
etmişlerdir. Şu halde mânânın özeti: ‘Biz müminiz, 
Allah bizi yalnız iman ile sever deyip de ciddiyetsiz 
olmayınız, Allah’dan korkunuz, kötü ahlâktan ve çir-
kin amelden sakınınız. Yalnız korkmak ve sakınmakla 
da kalmayınız, iradenizi sarf edip gerekli sebeplere de 
teşebbüs ediniz, Allah’ın emirlerini yerine getiriniz. 
Allah’a yaklaşmak için daima vesile arayınız, her fır-

“Geçmiş asırlardaki tarikat-
ların ve mutasavvıfların 
hizmeti asla inkâr edile-

mez. Onlar din, devlet, millet, 
vatan aşkına Allah’ın kullarına 
hizmet ederdi. Malda mülkte 
gözleri yoktu. “Bir lokma, bir 
hırka” onlara yeterdi. “Demir 
asa, demir çarık” dolaşırlardı. 
Şimdikilerin çoğu yerinen kalka-
mıyor.”
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sattan istifade ile kendi gönlünüz ve isteğinizle farzlar 
ve vacipler dışında güzel güzel işler, Allah’ın rızasına 
uygun ameller yaparak kendi tarafınızdan da kendinizi 
Allah’a sevdirmek isteyiniz, isteyerek, yalvararak çalı-
şınız ve uğraşınız’ demektir.”

4-Kur’an-ı Kerim Meali / Anlam ve Yorum 
Merkezli Çeviri, Prof. Dr. Mustafa Öztürk: “Ey 
Müminler! Allah’ın emir ve yasaklarını çiğnemekten 
sakının ve O’na yakın olmanızı, O’nun rızasını kazan-
manızı sağlayacak işler yapmaya bakın. O’nun yolun-
da cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. (Bu ayette geçen 
‘vebteğûileyhi’lvesilete’ ifadesi, müesses tasavvuf ve 
tarikat geleneğinde Allah’a yakın olabilmek için mut-
laka bir mürşidin rehberliğine ihtiyaç bulunduğu iddi-
asına mesnet olacak şekilde yorumlanmıştır. Ancak bu 
ayetten böyle bir mana çıkartmak yorum tahrifini göze 
almadıkça pek mümkün değildir. Ayette belirtilen hu-
sus, Allah’a itaat yolunda ve O’nun rızasını kazanma 
hususunda yapılması gereken işler ne ise onları yapma 
azim ve isteğinde olmaktan ibarettir. Söz konusu işler 
ise salih ameldir.)”

5-Kur’an-ı Kerim Tefsiri / Prof. Dr. Süleyman 
Ateş: “Ey inanalar! Allah’tan korkun. O’na yaklaşma-
ya yol arayın. O’nun yolunda cihat edin ki, kurtuluşa 
eresiniz. (… el-vesiyle, vasıtadır. ‘O‘na vasıta arayınız’ 
O’nu memnun edecek ibadetler ve işler yaparak rızasına 
yaklaşınız, anlamındadır. Tasavvuf çevrelerinde ‘O’na 
vesile arayınız’ ayetini, ‘sizi Allah’a götürecek mürşitler 
arayınız’ şeklinde tefsir ederler. Mürşit insana, Allah’a 
gidecek yolları gösterebilir, onu Hakka yöneltebilir; İs-
lam ahlakını temsilde örnek olabilir; fakat Allah ile kul 
arasında vasıta yoktur. Ayetteki ‘vesile’, insanı Allah’ın 
rızasına yaklaştıracak ibadet ve eylemlerdir.)”

Günümüz tarikatçıların tutunduğu ikinci dal Zİ-
KİR dir. Yaşar Nuri Öztürk’e göre zikir, Kitabımızda 
türevleri ile birlikte 250 yerde geçmektedir. Zikre çok 
çeşitli manalar yüklenmiştir. (Burada birkaç kaynak ve-
reyim: Müfredat / Ragıb el İsfehanî; Tasavvuf Terimleri 
Sözlüğü / Prof. Dr. Süleyman Uludağ; Diyanetçe hazır-
lanmış olan Dinî Kavramlar Sözlüğü; Osmanlı Türkçesi 
Sözlüğü, Prof. Dr. İsmail Parlatır.)

Allah’ı anmak, namaz kılmak, Kur’an okumak ihmal 
edilemeyecek ibadetlerdendir. Bunların tamamı zikirdir. 
Burada konu zikirden ziyade “zikir ehli” ifadesidir. Her 
nasılsa tarikatta bir köşe kapan, mürşit durumundaki 
“kolay Cennetçiler” Ehl-i Zikir kabul ediliyor. Daya-
nakları da Nahl Suresi’nin kendilerince manalandırılan 
43. Ayeti’dir. Arz edelim. Melek peygamber isteyenlere 
karşı Rabbimiz buyuruyor ki: 

“Ey Peygamber! Senden önce kendilerine vahiy 
indirilip peygamber olarak gönderdiklerimiz de bi-
rer insan idi. Eğer bu konuda bir bilginiz yoksa Ki-
tap Ehli’nin bilginlerine sorun.” Hasan Elik, yukarıda 
zikredilen kitabında, “Kitap Ehli’ne sorun” ifadesini, 

“daha önce kendilerine kitap verilen milletlere sorun.” 
diye açıklamaktadır. 

Ayetlerde geçen ibareler tek başına manalandırıla-
maz. O ayet evveli ve sonu ile birlikte ele alınmalıdır. 
Kur’an’ı bilenler iyi bilir ki, ayetlerin ne dediğine değil 
ne demek istediğine bakılır. Yani maksat mananın önün-
dedir.

Kur’an’da, kendinden önce indirilen kitaplar için de 
“zikir” ifadesinin kullanıldığını hatırlatalım. Yani bu 
ayette geçen “el zikr” sözünün, tarikatçıların anladığı 
zikir ile hiç alakası yoktur. 

Konunun tam anlaşılması için adı geçen ayetin (Nahl 
43) birkaç kaynaktan açıklamasını arz edelim:

1-“Ey peygamber! Senden önce kendilerine vahye-
dip peygamber olarak gönderdiklerimiz de melek değil 
tıpkı senin gibi insan evladı idi. Ey Müşrikler! Bu ger-
çeği bilmiyorsanız, gidin, Tevrat  ve İncil hakkında bilgi 
sahibi olan kimselere sorun.” (Mustafa Öztürk, Kur’an-ı 
Kerim Meali, Sf: 312)

2-“Ey Muhammed! Biz senden önce de ancak senin 
gibi kendilerine vahyettiğimiz erkek kimseleri elçi ola-
rak gönderdik. Ey kâfirler! Eğer bunu bilmiyorsanız, bi-
lenlere sorun.” (Mehmet Türk, Allah’ın Kelamı Nüzûl 
Sıralı Kur’an-ı Kerim ve Meal-Tefsiri, Sf: 307)

3-“Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz 
bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer 
bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun!” (Kur’an-ı Kerim 
Meali, Diyanet, Sf: 271)

4-“Senden önce de, gönderdiğimiz elçiler, kendileri-
ne vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık 
değildir. Eğer bu konuları bilmiyorsanız ilim adamları-
na sorun.” Suat Yıldırım, Kur’an-ı Kerim’in Açıklamalı 
Meali, Sf: 271)

5-“Senden evvel de elçi olarak, başka değil, ancak 
kendilerine vahiy veriyor idiğimiz erkekler göndermi-
şizdir; zikir (kitap) ehline sorun bilmiyorsanız.” (Hamdi 
Yazır)

Sözün kısası: Uçurulan şeyhler sofileri, müritleri 
uyutadursun, günümüz tarikatlarının İndirilmiş Din’de 
(Kur’an’da) dayanağı yoktur. Bu sebeple de sıkışınca, 
kendileri gibi geçmişte bu işin ticaretini yapan, dinden 
nemalanan kişilerin uydurduğu hadislere sarılırlar.

“Allah’ı anmak, namaz kılmak, 
Kur’an okumak ihmal edileme-
yecek ibadetlerdendir. Bunla-

rın tamamı zikirdir. Burada konu zi-
kirden ziyade “zikir ehli” ifadesidir. 
Her nasılsa tarikatta bir köşe kapan, 
mürşit durumundaki “kolay Cennet-
çiler” Ehl-i Zikir kabul ediliyor.”
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Ahmet Hilmi KALAÇ

Sivas Kongresi’nin Kayseri Sancağı delegelerinden 
biri olan Ahmet Hilmi Kalaç, Kayseri İdadisini 1904’te 
bitirdikten sonra babası kendisine İstanbul’da göreceği 
öğrenim için on iki altın lira verdi.  Diğer yolcularla bir-
likte bir yaylı araba ile yola çıktılar. Ankara’dan trenle 
İstanbul’a geldiler. İstanbul Mercan İdadisi üçüncü sınıf 
öğrencisi olarak öğrenimini sürdüren Ahmet Hilmi gö-
receği bu iki yıl öğrenim sonrası tam idadi mezunu sa-
yılacaktı. Bu öğrenim sonrası Yüksek muallim Mektebi 
Fen şubesini ayrıca Mülkiye Mektebini de (Mülkiye-i 
Şahane)bitirerek hayata atıldı. Kayseri Lisesinde Ta-
rih- Coğrafya öğretmenliği yaparken o sırada Kayseri 
Mutasarrıfı olan Muammer bey ile kurduğu yakınlık 
nedeniyle sık sık yolları kesişti.

Ahmet Hilmi Kalaç, Meşrutiyet’in ilanı (1908) ne-
deniyle düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: “O vakte 
kadar bİz Türkler, Osmanlılık mefhumuna diğer 
milletlerden daha çok inanmış ve intibak etmiş va-
ziyette idik. Başka milletler camianın yıkılmasında 
veya zayıflamasında kendi hesaplarına bir endişe ve 
zarar görmezlerdi. Osmanlılık ne bir ideolojisi ne 
de bir millet yaratmıştı.  İstibdat baskısı kalkınca, 
her millet kendi benliğini ve varlığını hissettirecek 
hareket ve neşriyatta bulunmaktan çekinmiyordu. 
Memlekette milliyet cereyanlarına doğru elektrikle-
nen hava Türkleri de ikaz etmiş, Türk Ocaklarının 
açılmasında, mekteplerde ve gazetelerde Türklük 
propagandasının yapılmasına saik olmuştu. Diyebi-
lirim ki, o senenin bariz vasfı millî cereyanlara hız 
veren, Türklüğü kuvvetlendiren bir yıl oluşudur.”

Eğitimi sonrası geldiği Kayseri’de ilk işi gazeteci-
lik olan Ahmet Hilmi, bir yandan gazeteye başmakale 
yazarken bir yandan da Kayseri İdadisi’ndeki öğret-
menliğini sürdürdü. 1910 yılında Kayseri yetmiş beş 
bin nüfusluydu. Bu nüfusun on bini Rum, yirmi bini 
Ermeni’ydi. Ermeniler “Majak” isimli bir gazete çıka-
rıyordu. Ahmet Hilmi ve arkadaşları “Erciyes” isimli 
gazetelerinin Erciyes Dağının resmini de taşıyan resmin 
altına “Pazartesi günleri neşrolunur Türk Gazetesi” 
ibaresini koydular. Ermeniler mutasarrıfa şikayete gide-
rek  “Türk Gazetesi” ibaresinin kaldırılmasını istediler. 
Bu durumu Ahmet Hilmi şöyle yorumlar. “Evvellerde 
olduğu gibi Osmanlılık ismi altında, Türk varlığının 
ve benliğinin sönüp gitmesini hedef tutuyorlardı. Bunu 
anlayan bizler, gazeteden Türk kelimesini kaldırmadı-
ğımız gibi millî hareketlerimize daha fazla hız vermek 
lüzumunu gördük.”

O günlerde vatansever Kayserili aydınlar İttihat ve 
Terakki kulübünde toplanırlardı. Kulüp binası, hükumet 
bahçesinin içindeki sonradan evlendirme binası olan 
mekandı. Kulüp müdavimleri Nalbantzâde Süleyman, 
Mahkeme-i Şeriyye başkatibi Hoca Kazım, Yedekçiza-
de Mehmet, İbrahim Safa, İmamzâde Mehmet ve Re-
şit, Behçelizâde Ahmet Bey ve Efendi ayrıca o zamanın 
gençleri olan Katipzâde Nuh Naci, Draszâde Nurullah 

SİVAS KONGRESİ’NE KATILAN KAYSERİ DELEGELERİ ve 
AHMET HİLMİ KALAÇ

Ahmet Necip GÜNAYDIN

“Ahmet Hilmi ve arkadaş-
ları “Erciyes” isimli gaze-
telerinin Erciyes Dağının 

resmini de taşıyan resmin altına 
“Pazartesi günleri neşrolunur 
Türk Gazetesi” ibaresini koydu-
lar. Ermeniler mutasarrıfa şika-
yete giderek  “Türk Gazetesi” 
ibaresinin kaldırılmasını istedi-
ler. ”
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Sami, Hacılarlı Mustafa, Taşçızâde Mehmet, Mazlum 
Rasim ile bazı muallimlerden ibaretti.

Ahmet Hilmi Kalaç, arkelolojik kazı denetimciliği, 
Muammer Bey’in Vali olduğu Adana ve Sivas’ta maiyet 
memurluğu, asaleten Suşehri kaymakamlığı, Karahisar 
(Şebinkarahisar) mutasarrıf vekilliği görevlerinde bu-
lundu.

Suşehri kaymakamı iken ilk mektep başöğretmeni 
Baha Bey izci teşkilatında gençlere milli şuur aşıla-
makta başarılar gösterdi. Balkan hezimeti sonrası yeni 
yayımlanan eserler, gençliğin yetişmesinde faydalar 
sağlıyordu. Özellikle Ziya Gökalp’in eserleri büyük ilgi 
görüyordu.

Ahmet Hilmi Bey’in bir başka değerlendirmesi: 
“Birinci Dünya Savaşı öncesi iki yıl boyunca Hükü-
met devletin ekonomik ve asayişi konusunda önemli 
hizmetler yaparken; o vakte kadar layıkıyla inkişaf 
edememiş olan millî hisleri uyandırmaya, mimarlık 
ve güzel sanatlarda gelişmeler belirmeye başlamış-
tı. Eski yönetim anlayışı fikirleri körletmiş, bilhassa 
Türkleri milliyetinden ve benliğinden uzaklaştırmış-
tı. İmparatorluğun ihtiva ettiği muhtelif unsurlar 
çalışmalarına hususi ve millî bir istikamet verdikleri 
halde, Türkler Osmanlılık namına aldatıcı ve uyu-
tucu mefhumu içinde varlığını kaybediyordu. Şe-
hirlerde medreseler, köylerde mektepler yalnız din 
tedrisi yapan müesseseler olmaktan kurtulamamış, 
fikirleri körletmekten daha ileri gidememişti.”

Ahmet Hilmi Kalaç, Suşehri Kaymakamı iken yap-
tırdığı mektep binası hakkında şu satırlara yer vermek-
tedir: “Suşehri’nde başladığımız mektep binası iler-
liyor, kapı ve pencere kemerleri kapanıyordu. Kapı 
kemerinin üstüne ve tam cepheye bir kabatma kurt 
başı koymak istedik.   O zaman için bu teşebbüs ori-
jinal ve belki de biraz ileri hareket sayılmıştı. Ma-
mafih, tereddüt etmeden kurt başını işlettik, bina 
cephesine koyduk, bunu takiben Hafik Kaymakamı 
Nafi Bey, taştan Sultan Osman’ın büstünü yaptırdı. 
Kasaba meydanında bir sütun üstüne oturttu.  Eski 
devrin heykel ve canlı resim düşmanlığı karşısında 
meşrutiyetle başlayan zihniyet değişikliğine bir mi-
sal vermek için bu iki müşahhas teşebbüsü kaydet-
tim.”

29 Aralık 1916 günü Sivas Valiliği’nde “Mektupçu”  
olarak göreve başlayan Ahmet Hilmi Bey, Talat Paşa’ya 
dair şu anısını bizlere aktarır: “Rahmetlinin maddiyat-
tan uzak feragat ve fedakarlıkla çalışan hamiyetli 
bir vatanperver olduğu malumdur. Erzurum’dan 
dönüşünde (geldiği Sivas’ta) parası bitmiş, yakın 
dostu olan valiye ‘Muammer bana borç on lira ver’ 
demişti. Muammer Bey’in de ekseriye üstünde para-
sı olmazdı. Bir makbuzla işleyecek maaşına mahsu-

ben sandık emininden on lira alarak Talat Paşa’ya 
vermişti. Talat Paşa bu parayı İstanbul’a gidince 
derhal gönderdi.”

Sivas’ta Mektupçuluk görevini sürdürürken aşırı ça-
lışma sonucu Sürmenaj olan Ahmet Hilmi Bey, bir he-
yetle birlikte önce Viyana sonra Almanya’da inceleme 
gezilerinde bulundu.

Vali Muammer Bey Konya Valisi iken;  Ahmet Hilmi 
Bey, Karaağaç, kısa bir süre sonra da Karaman Kayma-
kamlığına getirildi.

Konya Valiliğine getirilen Cemal Bey döneminde 
Tehcir suçlamaları ile ilgili görülen yöneticiler tutukla-
nıyor ve İstanbul’a sevk ediliyordu. Boğazlayan Kay-
makamı Kemal Bey de bunlar arasında yer aldı. Vali 
Muammer Bey tutuklanarak Bekirağa Bölüğü’ne oradan 
Malta Adası’na sürgüne gönderilirken; kendisi ile bir-
likte Sivas vilayetinde görev yapanlar da suçlanacaktır. 
Ahmet Hilmi Bey benzer iddia ve iftiralarla tutuklandı. 
Tutuksuz olarak İstanbul’a giderek orada yargılanmak 
istediğini bildirdi ama İstanbul’a değil Mart 1919’da 
gizlice memleketi olan Kayseri’ye geldi.

SİVAS KONGRESİ KAYSERİ SANCAĞI 
DELEGELERİNİN SEÇİMİ, YOLCULUKLARI 
VE SİVAS TEMASLARI

Nuh Naci YAZGAN A. Hilmi KALAÇ Ö. Mümtaz İMAMZADE

Mondros Ateşkesi ardından işgal kuvvetleri taht 
merkezi ve İstanbul Hükümetini denetim ve kontrol altı-
na aldılar. Güneyde Fransız ve İtalyanlar işgallerini sür-
dürürken, İngilizler stratejik yerleri işgal altına alıyor-
du. 15 Mayıs 1919 günü İtilaf devlet gemileri eşliğinde 
Yunan ordusu İzmir’i işgal etti ve iç kesimlere doğru 
ilerlemeye başladı. Azınlıklar, hem işgal güçlerine kıla-
vuzluk yapıyor hem de her türlü katliam ve kargaşadan 
geri durmuyorlardı.

Samsun’a çıkan 9. (Sonradan 3.)Ordu Müfettişi 
Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi ile Sivas’ta 
millî bir kongre toplayacağını duyurdu. Her sancaktan 
üç delegenin seçilerek en çabuk şekilde Sivas’a gönde-
rilmelerini istedi. Bu delegelerin halkın güvenini kazan-
mış olmaları, belediyeler ve Müdafaa-i hukuk cemiyet-
leri tarafından seçilmeleri istendi.
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Bu çağrı Anadolu’da büyük yankı buldu. Her san-
cak gibi müstakil liva (bağımsız sancak) olan Kayseri 
Sancağı da bu konuda üzerine düşen görevleri yerine 
getirmeye çalıştı.

Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa önderliğinde millî 
bir kongre yapılacağını duyan Kayserili vatanseverler, 
kongreye Kayseri’nin katılıp katılmaması meselesini 
görüşmek üzere gizli bir toplantı yapılmasını kararlaş-
tırdılar. Taşçızade Mehmet Bey’in, yüksek duvarlarla 
çevrili, avlulu evinde bu toplantının yapılması uygun 
görüldü. Ahalinin bağlarda olması sebebiyle mahallenin 
tenha oluşu riski azaltıyordu. 40 - 50 kişinin katıldığı 
toplantıda Belediye Reisi Çalıkoğlu Rifat, Katipzade 
Nuh Naci, Halaçoğlu Ahmet Hilmi (Kalaç) ve diğer şa-
hıslar hazır bulundu. Binbaşı Fehmi Bey, Mustafa Ke-
mal Paşa ile temas ve haberleşme içindeydi. Toplantıyı 
düzenleyenlerin başında gelmesi sebebiyle de toplantı-
nın amacını, Ahmet Hilmi Bey ile birlikte açıkladılar. 
Mustafa Kemal Paşa Kayseri’den üç delege istiyordu. 
Kongreye katılmanın leh ve aleyhinde konuşmalar ya-
pıldı. Bu kongre ile Avrupa’nın aleyhimizde kışkırtılmış 
olacağını iddia edenler oldu. Bu fikre karşı Avrupa’ya 
yaranılmayacağını, her gün aleyhimizde kararlar al-
dıkları bazı katılımcılar tarafından açıklandı. Katılımı 
çoğunluk istedi ve Katipzade Nuh Naci ve Halaçoğlu 
Ahmet Hilmi’nin Kayseri delegesi olarak Sivas’a git-
mesine karar verildi. 

Bir mazbata düzenlenerek delege oldukları belge-
lendirilecekti. Ertesi gün bazı kimselerin tereddüt ede-
rek söz konusu belgeyi vermeye çekindikleri öğrenildi. 
Gelecek belli olmadığından isim ve imzanın böyle bir 
belgede yer almasından endişe duymuşlar. Bir kaç gün 
oyalamadan sonra “Mazbata düzenlemekten sarfınazar 
edilsin” denilmesi üzerine delegeler belgesiz olarak 
Sivas’a gitmeye karar verdi. İmamzâde Ömer Bey1 de 
kendilerine katıldı. Üç arkadaş, Sivas-Kayseri arasında 
işleyen kamyonlardan birisi ile isim ve kimliklerini giz-
leyerek yola çıktı. Keyfiyetin sır olarak saklanması ge-
rektiğinden buğday, deri tüccarı kimliği ile yola çıktılar. 
Kongre hakkında icabında Kayseri’ye bilgi vermek için 
şifre dahi belirlediler. (Buğday: Kongre; Arpa: Asker; 
Çavdar: Kongre’nin kuvveti…vb.)

Bindikleri kamyon, Birinci Dünya Savaşı’ndan 
kalmaydı. Lastiği sorun yaratıyor, arıza yapıyordu. 
Şarkışla’dan ayrıldıktan birkaç saat sonra Gazeteci Ru-
şen Eşref (Ünaydın) Bey’le karşılaştılar. Kongre haber-
lerini İstanbul’a ve gazetesine yetiştirmek için Sivas’tan 
dönüyordu.2 Yol üstünde konuştular. Böylece Kongre 
1)   Sivas Kongresi Kayseri Delegesi İmamzâde Ömer Bey’in adı, kong-

re tarafından gıyabına Heyet-i Temsiliye üyeliğine seçilen Eski An-
kara Mebusu Ömer Mümtaz (Tanbi) ile isim benzerliği sebebiyle 
araştırmacılar tarafından zaman zaman karıştırılmıştır.

2)   O yıllarda İstanbul’a ulaşan karayolu güzergâhı günümüzdeki 
gibi değildi. Sivas, Kayseri, Mucur üzerinden Ankara’ya oradan 
İstanbul’a ulaşılıyordu. Karayoluyla Samsun’a, Gülcemal Vapuru 
ile İstanbul’a gitmektercih edilen ulaşım yoluydu.

hakkında ilk bilgileri Ruşen Bey’den almış oldular.

Kızılırmak Köprüsü’ne vardıklarında gece karanlığı 
basmıştı. Köprübaşındaki karakol, gelenleri kongre-
ye telefonla bildiriyor, alacağı emre göre şehre girmek 
iznini veriyordu. Kayseri delegelerinin geldiğini haber 
verdiler. Güvenlik sorumlusu Mazlum Bey’in “Sizi kaç 
gündür bekliyoruz, hemen hareket edin” demesi üzeri-
ne şehre girdiler. Köprüden sonra dört-beş kilometrelik 
yolu adeta uçarak geçmek istediler. Ahmet Hilmi (Ka-
laç) Bey, daha önce Sivas Vali Yardımcısı (Mektupçu) 
olarak, ayrıca ilçelerdeki kaymakamlık görevi yaptığı 
yıllardan çok iyi tanıdığı Sivas’a delege olarak tekrar 
gelmenin heyecanını yaşamaktadır.

Mekteb-i Sultani binası önünde kamyondan indiler. 
Mazlum Bey kendilerini alt katta bir odaya aldı. Kongre 
delegeleri akşam yemeğini yemişler, birer ikişer odalar-
da toplanmaktadır. Mazhar Müfit (Kansu), Vali Haydar 
Beyler bulundukları odaya geldiler. Kongre görüşmele-
ri, kararları, hâkim olan ihtilal havası üzerine konuşuldu. 
Mazlum Bey Kayseri delegelerinin geldiğini Paşa’ya 
arz etti. Ertesi gün için randevu verildi. Öğleden önce 
saat on’da Mustafa Kemal’in yukarı kattaki odasına çık-
tılar. İtilaf Devletleri’ne kafa tutan büyük adamın hu-
zuruna girerken hürmet ve hayranlık duygularıyla do-
luydular. Salona girdiklerinde Paşa’nın yanında Bekir 
Sami (Kunduh), Ahmet Rüstem Beyler vardı. O günler-
de Sivas’a gelecek ecnebi bir subayın misafirliği ve ona 
verilecek yemeği konuşmaktaydılar. Kayseri delegeleri-
ne hoş geldiniz diyerek, yer gösterdiler. Kongreye geç 
kalışlarının sebepleri arasında Kayseri Mutasarrıfı’nın 
etkisi olup olmadığını sorusuna, Mutasarrıfın etkisiz bir 
adam olduğunu, geç kalış sebeplerinin, Kayserililerin 
önemli bir meselede karar verirken, itidalle ve her tür-
lü olacağı hesap ederek harekete geçmek karakterinde 
olduklarını, bu meselede de düşünüp taşındıktan sonra 
karar alındığı cevabını verdiler. Ahmet Hilmi Bey: “Ay-
rıca Bundan böyle Kayseri sizin safınızda ve emrinizde 
vatanî görevini yapar.” dedi. Arkadaşları da kendisini 
onayladı.

Sonra Mustafa Kemal Paşa Ali Galip meselesine 
geçti. Ali Galip Kayseriliydi. 27 Haziran günü yaşa-
dıklarını, İstanbul Hükümeti ile işbirliği yaparak Sivas 
Kongresi’ni basarak dağıtmak, kendilerini tutuklatmak 
girişiminde bulunduğunu, ancak alınan önlemlerle kaç-
mak zorunda kaldığını anlattı.     Memleketin ısrarla yer 
yer işgalinin sürdüğünü, İstanbul Hükümeti’nin aciz ve 
teslimiyetçi siyasetini, sömürgeci devletlere boyun eğ-
diğini, bu gidişle Türkiye’den eser kalmayacağını ve 
milletçe harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kayseri Delegeleri, Mustafa Kemal’in söz ve tavır-
larında nefsine ve Türk Milleti’ne büyük güveni olanla-
rın halini gördüler. Dayanak noktasının ancak millet ve 
memleketinde olduğunu görüyordu. Huzuruna çıkarken 
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taşıdıkları ümit, kendisini görüp, dinledikten sonra on 
misli artmıştı. Mustafa Kemal’in etkisi altında kalarak 
yanından ayrıldılar.

Sivas’ta beş gün kalan Kayseri delegeleri, Sivas 
Kongresi kararlarını, beyannamesini, İrâde-i Milliye 
Gazetesinin çıkan nüshalarını yanlarına alarak, yine bir 
kamyon ile Kayseri’ye döndüler. Kayseri’de söz sahibi 
olanlarla yaptıkları toplantıda Sivas’taki görüşmeleri-
ni anlattılar ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin kurulmasına karar verildi. Gizli oyla ya-
pılan seçim sonucunda Nuh Naci (Yazgan), Ahmet Hil-
mi (Kalaç), Müftü Ahmet Remzi, Mazhar Karakaya, 
Faik Seler, Mustafa Ağırnaslı, Uşakî Osman ve diğer 
bazı şahıslar yönetimde görevlendirildi. Müftü Ahmet 
Remzi’yi reis seçtiler. Mühür hazırlandı. Saat Kulesi’nin 
altındaki binada faaliyete geçtiler. 

Yukarıda bahsi geçen “yabancı bir subay”, Avru-
pa’daki Amerikan Kuvvetleri Kurmay Başkanı General 
Harbord’tır. Doğu Anadolu’nun Ermenistan yapılması 
ve manda konusunu araştırmak, incelemekle görevli 
olarak Anadolu’dadır. Sivas’a geliş tarihi 20 Eylül 1919 
olup, ertesi gün Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul 
edilmiştir. Yani kongrenin sona erişinden dokuz on gün 
sonra...

İrâde-i Milliye Gazetesi’nin ilk sayısı 14 Eylül 1919 
tarihlidir. Sivas’ta beş gün kaldıklarını ifade ettiklerine 
göre üç kıymetli Kayseri delegesi Sivas Kongresi otu-
rumlarına fiilen katılmamışlardır. Sivas Kongresi Tuta-
naklarında isimleri geçmemektedir. Buna rağmen Sivas 
Kongresi delegesi sıfatını fazlası ile haketmişlerdir.

Adları geçen üç Kayseri delegesi, memleketleri-
ne dönüşlerinde Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk 
Cemiyeti’nin Kayseri şubesini kurmuşlar, Millî Müca-
dele yolunda ve Cumhuriyet sonrası dönemde çok kıy-
metli hizmetlerde bulunmuşlardır. Atatürk ise onların 
TBMM’de uzun yıllar memleketlerini temsil etmelerine 
imkan sağlamıştır.

***

(Sivas Kongresi’nin Kayseri Sancağı delegelerinden 
Ahmet Hilmi Kalaç’ın anılarını kaleme aldığı “Kendi 
Kitabım” isimli eser, 1960 yılında Yeni Matbaa’da ya-
yımlanmış, 173 sayfa olup, çok kıymetli bilgileri ihtiva 
etmektedir. Bu kıymetli eser, yazımıza büyük ölçüde kay-
naklık yapmıştır. Yazımızda yer veremediğimiz, o dönem 
ülkemizin içinde bulunduğu şartlara da kitabında yer 
veren Ahmet Hilmi Bey kalkınma, fikri gelişim, bağım-
sızlık, millî şuur millî eğitim vb. konularda geçmişle bağ 
kurup günümüzü ve geleceğimizi değerlendirmemize 
ışık tutmaktadır.)

Çekiştirdik durduk iki yakayı
Denkleye denkleye işimiz bitti
Yürütemez olduk yolda takayı
Tekleye tekleye işimiz bitti

Öyle bir garabet düştük içine
Aferin çekilir itin suçuna
İpliği pamuğu ucu ucuna
Ekleye ekleye işimiz bitti

Her yan kokuşmuşluk ha sol ha sağı
Gerile gerile deldik yasağı
Deliklerden akan kiri pasağı
Pekleye pekleye işimiz bitti

Üç adım attıysak ikisi geri
Böyle böyle kaldık kemik ve deri
Atatürk gibi bir sağlam lideri
Bekleye bekleye işimiz bitti

İŞİMİZ BİTTİ

Bilgehan AYATA
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Türkiye’nin siyasileri, bürokrasisi, elitleri, burjuva-
zisi nihayet milletimizin bütün mensupları şunu kesin 
olarak bilmelidirler ki; 15 Temmuz’daki hain kalkışma-
nın hakikati, bir “Haçlı seferi” olmasıdır.

Bugün 1918’i farklı bir biçimde yaşıyoruz. O gün 
yedi düvel diye tarif edilen birleşik Haçlı ordularının 
çizmeleriyle topraklarımızın işgali söz konusuydu. Çok 
can ve çok toprak kaybettik ama şükürler olsun ki yok 
olmadık ve yepyeni bir Türk devleti kurabildik. Şimdi 
ise kendi insanımız, kendi paramız ve kendi silahımızla 
yine bizim göz yumduğumuz unsurlarca devletimiz 
işgal altına alınmak istenmiştir.  Mankurtlaşmamış 
kamu görevlilerimiz ve halkımızın ferasetiyle işgal,  
şimdilik durdurulmuştur. Ancak bu işgalden henüz tam 
olarak kurtulmuş değiliz. Çünkü Türkiye’yi parçala-
mak isteyen dış destekli illegal örgütler devlet kurum-
larında örümcek ağı gibi ağlarını örmüşlerdir. Bunlara 
karşı devletimiz yasalardan doğan gücünü kullanarak 
mücadele etmektedir. Tabii ki suçlu ile suçsuzun iyi 
ayırt edilmesi, mağduriyetlere yol açılmaması gerekir. 
Hukuk devleti, elimizi kolumuzu bağlayıp beklememiz 
anlamına gelmemeli. Olağanüstü hal hukuki bir karar-
dır ve isabetlidir. Fakat yeterli olmadığını da bilmek 
durumundayız. Zira bir müddet sonra bu olağanüstü 
hal kalkacaktır.  O zaman, bugünkü birlik ve beraber-
liğimizi devam ettirmek için uzun süreli, çok daha 
kapsamlı, devamlı ve kararlı yeni yol ve yöntemlerle 
mücadelenin sürdürülmesi doğru olacaktır. 

Hiçbir zafiyete, tembellik ve aymazlığa tahammülü-
müz yoktur! 

Herkes 15 Temmuz öncesindeki eksiğini samimiyet-
le görür, en azından tekrar etmez ve mücadeleye gücü 
nispetince katkı sağlarsa bu sinsi işgalden kurtulmamız 
mümkün olacaktır. Aksi halde, yalnızca Anadolu’da 
yaşayan aziz milletimiz değil tüm mazlum milletler 
perişan olmaktan kurtulamayacaklardır. Dolayısıyla, 
sorumluluk ve vebal çok büyüktür. Ülke savunmasını 
siyasi mülahazaların dışında tutarak hepimiz farkında-
lığı artırıcı faaliyetlerin içinde olup hep birlikte devle-
timizi, vatanımızı ve istiklalimizi düşünerek bu coğraf-
yada bekamızı kalıcı kılıp pekiştirmek için çalışalım.

15 Temmuz saldırısında 241 evladımızı şehit ver-
dik, mekânları cennet olsun. Devletçe ve milletçe yeni 
önlemler alarak benzeri saldırının tekrarlanmasına 
meydan verilmemelidir. Söz konusu saldırının tekrar-
lanması halinde çok büyük can kaybı olacağını görme-
mek için kör ya da işbirlikçi olmak gerekir. Hepimizin 
canı vatanımıza feda olsun, ama bu saldırı sonucunda 
vatanın parçalanması tehlikesi de mevcuttur. İşte buna 
tahammülümüz olamaz. 
     Bugün, millî mutabakatın tam zamanıdır. Çünkü söz 
konusu vatan ve millî bağımsızlık ise gerisi teferruattır. 
Dolayısıyla her türlü farklılığı gözardı ederek hepimiz 
ellerimizi birbirimize uzatarak gönlümüzü ve gözümü-
zü açıp göğsümüzü bu iğrenç, hayasız ve arsız saldırıya 
siper edelim.  
     Selam olsun elini uzatan, gönlünü açan, göğsünü 
siper eden ve edecek olan vatan yiğitlerine!

MİLLÎ MUTABAKATIN
TAM ZAMANI

İbrahim SUNGUR
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Divan Edebiyatı Dönemi kapanalı çok oldu. Dilde sadeleş-
me çabaları da ta 1911’de başlayan, Genç Kalemler hareketiyle, 
yani Millî Edebiyat Dönemi’nde başarıya ulaşmış, dile yerleş-
memiş Arapça ve Farsça tamlamalar dilden atılmıştı. Cumhuri-
yet Dönemi’nde ise son aşamaya ulaşılmıştı. Ne olduysa oldu, 
2016’nın Türkiye’sinde Farsça tamlamalar hortladı. Çevremiz-
de Farsça tamlamalı tabelalar boy göstermeye başladı.

Öncelikle Farsça tamlama nedir, bundan söz edelim. Farsça 
tamlama, iki ismin ya da bir sıfat ile ismin izafet kesresiyle 
(-ı/-i) birbirine bağlanması sonucu oluşmuş sözcük öbeğidir. 
Söz gelimi “dâr-ı dünya” “dünya evi”, “meh-i tâbân” “parla-
yan ay” anlamlarına gelen isim ve sıfat tamlamalarıdır. Farsça 
tamlamalar, sondaki sözcükten baştaki sözcüğe doğru okuna-
rak anlamlandırılır. İzafet kesresi denen -ı/-i eki ile kurulmuş 
olan tamlamalar, Türkçe sözcükler kullanılmış olsa bile Farsça 
kurallara göre kurulmuş tamlamalardır. Yani, mantıksız da olsa 
saçma da gelse Türkçe sözcüklerle de Farsça kurallı tamlama 
kurulabilir. Örneğin “örtü-yü bitki” derseniz melez bir tamlama 
kurmuş, “bitki örtüsü” demiş olursunuz.

Melez tamlamalar, Farsça ifadeler yanı başımızda. Yıllar 
yılı tabelalardaki İngilizce kirliliğinden yakınıp durduk. Biz 
İngilizce tabelalardan kurtulmaya çalışırken bir de Farsçaları 
çıktı başımıza! Örnekler üzerinden gidelim:

Apartman Adları
Modern çağın vazgeçilmez evleri olan apartmanlar… Yapı-

lış tarzı Avrupa, adı Farsça; yapıldığı yer Türk toprağı, içinde-
kiler Türk. Gülmece gibi…

Şu ada bakalım: Kasr-ı Gül Konağı. Gül kasrı/köşkü den-
mek istenmiş. Sondaki konak ne oluyor peki? Köşk veya kasır 
“bahçe içinde yapılmış süslü ev” anlamında. Konak ise “büyük 
ve gösterişli ev” (TDK). Yani Farsça tamlama kurmakla da ye-
tinilmemiş, anlatım bozukluğu da yapılmış. Bunun yerine ille 
de “gül” vurgulanacaksa “Gül Apartmanı”, “Gül Köşkü” dense 
ne olur? Diğer birkaç örnek ve Türkçesini şöyle sıralayabili-
riz: Kasr-ı Şirin (Şirin Köşkü), Kasr-ı Nur (Nur Köşkü), Kasr-ı 
Cennet (Cennet Köşkü), Kasr-ı Arifan (Arifler Köşkü).

İş Yeri Adları
Özellikle eğlence yerleri, kafe ve lokantaların adlarında bu 

tarz tamlamalara rastlamaktayız. Farsça tamlamalı bir addan 
sonra “cafe-restaurant” (kafe-restoran değil) yazılması da ayrı 
bir garabet oluşturmaktadır. Birkaç örnek: Şehr-i Manzara. Bu 
örnekte “şehir manzarası” (manzara-i şehr) denmek istenmiş; 
ancak, Farsça tamlama kuralı bilinmediğinden olsa gerek, söz-
cükler yanlış sıralanıp “manzara şehri” anlamı çıkmıştır. Keyf-i 
Teras (teras keyfi), Keyf-i Bahçe (bahçe keyfi), Keyf-i Balkon 
(balkon keyfi), Keyf-i Şahane (şahane keyif), Seyr-i Derya (de-
niz seyri), Seyr-i Şehr (şehir seyri) ve daha onlarcası… Bunla-
rın tümünün adının, ayraç içinde verdiğimiz gibi düzeltilmesini 

talep ediyoruz.
Bir Şarkı
Bir şarkının sözleri şöyle: “Oh iyi ki bitmiş/ Oh ayrılık 

fantastik/ Keyf-i halik bombastik”. Buradaki keyf-i halik tam-
laması, bu yazımı ile Farsça tamlamadır ve “halikin/Allah’ın 
keyfi” anlamına gelir ki şarkı sözleriyle düşünüldüğünde hoş 
bir anlam çıkmaz, şarkının anlam bütünlüğüne de uymaz. Sa-
yın şarkıcı Arapça “Keyifler nasıl, ne haber?” demek istiyorsa 
bunu “keyf-i halik” olarak yazmamalı, bir bilene danışmalıdır.

Sonuç
Tabelalardaki Farsça tamlamaların kaynağı özenti ya da ti-

cari nedenlerdir. İşletmecilerde ne yazık ki Farsça adların kula-
ğa daha hoş geldiği ya da bu isimdeki işletme ya da mekânların 
daha çok rağbet göreceği inancı vardır. Bu düşünce yanlıştır. 
İnsanların kıyafetleriyle karşılanıp konuşmalarıyla uğurlandığı 
gibi mekânlar da asıl olarak kalitesiyle, verdiği hizmet ile değer 
kazanır, rağbet görür. 

Amacımız kişileri, kurumları rencide etmek değil; 
mekânlara Türkçe adlar verilmesi ya da en azından ad verilir-
ken Türkçe kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekmektir. 
Amca-yı bakkaldan peder-i büzürg içün süt-i inek almak kas-
tiyle tramvay-ı belediyeye binüp cafe-i restaurantta pizza-yı 
mübareği mide-i kübramıza nüzul itmek istemiyorsak Türkçe-
mize sahip çıkmalı, onu hayatımızın her alanına hâkim kılmalı-
yız. Dilde özentiyi bırakmalı, özümüze dönmeliyiz. 

Yazımızı, konuya uygun düştüğü için babamdan dinlediğim 
şu hikâye ile noktalamak istiyorum. Köylü bir genç, büyük şeh-
re gider. Orada medresede okur. Lügat, belagat öğrenir. Gün 
gelir köyünü ziyaret etmek üzere yola çıkar. Köye çok az kala 
bir eşek bulur, yolculuğa onunla devam eder. Bir çalı dibinde 
dinlenmek ister, eşekten iner. Çalının gölgesinde uyuyakalır. 
Uyandığında eşek ortada yoktur. Eşeği aramaya başlar. Yakın-
larda bir çiftçi, tarlasını sürmektedir. Eşeğini görüp görmedi-
ğini sormak için çiftçinin yanına gider. Selam verdikten sonra 
çiftçiye: “Ben zernünişan ağacının dibinde istirahatimi temin 
ederken benim çimen-i nefer efendi firarına karar etmiştir. Ma-
lumunuz mudur, görmeniz olmuş mudur?” Çiftçi bu sözlerden 
bir şey anlamaz. Sözleri tekrar ettirir. Yine bir şey anlamaz. 
Bunun üzerine sinirlenir ve gence bir meses sarar (Yani meses-
le vurur. Meses: hayvanları dürtmekte kullanılan ucu demirli 
değnek, üvendire.). Mesesi yiyen genç: “Vay emmi! Niye vuru-
yorsun? Ben çalının gölgesinde yatarken eşeğim kaçmış. Bura-
larda benim eşeği gördün mü, diye soruyorum” der. Çiftçi yanıt 
verir: Hah! Şöyle konuşsana. Genç ise şikâyetlenir: “Aşk olsun 
emmi! Yedi senede öğrendiğim lisanı bir üvendirede unuttur-
dun.”

Bizim de özümüze dönmemiz için ille de bir üvendire mi 
dokundurulmalıdır?

Bilgehan AYATA

YENİ MODA:  FARSÇA TAMLAMA
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 Devlet, İtibarını Bu Zihniyetteki 
İnsanlarla mı Sağlıyordu?

M. Kemal ATİK

Sevgili Okuyucularım!
 Bu yazımda siz değerli okurlara ikiyüzlülük hırkası 

giyen dindarlar ile “itibarlı devlet” üzerinde durmak 
istiyorum. Toplumun manevi duygularını ve sermaye-
lerini kardeşlik, dindarlık söylemi altında hiç çekinme-
den kullananları hatırlatmak istiyorum. Yargıda, ordu-
da, emniyette, hemen bütün devlet kademelerinde kendi 
adamlarını yerleştirmek için kumpaslar kuranlardan söz 
etmek istiyorum. Devletin en güvenilir kurumundan 
çaldıkları soruları kendi adamlarına dağıtarak sınavları 
kazananlardan bahsetmek istiyorum. Çalıntı sorular ve 
kumpaslarla binlerce gencin, binlerce insanın geleceği-
ni karartanların en büyük günah olan kul hakkını ye-
diklerinden söz etmek istiyorum. Kendi idealleri uğruna 
haksızlığı, zulmü, gaspı mubah sayanların, dürüstlük ve 
hakkaniyet gibi ahlaki ilkeleri ve hukuki kuralları çiğ-
neyenlerin, ahlak ve hukuk dışı her türlü eylemi mubah 
görenlerin ihtiraslarından söz etmek istiyorum. Dinde 
siyaseti siyasette dini arayanların dinin de devletin de 
altını oyduklarından söz etmek istiyorum. Sözünü et-
tiğimiz insanlar, dindarlıklarını göklere çıkarıp ilahi 
doğaçlama konusundaki becerilerini rüyalarla,(!) göz-
yaşları ile insanları etkilemeye çalışanlardır. Gördükleri 
rüyalarını unutup, aldıkları mesajları(!) tersine uygula-

yan, hiç tereddüt etmeden aynı inancı paylaşanlar üzeri-
ne yıldırımlar yağdıranlardır. Peki dindar insan bunları 
yapar mı? Yani dindar insan açgözlü, bayağı, kıskanç, 
zalim, şiddet düşkünü, kaba, bencil, haksız, isyankâr 
olur mu? Devlete ve millete başkaldırır mı?  Dindarların 
ölüme ve yıkıma karşı eğilimleri olabilir mi?

Oluyor maalesef. Peki neden? 
Çünkü, gerçekten inanmıyorlar. 
Çünkü, inançlarında sevgi yok. 
Çünkü, insanı sevmiyorlar.  
Çünkü, sevgi yerine kin, nefret ve bencilliği tercih 

ediyorlar. 
Çünkü, sürekli makam, mevki, hırs peşinde koşuyor-

lar. 
Çünkü, maddeyi seviyorlar. 
Çünkü, madde onları kör ediyor. 
Çünkü, kendi inançlarını kendi mensuplarını ve öf-

kelerini kutsallaştırıyorlar. 
Çünkü, halkımızın dindara, mütedeyyine destek ver-

diğini biliyorlar. 
Çünkü, halkın devlete değil cemaatlere, hiziplere, 

gruplara, tarikatlara itibar ettiğini biliyorlar. 
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İşte sevgili Okuyucular. Bu ülkede düzensiz ve kar-
maşa dolu bir toplum oluşmasına böyle dindarlar sebep 
oldu. Peki, tüm bunlar icra edilirken devletimiz nere-
deydi? Devlet, itibarını bu zihniyetteki insanlarla mı 
sağlıyordu. Bir devlet, itibarını cemaatlere, tarikatlara 
dayayarak sağlayabilir mi? Eğer devlet, bir grubu, bir 
hizbi, bir cemaati siyasi amacı için kullanır ve güçlen-
dirirse akıbet hayırla sonuçlanabilir mi? İlim irfan sa-
hibi, hak ve hakikat ehli diye devlet, itibarını cemaa-
te/tarikata ve mensuplarına, mürşit dediklerine teslim 
ederse akıbet hayırla sonuçlanabilir mi? Sonuçlanma-
dığını millet olarak, devlet olarak gördük.Hedeflerine 
ulaşmak için dini de bir tarafa atarak türlü yola başvu-
ranlar devletin itibarını ne hale getirdiler. Buna rağmen 
hâlâ bir takım grupların, cemaatlerin, tarikatların dev-
lete sızmak için var güçleriyle çalıştıklarını da basından 
okuyoruz / duyuyoruz. Bu zihniyetin önderleri, hayat-
larının her safhasında “ben Allah’ın rızasını nasıl kaza-
nırım? Bu insanlara nasıl ulvi meziyetler kazandırabili-
rim?” muhasebesini hâkim kılması gerekirken ne yazık 
ki dünyevi işlere aşırı bulaştıklarını, siyasete ve devlet 
işlerine girerek bir takım menfaatler içine girdiklerini 
ülkede bilmeyen kalmadı. Amaçlarına ulaşmak için her 
şeyi mubah sayabilen şeyhlerin, kendilerini keramet 
ehli sayan mürşitlerin, villalarda, köşklerde yaşayan 
efendilerin, cinsellik tutkusuna kapılmış tarikat pirleri-
nin, nefsani arzularının bir bir ortaya çıkışının sonuçla-
rını toplum olarak hayretle ve ibretle izliyoruz. Bunlara 
inanan, bencil, dar, bozulmuş zihinlerin peşinden giden 
insanlarsa ne yazık ki her gün tekrarladıkları dualarının 
ve ibadetlerinin ne kendilerini ne de mürşitlerini ıslah 
edemediğini göremiyorlar. Halbuki kendi menfaatleri 
için başkalarının haklarını gasp edenlerin ne  ibadetleri-
nin de okudukları ve tekrarladıkları alışıla gelmiş dua-
larının kuru bir tekrardan ibaret olduğunu yüce dinimiz 
sık açık seçik söylüyor.

Bu bağlamda devletten beklenen dikkatli olması/ 
gerçekçi olması, gerçeği beslemesi, halkına gerçeği, 
doğruyu söylemesi, gerçeği göstermesidir. Aksi halde 
halkını aldatmış ve kandırmış olur. Devletin asıl mese-
lesi sadece sosyal, ekonomik ve siyasi problemleri çöz-
mek olmamalıdır. Aynı zamanda bütün insanların birli-
ğinin sağlanması, bütünlüğünün koruması için de gayret 
sarf etmelidir. Bu durum etnik kimliği çok olan ülkeler 
için daha da önemlidir. Bir devleti itibarlı kılan halkını 
adil yasalarla yönetmesi, güçlünün zayıfı baskı altına 
almasına meydan vermemesi, liyakate önem vermesi, 
insanları özgür ve emin kılması, halkına her halükarda 
eşit davranmasıdır. Bir devleti itibarlı kılan vatandaşının 
kültür, inanç, örf-adet ve geleneklerinin ortak noktaları-
nı bularak onları dini hoşgörü ortamında kaynaştırması-
dır. Bir devlet, kendi halkının bir kısmının değerlerini, 
inançlarını siyasi gücü kullanarak dışlayıcı baskısı altın-
da yaşatmaya kalkışılırsa işte o zaman değerler çatışma-

sı ortaya çıkar, siyasi kutuplaşmalar, tefrikalar kendini 
gösterir, yeni başka inanç ve akidelerin ortaya çıkması-
nı tırmandırır. Bu da toplumsal bütünleşmeyi ve millet 
olma şuurunu geciktirir.

Bugün egemen sınıfların, emperyalist devletlerin 
gücü altında ezilen ve onların zulümleri altında yaşama-
ya mahkûm edilen halklara baktığımızda gerçek ortaya 
çıkıyor. O da, birliği ve beraberliği bozulan, kutuplaşma 
dâhil, pek çok ayrılıkları bünyesinde barındıran toplum-
lar kaygı ve dehşet saçan ihtilaflarla karşı karşıya gel-
mişlerdir.

Bu bağlamda şunu da ifade etmek isterim ki artık hal-
kımız gerçeği görmeye ve anlamaya başladı. Bu arada 
acaba tüm dindarlar böyle midir diye de kafaları karıştı, 
inançları hırpalandı. Halkımızda yoğun bir güvensizlik 
ortamı oluştu. Birbirilerimize kuşkulu gözlerle bakma-
ya başladık. Çünkü dinin altını oyanlar toplumda gün 
geçtikçe güvensizlik ortamının doğmasına sebep oldu, 
oluyorlar.

“Bir devlet, itibarını cemaatlere, 
tarikatlara dayayarak sağlaya-
bilir mi? Eğer devlet bir grubu, 

bir hizbi, bir cemaati siyasi amacı 
için kullanır ve güçlendirirse akıbet 
hayırla sonuçlanabilir mi? İlim irfan 
sahibi, hak ve hakikat ehli diye dev-
let, itibarını cemaate / tarikata ve 
mensuplarına, mürşit dediklerine 
teslim ederse akıbet hayırla sonuç-
lanabilir mi? Sonuçlanmadığını mil-
let olarak, devlet olarak gördük. ”

Derneğimizde geleneksel Cuma 
konferanslarımız 30 Eylül 2016  Cuma 

günü saat 19.30’da başlayacaktır.
***

Öğrencilere yönelik konferanslarımız 
ise 08 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 

13.30’da başlayacaktır.

Gençlerimize, üyelerimize ve ilgi 
duyanlara duyurulur.

BİLGİYURDU

DUYURU
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Mustafa İLHAN

“Ulus”tan “Cemaat”e

Çağdaş devletler, parçalanmış topluluklar (cemaat)
dan ulus-halk haline gelerek kurulmuşlardır. Türkiye 
son yıllarda bazılarının öne çıktığı cemaatlerle anılır 
olmuştur. 

Halkın “ulus”tan “cemaat”e dönüştürülmesi, 
“Cumhuriyet”in tam açıklanmamış savruluşu, halkın 
etnik gruplar ve din cemaatlerle anılır olması, Sevr’den  
beri (1920) Batı dünyasının dünyasıdır.

1990’lu yıllardan itibaren başta ABD olmak üzere 
“Yeşil Kuşak”, “Ilımlı İslam”   adıyla İslam coğrafya-
sının dağılması için hazırlanan BOP (Büyük Ortadoğu 
Projesi) ile 22 ülkenin sınırları değişmese bile parça-
lanmış devletler haline getirilişi, Türkiye›yi de hedefe 
koymuştur.

Türkiye, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında verdi-
ği milli mücadele Kuvayı Milliye Ruhu ile Milli Vic-
dan oluşturmuştur. Osmanlı Devletinin son yıllarına ait 
cemaat ve sosyal parçalanmışlık iç isyanların bastırılışı 
ile ma’şeri vicdan- millet vicdan güçlenmiştir. 

Ancak “Milli Mücadele” nin muhalifleri, bugün de 
Türkiye Cumhuriyeti’nin muhalifleri kurdukları cemi-
yetlerle etnikçilik ve cemaat’ten fayda umar olmuşlar-
dır. Milli Mücadele yıllarında Kürt Teali Cemiyetinin 
kurucuları arasında yer alan bir Kürtçülük hareketi 
olarak başlatılan ideolojik -cemaat temelli bir ekolleş-
menin lideri Saidî Nursi’dir.

Nurculuk hareketi  algısı ile 
bilinen bu cemaat hareketi Saidî 
Nursi’nin ölümüne kadar (23 Mart 
1960) kendi liderliğinde, sonra-
sında iki Mehmet ve Fethullah 
Gülen›le üç koldan günümüze ka-
dar gelmiştir.

Fethullan Gülen cemaati için 
“Nurculuğun Türk Kanadı” algısı 
yaratılmış, Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu dışındaki Türkiye coğraf-
yasında geniş bir alan açılmıştır. 
Türk-Müslüman ailelerin zeki, ba-
şarılı, eğitim giderlerini karşılama  
zorluğu içinde olan (hepsi böyle 

değil) çocuk-gençleri Işık Evleri, yurtları vasıtasıyla 
cemaat kişiliği içinde eritme çalışmalarını günümüze 
kadar başarıyla yürütmüşlerdir.

Tekke, zaviye ve medreselerin kapatılışı (1925) 
Doğu, özellikle Güney Doğu Anadolu’daki “Kürt 
Medreseleri” nde başarılı olunamamış, onları yer altına 
itmiştir.

Cumhuriyetin 27. yılında iktidar olan Demokrat 
Parti, Nurculuk hareketini canlandırmış, iktidar-Saidî 
Nursi birlikteliğine serbestlik kazandırmıştır. Daha 
sonraki iktidarlar siyasi kaygı ile de bu harekete, özel-
likle son yıllarda Fethullah Gülen cemaati işbirliğini 
benimsenmiş veya o görüntüyü vermişlerdir

Manisa ve sonrasında İzmir Kestane Pazarında baş-
layan tartışmalı imamlık, bugün Türkiye’nin eğitim, 
hukuk, ekonomi, ticaret, siyasi ve sosyal hayatında bü-
tün sorunların tek nedeni olarak görülüyor. 

Bu cemaat hareketi sağlanan imkan ve tanın fırsat-
ları en iyi şekilde değerlendirmiş, iktidara ortak olmuş-
tur. İnançla ilgili projelerde dini lider öne çıkarılmış 
“Dinlerarası Diyalog”, “Medeniyetlerarası Diyalog” 
gibi Türkiye’nin hiç mi hiç hazırlıklı olmadığı evrensel 
oluşumlara ya eşbaşkan ya da taraf olarak katılmıştır. 
Hür Adam iktidarının ilk yıllarında Saidi Nursi filmin-
de TBMM’ye kadar sokulmuş, Mustafa Kemal’e akıl 

veren bir lider, haddi olmayan dav-
ranışlarıyla, O’nu küçümseyen bir 
ortama çekilmiştir.

Çabalardan birisi olan bu durum 
bir proje idi. Zor şartların insanı, 
devlet kurucusu, büyük devlet 
adamının vatandaş hukuku, ulus 
kimliğini, yaratan vatanlaştırılan 
bir coğrafyanın sınırlarını koruya-
mayacak hale gelişte, siyaset-ce-
maat ilişkisinin ne boyuta taşındığı 
açısından önemli sayılmalıdır.

Bu toplumun-ulusun değil, si-
yaset, cemaat,ticaret zümrelerinin 
çıkarları gözetilerek hızlı bir “iç 
oluşum”a geçilmiştir.

“Efendiler ve 
ey millet, iyi 
biliniz ki; Türkiye 

Cumhuriyeti seyitler, 
dervişler, müritler, 
mensuplar memleketi 
olamaz. En doğru ve en 
gerçek tarikat uygarlık 
tarikatıdır.” 
Mustafa Kemal ATATÜRK
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Milli vicdan’dan uzak, devlet kültürü olmayan siya-
setin zaafiyetlerini keşfeden cemaat gerçekten dil bilen, 
luslararası bilim ve teknolojiden haberdar, iyi okuyan 
kadrolara muhtaç hale geldi.

İktidar onlara yeşil ışık yaktı. Çağdaş Türkiye›nin 
sorunlarını çözmede «ulemaya danışma» sosyal hayatı 
«akil adam raporları»na ve «Meleler» (bölgelerin eşra-
fı, ileri gelenleri)e bırakan siyasi uygulamalara  başlan-
dı. «Beyaz Türk» adı verilen onlara göre bugüne kadar 
ülkeyi yöneten, söz  sahibi olanların yerine doyumsuz, 
yıkıcı, keskin muhalif, söz anlamaz, beceriksiz bir sınıf 
yaratıldı. Bunlar içinde birileri vardı ki, en güçlü o idi. 
Bu, cemaat idi. Cemaatin iki güç kaynağı vardı: Birin-
cisi içte iktidar, dısta ABD’ydi.

İdeolojisi  tartışmasız Saidî Nursî ile “Kürtçülük 
hareketi”ne dayanan cemaatin PYD, YPG, PKK gib dış 
güçlerin maşası olan “Kürdistan ileri hedefe” yönelik 
devlet fikrinin sahipleri ile adını FETÖ koyduğumuz 
oluşumun işbirliğini anlamamak dalalet., gaflet, ceha-
let, telaffuzu size ait olan hıyanetin ta kendisidir.

Bu bilinenle “aldatıldık”, “ne istediler de vermedik” 
gibi korsan ifadelerle açıklanamaz.

Toplumun- ulusun gözü önünde sloganlaşan siyaset, 
cemaat, ticaret gerçeklerin önüne perde gibi gerildi. 
Kendinden menkul tarihçiler, ekonomistler, hukukçular 
siyasi kalpazanlık yaparak ülkeyi yönetenleri aldatma 
yarışına girdiler. MİT ve Danışmanlar ordusuna ne de-
meli?

Birilerinin dizinin dibinden gelenler mensubiyetle-
rinin hakkını verdiler; görevlerini birlikte en iyi şekilde 
yaptılar. «Yeni Türkiye» olduk.

Milli vicdan gerçeğini reddedip, geldikleri cemaatin 
dünya görüşünü söylemlerinin aralarına yerleştirdiler; 
halkı aldattılar. İngiliz projesi olan “Türkiye’de Etnik 
Gruplar”, Graham Füller’in “Yeni Türkiye Cumhuriye-
ti” projesinin içini doldurmada yarışa girdiler. Bu proje 
ile iç içe olan cemaatle kol kola girdiler.

Hiç bilinmez mi ki, Türkiye dahil Ortadoğu’da ateş-
le oynamanın aracı din, mezhep, inanç ayrılıkları ve 
etnik çeşitliliği kullanmaktır.Bu bölgede, Türkiye dahil 
ülkeleri yönetenler din, mezhep, etnik söylemleri sık 
sık tekrar ediyorlarsa, bilinmelidir ki, emperyalizmin 
ekmeğine yağ sürmekteler...

Ulus değerleri yerine topyuluk-cemaatleri türbelere, 
tekkelere yönlendirmek, medrese öğretimine övgüler,  
din-inanç  birliğinin tehditleriydi.

Daha önemlisi “dinlerini parçalayan ve bölük bölük 
olanlardan (olmayın). Bunlardan her fırka kendilerinde 
olan ile böbürlenmektedir. (Rum Suresi 32.Ayet- TDV, 
Kuran-ı Kerim Meali-Ankaa 1933)

Bu ayeti kerimenin işaret buyurduğu cemaat çok 
önem kazandı. Dinî ve ulus devletin en ciddi tehdidi 

oldu. Türkiye’yi sollayan, istihbarat anlamında duyar-
sızlık ülkenin gelecek tehdidini beyinlere kazıdı.

Fethullah Gülen Cemaati çok popüler hale getirildi. 
Fethullahçı olmaya, cemaatin gazetesi Zaman’ın her 
esnafın tezgahında referans gibi görmeye alıştırıldık. 
Devrin Başbakanının meydanlarda hangi gazeteleri n 
okunması gerektiğini vurgulaması bayilerde 25 bin sa-
tan bir gazetenin tirajını milyonlara çıkardı.

Öncelikle ordu mensupları davalarında Zaman başta 
olmak üzere bilgiler bu gazeteye servis yapılıyordu. 
İktidar sözcüsü gazeteler halkı yanıltan haberleri so-
rumsuzca  iktidarın verdiği tavizle ve sorumsuzlukla 
yayıncılık yapmaya devam ediyorlar.

Böylece cemaat ruhu, taraflar ruhu “Milli Vicdan”ın 
yerine aldı. Kamu oyunu bu doğrultuda yönlendirmek 
için devrin Maliye-Paranın Bakanı halka şöyle sesleni-
yordu: Ey ahali! Bundan sonra cüzdanımızdaki paralar 
bereketlenecektir. Bunu duyanlar türbe  yatır mezar-
ların ziyaretlerde kese, çanta ve cüzdanlarını türbe 
duvarlarına ve mezar taşlarına dokunduruyordu. Bütün 
bu söylem ve uygulamalarla “Yeni Türkiye”nin içi dol-
duruluyordu.

Atatürk bu “mesele” ye resmi Osmanlı doktrinini 
bir yana iterek, karşı koyan ilk kişidir. Türk İnkılabının 
sosyal verilerine bakıldığında kişi otoritesi ve onuru 
yerine yasalarla tanımlanmış “ulus onuru”. Tek kişi 
onuruna önem veren “Başkomutan”, “usta” ve tek kişi-
ye bağlılık reddedilmişti.

Pozitif bilim anlayışına geçişten “ulema” tarzına 
dönüş. Cemaat ayrılıkları üzerine kurulmuş bir toplu-
luktan, halkçı ulus hayatına geçişten tekrar cemaatleri 
önemseyen, öne çıkaran “milli vicdanı” reddeden geri 
dönüş hedefe konmuştur. 

Bunun yanında çağdaş dünyanın dışında yönetim 
biçimi belirginleşmemiş, ekonomisi güçsüz, devlet 
ordusu olmayan, halkı tarih ve kültür, din ve mezhep 
parçalanmışlığını tercih, bugünlere gelişimizde  önemli 
bir geri dönüştür.

Tekkeci, zaviyeci, imamcı, medreseci, hoca hanım-
lar, ablalar, abiler gibi söylemler çağdaş devlet gele-
neklerinden vazgeçiştir. İnanç eğitiminden siyasetin 
emrinde bir Diyanet ve o elle cami geleneği oluşturma 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinde yoktur.

Reaya ve biat toplumundan “vatandaşlık hukuku” 
özümsenmiş bir toplumdan tekrar “ümmete geçiş”,  bir 
devlet felsefesi, ahlakı ve kültürü, teşkilat öngörüsü 
olamaz.

Müslüman bir ülkede  “genç Müslümanlar”, “öncü 
nesiller” gibi dernekler hangi amaç ve hedeflere göre 
kurulmaktadır. Bugün bir musibet bin nasihat yerine 
geçmelidir. Bir süre sonra bu yolla iç tehditlerin oluştu-
rulmayacağını kim garanti edebilir?
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 4-6 yaş grubu için öngörülen diyanet eğitimi, aynı 
yaşlarda cemaat kıyafetleriyle sokaklarda dolaştırılan 
bu çocuklar geleceğin hangi “medeniyet projesi”ne 
hazırlıktır?! 

21.yy’ın gerçeklerine aykırı temelsiz, basit düşünce-
ler yerini akılcı, ilmi, güçlü inanç programlarına bırak-
malıdır.

G. Mustafa Kemal 1925’de (...doğru yoldan sap-
mışların amacı, halkı kendinden geçmiş ve aptal yap-
maktır. Halbuki halkımız aptal ve kendinden geçmiş 
olmamaya karar vermiştir) diyordu.

Seçimlerde ve 2010 Referandumunda Fethullah Gü-
len “gerekirse ölüleri mezardan çıkarıp oy kullandırın” 
diyordu. Bu propaganda birilerinin işine yaradı. Bina 
olmayan yerlere seçmen yazmak, boş arazilere sandık 
koymak kimin aklıydı?!.  Bu söylem ve çalışmalar 
devam ederken  Cemaat iktidar ortağı olarak güçlendi. 
“Ölülerden yardım istemek uygar bir toplum için en 
hafifinden  ayıptır. Var olan tarikatların amacı kendile-
rine bağlı olan kimseleri dünyevi ve manevi  yaşamda 
mutluluğa eriştirmekten başka ne olabilir?! (Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçleri II. s:215)

Bugün Türkiye ve dünya gerçeklerinden o kadar 
uzaklaştık ki, “En büyük azaptan önce onlara mutlaka 
en yakın azaptan tattıracağız; olur ki (imana) döner-
ler. (Secde Suresi 21, s.416-TDV Kuran Meali). Ayeti 
Kerime, “en büyük azap”tan ahiret azabını, “yakın 
azap”tan ise dünyadaki kıtlık, açlık, esaret, katliam, 
tecavüz, yakma, yıkma, savaş vb. sıkıntılar şeklinde 
tefsir eilmektedir.

Bunu günümüzde Müslüman coğrafyasındaki sa-
vaşlar, açlık, yokluk, adaletsizlik, bölünmüş ve parça-
lanmışlıklar... Ortadoğu’daki  devletleri yönetenlerin 
anlayacağı, değerlendireceği siyasi-stratejik gelişmeler 
değil mi?! Bu felaketler yaşanırken 21.yy’ın bu ahmak-
lığı niye?

Dünyada, vatan ve milletin gerçeklerini bilmeyenle-
re, kimlik arayışı, kültür ve medeniyet sorunu olanlara, 
tarih bilmeyenlere devlet yönettirilmez . Böyle bir bil-
gisizlik-cehaletin getireceği son tehlikenin eşiğinden 
dönen ülkemizdir.

Cengiz Han, yasa ilkelerini belirlerken “ailesini 
yönetmesini bilenler, devleti yönetir” diyordu. Türk 
devlet geleneğinde devlet adamlarının karakteristiği 
açıkça ortaya konmuştur. Ailesi ve çocukları kontrol-
den çıkmış, imtiyazlı sınıflar oluşturan bir yönetim 
anlayışının vay haline!..

15 Temmuz kalkışmasından büyük ders çıkarılmalı-
dır. Bir sürecin sonunda yaşadıklarımız nerelerde hata 
yapıldığını açıkça göstermiştir. Asırlar içinde şekillen-
miş “Türk Devlet Geleneği” yerine çağın gerisinde, 
üstelik bir dünya gücünün projesinin peşine takılarak 
halk-ulus’un, cemaatlere ayrılmışlığı iyi değerlendiril-
melidir.

Birlik ve beraberliğin mutlak  bir ihtiyaç olduğu 
kabullenilmişse bugüne kadarki bölücülük, ayrıştırıcı 
huydan vazgeçilmeli... Yok ettiğiniz milli vicdana dö-
nüş ve güçlendirme kaçınılmaz hal almıştır.

Hiçbir liyakati olmayan, beceriksiz, asosyal, üstelik 
sınav başarısı olmayan, seçicilik’le alakası bulunmayan 
uygulamalarda ülke yönetilemez hale getirilmiştir.

Adaleti tabana yaymanın, liyakat v doğru seçicilik-
ten geçtiği unutulmamalı... Bunun yanında halkın gü-
venliğinin çok önemli oluğu anlaşılmalıdır.

Bugüne kadar iktidar keyfiyeti ile tabana yayılan 
güvensizliği, “kin ve nefret” söylemlerini terk ederek 
sağlayabiliriz.

Yanlışlarda ısrar etmek yerine KPSS puanlarıyla 
atama önemsenmeli- hiçbir art niyet ve hile olmadan 
istisnai kadrolar, hiçbir dayanağı olmayan mülakatı 
yaygınlaştırma, düşük puan veya puansız, kadro-
ların doldurulması  «milli vicdan»ı hiçe saymaktır. 
FETÖ›cülüğü tasfiye ediyoruz diye farklı cemaat 
mensuplarını kadrolaştırmak ulus›tan cemaate geçişin 
başka bir yoludur. Aynı hataları yaparak, suçlu duruma 
düşerek değişik sonuçlar beklemek imkansızdır. Ce-
maatler yoluylada olsa gizli çekişmeler, açık rekabetler 
sosyal hayata zara verir.

Bugün yaşadıklarımız “bu dünyada iken kendi elle-
rimizle yapmış oluğumuzun karşılığıdır. Yoksa Allah 
kullarına zulmetmez! (Ali İmran Sunesi 182. TDV Ku-
ran Meali s.73)

Tek çözüm: Gelin, yeniden cemaat veya cemaatler 
yerine ulus-millet hayatını onaralım.  “Türk milleti” 
olalım!  Çünkü bu coğrafyada  Türklüğü ihya etme-
den, Türk-Müslüman kimliğini görmezden gelerek, 
Türkiye’nin ne iç ne de dış meselelerini çözmek im-
kansızdır.

Türkiye coğrafyasında Türk halkının isteklerini dik-
kate almadan var olamayız.

“Birlik ve beraberliğin 
mutlak  bir ihtiyaç olduğu 
kabullenilmişse bugüne 

kadarki bölücülük, ayrıştırıcı 
huydan vazgeçilmeli... Yok ettiğiniz 
milli vicdana dönüş ve güçlendirme 
kaçınılmaz hal almıştır.” 
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Sudanlı
Zenci Musa

Sudanlı Zenci Musa, Teşkilat-ı 
Mahsusanın başkanı Kuşçubaşı 
Eşref’in emir eridir. Kaderini komu-
tanının kaderiyle birleştirmiş, onunla 
birlikte bir cepheden diğerine koş-
muş, çok büyük işler başarmış isim-
siz bir kahramandır. 

Zenci Musa, İstanbul’a oldukça 
uzak topraklarda, Sudan’da dünya-
ya gelir.  Gözlerini açtığı dünya, onu 
kan ve barutla imtihan edecektir. 

Küçük yaşlarda babasını kaybe-
der. Hayatının ilk acısını, ilk ayrı-
lığını babasını kaybettiğinde yaşar. 
Dedesi, Musa’yı iyi şartlarda yetiş-
tirmek için Mısır’a göç eder. İhtiyar, 
Osmanlıya gönülden bağlıdır. Her 
fırsatta Osmanlıya duyduğu sevgi ve hayranlığı dile getir-
miş, Musa’yı böyle bir ortamda yetiştirmiştir.

Musa’nın gençlik yılları dünyada artan insan ihtiyaç-
larının sınırlı imkânlarla karşılanmaya çalışıldığı, bütün 
ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı, güçlünün güçsüzün aşına 
göz koyduğu bir döneme rast gelir. 

İtalya, 29 Eylül 1911’de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan 
eder. Ardından 5 Ekim 1911’de Trablus’a asker çıkarır. İtal-
yan donanması modern savaş gemileriyle Trablusgarp’a 
saldırdığında karşısında güçlü bir ordu bulamaz. Trab-
lusgarp’taki 20 000 kişilik kuvvet daha önceden Yemen’e 
İmam Yahya Ayaklanması’nı bastırmak için gönderilmiş-
tir. Trablusgarp’taki az sayıda asker de bölgede polis gücü 
olarak görev yapmaktadır.

Talihsiz bir zamandır. Mısır, İngiliz işgali altındadır. 
Osmanlı, Trablusgarp’ı savunacak güçte değildir. Çoğu 
Üçüncü Ordu’ya bağlı subaylar gönüllü olurlar vatan top-
rağını korumak için. Tebdil-i kıyafet düşerler yollara... 
Kimler yoktur ki içlerinde... Binbaşı Enver Bey, Kolağası 
Mustafa Kemal, Kuşçubaşı Eşref Bey, Fuat Bey, Nuri Bey, 
Fethi Bey, Halil Bey, Ekrem Bey, Neşet Bey, Süleyman 
Askeri Bey, Yakup Cemil... Amaç Trablusgarp’taki Arap-
ları teşkilatlandırarak İtalyan işgaline son vermektir, ge-

lişmiş silah üstünlüğünü canlarıyla den-
geleyecekler ve birkaç inanmış insanın 
neleri değiştirebileceğine emperyalist 
güçler şahit olacaktır...

İmparatorluk coğrafyasının fark-
lı bölgelerinden Fas’tan, Cezayir’den, 
Tunus’tan, Mısır’dan gönüllüler 
Trablusgarp’a ulaşmak için zorlu yolcu-
luklara çıkar. Çölün tozundan, güneşin 
yakıcılığından çekinmezler. Bu gönül-
lüler arasında dedesinin kahramanlık 
hikâyelerini dinleyerek büyümüş Su-
danlı Zenci Musa da yer almaktadır.

Çölün yakıcı sıcağıyla kavrulmuş 
topraklarda çöle inat ihtişamlı bir vü-
cuda sahiptir. Gözü pekliği, komutan-
larına olan sadakati Kuşçubaşı Eşref 

Bey’in dikkatini çeker. Eşref Bey, Zenci Musa’yı maiyeti-
ne alır. Musa, bakar ki Kuşçubaşı vatan söz konusu olunca 
can mal hesabı yapacak cinsten insan değildir. Gönülden 
bağlanır Kuşçubaşı’na.

İki kahramanın kaderi Trablusgarp’ta kesişmiştir. 
İtalyanlar sahilden bir adım ileri gidemezler. Sürekli 
gemilerle karayı bombalarlar. Trablusgarp’ı ele geçir-
me umutları sönmek üzereyken Balkan Savaşı çıkar. 
Rumeli’nin kaybı aynı zamanda İstanbul’u da tehlike-
ye atan bir durumdur. İstanbul’un işgali devletin sonu 
demektir. Trablusgarp devletin bedeninden bir parçadır, 
İstanbul ise devletin kalbidir. Çaresiz Trablusgarp’ı bı-
rakıp Rumeli Cephesi’ne koşarlar. 

Balkan Savaşı yenilgiyle sonuçlanır, bütün Rumeli 
kaybedilir. İstanbul yangın yeridir. Balkanlardan sürekli 
muhacir gelmektedir. Bulgar ordusu, çok zor şartlarda 
Çatalca’da durdurulur. Edirne’nin kuşatılması, ardından 
işgali, Babıâli Baskını, Edirne’nin kurtarılışı, Mahmut 
Şevket Paşa’nın suikasta kurban gitmesi, Sait Halim 
Paşa’nın sadrazam olması, Enver Bey’in harbiye nazırı 
olması... Bütün bunlar çok kısa bir sürede gerçekleşir. 
İttihatçıların doğup büyüdükleri topraklar elden çıkmış-
tır. Artık Rumeli dillerinde hüzünlü bir türküdür. 

Mehmet Necati DEMİRCAN

“Eşref Bey’in emir eri Zenci Musa
Omuzundan arşa yükseldi Nebi İsa”

Mehmet Akif ERSOY

Gençlik Dergisi 31



1908 ile 1918 arasındaki on yıl, yoğun olayların ya-
şandığı bir dönemdir. Geçmişi değerlendirenler o döne-
mi, bugünün şartlarıyla yargılamakta, ülkenin çöküşünü 
şahıslara bağlamaktadır. Bunda objektif tarih anlayışı-
nın yerleşmemesi etkilidir. Ne yazık ki bilgi sahibi ol-
madan fikir sahibi olma romantizminden toplum olarak 
kurtulamıyoruz. İmparatorluğun çöküş sebebi temsilcisi 
olduğumuz medeniyet sisteminin çöküşüdür. Osmanlı-
nın çöküşü sebep değil, sonuçtur. 

Musa, emir eri olduğu Kuşçubaşı Eşref Bey’le bir-
likte cepheden cepheye koşar. İçinde bulunduğu yüzyıl 
gerçekten de Osmanlının en uzun yüzyılıdır. Kanlarıy-
la suladıkları toprakların ayakları altından kayışına acı 
içinde şahit olurlar. 

Hicazda durum her geçen gün kötüye gitmektedir. 
Medine Müdafii Fahri Paşa kuşatılmıştır. Asi Şerif Hü-
seyin İngilizlerle işbirliği yapmak-
tadır. Kutsal toprakların elimiz-
den çıkması an meselesidir. Enver 
Paşa ile Kuşçubaşı Eşref durum 
değerlendirmesi yapar. Bir çıkış 
yolu ararlar. Kuşçubaşı seçkin bir 
birlikle Yemen’e giderek İmam 
Yahya’yı ikna edip bedevilerden 
oluşturacağı hecinsüvarlarla Şerif 
Hüseyin İsyanını bastırmayı öne-
rir. Bütün ümitleri kaybolmuş in-
sanların deneyeceği son çaredir bu. 

Kuşçubaşı Eşref 300 000 altın-
la yola çıkacaktır. 150 000 altını 
Yemen Ordusu’na teslim edecek, 
150 000 altını da yeni oluşturacağı 
birliklerin harcamaları için kulla-
nacaktır. Kuruçeşme’deki yalıdan 
ayrılırken nemli gözlerle bakar 
Enver Paşa’ya. 

Bütün bir devrin ağırlığını 
omuzlarında hisseder. Yorgundur. 
Zenci Musa ile göz göze gelir. Musa anlar ki yine yol-
culuk var. 

Trablusgarp’tan bu yana altı yıl geçmişti. Bu altı yıl 
içinde ailesinin yanında geçirdiği vakit toplasan bir ay 
bile etmezdi. Kader arkadaşına baktı. Bu süre içerisinde 
kaç kez yaralanmış, kaç kez ölümden dönmüşlerdi. Va-
tan büyük bir tehlike içindeydi. Üzerindeki sorumluluk 
her zamankinden ağırdı. Bu fakir milletin üç yüz bin 
altınını Yemen’e ulaştırmak zorundaydı. Bir can olsa 
kolaydı. Sonra bu savaş ortamından faydalanarak türedi 
zenginleri anımsadı, karaborsacıları, istifçileri... Onlar 
canını ortaya koyup vatan için savaşırken bunlar neyin 
peşindeydi?

Yemen’e denizden gitmek imkânsızdı, İngiliz donan-
masının kuşatması vardı. Tek yol Medine üzerinden is-
yancı Şerif Hüseyin kuvvetlerinin ortasından gerekirse 
savaşarak İttihatçı sözüydü kötüsü gelirse yarıp çıka-
caktı.

Kuşçubaşı Eşref ve fedaileri Yavuz Sultan Selim’in 
Mısır Seferi’yle kazandırdığı kutsal toprakları istilacı-
lardan kurtarmak ümidiyle kanlarını çölün kızgın kum-
larına dökeceklerdi. 

Kuşçubaşı Eşref Bey adamlarını iki gruba ayırdı. Bi-

rinci grup otuz beş kişiden oluşuyordu ve Yemenli Şeyh 
Müzeygır’ın komutasındaydı. İkinci grup yetmiş kişi-
den oluşuyordu ve kumanda Kuşçubaşı Eşref Bey’de 
idi. Bunların bir kısmı savaşçı değildi. Savaşabilecek 
kişi sayısı kırktı. Altınlar Yusuf Efendi, Zenci Musa ve 
Yemenli Hacı Ali Mığrıbî’ye emanet etti. Yemenli Hacı 
Ali Mağribî bölgeyi çok iyi biliyordu, görevi bir tehlike 
anında altınları gömmekti.

Kuşçubaşı Eşref kırk çerisiyle çölün derinliklerine 
yol almaya başladı. Şerif Hüseyin ve İngiliz destekli 
yirmi bin kişilik ordu peşlerine düştü. Kırk kişi, yirmi 
bin kişi ile beş buçuk saat, çölün sıcağında Hayber’de 
ölümüne savaştı. Kuşçubaşı yaralı olarak ele geçirildi. 
Birinci grubun yol alması için kendilerini kurban etmiş-
lerdi.

Sudanlı Zenci Musa altınları Yemen’e ulaştırır fakat 
kader birliği yaptığı kumandanı 
İngilizlere esir düşmüştür. Kuş-
çubaşı, Malta’ya götürülür, Musa 
da İstanbul’a gelir. Ali Sait Paşa, 
Musa’yı tanır, Musa’nın perişan 
halini görüp üzülür. Emeklilik için 
bir dilekçe yazarak kendisine ge-
tirmesini söyler. “Paşam, ben bu 
fakir milletin hazinesinden emekli 
maaşı alamam.” der. 

Musa’ya yardım etmekte ka-
rarlı olan Ali Sait Paşa, Karaköy 
Gümrüğünde kâhyalık teklif eder 
fakat Musa onu da kabul etmez. 
“Hamallık varsa yaparım, onu yaş-
lı, iş göremez bir Müslüman’a ve-
rin.” der.

Mütareke Dönemi’ne tanıklık 
eder Sudanlı Zenci Musa. Bir gün 
İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı 
General Harrington Musa’yı görür, 
Musa koca çuvalı tek eliyle kal-

dırmaktadır, merak eder, sorar. 300 000 altını Yemen’e 
götüren Sudanlı Zenci Musa olduğunu öğrenir. General 
Harrington’a göre herkesin bir fiyatı vardır. Musa’ya 
kendisi için çalışırsa onu altına boğacağını söyler. Bu 
teklifle karşılaşmak Sudanlı Zenci Musa’yı yaralar, ona 
“Her teklif herkese yapılmaz. Benim bir devletim var 
Devlet-i Osmanî, bir kumandanım var Kuşçubaşı Eşref 
Bey... Bu iş daha bitmedi, sizinle mücadelemiz devam 
edecek... cevabını verir.

İşgal altındaki vatanın kurtuluşu için Karakol Cemi-
yetine üye olur, geceleri Anadolu’ya silah kaçırma faa-
liyetlerine katılır. Bu zorlu hayat şartları o dev bedeni 
sarsar, vereme yakalanır. Tedavi kabul etmez, valizini 
alır, Üsküdar Özbekler Tekkesine yerleşir. Günden güne 
tükenir. O parlak iri gözleri bir daha açılmamak üzere 
kapanır.

Mezarı Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi’ndedir. Öl-
düğünde valizinden Kuşçubaşı Eşref Bey’in bir fotoğra-
fı, bir Osmanlı haritası ve kefen bezi çıkmıştır. 

Günümüzde göğsünü gere gere “Türk’üm!” diye-
meyenler, başka aidiyetlerin peşinden koşanlar Sudanlı 
Zenci Musa gibi isimsiz kahramanlara borçlu olduğunu-
zu unutmayınız.
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Yazımızın başlığını “Dağların Dili”  olarak seçme-
mize bazı dağ isimlerinin yanlış olarak telaffuz edilme-
si neden olmuştur. Yaşadığımız çevrede bulunan, bir-
kaç dağ, “ Bizim ismimiz bu değildir. Bizi yanlış isim 
ile çağırıyorsunuz. Doğru ismimizi bulun.”diye sanki 
haykırıyorlar. Biz bu sesi duyduğumuzda doğru isimle-
rini bulmaya gayret ettik.  Gördük ki, halkın kullandığı 
bu dağ isimlerinin, daha önce atalarımız tarafından ma-
halline verilen isimler olmadığı ortaya çıktı. Ecdadımız 
tarafından verilen Türkçe isimli dağlardan biri “Korun 
dağı”; ikincisi “Afoğlu dağı”,üçüncüsü de “Beşkızlar 
dağı”dır. Bu üç dağın neden yanlış isim ile tanındığı 
ve bu dağların doğru adlarının ne olduğu bu yazımızda 
açıklanacaktır. 

 Ayrıca bu yazımızda, bazı köylerin gerçek isimleri 
ile köy isimlerinin niçin verildiği ve bu isimlerin ilk 
bakışta yanlış gibi görülen ama biraz araştırma yapılın-
ca bu isimlerin çok doğru tarihi işaretler taşıyan isimler 
olduğu görülecektir. Bu bölümde Hasançı, Çevril, Yu-
valı ve Mollahacı köyleri üzerinde durulacaktır. 

Bilindiği gibi, konusu yer adlarını incelemekten 
ibaret olan ilim dalına ”toponimi” adı verilmiştir. 
“Yer adları,yerleşme (iskan) tarihi açısından,hem 
tarihçi,hem de dilciler için,gerçekten bir yol gösteri-

cidir.Tarihî arşiv belgelerinin tam olarak tasnif edi-
lememiş, işlenip bilim adamlarının yararlanmasına 
sunulamamış olması, Türk tarihi ve dili için büyük 
bir kayıptır. Bu eksiklikten dolayı tam bir  Anadolu 
yerleşme (iskan) arihi yazılamamıştır. Yazılanlar 
ise, birkaç arşivde bulunan, birkaç devirle ilgili 
olduğu için araştırıcıları yarı yolda bırakmaktadır” 
(1). Görüşünde olan değerli hocam Tuncer  Gülensoy, 
bu düşüncesinde bir gerçeği dile getirmesi bakımından 
oldukça haklıdır. Aynı görüş ve düşünceleri paylaştı-
ğımız  bu konuda ikinci bir engel de, ilmî gerçeklere 
dayanmayan, şuursuzca ve rast gele verilen köy isimle-
ridir. Yabancı zannedilerek isimleri değiştirilen birçok 
köyün adı gerçekten Türkçe olduğu halde, yabancı isim 
zannedilerek Türkçe ismi Farsça veya Arapça kelime-
ler ile takas yapılmıştır. Dadasun, Muncusun, Salkuma 
köyleri bunlara misaldir. “Dad” Uygur Türkçesinde 
“dede” manasına geldiği gibi, “Muncusun” un doğru 
telaffuzu da “Muncuksun”  ‘dur. Muncuk, Türkçede 
küçük ve yumuk gözlü demektir. “Salkuma” ismi ise; 
iki Türkçe kelimeden oluşan bir isim olup “sal-“ fiili 
ile “kum” isminden yapılan birleşik bir isimdir. Böyle 
olduğu halde sonradan “Gürpınar” yapılmıştır. Bu bir-
leşik kelimenin  oluşumunda yer alan “Gür ve pınar” 
sözcüklerinin ikisi de Farsça dır. Cehalet yüzünden 
Türkçe bir köy ismimiz Farsça yapılmıştır.

1.“Kor”  veya (Gor) dağına gelince, bu dağ bida-
yette oluşurken geriden bakıldığında gerçekten ortasın-
dan kesilmiş gibi “Taş-kesti”  boğazından iki parçaya 
ayrılmıştır. Her iki parçası da, aynı uzunlukta ve aynı 
ennilikte görünümü ile iki büyük mezar şeklini andırır. 
Bu yazıyı yazmaya başladığım günlerde, beni ziyarete 
gelmiş olan iki aziz dostuma(Seyit Ali Ergeç ve Metin 
Soylu)bu dağdan bahsettim ve evimin balkonundan 
görünen “Gur” dağına bakmalarını söylediğim de, 
onlar da, benim düşüncemi teyit ettiler. Dağın kendisi 
mezar olmasa da, bana göre üzerinde ulu bir kişi veya 
kişilerin mezarı olmalı ki, bu dağa “Gur dağı” adı ve-
rilmelidir. Çevre köy halkları, bu dağ ve yöresinden 
bahsederlerken “Korun başı, Korun dibi”, “Korun ar-
kası”, “Korun önü” gibi isimlerle anarlar ve yer tarifin-
de bulunurlar. Kor kelimesinin manası “yanmış fakat 
sönmemiş yakıcı ateş”tir. Bu dağda geçmişte ve şim-

Dr. Rasim DENİZ
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diki halde volkanik bir buluntunun mevcut olmadığını 
bildiğimize göre dağın asıl adı”Kor dağı” olmamalıdır. 
Bu “Kor dağı” halk arasında önceleri “Kur dağı” veya 
“Gur dağı” şeklinde söylendiği halde zaman geçtikçe  
Gurdağı’nın manası unutulmuş halkın bildiği ateş ma-
nasına olan “Kor dağı” söylenmeye başlanmıştır.Türk 
dünyasında kutsal veya ulu kimselerin mezarlarına 
“Gur” denildiği gibi, çoğuluna da  “Gurugân”  veya  
“Kuruğan” denildiğini bilmekteyiz. 

2.Afoğlu Dağı,   “Obruk köyünde bulunan bir bel-
denin adıdır. Bu beldeye, Obruk köyü ve çevre köyler 
yanlış olarak “Afoğlu” diye söylemektedirler. Halbuki, 
bu beldenin gerçek adı “Ahi oğlu” yani “Akı oğlu” bel-
desidir. Kayseri Tapu Sicil Arşivlerinde bulunan Obruk 
köyü arazi tapularına bakıldığında bu beldede en çok 
“Akı oğlu” sülâlesinin tarla tapuları mevcuttur. Hatta 
bu beldenin kuzeyinden geçen Kızılırmak kenarında 
yapılmış un değirmeni de “Ahi oğlu” Tapuda doğru 
şekli ile yazılı “Akı oğlu” sülâlesine aittir. Afoğlu ifa-
desi hiçbir yazılı belgede geçmez. Ancak, 13.yüzyılda 
Mevlevîlerle (Akı) Ahi’ler arasında çetin çekişmeler 
olduğu bilinmektedir. Kayseri’de bulunan Akılara 
ait dergahlar,bargahlar ve bunların müştemilatlarının 
Mevleviler ile Ahiler arasında zaman içinde sık sık el 
değiştirdikleri bilinir. Bu tarikat kavgalarında galip 
gelen Mevleviler olmuştur. Haklı olduklarından değil, 
siyaseti iyi bildiklerindendir. Mevlevi mücadelesini 
kaybeden Türkmen şeyhleri “Akılar” 13. Asırda şehir-
lerden uzaklaştırılmışlar, köylerde veya  mezralarda 
iskana tabi tutulmuşlardır. Mevlevilerin sebep oldu-
ğu bu göç, kırsal kesimlerde yaşayan Türk-Türkmen 
halka Allah’ın bir ihsanı, bir lütfu olmuştur. Çünki 
Ahi(Akılar) gelip yerleştikleri  yerlerde halka değirm

en,eltezgahları,halıcılık,yüncülük,barut yapma,pamuk 
ekme  ve dokuma dahil pekçok sanatları öğrettikle-
ri gibi,o zamana bakıldığında fabrika denilebilecek 
“bezir-haneler” kurarak fakir halkın çalışmasını ve 
üretmesini öğretmişlerdir.Izğın, zeğrek, melemir, as-
pirgibi yağlı  tahılları bezirhanelerde işleyerek  yağın-
dan kendileri, posasında da sahip oldukları hayvanları 
faydalanmıştır.

“Bilindiği gibi,“Ahi”ler,Türkçesi ile “Akı”lar 
üretim ehli olan çalışkan sanatkarların kurduğu ce-
miyetlerdir ki, o gün için bunlara Ahi tarikatı veya 
teşkilatı denilmekte idi. Bunların işi,iş kurmak,işçi 
çalıştırmak,vatan için,halk için durmadan üret-
mek ve kazanmak,kazancının bir kısmı ile fakir 
fukaraya,yolculara, gariplere yardım etmek idi. Ana-
dolu halkı bu teşkilata çok şey borçludur. Bu teşkilatta 
hata kabul edilmez, şayet hata yapılmışsa hatayı yapan 
kişilerin cezalarını yine kendi teşkilatının önderleri 
verirdi. Hata, hiç denecek şekilde yok gibi idi.  Hata 
yapan bu teşkilatta barınamaz, barındırmazlardı. Bu 
gün dahi kullandığımız “Papucu dama atıldı” deyimi 
yanlış iş yapan bir ayakkabıcıya Ahi teşkilatı tarafın-
dan verilen ağır bir cezayı ifade eder. Hak için, halk 
için hiçbir şey yapmayan, üretmeyen, sadece yiyip, içip 
tüketen, işi gücü değirmen gibi dönen teşkilatlar, zevk 
ü sefalar ederlerken, Ahiler,halka hizmette kusur etme-
dikleri gibi,vatan tehlikeye düştüğünde yine onlar ön 
safta düşmanla çarpışmışlardır.Hatta,Moğol istilasında 
Ahilerin kadın teşkilatı olan Bacıyan-ı Rum, ( Anadolu 
bacıları) sofu-derviş teşkilatları ile Kayseri surlarını 
korumuşlardır. Ahilere düşman olan diğer tarikat şeyh-
leri gibi, hendeklerin ve surların dibinde elleri yüzünde 
kaz gibi düşünüp durmamışlar, hiçbir şekilde düşman-
larından çıkar sağlamayı düşünmemişlerdir.  Bu ne-
denledir ki,Ahiler şehirlerden çıkarılıp köylere sürgün 
edilmişlerdir.

3.Beşkızlar dağı: Bu dağın ismi bir menkıbeye da-
yanmaktadır. Buna göre dağda süpürge otu yolmakta 
olan beş kız kendilerine doğru gelen yabancı birile-
rinden korktukları için Tanrı’ya yalvarmışlar, el açıp 
dua etmişler, kendilerinin bu yabancı adamların eline 
düşmektense “Ya Rabbi bizi ya taş eyle,ya kuş eyle” 
demişlerdir.  Menkabıye göre kızları Tanrı taş-kuş eyle-
memiş amma yabancılardan korumak için onları 5 ar-
dıç ağacına dönüştürmüştür. Böylelikle o kızlar da ken-
dilerine doğru gelen yabancılardan kurtuluvermişlerdir. 
Bu dağ için söylenen menkıbe bir yana, dağın gerçek 
ismi Kurşunlu dağıdır. Bu dağda kurşun,bakır ve altun 
madenleri mevcut olduğu ve kadim zamanlarda da bu 
madenlerden işleme yapıldığı belirtileri mevcuttur.

Dipnot (1): T. Gülensoy “Elazığ,Bingöl ve Tunce-
li İlleri Yer Adlarına Bir Bakış”, Türk Yer Adları Sempozyumu 
Bildirileri,Ankara,1984,s.149.

Devam edecek
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BORDO BERELİ ŞEHİT
KURMAY YARBAY İLKER ÇELİKCAN

 Zafer ÇUBUKCU

Çözüm Süreci Günleri Hakkari
Kandil’den elini kolunu sallaya sallaya Yüksekova’ya 

gelen “Andok” kod adlı teröristbaşı, örgüt evinde kendisi 
gibi hortlak suratlı beş teröristle yaptığı toplantıyı “Dağ-
lardaki biksi, doçka ve havan mevzilerinin sayısı artı-
rılacak!” sözleriyle bitirip televizyonu açtı.

Televizyondaki “Çözüm süreci semeresini veriyor. 
Cilo Dağı’nın zirvesinde barış halayı çekildi.” haberi 
teröristbaşına anırmayı andıran bir kahkaha attırdı. Ar-
dından diğerlerine… Kahkahadan kendilerinden 
geçtiler ta ki teröristbaşının televizyonu ka-
patıp elindeki kumandayı yere fırlatmasına 
dek.

Hainler susmuştu. Teröristbaşı masa-
daki telsizini aldı ve suratı gibi hortlak 
sesiyle çirkef ağzını açtı “Hakkari ile 
Dağlıca Hudut Taburu arasındaki 
134 kilometrelik yola sağlı sollu, ka-
rış karış el yapımı patlayıcılar dö-
şenecek, askeri araçların geçişinde 
patlatılacak! Anlaşıldı mı?”   

Mezar hortlağının bu iğrenç sözleri 
Dağlıca’nın Oremar Dağı’ndaki mağara-
larından birinde yaktıkları ateşin etrafında 
toplanmış yüzlerce teröristin kulaklarında 
ve mağaranın kayalıklarında yankılandı. 

Oremar, “Yılan ve Ateş”  demekti. Dağa adı-
nı bu ikisinden vermişlerdi. Lakin masum  dağ bunu 
nereden bilsin ki…  ateşin etrafındaki yüzlerce sarı, boz ve 
kara yılan “Mehmetçiklere ölüm!”  diyerek tıslaya tısla-
ya  inlerinden çıktı.  

Aynı Günler Malatya
1999’da Kara Harp Okulundan mezun olan İlker Çe-

likcan teğmenliğinden beri özel kuvvetlerdeydi. Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin  yurt içindeki ve dışındaki birçok özel 
operasyonuna katılmış başarılı bir özel harpçiydi.  Bu ba-
şarıları nedeniyle terfisi üç yıl önden gidiyordu. Yüksek 
Askeri Şuranın 30 Ağustos’taki toplantısında da  Kurmay 
Yarbaylığa terfi ettirilmiş ve  tayini Türkiye için  stratejik 
öneme  haiz Hakkari Dağlıca Altıncı Hudut Tabur Komu-
tanlığına  yapılmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde pek görülmeyen kurmay bir 
subayın böyle bir göreve atanması emrini Malatya’daki 
görev yerinde alan İlker Yarbay, bu görevdeki   ilişkisini 
kesti ve Malatya merkezdeki evinin yolunu tuttu,  yarın 
Dağlıca’ya gidecekti.

Evde Son Akşam
Bunaltıcı ağustos sıcağı akşamla beraber yerini serin 

bir yaz akşamına bırakmıştı. Doktor Gaye Hanım, mut-
fakta akşam yemeği için hazırlıklarını tamamlarken se-
kiz yaşındaki kızı Zeynep ile üç yaşındaki oğlu Soner de 
mutfağın yola bakan balkonundan  dört gözle babalarının 
yolunu gözlüyorlardı. Çok geçmeden Soner›in: “Yaşasın 
babacığım geldi!” haykırış ile üçü birden kapıya koştu. 
Soner, babasının ne yapacağımı biliyordu. Zeynep de... 

İlker Yarbay ,çocuklarının önünde çömelip iki ko-
lunu açarak ikisini de kolları arasına aldı ve 

bağrına bastı. Babalarının eve her gelişinde 
ve evden her çıkışında yaşananlar bir kez 

daha yaşanıyordu. Ayakta onlara bakan 
Gaye Hanım’ın yüreğinde sebebini bil-
mediği bir kor oluştu, buna rağmen 
“Yemek soğuyor.” diyerek onları içeri 
aldı.

İlker Yarbay görevi gereği evde eşi 
ve çocuklarıyla bir arada çok az olur-
du. Her asker ailesinde olduğu gibi 
ailece bir arada olmak onlar için de en 

kıymetli anlardı. Bu anın kıymetini bili-
yorlardı. Akşam yemekten sonra çocukla-

rıyla çocuklar gibiydi İlker Yarbay, saatler 
ilerlemişti ama kimse uyumak istemiyordu. 

Zeynep ikinci  sınıfa geçmişti, okuması  ve 
yazması çok iyiydi. Kitaplıktan babasının Maltepe 

Askeri Lisesi Mezuniyet Albümünü alarak sınıf arkadaş-
larının  babası için  yazdıklarını okumaya başladı:

“Erzurum’un Olur ilçesi Köprübaşı köyünde doğan 
arkadaşımız İlker Çelikcan, mertlik, doğruluk ve yar-
dımseverlik gibi bütün üstün nitelikleri üzerinde top-
lamıştır. Yardıma muhtaçların her zaman başvurduğu 
arkadaşımız cömertliğiyle okulda nam salmıştır.”

Sıra sayfanın en altındaki şiire gelmişti. Odada çıt çık-
mıyordu. Zeynep babası için yazılan Nihal  Atsız’ın bu şii-
rini çoktan ezberlemişti bile. Albümü kapatıp ayağa kalktı 
ve şiiri erkekçe okumaya başladı:

Kahramanlık ne yalnız yükseliş demektir 
Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir 
Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir
Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir

Şiirin bitişiyle Soner’in babasının boynuna atılması 
bir oldu. “Yaşasın benim babam!” diyip defalarca öptü, 
öptü…O gece çocuklar babalarının kolunda uykuya dal-
dılar.. 

Gençlik Dergisi 35



Gaye Hanım günün ilk ışıklarıyla uyanmıştı, İlker Yar-
bay da... Çocuklarını uyandırmak istememişlerdi, ancak 
nedense çocuklar da uyanıvermişlerdi.  Birlikte kahval-
tıdaydılar. İlker Yarbay gözleriyle  bir kızı Zeynep’e, bir 
oğlu Soner’e bakıyordu. Eşi Gaye  Hanım’ın akşamdan 
beri yüreğine oturan kor daha da büyümüştü. İlker Yarbay, 
bu kez gözlerini eşi Gaye Hanım’ın gözlerine dikmiş öyle-
ce bakıyordu . Gaye Hanım, eşinin gözleriyle bir şeyler an-
lattığını hissetti. Zaten eşi çoğu zaman gözleriyle konuşur-
du, konuşmayı pek sevmezdi. Eşine bir şey mi diyeceksin, 
diye sordu. İlker Yarbay,  “Annemin tansiyonu var, ba-
bamın kalbi... Dağlıca’ya gittiğimi onlara söylemeyin” 
diyerek kahvaltıdan kalktılar. Ayrılık vakti gelmişti. Çık-
madan önce eşiyle vedalaştı ve her seferki gibi çocukları-
nın önünde çömelip iki kolunu açarak ikisini de kollarının 
arasına aldı ve bağrına bastı. Fakat bu kez bir  gariplik var-
dı. Ne eşi çocuklarını ne de çocukları babalarını bırakmak 
istiyordu. Bu gariplik Gaye Hanım’ın yüreğindeki koru 
daha da alevlendirmişti. Kısa sürede kendini topladı ve ço-
cuklarını babalarının kolları arasından aldı . İlker Yarbay 
“Allah’a emanet olun” diyerek hızla merdivenden indi.

Dağlıca Yolunda
Kalbinde sonsuz bir vatan aşkı ve gür bir imanla düş-

müştü Dağlıca yoluna İlker Yarbay. Tıpkı Allah için,vatan 
için, namus için ta nerelerden kopup Çanakkale’ye koşan 
hepimizin ecdadı Mehmetler gibi. Ne ana baba ne de yar 
evlat diyip arkasına bile bakmadan koşuyordu Dağlıca’ya. 
Geceyi Hakkari’de geçirdi. Sabahleyin 5 araçlık konvoy-
la Dağlıca’ya hareket etti. Konvoy teröristlerin sağlı sollu 
el yapımı patlayıcı döşedikleri 134 kilometrelik Hakka-
ri- Dağlıca yolunda ilerliyordu.Yolun iki yanında ise zir-
velerinden nereden bakılırsa yolun göründüğü neredeyse 
birbirine değecek kadar dar bir vadiyle birbirinden ayrılan 
dağlar yükseliyordu..İlker Yarbay bir yandan etrafı süzer-
ken bir yandan da kendisini Dağlıca’ya götüren komutana 
bazı sorular soruyordu:

 - Uzak mesafeden görüntü alıcı, kaya parçası ya da 
ağaç şeklinde, kamera sistemleri  var mı? 

-Araç içi kamera sistemleri var mı?
 -Mayın ve el yapımı patlayıcı ve kablo tespit sistemleri 

var mı? 
 -Güneş enerjili roket algılayıcı projektörler var mı? … 

Var mı, var mı?...
Bütün bu sorularına hayır cevabı alan İlker Yarbay, bı-

rakın teknoloji geliştirmeyi ihtiyaç duyulan malzemelerin 
bile eksik olduğunu anlamıştı. Lakin hiçbir şey Türk or-
dusunu yıldıramazdı, çünkü onlar yurdumuzun işgalden 
nasıl kurtarıldığını çok iyi biliyorlardı. Düşmanları değ-
nekle vura vura nasıl denize döktüğümüzü de... Hem İlker 
Yarbay Erzurumluydu. Nene Hatun’un eteğindeki taşlarla 
Erzurum’u işgal edenleri nasıl kovaladığını da…

Konvoy Dağlıca’ya yaklaşmıştı nedendir bilinmez 
hudut taburuna en yakın köy olan Gürkavak köyüne 150 
metre kala İlker Yarbay konvoyu durdurdu ve araçtan 
indi,diğerleri de… Sanki birileri onu çağırıyordu. Asfalt 
yoldan çıkarak dağın hemen yükselmeğe başladığı eteğin-
de durdu. Küçük bir kaya parçasının ardında biri kırmızı 
ikisi kar beyazı üç çiçek gördü. Bunlar dünyanın en na-
dide çiçeklerinden olan ters lalelerdi. Eğildi ve elleriyle 
çiçekleri bir bir okşadı, yanındaki subaya dönerek  bunlar 

sadece bu bölgemizde doğal olarak yetişen ters lalelerdir. 
Dünyadaki bütün tıp bilim adamaları bu mucize çiçeğin 
soğanlarının peşindedir küresel güçlerin bu bölgemizde 
terörü desteklemelerinin nedenlerinden biri budur. Biri de 
dünyamız gelecekte temiz su kaynaklarına muhtaç olacak 
ve su savaşları yaşanacaktır,  işte şu karşıki dağlardaki bu-
zullar ve temiz su kaynakları gelecekte  de var olacağından 
küresel güçler bu bölgemize göz dikmişlerdir. Sözlerini bi-
tirip üç çiçeği bir kez daha okşadı ve araçlarına bindiler.

Konvoy oradan henüz ayrılmıştı ki onlarca suratsız 
terörist dağlardan yola iniverdi. Yanlarında getirdikleri el 
yapımı patlayıcıları üç ayrı noktaya gömdüler. Kılığından 
belli kılıksız teröristbaşı telsizle “Patlayıcılar tamam!” 
diyip telsizi kapattı ve hepsi birden dağın zirvelerine doğru 
gözden kayboldular. Bir başka terörist grup da dağın zirve-
lerinde bu noktaları gören üç ayrı yere üç mevzi yapmış-
lardı. Bunlar biksi, doçka ve havan mevzileriydi.

Dağlıca Altıncı Hudut Taburu
“Dağlıca Altıncı Hudut Tabur Komutanlığı 700 

Mehmetçikle emir ve görüşlerinize hazırdır komuta-
nım!” bu tekmille karşılamışlardı İlker Yarbayı kahraman 
taburumuz. Bugüne kadar yurdumuzu korumak için nice 
canlar vermişlerdi. Yemin içti İlker Yarbay 700 evladım 
var artık onların kılına zarar gelmesin diye.  700 ana ema-
netine sahip çıkmak için gözünü yummadan gece gündüz 
çalışıyordu. Geldiğinden beri yatağı henüz bozulmamıştı, 
odasındaki masasında çalışırken sandalyesinde bir iki saat 
kestirerek idare ediyordu. Eşi Gaye Hanım’a da telefonda 
“Benim birinci ailem sizlersiniz, buradakiler de benim 
ikinci ailem 700 askerimden birine bir şey olursa ben 
mahvolurum.” demişti.

Dağlıca Hudut Taburu Şeref Köşesi
İlker Yarbay tabura geleli iki hafta olmuştu. Geldiğin-

den beri taburun girişindeki Şeref Köşesine her fırsatta gi-
diyordu, özellikle geceleri...Bu son gece de odasında uyu-
mamış, onlarca kez Şeref Kürsüsüne gidip gelmişti. Orada 
Dağlıca şehitlerinin fotoğrafları asılıydı. Gece yarılanmış-
tı, yine şehitlerin karşısındaydı. Niye bu kadar çok şehit 
veriyorduk sorusunun cevabını bulmaya çalışırken göz 
yaşlarını içine akıtıyordu. Saatlerdir ayakta onlara bakıyor-
du. Elini şehitlerden Diyarbakırlı Er Hakkı Aran’ın yüzüne 
uzattı, parmak ucuyla gezdirdi elini şehidimizin yüzünde, 
incitirim diye korkuyordu. Sonra Hataylı Şehit Piyade Er 
Bestami Güler, Antalyalı Şehit Piyade Er Ramazan Yeşil 
ve diğerleri...Daha fazla dayanamadı, çıktı odasına. Eşinin 
gönderdiği ve bir türlü fırsat bulup da izleyemediği çocuk-
larının videosunu izledi. Kendi çocuklarını izlerken şehit-
lerin çocuklarını düşündü. Masasında karaladığı kağıdın 
başına oturdu. Niçin bu kadar çok şehit veriyoruz, bunun 
cevabını bulmaya çalışıyordu.  Dağlıca’ya gelirken araçta 
komutana sorduğu soruları bir bir kağıda döktü.Onuncu 
maddeyi yazdığında sabah olmuştu.

Bayrama Gelirim Demişti
6 Eylül 2015 pırıl pırıl bir güz başlangıcı.. İlker Yarbay 

taburun bahçesinden Oremar Dağı’na uzun uzun baktı. 
Hava ne de çabuk değişmişti. Güzel hava yerini kapkara 
bir havaya bırakmıştı. Bulutlar art arda sanki üzerine ge-
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liyordu. “Güz havası işte…” diyerek içeri geçti. Vakit öğ-
leyi bulmuştu. İyice kararan hava yüreğini de karartmıştı. 
“Eşimde ve çocuklarımda kötü bir şey mi oldu?” diyerek 
telefonla eşini aradı. Onların iyi haberlerini alınca rahatla-
dı ve eşine bayrama kaç gün var diye sordu. Gaye Hanım 
eşinin gelemeyeceğini bildiği halde ona “Gelme durumun 
mu var?” dedi. İlker Yarbay hiçbir şey belli olmaz, gelebi-
lirim dedi ve tekrar bahçeye indi . Araçlar hazırdı, 9 araç-
tan oluşan konvoyla yol güvenliği sağlanacaktı.

Konvoy Gürkavak köyünün 150 metre çıkışına gelmiş-
ti. En öndeki araç birden duruverdi, yol kenarında kablo 
görmüşlerdi. İki asker araçtan indi. İlker Yarbay “Derhal 
aracınıza binin!” diye emrederken büyük bir patlama… 
İki asker araçlarına binememişti.    İlker Yarbay “Kahra-
manlarımı orada bırakmam!” diyerek aracından fırladı. 
Aynı anda ikinci ve üçüncü patlamayla konvoydaki iki 
araç hedef oldu. Dağın zirvelerinden ise biksi, doçka ve 
havan mevzilerinden mermi ve toplar yağmur gibi Meh-
metçiklerin üzerine yağmaya başladı. Tıpkı Çanakkale’yi 
andırıyordu. Hayasızlar Çanakkale’de Mehmetçiğe saldı-
ran tek dişi kalmış canavarlarla yarışıyorlardı. İlker Yarbay 
bombalarla savrulmuştu. Dağlıca’ya ilk geldiğinde aracın-
dan inip gördüğü üç ters lale çiçeğinin olduğu yerdeydi. 
Kurşun değmedik yeri kalmamıştı ancak henüz yaşıyordu. 
Sağ elini yanında yatan Mehmetçiğe uzattı. Gözlerini ve 
sol elini ise ters lalelere… Kırmızı lalenin içinde eşi Gaye 
Hanım ona bakıyordu. İki kar beyazı lalelerin içinde ise 
kızı Zeynep ve oğlu Soner babalarına el sallıyorlardı. Üçü 
birden bir bayrak oluşturmuştu İlker Yarbay’ın gözlerin-
de. Kırmızı ve beyazdan oluşan şanlı bayrağımız… İlker 
Yarbay’ın yüzünde tatlı bir gülümseme oluşuverdi. İçtiği 
yemine sadık kalmıştı. Mehmetçikleri, vatanı ve bayrağı 
uğruna canını feda etmekten çekinmemişti. Mübarek kanı 
Dağlıca’yı bir kez daha vatan yapmıştı. Askerleriyle işgal-
cilere karşı kahramanca çarpışarak şehadete ermişti. Şehit 
olmasa Genel Kurmay Başkanlığına kadar yükselebilecek-
ti. Ne var ki bayrama gelirim dediği evine bir bayram are-
fesi uğruna canını verdiği ay yıldızlı bayrağa sarılı olarak 
döndü. 

Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Bordo Bere-
li Yarbay’ım! Gözün arkada kalmasın. Hepimiz İlker 
Çelikcan’ız!

“Bugüne kadar yurdumuzu ko-
rumak için nice canlar vermiş-
lerdi. Yemin içti İlker Yarbay 

700 evladım var artık onların kılına 
zarar gelmesin diye.  700 ana ema-
netine sahip çıkmak için gözünü 
yummadan gece gündüz çalışıyor-
du. Geldiğinden beri yatağı henüz 
bozulmamıştı, odasındaki masasın-
da çalışırken sandalyesinde bir iki 
saat kestirerek idare ediyordu.”

BARDAĞIN BOŞ 
TARAFI

Yavuz Sezer OĞUZHAN

Siz, hayata bardağın dolu tarafını görenlerden 
misiniz, yoksa boş tarafını görenlerden mi? Ben 
bardağın boş tarafını görenlerdenim. Ama dolu olan 
tarafı da inkâr etmeyenlerdenim. 

Kişisel gelişim kitapları, psikologlar vs.. insan-
lara hep bu bardak örneğini verir. Bardağın hep 
dolu tarafını görmek gerektiği telkinine bulunurlar. 
Doğru mu? Kısmen; fakat eksik. Öncelikle neden 
böyle davranılması gerektiği konusunda içi dolu 
olan bir yaklaşıma pek rastlamadım. Bu tarz yakla-
şımın zaten en büyük dayanağı, bardağın boş tara-
fını görmenin kötümserlikle eş değer tutulmasıdır. 
Kötümserlik değil bunun adı. Belki karamsarlık 
dersiniz ama kötümserlik kesinlikle değildir.

Neden boş taraf? Siz, bardağın boş tarafını gör-
mediğiniz müddetçe durumunuzun mükemmel ol-
duğunu düşünecek ve değiştirmek için bir çabanın 
içinde olmayacaksınız. Çabalamak söz konusu ol-
mayacak çünkü eksikliği göremeyeceksiniz. Var 
olan durumdan razı olup daha da gelişmek için 
fırsat yaratmayacaksınız kendinize. Bardağın boş 
tarafını görenler, hep daha iyisini ister. Belki be-
yinleri rahat değildir ama diğer kesime göre daha 
önderdiler; çünkü devamlı bir gelişim ve değişim 
tutkunudurlar. 

Bardağın her iki tarafını görenler hangi tutum-
dalar? Onlar, bardağın dolu tarafını görüp elinde-
kilerinin kıymetini bilir ve şükrederler. Boş tarafını 
görüp eksikliğini kapatmaya çalışırlar. Hiçbir şeyin 
mükemmel olmayacağını, olamayacağını bilirler. 
Buna rağmen emek sarf eder vebu sayede maksi-
mum sonuç alırlar. Bardağın boş kısmını görerek 
aslında insan kendisine de fırsat üretmiş ve sonun-
da da değerlendirmiş olmaktadır. Dolu kısmı onu 
rahatlatmaya ve sakinleştirmeye yeterli olmaktadır 
bile.

Esasında bardağın boş tarafı fırsat, dolu tarafı ise 
zenginliktir. Elinde olan zenginliğin kıymetini bilen 
emektar ve çalışkan insan profili böyle şekilleniyor. 
Karamsarlıkla kötümserliğin ayrımı da bu noktada 
kendini gösteriyor. Şimdi siz karar verin. Bardağın 
boş tarafını görmek mi dolu tarafını görmek mi?
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Ayça HASÖZHAN

BABAM HAZIM HASÖZKAN

6 Şubat 1958 tarihinde Osman ve Nimet Hasözhan 
çiftinin ikinci çocuğu olarak Kayseri’de doğdu.

Annesi ev hanımı, babası hava İkmal Bakım Merkezi 
Komutanlığında muhasebeci olarak çalışıyordu.

3 kız kardeşi vardı. 
İnönü İlkokulu,  Nazmi Toker Ortaokulu ve Kadı 

Burhanettin Ortaokulunda okudu. 1978 yılında Kayseri 
Akşam Lisesinden mezun oldu. İlkokul döneminden beri 
okumaya meraklıydı. Daha çok tarih ve siyasi kitaplar 
okurdu. Siyasete olan ilgisi ve milliyetçi fikirleri ile genç 
yaşta siyasete atıldı. MHP gençlik kollarında görev aldı. 
Anavatan Partisi Kayseri yönetiminde çalıştı. Birçok 
dernekte üye ve yönetici statüsünde ülküsünü yaymaya, 
vatanına ve milletine faydalı bir birey olmaya çalıştı.

Lider vasıflarına sahip olduğu halde muhtelif sebepler-
le kamuoyunun nazarlarından ısrarla kaçmaya çalışmış, 
kendisi ve kabiliyetlerini gizlemiş bir dava adamıydı.

Siyasetçi kimliğinin yanında sporcuydu da.13 yaşında 
futbol oynamaya başladı. Malatyaspor, Erkiletspor gibi 
takımlarda oynadı.  Sporculuk ve öğrencilik arasında bir 
tercih yapması gerekiyordu.  Üniversitede eğitim almak 
için Ankara’ya gitmeyi seçti.

1980 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümüne başladı. 
Yokluk içinde okudu. Çalışkandı, doğrucuydu, fikirlerini 
savunurdu. 1980 yılında hayatında derin iz bırakan Ma-
mak Askeri Cezaevinde işkencelere maruz kaldı. Bizi 
masallarla değil bu anılarla büyüttü  ve son nefesine ka-
dar o günleri sayıkladı. Tüm bunlara rağmen 1985 yılında 

üniversiteden bölüm birincisi olarak mezun oldu.
Kayseri’ye döndüğünde mali müşavirlik bürosunda 

çalıştı. Reklamcılık firmasında çalıştı. Daha sonra inşaat 
sektörüne atıldı. Müteahhitlik ve hazır betonculuk yaptı. 

1991 yılında Avukat Nurten Hasözhan ile evlendi. İki 
kızı oldu. 

Aile bağlarının kuvvetli olmasına önem vermiş ve son 
nefesine kadar eşi, kızları ve annesi ile beraber yaşamıştır. 
Kardeşleri Hatice, Halide ve Hadiye’ye çok değer verirdi. 
Akrabalarını devamlı ziyaret ederdi. Küsleri barıştırır, ak-
rabalarını kaynaştırır, gençlerin evliliğe ilk adımlarını ata-
cakları günlerde yüzüklerini takar, evliliğe dair nasihatler 
verirdi. Birçok gencin Hazım amcası, akıl hocasıydı. Eği-
timin önemini son nefesine kadar vurguladı ve gençlere 
hep ışık saçtı, güç verdi. Başta bana ve kardeşime olmak 
üzere genç kızların eğitimli olması için gereken her tür-
lü desteği sağlardı. Namusu, şerefi için yaşamayı öncelik 
edindi. Bize kul hakkı yemekten, harama el sürmekten ka-
çınmamızı nasihat ederdi.

21 Ağustos 2016 sabahı tedavi gördüğü hastanede ha-
yatını kaybetti. 

Sevgili Babacığım;
Bana hasta yatağında “En çok da bu dünyaya bir ki-

tap, bir eser bırakamadığıma üzülüyorum, olsun. Sizler 
varsınız. Bu ülkeye bir doktor bir de avukat yetiştirdim.” 
demiştin ya; yalnız kızların değil, sen tanıdığın herkeste 
bir iz bırakmışsın. Biz de senden öğrendiklerimizle seni 
yaşatmaya devam edeceğiz.
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Mustafa ÖZTÜRK

 YENİÇAĞ’I SEVİYORUZ!..

Yeniçağ, yayımlandığı tarihten bu yana Türk milliyetçilerinin beğenerek okuduğu, hatta tir-
yakisi olduğu bir gazetedir. Bugüne kadar aykırı bir yol izlemedi, hep Türk milliyetçiliğini, 
Türkiye’nin çıkarlarını savundu.

Bana, “Son yıllarda Türk milliyetçiliğine en çok hizmet eden kurumlar hangileridir?” diye 
sorsalar, Yeniçağ’ı ilk on içinde sayarım, medya kuruluşları içerisinde de en başa koyarım.

Yeniçağ’dan başka okunabilecek gazete mi var? Biraz Sözcü, biraz da Aydınlık… Bunlar en 
azından iktidar dalkavuğu değiller, eleştiri yapabiliyorlar. Özellikle, siyasi iktidarı ve bir partiyi 
övmek maksadıyla çıkan gazeteleri okumakta zorlanıyorsunuz, çünkü amaçlarını biliyorsunuz, 
böylelerinin halkı aydınlatmak gibi bir gayesi de yoktur. Tam aksine yönlendirme emelleri vardır. 
Çünkü emir ve talimatı böyle almışlardır.

Gerçekleri yazabilmek için özgür olmak gerekir. Bu yüzden bir ülkede “özgür medya” vazge-
çilemez bir unsurdur.

Yeniçağ bir bozkurt gibi özgürdür, iktidarları korkmadan eleştirmiştir. Bunun ağır bedellerini 
ödemiş ve ödemeye devam ediyor, ama bildiğinden de şaşmıyor.

Yeniçağ, savunup geldiği tüm fikir ve tespitlerde haklı çıktı. Çünkü kaynağı Türk milliyetçiliği 
dünya görüşüdür. Bu nedenle de hiç zikzak yapmadı. Çoğu gazetenin dünü ile bugünü gece ile 
gündüz gibi birbirine zıttır. Bağımlı oldukları iktidarın ve partinin politikası değiştikçe gazetenin 
dili de değişivermiştir. Yeniçağ’ın yazarları ise herhangi bir yerden emir ve talimat almadıkların-
dan özgürce yazabilmişlerdir. Onları bunun için çok seviyor ve beğeniyoruz.

Özgürce yazıyor olmanın da bir bedeli vardır. Yeniçağ MHP Genel Merkezi’ne tabi olmadığın-
dan bu merkez tarafından dışlanmıştır. MHP, galiba körü körüne itaat istiyor. Yerinde yapılmış bir 
eleştirinin davaya hizmet olduğunu düşünemiyorlar sanırız.

Geçenlerde, bir imzasız iftira mektubu üzerine, Yeniçağ yazarları (Yavuz Selim Demirağ, Doç.
Dr. Kürşad Zorlu, Servet Avcı, Adnan İslamoğulları, Alper Aksoy…) gözaltına alındılar; ifadeleri 
alınanların hepsi de serbest bırakıldı. İfadesi henüz alınmayan Adnan İslamoğulları ise halen gö-
zaltında tutulmaktadır. Bunun bir korkutma ve yıldırma girişimi olduğunun farkındayız. Ancak, 
her biri gerçek bir Türk ülkücüsü olan ve mazilerinde küçük bir leke dahi bulunmayan bu kişile-
rin yürüklerinde korku barınmaz, alınlarına da Fetoculuk çamuru yapışmaz.

Bizim geleneğimizde karşı karşıya, yüz yüze yiğitçe dövüşmek vardır. İmzasız mektuplar, ifti-
ralar ancak korkak ve alçakların başvurdukları metotlardır.

Öyle bir âlemde yaşıyoruz ki yiğit düşmanlara hasret kaldık.

Biz, Yeniçağ’ın ve yazarlarının yanındayız. Yeniçağ’ı okumaya ve okutmaya devam edeceğiz. 
İsteriz ki tirajı 51 binde kalmasın, her ay ikiye katlayarak durmadan artsın. Bunu başardığımız 
ölçüde Türk milliyetçiliğinin önü her alanda açılacaktır.
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