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SÖZDE MİLLİYETÇİLİK ve
GERÇEK MİLLİYETÇİLİK

Laf ile milliyetçilik olmaz.Vatan, millet, bayrak, ülkü
miştir.
gibi güzel sözcükleri art arda sıralasak, atalarımızın kahGazeteciler kağıt bulamıyor.Çünkü, SEKA Balıkesir
ramanlıklarını durmadan anlatsak, milliyetçi sanını kaİşletmesi 2003’te değerinin çok altında 1.1 milyon dolara
zanmış mı olacağız? Elbette hayır.Sadece hamaset yapmış Albayraklar firmasına satıldı.Bu satış mahkemece iptal
olacağız.
edildi ama iktidar özelleştirme yasasını değiştirerek mahYeri geldiğinde hamasete, yani kahramanlık edebiyakeme kararını geçersiz hale getirdi.Fabrika şimdi üretim
tına da ihtiyaç vardır.Ancak, vatan toprağı yabancılara
yapmıyor.Fabrikanın gerçek değeri 51 milyon dolar oldönüm dönüm satılırken, tarım arazileri yabancı firmalara duğuna göre kamunun zararını siz hesap ediniz.
iktidar tarafından peşkeş
Giresun SEKA Aksu
çekilirken hiçbir şey yapKağıt fabrikası da 2003’te
mayıp ‘’Vatan için ölüMilli Gazete’nin yan kuTarımda ileri ülkelerden
rüz!’’ demek, hem gülünç
ruluşu olan MİLDA adlı
biriydik. Fındık, incir ve
hem anlamsız olmaz mı?
firmaya 5 milyon liraya
Milliyetçilik söylemeksatıldı.Bu firma, fabrikanın
tütünde dünya birincisi;
ten çok yapmaktır, milli
makinelerini 2010 yılında
kestanede dünya ikincisi, zeytinde
duygu ve değerlerle iç içe
11 milyona hurdacılara,
dünya
dördüncüsü;
şeftali,
armut,
yaşamaktır; çocuğumuza,
fabrikanın 684 dönümlük
işyerimize Türkçe ad verarazisini de 68 milyon liraelma ve bademde beşinci sıraya
mekle başlar, Türkiye’nin
ya İl Özel İdaresi’ne sattı.
ulaşmıştık. Sonra tarım küçümsenir Kamunun zararını yine siz
tam bağımsızlığının sağlanmasına, çağdaş bir tophesap ediniz.
oldu. Tarımla kalkınma olmaz
lum yapılmasına dek uzar.
Batı emperyalizmidenildi.Bugün dört ürün dışında her nin Türkiye yönetimine
Milliyetçilik, milleti
esas alan, millet zemini
tavsiye edip özendirdiği
şeyi dışarıdan alıyoruz.
üzerinde yükselen bir fikir
özelleştirme, Türk halkını
sistemi olduğu için milfakirleştirmiştir.Çünkü,
letle ilgili bütün alanlara hitap eder, hiçbir alanı dışarıda
özelleştirilen tesislerin çoğunda üretim durmuş ve bu yüzbırakmaz.Ekonomiden siyasete, eğitimden çevreye her
den işsizlik artmış, Türkiye her alanda dışarıya bağımlı
sorun milliyetçilerin çözmesi gereken sorunlar kapsamın- hale getirilmiştir.TAKSAN (Takım Tezgahları Sanayi) ve
dadır.Çünkü milliyetçilerin amacı milleti mutlu etmektir.
ÇİNKUR’un özelleştirilmesinden doğan zararları Kayseri
Bunun için de ne kadar toplumsal sorun varsa bunları
halkı çok iyi bilmektedir.
çözüp gidermek milliyetçilerin görevi olmaktadır.
Yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin ana nedeBugün Türkiye binlerce sorunun sarmalındadır.Ekono- ni, üretim yerine tüketimi körükleyen, bu yüzden de
mik kriz vatandaşın belini bükmüştür.56 milyon vatandaş Türkiye’yi batılı emperyalist ülkelerin açık pazarı haline
yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyor.Resmi kayıtla- getiren 24 Ocak 1980 Ekonomik Kararları ile İMF ve
ra göre 14 milyon vatandaş da sosyal yardımlarla hayatını Dünya Bankası’nın Kemal Derviş eliyle 57.Hükümete
sürdürüyor.Her geçen gün Türk insanı fakirleşiyor.Buna
uygulattığı ekonomi kararlarıdır.AKP iktidarı da aynı
karşılık iktidar yandaşı kişiler zenginliklerine zenginlik
yoldan yürüdü.Sonuç malum: Liberal kapitalizme, yani
katıyor.Bunlar için İhale Yasası 186 kez değiştirildi.Atauluslararası şirketlere kurban edilen Türk halkı...
türk döneminde bin bir fedakarlıkla kurulan fabrikalar, teTarımda ileri ülkelerden biriydik. Fındık, incir ve
sisler yok fiyatına özelleştirildi, yandaşlara ve yabancılara tütünde dünya birincisi; kestanede dünya ikincisi, zeytinsatıldı.Bunların listesini yapsak sayfalara sığmayacaktır.
de dünya dördüncüsü; şeftali, armut, elma ve bademde
Türk ekonomisi pek çok alanda dışarıya bağımlı hale
beşinci sıraya ulaşmıştık. Sonra tarım küçümsenir oldu.
getirildi.Okulların açıldığı şu günlerde kırtasiye fiyatları
Tarımla kalkınma olmaz denildi.Bugün dört ürün dışında
el yakıyor.Çünkü, kırtasiyede dışa bağımlılık %70’i geçher şeyi dışarıdan alıyoruz.Çünkü batı emperyalizminin

“

”
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Türkiye iktidarlarına dayattığı ekonomik programlar
doğrultusunda Süt Endüstrisi Kurumu, Et Balık Kurumu,
Zirai Donatım Kurumu özelleştirilip satıldı.Türk tarımına
önemli hizmetleri olan Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü, Hayvancılığı Geliştirme
genel Müdürlüğü, Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, Veteriner
İşleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
Toprak-Su Genel Müdürlüğü kapatıldı.Bunca darbeden
sonra Türk tarımı elbette yaşayamazdı.
Çıkarılan yasalarla Türk tohumculuğunun nasıl batırıldığını, gıda sektöründe oynanan oyunlarla yabancı
firmalara nasıl pazar yapıldığımızı Soner Yalçın ‘’Saklı
Seçilmişler’’ adlı kitabında anlatıyor.Böyle konulara Türk
milliyetçilerinin de eğilmeleri gerekmez mi?Tabi ki eğilmeliler.Türk milliyetçilerinin ‘’milletin doğru ve sağlıklı
beslenmesi’’ diye bir meselesi olmalı.
Milliyetçilik, Türk halkına sağlıklı gıda yedirmek,
şarbonlu et yedirmemektir.
Milliyetçilik, dışarıya 466 milyar dolar borçlanmak ve
bu parayla saray yaptırmak, zevk-u sefa etmek değildir.
Çünkü borç alan, emir de alır.
Milliyetçilik, toplumda adaleti sağlamaktır; Çorlu’daki
tren kazasında ölen 25 vatandaşın hakkını aramaktır.
Milliyetçilik, her alanda kaliteli mal üretmek ve dışarıya bağımlı olmamaktır.
Milliyetçilik, ‘’ABD’ye haddini bildireceğiz’’ gibi gelecek zamanlı cümleler kurmak değil, Türkiye’deki ABD
üslerini kapatmak suretiyle ‘’ABD’ye haddini bildirdik’’
diyebilmektir.
Milliyetçi, tek adam düzeninin hizmetçisi değildir.
Milliyetçi sadece milletine hizmet eder.
Türkiye’deki vurgun düzenini eleştirme cesaretini dahi

Gençlik Dergisi

gösteremeyenler, hırsızlık ve yolsuzlukları dile getirmek şöyle dursun, bunların
üzerini örtmeye çalışan iktidar dalkavukları asla milliyetçi olamazlar.
Milliyetçi, saltanat sofrasına oturmaz;
saltanat uçağının yolcusu olmaz.
Milliyetçi, ‘’Türk’üm, doğruyum, çalışkanım’’ sözleri ile başlayan Andımız’a
göre yaşar ; Andımız’ı yasaklayanlar ile
yoldaşlık yapmaz.
Milliyetçi, halkının içinde ve yanındadır; yolsuzlukları ortaya çıkarır, hırsızları
deşifre eder; halkının avukatıdır, sözcüsüdür.
Bu tanımlar ışığında kim milliyetçi,
kim değil anlayabiliriz.
Ekonomik krizden çıkmak için
öncelikle ekonomik milliyetçiliğin uygulanması gerekir: Sanayide ,
tarımda,hayvancılıkta yerli üretici desteklenmelidir; yabancı şirketlere tanınan
ayrıcalıklar kaldırılmalı; lüks mallarda
ithalat engellenmeli (son 10 yılda, sıfır
gümrükle 86 milyar dolarlık takı ve mücevher ithalatı yapılmış); tüketim çılgınlığına son verilmeli...Bunların yanında,
Türkiye’nin sözde değil özde hukuk devleti olması, parlamenter demokrasiye dönülmesi ekonomik krizin aşılması
için Türkiye’nin mecburiyetleridir.Bunlar yapılırsa Ziya
Gökalp’ın ‘’Vatan’’ şiirinde anlattığı Türkiye, biz Türkler
için hayal olmaktan çıkacaktır:
Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye,
Sanatına yol gösteren ilimle fen Türk’ündür.
Hirfetleri (meslekler) birbirini daim eder himaye;
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk’ündür;
Ey Türk Oğlu, işte senin orasıdır vatanın!
Bu şiir 100 yıl önce 1918’de Yeni Mecmua’da yayımlanmış.Savunulan iktisadi görüş bakımından büyük
Türkçünün ne kadar gerisinde kaldığımızı milliyetçi fikir
adamlarımızın dikkatine arz ediyorum.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN
SİYASİ HEDEFLERİ

Milliyetçiliğin gereklerini yapmıyorsanız milliyetçiyiz
demenizin bir faydası olmaz.Hatta çok zararlı sonuçlara
yol açar.Mesela, kendisini ülkücü-milliyetçi diye tanımlayan bazı kişiler tek adam rejimini savundular ve referandumda evet oyu verdiler.Bunu, Türk milliyetçiği fikir
sistemiyle nasıl bağdaştırdılar, bilemiyorum.
Onlar, onurlu bir toplumun hür bireyleri olmak yerine
bir kişiye tebaa olmayı tercih etmişlerdir.Çok yazık...
Milliyetçilik siyasi olarak, egemenliği millete veren,
keyfi idareyi reddeden, milletin yönetenleri denetlediği,
tüm vatandaşların hak ve hürriyetlerinin sonuna dek korunduğu, yani demokratik idareyi benimseyen fikir sistemidir.
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Millet iradesinin tam ve doğru şekilde Meclis’e yansıması siyasi milliyetçiliğin en önemli hedeflerinden biridir.
Bu nedenle, seçimlerin korku ortamı dışında demokrasi
bayramı şeklinde yapılması büyük önem taşır.
TBMM, millet iradesinin somutlaşmış hali olduğundan siyasi milliyetçilik açısından kutsaldır.Çünkü
TBMM, Kuvay-ı Milliye’nin kendisidir.Demokrat rejimle yönetilen ülkelerde devletin merkezi Saray değil
Meclistir.
Geri kalmış ülkelerin çoğu, bir tek lider veya diktatör
tarafından yönetiliyor.Meclis varsa da göstermelik...ABD
güdümlü birçok devlet de öyle...Neden böyle?Çünkü güçlü bir parlamentosu olan, dolayısıyla milli davalarda hassasiyete sahip iktidarlara emperyalist oyunlar sökmez.Bu
gerçeği çok iyi bilen ABD, Türkiye’de tek adam rejiminin
kurulmasını desteklemiştir.CİA’nın eski Türkiye şefi Paul
Henze’nin 2006 yılında Beyaz Saray’a sunduğu rapor,
Türkiye’nin tek adam rejimine kimler tarafından ve nasıl
sürüklendiğini gözler önüne sermektedir:
“Türkiye’nin bu şekliyle, Amerikan politikalarının
yanında olacağından emin olamayız.
Ülkeyi kuranlar, denetim mekanizmasını çok sıkı
tutmuşlar.Hükümeti ikna ettiğimizde Meclis; Meclisi
ikna ettiğimizde, Ordu; Orduyu ikna ettiğimizde Yargı karşımıza geçebiliyor.
Eğer Amerika’nın çıkarı Türkiye’de bir federal
devlet kurulması ise mutlaka ve öncelikle yargı, ordu,
meclis ve hükümeti tek elde toplayan Başkanlık rejimine geçilmelidir.
Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı
ikna etmekten çok daha kolay olacaktır.Eğer o bir
kişi Amerikan çıkarlarına yardım etmek konusunda
tereddüt ederse, bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmaz.’’
Bu rapordan 11 yıl sonra ABD’nin arzu ettiği tek kişi
üzerine kurulu siyasi yapı Türkiye’de kuruldu.Bugün 81
milyon Türk insanının kaderi bu bir kişinin elindedir.O
bir kişinin hata yapma riski de her zaman vardır ve çok
yüksektir.Dolayısıyla bu tek kişiye dayanan siyasi düzenin devamı millet için felaketlere yol açabilir.Bu nedenle,
şunların yapılması Türk milliyetçiliğinin vazgeçilmez
gerekleridir:
1-16 Nisan referandumu ile kurulan siyasi rejim,
Anayasa’da ifade edilen ‘’Atatürk’ün belirlediği Türk
milliyetçiliği anlayışı’’na, demokratik devlet ve hukuk
devleti ilkelerine aykırı düşmektedir.Dolayısıyla devletin temel niteliklerinin, yani ‘’demokratik,laik, sosyal
ve hukuk devleti’’ ilkelerinin kağıt üzerinde kalmayıp
hayata geçirilmesi temel hedefimizdir.Özellikle demokrasinin geliştirilmesi için çalışmalıyız.Çünkü, İbrahim
Kafesoğlu’nun dediği gibi “Demokrasinin olmadığı
yerde hakiki bir milliyetçilik düşünülemeyeceği gibi,
milliyetçiliğe dayanmayan bir demokrasi de mümkün
değildir.Milliyetçilik bir fikir sistemi, demokrasi de
onun siyaset ve idare sahalarında icra safhası olduğuna göre, demokratik düşünce ve tatbikatın milliyetçilik feyzi ile beslenmesi gerekir.’’

2-TBMM’nin 16 Nisan referandumu ile alınan hak
ve yetkileri iade edilmelidir.Cumhurbaşkanı’nın kanun
hükmünde kararname çıkarma yetkisi olmamalıdır.Kanun
yapma yetkisi, millet adına TBMM’ye aittir.
3-’’Cumhurbaşkanı milletin birliğin temsil eder.’’ deniliyorsa Cumhurbaşkanı’nın partili olmaması gerekir.
Partili olmayan Cumhurbaşkanı, vatandaşlardan daha çok
sevgi ve saygı görecek, kendisine daha çok güvenilecektir.
4-Kamuoyunun sağlıklı ve doğru oluşması, basın yayın organlarının özgür olmalarına bağlıdır.Bu nedenle,
halkın sesi olan, halkın sorunlarını iktidardan korkmadan
dile getiren bir medya oluşturmak Türk milliyetçiliğinin
hedefleri arasındadır.
5-Türkiye’de hiçbir kişi ve kurum imtiyazlı bir statüye
sahip olmamalıdır.Dolayısıyla her kurum ve makam hesap verebilmeli, denetlenebilmelidir.
6-Yasama, Yürütme ve Yargı güçleri ayırımı, çağdaş
devlet olmanın vazgeçilmez temel ilkesidir.Bu güçlerin
tek elde toplanması, totaliter rejimlerde olur.Bunu kabul
edemeyiz.
7-16 Nisan referandumu ile Hakimler Savcılar
Kurulu’nun yapısı değiştirilmiş ve Yargı siyasallaşmıştır.Yargının tekrar bağımsız bir yapıya kavuşturulması,
hukukun evrensel ilkelerinin Türkiye’ye kazandırılması
Türk milliyetçiliğinin hukuk alanındaki temel amacıdır.
Türk milliyetçileri olarak bu hedeflere ulaşmak için
aydınlar arasında fikir birliği sağlamaya, daha iyi örgütlenmeye ve halkımızın desteğini sağlamaya mecburuz.
Yine bu hedeflere ulaşmak için, ya Türk milliyetçilerinin
iktidara gelmesi ya da ülkeyi yöneten iktidarın kamuoyundan yükselen seslere kulak vererek demokratik parlamenter rejime dönmeye mecbur edilmesi gerekir.
Bu doğrultuda sabır ve kararlılıkla çalışacağız.

BAŞSAĞLIĞI
Muhterem büyüğümüz ve derneğimizin
üyesi Asım Sancak ağabeyimizin annesi
Ayşe SANCAK (1911- 14 Eylül 2018)
anamız vefat etti. Merhumeye Allah’tan
rahmet; evlatlarına, torunlarına, akraba ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
***
Derneğimizin yönetim kurulu üyesi Recep
Duran’ın babası Hamdi DURAN (1939-02
Eylül 2018) vefat etti. Merhuma Allah’tan
rahmet; evlatlarına, torunlarına, akraba ve
yakınlarına baş sağlığı dileriz.
***
BİLGİYURDU

6

Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Gençlik Dergisi

SİZİN SAHİBİNİZ KAÇ TANE?

Günlük tanrınızı terk etmediğiniz müddetçe siz
Allah’a asla iman etmiş olamazsınız.
Bu durumda siz Allah’a değil yonttuğunuz tanrılarınıza çalışmış olursunuz.
*
Antik klasik Yunan filozofu Platon’un (MÖ 427 - MÖ
347) eserinden bir Yunan diyalogu:
DİMİTRİ: Ne doğru, ne yanlış, henüz emin değilim
ama kesin bir şey var: hayatta önemli olan tanrıları memnun etmektir.
TASSO: Zeus (Yunan mitolojisinde tanrıların kralıgökyüzü ve şimşek tanrısı) ile Apollon (ışık-bilgi-şifa
tanrısı) gibi…
DİMİTRİ: Aynen… Ya kişisel favorim Afrodit’i (aşk
ve güzellik tanrıçası).
TASSO: Ona ben de bayılıyorum… Varsa tabii.
DİMİTRİ: Varsa mı? Ağzından çıkanı kulağın duysun,
Tasso!.. Böyle laflar eder etmez yıldırım çarpmışa dönen
kaç kişi gördüm ben…
*
İnsanoğlu bütün çağlar boyunca kendine Allah’tan
başka ilah edinmeyi hep sürdüregelmiştir.
Niçin her vakitte “Allah’tan başka ilah yoktur”
uyarısı yapılıyor, niçin devamlı “La ilahe illallah” deme
gereğini duyuyoruz? Allah’ın varlığına, birliğine inanmış
ve iman etmiş olmamız yetmiyor mu da her an “Allah’tan
başka ilah yoktur” lafz-ı şerifini tekrar ediyoruz? Hiç
böyle düşündüğünüz oldu mu?
O zaman şimdi bir de böyle düşünün.
Çünkü insan gerektiğinde yeni bir ilah yontmasını çok
iyi beceriyor da ondan.
Yaptığı işlerle büyük kibre kapılan ve bu bağlamda
kendinde aşırı övünme hakkını bulan insan; bununla

yetinmeyip daha öte övgüler peşinde koşarak kendini
beğenmekle başlayıp sonrasında kendine tapınmaya
kadar uzanan zilletin içine yuvarlanıyor çoğu zaman.
*
Şimdi size soruyorum:
Sizin sahibiniz kim, bana onu söyleyin?
“Bu da ne demek, saçmalık bu!” demeyin.
Anlamazlıktan gelmeyin. Bal gibi biliyorsunuz ki,
dünyada her bir şeyin bir sahibi vardır.
Yeryüzünde sahiplenilmemiş bir metre kare yer gösterebilir misiniz? Ya annesiz doğmuş bir çocuğu?.. Yazarsız
bir eser olur mu?
Dinlenilmesin diye bir müzik eseri bestelenir mi?
Gayeler devreye girmeden sermayeler anırır mı? “Emrolunduğu gibi dosdoğru ol”ması gereken insan Allah’ı bir
kenara bırakıp başka bir ilah edinmişse “Allah’tan başka
ilah yoktur” demekle gerçek mümin olur mu!?
Lafı dolandırmadan konuya geri gelelim.
Sizin sabiniz var mı yok mu? Kendi kendinizi yaratmadığınıza göre…
Var diyorsanız, ben de size tekrar soruyorum: Kaç tane
sabiniz var?
Keyfiniz kaçtı değil mi? Saçmalık zannettiniz.
Öyle birden kızmak, dağılmak yok!
Açıklayalım:
Müslümansınız. Haliyle her daim “La ilahe illallah!”
çekiyorsunuz. Amenna… “ Allah’tan başka ilah yok!”
diyorsunuz, ama her an başka ilah edinmiş olduğunuzun
farkında değilsiniz!
Ama, lütfen! “Sen de kim oluyorsun be?!” diyerek
sakın Allah’ın yerine geçtiğimi falan düşünmeye kalkmayın!
Haşa, ben insanların beynini okuyan keramet sahibi
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olduğunu iddia edenlerden falan değilim!
Yaptığınız iş sizi anlatır. Sevdikleriniz, değer verdikleriniz, önemsedikleriniz sizin karakterinizdir.
Tuttuğunuz iş, gittiğiniz yol, cemaatiniz, konuştuklarınız, sahip olduklarınız sizin madeninizdir. Nefretiniz,
küfrettikleriniz, kininiz, kaptıklarınız, çarptıklarınız,
öptükleriniz.. bu madenin terkiplerindendir.
Unutmayın, yarası olan gocunur. Kamburunuz, zaaflarınız, sırlarınız, gocunduklarınız, tapeleriniz, kasetleriniz,
korkularınızdır.
Allah’tan başka tanrı edinmedim diye zannetmeyin:
İradenizi ipotek ettikleriniz sizin tanrınızdır.
Saklamanız boşuna… Kullandığınız ilaçlar mustarip
olduğunuz hastalığınızın deşifresidir.
Üç kuruşluk rant için simsiyah bant çekiyorsanız ayetlerin üstüne… Menfaatinize göre konuşturuyorsanız sureleri… Manalarını eğip büküyorsanız ayetlerin… Din’le
giriyorsanız vicdanlara, faiz oluyorsanız hain ve muin
cüzdanlara, riba haram diye kürsüde söyleyemiyorsanız… Hutbelerde Kuran’ın özüne hiç inmiyorsanız… Siz,
Allah’ın yanında başka tanrı edinmişsiniz demektir.
Nelerden haz duyduklarınız sizi anlatır.
Teselli bulduğunuz ne ise, teslim olduğunuz (tanrınız) da odur. Sizi Dolarlara sahip olmak teselli ediyorsa teslim olduğunuz, yani ilahınız o değil midir!?
“Sayın, hazret” denilmesi sizde bir haz, bir büyüklenme yaratıyorsa işte tanrınız odur.
Servetinize haksızlıkla servet katmanız, emrinizdekilerin haklarını söğüşlemeniz, gözünüzün önünde işlenen
haksızlık karşısında susmanız, yalancı şahitliği etmeniz..
sizin tanrınızdır.
O parti, bu cemaat, şu örgüt, filanca sivil toplum kuruluşu fark etmeksizin ‘araç’ zannettiğiniz şeyler, gayeye
ulaşmak için ‘put’a dönmüşse işte o sizin taptığınızdır.
Kur’an’ın muhteşem tabirine bakar mısınız:?
Furkan Suresi 43. Ayet: “Kendi nefsinin arzusunu
kendisine ilâh edineni gördün mü?”
“Keyfini, heva ve hevesini kendine tanrı edinen, bilgisi
olduğu halde Allah’ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu
Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar!
Hala düşünmez misiniz?” Casiye Suresi: 23.Ayet
*
İnsanın değeri, Mevla’nın tabiriyle, neyi dert edindiğiyle eşdeğerdir. Yaptıklarınız tıynetinizin sonucudur.
O halde dönün ve arkanıza bir bakın ülke ne âlemde?
Ve bu kabahat kimde, hiç düşündünüz mü?
Ben söyleyeyim size.
Ülkenin bu hale gelmesinde sizin de payınız var!
Kabahati başka yerde aramayın! Adaletin suyunu ısıtan,
milleti hortumlayan, ülkeyi parçalamaya çalışan sizin
tanrınızdır…
Kuran’a inandığını söyleyip harama el uzatanın…
Bilerek ve isteyerek yanlış yapanın... Çıkarı için vatanını
satanın tanrısı Allah olamaz!
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Kuran’ın emri ve ilim gereği işi ve emaneti ehline
vermeyip sonra da milletin içine düştüğü zilleti ve başına
gelen zulmeti kadere yükleyen nasıl bir Müslüman’dır
sizce?
Yıllardır ülkenin her tarafında kan, gözyaşı, acı,
elem, ıstırap, cinayet, ihanet fışkırıyor… Müslüman
Müslüman’ı doğruyor. Türk milletine soykırım yapan
PKK’ şehit kanıyla sulanmış vatan üzerinde sözde şehitlik
kurmuş… Küresel sermaye ülke ekonomisinin ciğerini
sökmekte… Ülke ekonomik krizle cayır cayır yanmakta…
Her gün şehit gelirken…
Allah’ın sevgili kulları için, masum sabiler için, her
gün toprağa düşen kınalı kuzular için, kınalı kuzuların eli
kınalı sevgilileri için, bağrı dağlanan analar için, ciğeri
doğranın babalar için, fakir fukara için, işsizler için siz ne
yaptınız?
Hiçbir şey!
Çünkü sizin ilahınız, zarar görmesinden, eksilmesinden korktuğunuz servetinizdir!
Sizin tanrınız makamınızdan olma korkunuzdur.
Sizin ilahınız kibrinizdir, can korkunuzdur.
Sizin tanrınız haşmetli tahtınızdır, saltanatınızdır,
tantanalı hayatınızdır, köşkünüzdür, fabrikanızdır, mallarınızdır…
Sizin tanrınız korkularınızdır.
Sizin tanrınız postunuzdur, nikahsız cillop dostunuzdur.
Bütün bu tanrılarınızı terk etmediğiniz müddetçe, diliniz her gün “La ilahe illallah” dese de her sabah kalktığınızda günlük tanrısını yontan benliğinizin Allah’a inandığını nasıl iddia edebilirsiniz?
Her sözünüzde büyüklük, her işinizde kendi çıkarınız,
her fikrinizde övülmek arzusu varken benliğinizde, bunlar
sizin tanrınız değil de nedir öyleyse?
Egonuzu tatmin etmek için her çırpınışınız, doyumsuz
kaprisiniz, sizin tanrınızdır.
Milyonlarca yoksula nispet, haşmetiyle, ihtişamıyla
yıldızları kıskandıracak sırçalı köşklerde seğirmeniz…
“Ölüm” gelip sizi bulmayacakmış gibi, yaratmış olduğunuz ölümsüzlük tavrınız işte o sizin tanrınızdır.
Daha sayayım mı?
Nemrut’un tanrılık iddiası da yaratıcı olma iddiası değildi. Onun iddiası hükmetme ve her şeyi kontrolü altında
tutma tutkusuydu, kullanılan araç ise “din”di. Farkınız
ne?
“Karizmatik tavır” sanrılarınız Tanrı’ya nispetinizdir. Öldüren kıskançlıkla acizliğinizi unutup yaratılmışlara karşı takındığınız zehirli tavrınıza, “Allah’tan başka
ilah yoktur!” panzehiri çare olmuyorsa Kuran’ın “Nefsinin arzularını kendine tanrı yapanları gördün mü?!”
mucizesi sizde tecelli etmiştir ne yazık ki!..Sahibiniz kaç
oldu öğrendiniz mi?
İnsanlar Allah’tan başka tanrı edinmemiş olsalardı
dünya cehenneme döner miydi?
***
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BİR MİLLETİN SİYASAL VARLIĞINA YÖNELİK
BÜYÜK TEHDİT:

Prof. Dr. Cihan DURA

DIŞ BORÇLANMA

duracihan@hotmail.com

Tarih 21 Temmuz 2018… Basında okuduğum bir
haber nerelere götürdü beni... Haber şöyle: İzmir’de
FETÖ ve casusluk iddiasıyla yargılanan Rahip Andrew
CraigBrunson’un tutukluluk haline devam kararı verilmesinin ardından, ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat
Partili 6 senatör, misilleme niteliğinde bir yasa tasarısı
sundu. Tasarıyla, “Türk hükümeti ABD vatandaşlarının
haksız yere tutuklamaya son verene dek, Türkiye’nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasının kısıtlanması”
öneriliyor.
Peki, bu haberin anlamı nedir? Anlamı şu ki, ABD dış
borçlanma zafiyetini kullanarak, Türkiye’den siyasal bir
ödün koparmaya çalışıyor… Ve kim bilir bu kaçıncıdır!
Dış borçlanma böyledir: Bütün ulusal ekonomi üzerinde, kaynaklar, fiyatlar, ödemeler dengesi, gelir dağılımı,
borç yükü, ekonomik gelişme üzerinde çok olumsuz etkileri vardır. Bir önemli etkisi de siyasal niteliktedir. Ekonominiz güçlü değilse, dış kaynağa aşırı ölçüde bağımlı
ise, borç veren ülke bu zafiyetinizi kullanarak, sizden
birtakım ödünler ister, bu arada siyasi ödünler koparır.
Verilen ödünler birikerek zamanla devletin varlığını bile
tehdit edebilir.
Çünkü, dış borçlanma karşı tarafın eline verilen bir
ekonomik silahtır. Emperyalizm’in, sömürmek istediği
ülkelere karşı kullandığı serbest ticaret, özelleştirme,
yabancı sermaye, toprak sattırma, ... gibi ekonomik silahlardan biridir. Borç veren ülke; bu yoldan, bir yandan
faiz geliri elde ederek finans kapitalini nemalandırırken,
bir yandan da borçlu ülkeden türlü ekonomik ve politik
ödünler koparır. Bu sonunculara “politik borçlar” denir.
Bakın, Amerikalı eski tetikçi John Perkins ne diyor
ünlü kitabında:
Ekonomik tetikçiler hedeflerine
ulaşmak için çeşitli araçlar kullanır.
Bunların başında,
kurban ülkelerin borçlandırılması gelir. Verilen
borçlar bir yardım, bir iyilik gibi
gösterilir. Kurban

ülkeyi olabildiği kadar borca sokmak, sağlanacak başarının temel koşuludur. Ülke o kadar borca batırılmalıdır ki,
birkaç yıl içinde, geri ödemeleri yapamaz bir hale gelsin.
Eğer bu sağlanabilmişse küresel imparatorluğa bir ülke
daha eklenmiş demektir. İşte o gün, “tetikçi ülke”nin günüdür, artık diyetini isteyebilir. İşte birkaç örnek: Ülkenin
Birleşmiş Milletler’de vereceği oy, ülkede askerî üs kurulması, petrol imtiyazları ya da stratejik bölgelere ulaşım
olanağı, Derin Merkez’in (dolayısıyla ulus ötesi şirketlerin) planlarına destek.
***
Bu hain mekanizmanın tarihi eskidir. XIX. Yüzyıl
Osmanlı Devletinde de bütün tahrip gücüyle işletilmiştir.
Gerçekten dış borçlanma, Avrupa hükümetlerinin şeytanca kullandığı diplomatik bir silah niteliğindeydi. Hızlı
bir gelişme süreci içinde bulunan Avrupa kapitalizmi; bir
yandan da, borçlandırma yoluyla Osmanlı’dan sürekli
ekonomik ve siyasal ödünler kopardı. Borçlanmayı, sağladığı faiz gelirinin dışında sözde “reformlar” dayatarak,
İmparatorluğun yapısını, kendi planlarına uygun yönde
biçimlendirdi. Devlet her borçlandığında Avrupalı emperyalistlere yeni imtiyazlar verdi, sonra daha fazla borçlandı, daha fazla ve yeni ödünler verdi.
Osmanlı Devleti, 1800’lü yılların ilk yarısında mâli
bakımdan zor durumdaydı. Batılı güçlerin zorlamasıyla
girdiği Kırım Savaşı hazineyi büsbütün sarsmıştı. Bu
arada İngiltere ve Fransa Osmanlı’ya dış borç alması konusunda sürekli baskı yapmaktaydı. Baskılar karşısında
direnemeyen Osmanlı hükümeti, Kırım Savaşı’yla birlikte ilk kez 1854’te dış borç aldı. Böylece devlet; Batı’nın
İngiltere Büyükelçisi Lord Stratford Canning’in eliylekurduğu borçlandırma tuzağına
düşmüş oldu. Tabii
arkasından yeni
bir hukuk reformu
dayatmasıyla karşı
karşıya kaldı. Dış
borçlanma artık
Avrupa hükümetlerinin elinde bir
diplomatik silahtı.
Osmanlı’dan bir-
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çok ödünü ve imtiyazı borç verme karşılığında kopardılar. diklerinde, Devlet hazinesi tamtakırdır. Memur ve askere
Tarih 1860 sonbaharı… Osmanlı Hükümeti’nin ivedi
maaş ödenemiyor. Kredi almak için Avrupa’da çalmadık
geri ödemesi gereken dış borç miktarı 900 000 Osmanlı
kapı bırakmazlar; yalnız Almanya’dan olumlu yanıt alırlirasıdır. Başlıca alacaklılar İngiliz ve Fransız bankalalar, acaba Almanya’nın koşulu nedir? Borç parayla maaşrıdır. Hükümet yeniden borçlanma talebinde bulundu.
lar ödenir. Cemal Paşa yıllar sonra kendisine yöneltilen,
Avrupalı fırsatı kaçırmadı, değişmez oyunu yine sahneye
“I. Dünya Savaşı’na neden girdik” sorusunu şöyle yanıtkoydu: Osmanlı, kendisine gönderilecek resmî bir misyo- lar: “maaş ödeyebilmek için!”
nu kabul etmeliydi. Eskisinden daha fazla reformlar yapYa Parvus Efendi… o ne yazıyordu [Türk Yurdu, 18
malıydı.
Ekim 1912]: “Avrupa Türkiye ile bir yandan orduları
Mali tutsaklığın, zamanla, İstanbul Borsası, Osmanlı
aracılığıyla mücadele ederek, topraklarını ele geçirirken,
Bankası gibi kurumları da oluşturuldu. Bu kurumlar Avbir yandan da sahip olduğu mâlî güç sayesinde Osmanlı
rupa finans sermayesinin, Türkiye’deki kaleleriydi. Bütçe Devleti’ni ekonomik ve siyasal açıdan kıskıvrak bağıyor.
açıklarının yüksek tuttuğu faizler ve borçların anaparaları Avrupa dışardan indirdiği darbelerle Osmanlıların babunlar sayesinde, güven içinde Avrupa finans kapitaline
ğımsızlığını mahvederken, içerde oynadığı mâlî oyunlarla
akıtıldı. Osmanlı Devleti,
da Türkiye’yi kapitalizmin
borç vermeme tehdidinde
sömürgesi hâline getiriyor.
Atatürk tam bağımsızlığı “siyabulunan Avrupa’nın basAvrupa ülkeleri Türkiye’den
set, maliye, iktisat, adalet, asker- reform yapmasını istiyor. …
kısıyla, emisyon yetkisini
de Osmanlı Bankası’na
Bir ülkede reform yapılması
lik, kültür gibi her alanda... tam
devretti.
için her şeyden önce para
özgürlük” olarak tanımlar. ” Batı emDış borçlanmanın
gerekir. Bu para da ancak
peryalizmi,
Osmanlı
Devleti’ne
karşı
üzerinden yalnızca 21
Avrupa’dan alınabilir. Ne
yıl geçmişti; bu süre
var ki Avrupa en gerekli ol100 yıl süreyle sürdürdüğü saldırıda
içinde tam 16 kez yeni
duğu zaman, para vermiyor.
bütün bu bağımsızlık ögelerini bir bir … Emeli nedir, apaçık ortaborç alındı. Osmanlı’yı
yok etti.
borç ödeyemez duruma
dadır: Osmanlı Devleti’ni
getiren olaylar dizisingüçsüz düşürerek çıkmaza
de, içine zorla itildiği o
sokmak… Borç almak istenzamanki “küreselleşme”
diğinde çok ağır koşullar
süreci çok büyük bir rol oynamıştır
ileri sürmek…, teminat, kontrol, ayrıcalık gibi pek çok
Ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı... Devlet’in borç
ödün isteyerek, bütün gelir kaynaklarına el koyarak, Türk
yükü dayanılmaz boyutlarda... Üstelik Rusya’ya ağır
devletini tutsak etmek!”
bir savaş tazminatı ödenecek. Devletin pazarlık gücü
***
kalmamış. Mali durum tam bir keşmekeş içinde.  İmpaBorçlandırma eksenli “Büyük Plan”ın arkası çorap
ratorluk yine Avrupa finans piyasalarına başvuruyor. Sosöküğü gibi geldi: Atatürk tam bağımsızlığı “siyaset, manuç : Gelsin yeni siyasal ödünler... İngiltere Ayastefanos
liye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda... tam
Antlaşması’nın koşullarını hafifletmeyi taahhüt ediyor
özgürlük” olarak tanımlar. Batı emperyalizmi, Osmanlı
ama, karşılığında Kıbrıs adasını istiyor!
Devleti’ne karşı 100 yıl süreyle sürdürdüğü saldırıda büEkim 1879... İngiliz donanması İstanbul önlerinde...
tün bu bağımsızlık ögelerini bir bir yok etti.
Amaçları Osmanlı devletine reformlara devam etmesi
Sıra siyasal bağımsızlıktaydı:
için gözdağı vermek!... İngiltere Dış İşleri Bakanı Lord1918 Sonbaharı… Birinci Dünya Savaşı’nın sonu…
Derby kendinden emin, şöyle konuşabiliyor: “Osmanlı
Emperyalizm (bugünkü Avrupa Birliği ve ABD), Osmanİmparatorluğu’nu o denli yakından denetliyoruz ki, bu
lı Devleti’nin paylaşımını gizli antlaşmalara bağlamış.
devletin, toprakları üzerindeki egemenliği pratik olarak
Ekim 1918… Mondros Mütarekesi… Osmanlı kayıtsız
sıfıra inmiştir.”
şartsız teslim oluyor. Ağustos 1920 Sevr Antlaşması…
Aralık 1881’de Muharrem Kararnamesi ilan edildi.
Osmanlı Devleti üzerinde “Uluslararası Mali Denetim
Berlin Antlaşması’nın ardından, Düyun-u Umumiye
Komisyonu” kuruluyor. Devlet-i Aliye egemenlik hakİdaresi kuruldu. Osmanlı, Muharrem Kararnamesi ile
kını, bir devlet olarak var olma hakkını, kısacası siyasal
Avrupa’nın (bugünkü Avrupa Birliği’nin zengin ülkelerivarlığını tümden yitiriyor.
nin) ekonomik vesayeti altına girdi. Öbür taraftan, AmeÇok geçmeden ülkemiz fiilen işgal ediliyor.
rika da boş durmuyor: İmparatorlukta 17 Amerikan dinî
_______________
Ayrıntılar için şu iki makaleme bakabilirsiniz:
misyonu bulunuyor, 200 misyon şubesi ve 600 Amerikan
“Osmanlı Devleti Batı’nın Bir Sömürgesi Haline Nasıl
okuluyla 27 konsolosluk açılmış. Osmanlı azınlıkları içinGeldi?”
“http://www.cihandura.com/tr/makale/osmanli-devletde milliyetçi duyguları harekete geçirerek, onları eğiterek
batinin-br-soemuerges-halne-nasil-geld
ayrılıkçılığın bir ideoloji olarak benimsenmesinde bu kuDış Borç Demek Ölüm Demek,” http://www.cihandura.
rumlar ön planda rol almıştır.
com/tr/makale/di-borc-demek-oeluem-demek
İttihatçılar Birinci Dünya Harbine girmeye karar ver-

“
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Mehmet ÇAYIRDAĞ

Tarikatlar Tekkeler Zaviyeler
ŞERİAT-TARİKAT
İslamiyet Hz. Peygamber’ den sonra iki koldan yürümüştür. Birincisi Kitap (Kuran-ı Kerim) ve Sünnet (Hz.
Peygamber’in uygulamaları ve izahatları)’e dayanarak
oluşan İslami İlimler ve bu ilimlerde yorum ve dayanılan
kaynak farkı ile ortaya çıkan mezheplerden oluşan Şeriat.
Bunlar daha sonra açılan okullarda (medreselerde) okutularak devlet destekli kurumlar haline gelmiştir. Tarikat ise
Hz. Peygamber’ den arkadaşı ve ilk halife Hz. Ebubekir’ e
ve daha ziyade amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halife
Hz. Ali’ ye aktarıldığı kabul edilen gizli (ledünni) bilgileri
ihtiva eden, silsile yolu ile nesilden nesile devam ettirilen inanış ve eğitim uygulamalarıdır. Şeriat, medreselerde
tedris edilirken tarikat, tekke ve bunun daha küçüğü olan
zaviyelerde yaşatılıyor ve öğretiliyor idi.

TARİKATIN TEŞKİLATI
Tarikat Arapça bir kelime olup yollar anlamındadır.
Yani kainatın sırlarına vakıf olmak (ermek) ve Allah’a
ulaşmak için ortaya konan öğretilerdir. Bunların muhakkak sorgusuz sualsiz, inançla yapılması gerekir. Hz. Peygamber’ den alındığı kabul edilen bu gizli bilgiler tarikatın
başında bulunan ve silsile yolu ile gelmiş olan şeyhin vakıf
olduğu maharetlerdir. Şeyh bunu kerametler yolu ile dervişlere (müritlerine) aktarır. İslami literatürde tarikat öğretisine “tasavvuf”, bunların müntesiplerine de mutasavvıf
ismi verilir. Peygamberlerin mucizelerine karşılık, şeyhlerin kerametleri vardır. Bunlar geleceği haber vermek, tabiat üstü güce ve maharete sahip olmak, zaman ve mekana
bağlı kalmadan yer değiştirmek gibi olağan üstünlüklerdir.
Halbuki Kuran-ı Kerim, gelecekten kimsenin haber veremeyeceğini belirtip bunun bir şekli olan falcılığı yasakladığı gibi mucize ve kerametlerin de ancak Allah’ ın takdiriyle olabileceğini belirtmiştir. Şeyhin yine çok önemli
özellikleri ve yetkileri vardır. Bu yetkilerin başında kendisine intisap edenlere mahşer günü şefaat (koruma) sağlayıp, cennete taşıyabilme yetkisidir. Tarikata göre şeyh
olmadan cennete gitmek hemen hemen mümkün değildir.
Bu sebeple “şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” inanışı yaygındır. Halbuki yine Kuran-ı Kerim mahşer günü Allah’
dan başka ve onun müsaadesi dışında kimsenin şefaat yetkisi bulunmadığını belirtmiştir.
TARİH BOYUNCA TARİKATLAR
İslamiyet’in ilk asırlarında tarikat ve mezhep bulunmu-
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yordu. Sonradan ortaya çıkmaya başlayan tarikatlar çeşitli olduğu imam-hatip okullarını batıl olarak görüp, burada
uygulamalar ve öğretilerle farklılıklar göstererek yayılma- yetişenlerin arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı proya başlamışlardır. Tarikatlar ateş üzerinde yürüme, çivili pagandasını yapan cemaat-tarikatlar görülmüştür.
tahtada yatma, semah gibi gösterilere sahip Hint kültüründen etkilenmiştir. Anadolu’da ilk görülen tarikatlar, RufaTARİKATLARIN-TEKKELERİN SON HALİ
ilik, İshakilik, Ahilik, KalenOsmanlı Devleti’nin son
derilik, Mevlevilik, Halvetilik,
zamanlarda zayıflayıp küçülKübrevilik, Bektaşilik gibi tarimesine paralel olarak vakıflakatlardır. Bunlar Batıni ve ehl-i
rının, yani gelir kaynaklarının
sünnet olarak ikiye ayrılmışlarçoğunu kaybeden tarikatlar, sadır. Batıni tarikatlar, Kalenderidece kalan gelirinin eski şeyhin
lik, Hurufilik, Cavlakilik ve bir
evlatları arasında pay edilen
kısım Şii akideli tarikatlardır.
aile şirketleri haline gelmiştir.
Tarikatlara tarihte Türk hükümNeticede bunlar da yok olunca
darları ve devlet adamları destekkeler yıkılmış, tarikatlar atıl
tekler vermişlerdir. Selçuklular
hale gelmiştir. Aynı şekilde vave onlardan sonra ortaya çıkan
kıflarını kaybeden medreseler
Anadolu Beylikleri zamanında
de kapanmış, binalar harap olbunlar tarikatların tekkelerinimuş, perişan halde ders yapılan
zaviyelerini yaptırdıkları gibi
birkaç medresenin hocalarının
bir kısım arazilerin gelirlerini
ve talebelerinin ihtiyaçlarını
Osmanlı döneminde şebunlara bağlayarak giderlerini
az sayıda hayır sahibi karşılar
hirlerde
medrese
ve
tekke
karşılamak üzere vakıflar kurolmuştur. Ancak bu dönemde
muşlardır. Osmanlı döneminde
yıkılmaya yüz tutmuş Osmanlı
mücadeleleri vukua gelde aynı anlayış devam etmiştir.
Devleti‘nin biran önce ortadan
miştir.
Kendi
yollarının
asıl
İslaBilhassa II. Bayezid döneminkalkması için Vahabilik gibi
de İran’ da devlet haline gelen miyet olduğuna halkı inandıran yeni tarikat cemaati oluşumlaŞii Sah İsmail’ e bağlı ya da ona
rını batılılar ve bilhassa İngitarikatlar,
medreseleri
kapattırtaraftar şeyhler Anadolu’ da falizler destekleyerek emellerine
aliyetlerini artırmışlardır. Bun- mışlar ve ancak devlet desteği
nail olmuşlardır. Yeni cumhuların faaliyetlerinin iç yüzünü
ilk yıllarında yine eski
ile bu karışıklığa son verilmiştir. riyetin
göremeyen padişah, onlara destarikat isimleri ile ortaya çıkan
tek olup maaş bağlatıyor eski Nitekim cumhuriyet döneminde bir kısım şeyhler ve liderler
türbe ve tekkeleri onartıyordu. de bunun benzeri anlayış görül- halkı devlete karşı isyana süDurumu doğru şekilde kavrarüklemişler ve ancak Atatürk’
müştür.”
yan padişahın oğlu Yavuz Seün başında bulunduğu muktedir
lim babasını ikna edemiyordu.
devlet doğuda ve batıda ortaya
Nihayet İstanbul’ da Işıklar ve Torlaklar gibi batını tarikat- çıkan isyanların kökünü kazımıştır. Neticede yukarıda anların II. Bayezid’e suikast tertip etmekleri üzerine padişa- latmaya çalıştığımız gelir kaynaklarından mahrum kalmış,
hın biraz gözü açılmış ve bunları yasaklamıştır. Yine onun harap olup yok olmuş ve kalanlar içerisinde bir kısım cahil
döneminde Şah İsmail’ in halifesi olarak Antalya dağlarına cühelanın halkı kandırmak üzere yerleşmiş olduğu tekkeyerleşmiş bulunan Şah Kulu Baba Tekeli isimli şeyh, gaf- ler ve benzeri yapılar kanunla kapatılarak bu istismar önlet içindeki padişahtan iltifat görmüş, ancak kendisini tam lenmiştir.
güçlü halde görünce Selçuklular zamanındaki Babailer
Ancak ne yazık ki çok partili hayata-demokrasiye gegibi etrafına topladığı çok kalabalık taraftarları ile isyan çilmesi ile birlikte hemen ortaya çıkan cemaat, tarikat ve
etmiştir. Antalya ve Kütahya’ yı ele geçirerek İran’ a doğru fikir hareketleri iyi niyetli halkımızı istismar edip onlardan
harekete geçmiştir. Kasyeri’nin Bünyan İlçesi önlerinde aldığı büyük maddi destek ile eskisinden çok daha güçlü,
sadrazamın başında bulunduğu büyük Osmanlı Ordusunu devlet içinde devlet olarak ortaya çıkmışlardır. Maalesef
da mağlup edip sadrazamı dahi şehit eden Şeyh’ in kendisi siyasilerimiz de birkaç oy uğruna bu cahil-cühelanın
de bir okla öldürülünce taraftarlarının inançları sarsılmış postlarının önünde diz çökmüşlerdir. Böylece kanuna
ve dağılarak İran’ a kaçışmışlardır.
rağmen fiili bir durum, hem de çok serbestçe ve hem de
Yine Osmanlı döneminde şehirlerde medrese ve tekke devlet desteği ile ortaya çıkmıştır. Neticede devletin kaybı
mücadeleleri vukua gelmiştir. Kendi yollarının asıl İsla- noktasına gelinmiştir. Büyük bir tehlike atlatılmıştır ama
miyet olduğuna halkı inandıran tarikatlar, medreseleri benzeri grupların cahil halkı ve siyasileri inandırarak faakapattırmışlar ve ancak devlet desteği ile bu karışıklığa liyetleri durdurulamamıştır. Yine büyük güce sahiptirler ve
son verilmiştir. Nitekim cumhuriyet döneminde de bunun saf Müslümanları etkilemektedirler.
benzeri anlayış görülmüştür. Devletin ihtiyaç için açmış

“
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EĞİTİMDE YOLUN SONU
Barlas BAŞTUĞ
Eğitim tarihi incelendiğinde, önceleri herkesin ulaşması mümkün olmadığı için lüks olarak görülen eğitim,
sadece varlıklıların çocuklarına sağladığı bir hizmet idi.
Ancak özellikle sanayi devrimi ile insanların eğitilmesi
ihtiyacı ortaya çıktı. Sanayi devriminden bugüne eğitimin
önemi her geçen gün arttı. Bugün ülkelerin gelişmişliklerini sağlayan ana güç eğitimli insanlarıdır. Doğal kaynaklar önemli olmakla birlikte günümüz dünyasında doğal
kaynakları kıt olan ama iyi eğitimli insan gücü ile sanayileşmiş, bilgi toplumuna geçiş yapmış ve bunların soncu
olarak milli gelirleri yüksek ülkeler bulunmaktadır (ilk
akla gelen ülke Japonya). Bunun yanında doğal kaynaklar
yönünden zengin ancak gelişimini tamamlayamamış ülkeler de bulunmaktadır. Özellikle ülkelerin hızlı gelişimi
ve zenginleşmesi eğitimin, özellikle nitelikli eğitimin bir
zorunluluk olduğunu göstermiştir.
Hal böyle iken ülkemizde durum nedir? Bu soruya
olumlu bir cevap vermek mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğunda askeri alandaki yenilgiler sonrası ve yine
askeri alanda batılılaşma çabaları başlamıştır. Askeri eğitimin tek başına gelişmek ve kalkınmak için yeterli olmadığı yaklaşık yüz yıl sonra anlaşılmış ve halkın da eğitilmesine çalışılmıştır. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün
konuya verdiği önemle Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitime büyük önem verilmiştir. Ancak büyük Atatürk’ten
sonra gelen yöneticiler konuya yeterince önem vermemişler ve eğitim cumhuriyet dönemi karakterini kaybederek
insan gücümüzün iyi eğitilmesi sağlanamamıştır.
Özellikle 1980 darbesi sonrası Cumhuriyet ile yerleşmiş olan halk eğitimi felsefesi terk edilerek seçkinci (elitist) eğitim anlayışı benimsenmiştir. Bu felsefe değişikliği
uzun vadede ülkenin yetenekli insanlar tarafından değil,
küçük ve yeteneksizlerden oluşan bir grup tarafından yönetilmesine yol açacaktır. Ülkeyi yöneten insan grubunun

küçük bir zümre içinden seçilip gelmesi ile tüm Türkiye
çapında seçilip gelmesi arasında büyük kalite ve donanım farkı olacaktır. Bu durumda kaybeden Türk Milleti
olacaktır. İngiltere’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan
Education Act kanunu İkinci Dünya Savaşı sürerken
yasalaştırması bizi düşündürmelidir. Ayrıca eğitimin paralı hale getirilme çabaları Türkiye gibi bir ülke için son
derece tehlikeli sonuçları olan bir durumdur. Türkiye’de
eğitim devlet eliyle, ücretsiz ve fırsat eşitliğine yani
eğitimin demokratlaşması ilkesine sadık kalınarak
sürdürülmelidir. Geliri yüksek olanlar yine özel okulları tercih edebilir, itirazımız herkesin özel okula mecbur
bırakılmasıdır. Türkiye gibi gelir adaletsizliği olan ülkelerde bu toplumsal huzursuzluklara ve en büyük zenginliğimiz olan insanımızı nitelikli eğitemememize ve vasıfsız
kalmalarına yol açar.
Eğitimdeki irtifa kaybı 2002’den günümüze tek başına
ve kesintisiz iktidarda bulunan AKP döneminde hızlanmıştır. Eğitim bütçesi artırılmasına rağmen eğitim anlayışı ve uygulamaları çağ dışı kalmıştır. Her bakan döneminde eğitimimizde çoğunlukla keyfi değişiklik yapılmak
suretiyle eğitim sistemi bütünlükten uzak, kimliksiz ve
niteliksiz hale getirilmiştir. Bu durum eğitimle ilgili istatistiklere de yansımıştır.
Örneğin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün
(OECD) “2016 Tek Bakışta Eğitim” adlı yıllık raporunda,
Türkiye, 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada yer aldı.
OECD’nin eğitim listesinde, Finlandiya listede ilk sırada
yer alırken, Estonya, Danimarka, Polonya ve Avustralya sırayla onu izledi. Sondan dördüncü sırada yer alan
Türkiye’yi Güney Afrika, Brezilya, Meksika takip etti.
Ayrıca matematik, okuma ve fen alanlarında uluslararası
öğrenci değerlendirme programı olan PISA sınavında
2003 yılına göre ilerleme sağlasa da sıralamada 41. Sıra-
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SİNSİ,
KALLEŞ,
MAŞA...
Mustafa YILDIRIM

da (65 ülke arasında). Ayrıca lise öncesi okulu bırakma
oranımı %44. Kız öğrencilerin eğitime katılmasında
OECD listesinde son sıralardayız. Cinsiyetler arası eğitim farklılığı çok yüksek ve kadınlar aleyhine bir durum
var. Ülkemizde yapılan sınavlarda da durum iyi değildir,
41000’den fazla aday TYT’de sıfır çekmiştir.
Eğitimdeki durumumuzun bir yansıması olarak ileri
teknoloji ihracatı %3’lerde. Uluslararası patent sıralamasında 21. sıradayız. Oysa eğitim sistemimiz ekonomik
hedeflerimiz doğrultusunda (ilk 10 ekonomiden biri olmak) bu hedefleri gerçekleştirecek insanı yetiştirmelidir.
Bu da nitelikli ve çağın gereklerine uygun bir eğitimi
gerektirir.
Tablo: Yüksek teknoloji içeren sektörlerde ihracat
pazar payı en yüksek ülkeler ve Türkiye (%)
Maalesef durum bu!.. Çözüm; akla, bilime dayalı
milli bir eğitimdir. Yazıma yüce Atatürk’ün eğitimle
ilgili sözleri ile son veriyor, saygılar sunuyorum:
“Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”

Eşkiya, devletlerin kölesi ve maşası olmayı umursamıyor; kendisini halk savaşçısı, “onurlu” gerilla diye yutturuyor!
“Evde çoluk çocuk var” demiyor, kaleşnikofuyla pencerelerden, sokak köşelerinden mermi yağdırıyor.
“Halkımız” dediği insanları da ateşe atıyor!
Sonra da hiçbir şey olmamış gibi, “Halkımıza kıydılar”
diye caddelere dökülüyor.
Kimliğine baktığı öğretmenlerin “Türk” olduklarını
saptıyor ve kurşuna diziyor ve “Barış istiyoruz” diye fiyakalanıyor!
Ulusal bağımsızlık için, halkının özgürlüğü için savaşan gerillalarla kendisini bir tutuyor!
Önce insan olacaksın!
Kentlerde, kasabalarda çocukların, kadınların, savunmasızların ardına saklanmayacaksın!
Çatışmalarda onların canını hiçe saymayacaksın!
*
Kumandan Mustafa Kemal’in gerillaları Ulus Dağı
eteklerindeydiler:
<< Deştiman Bekir, “Bir düşman taburunun, Sındırgı
(Balıkesir) sırtlarında cephe kurduğunu duymuşlar” diye
başladı ve gözlerini kısarak sürdürdü:
“Bizimkiler, ‘Hadi, gelmişken şu Sındırgı’yı basalım!’
demişler.
Kaymakam Bey ‘Sındırgı’da Türklerle Rumların arasında iş olur. Düşman, Müslümanla Hıristiyanı birbirine
kırdırır; sonra da ‘emniyeti sağlayacağım’ deyip kasabaya
girer! Yakıp yıkar, türlü kötü iş yapar!’ demiş.
Akıncı efelerin bu duruma canları pek sıkılmış, ‘Biz
buralara gezmeye mi geldik?’ diye söylenip durmuşlar.
Öfkeleri dinince Kaymakam’a da hak vermişler. Saldırmadan dönmüşler.>> [Ulus Dağı’na Düşen Ateş 9. Basımdan]
*
O eşkiya devletlerin kölesi, otobüs durağında yaşlıgenç insanlarımızı bombayla parçalayınca karanfil koymakla yetinenler!
İyi okudunuz mu Sındırgı’da olanları?
Ya siz sınırlarımızda eşkıya devletin maşasına selam
duranlar, davul zurna çaldıranlar...
Ya sen, “Barışın dilini” konuştuğunu söyleyip idare
eden, Rehber İmamlık düzeninin gizli ortağı...
*
İşte böyle Sökeli Ali Efe!
Onun bunun eline bakmaya alışanlar baş oluverince
gerisi maşalaşıyor!
Din-iman deyip pusuya yattığı minareden ateş ediyor
ve seni vuruyor!
Söke-Çine, 9 Eylül 2018
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TÜRK MİLLİYETÇİLERİ VE PARA / SERMAYE
Ali ÖZBEK

*Altın. Sarı, gözkamaştırıcı, değerli altın !
Bunun şu kadarı, karayı ak, çirkini güzel,
Eğriyi doğru, adiyi soylu, yaşlıyı genç, korkağı yiğit
yapar.
… Ah tanrılar nedir bu? Niçin bu?
Rahiplerinizi, uşaklarınızı yanınızdan kaçırır;
Çeker güçlü insanların yastıklarını başlarının altından;
Bu sarı köle.
Din de kurar, din de bozar, kutsar lanetliyi;
Hayran eder herkesi kocamış cüzamlıya;
Hırsızlara yer, senatörlere kürsüde ün, şan, saygınlık
kazandırır;
Odur geçkin dullara yeniden koca bulan;…” (W. Shakespeare)
Çocukluktan çıkarken , gençliğimizde hatta daha sonraları siyasetin kıyısında gezerken hep para dışındaki değerler bizi cezbetmiştir. Bir türlü ülkülerimizle, emellerimizle
parayı aynı yere koyamamışızdır. Para, çıkar ve menfaati
çağrıştırmıştır. Para peşinde koşmak, hamlık, çiğlik olarak
addedilmiştir. Biz paraya değer vermediğimiz gibi değer
verenleri de bayağı insanlar olarak görmüşüzdür. Bu da
galiba Türklerin karakterestik
özelliklerinden biridir: Parayı,
tüccarlığı ve ticareti sevmemek…
Büyük bir ülkü için çetin bir
kavga veriyoruz. Büyük ülkülerin
yanında paranın sözü mü olur?
Sohbetlerde bol hamaset ve Turana kadar genişleyen hayal dünyasında para bahsi ya hiç geçmemiş
ya da çok önemsiz bir ayrıntı olarak görülmüştür.
Özellikle Türk milliyetçilerinin destanlık bir mücadelesini
takiben gelen 12 Eylül felaketi ve
birçok Türk milliyetçisinin cezaevlerine düşmesi, para konusunun
hiç de yabana atılacak bir şey olmadığını hissettirmeye başlamıştır. Gerek cezaevlerine düşenler
için, gerek onların mağdur aileleri için, gerekse basın-yayın gibi
yerlerde haklılığımızı anlatmak
için gerekli araçlara sahip olmak
ancak parayla/zenginlikle olacak

“T

işler olduğu anlaşılmıştır. Daha sonraları da kendisi ve çocukları için iş aramak zorunda kalındığında da parasızlığın acısını çeken büyük çoğunluk olmuştur. O küçümsediği paralılardan bir şeyler rica etmek, onların huzurunda
yüzünü yıkmak zorunda kalmıştır. Bu devirde maalesef
fakirlerin haklı çıkması son derece zordur. Toplumda haklı
çıkmak, toplumu kazanmanın ilk ayağıdır. Toplumu kazanacaksın ki iktidar olasın, iktidar olasın ki ülkünü gerçekleştiresin.
Komünistleri saymazsak, zaten onlar da bu anlamda
özürlüdürler.
Ama 12 Eylül öncesi dönemde bir kesim var ki hiçbir
değer için kavgayı göze alamamıştır. Herkese eyvallah deyip düşman kazanmamayı kendilerine ilke edinmişlerdir.
Memlekette sağ-sol, milliyetçi-komünist mücadelesinde
kan gövdeyi götürürken bunlar ve özellikle İslamcı kesim
çekirdek çiterek bu kavgayı seyretmişlerdir. O dönemlerde
bunlar müteahhitlik ve şirket kurmakla meşgul olmuş, sermayelerinin güvenliğinden başka dertleri olmamıştır. Savaş zenginleri olmuşlardır. İşlerini büyütmüşler, kârlarını
artırmışlar, yeni yeni mağzalar, fabrikalar açmışlardır.
Onunla da yetinmemişler acemisi
oldukları basın-medya ve özellikle televizyon patronluğuna el
atmışlar ve bugüne dek yüzlerce
küçük-büyük televizyonun sahibi olmuşlardır. Tarikat ve dincilik
eksenli büyüme ve toplumu etkileme devam etmiş ve hiç olmayacağı varsayılan radikal dincilik
iktidar olmuştur.
Devlet gücünü elde eden bu
Türk milliyeçiliğine düşman, tarikatçı-dinci yapı; ordu, yargı, eğitim ve stratejik tüm kurumlarda
operasyonlara başlamış ve bu kurumlara da istediği biçimi vermeyi başarmış ve sözkonusu kurumların hepsini amaçları dışına çıkararak işlevsizleştirmiştir. İktidarı
ele geçtirdikten sonra dincilik her
türlü ahlak ve yasayı bir kenara
itip kendinden olmayan her farklı
sesi bir şekilde susturmuş, tekelci
ve tek sesli bir toplumu gerçekleş-
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tirmiştir. Ve en sonunda tek adam rejimine mahkum bir
Türkiye yaratılmıştır. Bu devirde devlete değil, reise itaat
şart olmuştur.
Şimdiki Türkiye’de Türk milliyetçiliğinin işi daha da
zorlaşmış, devlet bir beka mücadelesi verme durumuna gelmiştir. Bu aşamaya ulaşmalarında maalesef adında
“milliyetçi” yazan ve Türk milliyetçilerinin çoğunluğunun
ortak eseri olan bir parti de destek vermekten geri kalmamıştır. Bu Arapçı, yobaz, Türklük ve milliyetçilik düşmanı
iktidarı, hiç utanmadan sıkılmadan bazı ülkücü-milliyetçiler (!) de desteklemiş ve desteklemeye devam ediyorlar.
Ahlak, maziye saygı, sözüne güvenirlik, utanma gibi
ilkeleri benimseyen Türk milliyetçiliği ve onun önemli bir
kurumu da baltayı taşa vurmuş, geniş bir kesimde hayal
kırıklığı ve öfke yaratmıştır. Evet, Türk milliyetçilerinin
severken de eleştirirken de ciddi olmaları ve hislerine yenilmemeleri gerekir. Karşılıklı en ağır hakaretlerden sonra
bir de hakaret yediklerine destek vermek hazmı hiç kolay
bir şey değildir. Bu hadise Türk milliyetçilerinin tarihine
kötü bir leke olarak eklenmiştir. Tabii ki bu herkesin günahı değildir ve memur olanlar sorumludur. Ama tümüyle
beni ilgilendirmez deyip kayıtsız kalınacak bir olay da değildir. Çünkü, tüzel kişiliği olan ve Türk milliyetçiliği davasını güden bir kurumun yaptığı hatadan biz de payımızı
almak zorunda kalıyoruz. Yazık! Çok yazık!
Peki bu hale geldik diye ağlayacak mıyız? Hayır. Kendimizi, teşkilatımızı ve yaptıklarımızı sorgulayacağız.
Sorgularken kendimizi kayırmıyacağız, -onların da payı
olmakla birlikte - suçu dış güçlere, başkalarına yıkıp vica-
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danımızı serinletmeyeceğiz. Kendimize makul ve mantıklı
sorular sorup doyurucu cevaplar alana dek irdeleyeceğiz,
araştıracağız.
Niçin mücadeleci Türk milliyetçileri iktidar olamadı
da, hiç ihtimal verilmeyen İslamcı/dinci bir kesim iktidar oldu? On altı yıldır arka arkaya seçimleri kazandı? Bu
adamlar nasıl oluyor da iktidarı elde edecek bir çoğunluğu hep elinde tutabiliyorlar? Toplumsal değerler açısından
azınlık (şeriatçı, dinci) sayılabilecek bir kesim, nasıl en
azından toplumun yarısının desteğini alma başarısını hep
gösterebiliyor? Bu başarıdaki araçları ve yöntemleri nelelerdir?
Niye bu yöntemleri Türk milliyetçileri kullanamadılar? Ve bu gün gelinen noktada şu köktenci soruyu sormak
gerekiyor: Türk milliyeçileri gerçekten iktidar olmak istiyorlar mı? Ve bazıları için, gerçekten Türk milliyetçiliği
samimi olarak inandıkları bir fikir mi? Ve bu fikir herkesin kafasına göre takıldığı bir ilkesizlik toplamı mıdır?
Bir kişiye her durumda sadakat bu fikrin olmazsa olmazı
mıdır? Bazı kişilerin Türk milliyetçiliğini bir açık çek gibi
kullanma hakları var mıdır? Türk milliyetçiliğinin zayıf,
eksik, hatalı yanları nelerdir?.... Bütün bunlardan bir ders
çıkarılmış ise tekrar kervanı yola sürmenin yöntemi nasıl
olacak? Küskünlükler, kırgınıklar devam edecek mi? Para
fakiri olmaya devam edecek miyiz? Bu zamana kadar olduğu gibi doğru dürüst bir gazetemiz ve televizyonumuz
olmayacak mı? Kendimizi topluma nasıl anlatıp, sevdireceğiz? Onlardan onayı nasıl alacağız?
12 Eylül öncesi ve daha sonrasında Türk milliyetçile-
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ri daha az olmasına rağmen çok teşkilatlı idi. İnandıkları
bir Başbuğları vardı. Küçük çaplı olmakla birlikte etkin
küçük gazete ve dergileri vardı ve bunlar aracılığıyla haberleşme imkanları oluyordu. Mitingler, toplantılar vb. ile
kaynaşmalar oluyordu. Dernekleşme çok aşırı boyuttaydı
ve bu derneklerde seminerler vb. yolla bir fikir birliği sağlanıyordu. Kıt maddi imkanlar paylaşılıyordu. Bir inanç,
coşku ve kararlılık vardı. Zararlı sayılan her kesimin karşısında onu etkisiz hale getirecek bir teşkilatlanma çok
çabuk oluyordu. Dava adamları uyumaz ilkesi gereğince
adeta Türkiye çapında bir nöbet tutuluyor, kendi dışındaki
her hareket dikkatle izleniyordu…
Peki bu kadar kıvrak ve enerjik hareket nasıl oldu
da pörsüdü, uyuşdu? Bunun elbette birinci nedeni 12
Eylül’de yaşanan adaletsiz ve vicdansız muameledir. Partilerin derneklerin kapatılması da heyecanın soğumasına
sebep olmuştur. Diğer nedeni, daha sonra olmakla birlikte
Başbuğ’un ölmesi ve ondan doğan boşluğun doldurulamamasıdır. Bir başka durum da daha önce beraber yürüdüğümüz bazı büyüklerimizin ve arkadaşlarımızın başka çatılar altında
mücadeleye devam kararı vermeleri. Dünün çocuklarının, gençlerinin evlenip aile reisi olmaları ve
geçim derdini birinci sıraya koymaları. Bir diğer önemli konu da
okumaya, tartışmaya, katılım gerektiren işlere isteksizlik/yorgunluktur… Daha da sayılabilecek
birçok etkenle bu günlere gelindi.
Ama Türkiye’de hesaba katılmayan radikal dinci/tarikatçı kesim özellikle 12 Eylül’den sonra
sermaye anlamında iyice semirdi
ve iktidarı şiddetle arzulamaya
başladı. Kazandıklarından daha
fazlasını istediler. Mağdurluk edebiyatı yapıp kitlelerden sempati
toplamaya başladılar. Kısa sürede
bu amaçlarına az da olsa eriştiler
ve 28 Şubat’la birlikte biraz geri
itildiler ama bu zengin ve organize kesim yılmadı hiç umulmayacak kişilerin de desteğini alarak
tekrar partileşti ve seçimlerde büyük bir sürpriz yaparak tek başına iktidar oldu. Bu iktidar
yürüyüşünde dini kullandılar, mağdur olma edebiyatını iyi
yaptılar, solcu-liberalleri kullandılar, sermayedarları kullandılar ve de başardılar. İktidar olmak için gerekli tüm
araçlara bol bol sahiptiler, zenginleri yanlarına aldılar, tarikatler parti teşkilatı gibi çalıştı, yüzlerce televizyon, radyo,
gazetelere sahiptiler yenileri eklediler. Büyük para babaları ilkesiz olduklarından fikirlerine bakmaksızn bunları desteklediler. Zaten sermaye bir sıvı gibidir, hep kendinden
alçak yerlere akar. Bunların da paralarını katlamak dışında
hiçbir kaygıları olmadı ve sorunsuz bir koalisyon yaptılar.
Türkiye on altı yıldır bir sermaye tahakkümüne maruz-

dur. Ve halihazır yapıyı diri bir biçimde ayakta tutan en
önemli neden de para kaynakların bunların emrine amade kılınmasıdır. Hem devlet gücü hem para gücü ki ikisi
birbirini de desteklemiştir, muhalefeti ve karşı düşünceyi adeta boğmuş ve kamuoyundan silmiştir. Bu dinsiz (!)
devletin kayanaklarını sonuna kadar ceplerine aktarmada
hiçbir vicdani sıkıntı duymamışlardır. Devlet marifetiyle,
devlet içinde devlet olmuşlardır. Ve o derece ifrata kaçmışlardır ki, kendi içlerinde savaşa tutuşmuşlar ve bir 15
Temmuz felaketine bu milleti duçar etmişlerdir. Din, din
diyerek iktidara gelmişler, parayı gördükten sonra tümüyle
kimyaları bozulmuş ve din ve ahlak dedikleri şeyi ikinci
plana itmişlerdir. Bu saaten sonra gemi su almaya başlamış
ve iktidara pamuk ipliğiyle tutunma aşamasına gelinmiştir.
Şu gerçekler de asla unutulmamalıdır. Bu dinci-şeriatçı yapı bu gün müthiş bir para gücüne sahiptir, birçok
beceriksizliğini de bu tarafıyla örtüyor. Bunların vakıflarının, şirketlerinin, okullarının, dersanelerinin, tarikatların,
Kursların, derneklerinin, hayır kuruluşlarının sayısını bilen var mı?
Bu kurum ve kuruluşlarda adeta
mankurtlaştırdıkları yoksul Türk
çocukların sayısı kaç milyon acaba? Felaketin büyüklüğü tasavvur
edilebiliyor mu? Bunların çoğu,
Türklük, Cumhuriyet, milliyetçilik ve bilim düşmanı olarak yetiştiriliyor? Biz sadece sızlanıyor
ve seyrediyoruz? Bu Türkiye’nin
güvenliği için en büyük tehditlerden biridir. Sadece bu konu bile
yeni bir heyecanla Türk milliyetçiliğinin hemen teşkilatlanmasını
gerektirir.
Peki bu iktidar gidecek de gelecek olan kim? Milliyetçi bir iktidar mı olacak? Elbette, oyunu
kurallarına göre oynarsak neden
olmasın? Bu toplumda milliyetçilere olur verecek olanlar daha
çoktur. Milliyetçilik milletin kendi fikri, kendi geleceğidir. Bu ister
bu gün olsun ister yarın farketmez
ve bu gerçek değişmez. Milletten
ayrı bir havuzda yaşayarak milliyetçilik olmayacağına
göre milletle samimiyeti biraz daha kavi kılmak yetecektir.
Bunun için Türk işçisi, Türk köylüsü, Türk memuru,
Türk işadamı, Türk kadını, Türk gencinin her derdi bizim
derdimiz olacak, ekonomik meseleleri asla küçümsemeyeceğiz. Fakirlik insan onurunu zedeler. Bu hassasiyetle
mesleye eğilip en azından paraya boyun eğdirmeyecek bir
gelire sahip olmayı her Türk için bir amaç bileceğiz. Sadece akıl değil para da verelim ki namerde muhtaç olmasın.
Zenginlerle, paralı kesimle aradaki soğukluk giderilmeli, onlara sakıncalı gibi yaklaşmamalıyız ki amaçlarımıza hizmette bize yardımcı olsunlar. Zenginlerden Türk
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milliyetisi olmaz mı, ya da yok mu, elbette olur ve vardır
da. Bu insanlar belki de bir organize gurup olarak bizden
bir televizyon-radyo kurmak, gazete çıkarmak, kar getirici
bir iş yapmak için işaret bekliyorlardır. Bunlarla bu yakınlaşmayı sağladıktan sonra yeni zenginlerin yetişmesi için
de elimizden geleni yapmalıyız. “Sermayenin ne vicdanı
ne de vatanı vardır” inancını tersine çevirmeliyiz. Zenginliği saygın bir vasıf saymak zorundayız. Boş boş bakan
bir Türkiye değil, arı kovanı gibi işleyen bir Türkiye, Türk
milliyetçilerinin arzusu olsa gerekir. Elbette herkes işadamı olmayacak, bazıları da bu işadamların yanında işçi
olacaktır. Ve bir Türk milliyetçisi işadamından iş isterken
onuru kırılmayacaktır.
İşe yeniden başlarken milliyetçi teori ve pratik bir kez
daha masaya yatırlımalı.
Bunun için güven veren bir lidere ihtiyaç vardır. O,
hem kendisi inanacak, hem de milleti bir amaç için yürümeye inandıracak. Hitabet kabiliyeti olan, düzgün Türkçeli, koltuğunu dolduran ve ne söylediğini bilen bir lider
eşiği aşmak için birinci şarttır. O hayatıyla da aynı zamanda özenilen biri de olmalıdır. Toplumun tüm kesimleriyle
ilişkileri sıcak olmalı. Her zeminde Türk milliyetçiliğinin
seslendirmelidir. Alçakgönüllü ve eleştiriye açık olmalıdır. En son söyleceğini en baştan söylememelidir. Yurtdışı
tecrübesi olmalı, gezmeli, görmeli, kitleleri dinlemelidir.
Türk milliyetçiliği fikrini geniş kesimere anlatmak için
en azından ulusal bir televizyon kanalı ve büyük bir gazeteyi hizmete sokulmalıdır.
Tek meselede çakılıp kalmak yerine, toplumdaki tüm
sorunlarla ilgilenmeli, özellikle ekonomi, eğitim ve sağlık
konularına çok yer vermelidir.
Dini kullanmak Türk milliyetçilerine yakışmaz. Dine
saygılı olmalı ve onu başkasının da kullanmasına izin verilmemelidir. Din ve siyasetin temiz kalması için ikisinin
de birbirine bulaşmaması gerekir.
Milliyetçi sivil toplum örgütleri daha etkin hale getirilmeli ve onlar parti dışında kalarak sadece fikri ve sanatsal
işlerle uğraşmalıdır.
Fikirdaşlar arasında samimiyetin kurulması için miting, toplantı, seminer, müzikli geceler … vb. organize
edilmelidir.
Gariban taşra çocukları tarikatların pis emellerine âlet
edilmemeli, onlara yardımcı olunmalıdır. Yurt ve barınma
yerleri konusunda yardımcı olunmalıdır. Öğrencilerin üniversitelerde en iyi yerlere yerleştirlmeleri için milliyetçi sivil toplum örgütleri bir okul işlevini görmelidirler. Yabancı
dil öğrenmek teşvik edilmeli ve buna imkan sağlanmalıdır
Okumalıyız ve okutmalyız. Kitap fuarlarında bir iki
yayınevi ile temsil edilmek insanın içini acıtıyor. Ama arz
talep meselei olduğundan bu durum gerçekçidir.
Milletle, tarlada, okulda, camide, fabrikada, statta…
buluştuktan sonra zor olan ne ki? Millete kendisini mi anlatacağız? Yokuş aşağı akan su kadar zahmetsiz.
İki şey lazım; öngörü ve yeni bir inanç.

YAKARIŞ
Dardayız, bunaldık... kapına geldik
Rabb’ül âleminsin... inandık bildik
Tanrı’m bir tek sana; sana eğildik
Arz etmek isteriz hallerimizi:
Zalim, daha zalim... bıkmaz, bıkmıyor
Mazlumların sesi boğuk, çıkmıyor
Sevgi pınarları artık akmıyor
Soldurduk çöllerde güllerimizi
İnleyen bir ana: Kanlı Kerbelâ
Yezid’in sultası bitmedi hâlâ
İslâm diyarını sardı bir belâ
Durmadan kırıyor dallarımızı
Karanlıkta kaldık... Yol, iz belirsiz
Akiller, tabipler bile çaresiz
Tarikat mensubu yoldan habersiz
Nurunla aydınlat yollarımızı
Hükümet ehlinden kalmadı âdil
Özünü bilmiyor bir dizi câhil
Başka atar yürek, ayrı söyler dil
Gaflete düşürme dillerimizi
16 Eylül 2018

Mustafa ÖZTÜRK
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Suriye Penceresi

Suriye konusu, geçmişte olduğu gibi uzun yıllar dünya
gündemini meşgul etmeye devam edecektir. Suriye toprakları Haçlı Seferleri ile tanıştığı günden bu güne Anadolu ile birlikte batının hep dikkatini çeken bir coğrafyadır.
Acımasız savaşların yapıldığı topraklardır.Aslında cazibe
merkezi olmasının gerçek nedeni kutsal topraklara geçiş
sağlayan topraklar olmanın ötesinde günümüzde ticaret, su
ve enerji yollarının kesiştiği bir merkez olmasıdır.
Suriye toprakları Yavuz Sultan Selim ile Osmanlı himayesine girerek 403 yıl himayemizde iken Arapların Batı ile
doğrudan teması sonucu bizden kopmuştur. Filistin cephesinin acıları hala tazedir. Suriye halkının Batının güçlü
kolu Fransız manda yönetimini uzun yıllar benimsemiş
olmasındaki en büyük etken etnik ve mezhep temelindeki bizimle olan farkıdır.Yönetim Rusya garnitürlü Fransız
modelini uygulamıştır. Suriye için Doğulu kalıp Batıya
dönük yaşamak bir tercih olmuştur. Demokratik değerlerin ve insan haklarının algılanış ve uygulanış biçimi tartışmalı olmuştur. Gelinen noktada Batı tarafından “Arap
ihaneti”nin karşılığı olarak Şerif Hüseyin’e vaad edilen bu
coğrafya yine Batı tarafından başkalarının etki alanına terkedilmek istenmektedir.
Batının Gizli Ajandası
Suriye dosyasını anlayabilmek, yüz yıl önce sahneye
konulan “gizli anlaşmalar” dosyasının detaylarını bilmekle mümkündür. Yüz yıl önce bir niyet beyanı olma özelliği gösteren Sykes - Picot Anlaşması ile imtiyaz alanları
ve tampon bölgeler zaten belirlenmişti. Batı bu anlaşmayı
hiçbir zaman rafa kaldırmadı. Sözde Büyük Ermenistan,
sözde Büyük Kürdistan ve sözde Büyük İsrail’in temelleri
o yıllarda bu antlaşma ile atılmıştı. Bu projelerin önündeki tek engel şüphesiz “1944 öncesi Türkiye Cumhuriyeti
ruhu” olmuştur. Türkiye’nin NATO üyesi olması ile birlikte buradaki gizli oluşumlara birkaç istisna dışında Türkiye
tarafından etkin müdahaleler yapılamamıştır. Batılı devletlerin ve kuruluşların desteği ile ASALA ve Devrimci
örgütler gibi PKK terör örgütünün başı da burada korunmuş, örgüt üyeleri uzun yıllar bu coğrafyada eğitilmiştir.
Batılı ülkeler yeni milenyumda strateji değişikliğine gitmiş bu sefer hedef Suriye olmuştur. 2004 yılında bir futbol müsabakasında çıkan ve “Kamışlı Olayı” diye bilinen
ayaklanma ekzersizleri bugün terör koridoru dediğimiz
yapılanmanın temelini oluşturmuştur.1980 yılında İran –
Irak Savaşı olarak başlayan Arap Baharı dedikleri Büyük
Ortadoğu Projesi süreci 2003’te Irak’ın işgali ile sürmüş,

bu gün ise Suriye’de devam etmektedir. Gelecekte İran ve
Türkiye’nin hedef haline gelmesi ihtimal dışı görülmemelidir. Çünkü, emperyalist duygular Sykes – Picot Anlaşmasını yaşatmak istiyorlar.
Bölge için çok önemli üç konu daha vardır. Bunlardan
ilki Ortadoğu petrollerini Akdeniz’e taşıyacak petrol hattı
konusudur. Rusya garantör olarak üstlendiği İran, Irak ve
Suriye petrol ve doğalgaz kaynaklarını Avrupa’ya taşıyacak hat ile Avrupa’nın enerji talebini elinde bulundurmak
istemektedir. İran’ın üstlenmek istediği role de karşı çıkmamaktadır. Suudi Arabistan ve Katar ise sahip oldukları
zengin doğalgaz kaynaklarını ABD garantörlüğünde Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımak istemektedirler. Katar ile Arap ülkelerinin “Ihvan-ı Müslimin” tartışması suni gündem konusu olmaktan başka bir şey ifade
etmemektedir. ABD’nin Türkiye’nin güneyine “terör koridoru” oluşturmak ve ipleri eline almak istemesi buradaki en büyük sorunu ortaya çıkarmaktadır.ABD Türkiyeyi
silahlı Kürt ve Arap grupları ile ele almak istemektedir.
Ancak Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı
bu ipi bırakmayacağının işareti olarak görülmelidir. Ayrıca Ortadoğu petrollerinin Suriye’nin Baniyas limanından
mı, yoksa İsrail’in Haifa limanından mı pazarlanacağı bir
başka çatışma konusudur. Rusya doğalgaz hakimiyetini
devam ettirmek için Esad’ın yanında olmaya devam edecektir. Esad’a taraf ya da karşı olmak burada anlaşılabilir
olmaktadır.Bu açıdan Suriye iç savaşı bir Petrol Yönetme
Savaşıdır diyebiliriz.
İkinci önemli konu, Çin Cumhuriyetinden Batıya uzanan “Yeni İpek Yolu” projesidir. Bu projenin kollarından birisi Suriye topraklarından geçmektedir. Bu durum
İsrail’in ekonomik gücüne zarar verecek, diğer bölge ülkelerini ise memnun edecek bir durumdur. İç savaş nedeniyle
Yeni İpek Yolu’nun Suriye bölümünün gecikmesi, İsrail’in
istediği bir şeydir. Savaşın bitmemesi Suriye’nin zayıflaması demektir.
Üçüncü önemli konu ise; Fırat’ın sularının Lübnan’ın
Beka Vadisi üzerinden İsrail’e akıtılması düşüncesidir.
Bu düşünce her ne kadar gizlenmiş olsa da Fırat’ın sularının uluslararası tartışmalara çekilmek istenmesi aşikârdır.
İsrail’in yüksek verimli tarım yapabilmesi için Fırat’ın suyuna ihtiyacı vardır. Manavgat suyunu İsrail’e götürmek isteyenler Fırat’ı görmezden gelmiş olamazlar. Ancak bu güne
kadar bu fikrin dillendirilmesine güçlü Türkiye Cumhuriyeti
ve Suriye lideri Esad engel olan aktörler olmuşlardır.
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Suriye’de bugün süren Ortadoğu’da ise uzun yıllardır
bitmeyen savaşın gerçek nedeni işte bu ekonomik ve siyasi nüfuz mücadelesidir.
Türkiye’yi Bekleyen Tehlike
Batı dünyası İsrail adına Ortadoğu’ya şekil vermek
istemektedir. Bunu yaparken yakılan ve yıkılan tarih mirasına, acı çeken çaresiz halkın yaşına ve kimliğine asla
dikkat etmiyor. Tek istediği şey nüfuz alanını genişletip
hedef doğrultusunda ilerlemek. Türkiye olarak biz ise, sürekli değişen politikalar izledik. Suriye konusunda ciddi
hatalar yaptık. Eğit –Donat projesinde stratejik ortak olarak başladığımız ABD ile Münbiç’te
karşı karşıya geldik. Terörist ilan ettiğimiz Salih Müslim’i protokolde
ağırladık. Peşmergeleri alkışlarla
ülkemizden geçirip sonra varlıklarından rahatsız olduk.
İdlip’te Ruslarla aramızın
bozulmasına ramak kaldı. Bir gün “Kobani’ye
selam” gönderdik, diğer
gün terör koridoruna engel olmak için Afrin’e
girdik. Yüzyıllar boyu
Türk toprağı olan Süleyman Şah türbesini Karakozak köyünden bir gece
ansızın Eşme’ye taşıdık. İddialara göre bugün Amerikan
askerleri oraya yerleşmiştir.
Çünkü Fırat’ın vanası buradadır.
Doğu ile batı karayolu geçişleri buradan kontrol edilmektedir. Süleyman Şah
Türbesinin eski yerinde kalması Türkiye için
stratejik önemi olan bir konudur. Bunu Türkiye behemehâl
sağlamalıdır.
Türkiye için elbette sayısız tehlike bizi beklemektedir.
Hangilerini öngörüp tedbir alabiliriz bunu kestirebilmek
mümkün gözükmemektedir. Sahanın aktörleri her gün
yeni bir hareket ortaya koyuyorlar. Örnekleme açısındanİdlip konusu en sıcak gelişmedir. Türkiye elinde silah
olsun ya da olmasın kitleler halinde yeni bir göç dalgasını
kaldıramaz. Ortadoğu kökenli tüm cemaat oluşumlarının
ve terör örgütü yapılanmalarının perde arkasında İsrail
olduğu hep yazılıp çizilmiştir. Radikal silahlı grupların
sınırımıza komşu olması tedbir almayı gerektiren bir tehlikedir. Herkes kaybederken İsrail’in Suriye’de tek kazanan
olması işin perde arkasını ele vermektedir.
Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriye vatandaşlarının sayısı 4 milyona yaklaşmıştır. Dört asır hüküm sürdüğümüz
topraklara ilgili olmamız olağan görülebilir, ancak misafirlerimiz ne kadar bize benzemektedirler sorusunun cevabı
herkesçe malumdur. 4 asır boyunca onlara bizden bir şey
verememişiz. Suriyeli göçmenlere gösterilen ilgi sonucunda Türkiye’nin demografik yapısının bu kadar örselenmesi
her Türk vatandaşını kaygılandırmaktadır. Bize benzemeyen, Gaspıralı’nın“dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesine
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uymayan, Gökalp’in millet tanımının yanından geçmeyen
bir insan potansiyeli ile karşı karşıyayız. Göçmenlerin,
sığınmacıların ve misafirlerin bize benzemesini istemek
elbette hakkaniyete sığmaz. Ancak vatandaşlık talebinde
bulunan herkesin asgari hassasiyete sahip olması olmazsa olmazdır. Sosyal barışın gözetilmesi esastır. Hatta Türk
milletinin kendi vatanında ikinci sınıf muamele görmesi
kabul edilemez. Aksi halde millet kavramından söz edilemez.
Suriyeli göçmenlerin altından kalkılamaz ekonomik
ve sosyal faturaları her geçen gün ağırlaşmaktadır. Ortadoğu bataklığının yorgun ülkesi olmak en korktuğumuz sonuçtur.
Çocuk felci, rota virüs ve verem
gibi bulaşıcı hastalıkları ülke
olarak yenmiş iken tekrar
bu konuda çalışmalara
başlanması bu göç trafiğinin sonucu ihtimalini
akıllara getirmektedir.
Kim bilir yıllar içinde
daha hangi ekonomik,
sağlık, kültürel, sosyolojik, siyasal ve politik
tehlikelere maruz kalacağız.
Neler Yapılabilir?
Türkiye, uluslararası dengeleri gözeterek,
Esad’ın içinde olduğu uygulanabilir çözümler sunabilir.
Esad ile geri kabul antlaşmaları
yapılabilir. Dini hassasiyetten uzaklaşarak göçmenleri kademeli olarak kendi ülkelerine gönderebilir. Suriye’nin normalleşmesine katkı
verebilir. Göçmen iade antlaşmasını iptal edebilir ya da
günün koşullarına göre düzenleyebilir. Avrupa ile sürdürülebilir “yük paylaşım anlaşması” yapılabilir. Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden ısrarla ekonomik ve siyasi yardım talebinde bulunulabilir. Türkiye
içinde yoğun yerleşimin olduğu alanlarda sıkı denetimlere
gidebilir. Sınır kentlerimizde kalan göçmenleri Suriye topraklarında güvenli bölgelere taşıyabilir. Ekonomik geliri
ve sosyal statüsü yüksek kişilerin devlet yardımlarını kesebilir. Anadilde eğitim talebi olanların ülkelerine gönderilmesine öncelik verilebilir. Vatandaşlık talebi kademeli
uygulanabilir. Devlet yardımları belirli bir süre ile kısıtlanabilir. Vatandaşlık talebi olanlara uyum programları uygulanabilir.
Ne zaman ki; Batı ve onun uslanmaz çocuğu İsrail’in
ticaret yollarını ve enerji alanlarını kontrol etme ihtiyacı kalmaz ve ne zaman ki, İsrail’in “Vaat edilmiş
topraklardaki”su ve toprak kazanma emeli sona erer, ya
da ne zaman Ortadoğu’da bilgili, bilinçli, eğitimli, bilimi,
aklı, ahlakı,adaleti, hukuku ve evrensel değerleri önemseyen vatanseverler çoğunluğu oluşturur işte o gün bu coğrafyaya barış gelir.
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Tütün
İsmet BURKAY
17 ve 18. Yüzyıllarda İngiltere’de sanayi devriminin başlaması ile birlikte büyük üretimler yapabilecek fabrikalar kurulmaya başladı. Büyük ölçekli fabrikaların yaygınlaşması, küçük üretim merkezlerinin
ortadan kaldırılmasına neden oldu.
Büyük fabrikaların yaygınlaşması ile birlikte ham
madde temin etme sorunu ortaya çıkmaya başladı.
Pamuk, İngiltere ikliminde yetişmeyen bir sanayi
ham maddesidir. Pamuk, ya Osmanlı Ülkesinden
temin edilecek ya da Hindistan’dan… Hindistan’ın
uzak olması nedeniyle pamuğun ve diğer sanayi ürünlerinin buradan getirilmesi, İngiltere için,
ekonomik anlamda çok yararlı olamazdı. O halde,
pamuk Osmanlı Devletinden temin edilmesi gerekiyordu.
Tarihte hiçbir olay rastlantı olamaz.
Osmanlı, yabancı tüccarlar tarafından kendi ihtiyacı olan ham maddelerin yurt dışına çıkmaması için
yed-i vahid (tekel) uyguluyordu. Daha açık bir ifade
ile Osmanlı, İngiltere’ye ihtiyaç duyduğu ham maddeleri vermek istemiyordu. Bunun üzerine İngiltere;
Balkan topraklarında; Sırpları, Yunalıları; Osmanlıya karşı isyana teşvik etti. Günümüzde de olduğu

gibi besleme, devşirmeleri bu isyanlara karşı önlem
almadılar. 1800’li yılların başında Balkanlar’da isyanlar yaygınlaşmaya başladı. 1839’da da Yunan
Krallığı kuruldu. Osmanlı, Rumeli’yi yavaş yavaş
terk etmeye başladı.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Fransa’nın desteğini alan Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır Hidivi
olmak için Osmanlıya karşı isyan başlattı.
Maalesef ki Osmanlı, kendi valisi ile savaşacak
ne orduya ne de bir donanmaya sahipti. Bunu iyi bilen Mehmet Ali Paşa, Yunan isyanını sırasında Mora
ve Girit Adalarının kendisine verilmesi karşılığında
Osmanlıya yardım etti.
Osmanlı, Kavalalı Mehmet Ali Paşa karşısında
aciz bir durumda kalmıştı. Mehmet Ali paşa, Osmanlı birliklerini yenerek Suriye topraklarını ele
geçirdi.
Osmanlı, kendi valisi karşısında bu şekilde aciz
bir duruma düşmesi, İngiltere için büyük bir şans
oluşturdu. İngiltere, pamuk ve diğer sanayi ham
maddelerinin ticaretinin serbest bırakılması karşılığında Osmanlı’ya yardım etmeyi taahhüt etti.
Osmanlı, sanayi ham maddelerinin ticaretinin ser-
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best bırakılmasını kabul etti…
90’lı yıllarda sık sık duyduğumuz bir söylem vardı. Zamanın devlet adamı ‘’açık ve seçik’’ söylerdi; ‘’
Bir koyup on alacağız’’ derdi. Oysa on koyduğumuz
halde bir bile alamamıştık.
Ama bu durum, İngiltere için hiç böyle olmadı.
Osmanlı’ya, Mehmet Ali Paşa kuvvetlerinin durdurulması için yaptığı yardım; Osmanlı’yı Balta Limanı Anlaşmasına götürdü.
Balta Limanı Antlaşması, Osmanlının, İngiltere
ile 16 Ağustos 1838’de İstanbul’un Balta Limanı
semtinde yaptığı ticaret antlaşmasıdır. Bu anlaşma
ile Osmanlı ‘’yağlı ipi’’ boynuna geçirmiştir.
Antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır:1
1. Tekel sistemi kaldırıldı. Yabancılara diledikleri
miktarda hammaddeyi götürme imkânı verildi.
2. İç ticarete Osmanlı vatandaşları yanı sıra İngilizlerin de katılması öngörüldü.
3. İngiliz vatandaşları Osmanlı ürünlerini çok
ucuz fiyata ihraç etme hakkına sahip oldular.
4. İngilizlerle olan Transit Ticaretten alınan vergi
resmi kaldırıldı.
5. İngiliz gemisi ile gelen mallara bir defa gümrük vergisi ödendikten sonra alıcı nereye götürürse
götürsün bir daha gümrük alınmayacaktı.
Son iki yüzyıldır yapılan anlaşmalar Türk milletinin aleyhine oldu, hep… Mustafa Kemal, Batılının
bu oyunu bozmuş, Türk milletini şaha kaldırmayı
bilmişti. Ne yazık ki Mustafa Kemal’in ölümünden
sonra gelen hükümetler, yaptıkları anlaşmalarla hep
emperyalizmle yapılan savaşta mevzi kaybetmiştir…
Balta Limanı Antlaşmasının 4. ve 5. Maddeleri,
Osmanlı tüccarının için ölüm fermanı oldu! Osmanlı
tüccarı, devlete gümrük vergisi öderken, İngiliz tüccarı bu vergiden muaf olmuştu… İngiliz vatandaşı,
zaten çok ucuza temin ettiği malları, bir de gümrük
vergisi ödemeden transit etmesi, Osmanlı tüccarının,
sanayinin rekabet etme gücünü sıfırladı…
Osmanlı, İngiltere ile yaptığı anlaşmaların benzerlerini birçok Avrupa devleti ile de yaptı. Osmanlı
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Avrupa’dan borç
aldı. Borçların karşılığında Avrupa’ya tavizler vermeye başladı. Böylece imzalanan her antlaşma kapitülasyon sistemini sağlamlaştırdı.
Osmanlı Devleti, 1854 Kırım Savaşından sonra
ilk defa borçlanmaya başladı. Osmanlı, bu tarihinden
itibaren 20 yıl boyunca, fasılalarla iç ve dış piyasalardan borç aldı.
Saray ahalisi, kendi zevk ve eğlencesinden taviz
vermedi…
Padişahlar, kendi rahatları için yeni saray1) http://boylesiyok.com/balta-limani-antlasmasinin-oneminedir/
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lar inşa etmekten geri kalmadı. Yine, bu yıllarda
Abdülmecit’in 12 çocuğundan biri olan Fatma Sultanın, Mustafa Reşit Paşanın oğlu ile yapılan düğünde,
2 milyon altın harcandı. Bu sıralarda kırsal kesimde
açlık vardı. 2 (Örneğin, Ankara bölgesinde birçok
insan açlıktan ölüyordu. )
Böylece, Osmanlı Devleti büyük bir borç batağına
girdi. Borçlarını ödemek için tekrar borç aldı. Osmanlı öyle bir hale geldi ki kendine borç verecek bir
devleti bulamaz oldu.
Bütün bu harcamalarla birlikte; üretmeyen, ürettiğini kendi halkına dahi götürmekte zorluk çeken
devlet, 1875’e gelindiğinde borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı. (Tenzil-i faiz kararı, 6 Ekim 1875)
28 Muharrem 1299 (20 Aralık, 1881)tarihinde
açıklanan bu kararname ile borçların ödenmesi için
devletin bütün iktisadi faaliyetlerinin yönetimi yabancıların kontrolüne verildi.
Osmanlı Devleti, Muharrem Kararnamesi ile birlikte ekonomik bağımsızlığını kaybetti.
Bu durumdan faydalanmak için pusuda bekleyen İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler borç
geri ödemelerini garanti altına almak için, Düyun-u
Umumiye (genel borçlar) teşkilatını kurdular. Bu
teşkilatın görevi, Osmanlı Devletinin diğer ülkelere
olan dış borçlarını takip etme ve düzenlemekti.3
Osmanlı’nın en önemli vergi gelirleri, tütün, tuz
ve kahve gibi ürünlerdendi.
Düyun-u Umumiye teşkilatı tütünden gelen vergileri kendisi toplamak için “Tütün rejisi’’ adı altında
tütünü sevk ve idare etmek için 1883’te bir şirket
kurdu.
Mustafa Kemal, Türk illetini küllerinden tekrar
vücuda getiren bir kahramandır. Ne hazindir ki bu
kahraman insanın kadri ve kıymeti bilinmedi hiç!
Tütün rejisi şirketi; Osmanlının vergisini kendi
toplayabilmek için kendi ‘’kolluk teşkilatını’’ kurdu. Bu kolluk teşkilatı, vergiyi toplamak görevi ile
birlikte, vergi toplama sırasında sorun oluşturacak
kimseleri hizaya getirme, hatta sorun çıkaracak (!)
kişileri ‘’öldürme’’ yetkisi ile donatmıştı… 4 Çoğunluğu gayrimüslim tebaadan oluşan ve hapishaneden
çıkmış zanlılardan veya eşkıyalardan seçilen kolcu
kuvvetleri köyleri basmış ve katliamlar yapmışlardır.
2) Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, s. 40
3) Lozan Antlaşması ile Duyunu Umumiye kurumunun vergi
denetleme görevi son bularak yalnız borçların alacaklılara paylaştırılması görevi devam etti... Osmanlı Devleti çöktükten sonra bu topraklarda kurulan yeni devletler ve Türkiye arasında bu
borçlar paylaştırıldı. Ancak borcun büyük bir kısmı Türkiye’ye
kaldı. Bu borçlar ancak Cumhuriyet döneminde bitirilmiştir.
4) Irak İşgalinde Amerikan askerlerinin yaptığı ne idi? Bir fark
var mı idi? Ülkeyi işgal eden, gerekli gördüğünde ülke insanını
öldürür. Osmanlı, bu yetkiyi, Tütün rejisine nasıl kullandırdığı
ayrı bir sorundur.

22

Bunun ne anlama geldiğini şöyle bir düşünelim:
Devletin kendi askeri, jandarması, vergi toplayacak
memuru var ama reji şirketi bunlara güvenmiyor,
kendi silahlı ordusunu, kolluk kuvvetini kuruyor.
Devlet içinde devlet olmuşlar...
Osmanlı yıkılmış ama ilan eden yok!
Tütün rejisi, tütünü öyle kontrolü altına almıştı ki,
üretici, rejiden ruhsatını almadan hasatını yapamazdı. Üretici, rejinin belirlediği fiyata ve sadece rejiye satmak zorunda idi. Köylü, kendi içeceği tütünün
miktarını dahi Tütün reji şirketine bildirmek zorunda
idi. Üreticide, bildirilmeyen miktarlarda tütün bulunması halinde üretici çok sert cezai müeyyide ile
karşı karşıya kalıyordu. Üretici kendi ihtiyacını için,
rejiye 5 kuruşa sattığı tütünü 10 kuruşa geri almak
zorunda kalıyordu.
Ege’de zeybekler neden sevilir ve çok sayılır?
Bunun nedenini, hiç düşündük mü? Tütün
rejisinin kolluk teşkilatının yaptığı
zulümler; Ege’nin bu masum,
temiz yürekli Türkmen çocuklarının canına yetirmiştir. Zeybek için, efe
için dağa çıkmaktan
ve tütün reji şirketine
isyan etmekten başka
çare kalmamıştır.
Birçok Ege türküsünde, bu kahraman Türk evladının,
tütün rejisinin
kolluk teşkilatına
dolayısı ile alınan
kararlar ile kâğıt üzerinde devleti işgal eden
İngiliz’e, Fransız’a karşı
duruş vardır.
Samsun Bölgesinde de durum farklı değildi. Analar, çocuklarına ağıtlar yakıyor, türküler diziyordu…
Tütün kaçakçılığı öyle bir boyuta gelmişti ki, halk
arasında söylentiler nerede ise masalsı havada anlatılıyordu. Halk, tütün reji şirketine karşı çıkanlara
mani dizmeye başlamıştı. Samsun bölgesinde tütün
rejisine karşı yer yer isyanlar da olmaya başlamıştı.
Ne acıdır ki bir köyden diğer köye; tuzun, kahvenin tütünün; tütün rejisinden izinsiz taşınamadığını, taşıyanlar hakkında çok ağır cezalar verildiğini,
kolluk kuvvetlerin öldürme yetkisini sorgusuz sualsiz kullandığını anlatmazlar… Oysa yaklaşık 40 yıl
boyunca tütün rejisi şirketi tarafından öldürülen
üreticinin, köylünün sayısı, bu gün ayrılıkçı terör
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örgütünün canına kıydığı insanlarımızın sayısından daha az değildir.5
Bir ülkenin toprakları, asker ile top-tüfek ile işgal
edilse bundan başkası yapılamazdı…
Osmanlının dış borçlarının ödenmesi için kurulan
reji şirketi, yapılan anlaşmaya sadık kalmadı. Reji
şirketi planladığı kârın kat be kat fazlasını elde ettiği
halde Osmanlıdan bunu gizledi. Şirketin tek amacı
vardı, ülkeyi sömürebilmek…
Türün rejisi uygulamaları, Cumhuriyet kurulduktan sonra, 1925’te ortadan kaldırıldı. Yerine TEKEL
idaresi kuruldu.6
70’li yıllarda şehir merkezlerinde kaçak Amerikan
sigaraları satılırdı… Amerikan sigarasının içindeki
madde(ler?), o sigarayı içeni alışkan bir hale getirdi. Dünyanın en güzel tütününe sahip sigaramızı
elimizin tersi ile itip; içinde ne olduğunu ve parasının nereye gittiğini anlayamadığımız
Amerikan sigaralarını tercih
ettik. 7 Gösteriş merakımız
ve içinde bulunduğumuz
cahil tutumumuz bir araya
gelince, tütünümüzün
sonunun geleceğini
anlayamadık, kimse
fark edemedi.
12 Eylül’den
sonra gelen Özal
hükümeti yabancı
sigara ve tütün alımını serbest bıraktı.
57. Hükümetin bir
bakanı olan Dünya
Bankası görevlisi iken
yurda gelen, Kemal Derviş ve 59. Hükümet tütün
ekim alanlarını daralttı. Bugün şeker fabrikaları nasıl satıldı
ise ülkenin tütün fabrikaları da 59.
Hükümet tarafından satıldı.
Tarih tekerrür etmez… Tarih, kendisinden ders
alamayan insan ve milletler için tekrar eder!

5) Gazi Giray Günaydın, 2009, makalesi ‘’Canikli
Mutasarrıflığı’nda tütün rejisi uygulamalarına karşı tütün amelelerinin tepkileri’’ (alıntılama yapılmış: Salih Zeki, “ayıngacı”
adı verilen tütün kaçakçılarıyla kolcu kuvvetlerinin arasında
cereyan eden çatışmalarda 50-60 bin civarında insan öldüğünü,
sadece 1901 yılında ölenlerin sayısının 20 bini aştığını belirtir.)
6) http://www.yenimesaj.com.tr/turk-tutunu-ve-uluslararasisigara-tekelleri-makale,12021555.html
7) Kimsenin sigara içmesi temenni edilmez ama sigara içme işi
bir realite…
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ATATÜRK’ÜN FİKİR FEDAİLERİNDEN
Turan ZORLU

Vasıf Çınar

Cumhuriyetin ilk yıllarında siyaset, diplomasi ve eğikurulmasına yalnızca dinci çevreler karşı çıkıyor; “nifak”
tim alanlarında önemli görevlerde bulunan Hüseyin
sokma olarak nitelendiriyorlardı. Konserler, konfeVasıf Çınar 1895 yılında İzmir’de oğdu. Liseyi
ranslarla etkin çalışmalar ortaya koyan İzmir
İzmir’de bitirdikten sonra hukuk mekteTürk Ocağı, İzmir’in işgale karşı koymabinde okudu. Mesleğe öğretmen olarak
sında önemli rol oynadı. İşgal tehditlebaşladı. 1915-1918 yıllarında arkadaşı
rine karşı “Biz de Varız ve Yaşıyoruz”
Mustafa Necati ile birlikte Redd-i
sloganı ile karşı durmaya çalıştı. Bu
İlhak Cemiyeti’ni kurdu. Balıkesir
direniş; Katolik Kilisesi başta olmak
bölgesinde Kuvva-yı Milliye’ye katılüzere işgalcilerin tepkisini çekti. İşgadı. Balıkesir’de çıkan İzmir’e Doğru
lin ilk günlerinde hedef olan sivil opgazetesinde Milli Kurtuluş Savaşı’nı
lum örgütlerinden biri oldu. Heyet-i
destekleyen ateşli yazılar yazdı.
Nasiha’nın İzmir’e gelmesiyle Türk
Hüseyin Vasıf Çınar, 1. dönemOcağı üzerindeki baskılar daha da
de Saruhan (Manisa), 3. dönemde
arttı. İşgalci güçlerin İzmir’e çıktıktan
İzmir Milletvekili olarak TBMM’ye
sonra şehirde yaptıkları ilk işlerden
girdi. İstiklal Mahkemelerinde savcılık
biri Türk Ocağını basarak Ocağın camgörevinde bulundu 1924-1929 yıllarında
larını çerçevelerini kırmak, bütün kitapları
iki kez Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Milli
ve evraklarına el koymak olduk. Ocak binaEğitim Bakanlığından ayrıldıktan sonra sırasıyla
sını ateşe verdiler. Bundan sonra da Ocak üyeleşu görevlerde bulundu:
rini aramaya koyuldular.
1) Çekoslovakya Büyükelçiliği, Prog (1925-1927)
Vasıf Çınar 1922 yılında Saruhan (Manisa) milletve2) Macaristan Büyükelçiliği, Budapeşte (1927-1928)
kili olarak TBMM’ye seçildi. Konuşmaları ve yerinde
3) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Büyükelçiçıkışlarıyla dikkat çekti. Lozan Barış Anlaşması’nın
liği (1928)
TBMM’de görüşülmesi sırasında; mali bağımsızlık, tica4) İtalya Büyükelçiliği,
ret anlaşması, kaboaj konusu,
Roma (1932-1934)
Düyun-u Umumiye ve im5) Sovyet Sosyalist Cumtiyazlar konusu tartışılırken
huriyetler Birliği BüyükelçiliVasıf Çınar “Saltanat kalsın mı?” sert eleştirilerde bulundu.
ği, Moskova (1934-1935)
Benzer eleştirilerini Mübatartışmalarının anlamsızlığını
1890 kuşağından olan Vadele yıllarında İstanbul’daki
vurgulamıştır.
“Konuşmak
bile
sıf Çınar yakın arkadaşı MusRumların yerlerinde bırakıltafa Necati gibi eğitim konuması konusunda da yaparak
gereksiz, elbette kalkacak” kesin
larına yakın ilgi duyuyordu.
Lozan’a sahip çıkmıştır. En
düşüncesine sahiptir. Milletvekilleri
Gençlerin yalnızca kafaca
ateşli konuşmalarından biO’nun bu konuşmalarını “Bravo, Yaşa rini 3 Mart 1924’te “Hilafet
ve ruhça değil aynı zamanda
koca hatip” seslenişleriyle alkışladık- Bütçesi”nin görüşülmesi sıbedence de gelişmelerinin
gerektiğine inanıyor ve sporu
rasında yaptı. Halifeye büçe
larında Vasıf Çınar 27 yaşındaydı.”
önemsiyordu. İlk spor okuverilmesini, Türkiye’de iki
lunu açtı ve İzmir’de Altay
başlılık yaratacağı için çok
Spor Kulübü’nün kurucuları
tehlikeli bulmuştur. Vasıf
arasında yer aldı.
Çınar “Saltanat kalsın mı?”
Mustafa Necati ile birlike (İstanbul’da açılışından bir- tartışmalarının anlamsızlığını vurgulamıştır. “Konuşmak
kaç ay sonra) İzmir Türk Ocağını kurdular. Vasıf Çınar,
bile gereksiz, elbette kalkacak” kesin düşüncesine sahipOcağın müdürü ve yürüücü üyesi oldu. Türk Ocakları’nın tir. Milletvekilleri O’nun bu konuşmalarını “Bravo, Yaşa
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koca hatip” seslenişleriyle alkışladıklarında Vasıf Çınar
27 yaşındaydı.
Mustafa Kemal’in en büyük şansı devrimlerin her biri
için, savaşçı karaktere sahip, donanımlı ve kendisini bu
görevlere hazırlamış insanları çevresinde bulmuş olmasıdır. (Mahmu Esat Bozkurt, Reşi Galip, Mustafa Necati,
Şükrü Saraçoğlu... vb.) Vasıf Çınar da bu kişilerden biridir.
Tanzimat döneminde yürütülen yenileşme çalışmaları
sırasında medreselere dokunmaya cesaret edilememiş,
yeni açılan mektepler de dini taassubun etkisinden kurtarılamamışır. Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim alanında
yaptığı atılımın başarısı; medreselerin kapatılarak iki başlı eğitime son verilmesidir. Günümüzde ise Milli Eğitim
Bakanlığı 2017 temmuz ayında yaptığı protokollerle İlim
Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı ve Birlik Vakfı’nın eğitim alanına girmesine neden oldu. Protokolle vakıfların
istedikleri gibi eğitim alanında faaliyet yapmasının önü
açıldı.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu:
Vasıf Çınar ve 57 arkadaşının imzaları ile TBMM
gündemine giren ve 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Tevhid-i Tedrisat kavramı çok
ince bir seçimin ürünü olsa gerek ki tek kelime yerine bu
iki kelime seçilmişir.
Tevhid: Birlik, birleştirme anlamında kullanılmaktadır.
Tedrisat: Okulda olan şeyler; dersler, kılık kıyafet,
ders araçları, bina vb. kısaca bütün eğitim kurumlarının
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak birleştirilmesidir.
Türkiye Cumhuriyeti, hem bağımsızlık hem de egemenlik savaşının verildiği, ikisinin de başarıya ulaştırıldığı bir sürecin ardından kurulmuştur. Kuruluşuyla birlikte
hızla gelişen dünyada kendisine uygun bir politika belirlemek durumunda kaldı. Bunun için hiç kuşkusuz iyi bir
eğitim politikasına ve bu politikaya yön verecek cesur
isimlere ihtiyaç vardı.
Vasıf Çınar önce Milli Mücadele yıllarında yazılarıyla
halkı coşturan daha sonra ise eğitimci kimliği ile Cumhuriyet döneminde büyük hizmetleri olan cesur isimlerden
bir tanesidir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunun TBMM’de kabulünden (3
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Mart 1924) üç gün sonra
Milli Eğitim Bakanlığına
getirildi. Tevhid-i Tedrisatı uygulamaya koyan ilk
bakan oldu. Vasıf Çınar
medreseleri kapatmakla
işe başladı. Bu durum
TBMM’de sert tartışmalara
neden oldu. Vasıf Çınar
bu konuda kendisine yöneltilen eleştirileri TBMM
kürsüsünden şöyle cevapladı. “Medreseler 100-150
yıldır aynı tedrisatı veriyor.
Medreselerin ilk sınıfları
çok kötü koşullarda eğitim
yapıyor. Üst sınıflarda ise
üç çeşit öğrenci vardır. 1) Asker kaçakları, 2) Dışarda sanatını icra edip okula hiç uğramayanlar, 3) Okula devam
edenler. 18.000 medrese öğrencisinin ancak üçte birini
okula devam edenler oluşturuyor. Eğitim bu mudur? Din
eğitimi bu mudur? Biz medreseleri kapatıp dini eğitim
için İmam Hatip Okulları açacağız.”
Hemen yolun başında medreseler kapatılmaya başlandı. Okullar laikleştirildi. Öğretmen okullarının sayısı
artırıldı. O yıllarda dünyanın en büyük eğitimcisi olarak
kabul edilen John Dewey çağrılıp eğitimin planlaştırılması ele alındı.
Vasıf Çınar gerek eğitim birliğini kurarken, gerek
Cumhuriyetin eğitim sistemini oluştururken radikal kararlar almaktan çekinmedi. Bu yüzden tutucu çevrelerin
şimşeklerini üzerine çekti. 21 Kasım 1924’te bakanlıktan
istifa etti. 10 Ocak 1929’da Milli Eğitim Bakanı Mustafa
Necati’nin ani ölümünden sonra yeniden Milli Eğitim
Bakanlığına atandı.
Vasıf Çınar, mücadeleci ve işin peşini bırakmayan bir
karaktere sahipti. Kurtuluştan önce İzmir’de büyük emekler verdiği Türk Ocaklarına olan ilgisi hiç eksilmedi.
Vasıf Çınar 2 Haziran 1935 tarihinde Moskova’da Büyükelçi iken 40 yaşında vefat etti.
Vasıf Çınar yalnızca bir Milli Eğitim Bakanı ya da
büyükelçi değildir; O bir cumhuriyet savaşçısıdır. Zaten
onun için bu görevlere getirilmiştir.

Gençlik Dergisi

25

Seyrani’yi Yeniden Okumak
M. Kemal ATİK

“

Onun idealinde, insanın bütün
çirkin arzularından soyutlanması, gaddar, yalın, kibirli,
bencil, riyakâr ruhundan arınması
vardı. Onun tüm yaşamı yozlaşmış
idarecilerle, cehaletle, yolsuzluklara
dini kisve büründüren ham sofularla
mücadelede geçti.”

Gönül dünyamızı aydınlatan Hakk ve halk
şairlerimizden biri de Develili (Everekli) Seyranidir.
Seyrani, çağındaki her türlü yanlışlığa karşı koymuş,
sarayın kibir ve gururunu, aşk ve şehvet dolu
gecelerini yermiş, Anadolu insanının acılarını, yaşam
biçimlerini dile getirmiş bir halk ozanıdır. Onun
görüşleri, şiirleri, hicivleri, eleştirileri toplumun
dertleriydi, ıstıraplarıydı. Onun idealinde, insanın
bütün çirkin arzularından soyutlanması, gaddar,
yalın, kibirli, bencil, riyakâr ruhundan arınması vardı.
Onun tüm yaşamı yozlaşmış idarecilerle, cehaletle,
yolsuzluklara dini kisve büründüren ham sofularla
mücadelede geçti. O, toplumun acımasız iradesi
altında ezilen, bedence ve ruhça bozulan insanların
dünyalarını gelecek kuşaklara bir ibret aynası olarak
sundu. Kötülük, hırsızlık, zulüm gibi kirli yaşamın
tehdidi altında kalan toplumun güven ve istikrar
özlemini dile getirdi. Yoksulluğun, haksızlığın, hırsız
ve soygunculuğun topluma egemen oluşuna isyan
etti. Halkın çileli yaşamını ve halkı sömürenlerin
çirkin dünyasını ortaya koydu:
Asıl sermaye-i niyabetleri
Emvali eytamdır ticaretleri
Davet-i rüşvete icabetleri
Sıdk ile gönlünün alçaklığından
Yani:
Padişah adına adalet dağıtanların
Yetim malı yemektir asıl sermayeleri
Dürüstlük kisvesi altında ticaretleri
Yetim mallarından rüşvet almaktır
Seyrani, dini makamı ve mevkii işgal edenlerin ak

ile karayı nasıl karıştırdıklarını da şöyle özetler:
Şeyhülislama sor ey alicenap
Sevaba günah der, günaha sevap
Fukara hakkında hayırlı cevap
Söyleyecek diller sözden kurumuş.
Devlet hazinesini yağmalayan devlet adamlarını
da Seyarani çekinmeden yerer:
Oldu sarikler emin-i beyt-i mal-i müslimin
Beyt-i mal-i müslimin yağma mıdır, bilmem nedir?
Yani: Hırsızlar devlet hazinesinin bekçisi oldu,
millet hazinesi yağma mıdır, nedir?
Seyrani, keyfince zulmünü icra eden zalim
zorbaların topluma nasıl acı verdiğini, sosyal
ayrıcalıkların, sınıfsal farklılıkların nasıl meydana
geldiğini, kanunların güçlüden yana, adaletin
zenginden yana nasıl yürütüldüğünü, zor koşullar
altında yaşayan yoksulların acımasız bir şekilde
kaderine nasıl terk edildiğini dile getirir:
Seyrani, sanma zengin bir gün olur kudurur
Mal ile günahların yundurur
Hacıya hocaya evet dedirir
Söğütte kavakta biter nar dese.
Seyrani, tüm bunların günahını omuzlarında
taşıyacak olanların aydınlar, dalkavuk bilginler,
entrika ve rüşvetle yaşamayı meslek edinmiş
idareciler, yargıçlar, kadılar, müftüler, halkı aldatan
ve Yaratıcı ile sözcükler düzeyinde tanışık olan şeyh
ve dervişler olduğunu söylüyor:
Mahkeme rüşvetçi, fetva şüpheli, şahit yalan
Hakkı iptal eylemekten kadılar(hakimler) ar eylemez.
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“

Seyrani’nin şiirlerinde ve
yaşam felsefesinde, çektiği
sıkıntıların ve zorluklarının
merkezinde hep insan ve insanın
mutluluğu vardır. O, bir insanlık
dostudur. O, yeryüzünün hasret
çektiği idealist bir mistiktir. O, cümle âleme, gönlünden aşk ve imanından haber verir. Onun aşkı, sevdası
hep insandır, insanın geleceğidir.”

Müdahin(Dalkavuk)olmasa âlemde alim
Ne haddi zulmetmek mazluma zalim
Zalimler zulmünden sonra mecalim
Kalmadı Ya rabbi bende el aman
Niçin garip oldu hükmü şeriat
Kadının, müftünün yediği rüşvet..
İçkiden zinadan cahile nöbet
Vermiyor hafzı Kur’an olanlar.
Küçük lokma ile dolmaz avurdu
Ne yaman insanı kastı kavurdu
Cihanın külünü göğe savurdu
Geçti sadarete (iktidara)…olanlar
Seyrani,“ Mevkii izzeti serefrâz” olanların toplumda
üst sınıflara nasıl yükseldiklerini ve önemli yerleri nasıl
tuttuklarını görüyordu. Gördüğü haksızlıklara karşı da
sesini yükseltmeyi bir görev biliyordu. Bu yüzden de
olayları ve kişileri yermeden edemiyordu. İstanbul’da
bulunduğu süre içinde idarecileri, saray entrikalarını ve
seçkinleri yerdiği için de hakkında kovuşturma açıldı;
sürgüne yollandı.
Seyrani, içine düştüğü bu güçsüzlük nedeniyle,
yüreğinin derin bir kederle dolu olduğunu biliyordu.
Gerçekten de halk ve Hakk için atan nabzında dünya arzusu
yoktu. Onun için de yaşamı boyunca yorgun düşmüştü.
Ancak maneviyatının sağlam yapısı onu ayakta tutuyordu.
SEYRANI’nin gözü gamla yas imiş
Benim derdim her dertlere baş imiş
Ben bağrımı toprak sandım, tas imiş
Meğer taşa tohum ekilmez imiş
Seyrani’nin, bütün sıkıntılar ve zorluklar karşısında
sevmeye, mutlu olmaya, yaşamaya sevdalı bir bakışı vardı.
Ona göre günahtan ve ölümden güçlü olan tek bir şey vardı

o da sevgiydi. Bu sevdalı bakışta, ıstırap yolunda döktüğü
gözyaşlarının semeresini görmeyi çok istiyordu:
Şehri hakikate doğru gidenin
Ayağı altına yol gönder beni
Fazilet ilinde şahlık edenin
Rabbim kapısına kul gönder beni.
Seyrani’nin şiirlerinde ve yaşam felsefesinde, çektiği
sıkıntıların ve zorluklarının merkezinde hep insan ve
insanın mutluluğu vardır. O, bir insanlık dostudur. O,
yeryüzünün hasret çektiği idealist bir mistiktir. O, cümle
âleme, gönlünden aşk ve imanından haber verir. Onun aşkı,
sevdası hep insandır, insanın geleceğidir. İnsan gönlünün
ne kadar kutsal bir mekân olduğunu şöyle ifade eder:
Rahat tut kendini sıkma Seyrani
Rizayi Bari`den çıkma Seyrani
Gönül Beytullahtır yıkma Seyrani
Seyrani’ye göre günahtan ve ölümden güçlü olan tek bir
şey vardı o da sevgiydi. Bu sevdalı bakışta, ıstırap yolunda
döktüğü göz yaşlarının semeresini görmeyi çok istiyordu:
Doğması farz amma ölmesi sünnet
Seyrani ecele eylemez minnet
Kimi huri ister, kimisi cennet
Ben hakkın rızasını gözler ağlarım.
Kaynakça
A.Haşim, Sanihati Seyrani İst.,1340
Kasır H.Ali, Seyrani, İst.1984
Hasan Avni Yüksel, Aşık Seyrani, Kültür ve Turizm Bak.
Yayınları, Ank.,1987
Cahit Öztelli, Dertl-i Seyrani, İst.,1964
M.K.Atik, Tercüman, Evliyalar Ansiklopedisi, İst.,1990.
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Arap Lawrence
M. Necati DEMİRCAN
İngilizlerin Arabistan’ın taçsız kralı adını vererek övündükleri Lawrence, günümüz gençliğinin tanıması gereken
simalardandır.
Thomas Edward Lawrence 1888’de doğdu. Gayrimeşru
bir çocuktu, babasını tanımadı. Kötü bir çocukluk dönemi
geçirdi. 1909’da Oxford Üniversitesindenarkeolog olarak
mezun oldu. Arabistan, Suriye, Mısır ve Filistin ilgi alanı
oldu. Arapçayı bir Arap kadar iyi konuşan, İslam dinini bir
Müslüman kadar iyi tanıyan bir İngiliz Lawrence…
Lawrence’ın dünyaya geldiği yüzyıl, Batılı emperyalist
ülkelerin sömürgecilik yarışında bulunduğu acımasız bir
dönemdi. Kapitalist ülkeler ihtiyaç duydukları hammaddeyi başka ülkelerin öz kaynaklarını ele geçirerek temin
etmeyi hak olarak görüyorlardı.
Adına serbest ticaret dedikleri ticaret anlayışı az gelişmiş
ülkelerin aleyhine işliyordu.
Hindistan’ı ele geçiren İngiltere, Osmanlı topraklarına
özellikle de Orta Doğu’ya göz
dikmişti. Orta Doğu’daki petrol
kaynakları gittikçe önem kazanıyordu.
Almanya ile nüfuz mücadelesi içinde olan İngiltere,
Almanların 1903’den itibaren
döşemeye başladığı Bağdat demiryolunu engellemek amacıyla GertrudeBell, David Hogarth
ve Lawrence gibi arkeolog görünümlü istihbarat elemanlarını
Orta Doğu’ya gönderdi.
Lawrence, kendisi gibi arkeolog olan hocası Prof. David
Hogarth ile Türkiye’ye geldi.
Amacı 1903’te Almanların döşemeye başladığı Bağdat demiryolunu sekteye uğratmaktı.
İlk durağı 1910’da Cerablus’tu.
Fırat çevresindeki arkeolojik
kazılara katıldı. Arkeolojik kazılar aslında bir perdelemeydi.
Lawrence bölgedeki petrol yataklarıyla halkın etnik kimliği

hakkında incelemelerde bulundu. Kazılardan arta kalan
zamanlarda yöresel Arap kıyafetlerini giyerek Arapların
arasına karışıyor, Araplar hakkında bilgi topluyordu. Bu
çalışmalar 1914 yılına kadar sürdü.
Lawrence, bölgenin haritasını çıkarmayı başardı. Artık
bölgede yaşayan Arap kabileleri hakkında derin bilgilere
sahipti. Hangi aşiretin devlet yanlısı olduğu, hangi aşiretin altın karşılığı saf değiştirebileceği gibi hayati bilgilere
ulaştı.
İngiltere, Lawrence’ı istihbarat elemanı olarak Mısır’a
atadı. Arapçayı çok iyi bilen, Arap kültürüne aşina olan
Lawrence, Mısır’da İngiliz Askerî İstihbarat Teşkilatı için
çalıştı. Mısır’da yakalanan Türk istihbaratçıları sorguladı.
İngiliz istihbarat teşkilatının
genişleyip yayılmasını sağladı.
Osmanlı ordusunun doğu cephesinde görevli Ermeni kökenli
subaylar hakkında bilgi edindi.
Bu bilgiler ileride İngilizlerin
çok işine yarayacaktı.

Birinci Dünya Savaşı

Dünyadaki kutuplaşmanın
bir savaşa dönüşebileceği ihtimalini gören Osmanlı devlet
adamları bir blokta yer almak
gerektiği konusunda hemfikirdiler. İlk tercih güç dengesinde ağır basan İngiltere-Fransa
bloğuydu. Osmanlı Devleti’nin
dâhil olmak istediği blok, Osmanlıyı bir yük olarak algıladı
ve geri çevirdi. Artık tek tercih
Almanya’ydı.
İttihatçılar, savaş dışı kalamayacaklarının, İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni parçalayıp aralarında paylaşmak
istediklerinin
bilincindeydi.
Daha önce kaybedilen topraklar tekrar kazanılabilirdi. Kapitülasyonlar dayanılmaz bir hâl
almıştı. Bu ağır yükten kurtulmak, ekonomik bağımsızlığa
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ulaşmak için bu durum bir şans olabilirdi.
Birinci Dünya Savaşı başladığında
Lawrence Filistin’deydi.

Mekke emiri Şerif Hüseyin

“
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Şerif Hüseyin de
hilafete bağlıydı. Görünürde
durum böyleydi ama
realite tabi ki farklıydı. Şerif Hüseyin
Osmanlıya bağlılığını
ilan ederken oğlu Abdullah, Büyük Arap
Krallığının kuruluşu
için gizlice İngilizlerle
görüşüyordu.

Sultan II. Abdülhamit, kontrol altında tutmak istediği Şerif Hüseyin’i
ailesiyle birlikte İstanbul’da misafir
ediyordu. Şerif Hüseyin, İstanbul’da
kendisine tahsis edilen yalıda rahat bir
hayat yaşıyordu, çocukları en iyi okullarda okuyordu.
II. Meşrutiyetin ilanı birçok şeyi
değiştirdi. Şerif Hüseyin Mekke emiri
olarak tayin edildi. Böylece Osmanlının Arap topraklarında yaşayacağı zor
günlerin kapısı aralanmış oldu.
I. Dünya Savaşı başladığında
Mekke emiri Şerif Hüseyin, Osmanlı
Devleti’ne bağlılığını ilân etti. Osmanlı padişahı aynı zamanda halifeydi. Şerif Hüseyin de hilafete bağlıydı. Görünürde durum
böyleydi ama realite tabi ki farklıydı. Şerif Hüseyin Osmanlıya bağlılığını ilan ederken oğlu Abdullah, Büyük
Arap Krallığının kuruluşu için gizlice İngilizlerle görüşüyordu.
Şerif Hüseyin 80 yaşındaydı. Lawrence, Şerif Hüseyin
ile şahsi dostluk kurmuş, onun hayallerine çil çil İngiliz altınlarıyla yol vermişti. Şerif Hüseyin, Lawrence’nin kişiliğinde İngiliz Krallığını görüyor, kendisine vaatlerde bulunan bu genç İngiliz casusunun sözlerine İngiltere kralının
ağzından çıkmışçasına inanıyor ve güveniyordu.
Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanması
karşılığında Büyük Arap Krallığını istiyordu. İngilizlerle Şerif Hüseyin arasında Şam Protokolü imzalandı. Şerif Hüseyin, bir hayal karşılığı Osmanlıya ihanete hazırdı.1916 yılının Haziran ayında Ecyad Kalesi’ne saldırdı.
Müslümanın Müslümanı boğazlaması ilk kez yaşanmıyordu. Ne yazık ki son kez de yaşanmayacaktı. Şerif Hüseyin,

akıttığı kanı meşru göstermek için
İttihatçıları dinsizlikle suçladı. Hicaz Bölgesi’nde yaşayan Araplar
da Şerif Hüseyin’in isyanını destekledi. Şerif Hüseyin’in isyanı
hızla yayıldı. Cidde ve Taif’i ele
geçirdikten sonra 1916 yılının Kasım ayında kendisini kral ilan etti.
Beklediği desteği bulamadı.
İngilizlerle yaptığı işbirliği diğer
Arap aşiretlerince onaylanmadı.
Şerif Hüseyin’i bu tavrından dolayı lanetleyenler oldu.
Anadolu çocukları Arabistan
çöllerinde bayrağı dalgalandırmak
için mücadele ederken çöle kanını
akıttı.
Arabistan’ı medeniyetle buluşturan demir yolu sürekli bombalanıyor, karakollar basılıyor, kutsal toprakları korumakla görevli
askerler öldürülüyordu. Bütün bu ihanetin planlayıcısı
Lawrence’ti. Lawrance bol bol dağıttığı altınla kendisine
bağladığı Arap ordusunu yönetti. Osmanlı ordusu Filistin
ve Suriye’de yenilgiye uğradı. Lawrence 1818’de Arap askerlerinin önünde Dimyat’a girdi.
İngiltere Şerif Hüseyin’e Lawrence vasıtasıyla vaat
ettiği Büyük Arap Krallığını vermedi. Şerif Hüseyin›in
oğullarından Faysal Irak krallı, Abdullah Ürdün emiri
oldu. Şerif Hüseyin aldatılmayı kendisine yediremedi, isyan etti. İngiltere Şerif Hüseyin’i Kıbrıs’a sürdü. 1930 yılına kadar Kıbrıs’ta sürgün hayatı yaşadı. Ürdün emiri olan
oğlu Abdullah’ın yanına gitti, 1931’de Amman’da öldü.
Mekke’deki Ecyad Kalesi’ni yıkıp, otel yapan Suudiler, Arabistanlı Lawrence’ın Cidde’de yaşadığı
evi restore etti, kapısına da “Bu ev, Osmanlı’ya karşı
bağımsızlık savaşı veren Suudilere yardımcı olan İngiliz Thomas Edward Lawrence tarafından karargâh
olarak kullanılmıştır” yazılı plaket astırdı.
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KENTLERİN LİDERLERİ – 1
Ahmet MUHTAROĞLU

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler
seçimlerine 6 ay gibi kısa bir zaman kalmasına rağmen
ülke, üst üste yapılan genel seçimler ve referandumlarla
sanki yorgun düşmüş görüntüsü vermektedir. 2010 yılından bu yana referandumlar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri,
genel seçimler ve mahalli idareler seçimleri dikkate alındığında ortalama her yıla bir seçim denk düşmektedir. Bu
durum hem ülke insanını hem liderleri hem de ekonomiyi
yormuştur. Bugün yaşanan ekonomik sıkıntı da üst üste
yapılan bu seçimlerin menfii etkisi yadsınamaz. Bu seçimlerin bizatihi kendilerinin ekonomiye maliyetlerinin
yanında her seçim döneminde halka vaad edilen popülist
politikaların sonucu ve faturası bir seçim sonrasında ülke
toparlanmadan ikinci bir seçime zoraki evrilmiştir. Ancak
ekonominin içinde bulunduğu zor durumu yalnızca seçimlere bağlamak da doğru olmaz. Zira yanlış ekonomik
kararların sorumlularını bu şekilde aklamış ve onlara
mazeret üretmiş oluruz. Oysaki bunca yıl ülke varlıklarını
satarak ve borca dayalı bir ekonomiyle, üretim odaklı bir
sistemden uzaklaşarak ülkenin ekonomisinin bu şekilde
yürümeyeceğini anlamalıydılar. Ancak anlamak istemediler. Bu böyle devam eder zannettiler. Bugün ülkeye sözde
ekonomik savaşla zarar vermek isteyenler 16 yıllık süre
zarfında 650 milyar dolar borç
vermişlerdir. Şimdi verdikleri
borcu geri istiyorlar, papaz bunun neresinde. Ayrıca ülkeyi
ekonomik savaşla bitirmek isteselerdi 16 yıllık süre zarfında bu
borcu verirler miydi?
Konumuz aslında ekonomi
değil, konu başlığımızdan da
anlaşılacağı gibi kent yönetimleridir. Kentler artık dünyada da
örnekleri olduğu gibi liderlerle
yönetilmekte. Dünyanın geleceğini kentler belirlemekte. Bugün
dünya nüfusu Ağustos 2018
sonu itibarıyla 7.7 Milyar kişiye
ulaşmıştır. Bu nüfusun yarıdan
fazlası yani 4 milyar insan kentlerde yaşamakta. 2050 yılı da
bu nüfusun ikiye katlanacağını
araştırmacılar ortaya koymaktadırlar. Dünya artık kentlerden
yönetilecek. Dolayısı ile merkezi hükümetler ister istemez
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kent yönetimlerini dikkate almak durumunda kalacaklar.
Kentler kendi liderlerini yetiştirmek durumundadır. Bu
yazımızda kentleri yöneten liderlerin kent yönetiminde
nasıl bir sistemle ilerleyecekleri ile ilgili bilgi verilecektir.
Artan ekonomik eşitsizlikleri, tehlikeli boyutlara gelen
iklim değişikliklerini, buna bağlı olarak hava kirliliğini
nasıl bertaraf edeceğimiz oldukça önem kazanmaktadır.
Öte yandan, daha iyi bir gelecek inşasını birlikte nasıl
gerçekleştirebileceğimizi, çevre kirliliğini ve ulaşım sorununu nasıl çözeceğimizi kenti yönetenlerin bilmesi gerektiği aşikârdır.
Dünyada 1950 yılında kentlerde yaşayan nüfus 700
milyon iken bugün 4 milyara ulaşmış olması kentleri
yönetenlerin görev ve sorumluklarını kat be kat artırmıştır. Dünyadaki tüm kıtalarda insanlar refah içerisinde
yaşamak için kentlere göç etmek ve kentleri büyütmeye
devam etmektedirler. Kentsel büyüme oranları her kıta
için farklılık gösterse de en büyük kentleşme oranı Asya
ve Afrika kıtalarında gerçekleşmektedir. AB ve ABD’de
kentleşme daha önceki evrelerde gerçekleştiği için durağan ve sabit kentleşme dönemine girmişlerdir. Dünya
çapında her hafta 3 milyon insan kentlere göç etmektedir.
Bu durum kentlerin sosyo kültürel ve ekonomik yapılarına büyük bir yük getirmektedir. Ne kadar kabul edilir
bilinmez ancak kentlerden
medeniyetler doğar ve
medeniyetlerin var olduğu
yerlerin kentler olduğu bilinir. Şurası bir gerçektir ki
kentler ekonominin arkasında itici güçtür. Dünyadaki milli gelirin %80’nini
kentler üretmektedir. Buna
mükabil kaynakların da
%80’nini tüketmektedir.

Artan ekonomik eşitsizlikleri, tehlikeli boyutlara gelen iklim
değişikliklerini, buna bağlı
olarak hava kirliliğini nasıl
bertaraf edeceğimiz oldukça
önem kazanmaktadır. Öte
yandan, daha iyi bir gelecek
inşasını birlikte nasıl gerçekleştirebileceğimizi, çevre kirliliğini ve ulaşım sorununu
nasıl çözeceğimizi kenti yönetenlerin bilmesi gerektiği
aşikârdır.”

KENTLERDE ŞEHİR
ENERJİ İLİŞKİLERİ
Kentler dünyadaki enerji kaynaklarının
%80’nini, doğal kaynakların %75’ni tüketmektedir.
Buna rağmen kentlerde
doğal kaynakların ve enerjinin bu denli tüketilmesine
rağmen refahın yüksek
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olmasına ve kentsel nüfusun %10’unun elektriğe erişimi
maalesef bulunmamaktadır. Aynı zamanda kentler başka
bir taraftan bakıldığında yoksulluğun merkezi durumundadır. Bu paradoksun giderilmesi görevi kent liderlerinin
ve yöneticilerinin sorumluluğundadır. Kentlerde yaşayan
2 milyar insan hava kirliliği ile karşı karşıyadır. 8 milyon
insanın bu sebepten yaşamını yitirdiği ortadadır. Bugün
artık kent yaşamının nimetleri de buna mukabil külfetleri
de artmıştır. Kentler dünyadaki üretimden kaynaklanan
enerjiden dolayı atmosfere yayılan karbon salınımının
%75’inden sorumludur. Geçmişte kent yaşamları
bugünden oldukça farklılık arz eder. Geçmişte kent yaşamı genelde 3 büyük bina
ile ifade edilirdi. Bunlar ise saray,
tapınak ve tahıl ambarıydı. Bu
unsurlar aynı zamanda güç faktörleriydi. Antik kent kazılarında
bu üç güç unsurunu bir arada
görmek mümkündür. Bugün
ise bu ekonomik güç unsurları
oldukça değişmiştir. İnsanların
dünyasına bir daha çıkmamak
üzere enerji faktörü girmiştir.
Eğer siz refah istiyorsanız bunun yolu enerjiyi üretmekten ve
kullanmaktan geçer. Enerji kullandığınız zaman refahtan belli bir pay
alırsınız, ancak bunun basitçe egzoz
gibi hava kirliliğine ve iklim değişikliğine
kadar giden çevresel zararlarına da razı olacaksınız veya bu zararları askeriye indirecek tedbirler alacaksınız. Örneğin kömür fueloil motorin gibi fosil kaynakları
kullanacağınız yerde yenilenebilir enerjiye ağırlık vererek
ulaşım araçlarında dahi güneş ve rüzgâr enerjisini kullanmak durumundasınız.
16. Asırda kömürü bulan insanlık bu fosil yakıtları
evlerde kullanarak refaha ereceklerini düşünürken çevre
kirliliği ile karşı karşıya kalmıştır. Bugün ise aynı şekilde
devam ederek hava ve çevre kirliliği dünyayı sağlık açısından tehdit eder hale gelmiştir. Günümüzde İnsanların
refah talebi ne kadar doğalsa buna karşılık fosil yakıtların
zararları ile mücadele etmek de o kadar tabidir. Üstelik
2050 yılına kadar mevcut enerji tüketimi 3’e katlanacaktır. Artık kent liderleri su, kanalizasyon, ulaşım, yol
yapımı gibi geleneksel hizmetlerin yapılması ile kenti
yönetmiş olmazlar. Yeni problemler yeni imkânlar yeni
fırsatların olduğu bir yönetişim sistemiyle karşı karşıya
oldukları bilinciyle göreve talip olmalılar. Görünen o ki
insanlık refahın peşinden koştuğu sürece enerji kullanımı kaçınılmaz olacaktır. Bunun tabii sonucu ise enerjiyi
hangi kaynaklardan ürettiğiniz önem arz edecek. Kentlerdeki çevre kirliliğine maruz kalan insanlarda öncelikle
o kentte yaşayan kişiler olmakta, bu zararları bertaraf
etmek için dünyadaki çoğu kent yöneticileri yenilenebilir
enerjiyle birlikte daha yeşil bir kente nasıl kavuşabilecekleri ile ilgili birçok çalışma yapmaktadır. Mesleğim
icabı Ankara metrosu kurucu işletme müdürü olarak ekip
arkadaşlarımla gitmiş olduğumuz Kanada’nın Vencouver
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şehrinde aldığımız metro eğitimi esnasında ilginç olaylara
şahit olmuştuk. Öncelikle Vencouver Kanada’nın en batısında ve büyük okyanusun kıyısında güzel mi güzel çok
yeşil bir kent. Benim için güzelliğinin yanında şehrin doğal konumunu bozmadan sky tren adını verdiklerini metro sistemleri oldukça ilgimizi çekmişti. Şehrin alt yapısını
bozmadan yerden yaklaşık 10-15 metre yükseklikte inşa
edilen ve tek sütun üzerinde giden görüntü kirliliğinin
de yeşille bertaraf edildiği ortaya olağanüstü güzellikte
ekonomik ulaşım modeli çıktığı gözlemlenmiştir. Kilometre maliyeti açısından da bu sistemin yer altı
metrosuna oranla oldukça uygun olduğu
gözlemlenmiştir. Şehirde kaldığımız 4
ay boyunca polis görmeden kavgaya şahit olmadan korna sesi duymadan yurda dönmüş ve şehrin
güzelliğinin yanı sıra her şeyin
insan için yapıldığına rant
diye bir anlayışın olmadığına
şahit olmuştuk.
Bugün aynı şehir 2015
yılının Mart ayında alınan
yeni bir kararla tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden
sağlamak için yeni bir hedef
koymuştur ve uygulamaya geçmiştir. %100 yenilenebilir enerji
kullanımı taahhüdü ile ulaşım, ısıtma
ve soğutma başlıkları altında 3 ana tüketim kaynağına hitap etmektedir. Konulan bu
hedef sosyal değişimlerde neden olmaktadır. Yenilenebilir
hedefi çevreyi korumaya katkı sağladığı gibi bizim gibi
enerjide dışa bağımlı ülkeler açısından ekonomik açıdan
da oldukça önem arz etmektedir. Dünyada bugün yalnızca Vencouver şehri değil yüzlerce şehir kendilerine
hedef koyarak yenilenebilir enerjiye geçmek için çaba
sarf etmektedir. Bunlardan Kolorado, Münih, Austın,
Texas, Amsterdam, Tokyo, Capetown, Oslo, Kopenhag
gibi birçok kent kendilerine yenilenebilir enerji hedefini
koymuşlardır. Dünyanın önümüzdeki yıllarda gidişatı bu
yönde olacaktır.
Sonuç olarak; dünyanın nüfusu artmaya devam ettikçe ve bu insanların refah taleplerini kentlerde aramaya
devam ettirdikleri sürece enerjiye olan talep giderek artacaktır. Gelecekte kent yöneticileri artan nüfus ve buna
bağlı olarak büyüyen kentlerin yaşanılabilir ve bu yaşantının nasıl sürdürülebilir olması gerektiği ile ilgili bilgiye
sahip olmaları kaçınılmazdır. Çevreye verilen zararların
nasıl daha aza indirilebileceği önümüzdeki yıllarda yöneticilerin temel sorumlulukları haline dönüşecektir. Bahse
konu bu yazımızın ne anlama geldiğini kent yöneticileri
bugün anlamayabilirler. Geleneksel yakıtları kullandığımız sürece, bugünden itibaren çevre ve ulaşım felaketiyle
yüz yüze kalacağımız kaçınılmaz olacaktır.
Not: Konunun önemine bina yen ilerleyen sayılarda
yazımıza devam edilecektir.
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Bengütaşlardan
Araba Arkası Yazılarına
Bilgehan AYATA

Yazının bulunmadığı çağlarda kayalara, mağara duvarlarına şekiller, resimler çizerek kendisini ifade edeninsanoğlu; yazının bulunmasıyla daha geniş bir ifade aracına
kavuştu.
Taşlara, kayalara yazı yazma eylemi insanoğlunun genel bir davranışı olsa da bu eylemin Türklerdeki yeri bir
başkadır. Çok daha öncesi var olmakla birlikte 8. yüzyıldan kalma ÖtükenBengütaşları taşa kazınmış en meşhur
Türk yazılarıdır. Çağlar, insanlar değişse de milletlerin
genlerinden gelen bazı davranışlar, şekil değiştirerek de
olsa devam etmekte.
İnsanların görebileceği yerlere yazı yazma, çağlar
öncesinden bugüne intikal eden davranışlarımızdan biri
olarak değerlendirilmelidir. Gerçi, bugün kişiler, internet üzerinden çeşitli kanallarla kendilerini ifade fırsatı
buluyor;fakat, bir anlamda yapay bir dünya olan internet
ortamı insanımızın bu ihtiyacını tatmin edememektedir.
Bu yüzden, bugün görülen ağaçlara, duvarlara, banklara,
okul sıralarına, araba arkasına yazılan yazılara bu gözle
bakmak gerekir.Önerimiz, bu davranışın zararlı hâle gelmemesi için okullarda, meydanlarda “özgürlük duvarları”
oluşturulmasıdır. Bu duvar, bir kara tahta veya gerçek bir
duvar, kaya parçası olabilir.
Bu davranışın günümüzdeki en yaygın yansıması araba
arkası yazılarıdır. Bir hafta süreyle gözlem fırsatı bulduğumuz Almanya’da yalnızca bir araçta araba arkası yazıya
rastladık. O da Trabzon Spor flaması yapıştırılmış bir araçtaki Türkçe “beni yıka” yazısıydı. Bu örnek, bu davranışın
Türkler tarafından farklı zaman ve mekânlarda da devam
ettiğini göstermektedir.
Dikkat çekmek, farklı olmak gibi değişik nedenleri olsa
da temelde birine veya topluma “mesaj vermek” amacıyla
yazılan araç yazılarını başlıca şu sınıflara ayırabiliriz:
a) GülünçYazılar
Kasko yok muska var,Real Mardinli, çok
çekiciyim(çekici üzerinde)vb.
b) Sevgiliye, Kadere, Dostlara, Düzene vb. Sitem Bildiren Yazılar
Misafir çocuğu gibiydin; geldin, dağıttın, gittin; kader
diyelim gitsin, tecrübeli satış elemanı arayan kişilere eski
dostlarımın numarasını veriyorum onlar satışta bir numaradır, sen doldur ben içerim (yakıt deposu üzerinde) vb.
c) Dua ya da Beddua Yazıları
Babam/ anam/ dayım/ abim sağ olsun, hakkımda ne dü-

şünüyorsan Allah sana on katını versinvb.
ç) Öğüt Yazıları
Azrail blöf yapmaz, şoförün hatasını toprak örter, olmuyorsa zorlamayacaksın, trafik kurallarına uysan ölür
müsün?vb.
d) Bir Gruba Mensubiyet Bildiren Yazılar
Bu gruptaki yazılar genellikle siyasi partilerin veya
futbol takımlarının sloganları ya da bunlara yönelik uydurulmuş yazılardır. Partilerin ve takımların amblemleri,
işaretleri, flamaları; liderlerin imzaları da bu başlıkta değerlendirilebilir. Bunların yanında çeşitli tarikat ve cemaatlerin amblemleri, değişik ülke bayrakları da görülebilmektedir.
e) Dinî Yazılar
Besmele, maşallah, kelimeişehadet, kelimeitevhit, çeşitli ayet ve hadisler vb. yazılardır. Kimi zaman bunlar
Arap harfleriyle yazılmaktadır.
f)Moda Yazılar
Moda, sözlükte “belirli bir süre etkin olan toplumsal
beğeni”(TDK) olarak tanımlanmaktadır. Bu tür yazılar
ülke gündemiyle doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla özellikle
bu yazılardan halkın, gündemdeki olay ve durumlardan
nasıl etkilendiğini, bunları nasıl yorumladığını gözlemlemek mümkündür.
Son dönemlerde en yaygıngörülenler; Göktürk harfleriyle “Türk” yazısı, Osmanlı tuğraları, Kayı boyunun simgesi –ki bu işretin Kayı boyunun simgesi olduğu tartışmalıdır-, Türk bayrağıdır.
“Türkiye’de yoktu Suriye’den aldım”, “elveda WhatssApp”, “gruptan ayrıldı son görülme tarihi 30.07.2018”,
“tek başına iktidardan koalisyona”, “iç işleri bakanını
aldım hükümeti kurmaya gidiyorum”, “darbe bile ayıramaz bizi”, “ne mesafeler engel ne darbe evleniyoruz
OHAL’de”, “evleniyoruz mutluyuz 72 milyar borçluyuz”, “oğlan bizim kız bizim yaşasın sosyalizm”, “Googleda arasan böyle damat bulamazsın”, “Biskrem verdim kandırdım”, “imkânsız aşk bitti acı hayat devam
ediyor”(televizyon dizisi adları)vb.
g) İsim Yazıları
Bu yazılar genellikle çocukların adlarıdır. Araba arkasındaki bu isimler, adeta araştırmacılara veri kaynağıdır.
Bu yazılardan memleketteki yaygın ve moda isimleri görmek mümkündür. Örneğin Eren,Ertuğrul,Erva, Eymen,
Hiranur, Zeynep,sık yazılan isimlerdir.
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ğ)Müstehcen veya ArgoYazılar
Bu gruba giren yazılar doğrudan argo olan ya da Türkçenin çok anlamlılık özelliği kullanılarak ima yoluyla veya
doğrudan müstehcenlik içeren ifadelerdir.
h) İngilizce Yazılar
İngilizce modası araba arkası yazılara kadar sirayet etmiştir. Tamamen İngilizce yazılar olduğu gibi “Türkilizce”
yazıları da görmek mümkündür. “WaterCityli” (Suşehrili
denmek isteniyor), alonewolf (yalnız kurt denmek isteniyor), whiterose (beyaz gül denmek isteniyor), “I like I like
dolanıyorum”(aylak aylak denmek isteniyor) vb.
Sonuç
Türkler arasındaki araba arkasına yazı yazma davranışı
binlerce yıl öncesinden gelen “topluma mesaj verme” eyleminin şekil değiştirmiş hâlidir. Kişiler bu yolu, bir ifade
aracı olarak kullanmaktadır. Bu cümleden olarak, bu eylemi gerçekleştiren insanlaraslında yazdıklarıyla “ben buyum”, “benim fikrim bu”, “ben bu gruba dâhilim”, “ben
böyle biriyim”, “benim hassasiyetlerim bu yönde”, “benim için bu değerli” vb. mesajlarla çeşitli kimliklerini ve
düşüncelerini ifşa etme, kendileri için değerli olanın propagandasını yapma gereği duymaktadır. Öte yandan moda
yazılardan anlaşılmaktadır ki televizyon, internet ve akıllı
telefonlar insanların başlıca meşguliyet alanlarıdır ve bunların –özellikle de televizyonun- toplumu etkileme gücü
çok yüksektir.
Ne tür olursa olsun araba arkası yazılarından halkın o günkü yaratıcılık yeteneğini, mizah anlayışını;
toplumsal, ekonomik, siyasal yapısını, dünya görüşünü ve daha pek çok şeyi anlamak mümkündür. Sözgelimi, örneklerdeki “babam sağ olsun”, çocuklar kaç yaşına gelirse gelsin ailenin çocuklardan ekonomik desteğini
kesmediğini;“alonewolf”, kendisini milliyetçi görenlerin
bile dilde milliyetçiliği anlamadığını;“Türkiye’de yoktu
Suriye’den aldım”, başkalarının trajedisinin bizim için komedi olduğunu;“kasko yok muska var”,ne kadar yaratıcı
olsa da tevekkül anlayışımızın yanlışlığını gösterir.
Bu gözle bakıldığında, kimi zaman trafik güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğuran araba arkası yazıları, en
kolay araştırma ve öğrenme yöntemlerinden biri olabilir.

DUYURU
2018-2019 DÖNEMİ
“Geleneksel CUMA KONFERANSLARI”mız
(Her Cuma 19.30’da) ve
“Bilgiden Bilince Gençlik Toplanıları”mız
(Her Cumartesi 13.30’da)
BAŞLADI
Katılmak ve izlemek isteyenlere
DUYURURUZ
BİLGİYURDU

YURT GÜNEŞİ KADINLAR
Kayseri yeni bir kadın derneği kazandı: Yurt Güneşi
Kadın Derneği...
Aynı ülküye yönelen 11 kadın bir araya
gelerek günlerce görüştüler, tartıştılar; önce
gerçekleşirecekleri amaçları, sonra da derneğin adını
belirlediler.
İşte 11 Kurucu Kadın:
1- Berrin Çelik
Emekli Öğretmen
2- Selperi Alparslan
Bankacı
3- Belgüzar Kılıç
Emekli Öğretmen
4- Serap Altuntaş Eroğlu
Avukat
5- Güler Funda Dağ
İşletmeci
6- Bahriye Önal
Ebe
7- Necmiye Mutlu
Eczacı
8- Prof. Dr. Zübeyde Gündüz Tıp Doktoru
9- Keziban Aydoğdu
Emekli Öğretmen
10- Nadire Çelebi
Emekli Öğretmen
11- Gülden Köküm Çelik
Kimyager
AMAÇLARI
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş esasları ve Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez ve temel
ilkeleri çerçevesinde;
a. Cumhuriyet’in kadınlara sağladığı hakları
korumak,
b. Kadınların eğitiminde, ekonomide, siyasette,
güzel sanatların her dalında, sosyal hayatta daha
fazla yer alıp etkili olmalarını sağlamak,
c. Kadınlarla ilgili sorunları çözme çabalarına
katkıda bulunmak,
d. Kadınları yüksek Türk kültürü ile bilinçlendirmek
suretiyle Türk aile yapısını sağlamlaştırmak,
e. Yardıma muhtaç kadınlara ihtiyaçları
doğrultusunda yardım etmek,
f. Mesleği olmayan kadınları meslek sahibi yapmak
için çalışmalarda bulunmak,
g. Kadının sosyal statüsünü güçlendiren çalışmalar
yapan veya projeler üreten kişi ve kuruluşlara destek
vermektir.
Bu amaçlara ulaşılması demek, güçlü, mutlu ve
aydınlık bir Türkiye’nin doğuş ve kuruluşu demektir.
Bu kutlu yolda Yurt Güneşi Kadınlar’a başarılar
dileriz.
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İHSAN  ÖZÇUKURLU  HOCAMIZI  
KAYBETTİK
Yusuf Ziya KARAMERCAN
Bizlere daima ışık oldu, yolumuzu ve önümüzü aydınlattı.
Kayserimizin yetiştirdiği, eğitim ordusunun çok
Öğretmen olduktan sonrada hocamla sürekli görüşürönemli  mihenk taşlarından olan mümtaz   insan,duayen
düm. Ankara’ya her gidişimde mutlaka ziyaret ederdim.
eğitimci İhsan Özçukurlu hocamız, 12 Ağustos 2018
Rahmetli  Avni Akyol bakanımızla eğitim dünyasına çok
Pazar günü, İzmir’de ailesi ile tatilde iken rahatsızlanahizmetleri olduğunu iyi biliyorum. Gene bir gün Ankarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere
ra ‘ya gittiğimde, sabahleyin Tandoğan Meydanındaki
rağmen 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü sabaha karşı
evinde birlikte kahvaltı yaptıktan sonra, makam aracı ile
İzmir’de hayatını kaybetmiştir.
bakanlığa gidip, Avni beyin Büyük Millet Meclisinde
Merhum  hocamızın cenazesi, 17 Ağustos  Cuma
yapacağı, bütçe görüşme metnini gözden geçirmiştik.
günü, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yaptığı
Sevgili hocam bakanlıkta iken
Milli Eğitim Vakfı  merkez biözellikle mesleki ve teknik eğitinasında yapılan törenin ardından
me çok hizmet etti. Ayşe Baldöktü
Kocatepe camisinde kılınan öğle
Meslek Eğitim Merkezi, Öğretnamazını müteakip, Cebeci Asri
menevi  ve daha birçok eğitim
Mezarlığında defnedilmiştir.
kurumunun kuruluşunda ve bakım
Değerli  hocamızın cenazesine,
onarım ihtiyaçlarının karşılanmaailesi ve sevenlerinin  yanısıra,
sında emeği  vardı. Öğretmeneviöğrencileri, meslektaşları, vakıf
nin tadilatı için vakıf bütçesinden
personeli, eski  ve yeni siyaset
yüklü bir parasal destek sağladığını
adamları ve kalabalık bir toplubiliyorum.
luk iştirak ederek son görevlerini
Tam bir eğitim aşığı ve gönülyerine getirmeye çalıştılar.
lüsü olan hocamın en önemli özelYukarıda bahsettiğim çok
liklerinden biri de gerek bakanlıksevgili  hocamın, üzerimde bir
taki görevlerinde ve gerekse vakıf
hayli emeği vardı, kendisinin
başkanlığı yaptığı dönemlerde hep
1967 yılında Kayseri Erkek
güleryüzlü olması, kendisine gelip
Sanat Enstütüsünde (şimdilerde
de yardım isteyen kimseyi çeviradı  Endüstri Meslek Lisesi olan
memesi, insanların siyasi, dini ve
okul ) öğrencisi oldum. RahmetYaşamak buysa kısalan ömrümüzden
etnik kökenine bakmadan herkese
li hocamdan çok şey öğrendim.
Bir yaprak daha düştü gönlümüzden
yardımcı olmaya çalışması, unutulO yıllarda başlayan sevgi ve
maz hasletlerinden sadece biridir.
saygım hiçbir zaman eksilmedi.
Şimdi her saniyesi anılarla dolu
Rahmetli hocamın, çok isteyip
Okuldan mezun olduktan iki yıl
Bu mu yaşamak denilen masalın sonu
de gerçekleştiremediği, Kayseri’de
sonra, 1972 yılında sınavını kaMEV tarafından yaptırılıp içinde
zandığım Erkek Teknik Yüksek
Kızgın ruhumuzun mihrabında acılar
ana okulu, ilkokul, ortaokul ve fen
Öğretmen Okulunun Kayseri’deMazide kalan günleri hasretle anar
lisesinin olacağı kampüs şeklinde
ki eleme sınavına müraacatımı
bir eğitim yuvası idi. Bunun için
son gün, saat 17 sularında, sevHiç bitmeyecekmiş gibi geçti o günler
Kayseri Büyükşehir Belediyesingili hocamın beni odasında  yaBir kör dücüşü ki hep bilenler ağlar
den arsa talebi  karşılanamadığı
rım saat beklemesiyle son anda
için bu isteği hayata geçirilemedi.
yapabilmiştim.
O
ne
müşfik
ellerdi
yaramızı
saran
Yukarıda kısaca anlatmaya
Ankara’da teknik öğretmen
O ne dost bakışlardı dertleri kovan
çalıştığım hocam, Cumhuriyetin
okulunda öğrenci iken,3. Sınıfta
temel ilkelerini yürekten benimmakine elemanları dersinde,4.
semiş gerçek bir vatanseverdi.
sınıftada konstrüksiyon dersinde
Sarhoş olan ne hancıdır ne yolcu
Vakitsiz ölümü, tüm sevenlerini
öğrencisi olma mutluluğu yaşaİhtiraslar bozmuş o kutsal orucu
ve eğitim camiasını çok üzmüştür.
dığım iyi kalpli öğretmenimle
Allah kendisine rahmetiyle muahiçbir zaman irtibatımı kesmeGece ölgün hicranında uyurken mehtap
mele etsin, makamı cennet olsun.
dim. Çünkü, o bize rehber oldu.
Bu son demde bizi bırakma ya Rab
İnşallah. Amin.
Öğretmenlik mesleğini onunla
İhsan Özçukurlu
çok sevdim. Ondan feyz aldım.
2108
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12 EYLÜL 1980 DARBESİNİN 38. YILINDA
ÜLKÜCÜLERİN MAMAK DESTANINDAN BİR GURUR TABLOSU
Zafer ÇUBUKCU

Darbe olalı bir yıl olmuştu. Darbeyle birlikte açılan
“Ülkücü Kuruluşlar Davası” 18 Ağustos 1981’de Ankara Mamak’ta başlayacaktı. 12 Eylül’den beri Mamak
Cezaevi’nde tutuklu olan 587 ülkücü sabırla mahkeme
gününü bekliyordu. Ne hava ne güneş… Mamak zindanlarında bir yıl… Dile kolay bu.
Beklenen gün nihayet gelip çatmıştı. 587 tutuklu ülkücü ilk duruşma için koğuş ve hücrelerinden alınarak
ikişerli kelepçelenip yürütülerek mahkeme salonuna getirilmişti. O an kurt bakışlı ülkücülerin bakışları birleşti
mahkeme salonunda. Karar verilmişti bu bakışlarla: Ülkücüler, bütün dünyanın takip ettiği bu tarihi duruşmaya
İstiklal Marşı okuyarak başlayacaklardı. Hem de nasıl
okuyacaklardı. Öyle bir okumalılardı ki…
Nasıl coşkun bir haz ve heyecanla kaleme aldıysa İstiklal Marşı’nı Mehmet Akif Ersoy; 587 ülkücünün yüreği
de aynı haz ve heyecanla dolmalıydı.
Nasıl sonsuz bir coşku ve gururla dolduysa ilk
Meclis’te İstiklal Marşı’nı okurken Hamdullah Suphi’nin
yüreği; 587 ülkücünün yüreği de aynı coşku ve gururla
dolmalıydı.
Nasıl gözleri yaşlarla dolduysa ilk Meclis’te İstiklal
Marşı’nı okurken Atatürk’ün, Kazım Karabekir’in ve
diğer milletvekillerinin; 587 ülkücünün gözlerinden de
yaşlar dökülmeliydi.
Mahkeme salonunda uğultu hakimdi. Avukatlar, izleyiciler, görevliler ve sanıklar salonda hazırdı. Mahkeme
heyeti ve iddia makamı da yerini almıştı, ancak duruşmaya bir türlü başlanamıyordu. Çünkü biri bekleniyordu,
lakin o henüz gelmemişti. Mahkeme heyeti şaşkın şaşkın
düşünüyordu. Birden “DİKKAT!” diye tutuklu bir ülkücünün sesi çınladı. İçerdeki uğultu kesiliverdi. Aynı anda
587 ülkücü ok gibi ayağa fırladı. Başları dik, ceketlerinin
önleri düğmeli, elleri ayakları hazır olda, çakmak çakmak
gözleriyle ön kapıdan duruşma salonuna gireni takip ediyorlardı. Evet, beklenen geliyordu. O geliyordu. Başbuğ
Türkeş geliyordu.
63 yaşındaydı Türkeş. Görkemli gövdesiyle ulu bir
çınarı andırıyordu. Her zamanki dinçliğiyle Mamak’ın
puslu havasını bir kurşun gibi dele dele, yağız betonlarını
titrete titrete yürüyordu. Kendine ayrılan bir numaralı
yere gelince duruverdi.
587 bozkurt, nefeslerini tutmuş bir yıldır görmedikleri
Başbuğlarını izliyordu. Başbuğ Türkeş’in yüzünün iki

yanındaki birine Fırat, diğerine Sakarya dedikleri çizgiler
iyice derinleşmişti. Çevirdi gözlerini mahkeme heyetine
Türkeş. Kılıç kadar keskindi bakışları. Nedendir bilinmez
irkiliverdi mahkeme heyeti. Arkalarına yaslandılar istemeden. Aynı anda bir uğultu koptu salondan:
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!”
Duruşma salonu inliyordu… İnliyordu Mamak…
Aynı hızla atıyordu 587 ülkücü yürek. Büyük bir haz ve
heyecanla Mamak’tan göğü yırtarcasına haykırıyordu
bozkurtlar:
“Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”
Henüz ne tek ne son ocaktılar yurdumun üstünde tüten. 587 ocaktılar, ocaklıydılar… Sonsuz bir coşku ve
gururla hıçkıra hıçkıra söylüyorlardı İstiklal Marşı’nı.
Çınlıyordu Ankara… Çınlıyordu Türkiye… Dökülüyordu
yaşlar 587 çift gözden. Islanmıştı Mamak’ın betonları.
Aynı gurur ezgisi vardı 587 dilde. Dilden değil yürektendi
ezgiler. En önde Başbuğları, 587 ülkücü tüm dünyaya
haykırıyordu Mamak’tan, tıpkı ilk Meclis’teki gibi :
“Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal.”
Ülkücülerin ilk duruşmada İstiklal Marşı’nı okurken
duydukları bu haz ve heyecan, Mehmet Akif Ersoy’daki
haz ve heyecandı. İlk duruşmadaki bu coşku ve gurur,
ilk Meclis’teki coşku ve gururdu. Atatürk’ün, Kazım
Karabekir’in, Diyap Ağa’nın ve diğer milletvekillerinin
İlk Meclis’te İstiklal Marşı’nı okurken döktükleri gözyaşları buydu.
38 yıl sonra bugün 587 vatan evladından başta Başbuğ Türkeş ve Muhsin Başkan olmak üzere onlarcası aramızdan ayrıldı. Aramızdan ayrılan bütün ülkü devlerinin
ruhları şad, mekanları cennet olsun.
O tarihi duruşmada sanık olup da 38 yıl sonra bugün
yaşayan Mustafa Öztürk, Yılma Durak ve isimlerini sayamadığım bütün ülkücülerin ise aynı haz ve heyecan var
yüreklerinde ilk günkü gibi. Aynı coşku ve gurur var yorgun ama dimdik bedenlerinde. Ve de aynı ezgi var dudaklarında ilk Meclis’teki gibi.
Yarısının kellesi istenen 587 vatan evladının ilk duruşmada okuduğu İstiklal Marşı biz ülkücülerin Mamak
destanından küçük bir gurur tablosudur. Bu gurur tablosu
gibi nice gurur tablolarıyla süslü olan Mamak destanımızı
kalpsizlerin, nankörlerin ve döneklerin unutmasına inat
yüce Türk milleti ve tarih asla unutmayacaktır.
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Prof. Dr. Ümit Tokatlı’nın Ardından
Dr. İbrahim Ethem ÖZKAN
Değerli büyüğüm Mustafa Öztürk Bey arayıp “kardeşim,
vefat eden hocan Ümit Bey merhum için bir yazı yazmanı
bekliyoruz.” deyince önce biraz şaşırdım ve durakladım.
Sonra biraz düşüncenin ardından böyle bir yazıyı yazmayı
neden ben daha önce düşünemedim diyerek hayıflandım. Bu
öyle bir yazı olmalıydı ki diğerlerinden olabildiğince farklı
ve içten olmalıydı. Kendimce böyle bir karara vardım. Tanıdığım ve hissettiğim rahmetli Ümit hocamı sizlere anlatacağım. Öyle çok uzun bir yazı olmayabilir bu yazı ama sizleri
biraz duygulandırabilir ve ardından bir Fatiha gönderebilecek kadar başarıya ulaşabilirsem hedefime ulaşmış sayacağım.
Evet aziz dostlar, biraz geriye gidecek olursak Hocamla
1991 senesinde tanışmıştık. Garip bir huyum var nedense birini ilk tanışmamızda seversem ve benimseyebilirsem o ilk
anlayış, çok büyük bir aksilik olmazsa beni yanıltmayacak
şekilde devam ediyor. İlk tanışmamızdaki resmiyete ve disipline rağmen nedense Hocama karşı da sıcak ve samimi
duygular duymuştum. Çok şükür ki Hocamla ilgili duygularım da beni yanıltmadı ve Rahmet-i Rahmana kavuşana dek
aramızdaki saygı ve sevgi devam etti.
Erciyes Üniversitesine önce bir Yüksek Lisans öğrencisi
olarak geliyordum. Bu arada aynı dönemde Gazi Üniversitesinde de Yüksek Lisans öğrencisi olmaya hak kazanmıştım.
Kaderin bir cilvesi olsa gerek ben biraz da Tuncer Gülensoy Hocamı kırmayarak Kayseri’ye Erciyes Üniversitesine
gelmeyi seçmiştim. Yeri gelmişken sevdiğim ve saydığım
Alemdar Yalçın Hocamdan bu tercihim sebebiyle özür dileyeyim. Çünkü bana kızmış ve kırılmış olduğunu biliyorum.
Biz konumuza dönelim. Bu arada Araştırma Görevliliği sınavları olduğunu söyleyen Tuncer Gülensoy Hocam bu kadrolara başvurmamı istedi ve ben de başvurdum. Böylelikle
17 Aralık 1991 yılında Kemal Göde Hocamız sayesinde hızlı
bir şekilde Erciyes Üniversiteli oldum.
Dolayısıyla Merhum Hocamla ortak çalışma alanına sahip olmuştum. Hemen hemen her gün bir arada uzun yıllar
sürecek mesaimiz başlamış oldu. Bölüm Başkan yardımcısı
olması hasebiyle Hocam bölümün bütün işlerini organize ve
takip ediyordu. Bu işlerde değişmez yardımcısı ise Namık
Aslan ağabeydi. Bölümün gelen giden yazıları, ders programları, sınav programları ve bu sınavlar için yapılacak görevlendirmeler hep bu ikilinin elinden çıkıyordu. Benim işe
başlamamla birlikte hızlı bir şekilde bu işleri devralmaya
başlamıştım. En ufak sıkıntımızda dahi Hocayı arar, yanına
gider veya bir yerde buluşarak o işin çözümünü üretirdik. Fakültemiz çok sıcak bir ortama sahipti. Hemen hemen herkes
birbirini tanırdı. Çünkü o zaman Fakülte Dekanı olan Mehmet Doğan Hocamız fakülteye kim yeni gelip göreve başlasa
elinden tutar, bütün bölümleri gezdirerek tanıştırırdı. Öyle
sıcak bir ortam vardı. Sayı çoğaldıkça nedense bu sıcaklık
kaybolmaya başladı.

Hocam merhum, kendisinden küçük demez, öğrenci demez kapısını çalan herkesin derdini çözmeye çalışır ve çoğunlukla da başarılı olurdu. Onu tanıyabilen bütün öğrencileri bilirdi ki odasına girildiği zaman bir şey ikram edilmeden
çıkılmazdı. En azından masasından eksik olmayan bir şeker
mutlaka ikram edilirdi. Sınıfta mutlak bir disiplinden yanaydı bazen öyle zamanlar olurdu ki sınıfta yaptığı eylemin
sonucunda zarar gören öğrencinin zararı misliyle kendisi
tarafından karşılanırdı. Bu konuyla ilgili birkaç örnek vermekle yetineceğim. Tarihlerini tam hatırlamamakla birlikte
bir gün ders esnasında yaptığı bütün uyarılara rağmen aşırı
gürültüyle çalan cep telefonunu, bulunduğumuz en son katın
sınıf penceresinden aşağıya fırlatmıştı. Gelip,” Ethem derste çocuğun telefonunu aşağıya attım bir öğren kırılmış mı?”
diye sorunca ne yapalım Hocam kırıldıysa cezasını çeksin
dedim. O nahifliğiyle bana da biraz kızarak olmaz kırıldıysa
o telefonu ben geri alacağım demiş ve almıştı. Tabi bu arada
çocukların o korkuyla yaşadıklarını ve bana Ethem Hocam,
Ümit Hocanın gönlünü nasıl alacağız ne yapalım diye etrafımızda pervane oluşlarını yaşayanlar bilir ancak. Onlar bu
şekilde düşünürken ben “merak etmeyin hoca çok sinirlenmişti ama şimdi sadece ufak bir kızgınlığı var.” demiştim.
Arkasından Hocanın telefonu alıp vereceğini söylediğimde
ise şaşkınlıkları bir kat daha artmıştı. Bazen sınıftan öğrencileri atar sonra onları geri odasına çağırıp nasihat ederek
gönüllerini alırdı. Kızgınlıkla en çok yaptığı eylem ise sınıfta gereği gibi not tutmayan ve ödevlerini yapmayanların
defterlerini yırtmasıydı. Bu hareket bile öğrencilerin hoşuna
gider olmuştu, Hocam benim şu sınıfta defterimi yırtmıştınız
diye hatırlattıklarında gülümseyerek özür dilemesine de çok
rastlamışımdır. Diller ve alfabeleri konusunda oldukça meraklı ve bir o kadar da yetenekliydi. Hocam ve onun teşviki
sayesinde İbrani, Grek ve Ermeni harflerini okuyup yazabilir
hale gelmek benim için hiç de zor olmamıştı. Bu konulardaki
yayınları olağanüstü bir dikkatle takip eder aklına ve aklımıza yatmayan konularda günlerce tartışır ve mutlaka bir çözüme kavuştururduk. Hocamın almış olduğu dergi ve eserler
sayesinde İngilizcemi dahi oldukça ilerletebilmiş ve küçük
çaplı olsa da bazı çeviriler yapabilmiştim.
Anlatılabilecek o kadar çok durum ve yaşanmışlıklar var
ki burada belki de sayfalar dolusu anlatılabilir. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesinde olup da Hocamın bir şekilde yardım edilmesi
gerektiğinde yardımını görmeyen kimse yoktur.
Anacığı rahmetli olduğunda Hocamın Irak’a gidebilmesi
adına onun ve bizim çırpınışlarımızın sonuç vermemesi ve o
üzüntülü hali hiçbir zaman gözlerimin önünden gitmemiştir.
Ümit İzzeddin olarak geldiği ve anavatan olarak gördüğü
bu topraklarda Ümit Tokatlı olarak hayatı sonlanan Hocamı
bu vesileyle bir kez daha saygı, sevgi ve rahmetle yâd etmek
istiyorum. Mekanın cennet, ruhun şad olsun Hocam.
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30 AĞUSTOS 1922 ZAFERİ
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER…
Ahmet Necip GÜNAYDIN

necipgunaydin@gmail.com

26 Ağustos 1922. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve karargâh erkânı, gün
ağarmadan taarruzu yönetecekleri Kocatepe’ye atlı olarak geldiler. Nefesler tutulmuş, Kocatepe’ye sessizlik çökmüştü. Topçu ateşi ile taarruz başlamak üzereydi…

Sakarya Savaşı’ndan sonra İngiliz hükümeti, Sevr projesini TBMM hükümetine kabul ettirme politikası izlerken; Misak-ı Millîyi kendine hedef kabul eden milli hükümet kesinlikle bu amaca ulaşmak kararındaydı.
Sakarya yenilgisinden sonra savunma durumuna geçen
Yunan ordusu Eskişehir- Afyon hattına çekilmişti. Türk Genel Kurmayı, Yunan ordusunu tümden yurttan atma ve imha
amaçlı bir büyük taarruz planladı. Gizli yürütülen taarruz hazırlıkları Yaklaşık bir yıl boyunca sürdürüldü.
14-15 Eylül 1921 tarihinden geçerli olmak üzere seferberlik ilan edilerek 1899, 1900, 1901 doğumlular askere alınarak ordunun er noksanı tamamlandı. Asker sayısı Yunan
ordusu ile denk hale getirildi. Mevcut top ve tüfekler onarımdan geçirilirken, dışardan silah temini yoluna da gidildi.
Kısaca Türk milletinin elinde avcunda ne varsa bir araya getirildi.
6 Mayıs 1922’de Başkomutanlık süresi uzatılmış olan
Mustafa Kemal Paşa, artık taarruza geçme zamanının geldiği
inancındaydı.
Bu hazırlıklar sürdürülürken, Ali Fethi (Okyar) Bey
İngiltere’de diplomatik temaslarda bulunarak, barışı engelleyen taraf durumuna düşmemizi engelledi. Bunu Türk tarafının zaafı olarak değerlendiren İngilizler “İngiltere müzakere
istemiyor” diyerek bu kapıyı kapattı.
24 Ağustos 1922’de tüm karargâhlar Şuhut Kasabasına
nakledildi. 25 Ağustos akşamından itibaren Anadolu’nun dışarı ile bütün bağlantısı kesildi. Gece yürüyüşleri ile taarruz
bölgesine nakledilen Türk ordusu ve topları konuşlandırıldı.
26 Ağustos 1922. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa
ve karargâh erkânı, gün ağarmadan taarruzu yönetecekleri Kocatepe’ye atlı olarak geldiler. Nefesler tutulmuş,
Kocatepe’ye sessizlik çökmüştü.
Topçu ateşi ile taarruz başlamak üzereydi. Paşa’nın Yaveri Muzaffer (Kılıç) o anı şöyle anlatır: “Mustafa Kemal
Paşa’nın Kocatepe’de birkaç adım öne çıkarak: ‘Ya Rabbi!
Türk ordusunu muzaffer kıl!, düşmanı kahr eyle!…’ yakarışı ile başlayan duygu yüklü duası, biz hazır bulunanları
gözyaşlarına boğmuştu. Fevzi Paşa (Çakmak) biraz gerisinde
yere çömelmiş Kur’an okuyordu...”
05.30’da toplar gürlemeye başladı. Bu korkunç patlamalarla güne uyanan Yunan karargâhında tam bir panik yaşandı. Topçular Yunan istihkâmlarını imha ettikten sonra, I.
Ordu’nun kahraman Mehmetçikleri, İngilizlerin geçilemez
dedikleri düşman mevzilerini “Allah! Allah!” nidalarıyla
yardı.
II. Ordu ise kuzeyde düşman ordusunu oyalamakla meşguldü. Bu baskın taarruz karşısında Dumlupınar hattına çekilen Yunan ordusu yakın takip sonucu Dumlupınar’da sıkıştırıldı. 30 Ağustos günü Türk birlikleri tarafından sarılmış
bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat

sevk ve idare ettiği meydan savaşı sonucunda Türk ordusu,
planlamaya uygun şekilde Yunan ordusunu imha etti. Teslim
olanlar ve kaçabilenler dışında sağ kalan olmadı. Kaçan Yunan kuvvetlerini takip etmek, Kocaeli ve Trakya’daki kuvvetleriyle birleşmelerine fırsat vermemek için Başkomutan
Mustafa Kemal Paşa I.ve II. Ordu birliklerine 1 Eylül 1922
günü “Ordular! İlk Hedefiniz Akdenizdir, İleri!” emrini
verdi.
(Cumhuriyet döneminde “Ege Denizi” diye isimlendirilen
denize, Osmanlı döneminde “Ak Deniz”, özelde ise “Adalar
Denizi” deniliyordu. Mustafa Kemal Paşa bu emriyle İzmir’i
işaret ediyordu.)
1.Yunan Kolordusu Komutanı (Taarruz sürecinde Başkomutanlığa getirilen) General Trikopis 2 Eylül günü esir alındı. Kurtulabilen Yunan askerleri Bandırma ve İzmir yönünde
hızla kaçmaya başladılar. Düşman şehirleri yakıp yıkarak,
halka zulmederek çekiliyordu. Hedefe ilerleyen birliklerimiz
Afyon’u (27 Ağustos) ve Uşak’ı (1 Eylül); takip eden günlerde diğer şehirleri işgalden kurtardı. Bursa ise 10 Eylül günü
kurtarıldı.
9 Eylül 1922 günü Türk süvarileri İzmir’e girdi. İtilaf
devletleri gemileri eşliğinde İzmir’i 15 Mayıs 1919 günü
işgal eden Yunan Ordusu’ndan sağ kalanlar, yaklaşık üç buçuk yıl sonra yurttan atılıyordu. Hükümet konağında yıllardır
asılı duran Yunan bayrağı indirilerek, İzmirli Türk kızlarının
getirdiği şanlı Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi.
Muzaffer Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler 10 Eylül günü İzmir’e girdi. İzmir mahşeri bir kalabalıkla kendilerini coşkuyla karşıladı. Paşa, tevazu içinde
halkı selamlıyordu. Esaret yıllarını artık geride bırakan İzmirliler, kahraman gazilerin ellerine sarılarak şükran duygularını ifade ediyorlardı.
Bu büyük zaferin ardından imzalanan Mudanya Ateşkesi
ve Lozan Antlaşması sonucunda İstanbul ve Trakya TBMM
Hükümeti temsilcileri tarafından teslim alındı. Yeni Türk
Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığını dünyaya ilan eden Lozan Antlaşması kazanımlarının arkasında Türk İstiklal savaşı
ve 30 Ağustos Zaferi yatmaktadır. Bu zaferin hazırladığı gelişmeler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki saygın
konumunu elde edecektir.
Bu zafer sadece Yunanlılara karşı değil; savaş boyunca
Yunan ordusunu finanse eden, destekleyen İngilizlere karşı
da kazanılmış bir zaferdir.
30 Ağustos Zaferi’nde payı olan Türk milletini, kahraman
Mehmetçiklerimizi, başta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa
olmak üzere diğer aziz komutanlarımızı saygı ve rahmetle
anıyoruz. Onların fedakârlıkları ile sahip olduğumuz varlığımızı, milli bağımsızlığımızı ve milli egemenliğimizi sonsuza
kadar korumakta kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz.
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde neler oluyor?
Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Binlerce secevabı verirken Çanakkale’yi küçümsemek sadenelik devlet geleneğimiz terk edilmekte. Türkiye
ce aptallık ve alçaklık değil, ahlaksızlıktır.
Cumhuriyeti devleti adeta yıkılarak yeniden ve
Yine yazılı bir sınavdan geçen bir öğrenciye
çok kötü bir şekilde sözde inşa ediliyor. Kurumlar
“Baban muhalif bir internet sitesi için tercümeler yapıyormuş onun için seni almıyoruz”
tasfiye edilirken, her şey bir kişi üzerine kurulmakta. Bu, devlet kurumunu hiç olmadığı kadar
diyen jüri üyesinin ahlaksız olduğunu düşünüyorum. Muhalif site dediği site 21. Yüzyıl Türkiye
zayıflatmakta. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri
Enstitüsü’nün sitesidir. Yazılı sınavı geçen çoağır bir kurumsuzlaşma ve partileşme süreci yaşamakta. Cumhuriyet döneminde Türk Ordusu 3
cuğun babası eski GES Komutanlığından emekli
Mart 1924 tarih ve 249 sayılı kanun ile temel dübir astsubaydır ve Farsça’dan Türkçeye İran dış
Ümit ÖZDAĞ
zenlemesine kavuşmuş ve bu düzenleme büyük
ve iç politikası ile ilgili kamu yararına, sadece
ölçüde 15 Temmuz 2016 sonrasına kadar sürmüşmilli duygular ile yorumsuz tercümeler yapmaktür. 15 Temmuz sonrasında yapılan akıl dışı ve
tadır. “Genç bir çocuğun subaylık hayallerini
ordunun emir-komuta zincirini yok eden, kurumlarını tahrip babasının yaptığı tercümelerden dolayı elinden alan adam
eden düzenlemeler şimdi de 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı karar- kılıklı zat mutlu ol. Baba artık tercüme yapmayacak. Adınamesi ile devam etmekte.
nı siteden çıkartıyoruz.”
1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 338. maddeLise mezunu oğlu Cem Ç., Deniz Harp Okulu sınavlarına
si 15 Temmuz sonrasında oluşturulan Kara, Deniz ve Hava katılmış. Yazılı sınava katılan 600 bin kişi içinde puanı ilk 10
Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı’na bağlılığı durumu sür- binde. Son iki gün Ankara’da Kara Kuvvetleri binasında önce
dürülmüştür. Cumhurbaşkanına gerekli gördüğü zamanlarda fizik kondisyon sınavına girmiş arkasından mülakata almışlar.
tek tek kuvvet komutanlarından bilgi alma ve emir verme yet- Mülakatı yapan 3 kişiden biri emekli general diğer ikisi
kisi verilmiştir. Bu aşamada Genelkurmay Başkanlığı Cum- kadın; ikisi de türbanlı ve biri eldivenli. Sordukları sorular:
hurbaşkanlığına bağlı bırakılmıştır. Böylece, emir-komuta “15 Temmuz gecesi ne yaptın?”, “Başkomutanımız kimbirliği sağlanmaktan çok uzak olmuştur. Birkaç gün sonra dir?”, “Neden yalnızca Deniz Harp Okuluna başvurdun?”
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 338. madde de- gibi ilgisiz ve tahmin edilen sorular.
ğiştirilmiştir. 338. maddenin yeni düzenlemesinde GenelkurSonuçta Cem Ç’ye sınavı kazanamadığı söylenmiş. Aymay Başkanlığı da Milli Savunma Bakanlığına bağlanmıştır. rıca son dönemde Deniz Harp Okulunu kazanan öğrenciAncak, bu düzenlemede de emir-komuta birliği sağlanmamış, lerin geldiği şehirlerde ilginç ve orantısız sapma olduğuGenelkurmay Başkanlığı da Milli Savunma Bakanlığı’na nu söyleyeyim. SADAT’çıların olduğu sınav jürileri dışında
alınacak öğrencilerin isim listelerinin saraydan geldiğine dair
kuvvet komutanlıkları gibi ayrı ayrı bağlanmıştır.
Bir ordunun emir-komuta birliğini ortadan kaldırmak için ciddi iddialar da mevcut. Sadece askeri okullara alınacak öğyapılan bu kadar devlet aklından yoksun bir düzenlemeyi rencilerin isimleri Saray’dan gelmiyor. Askeri okullarda ders
yapmak için acaba kaç kişi bir araya gelip ne kadar uzun vermesi istenen emekli subayların isimleri de Saray’a onaya
süre düşünmüşlerdir. Yapılması gereken hızla Kuvvet Ko- gidiyor ve onaylanmaz ise reddediliyor.
mutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığı’na bağlanması ve
Tabii bu şekilde oluşan bir öğrenci yapısının doğal sonuGenelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na cu olarak birkaç hafta önce Kara Harp Okulu’nda bir Cuma
namazı öncesinde askeri öğrenciler arasında hangi cemaatin
bağlanmasıdır.
Bütün bu düzenlemeler neticesinde Cumhuriyetin or- imamının Cuma namazı kıldıracağının kavgası çıkıyor. (Bu
dusu, Cumhurbaşkanının ordusu haline getirilmiştir.
olayı daha yeni bir televizyon kanalında açıkladım ve
Türk Silahlı Kuvvetleri hızla bir parti ordusu şeklinde MSB’den yalanlama geldi. Sorun yok. Daha önce TSK’da
partizan kadrolar ile yeniden yapılandırılmaya çalışılmak- FETÖ’cü örgütlenme var dediğimizde de aynı bakanlık yok
tadır. Bu tespitimi bir siyasetçi olarak değil, doktora ve do- demişti. Artık okuyucu kime inanırsa.) Bu korkunç ve kaçentlik tezi Türk Ordusu üzerine olan bir uzman olarak ifade bul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur. Bir ordunun suediyorum. Bu tespiti, yıllarca FETÖ’nün Ergenekon, Balyoz bay heyetini yetiştiren Harp Okulu’nda nasıl olur da subaylar
ve Casusluk operasyonlarına karşı mücadele etmiş bir poli- kendi aralarında Cuma namazı imamı yüzünden kavga edertikacı olarak yapıyorum. Ne yazık ki, Türk Ordusuna subay ler. Eğer böyle jüriler kurar ve fetö’nün yerine başka cemaat
yetiştiren okullara yapılan kadro alımlarında açık bir şekilde mensuplarını Harp Okullarına alırsanız olacağı budur. Siz
partizanlık yapılmaktadır. Harp Okuluna alım sınavında sözlü hiç mi ders almıyorsunuz? Hiç mi hatalarınızdan öğrenmiyorheyet mensuplarından birisi öğrenciye “Çanakkale mi des- sunuz? Bir ordunun subay heyeti böyle kendi içinde daha
tandır, 15 Temmuz mu?” diye soru sormakta, “Çanakka- okul sıralarından başlanarak parçalanır mı?
le destandır” cevabını veren öğrenci sınavdan kalmaktadır.
Bir millete yapılabilecek en büyük kötülük onun ordusuYeniçağ gazetesinde Yavuz Selim Demirağ askeri okullardaki nu bir parti ordusu haline getirmektir. Yaşadığımız bölgede
mülakatların SADAT mensubu subaylar tarafından yapıldığı- bir çok parti ordusu vardır. Ancak bu parti orduları arkalarına
nı yazdı. Bir askeri okula giriş sınavında “Şeker fabrikaları- sadece bulundukları ülkenin ve milletin gücünü değil, sadenın satılması ile ilgili ne düşünüyorsun?” şekilde bir soru- ce partilerinin gücünü alırlar. Onun içinde bir savaşta bütün
nun anlamı nedir? Açıkça öğrenci adayının AKP icraatlarına millet savaşmaz sadece parti destekçileri savaşır. Kaçınılmaz
nasıl baktığını anlamak istiyorlar. 24 Temmuz 2018’de Yeni- sonuç çöküş olur. Saray şimdi bu kötülüğü Türk devleti ve
çağ gazetesinde Arslan Bulut’un kamuoyu ile paylaştığı bu Türk milletine yapmaktadır. AKP’liler dahil herkesin bu bübilgiye yalanlama da gelmemiştir. İngiliz ve Fransız Ordu ve yük hatayı herkesin bir an önce görmesi ve anlaması gerekiDonanmaları ile tarihin en büyük kara ve deniz savaşlarından yor. Türk Milleti, milli ordusunu geri istiyor.
birisi olan Çanakkale savaşını AKP’nin beslediği bir Fetöcü
Kaynak: Yeniçağ, 7 Ekim 2018
çetenin darbe girişimi ile karşılaştırıp, 15 Temmuz’a destan
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EKOKÖYLER
Hakan BOZDOĞAN
Küreselleşme sınır tanımaz bir hızla gelişirken insanın
yaşamsal sınırları giderek daralmaktadır. Kırsaldan kente
doğru yönelen yoğun göç dalgasını da içine katarsak küreselleşme hem üretim tarzlarında hem de kültürel alanlarda tek tip bir yapılanmaya evrilmektedir. Geleneksel
üretim tazları terk edilerek tamamen piyasacı bir anlayışa
göre şekillenen üretim biçimleri sağlığımızı ciddi derece
tehdit etmeye başlamıştır. Yerelde oluşan çok zengin kültürel birikim popüler kültüre dönüşmekte ve insanlarda
tüketime dayalı ortak bir yapıya bürünmektedir.
Küreselleşme sanki yeni bir din haline gelmiş ve bu
dinin mabetleri de AVM’ler olmuştur. Hergün milyonlarca insan bu AVM’leri tavaf etmektedir. Yerele ait herşeyin
acımasızca yok edildiği bu yeni düzende insanlar geleneksel üretim biçimlerine dönme arayışı içine girmişlerdir. Çünkü kalabalık kentlerde gürültü kirlilğinden hava
kirliliğine, sağlıksız gıdalardan sağlıksız su tüketimine
kadar pekçok şeyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır.
Kansorojen maddelerin tüketimine dayalı kanser vakalarında görülen inanılmaz artışılar insanlığı tedirgin etmektedir. Piyasacı yaklaşımların getirdiği yoz- dejenere kültür, kentlerde ciddi suç patlamalarına neden olmaktadır.
Çözümsüzlüğü üreten kapitalist sistem, kendi içinde

bu sisteme direnme isteğinde bir gurup ortaya çıkarmıştır.
Bu Grup Küresel Ekoköyler Ağı (GEN)’dır. Bu açıdan
baktığımızda ekoköylerin toplumdaki hasarı onarma ve
gezegenimizin limitleri dahilinde yaşama konusunda
bize yol göstereceğini söylemek yanlış olmaz. Ekoköyler
dünyayı etkileyen çevre hareketlerinin çok önemli bir
ayağıdır ve geleneksel yaşam şekillerinin yeniden canlandırılması için yerelin canlandırılması amacındadır.
Ekoköyler tam teşekküllü toplumun küçük birimlerini
oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. İnsan etkinliklerinin
zararsız bir şekilde doğa ile bütünleştiği, sağlıklı insan
gelişimini destekleyen başarılı bir şekilde kesintisiz olarak sürebilecek yerleşimler elde etmek, ekoköy şahinlerinin hedefleridir.
Ekoköylerde temel amaç çevrenin iyileştirilmesidir.
Sosyal yaşamanın güçlendirilmesi adına ortak yaşam
alanlarını çoğaltmaya ve bireysel eşya kullanımını en aza
indirmeye çalışırlar. Böylece doğadan daha az madde temin ederek daha fazla kişinin yararlanması sağlanır. Yerel
üretimlerin desteklenerek yerel ekonomiler canlandırılmaya çalışılır. Yerel ekonomilerin canlandırılması, ulaşım
giderlerinde ciddi azalmalara sebep olacağından ürünler
de ucuz elde edilebilmektedir. Ulaşımdan kaynaklanan
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Hindistan’daki Auroville ekoköyünde ilk yerleşmeler
su pompası ve enerji üretmesi için araziye yel değirmenleri monte etti. Köylüler güneş enerjisi ve biyokütle elde
etmek için çok çalıştı ve bu çabalarının sonunda Auroville, Hindistan’daki en büyük alternatif enerji sistemleri
merkezi haline geldi. Bu alternatif enerji sistemleri arasında en dikkat çekeni monte edildiğinde mutfak çatısından günde 1000 öğün yemek pişirmeye yetecek enerjiyi
üreten 15 metre çapındaki güneş toplayıcısıdır.
Almanya’daki Sieben Linden ekoköyünün elektrik
enerjisini fotovoltik paneller karşılamktadır. Sıcak su ihtiyacı için güneş enerjisi kullanılmaktadır. Köy kendi sebze
ihitiyacının %75’nin kendi imkanlarıyla organik üretimle
elde etmektedir.
ABD’deki Ithaca ekoköyünde en dikkat çeken uygulama sahip olunan arabaların ortak kullanımını sağlayan
araba havuzudur. Böylece daha az araçla daha fazla iş
yapma imkanı elde edilmiştir. Ithaca ekoköy arazisinin
%95’inde organik tarım, otlak, orman arazisi ve sulak
alan için ortak alanlar mevcuttur. Burada yaşayan bir aile,
ekoköy destekli bir üretimle haftada 1000 kişiyi besleyecek sebze ve meyve üretebilmektedir.

çevreye salınan karbon mikaralarının azalması küresel iklim değişiklikleriyle mücadelede iyi bir etki yaratacaktır.
Ekoköy, klasik köy anlayışından faklı bir yapıdadır.
Ekoköy hareketinde bilim, teknoloji ve eğitim bir kent
ortamını aratmayacak kadar yoğundur. Birçok ekoköy
üniversitelerle işbirliği yapmaktadır. Yine köylerin çoğunluğu kendi elektiriğini yenilenebilir ve tükenmez enerji
kaynakları olarak nitelendirilen güneş ve rüzgar enerjisinden elde etmektedir. Ekoköylerde tiyatro, konser ve
toplantı gibi faaliyetler günlük hayatın sıradan faaliyetleri
arasında yer alır.
Ekoköyler, orada yaşayanların temel ihitiyaçlarını
kendi imkanlarıyla karşılama anlıyışına dönük üretim
yapan yerledir. Bu yerler çevrenin koşulları gözönünde
bulundurularak toprağa dayalı organik üretim yaparlar.
Köylülerin ihtiyaçlarını karşılamak için ortak bankaları
ve kendilerine ait para birimleri bile vardır. Kurulan ağlar
sayesinde ihtiyaç fazlası ürünler satılarak köye ekonomik
kazanç sağlanır.
Ekoköyler dünyanın pekçok yerinde bulunmaktadır.
Bu yerler arasında en meşhurları, Hindistan’daki Auroville, Senegal’daki Mbam ve Faoune, Almanya’daki Sieben
Linden, ABD’deki Ithaca ve Brezilya’daki Ecoovila ekoköyüdür. Bu ekoköyleri kısaca incelemekte fayda vardır.

Brezilya’daki Ecoovila ekoköyünde bütün evler güneş enerjisinden en iyi şekilde yararlanmak için güneşe
göre konumlandırılmıştır. Güneşten elde edilen enerjiyi
gece de kullanmak için şömineli merkezi bir ısıtma sistemi tasarlanmıştır. Sıcak su genelde güneş panellerinden
elde edilmektedir. Evlerde klima kullanımına gerek kalmayacak şekilde tasarlanan evlerin yer altı bölümleriyle
yüzeydeki kanallardan geçen hava akımlarıyla serinleme
yapılır. Ayrıca yazın evlerin serin kalmasını sağlayan çok
güzel estetik görünüme sahip çim çatılar kullanılmaktadır.
Kanalizasyon sistemi biyolojik bir arıtma sistemi olan
sazlıklar vasıtasıyla arıtılır. Arıtılan sular bahçelerde yetiştirilen ürünleri sulamakta kullanılır.
Örneklerde görüldüğü gibi ekoköy sakinleri birlikte
yemek yiyen, araç gereçlerini ulaşım vasıtalarını ortak
kullanan dayanışma ruhunun üst seviyede olduğu mutlu
insanlardır. Çevrenin temiz yiyeceklerin temiz ve sağlıklı
olduğu huzur dolu alanlar aslında pekçoğumuzun hayalini
ettiği yerledir. Bir nevi post-modern İMECE merkezleridir. Ekoköyler şehirlerin yoğunluğundan ve stresinten
kurtulacak yerler olduğu gibi dünyanın küresel iklim değişiklilerine karşı mücadele edilecek yerlerdir.
Ülkemizde henüz kurumsal bir ekoköy sisteme yok
ama, insanlarda eko-evlere doğru yoğun bir ilginin olduğu gözlemlenmektedir. Eko-evlerin ilerde eko-köylere
dönüşmesi gerekmekmektedir. Hatta eko-şehirler de
olmalıdır. Yoksa çocuklarımıza bırakacağımız bir çevremizin olmayacağı gibi kendi yaşam alanlarımızı da kaybedeceğiz.

