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Türkiye en kritik beş aya gir-
di. Haziran’da seçim var. Bu seçim 
Türkiye’nin kaderini belirleyecek. An-
cak seçimin yapılamama olasılığı da 
vardır. Çünkü ülkemiz hem bölücü PKK 
terörünün hem de radikal dinci terör ör-
gütlerinin tehdidi altındadır. İpleri Batılı 
istihbarat örgütlerinin elinde olan bu ör-
gütler, terör eylemleriyle Türkiye’yi sar-
sabilirler. Emperyalist Batı, Türkiye’nin 
parçalanma anının geldiğine karar ver-
mişse korktuğumuz olayları yaşayaca-
ğız demektir. Sultanahmet’teki saldırı ile 
Cizre’de olanlar haberci eylemler olarak 
algılanmalıdır. MİT’in “herkes dikkatli 
olsun” uyarısı da yaklaşan bir tehlikeyi 
işaret etmektedir.

Türkiye’nin de yer aldığı İslam coğrafyası terör bela-
sına batmış, inlemektedir. Son on yılda İslâm ülkelerinde 
terör olaylarında 6 milyondan fazla insan hayatını kay-
betmiştir. Bu, çok korkunç bir durum, çok yüksek bir ra-
kam… Bu cinayetlerin önemli bir bölümünün din adına, 
cihat aşkıyla yapılıyor olması ise facianın başka bir bo-
yutudur. Bu yüzden, Batı dünyası terör ile İslamiyeti yan 
yana koyabilmekte, beraber anabilmektedir.

Hâlbuki terör ve İslamiyet, yan yana anılması zor iki 
kelimedir. Çünkü bir insanı öldürmek, İslam dininde en 
büyük günahlardan biridir. O halde, nasıl oluyor da, Müs-
lüman dünyada terörizm dal budak salıyor, oluk oluk kan 
akıyor?

Elbette ki birinci sebep, Batı dünyasının doymak bil-
mez hırsı, sömürme arzusudur. İslam coğrafyasında faa-
liyet gösteren pek çok örgütün Batılı servislerce kuruldu-
ğu ispatlanmıştır. Ekonomik çıkarları uğruna Müslümanı 
Müslümana kırdırıyorlar.

İkinci sebep, geri kalmışlık, bilgisizlik, cehalettir. İs-
lam Konferansı’na üye olan 57 İslam ülkesinde üniversite 
sayısı 500’dür. ABD’de ise 5.758’dir. Aradaki uçurum te-
rörü doğuruyor. O uçurum cehalettir.

Paris’teki terör olayı üzerine 11 Ocak 2015 Pazar günü 
50 kadar devlet ve hükümet başkanı halkla beraber teröre 
karşı yürüdüler. Bu tablo güzeldir, ancak bir içtenlik taşı-
dığı kanaatinde değiliz.

Onlar hep şöyle düşündüler: Terör benim ülkemde olu-
yorsa kötü, ötekilerde iyidir.

Boko Haram terör örgütü 
Nijerya’da bir günde 2 bin kişi-
yi katlederken, bir başka örgüt 
Pakistan’da 150 öğrenciyi öl-
dürürken neredeydiniz beyler?

Fransa’daki terör saldırısı-
nı kınıyoruz, ama Fransa’nın 
PKK ve ASALA terör örgütle-
rine verdiği desteği de hiç unu-
tamıyoruz.

İKTİDARIN 
YANLIŞLARI
PKK terörü yüzünden 

30 yıldır çok acı yaşayan ve 
on binlerce canını kaybeden 
Türkiye’nin terör konusunda 
çok dikkatli ve hassas olma-

sı gerekirdi. Ancak beklenen dikkati, hassasiyeti, feraseti 
Türkiye’yi yöneten iktidardan bir türlü göremedik, göre-
miyoruz. İktidar, galiba, terörle mücadeleyle saçını ağart-
mış kimseler yerine başkalarından akıl almaktadır.

Bir kere herkes şunu iyi anlasın: Teröristle aynı çuvala 
girilmez. Girersen seni de dalar. Teröristle bir masada otu-
rulup anlaşma yapılmaz. Çünkü, terörist sözünde durmaz, 
duramaz. Zira güdülen bir varlıktır. Terörist, siyasi ve eko-
nomik emelleri olan büyük güçlerin aletidir. Bu nedenle 
onunla sadece mücadele edilir. AKP iktidarı bu hakikatı 
görmek istemedi ve üst üste hatalar yaparak 2002’de biti-
rilen bölücü terörün canlanmasını sağladı.

Hatalar dizisine baktığımızda şunları görüyoruz: 
1) “Silah bırakıyorlar” denildiği halde silah bırakmayan, 

“Türkiye’den çekiliyorlar” denilmesine rağmen çekil-
meyen PKK terör örgütüyle anlaşma masasına oturul-
ması

2) Habur’da terör örgütüne gösteri yapma olanağının ta-
nınması

3) Oslo’da PKK’ya milli güvenliğimizi ve milli bütünlü-
ğümüzü riske sokan sözler verilmesi

4) PKK ile mücadele etmiş asker- sivil kadroların çeşitli 
kumpaslarla suçlanıp cezalandırılmaları

5) PKK’ya değil Türk Silahlı Kuvvetlerine silah bıraktı-
rılması, ordunun kışlaya çekilip etkisizleştirilmesi

6) PKK taleplerinin büyük bir bölümünü teşkil eden 
“yerel yönetimleri kuvvetlendirme, yerleşim yerlerine 
eski adlarını verme, Kürtçe propaganda, Türk alfabe-

EN KRİTİK BEŞ AYIN 
İÇİNDEYİZ Mustafa ÖZTÜRK

bilgiyurdu@hotmail.com

“Türkiye’nin de yer aldığı 
İslam coğrafyası terör be-
lasına batmış inlemektedir. 

Son on yılda İslâm ülkelerinde 
terör olaylarında 6 milyondan 
fazla insan hayatını kaybetmiştir. 
Çok korkunç bir durum, çok yük-
sek bir rakam… Bu cinayetlerin 
önemli bir bölümünün din adına, 
cihat aşkıyla yapılıyor olması ise 
facianın başka bir boyutudur. Bu 
yüzden, Batı dünyası terör ile İs-
lamiyeti yan yana koyabilmekte, 
beraber anabilmektedir.”
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sinde yer almayan harflerin kullanılması” gibi talep-
lerin TBMM’den geçirilen kanunlarla karşılanması 
ve kendilerine göre bu kazanımların PKK sayesinde 
gerçekleştiğinin propaganda edilmesi

7) Akiller heyetinin PKK ve AKP yandaşı olan insanlar-
dan oluşturulması

8) Teröre karşı yiğitçe savaşan korucuların kaderlerine 
terk edilmeleri ve infaz edilmelerine göz yumulması

9) PKK terör örgütünün mahkûm lideri Abdullah 
Öcalan’ın imtiyazlı bir mahkûm konumuna taşınması, 
onun örgütüne ve kendisine tabi olan kitleye mesajlar 
göndermesine olanak tanınması

10)  AKP yandaşı gazete ve televiziyonların tüm bu yan-
lışlıklara alkış tutup kamuoyunu yönlendirmeleri

11)  Kobani bahanesiyle 30’dan fazla kentte adam öldür-
me, yağmalama, yangın çıkarma, yol kesme, Türk 
bayrağını yakma, Atatürk’ün heykel ve büstlerini kır-
ma gibi suçları işleyen bölücü teröristleri yargı önüne 
çıkarma konusunda gerekli gayretin gösterilmemesi; 
devletin yaptırım gücünü kullanmaması sonucu vatan 
toprağının bir bölümünde PKK terör örgütünün fiili 
hâkimiyet kurmasına sebep olunması

12) Anayasa’daki kesin hükümlere rağmen TRT 6’nın 
adının TRT Kürdi yapılması

Bu hataları alt alta koyup düşündüğümüzde, “bunlar 
büyük bir projenin parçaları olabilir mi?” diye sormaktan 
kendimizi alamıyoruz. Şöyle ki:

AKP ve PKK’nın siyasi hedeflerini incelersek bir çok 
noktada benzerlik ve paralellik tespit ederiz. Mesela her 
ikisi de Türk milliyetçiliğine karşı olmuşlar, ilkokul ço-
cuklarına söyletilen “andımız”ın kaldırılmasında iş birliği 
yapmışlardır. TSK’nın yıpratılması ve etkisizleştirilmesi 

için açılan davaları beraber alkışlamışlardır. Şeyh Sait ve 
Dersim isyanlarına yaklaşımları aynıdır. Atatürk’ü üniter 
milli Türk devletini kurduğu için, Şeyh Sait ve Dersim is-
yanını bastırdığı için sevmezler.

AKP’nin Yeni Osmanlıcı ve ümmetçi politikası, Kürtçü 
bölücülüğün işine geliyor. Özerk Kürdistan’a ümmetçile-
rin hiç soğuk bakmayacağını, Osmanlı eyalet sisteminin 
bir benzeri sayılacağını düşünüyorlar. HDP’li Sırrı Sü-
reyya Önder’in “özerklik bu topraklara yabancı değildir.” 
sözü, bu anlayışı yansıtmaktadır. Söz bu konuya gelmişken 
medyada dolaşan şu iddiayı da belirtmemiz gerekir: İmralı 
görüşmelerinde mutabakat sağlanan konulardan birisi de 
özerkliktir, ancak bunun şartı seçimlere kadar eylemsizlik 
ve AKP’nin seçim başarısıdır. Milletvekili seçimlerinde 
AKP veya AKP+ HDP ikilisi TBMM’de Anayasa’yı de-
ğiştirecek çoğunluğu elde ederlerse Anayasa’yı siyasi he-
defleri çerçevesinde değiştireceklerdir. Anayasa’dan Türk 
kavramı çıkarılacak, Kürtlere özerklik verilecek, Kürtçe 
eğitim serbest hale getirilecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
milli ve üniter niteliğine son verilecektir. Bunlar AKP’nin 
Türklük karşıtı ve ümmetçi ideolojisine hiç de aykırı şey-
ler değildir. Eğer seçim olursa, yapılabilirse bunları hep 
beraber göreceğiz. Ancak unutulan veya hesap edilmeyen 
bir şey var: O da seçimlere kadar ülkemizde patlak verebi-
lecek kitlesel terör olaylarıdır. Zira PKK, kırsaldan kentle-
re indi. Nevruz’da başlatacağı büyük ayaklanmanın hazır-
lığını yapmaktadır. Türkiye, yeni Kobanilere hazır olmalı.

AKP’nin çok yanlış Suriye politikası, hem bölücü PKK 
terörünü kuvvetlendirdi hem de Türkiye’yi her çeşit teröre 
açık hale getirdi. Türkiye’nin güney sınırı Kürt kantonları 
ve El Kaide, El Nusra, IŞİD gibi terör örgütleriyle çevrildi. 
Irak ve Suriye’deki Kürt hâkimiyet bölgelerinin benzerleri 
Türkiye’de de oluşturulmak üzere. Cizre, Silopi, Yükseko-
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va ve Hakkari’de terör örgütü bunun uğraşını vermektedir.
Çözüm süreci(!) nin Türkiye’yi getirdiği yer, bir iç 

kargaşanın ayak seslerinin duyulduğu bir yerdir. Çünkü 
PKK’yı, bölücülüğü çok kuvvetlendirdiler, önünü açtılar. 
Çözüm Süreci’nde görevli heyetlerin “sessizlik kararı” 
almış olmaları da oldukça düşündürücüdür. Hangi pazar-
lıklar yapılıyor, neler alınıp veriliyor, hepsi milletten sak-
lanıyor. Demek ki milletten, basından saklanması gereken 
konular görüşülüyor. Anlaşılan, TBMM gibi Türk halkı da 
devre dışı bırakılmıştır. Yarın milletimizin bir olupbittiyle 
karşılaşmayacağının garantisi yoktur.

KARŞI DEVRİM
Müslüman ülkeler arasında Türkiye, demokratik, laik, 

sosyal hukuk devlet olması, hurafelerden sıyrılıp bilimi 
rehber edinmesi bakımından bütün dünyada örnek devlet 
ve yıldız ülke sayılırdı. Dünyada seçkin bir yeri ve say-
gınlığı vardı. Atatürk ve Cumhuriyet inkılâbıyla kazanılan 
bu saygınlık, bugün hızla eriyor, eritiliyor. Türkiye bugün 
gerçekleştirdiği uygarlık hamleleriyle değil, rüşvet ve yol-
suzlukla, kitlesel ölümlerin olduğu iş kazalarıyla ve terörle 
anılmaya başladı.

Türkiye, Cumhuriyet ile gerilikten çağdaşlığa, hurafe-
den akıl ve bilime, saltanattan milli egemenliğe, hilafetten 
laikliğe, ümmetten millete, yarı bağımsızlıktan tam ba-
ğımsızlığa, bir maarif keşmekeşinden milli ve çağdaş eği-
time geçmişti. Son on yılda yapılmakta olanlar ise bunun 
tam tersi bir gidiştir. Sanki bir karşı devrim yapılmış ve 
yapılmaktadır.

Türkiye, dünya devletleri arasındaki saygınlığını gün-
den güne yitirirken, bir taraftan da Osmanlının son zaman-
larda olduğu gibi sömürülmeye ve etnik bölünmeye müsa-
it bir ülke konumuna dönüştürülmektedir.

Kabul edilmelidir ki yöneticileri rüşvet ve yolsuzlukla 
anılan bir ülkeye kimse saygı duymaz. Evrensel hukukun 
geçerli olmadığı hiçbir ülke de saygınlığı hak etmez. Bu 
açıdan baktığımızda 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk 
olayının Türkiye’nin imajına çok büyük darbe vurduğunu 
söyleyebiliriz.

Dünya kamuoyunda “rüşvet ve yolsuzluk ülkesi” ola-
rak anılmak kötüdür, ama bundan da kötüsü siyasi ikti-
darın iktidar gücünü kullanarak rüşvet ve yolsuzlukların 
üzerini örtme çabasıdır.

17-25 Aralık 2013’te ortaya çıkarılan büyük rüşvet ve 
yolsuzluk olayında 4 Bakan ile bazı Bakan çocuklarının 
başrolü oynamaları AKP Hükümetini sarstı. 4 Bakan isti-
fa ettirildi. Arkasından suçun üzerinin örtülmesi yönünde 
hamleler başlatıldı: 

1.hamle: “17-25 Aralık, Hükümete darbe teşebbüsü-
dür.” “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.” demiş ya ataları-
mız. İşte böyle… Oysa olayın failleri suçüstünde yakalan-
dılar. Tüm deliller somut… Ayakkabı kutularına kadar her 
yer kirli paralarla dolu… Usulüne uygun yapılmış dinle-
meler elde mevcut…

Çok kapsamlı ve organize bir yolsuzluk suçunun ortaya 
çıkarılmasının Hükümet’e darbe teşebbüsü sayılmasının 
ihtilaller ve darbeler tarihinde örneği var mıdır, ben bil-

miyorum. Ancak, hükümete darbe iddiasına, bir şartla hak 
vermek mümkündür. O da yolsuzluğu yapanın Hükümet 
olması halidir.

Bir yerde bir suç işlenmişse failin kim olduğuna bakıl-
maz ve konu yargıya havale edilir. Normal olan budur. Bu 
uygulamanın dışına çıkılmış ise orada anormallik başla-
mıştır. Dolayısıyla şu sorularıma vicdan sahiplerinin cevap 
vermelerini isteriz:

Bakan ve Bakan çocuklarına suç işleme imtiyazı mı 
tanınmıştır bu ülkede? Yoksa söz konusu Bakanlar rüşvet 
alıp yolsuzluk yapmayı kendilerine mübah mı gördüler? 
Suçlu değil iseler yargı önüne çıkmaktan neden kaçtılar?

2.hamle: Adli Kolluk Yönetmeliğini değiştirdiler.
3.hamle: Rüşvet ve yolsuzluğu ortaya çıkarıp operas-

yonu başlatan tüm savcı ve polisleri görevden aldılar. Bu 
haksızlığa tepki gösteren HSYK’da istedikleri şekilde de-
ğişiklik yaptılar, aykırı sesleri susturdular. 

4.hamle: Atanmasını sağladıkları savcılar marifetiyle 
operasyonda tutuklananların serbest bırakılmasını ve dava 
dosyası için takipsizlik kararı verilmesini sağladılar. Ta-
kipsizlik kararı verilince el konulan paralar da ilgili kişile-
re iade edildi. Hem de faizleri ilave edilerek.

5.hamle: Olayda adı geçen Bakanlarla ilgili olarak 
TBMM’de komisyon teşkilini siyasi çıkar hesabı yaparak 
uzunca bir süre engellediler. Komisyon mecburen oluş-
turuldu ve dış baskılara maruz kaldı. HDP’li üye çekildi. 
Sonunda 9 AKP’li üyenin oylarıyla 4 AKP’li eski Bakanın 
Yüce Divan’a gönderilmesi engellendi. Bir iddiaya göre, 
AKP’li üyeler Aksaray’dan talimat almışlar, olayların ren-
gini bu talimat belirlemiş; yani hür iradelerine ve vicdan-
larına göre karar vermemişler.

TBMM soruşturma komisyonu, Bakanları Yüce 
Divan’a göndermeme kararı yanında bir karar daha aldı: 
Tapelerin imhası… Bu da 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuz-
luk Dosyasındaki önemli bir delilin yok edilmesi anlamına 
gelmektedir. 

4 eski Bakanla ilgili son kararı, 20 Ocak’ta TBMM 
genel kurulu verecek. Bu bakımdan 20 Ocak 2015 tarihi, 
TBMM için çok önemli bir sınavın tarihi olacaktır. Mil-
letvekillerimiz oylarıyla kaybolan adaleti tesis edebilir ve 
Türkiye’nin bozulan imajını düzeltebilirler. 20 Ocak’taki 
oylama, bir şeyi daha gösterecektir: Milletvekillerimizin 
ne kadar özgür olup kendi iradeleri ve vicdanlarına göre 
karar verip vermediklerini. 

“Müslüman ülkeler arasında Türki-
ye, demokratik, laik, sosyal hukuk 
devlet olması, hurafelerden sıyrı-

lıp bilimi rehber edinmesi bakımından 
bütün dünyada örnek devlet ve yıldız 
ülke sayılırdı. Dünya da seçkin bir yeri ve 
saygınlığı vardı. Atatürk ve Cumhuriyet 
inkılâbıyla kazanılan bu saygınlık, bugün 
hızla eriyor, eritiliyor.”
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BİR DÜŞÜNME HATASI: 
DOĞRULAMA EĞİLİMİ

Düşünen bir insan muhakeme eder. Bir önermeden di-
ğerine geçerek bir sonuç önermesine ulaşır. Muhakemenin 
doğru sonuca ulaşması, kullanılan önermelerin, yapılan 
işlemlerin doğru olmasına bağlıdır. Ne var ki, insan, dü-
şünürken, türlü sebeplerle muhakemesini yanlış yapabilir. 
Başka bir deyişle düşünme hatası işlemiş olur. İşte bu ha-
talardan biri de “doğrulama eğilimi”dir.

Doğrulama eğilimi bütün düşünme hatalarının anası-
dır. Şöyle tanımlanabilir: Karşılaştığımız yeni bilgileri, 
benimsemiş olduğumuz görüşlerle, dünyaya bakışımızla 
ve inançlarımızla uyumlu olacak, onları doğrulayacak şe-
kilde değerlendirme eğilimi... Başka bir deyişle, mevcut 
görüşlerimizle çelişen –yani onları doğrulamayan- yeni 
bilgileri, kanıtları dışlıyoruz, eliyoruz, âdeta reddediyoruz. 
Bir yazar şöyle ifade etmiş doğrulama eğilimini: “İnsanla-
rın en iyi becerdiği şey, yeni bilgileri, önceden edindikleri 
görüşler işler halde, ayakta kalacak şekilde filtrelemeleri-

dir.” 
Örnek: Bir siyasi görüşünüz var. Bu görüşünüzün doğ-

ruluğuna işaret edebilecek, ipucu olabilecek bütün olayla-
rı, bütün düşünceleri coşkuyla karşılar, kucaklarsınız. Aksi 
olay ve görüşleri ise küçümsersiniz, görmezden gelirsiniz, 
dışlarsınız. İstisnai veya özel durumlar olarak niteler, es 
geçersiniz. 

‘***’
Hepimizin dünya ve hayat hakkında, insanlar ve doğa 

hakkında, politika, din, ekonomi,… hakkında görüşlerimiz 
vardır. Genellikle, bunları kesin doğru kabul ederiz. 

Siyasetten örnek verdim yukarda, devam edelim. Var-
sayalım ki, A partisini tutuyorsunuz. Görüşünüz kısaca şu 
olacaktır: A partisi iyidir, mükemmeldir. Bu görüşünüzü 
doğrulayan pek çok kanıt bulacaksınız. Ancak doğrula-
mayan kanıtlara da rastlayacaksınız zaman zaman. Ne var 
ki, bu sonuncuları reddedecek, eleyecek, dışlayacaksınız; 

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

“Karşılaştığımız 
yeni bilgileri, 
benimsemiş 

olduğumuz 
görüşlerle, dünyaya 
bakışımızla ve 
inançlarımızla 
uyumlu olacak, 
onları doğrulayacak 
şekilde 
değerlendirme 
eğilimi... Başka bir 
deyişle, mevcut 
görüşlerimizle 
çelişen –yani onları 
doğrulamayan- 
yeni bilgileri, 
kanıtları dışlıyoruz, 
eliyoruz, âdeta 
reddediyoruz.”
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doğru olsalar bile!... 
İşte bu durumda siz “doğrulama eğilimi” dediğimiz dü-

şünme hatasını işlemiş oluyorsunuz. Çünkü bazı kanıtla-
rı, sırf sizin görüşünüze uymadığı için dışlıyor, düşünme 
sürecinize dahil etmiyorsunuz. Bazı kanıtları ise sırf sizin 
görüşünüzü doğruladığı için benimsiyor, muhakemenize 
esas alıyorsunuz, yanlış olsalar bile! Böylece düşünme 
süreciniz, muhakemeniz realitenin kısıtlı, eksik gözlemine 
dayanmış oluyor.

‘***’
Doğrulama eğilimi şeklindeki düşünme hatasını sokak-

taki adam çok yapar. Ancak okumuşlarda da, özellikle po-
litikacılarda, ekonomistlerde, gazetelerin köşe yazarların-
da da sık görülür. Bu sonunculara biraz yakından bakalım. 
Yazılarını genellikle şöyle kaleme alırlar:

-Önce bir fikir ileri sürerler.
-Bu fikri destekleyecek birkaç kanıt bulurlar.
-Bu kanıtlara dayanarak görüşlerinin doğru olduğunu 

ileri sürerler, oysa o görüş yanlış da olabilir.
Neden? Çünkü yaptığı muhakemede eksiklik vardır. 

Peki nedir, yanlış sonuca varmaya, yani hatalı düşünmeye 
sebep olan bu eksiklik?

Eksik olan; yazarın; çok az sayıda gözleme dayanması-
nın ötesinde, görüşünü desteklemeyen kanıtları araştırma-
ması, tesadüfen rastlamış olsa da onları hesaba katmayıp 
görmezden gelmesidir. Diyelim ki, onları da hesaba kattı; 
doğrusu bu olacaktır ama, tezini çürüttükleri için yazısını 
çöpe atmak zorunda kalacaktır.

Bir diğer örnek de “kişisel gelişim” kitaplarıdır; örne-
ğin “Meditasyon Mutluluğun Anahtarıdır” görüşünü savu-
nan bir kitap... Tabii bilge (!) yazar, kitabında çokça kanıt 
sunuyor tezini doğrulayan. Oysa bunlar alanın sadece bir 
bölümüyle ilgilidir: Tezini doğrulamayan belki daha fazla 
kanıt vardır, ancak yazarımız onları görmezden geliyor, ki-
tabına almıyor. Almaz tabii, çünkü tezi çökecek, kitabı da 
on para etmeyecektir.

Internet’in imkânları da örnek olabilir. Bu teknoloji ha-
rikası genellikle aynı görüşe sahip insanları bir araya ge-
tirir, Facebook ve benzerlerinde böyle olmuyor mu? Hep 
kendi görüşlerimizi destekleyen sayfaları okuyoruz. Karşı 
görüşlerden uzak durmayı marifet biliyoruz. Böylece, za-
ten sahip olduğumuz “doğrulama alışkanlığımız” daha da 
güçleniyor, pekişiyor.

‘***’
Peki, sebepleri ne olabilir bu düşünme hatasının?  Soru-

yu aklımdan geçirirken, zihnim bir özdeyiş hücumuna uğ-
radı. Sanırım bir fikir verecekler bize bu konuda: Cehalet, 
menfaat, yapı, düşünme tarzı gibi faktörleri ima ediyorlar: 

-Kırk âlimi bir delille yendim, kırk delille bir cahili ye-
nemedim. İmam Şafii

-Ben dünyada en çok cehaletten korkarım. Çünkü ce-
halet kendi bildiğinin dışında bir bilgi ve düzey olduğunu 
fark etmeyen bir kör karanlıktır.  Zülfü Livaneli

-Söz konusu kendimiz olunca, gerçekler bizi pek ilgi-
lendirmez.  Mark Twain

-Bir yengece, doğru yürümesini asla öğretemezsiniz.  
Aristophanes

-İnanmak istemeyeni hiçbir mantık inandıramaz.  Os-

car Wilde
-Aldanmanın iki çeşidi vardır. Biri doğru olmayana 

inanmak, diğeri ise doğru olana inanmayı reddetmek.  So-
ren Kıerkegaard 

-Kapını tüm yanlışlara kapatırsan, doğru da giremez 
içeri.  Rabindranath Tagore

‘***’
Kolayca görebiliyoruz ki, doğrulama eğilimiyle dav-

ranmak sakıncalıdır, tehlikelidir. Çünkü görüşlerimizle 
çeliştiği için, karşı kanıt ve fikirleri görmezden gelmekle 
hiçbir hakikat ortadan kalkmaz. Varlığını ve etkilerini sür-
dürür. O zaman zarar görecek olan biziz. 

Öyleyse ne yapalım? Tabii, yapılacak olan, hepimizde 
farklı derecelerde var olan doğrulama eğilimiyle mücade-
le etmemizdir. Sahip olduğumuz görüşleri zaman zaman 
gözden geçirelim. Onları doğrulamayan kanıtlar var mı, 
bunları da araştıralım; varsa, ciddiye alalım. Örneğin, 
Charles Darwin böyle davranıyormuş. Öğreniyoruz ki, bü-
tün hayatı boyunca doğrulama eğilimi ile mücadele etmiş. 
Gözlemleri, kendi görüşüyle, zihnindeki teori ile çelişince, 
onları –elinin tersiyle itmek yerine- daha da ciddiye alıp 
üzerlerine gitmiş, ısrarla incelemiş. Ünlü bir yazarın tavsi-
yesi de şudur: “Hoşlandıklarınıza kıyın!”

Sonuç olarak, insan kendi görüşlerinin, inançlarının 
doğruluğunu sorgulayabilmelidir; hatta onların yanlışlı-
ğını kanıtlamaya çalışmalıdır. Ancak yanlışlamayı başa-
ramadığı zamandır ki, görüşlerinin doğruluğundan tam 
olarak emin olabilir. 

Ne büyük bir gayret ve nefis fedakârlığı gerektiriyor 
doğrulama hatası ile mücadele, değil mi?

_________________________ 
KAYNAK: Rolf Dobelli, Hatasız Düşünme Sanatı - 

Yapmamanız Gereken 52 Düşünme Hatası, NTV Yayınla-
rı, İst., 2013.
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Osman KARABABA
karababaosman@hotmail.com

“Kişi her geçen gün ahretteki evine 
bir tuğla koyar. Bu yapı taşı; belki 

bir kalpazanlık, zimmet, sahtekarlık, 
yalancılık, hortumculuk, yolsuzluk, 
rüşvettir, belki din ticareti, şeytan 
evliyalığı; belki de alın teri, göz 
nurundan…  
Kişinin yaptığı her iş, ahretteki kendi 
evinin işçiliğidir. ”

 Ahşaptan  tarihi şatolar, evler inşa eden büyük bir 
marangoz atölyesinde maaşlı çalışan yaşlı bir ustanın 
emeklilik çağı gelir. 

Yıllardır emrinde çalıştığı patronuna, yapmakta oldu-
ğu ahşap ev inşasını bırakmak, bundan sonra günlerini 
artık hep eşi ve çocuklarıyla birlikte daha rahat bir hayat 
sürmek isteğini iletir.

Patron, emektar ustanın iş bırakma isteğine çok üzü-
lür. Fakat ondan, kendine bir iyilik olarak, son kez bir ev 
daha yapmasını rica eder. Büyük usta, gönülsüz, teklifi 
kabul eder ve işe girişir.  

Ne var ki, bu son evi isteksiz yaptığı her halinden bel-
lidir. Kullandığı malzemeler kalitesiz ve işçiliği baştan 
savma... Oysa ömür boyu icra ettiği mesleğine böyle bir 
eserle son vermek ne büyük bir talihsizlik olacaktır. 
        Büyük usta, evi bitirince teslim etmek üzere pat-
ronuna haber verir. Patron gelir, evi şöyle bir gözden 
geçirir, teşekkür eder. Sonra dış kapının anahtarını büyük 
ustaya uzatarak: 

‘’Bu ev senin usta!..’’der.’’Yıllardır verdiğin emeğinin 
karşılığı olarak bu ev sana benden  hediye!..”

Bu beklenmedik teklif karşısında büyük usta adeta şok 
olur. Mahcubiyetine pişmanlık hakimdir. Son yaptığı evin 
kendisine verileceğini nerden bilsin ki? Yoksa onu hiç 
baştan savma, kalitesiz yapar mıydı? 

*
İşte dünya hayatı da böyle... Herkes kendi hayatı-

nın marangozudur ve her geçen gün öbür dünya için 

kendi evini inşa etmektedir; ama bir çivi çakarak, ama 
sapık bir kiriş atarak, belki de yaş bir tahta koyarak ya da 
yamuk bir duvar örerek...

Kişinin yaptığı iş, işlediği fiil kendine layık olandır.
“Her insanın sonsuz âleme göçmesi mutlak” olduğu-

na göre;
Kişi her geçen gün ahretteki evine bir tuğla koyar. Bu 

yapı taşı; belki bir kalpazanlık, zimmet, sahtekarlık, ya-
lancılık, hortumculuk, yolsuzluk, rüşvettir, belki din tica-
reti, şeytan evliyalığı; belki de alın teri, göz nurundan…  

Kişinin yaptığı her iş, ahretteki kendi evinin işçili-
ğidir. 

Kimse başkasının ömrünü yaşayamaz, kimse başkası-
nın ömrü de olamaz. Herkesin evi kendinedir. 
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Neticede herkesin hayatında, kendisinin yaptığı bir 
“son evi” olacaktır. Hayatının tümü, kişinin “son evi”dir. 

Dünyada taptıklarınız, çaldıklarınız, çarptıklarınız, 
sevdikleriniz, önemsedikleriniz... Ağzınızdan çıkan her 
söz, fetvalarınız, tercihleriniz... Kemirdiğiniz yeminler, 
yaşattığınız hurafeler, şakülünü bozduğunuz adalet, yok 
saydığınız mahkeme kararları, dinî ritüelleriniz...  Her tür  
tavır ve davranışlarınız... 

Kısacası dünyada bütün yaptıklarınız ahretteki evi-
nizin yapı malzemesidir. Yani her kişi, içinde ebediyen 
kalacağı ahretteki evini, dünyadaki kazandıklarıyla 
yapacaktır! 

Ya sizin “son ev”iniz nasıl olacak, hiç düşündünüz 
mü? 

İşte ahretteki evinizin haşmeti, azameti, kalitesi:
Ahşabı Manisa-Yırca köyünde bir saatte katlettiğiniz 6 

bin zeytin ağacından... 
“Habur”, evinizin kapısı, “Oslo” evinizin tapusu… 

“Dolmabahçe sırları” kapınızın şifreli anahtarları… Be-
bek katilinin yol haritası ukbadaki şatonuzun adresidir. 

Dünyanın huzurunda, kürsülerde ettiğiniz yalan ye-
minler ve sahte vaatler, evinizin dış çephe boyası...

“Son ev”inizin o muhteşem, iftihar tablolarından 
bazıları: 

Bilerek “van münit” fırçasıyla cehennem rengine bo-
yadığınız Mavi Marmara manzarası…  Gezi Parkı’nda 
yazdırdığınız destan… Soma’da çıra yapılan 301 can…
Ermenek’te çamur yedirilen 18 kurban… 

Dünyaya tepeden bakan “rezidans”ınıza bir lokma 
ekmek uğruna asansör yaptıklarınız! “Dinini ve kinini 
unutma” üfürüğünüzle alevlenen eli satırlı insan kasap-
larının siluetleri... Kahpe flamalı, dişleri kanlı PKK-KCK 
çakallarının fotoğrafları... Reyhanlı Katliamı duvarınızın 
fon resmi... 

“Açılım İhaneti”, sarayınızın dehlizleri..
Ne de yakışacak sarayınıza bu şah eserler?!
“Kupon araziler”, “Urla’daki villa koyları”    ukba-

daki evinizin parselleridir.
“Ergenekon”, revaklarınız...”Kafes”,  kamelyanız... 

“Kumpaslar”, kubbenizin çapraz kemerleri... Büyük Orta-
doğu Projesi eşbaşkanlığınız sayesinde mermer sütunları-
nız göğü kıskandıracak! 

Sarayınızın merdivenleri ayakkabı kutularından... Ya-
tak odasındaki Müslümanlaştırılan hırsız kasalar, banyo 
keselerine gizlenmiş Dolarlar, “sıfırlanan Eurolar”, ah-
retteki evinizin tefrişatının teminatıdır.  

Yahudi’nin boynunuza geçirdiği cesaret madalyası, 
bâki alemdeki sarayınızın alnında “Maşaallah” yazısı 
olacaktır. 

Ve ahretteki caddenizin “Aralık 2013” levhası, sokak 
ve kapı numaranız “17-25”, Zarrap’ın altınlarıyla yazıl-
mış olacaktır. Ahretteki malikanenizin emsali bulunma-
yacaktır; dünya hayatınızdaki 2000 odalı, bardakları altın 
varaklı Aksaray gibi.

Evinizin imar planını çizdirdiğiniz Bushlar, onca yıl 
ortaklaşa çalıştığınız paralelleriniz, 4+4+4’lük amin ko-
ronuz, din adına dinsizleştirdikleriniz, milletin a.. koyan 
küfürbazlar  ukbadaki komşularınızdır, kıçınızın kılı olan-
lar gılmanlarınız… 

Neden benziniz attı?! 
“Yoksa siz, başı boş bırakıldığınızı mı zannediyorsu-

nuz?” (Kıyâme Suresi:36.Ayet) 
*

Atsız Ata, Atsız Ata
Meyletmedi  saltanata
Binip dört kanatlı ata,
“Vatan” diye diye gitti…
 
Çakalları yurdumuzdan
Uzak tuttu kurdumuzdan.
“Aha bizi, sırtımızdan
Vuran” diye diye gitti
 
 Yarım kaldı her uykusu,
Bu yolda yoktu korkusu
“Kahrolsun Türklere pusu
Kuran” diye diye gitti…
 
Asırlardır Türk  kanında
Bumin Kağan’ın hanında
“Bendim, Kürşad’ın yanında
Duran” diye diye gitti.
 
“Görklü Tanrı susma söyle
Küs müsün sen Yenisey’le
Türk yurtları neden böyle
Viran” diye diye gitti
 
Türk soyuydu tek muhatap
Ruh olmuştu kitap kitap.
“Dirilişte olur hesap
Soran” diye diye gitti.
 
“Buğra’m gözümün bebeği, 
Bozkurtlar yurdun direği 
Ama Yağmur bu yüreği 
Buran” diye diye gitti
 
Buka Han’dan el almıştı,
Türkistan’da nam salmıştı
İçinde ukde kalmıştı,
“Turan” diye diye gitti.

 Betül ÖVÜNÇ

 ATSIZ ATA / GİTTİ
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Türkiye’nin gündemi o kadar hızlı değişiyor ki, bazen 
bu hıza yetişebilmemiz ve gündemi takip edebilmemiz 
zorlaşıyor. Eski dostların kavgası bir tarafta, ömür boyu 
ağırlaştırılmış hapse mahkûm birisiyle özerklik pazarlıkla-
rı bir tarafta, iki milyona yakın Suriyelinin sorgusuz sual-
siz ülkemizin dört bir yanına dağılmasının yarattığı travma 
bir tarafta, güneyimizde terör örgütlerinin, kuzeyimizde 
Rusya’nın efelenmesi bir tarafta... Asya’da neler olup bit-
tiğinden kaç aydınımızın haberi var? Doğu Türkistan me-
selesi unutuldu, Rusya’nın Asya’da kurmaya çalıştığı yeni 
ittifaklar görmezlikten geliniyor...

İçeride ve dışarıda bu kadar ciddi meseleler varken 
yönlendiriciler profesyonelce gündemi değiştirebiliyorlar. 
Gündemimize bir sorun atıyorlar, biz didişe didişe, bağıra 
çağıra onunla meşgul olurken onlar parsayı topluyor, malı 
götürüyor, yüz yıllık millî yapıyı çözme konusunda anlaş-
maya varıyorlar.

Son bir aydır “Osmanlıca” meselesini tartışıp duruyor-
duk ki birden “Türkçe ile bilim ve felsefe yapılamayacağı” 
gibi kocaman bir bilmece daha atıldı ortaya... Şimdi aklı 
eren ermeyen, bilen bilmeyen, anlayan anlamayan herkes 
bununla meşgul... Bilim insanlarına soran yok, konunun 
uzmanlarına ve eğitimcilere soran yok. Soran olmasa da 
fırsattan istifade, hem bir Türkçe sever hem de üniversite-
de yıllardır Osmanlı Türkçesi dersleri veren bir hoca ola-
rak görüşlerimi açıklamak istiyorum.

1. Evvela “Osmanlıca” nedir? sorusuyla başlayalım. 
Osmanlıca terimi ilk defa 19. yüzyılın ortalarında Tanzi-
mat aydınları tarafından kullanılmaya başlandı. Bu terim 
kâh “lisan-ı Osmanî” kâh “Osmanlıca” olarak Tanzimat’ın 
âlim, sanatkâr ve devlet adamları tarafından “Osmanlı 
coğrafyasında yazılan ve konuşulan dil” için kullanıldı. 
Bir bildirimde, Ahmet Mithat Efendi›nin 1870›lerin başın-
da yazdığı bir makalesinde “Osmanlıca” sözünü kullandı-
ğını söylediğimde dinleyiciler arasında bulunan sosyal bi-
limci akademisyenlerin bile şaşırdığını görmüştüm. Önce 
bu yanlış kanaati düzeltmeliyiz. Özellikle akademik çev-
relerde “Osmanlıca” dendiğinde hemen itirazların yüksel-
diğini, “Osmanlıca” diye bir dil olmadığını, doğrusunun 
“Osmanlı Türkçesi” olduğunu, bu terimin Cumhuriyet dö-
neminde Osmanlı karşıtı aydınlar tarafından türetildiğini 
söyleyenleri görüyoruz. Tanzimat’tan önce “Osmanlıca” 
veya “Osmanlı Türkçesi” diye bir terim yoktu. Türkler de 
Batılı seyyah ve yazarlar da dilimizden “Türkçe, Türkî, 
Türk dili, Türkî dil, lisan-ı Türkî” gibi adlarla bahseder-
lerdi.

2. Türkler 10. yüzyılda Müslüman olduktan sonra 
daha önce kullandıkları Uygur alfabesini bırakarak Arap 
alfabesini kullanmaya başladılar. Elimizdeki Arap alfa-
besiyle yazılmış en eski eser, Yusuf Has Hacip’in 1069 
yılında yazdığı Kutadgu Bilig’dir. Ondan önce de eserler 
yazılmışsa da elimize geçmemiştir. Biz Türkler bu alfabe 
ile 11. yüzyıldan 2014 yılına kadar, Çin içlerinden Avru-
pa ortalarına uzanan coğrafyada on binlerce eser yazdık. 
Karahanlı, Gazneli, Harezm, Kıpçak, Çağatay, Selçuklu, 
Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemlerinde çoklukla 
Arap alfabesini kullandık. 15. yüzyıla kadar Asya’da Uy-
gur alfabesi Arap alfabesiyle kısmen paralel olarak devam 
etmiştir. Hatta bu alfabenin Fatih Sultan Mehmet ve oğlu 
II. Beyazıt dönemlerinde Osmanlı sarayında öğretildiği-
ne ve Asya ile yazışmalarda kullanıldığına dair bilgi ve 
belgelerimiz mevcuttur. Arap alfabesi günümüzde Doğu 
Türkistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye’deki soydaşla-
rımız tarafından kullanılmaktadır. Bu ülkelerin bazılarında 
alfabenin zorluğu sebebiyle kimi yenileştirmeler yapılmış, 
Osmanlıcadan farklı olarak her sesin harflerle gösterilmesi 
yoluna gidilmiştir.

3. Kodeks Kumanikus, 13. yüzyılın sonlarıyla 14. yüz-
yılın başlarında Alman ve İtalyan misyonerler tarafından 
Latin alfabesiyle yazılmış Türkçe bir eserdir. Daha sonra 
16-17. yüzyıllarda özellikle bugünkü batı Ukrayna coğraf-
yasında Kıpçak Türkleri Ermeni alfabesini kullanarak çok 
sayıda eser meydana getirdiler. 1930’lu yılların sonların-
dan itibaren Sovyetler Birliği hâkimiyetinde kalmış soy-
daşlarımızın Rus Kiril alfabesini kullandıklarını da hatır-
layalım. Arada başka alfabelerle yazılmış Türkçe metinler 
de bulunmaktadır. Belki de dünyada bu kadar çok alfabe 
ile yazılan başka bir dil yoktur.

4. Bugünkü Türk toplumu “Osmanlıca”nın ne olduğu 
konusunda son derece bilgisizdir. Arap harfleriyle yazılan 
her Türkçe metni Osmanlıca sanmaktadır. Hâlbuki Kadı 
Burhaneddin’in, Yunus Emre’nin, Hacı Paşa’nın, Âşık 
Paşa›nın yazdıkları Osmanlıca değildir. Çünkü onlar Os-
manlı ülkesi dışında yaşadılar ve öldüler. Yine 14. yüzyılın 
sonlarıyla 15. yüzyılın başlarında eserler veren Ahmedî, 
ilk eserlerini Germiyanoğullarına, sonraki eserlerini Os-
manoğullarına takdim etti. Aynı kişinin aynı dille ve aynı 
alfabeyle yazdığı bu eserlerden Germiyanoğlu Süleyman 
Şah›a sunduklarına «Germiyanca”, Yıldırım Beyazıt’ın 
oğulları Emir Süleyman ile Çelebi Mehmet’e sundukları-
na “Osmanlıca” diyemeyiz. Kadı Burhaneddin, Divan’ını 
Sivas’ta ve kendi devletinde yazdı. Peki, onun diline ne 
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diyeceğiz?
5. Oğuzlar Anadolu›ya 1071 yılında Sultan Alpaslan 

ile geldiler. Selçukluların resmî dili Farsça idi. Din ve 
bilim dili olarak Arapçayı kullanıyorlardı. Bu dönemde 
Türkçe eserler yazılmışsa da elimize geçmemiştir. Elimiz-
deki Anadolu’da yazılmış ilk Türkçe eserler 13. yüzyılın 
sonlarıyla 14. yüzyılın başlarına aittir. Mevlana’nın oğlu 
Sultan Veled ile Yunus Emre Oğuz Türkçesiyle eser veren 
ilk Türklerdir. 11. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar Selçuklu, 
Anadolu Beylikleri, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhu-
riyeti sınırları içerisinde konuşulan ve yazılan dil “Oğuz 
Türkçesi”dir. Yunus Emre ile Ahmedî farklı beyliklerin 
vatandaşı olsalar da aynı dili konuştular ve yazdılar. Çün-
kü 14-15. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile henüz bu dev-
lete katılmamış Anadolu beyliklerinde Oğuzlar aynı dille 
konuşur, aynı dille yazarlardı. Aralarında ancak dil bilim-
cilerin fark edebileceği çok küçük ayrılıklar vardı. Oysa 
“Osmanlı Türkçesi” veya “Osmanlıca” terimleri yalnız 
Osmanlı sınırları içerisinde konuşulan ve 
yazılan dili ihtiva eder, diğer Oğuzların 
dilini dışarıda bırakır. Belki “Selçuklu 
Dönemi Türkçesi”, “Beylikler Dönemi 
Türkçesi”, “Osmanlı Dönemi Türkçesi” 
terimleri daha isabetli olabilirdi.

6. Osmanlı Devletinde konuşulan ve 
yazılan dile gelince... 

15. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı 
sınırları içerisinde ve diğer beyliklerde 
kullanılan yazı dili ile konuşma dili bir-
birine çok yakındı. Yazarların ve bilim 
adamlarının dilinde bu yüzyılın ortaların-
dan itibaren Arapça ve Farsça kelime ve 
tamlamalar artmaya başladı. Öyle arttı ki, 
16. yüzyılın büyük şairlerinden Bakî’nin 
dilinde Türkçe kelimeler sadece %35’te 
kaldı. Bunun tersine halkın konuşma dili 
13. yüzyıldan günümüze kadar çok az 
değişikliğe uğradı. Halkın diliyle yazan 
Yunus Emre bugün mezarından kalkıp 
gelse oturup onunla aynı dili konuşarak 
sohbet edebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan Türk kökenli bir 
vatandaş ile bugün Tomarza’da yaşayan bir vatandaş ra-
hatlıkla anlaşabilir.

Osmanlı Devletinde konuşma dili, halk ve tekke şi-
irinde yazıya geçirildi. Karacaoğlan bugün bile zevk-
le dinlediğimiz türkülerini bu dille çalıp söyledi. Halk 
hikâyelerimiz, destanlarımız, masallarımız, ninnilerimiz, 
türkülerimiz anamızın diliyle bin yıldır değişmeden de-
vam etti. Erzurumlu Emrah’ın, Dadaloğlu’nun, Bayburtlu 
Zihni’nin, Seyrani’nin şiirleri asırlar ötesinden seslenerek 
gönül telimizi titretmeye devam ediyor.

Halk kendi ana dilini kullanırken aydın ile uçurum 
açıldıkça açıldı. Halk edebiyatının yanında aydınlara hi-
tap eden bir divan edebiyatı gelişti. Sarayda, medresede, 
okumuşlar arasında halkın dili yerine Arapça ve Farsçadan 
alınan kelime ve tamlamalarla farklılaştırılmış apayrı bir 

dil oluşturuldu. “Üst zümre dili” diyebileceğimiz bu dili 
Osmanlı halkı anlamadı, yazılanları okumadı, okuyamadı. 
Oluşturulan edebiyat, çok zengin bir edebiyat idi. Fakat 
halktan kopuktu. Aydın kendi dünyasında, halk kendi dün-
yasında yaşadı. Zaman zaman Nedim gibi, halkın diliyle 
yazmak, halka yaklaşmak isteyen aydınlar olduysa da bu 
akımlar devam edemedi. Bu dönemde dinî kitaplarda ba-
zen halkın anlayacağı bir dil kullanırken bilimsel eserler-
de medrese dili tercih edildi. Felsefe (!) ve bilim Arapça, 
Farsça ve Türkçeden oluşan ağdalı bir Osmanlıca (!) ile 
yapıldı.

7. 19. yüzyıl, dünyanın değiştiği yüzyıldır. Tanzimat 
döneminde Avrupa›dan önce gazete, sonra roman, tiyat-
ro, kısa hikâye ve dergi Osmanlı aydınının hayatına girdi. 
Gazete çıkaranlar dilin değişmesi konusunda etkili oldular. 
Şinasi’den sonra özellikle Ahmet Mithat Efendi, basılan 
gazetelerin yalnız aydın zümre değil, halk tarafından da 
okunup anlaşılabilmesi için dilin mutlaka sadeleştirilmesi 

gerektiğini öne sürdü. Onu destekleyenler 
de oldu. Kendisi romanlarını halkın diliy-
le yazdığı için binlerce satıldı. Ama bu da 
yetersizdi, çünkü Türkler arasında okur 
yazar oranı yüzde beşleri zor bulabiliyor-
du. Geri kalan yüzde doksan beşlik kesim 
ise ne gazete ne de kitap okuyordu.

8. Tanzimat’la başlayan dilde sade-
leşme hareketi Ziya Gökalp, Ali Canip 
ve Ömer Seyfettin’in başlattıkları “Yeni 
Lisan” hareketi ile başarıya ulaştı. Arap-
ça, Farsça ve Türkçe kelimelerden oluşan 
Osmanlıcaya karşı büyük bir mücadele 
verildi. “Türk milletinin dili Osmanlıca 
değil, Türkçedir” diyen haykırışlar kısa 
zamanda zafere ulaştı. Dil meselesi 20. 
yüzyılın başlarında milliyetçi Türk aydın-
ları tarafından halledildi. 1910’lu yılların 
yazarları “yaşayan Türkçe” ile millî bir 
edebiyat oluşturdular. 

Bakın Ömer Seyfettin, günümüzden 
tam yüz yıl önce, 1914 yılı Mayıs-Hazi-

ran aylarında Tanin gazetesine seri hâlde yazdığı “Güzel 
Türkçe” makalesinde ne diyor:

“Kabilelerin birleşmesinden iller, illerin birleşmesin-
den milletler, milletlerin birleşmesinden ümmetler çıkar. 
Kabile, il, millet, ümmet... Bu tabirlerin manalarını Tan-
zimatçılar ve şairler bozamazlar. Örf ve ilim onların ma-
nasını vermiştir.

Bir lisanla konuşan iller bir millet demektir. Türk yur-
dunun ve Turan’ın ahalisi gibi... Bir milletin esas itiba-
rıyla yalnız bir lisanı olur. Ümmetin lisanları ayrı, lakin 
dinleri birdir. İslam ümmetini teşkil eden millet: [mesela] 
Türk ve Arap... Bu iki milletten birinin lisanı Türkçe, biri-
nin Arapçadır. “Osmanlılık” bir devlettir. Asla bir “mil-
liyet” değildir. Osmanlılık bir “milliyet” olmayınca tabii 
“Osmanlıca” diye bir lisan da olamaz. (...)

Osmanlı Devletinin ülkesindeki Arap yurdunda oturan 
Arap milletinin lisanına nasıl “Osmanlıca” diyemezsek 

“Tanzimat’la baş-
layan dilde sade-
leşme hareketi 

Ziya Gökalp, Ali Canip 
ve Ömer Seyfettin’in 
başlattıkları “Yeni 
Lisan” hareketi ile 
başarıya ulaştı. Arap-
ça, Farsça ve Türkçe 
kelimelerden oluşan 
Osmanlıcaya karşı bü-
yük bir mücadele ve-
rildi. “Türk milletinin 
dili Osmanlıca değil, 
Türkçedir” diyen hay-
kırışlar kısa zamanda 
zafere ulaştı.”
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aynı ülkenin Türk yurdunda oturan Türk milletinin lisanı-
na da “Osmanlıca” diyemeyiz.

Osmanlı Devletindeki Arapların lisanı nasıl “Arapça” 
ise Türklerin lisanı da “Türkçe”dir ve “Osmanlıca” de-
ğildir. Arapça Osmanlı Devletinin haricindeki esir ve peri-
şan Arapların lisanı da olduğu gibi, “Türkçe” de Osmanlı 
Devletinin haricindeki esir ve perişan Türklerin, bütün 
Türk milletinin, bütün Turan’ın lisanıdır.

Türklerin konuştuğu lisana “Osmanlıca” demek içti-
maiyat (sosyoloji) ve lisaniyat (dil bilimi) esaslarını bir 
kalemde inkâr etmek demektir ki yaşadığımız asrın felse-
fesine, ilmine, zevkine hiç yakışmaz, ayıptır.”

9. Şimdi Türkiye’nin gündemine gelelim...
Önce orta okul ve li-

selerde Osmanlıca ders-
lerinin mecburi ders ola-
rak okutulması gündeme 
getirildi. Bunun gerçekçi 
olmadığı anlaşılınca “seç-
meli ders” olması kabul 
edilir gibi oldu. Burada 
şahsi tecrübelerimi, biriki-
mimi ve kanaatimi paylaş-
mak istiyorum. 

“Osmanlıca” denilen 
şey İngilizce gibi yabancı 
bir dil değildir. «Osmanlı-
ca» ile kastedilen Arap al-
fabesiyle yazılan Türkçedir. 
Osmanlıca derslerinde Arap 
alfabesi ve Türkçede buna 
eklenen birkaç işaret öğreti-
lir. Bu alfabeyi iyi öğrenenler 
1928 yılından önce yazılmış 
olan kitapları, gazeteleri ve 
dergileri okuyabilirler.

Osmanlı alfabesini öğre-
nenlerin daha iyi Türkçe ko-
nuşacaklarını ve yazacakları-
nı; atalarının mezar taşlarını 
ve Devlet Arşivlerindeki 95 
milyon belgeyi okuyacaklarını 
iddia edenler Osmanlıcanın ne 
olduğunu maalesef bilmeyenlerdir. İnsanların bunu başa-
rabilmeleri için iyi bir eğitim almaları gerekir. Orta okul 
ve liselerde verilecek eğitimle ne atalarımızın mezar taşı 
okunabilir ne de arşivdeki belgeler. Hatta Fuzuli’nin “Su 
Kasidesi” de, Namık Kemal’in “Cezmi”si de, Atatürk’ün 
1927 yılında basılan “Nutuk”u da doğru okunamaz. An-
cak içerisinde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar ol-
mayan sade bir dille yazılmış metinler okunabilir. Ömer 
Seyfettin›in hikâyeleri gibi... Yani, Arap harfleriyle yazıl-
mış eserleri okumak başka şey, metinlerde geçen Arapça 
ve Farsça kelime ve tamlamaları anlamak başka şeydir. 
O metinleri okuyup anlayabilmek için teknelerce ekmek 
yemek, yıllarca dirsek çürütmek, yüzlerce kitap okumak, 
lügatleri yutmak gerekir.

Arşiv belgelerini ve mezar taşlarını okuyabilmek için 
özel eğitim gerekir. Bu eğitim kısmen üniversitelerimizin 
tarih bölümlerinde “paleografya” derslerinde verilmekte-
dir. Üniversite öncesi dönemdeki öğrenciler için bu ders 
ağır olur, verilmek istense de sonuç alınamaz.

10. Başta Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı hoca olmak 
üzere özellikle eski yazıyı bilenler “Osmanlıca bilmeyen-
lerin gerçek Türk aydını olamayacağı”nı iddia ederler. 
Sosyal bilimlerle meşgul olan Türk aydını kendi tarihini, 
edebiyatını ve kültürünü özgün metinlerden okuyarak öğ-
renmelidir. Türkiye’de bunun için şartlar müsaittir. Lise ve 
üniversiteler dışında birçok kurum ve kuruluş “Osmanlıca 

kursları”nda bu alfabeyi öğret-
mektedir. Okul yaşını geçmiş 
olup Osmanlıca öğrenmek is-
teyenler bu kurslara gidebilir-
ler.

Şunu da unutmamak ge-
rekir: Osmanlı döneminde, 
hatta beylikler döneminde 
yazılmış olan dişe dokunur, 
işe yarar eserlerin büyük bö-
lümü Cumhuriyet dönemin-
de Latin alfabesine aktarı-
larak yayımlandı. Mesela 
Namık Kemal’in Cezmi ro-
manı hem dili değiştirilme-
den hem de sadeleştirilerek 
defalarca basıldı. Yunus 
Emre’nin, Âşık Paşa›nın, 
Süleyman Çelebi’nin, 
Fuzulî’nin, Bakî’nin, 
Nef’î’nin, Nedim’in, Şeyh 
Galip’in, Şinasi’nin, Ziya 
Paşa’nın, Cevdet Paşa’nın, 
Yakup Kadri’nin, Tevfik 
Fikret’in, Halide Edip’in, 
Ömer Seyfettin’in, aklını-
za gelen Beylikler ve Os-
manlı dönemi yazarlarının 
eserlerinin büyük bölümü 

Türkiye›de ya özel yayınevlerince ya da 
devlet kurumlarınca basıldı. Tabii ki önemli olan bunla-
rın basılması değildir. Bugün Osmanlı alfabesini öğretmek 
isteyen devletin öncelikli görevi bu basılan eserleri okuta-
bilmek ve anlaşılmasını sağlayabilmektir.

11. Arap alfabesi Latin alfabesine göre zordur. Çünkü 
bu alfabede yalnız bir ünlü (elif) bulunurken Latin alfa-
besinde sekiz ünlü vardır. Va, he, ye gibi ünsüzler aynı 
zamanda ünlü olarak da okunabilirler. Ayrıca Arapça ve 
Farsçada kısa ünlüler yazılmazlar. Bunlar da kelimelerin 
okunuşunu güçleştirir. Kimi kelimeler birden fazla şekilde 
okunabilir. Bu yüzden her Osmanlı alfabesini biliyorum 
diyen metinleri kolay ve doğru okuyamaz. Bu alfabeyi öğ-
reten üniversite hocalarının yayımladıkları metinler bile 
onlarca okuma ve anlama yanlışıyla doludur. Şu cümleyi 
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bilinçli olarak sarf ediyorum: Türkçe için en uygun alfabe 
Latin alfabesidir.

“Arap alfabesi Kuran alfabesidir, Arap alfabesini bi-
lenler Kuran’ı da kolay okurlar» gibi iddiaların hiçbir bi-
limsel temeli yoktur. Osmanlı alfabesi ile Kuran okunmaz. 
Osmanlı alfabesiyle yazılan metinlerde harfler Türkçe te-
laffuzlarıyla okunur. Oysa Arapçada ünsüzlerin okunuşları 
Türkçedekinden oldukça farklıdır.

Herhangi bir alfabeye kutsallık yüklemek doğru de-
ğildir. Çünkü Göktürk alfabesinin de Latin alfabesinin de 
Arap alfabesinin de herhangi bir kutsallığı veya birbirine 
üstünlüğü yoktur. Alfabe bir araçtır. Bu tür iddialar, saf 
Müslüman vatandaşların dinî duygularını sömürmeye ve 
onları Arap alfabesinin ve Arapçanın kutsallığına inandır-
maya yöneliktir. Oysa her alfabeyle her konuda yazı yazı-
lır, dinî kitaplar da cinsî kitaplar da... 

12. Burada şu soruları sormak gerekiyor:
Türk toplumuna kitap okutabiliyor muyuz? Devlet, öğ-

rencilerin ve vatandaşların daha fazla kitap okumaları için 
hangi tedbirleri alıyor? Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıkla-
rının kitap basmaktan vazgeçtiğini ve şehirlerdeki kitap sa-
tış bürolarını kapattığını hatırlatırım. Tarih ve Dil Kurum-
larının kitaplarının fiyatları da piyasadan aşağı değildir. 
Ayrıca her öğrenciye okutmayı planladığımız “100 Temel 
Eser”den kaçını kaç öğrenciye okutabildik? Kitap piyasası 
bu yüz eserin yarımşar sayfalık özetleriyle dolu. Unutma-
yalım ki, bu aymazlığın tek sorumlusu Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti, özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı’dır.

13. “Türkçe ile felsefe ve bilim olmaz” gibi iddiaları 
her türlü bilimsel dayanaktan yoksun ve fantastik bulurum. 
Benzer iddiaları yıllar önce YÖK Başkanı Gürüz de ortaya 
atmıştı. Türkçe severler ona gereken cevabı verdi. Felsefe 
ve bilimin Türkçe ile değil de Osmanlıca ile yapılabile-
ceğini iddia edenlere şunu soralım: Osmanlı döneminde 
Osmanlı Türkçesiyle kaç felsefe ve bilim kitabı yazılmış-
tır? Bunların dünya bilimine ve felsefesine etkisi nedir? 
Felsefe ve bilim özgür düşüncenin olduğu yerde gelişir. 
Koskoca devletin mum gibi eriyip gitmesinin en önemli 
sebeplerinden birisi, bilim ve felsefe üretmede geri kalmış 
olmasıydı. 15-16. yüzyıla kadar Batı’dan fersah fersah ile-
ride olan İslam dünyası ve onların temsilcisi Osmanlılar, 
18. yüzyıldan itibaren Batı’nın bilimini, teknolojisini hatta 
kurumlarını alarak Devletin ömrünü uzatmaya çalıştılar. 
Unutmayalım ki, 1789 yılında Fransa’da ihtilal olduğun-
da Avrupa’da onlarca felsefe dergisi çıkıyordu. Osmanlı 
vatandaşları dergiyle ancak 1850’lerde tanışabildi. 18. yy 
Avrupa’sını, Aydınlanma’dan Fransız Devrimine götüren 
fikir ve görüşlerin bazıları Tanzimat döneminde ülkemi-
ze girebilmiştir. Osmanlılar için yepyeni olan özgürlük, 
eşitlik  ve adalet kavramları Avrupa›dan alınarak ilk defa 
Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınlarımız tara-
fından 1860 yıllarında dillendirilmiştir.

14. Bugünkü Türkçe ile bal gibi bilim olur, bal gibi fel-
sefe olur. Türkiye Türkçesinin bugünkü kelime kadrosu ve 
terim dünyası her türlü bilim yapmaya son derece müsait-
tir. Yeter ki düşünürler ve bilginler buna inansın. Cumhuri-
yet döneminde muhafazakâr Türk aydını Arapça ve Farsça 

kelimelerin yerini Türkçe kelimelerin doldurması, yeni 
kelime ve terimlerin türetilmesi konusunda herhangi bir 
gayret göstermemiştir. Hatta türetilen her Türkçe kelimeye 
karşı çıkmış, doğrusunu yanlışını ayırt etmeden “uyduruk-
ça” diye damgalamış, Türkçe kelime hazinemizin gelişme-
sine, büyümesine fırsat vermemiştir. Hâlbuki en iyi bilim, 
sanat ve felsefe ana diliyle, ana dilin kavramlarıyla ve te-
rimleriyle yapılır. Türkçe, bilimin ve felsefenin her türlü 
terim ve kavramını türetmeye uygun bir dildir. Dilimizde 
sınırsız kelime türetmek mümkündür. Biz önce türetilmiş 
olup sözlüklerde uyuyan binlerce bilim terimini işler hâle 
getirelim. Üniversitelerimizde tıp, sosyal ve fen bilimleri-
nin kullandığı Batı kökenli terimlerin kolayca Türkçeleş-
tirilebildiğini; hatta mühendislik, tıp, matematik, biyoloji, 
eczacılık, felsefe vb. bilim dallarının terimlerinin Türk Dil 
Kurumu tarafından uzmanlarına hazırlatılarak bastırıldığı-
nı, yüze yakın terim sözlüğünün satışta olduğunu, amma 
velakin Türkçeyi küçümseyen, gayrı millî Türk âlimlerinin 
bunlara dudak büktüğünü, raflardan indirip kullanma zah-
metine katlanmadığını da hatırlatmak isterim. 

“Türkçe bilim ve felsefe olmaz” diyenler, Arapça ve 
Farsçanın ölmüş kelimelerini diriltip yeniden bir “Ende-
run Türkçesi” icat ederek bilim ve felsefe yapacaklarını 
düşünüyorlarsa onlara yanlış yolda olduklarını hatırlatmak 
isterim. 

15. Şahsen Osmanlıcanın (yani Arap alfabesinin) öğre-
tilmesine karşı değilim. Bu alfabeyi, liselerde seçmeli ders 
olarak, meraklı, gönüllü ve severek öğrenecek öğrencilere 
öğretelim. Aksi takdirde, herkese yabancı dil öğretmeye 
kalkıp kimseye öğretemediğimiz duruma düşeriz.

Bir şey daha hatırlatayım. Bugün Türkiye’de üniversi-
tede dört yıl boyunca Osmanlı Türkçesi okumuş, Türk dili 
ve edebiyatı, tarih, sanat tarihi ve kütüphanecilik bölümle-
rinden mezun on binlerce genç işsiz gezmektedir. Arşivle-
rimizdeki belgelerin ve (hâlâ kaldıysa) mezar taşlarımızın 
okunabilmesi için bu gençler birkaç aylık özel bir eğitim-
den geçirilerek kadrolara alınmalı ve mesele halledilme-
lidir.

Sonuç: Başta Osmanlıca olmak üzere millî konular 
günlük siyasete alet edilmemelidir. Sorunlar, uzmanlar 
tarafından tartışılarak çözümlenmelidir. Türk çocuğu, Os-
manlıyı sevecek diye Türkiye Cumhuriyeti’nden nefret 
eder duruma getirilmemelidir. Osmanlı da bizimdir Tür-
kiye Cumhuriyeti de... Birini diğerine değişemeyiz. Birisi 
geçmişimiz, diğeri hâlimiz ve geleceğimizdir. “Latin alfa-
besinin kabul edilmesiyle bir gecede millet cahil bırakıl-
dı” gibi yalan, iftira ve safsataları ortaya sürerek milletin 
kafasını karıştırmak, onların samimi duygularını sömür-
mek isteyenlere asla inanmamalı ve güvenmemeliyiz. Ge-
lenin keyfi için geçmişimize sövmediğimiz gibi, gidenin 
keyfi için Atatürk devrimlerinden ve Cumhuriyet’ten de 
vazgeçmeyiz.

Son olarak, Latin alfabesini bırakarak Arap alfabesine 
geçme sevdasına düşen gerici cahillere ve aydın geçinen 
çürük beyinlere hadlerini bilmelerini tavsiye ederim. 
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EŞİTSİZLİK BÜYÜK SORUN 
OLARAK DEVAM EDİYOR

1700’lü yıllarda Fransa’da halk yoksulluk ve sefalet 
içinde iken saraylarda yaşayan aristokratlar müreffeh bir 
hayat yaşıyordu ve halkın durumundan haberleri yoktu. 
1789 Fransız İhtilali’nin sebeplerinden birisi de buydu. 
İhtilal sonucunda yayınlanan “İnsan ve Vatandaş  Hakları 
Bildirgesi” insanlık tarihinde çok önemlidir. Bu bildirge-
ye göre insanlar özgür ve eşit haklara sahip doğarlar ve 
öyle kalırlar.

O yıllardan bugüne çok büyük gelişmeler, isyanlar, 
ihtilallar oldu ama eşitsizlik sorunu hale devam ediyor. 
Özellikle liberal ekonomilerin uygulanması ile dünya nü-
fusunun %1’i tüm dünyayı kontrol altına aldı. Bu %1’lik 
kitle ile geri kalan yüzde doksan dokuz arasında eşitsizlik 
artıkça arttı.

Ülkemizde de özellikle 1980 İhtilali’nden sonra ne-
oliberal politikaların uygulanması gelir, servet ve fırsat 
eşitsizliğini artırdı. Ekonomiye hâkim olan %1’lik kesim 
devlet yönetimine de hâkim oldu. Savundukları serbest 
piyasa ideolojisi söylenenlerin aksine verimsizliği artırdı. 
Sermaye çevreleri ranta dayalı zenginleşmenin yolunu 
açmak için finans piyasalarındaki düzenlemeleri değiş-
tirdiler. Para ve maliye kurum ve politikalarını kontrol 
etmeye başladılar. Sermaye, devleti ve siyasi partileri, 
medyayı ele geçirdi. Gelir eşitsizliği giderek arttı, artma-
ya da devam ediyor.

Rantçılığa dayanan bu ekonominin verimsizlik ve eşit-
sizliği yetmezmiş gibi  birçok kurum ve şirket de yabancı 
sermayenin eline geçti. Şirketler % 1’in çıkarları doğrul-
tusunda faaliyet gösterdi ve gösteriyor. Bütün bunların 
sonucu olarak orta sınıf zayıfladı, yoksulluk ve işsizlik 
arttı. Türkiye’de milyonlarca insan yoksulluk hatta açlık 
sınırı altında yaşıyor.  İşsizlik oranı % 10’nun üzerine 

çıkmış durumda. Bu oran gençlerde % 20’leri de aşıyor.
Artan işsizlik ve yoksulluk demokratik sistemin de 

yozlaşmasına yol açıyor.  % 1’in yürüttüğü algı operas-
yonları ile halk, sermayenin çıkarını savunan ve koruyan; 
yoksulluğu ve eşitsizliği daha da artıran politikaları bi-
linçsizce destekliyor. Medya % 1’in borazanı olmuş,  hal-
kı kandırmak ve oyalamakla meşgul. Ülkede etnik, dini 
inanç ve mezhepler üzerinde politikalar yürütülerek 
halkın birlik olmasının önüne geçiliyor. Halk, % 1’le uğ-
raşacağına kendisi ile uğraşıyor. Halkın kutsal duyguları 
sömürülerek iktidarın devamlılığı korunuyor.  Eğitim po-
litikaları ile oynanarak, sorgulayan, araştıran, şüphelenen, 
düşünen bir gençlik yerine, % 1’in yalanlarına sorgusuz 
sualsiz inanacak nesiller yetiştirilmeye çalışılıyor. İnsan-
lar yapay gündemlerle oyalanıyor.

Seçim sonucu ne olursa olsun kazanan hep % 1 olu-
yor. Bu % 1’in gerçek yüzünü anlatmak isteyenler farklı 
biçimlerde susturuluyor, çünkü sömürünün devam etmesi 
isteniyor. Çıkış yolunu gösterenlerin sesi kısılıyor.  Ör-
nek vermek gerekirse,  herhangi birisi çıksa da “Karl 
Marx kapitalizmin iç mantık ve dinamikleri sonucunda 
sermayenin giderek yoğunlaşacağını, emeğin ise giderek 
yoksullaşacağını savunmuştu, gelinen tablo Marx’ı haklı 
çıkarmıştır” dese,  kıyamet kopar. Diyenin ne komünist-
liği kalır, ne dinsizliği; böylece halkın gözünden düşürül-
meye çalışılır ki % 1’in yalan makinelerinin sözü dinlenir 
olsun.

Maalesef Türkiye’deki durum budur. Zengin daha 
zengin, yoksul daha zengin olmaya devam ediyor. Paralar 
zenginlere gidiyor, halk da din iman ile yetiniyor. Eşitsiz-
lik de giderek artıyor.

Eyüp S. KARAKAŞ
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HER ŞEYDE FARKLI BİR ADAM

Sahip olduğu farklılık sadece kendine 
ait olduğundan ne kendi rahatsız olur, ne 
de başkasını rahatsız ederdi. Herkes gibi 
olmayı bir türlü beceremezdi. Onun için 
de gülerek “her halde ben bunu becere-
miyorum” derdi. İyi ki beceremezdi; be-
cerse diğerlerinden biri olurdu. Dr. Vehbi 
Ecer’i tanımak o kadar da kolay olmamalı 
demek istiyorum. Zira Vehbi Hoca olmak 
kolay değildi. Ona farklılık veren değiş-
mez tutum ve davranışları herkesin ko-
layca taşıyabileceği davranışlar değildi. 
Hiçbir konuyu ve hiçbir kişiyi hafife aldı-
ğını görmedim. 1960’lı yıllardan beri onu 
tanıma şansına sahip olanlardanım. Hem 
İmam Hatip Okulunda hem de Yüksek 
İslâm Enstitüsünde hocalığımızı yaptı. 
Her konuyu kaynağından almak gibi bir 
dürüstlüğe ve bir bilgin ahlâkına sahipti. 
Hiçbir konuyu dedikodu ve yanlış rivaye-
te dayanan haberlerle aktarmak, savunmak ve değerlendir-
mek gibi bir kolaycılığı seçmezdi.

Kendisine yöneltilen soru ne olursa olsun, kimden ge-
lirse gelsin, soranın seviyesi ve kimliği ne olursa olsun, 
cevabını o anda hazır ise en sağlam delillerle sunar, değil 
ise söz verdiği zamanda kendi zarafet ve nezaketine uygun 
düzenli bir şekilde hazırladığı notlarını soru sahibine veya 
sahiplerine itiraza mahal bırakmayacak titizlikle takdim-
den haz duyardı.

Her hangi bir konuyu aktarmaktan veya zor olanı ba-
şarmaktan dolayı kendisine paye çıkarmak kastı ile konuş-
mazdı. O başkalarının yapmadığı, yapmakta sıkıntı duyan-
ların el atmaktan çekindikleri konuları sessizce ve zevkle 
hallederdi. 

Kaynağına ulaşarak ödev yapmayı, konu hazırlamayı,  
nefsim itibari ile ben ondan öğrendim. 1969’larda Yüksek 
İslâm Enstitüsünden mezun olurken mezuniyet tezi zorun-
lu değildi; isteyen verir, isteyen alır gibi bir hal vardı. Zira 
tez takip eden hocaya ücret, tez hazırlayan mezun kişiye 
de mecburiyet yoktu. Bu ortamda bize mezuniyet tezi ve-
rip takip etme sorumluluğunu alarak kitap karıştırma, yazı 
yazma cesaretini tattıran ilk kişi Vehbi hocamız olmuştur.

Her toplumda farklı konuşanların çok 
olduğu dünyamızda doğru düşündüğünü 
her ortamda belli bir nezaket içerisinde sa-
vunma cesaretine sahip erdemlilerin önde 
gelenlerinden idi. O, zevkine mayına ba-
sanlardan değil, düşüncenin önünü açmak 
için mayınlı noktayı temizleyenlerdendi. 
Uzmanlık alanı İslâm Mezhepleri Tarihi 
idi. Konunun işlenmesinde kim, niçin, 
neye dokunmadı ise onun sebeplerini 
araştırır ve  onları gün yüzüne çıkarır idi.

Bu çalışmaları yaparken hiçbir zaman 
“şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım” 
gibi ifadelerde bulunmazdı. İşin ehli olan-
lar onu çok iyi takip ediyorlardı. Bazı 
konuların nezaketinin -biz farkında olma-
dığımız zamanlar- farkında olanlar onu 
yakından takip ettiklerini değerli bir ağa-
beyimizi ziyaretimde öğrendim.

Bir yaz günü mutad veçhile Mustafa 
Şerbetçiotlu, A. Şahin Feyzioğlu, Selahattin Atalay ile bir-
likte Ankara’da dostları ziyarete gitmiş idik. O gün akşam 
çayı değerli ağabeyimiz merhum Galip Erdem’in evin-
de toplanılacaktı. Ankara’dan katılanlar ve Kayseri’den 
gidenler hoş bir sohbete devam ederlerken bir ara Galip 
ağabey bir sandalye daha yakınıma çekerek “bana bak, 
sana birini soracağım; Kayseri’de Dr. Ahmet Vehbi Ecer 
diye birini tanıyor musun?” diye sordu. Ben de “elbette 
ağabey; Vehbi bey, bizim hem hocamız hem de değerli 
bir ağabeyimiz” dedim. Tekrar bana şunu söyledi. “Vehbi 
bey’e dikkat edin, o adam çok önemlidir.” Bu arada diğer 
arkadaşlar da dikkat kesildiler. Herkese birden dönerek 
şunu söyledi. “Vehbi bey,  İmam Maturidî’yi yazdı, bili-
yor musunuz?” dedi ve başladı anlatmaya. “Bu dönemde 
Türkiye’de Maturidî’yi yazmanın ne kadar zor olduğunu, 
hesabı, kitabı olanların bu konuda ne kadar çekingen dav-
randıklarını v.s.” diyerek devam etti. Sonunda ”Sayın Dr. 
Vehbi Ecer Bey’e selamlarımı ve kendisini tebrik ettiğimi 
söyle” dedi.

Niçin ehemmiyetle “Maturidî” dedi merhum Galip ağa-
beyimiz? Bunu anlamak için Dr. Vehbi Ecer’in Maturidî 
ile ilgili görüşünden iki küçük paragrafı aşağıya aldım:

İsmail BOZKURT
ibozkurt1944@hotmail.com

Ahmet Vehbi Ecer

“Her toplumda 
farklı konuşan-
ların çok olduğu 

dünyamızda doğru 
düşündüğünü her 
ortamda belli bir 
nezaket içerisinde 
savunma cesaretine 
sahip erdemlilerin 
önde gelenlerinden 
idi. O, zevkine mayına 
basanlardan değil, 
düşüncenin önünü 
açmak için mayınlı 
noktayı temizleyen-
lerdendi.”
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“ İslâm dininin inanç ilkelerinin yorumu konusunda 
Semerkantlı Mehmet Maturidî (öl: 944) ‘Dinimizin yaşan-
masının akılsız olmayacağı’nı söyledi. En iyi ve yararlı 
ibadetin ilim öğrenmek ve Kur’an’ı anlayarak okumak 
olduğunu, akıl ve vahyin aynı ilâhî kaynaktan geldiğini, 
birbirini tamamladıklarını ve aralarında hiçbir çelişki ol-
mayacağını anlattı. ‘İnsanlar iki elçi ile karşı karşıyadır; 
bunlardan biri içimizdeki Allah’ın bize ihsan buyurduğu 
akıl elçisi, diğeri Peygamberi aracılığıyla bildirilen vahiy 
elçisidir’ dedi.” 

“ ‘Hiçbir kimse içindekinden (akıldan) yararlanma 
işini öne almadıkça dışındaki elçiden yararlanamaz. Akıl 
olmazsa din varlığını koruyamaz. Vahiy olmazsa akıl yo-
lunu şaşırır’ dedi. Taklide dayanan bilgi ve imana itibar 
edilmeyeceğini ileri sürdü”.

Bir gün karşılaştık; Galip Erdem ağabeyin söyledikle-
rini olduğu gibi kendisine aktardım. Tebessüm etti. Çok 
memnun olduğunu söyledi. “Sayın Galip Erdem’in tak-
dirine mazhar olmak benim için bir şereftir; yalnız sana 
şunu söyleyeyim, Maturidî bizde genellikle dokunulup ge-
çilmiştir.” dedi. 

Açık söylemeliyim ki, o günden itibaren bir şeye daha 
dikkat etme konusu zihnimde şekillendi. “Kur’an’ı an-
lamak için illâ ilâhiyatçı olmak değil, ama ilâhiyatçı ol-
mak için ise mutlaka belli bir seviyenin üzerinde olmak 
gerektiği”ne inandım. Bu tezim beni yanıltmadı. Dr. Veh-
bi Ecer’in Maturidî çalışmasını “değişik yönden” tenkid 

edenleri takip ettim. Mustafa Şerbetçioğlu’nun Kayse-
ri Türk Ocağı dergisindeki Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi 
Ecer’in İmam Maturidî ile ilgili değerlendirme ve tanıtım 
yazısı beni tezimde haklı kıldı.

Vehbi beyin her sözünü ve her yazdığını bu olaydan 
sonra daha da dikkatli takip etmeye başladım. Ona karşı 
bağlılığım bir kat daha arttı. “Daha” kelimesini burada bi-
lerek kullandığımın bir farktan dolayı farkındayım. 

Sürekli görüşür ve ciddi bulduğumuz konuları da pay-
laşırdık. Yıllarca böyle devam etti. Son görüşmemiz vefa-
tından yaklaşık 15-20 gün önce Bilgiyurdu’nda Bilgiyurdu 
Dergisine yazdığı son yazısını teslim etmeye geldiği gün 
gerçekleşti. Oturduk, dertleştik, biraz da haberleşmede 
olan eksiğimizden dolayı birbirimize sitem ettik. “Biraz 
halsizim” dedi, Tramvaya kadar koluna girip götürdüm; 
orada ayrıldık. Bir hafta sonra yoğun bakımda olduğu ha-
berini aldık. Tüm sevenleri ile birlikte devamlı takip et-
tik; bir daha görüşmek, konuşmak kısmet olmadı. 7 Aralık 
2014 Pazar günü Hakk’a yürüdü. 8 Aralık 2014 Pazartesi 
günü saat 10.00’da Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 
önünde yapılan merasimde Dr. Yavuz Fırat’ın  onun nefis 
Kur’an tilaveti ve duadan sonra Prof. Dr. Harun Güngör ile 
Prof. Dr. Ünver Günay’ın   konuşmalarını müteakip önce 
Kayseri Cami-i Kebir’de öğle namazını, sonra da ikindi 
namazını müteakip Niğde Bor ilçesinde seçkin bir top-
luluk tarafından tekrar kılınan cenaze namazından sonra 
Bor’daki aile mezarlığına defnedildi.

Ben rahmetli hocamızın bir farklı yönünü kısaca ifade-
ye çalıştım. Neşredilmiş yirmiyi aşkın kitabın ve yüzlerce 
makalenin sahibi olan Dr. Ahmet Vehbi Ecer’i elbette baş-
ka arkadaşlar da başka yönlerini yazacaklardır. 

Ona yakışan biri de şüphesiz ömür boyu hiç üzmedi-
ği, eşi örnek insan İnci hanımefendidir. İnci hanım, hem 
öğretmenimiz hem de ablamızdı. Bizden yaş farkı yok de-
necek kadar azdı.  Biz onu ablamız bilirdik. Zira biz son 
sınıfta iken o yeni mezun olmuştu..

Kolay değil, hocamızın yeri doldurulamaz. Değerli eşi 
İnci hanımefendiye, kızlarına ve oğluna yakınlarına ve 
sevenlerine baş sağlığı dilerken, ruhu muazzez hatıraları 
devam etmesini temenni ederim. Vehbi hocamın ruhu şad, 
mekânı cennet olsun.

Bir gün karşılaştık; Galip Erdem ağabeyin söylediklerini ol-
duğu gibi kendisine aktardım. Tebessüm etti. Çok memnun 
olduğunu söyledi. “Sayın Galip Erdem’in takdirine mazhar 
olmak benim için bir şereftir; yalnız sana şunu söyleyeyim, 
Maturidî bizde genellikle dokunulup geçilmiştir.” dedi. 
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Yrd. Doç. Dr. A. VEHBİ ECER
HOCA’NIN ARDINDAN 

(1934-2014)

2014 yılı aralık ayı içerisinde, değerli büyüğüm, mes-
lektaşım, mesai arkadaşım, dostum, saygıdeğer bilim ada-
mı, ilâhiyatçı ve tarihçi A. Vehbi Ecer Hoca’yı kaybettik. 
Böylesine yeri doldurulmaz, değerli bir araştırmacı ve bir 
bilim ve fikir adamının kaybı karşısında acımız gerçekten 
de büyüktür. Allah rahmet eylesin! Nur içinde yatsın!

Her ikimiz de Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi 
mezunu olmamıza rağmen, Rahmetli A. Vehbi Ecer Ho-
cam benden epey önce ilâhiyatı bitirdiğinden, Fakülte’de, 
çok değerli Hocamı tanıma imkânım olmadı. Ancak 1985 
yılından itibaren, Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi, İlâhiyat 
Fakültesi’nde görev aldım ve aynı kurumda çalışmanın 
verdiği avantajla Vehbi Bey Hocamı yakından tanıma 
imkânı elde ettim. Üstelik 1987 yılında ben fakülteye de-
kan olunca, ondan da bana bu idarî görevimde yardımcı ve 
destek olmasını istedim. Allah kendisinden razı olsun, sağ-
lık problemlerine rağmen büyük bir fedakârlıkta bulundu, 
beni kırmadı ve epeyi bir süre birlikte çalışma imkânımız 
oldu. İdarî işlerin yanı sıra, bilimsel ve akademik çalışma-
lara da devam ettik ve hatta müşterek 
çalışma ve yayınlar yaptık. 

Doğrusu onun iyi niyeti, dürüstlü-
ğü, çalışkanlığı, ahlâklılığı, erdemlili-
ği, yardım se verliği, insaniyeti, seve-
cenliği, hoşgörüsü, azim ve kararlılığı, 
güven veren kişiliği ve ülkesi, milleti, 
kültürü ve dinine olan gönülden bağ-
lılığının yanı sıra dil, şiir ve edebiyat 
sevgisi ve öteki saymakla bitmeyecek 
pek çok hasletleri beni oldukça etki-
ledi. Hatta diyebilirim ki, Vehbi Bey 
Hocam, hayatımda beni yakından et-
kileyen ve bende derin izler bırakan 
birkaç kişiden biridir… 

Bir seferinde, memleketim olan 
Bilecik İli, Söğüt ilçesinin Küre 
Köyü’ne gittiğimde, köylülerim ben-
den, Osmanlıların kuruluş döneminin 
ünlü şahsiyetlerinden Dursun Fakih 
hakkında tanıtıcı bir kitapçık hazır-
lamamı ısrarla istediler. Zira Şeyh 

Edebâlî’nin damadı ve Osman Gazi’nin bacanağı, kuruluş 
döneminin temel taşlarından biri olan bu tarihî şahsiyete 
atfedilen bir türbe, köye yakın konik bir tepede bulunmak-
tadır. Nitekim köylüler sıklıkla ve özellikle de her yıl, Ma-
yıs ayının başında, Hıdırellez bayramı dolayısıyla oraya 
ziyaretlerde bulunup, adaklar adamakta; kurbanlar kesip, 
Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ve mevlitler okuyarak kutlamalar 
yapmaktadırlar. Ben de, Kayseri’ye dönüşümde durumu 
rahmetli Hocam’a ilettim. Sağ olsun beni kırmadı ve he-
men Dursun Fakih’in hayatı ve kişiliğini özlü bir şekilde 
anlatan ve bu arada onun Gazavat-Nâme adlı eserine de 
önemle işaret eden bir kitapçık kaleme aldı.

Rametli Hocamın, Kayseri, 1995 baskısı, 32 sayfalık 
bu kitapçığın, meselâ başlangıç bölümünde (Bk. S. 8-27), 
tarih ilminin ve tarih şuurunun önemini belirtmiş olması 
oldukça dikkate değerdir. Nitekim orada rahmetli Hoca-
mız, tarihin geleceğin büyük ölçüde temellerini oluştur-
duğunu ve topluma “uyanıklık ve şuurlu davranma, ken-
dini tanıma ve kendine güvenme yeteneği kazandırdığı”nı 

önemle vurguluyor. Zira “insanlar, 
bu günkü yaşayışları ve kültürlerini 
önemli ölçüde, kendilerinden önce 
yaşamış bulunan toplumlara ve in-
sanlara borçludurlar.” Esasen Hoca-
mıza göre, tarih hazinesi bize, sadece 
“günümüzde yaşadığımız kültürümü-
zün kaynaklarını bildirmekle kalmaz, 
aynı zamanda geleceğin de köprüsünü 
kurar” ve “kuşaklararası bağlantıyı 
sağlar.” 

Nitekim bu bağlamda Hocamız, bir 
milletin tarih hazinesini oluşturan fak-
törler ara sında, tarihin seyrini değişti-
ren abide insanların ve büyük adam-
larının; devlet başkanları, sa natkârlar, 
ilim adamları, ordu komutanları, pey-
gamberler, iman erleri, alperenler, 
dervişler, şairler vb.lerinin yeri ve iş-
levini önemle belirtiyor. Öyle ki, Ho-
camıza nazaran, Karacahisar’ın fethi-
nin ardından, muhtemelen 28 Eylül 

Prof. Dr. Ünver GÜNAY

Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Emekli 
Öğretim Üyesi

“Doğrusu onun iyi ni-
yeti, dürüstlüğü, çalış-
kanlığı, ahlâklılığı, er-

demliliği, yardım se verliği, 
insaniyeti, sevecenliği, hoş-
görüsü, azim ve kararlılığı, 
güven veren kişiliği ve ülke-
si, milleti, kültürü ve dinine 
olan gönülden bağlılığının 
yanı sıra dil, şiir ve edebiyat 
sevgisi ve öteki saymakla 
bitmeyecek pek çok haslet-
leri beni oldukça etkiledi. 
Hatta diyebilirim ki, Vehbi 
Bey Hocam, hayatımda 
beni yakından etkileyen ve 
bende derin izler bırakan 
birkaç kişiden biridir… ”
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1299’da, Dursun Fakih’in Karacahisar’da okuduğu Cuma 
hutbesi, o vakte kadar, Selçuklu Sultanlığı’na bağlı bir Uç 
Beyliği statüsünde olan Os manlıların hür ve müstakil bir 
devlet oluşunun ve istiklâlinin ilânıdır. Esasen anlaşılan bu 
amaçla Osman Gazi’ye, Selçuklu Sultanı II. Alaeddin ta-
rafından hil’at, alem, at, kılıç, tabl ve buk da gönderilmiş-
tir ve düzenlenen tören ve nevbet sırasında Osman Gazi 
ve diğerleri ba ğımsızlık simgesi olarak çalınan nevbeti 
ayakta dinlemişlerdir. Esasen anlaşılan Osmanlılarda bu 
gelenek Fatih Sultan Mehmet’e kadar devam etmiştir. Bu 
bakımdan da, tarihî bir kişilik olarak Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunda, istiklâl kazanmasında ve kültüründe emeği 
geçen Dursun Fakih, Anadolu’daki Türk tarihinin dönüm 
noktalarından birinde, öteki Osmanlı yö neticileri ile bir-
likte adeta bir kilit taşı olarak yerini almış bulunmaktadır. 
Üstelik o, iyi bir ilim adamı, gönül adamı ve devlet adamı 
olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir 
Mesnevî sa hibi şairdir. Nitekim anla-
şılan Osmanlıların kuruluş döneminin 
gerek yöneticileri ve gerekse de hal-
kını çalışkan, başarılı, adaletli ve hoş-
görülü kılan da, orada etkin olan ve 
aralarında Es kişehir dolaylarındaki İt 
Burnu mevkiinde Ahi Tekkesi bulunan 
Şeyh Edebâlî ve öğrencisi ve damadı 
Dursun Fakih gibi büyük şahsiyetlerin 
yer aldığı bu ulema kadrosudur. Ho-
camız as lında Dursun Fakih’in, Türk 
Tasavvuf şiirinin piri, Türk Sûfîlerinin 
mürşidi ve İslâmiyet’e yenice ancak 
içtenlikle ve imanla bağlanmış bu-
lunan dönemin Türk topluluklarına 
İslâm dini nin esaslarını onların diliyle 
ve onların düzeyinde ancak birer Hik-
met şeklinde anlatan ve be nimseten ve 
insanların arasında dostluğu, sevgi-
yi, birlik ve beraberliği, dayanışmayı 
ve kar deşliği telkin eden ve dünyayı 
insan sevgisi ile doldurmayı öğütle-
yerek dinin birleştirici, ku caklayıcı 
ve sevdirici özelliklerini ön plana çı-
kartan Hoca Ahmed Yesevî’nin (ö. 1161) Ana dolu’daki 
bir izleyicisi olduğunu önemle belirtiyor. Zira Ahmed 
Yesevî’nin izinden giden ve Alp, Alp-Gazi, Alp-Eren ve 
Horasan Erenleri denilen mücahit dervişler ve kimseye 
el açma dan, ellerinin emeği ve alınlarının teri ile geçinen, 
çalışkan, toprağa, vatana, devlete, millete, dine, töreye 
bağlı, hoşgörülü, disiplinli tipler, göç eden Türk boyları 
ile birlikte Anadolu’ya geldiler. Gâziyân-ı Rum, Abdalân-ı 
Rum, Âhiyân-ı Rum ve Bâciyan-ı Rum gibi adlarla anı-
lan ve organize olan bu hamasî-dinî teşkilat mensupları, 
Anadolu’da ulaştıkları yerlerde tekke ve zaviyeler kurarak 
tasavvuf terbiyesine önem verdiler ve halka ve çevreleri-
ne de bu yönde tel kinlerde bulundular. Üstelik onlar, bu 
şekil altında halkı kucaklamanın yanı sıra, hükümdar ları, 
şehzadeleri ve dönemin öteki idare ve devlet adamlarını 
etkilemeyi de başardılar. 

Nitekim Rahmetli Hocamız Ahmet Vehbi Ecer, yu-
karıda zikri geçen kitapçığında, gerek Osman Gazi ve 
gerekse de Şeyh Edebâlî ve Dursun Fakih’in, dönemin 
tasavvuf terbiyesi almış önemli kişileri arasında yerle-
rini aldıklarını önemle belirtiyor. Esasen anlaşılan Şeyh 
Edebâlî, aslen Karamanlıdır ve önce Karaman’da ve sonra 
da Şam’da dinî eğitim-öğretim görmüştür. Üstelik o, Ve-
faiyye tarikatına mensuptur ve Ahi teşkilatının da reisidir. 
Eskişehir yakınlarındaki İt Burnu mevkiindeki tekkeden 
sonra, Bilecik’in Osmanlıların eline geçmesi nin ardından 
Bilecik’te tesis edilen tekkeye yerleşen Şeyh Edebâlî, kızı 
Mal Hatun’u Osman Gazi’ye vererek aralarındaki sıhri-
yet bağını güçlendirmiştir. Çok sayıda öğrenci yetiştiren 
Şeyh Edebâlî’nin öğrencileri arasında, aslen yine Kara-
man kökenli olan Dursun Fakih de yer almaktadır. Anla-
şılan Dursun Fakih, Tasavvuf terbiyesinin yanı sıra aynı 

zamanda Fıkıh bilgi sine de sahip bir 
din âlimidir ve ayrıca Tefsir, Hadis ve 
Kelâm gibi ilimlerde de oldukça de-
rinleşmiştir. Öyle ki, sonuçta o, Os-
manlı devletinin ilk imam-hatibi ve 
kadısı olma şerefine erişmiştir. Üste-
lik Şeyh Edebâlî, bir diğer kızını da 
Dursun Fakih’e vermiş ve böylece 
aradaki sıhriyet bağı daha da güçlen-
miştir. O derecede ki, Şeyh Edebâlî, 
1326 yılında vefat edince, onun Ma-
kam’ına şakirdi ve bacanağı Dursun 
Fakih geçmiş ve böylece Osmanlı’nın 
kuruluş döneminin devlet adamları ile 
ulema ve dervişler arasındaki bağlılık 
daha da güçlü bir şekle bürünmüştür. 
Nitekim gerek Şeyh Edebâlî, gerek 
Dursun Fakih ve gerekse de Şeyh 
Edebâlî’nin oğlu Mahmud, Ahi Şem-
seddin ve oğlu Hasan ve diğer Ahi 
ricâli, anlaşılan Os man Bey’in teme-
lini attığı Osmanlı Devleti’nin kurulu-
şunda çok önemli hizmetler görmüş, 
ön saflarda yer alan kimselerdir. Anla-
şılan bu çerçevede, âlim, zahit ve aziz 

bir kişi ve fakat aynı zamanda şair olan Dursun Fakih, Os-
manlı Devleti’nin başlangıç zamanlarında gerek imamlık 
ve fetva işleri ve gerekse de tedris konusunda önde gelen 
hizmetlerde bulunmuştur. Nitekim anlaşılan Dursun Fa-
kih, Karacahisar’ın fethinin ardından, başka şehirler ve 
yerlerden oraya göçler olması üzerine, orada kadılık ve 
hatiplik görevinde bulunmuştur. Üstelik o, orduya ve halka 
imamlık yapmış; Karacahisar’dan sonra Eskişehir’de ilk 
bayram hutbesini okumuş; Osman Gazi’ye danışmanlık 
etmiş ve bu arada halkın sevgisi ve saygısını kazanmayı 
da bil miştir. Onun, edebî özelliği bulunmayan, Mesnevî 
tarzındaki ve aruz vezniyle kaleme alınmış bulunan, 640 
beyitten oluşan ve içerisinde kahramanlık hikâyelerinin 
yer aldığı Gazavat-Nâme’si, Osman Bey’in yanında se-
ferden sefere koşan gazilere dinî heyecanı ve cihat şuuru-
nu aşılamayı amaçlamış olmalıdır. Öte yandan, Rahmetli 

“Öte yandan, Rah-
metli Ahmet Vehbi 
Ecer Hocamızın 

önemle işaret ettiği üzere 
o, Osmanlıların kuruluş 
döneminin Türkçesinin 
yazılı ilk örneklerinden 
biri olması bakımından 
da oldukça dikkate de-
ğerdir. Burada Rahmetli 
Hocamızın öteki pek çok 
bilimsel çalışma ve ya-
yınlarına temas ve işaret 
etme ve onları derinleme-
sine analize tâbi tutma 
imkânımız bulunmamak-
tadır.”
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Ahmet Vehbi Ecer Hocamızın önemle işaret ettiği üzere 
o, Osmanlıların kuruluş döneminin Türkçesinin yazılı ilk 
örneklerinden biri olması bakımından da oldukça dikkate 
değerdir.

Burada Rahmetli Hocamızın öteki pek çok bilimsel ça-
lışma ve yayınlarına temas ve işaret etme ve onları derin-
lemesine analize tâbi tutma imkânımız bulunmamaktadır. 
Ancak doğrusu o, Türk ve İslâm tarihinin ve kültürünün 
çok çeşitli konularında çalışma yapmış ve fikir yürütmüş 
velût bir yazar; iyi bir yönetici, bilim adamı ve öğretim 
elemanıdır. Nitekim o, öğrenci yetiştirmeye ve öğrencile-
rinin sorunlarıyla ilgilenip onlara yardımcı olmaya ve reh-
berlik etmeye ayrı bir özen ve itina göstermiştir. Üstelik o, 
başkalarının dertlerine ortak olma konusunda da oldukça 
duyarlıydı. Onun bilimsel çalışmaları ve yayınları, İslâm 
Tarihi, İslâm Mezhepleri Tarihi, İslâm Kurumları Tarihi ve 
Türk Kültür Tarihinin çeşitli meseleleri etrafında yoğun-
laşmış bulunmaktadır. 1991 ve 1995 yıllarında, Erciyes 
Üniversitesi yayınları arasında çıkan İslâm Tarihi Dersleri 
adlı kitabı, İslam tarihinin metot ve kaynaklarının yanı sıra 
ilk devrini konu alıyor. Hocamızın, Vehhâbilik, Maturidi-
lik, İhvân-ı Müslimîn, fetvâ kurumu, Diyanet, Atatürk’ün 
kültür politikasının akılcı yanı, din dili vb. konulardaki ça-
lışma ve ya yınları oldukça dikkate değerdir. Esasen Rah-
metli Hocamız, büyük Türk tarihçisi M. Fuat Köprülü ve 
onun öğrencisi tarihçi M. Altay Köymen ile birlikte, “tari-
hin geçmişten günümüze ve gelecek zamana tutulmuş bir 
projektör olduğuna ve tarihin rehberliğine başvurmama-
nın karanlıkta yol almaya benzediğine” işaretle, insanı il-
gilendiren hiçbir konunun tarih ilminin sınırlarının dışında 
düşünülemeyeceği kanaatini önemle vurguluyor. Nitekim 

bu nedenle anlaşılan o, geçmiş tarihin yanı sıra güncel tarih 
meselelerine de ilgi göstererek, geçmişle aktüel olan ara-
sında bağ kurmanın ve böylece bir tarih bilinci oluşturarak 
geleceğe yönelmenin gay reti içerisinde olmuştur. Doğrusu 
bu yolda ona, “dinamik bir toplum” ve “dinamik bir din” 
anlayışı kılavuzluk etmiş ve böylece o, “Yesevî geleneğin-
den bir Cumhuriyet aydını” olmuştur. Bu bakımdan da 
onun hayatı, eserleri ve fikirleri üzerine gerçekleştirilecek 
olan geniş ve sistematik bilimsel çalışmalar, kuşkusuz Ho-
camızın düşünce dünyasını ve ilim âlemine özgün katkıla-
rını ve hizmetlerini daha derinden ve kapsamlı bir biçimde 
analiz etmemize ve an lamamıza imkân sağlayacaktır.

Saygıdeğer Hocam, sağladığın katkılar, hizmetler, sun-
duğun dostluk ve örnek ve erdemli kişiliğinden dolayı sana 
minnettarız. Örnek ve erdemli kişiliğinle gönlümüzde taht 
kurdun. Bizlere hakkını helâl et! Bizden yana da katbe-
kat helâl olsun! Eşine, evlâtlarına ve seni gönülden seven 
dostlarına sabır dileklerimi sunuyorum. Allah sana rahmet 
eylesin; ruhun şad, mekânın cennet olsun!..

“Esasen Rahmetli Hocamız, büyük Türk ta-
rihçisi M. Fuat Köprülü ve onun öğrencisi 
tarihçi M. Altay Köymen ile birlikte, “tari-

hin geçmişten günümüze ve gelecek zamana 
tutulmuş bir projektör olduğuna ve tarihin reh-
berliğine başvurmamanın karanlıkta yol almaya 
benzediğine” işaretle, insanı ilgilendiren hiçbir 
konunun tarih ilminin sınırlarının dışında düşü-
nülemeyeceği kanaatini önemle vurguluyor.
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Bir İnsan: Ahmet Vehbi ECER

8 Aralık 2014 tarihinde kaybettiğimiz, hocaların ho-
cası Yrd. Doç. Dr. A. Vehbi ECER hakkında, gerek sağlı-
ğında adına hazırlanan tezler, kitaplar ve değişik gazete, 
dergi, radyo ve televizyon programlarından, gerekse ölü-
münden sonra söylenen sözlerden Onun nasıl bir “insan” 
olduğunu öğrendik. Zaten bilenler biliyordu…: sevgili, 
saygılı, vefakar, kadir kıymet bilir, nazik, Cumhuriyet 
beyefendisi, güvenilir, hoşgörülü, yardımsever, 

Hem öğrencilerinin, hem de kendisinin öğrencisi ol-
mam bakımından yaşım çok genç olmasına rağmen, bu 
“insancıl” özellikleri karşısında kendimi çok mahcup 
hissederdim; “Acaba ben de bu erdemlerini kendisine 
hissettirebiliyor muyum?” diye kendi kendime sorar, 
herhangi bir nezaketsizlik, kabalık yapmamak için ken-
dimi sürekli baskı altında tutardım.

1980 öncesi dönemlerde gerek “dünya görüşü”, ge-
rekse de fakültedeki yöneticilik görevinden dolayı, o za-
manlardaki “radikal” grup üyelerinin değişik saldırılarına 
maruz kalmasına rağmen, yıllar sonra “o kişilerin” gelip 
“günah çıkarttıklarına” çok şahit olmuşumdur. Böyle du-
rumlarda Vehbi Hoca, “gençlik!” diyerek geçmişte olup 
bitenleri “hoşgörü” ile karşılamış ve o kişilere “sevgide 
kusur etmemiş” ve bunların birçoğu kız olsun erkek ol-
sun, çocuklarını Hocamıza emanet ederek Onun “güve-
nilirliği”, “emanete sahip çıkacağı” inançlarını tezahür 
ettirmişlerdir…. Böylesi anekdotlar oldukça fazladır.

Onun bu özelliklerinin yanında bir de akademisyen 
insanlığı var idi. En başından, her meslekten insanın sa-
hip olması gereken bir değer olan “ahlak” değerine sahip 
ve onu korumasını bilen bir kişi idi.

1984 yılından bu yana, 30 yıl aynı fakültede hem ho-
ca-öğrenci hem de çalışma arkadaşlığı yapmam hasebiy-
le değişik zaman ve ortamlarda yapılan sohbetlerden ve 
şahit olduğum bazı olaylardan edindiğim bilgilere göre, 
kendisine defalarca çok önemli dünyalıklar teklif edil-
mesine rağmen, “erdemlilik” gösterip reddetmiştir.

O, her ahlaklı ve erdemli insanın sahip olması gere-
ken özelliklerden birisi olan “çalışkanlığı” ile tanınırdı. 
Yerel olsun, ulusal olsun birçok gazete ve dergide yazmış 
olduğu makaleler ve kitaplar listesi Onun bu özelliğini 
açık seçik bir biçimde ortaya koymaktadır. Emeklilik yıl-
larını da dolu dolu geçirmiş ve sürekli yazmıştır. Mes-
leğinden ve hayatından hiç kopmamıştır. Hayatın içinde 
olmuştur. Hatta ölümünden iki hafta önce, yani hastane-
ye yatmadan önce, Bilgiyurdu’nun Kasım-Aralık sayı-

sındaki son iki yazısını bizzat kendisi gidip elden teslim 
etmiştir. Yani son nefesine kadar yazmaya ve çalışmaya 
devam etmiştir.

Vehbi Hoca her ahlaklı ve erdemli insanın sahip olması 
gereken özelliklerden birisi olan “milliyetçi” düşünceye 
sahip idi. Onun milliyetçiliği, Türk milletinin maddi ve 
manevi değerlerine sahip çıkmak, onların gelişmesi için 
çalışmaktır. Bu bağlamda, bakıldığı zaman onun yazmış 
olduğu kitaplar ve makaleler ile konferans konuları, bu 
inancına yöneliktir. Onun Türkiye’de ilk kez gündeme 
taşıdığı İmam Maturidi ve Maturidilik Türk milleti-
nin son bin yıllık tarihi içinde İslam Dininin Barış Dini 
olmasına kaynaklık eden ve son bir kaç yüzyıldır bütün 
Müslümanların ihtiyaç duyduğu birliği ve gelişmeyi sağ-
layacak itikadi bir mezheptir. Böyle olmasından dolayı, 
hocamız bunu köklere dönmek babından hizmet etmiştir.

Ona göre İslam’ın özlenen mutlu günlerine dönebil-
mek için İslam’ın en akılcı ve mantıklı açıklaması olan 
Maturidilik doğrultusunda anlaşılması ve yaşanması ge-
rektiği ve bunun için de eskiden olduğu gibi, yine Türk 
Milletinin önderliğine ihtiyaç olduğunu anlatmıştır. Türk 
milletinin Müslümanlara yeniden kılavuz olabilmesi için 
de Türk milletinin “vatansever” olması, “milliyetper-
ver” olması, dinini başka milletlerin cılız alimlerinden 
değil, gücünü ve özgüvenini Türklerin binlerce yıllık tec-
rübesinden almış olan Maturidi gibi Türk alimlerinden 
öğrenmelidir. 

Vehbi Hoca, evrensel değer olabilmek için önce 
“milli olmak” gerektiğini hem bilimsel, hem de inanç 
olarak kabul etmiş birisidir. Bundan dolayıdır ki, geçen 
yüzyılın sonunda yok olmak üzereyken, Türk milletinin 
millet, vatan ve insanlık sevgisiyle kurmuş olduğu Mil-
li Türk Devletine sahip çıkıp onu ve kuranları sevmek, 
geliştirmek ve canlandırmak gerektiğini birçok yazısın-
da ve konferanslarında anlatmıştır. En son yazısı da bu 
anlamda bir vasiyet niteliğindedir: “Milli Bayramlarda 
Atatürk’ümüzü İhmal Etmeyelim”!!

Yazımı, Onun “Milli Kültürden Milli Birliğe” adlı ki-
tabının tanıtımı için yazmış olduğum sözlerle tamamlı-
yorum: “Boyu küçük, ama yüreği dağlar kadar, sevgisi 
yıldızlar kadar, ahlakı, erdemi, şahsiyeti, insanlığı, yar-
dımseverliği, karakteri takdirin üstünde, çok çok büyük 
olan Ahmet Vehbi Hocamız”, eserleriyle her zaman Türk 
gençlerine yol gösterecektir. 

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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Hocam A. Vehbi Ecer

1965 yılıydı. Kayseri İmam Hatip Okulu 5. sınıfa yeni 
başlamıştım. Dersimiz din sosyolojisi idi. Ders zili çalmış-
tı. Sınıf temsilcisi idim. Öğretmen derse girmeden önce 
öğrenciler hem hocanın kim olduğunu merak ediyor hem 
de din sosyoloji dersini. Din sosyolojisi ne demekti? Dinin 
sosyolojisi nasıl olurdu? Merak ediyorduk.

 Hocamız dersine tam saatinde girdi. “ Günaydın ço-
cuklar!” dedi. Kara tahtanın önünden eline bir tebeşir par-
çası aldı. Kara tahtaya önce adını soyadını sonra da dersin 
adını ve o günkü dersin konusun yazdı. Planlı programlı 
bir hoca olduğu zaten giyim kuşamından da belliydi. Çok 
kibar ve nazik bir ses tonu ile sınıfta bulunan her öğren-
cinin adını soyadını sorarak tanıştı. Her öğrenciye hitap 
ederken “ lütfen, siz söyler misiniz? Sözcükleri kullandığı 
dikkatimizi çekmişti. Alışık olmadığımız bu hitaplar biz 
öğrencileri çok memnun etmişti.  Demek ki din sosyolojisi 
dersi öğretmeni böyle olurmuş dedik.

A.Vehbi Ecer hocamız gerek öğretmen iken olsun ge-
rekse müdür yardımcılığı yaptığı sürede olsun her zaman 
öğrencilerinin yanında olmuştur. Öğrencilerin hatasını 
arayan zihniyete katılmadığını; hoş görüsünü ve yardım-
severliliğini eğitimin bir parçası olarak her fırsatta öne 
çıkarmıştır. Okulda sığara içtikleri 
ve sinemaya gittikleri için ceza alan 
öğrencilere sahip çıkmış, onları eğiti-
me kazandırmak için gayret etmiştir. 
Gerek öğretmenliği döneminde olsun 
gerekse idareciliği döneminde olsun 
bir kere bile öğrenciyi dövdüğü, haka-
ret ettiği, alaya aldığı duyulmamıştır. 
Öğrencisi tarafından sevildiği için onu 
kıskanan bazı hocalar A. Vehbi Ecer 
hocamızı ya takva sahibi olmamakla 
ya da inancının zayıflığı ile suçlamış-
lardır. Halbuki o her zaman öğrenci-
lerine sevgi ve bilgi yüklü olmalarını 
tavsiye etmiş, şahsiyetlerini ve kişi-
liklerini geliştirerek hayata atılmaları 
için gayret göstermiştir. Hocalarımızı 
anlatırken, “bir bahçıvan, daha güzel 
ve güçlü olmaları için gülleri budar, 
onlara karşı her türlü ilgiyi nasıl gös-
terirse hocalarınız da sizlerin yetişip 
hayata atılmalar için ellerinden geldi-
ği kadar çalışıyorlar, bilgi ve görgü ile 
donatıyorlar” derdi. 

İmam Hatip Okulu’ndan mezun olurken bende oluşan 
kanaat oydu ki A.Vehbi Ecer hocamız öğrencilerine verdi-
ği değer ile, çevresine karşı davranışlarıyla, nezaketiyle, 
sevgisiyle, güler yüzüyle, bilimsel ve mantıksal yorumla-
rıyla tam bir öğretmendi. Aradan on yıl geçtikten sonra 21 
Haziran 1977 de Kayseri Yüksek İslam Enstitüsüne asis-
tan olarak atandım. A. Vehbi Ecer hocam enstitüde dokto-
rasını yapmış tek hocaydı. Akademik çalışmanın ne demek 
olduğunu en iyi o biliyordu. Bu yıllar toplumsal, siyasal 
mücadelenin yoğun olduğu bir dönemdi. Çoğu öğrenci-
ler onu düzenin adamı, laik zihniyetin okuldaki temsilcisi 
olarak görüyordu. A.Vehbi Ecer ise okula ve öğrencilere 
bir zarar gelmemesi için yoğun gayret sarf ediyordu. Okul 
içinde çatışmanın olmaması için üstlendiği hoşgörü idea-
lini hikmetli anlatımıyla sürdürüyordu. Öğrenciler siyasi 
gruplara ayrılmışlardı. Zaman zaman öğrenciler derslere 
girmiyorlardı. Okulda yatılı kalan bir asistan arkadaşımız 
öğrenciler tarafından dövülmüştü. Hocalar arasında görüş 
birliği yoktu. 12 Eylül’den sonra okul bünyesinde öğrenci 
ve hocalardan kimsenin zarar görmemesi A.Vehbi Ecer’n 
entelektüel kesimle ilişkilerinin iyi olduğuna bağlanıyor-
du. Hocanın yaşadığı ve yetiştiği ortamın bu birikime mü-

sait olduğunun farkında olmayanlar 
hocayı devletin belli mercileriyle iliş-
kilendiriyorlardı.

 A.Vehbi Ecer hocam, İyi bir bi-
lim adamıdır. O, araştırmalarında 
görendir, gösterendir, sorgulayandır 
ve hepsinden önce düşünendir. Ehli 
Sünnet akidesine bağlıdır. Akılla nakli 
birleştiren; naklin akılla çelişkiye düş-
meyeceğini savunan İmam Matüridi 
ekolünün savunucularındandır. Bu 
bağlamda o, eserlerini ve konuşmala-
rını akıl ve nakil çizgisinde inandırıcı 
bir söylemle yazmış ve söylemiştir. O, 
ele aldığı makalelerini yazarken eski 
konulara yeni boyutlar kazandırmayı 
amaç edinen açılımlara yer vermiştir. 
O, İslam dünyasının geri kalmasını 
Müslümanların küllenmiş kalıpların, 
kullanılmaz yorumların peşine düş-
mekte bulur. Pörsümüş, eskimiş ka-
lıplardan yola çıkmanın insanın yara-
tıcı gücünü sınırlandıracağına inanır. 
İslam’ın özel gücüne kavuşması için 

M. Kemal ATİK

“12 Eylül’den 
sonra okul bün-
yesinde öğrenci 

ve hocalardan kimse-
nin zarar görmemesi 
A.Vehbi Ecer’n ente-
lektüel kesimle ilişki-
lerinin iyi olduğuna 
bağlanıyordu. Hoca-
nın yaşadığı ve yetişti-
ği ortamın bu birikime 
müsait olduğunun 
farkında olmayanlar 
hocayı devletin belli 
mercileriyle ilişkilen-
diriyorlardı.”
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AHMET VEHBİ ECER’in 

08 Aralık 2014 Pazartesi, 21. 45
Felek ne yaptı yaptı yine bize âl etti
İlim güneşiydi o nihayet zeval etti
Visal olmazsa olmaz hesap ettim tarihin:
Ahmet Vehbi hocamız bu gün irtihal etti

 ااحمد ووهھھھبى خوااجهھ مز بو گونن ااررتحالل اايیتدىى1887
 ووصالل     127+
2014 

DİĞER BİR TARİH

08 Aralık 2014 Pazartesi, 22. 00
Dostlarla her fırsatta bir hayli bezm eyledi
Yanlış yoldakilerle her zaman rezm eyledi
Evliya gelip hemen yazdırdı şu tarihi:
Ahmet Vehbi hocamız uçmağa azm eyledi

 ااحمد ووهھھھبى خوااجهھ مز ااووچماغهھ عزمم اايیلدىى1966
 ااووليیا    48 +
2014 
 

DİĞER BİR TARİH

08 Aralık 2014 Pazartesi, 22. 00
Dostlarla her fırsatta bir hayli bezm eyledi
Yanlış yoldakilerle her zaman rezm eyledi
Evliya gelip hemen yazdırdı şu tarihi:
Ahmet Vehbi hocamız uçmağa azm eyledi

 عالمى تركك اايیتدىى ااحمد ووهھھھبى بگ1294
 ررووحح مسروورر     720+
2014 

düşüncenin zenginleşmesini, sağlamlaşmasını savunur. 
Ona göre bugün İslam dünyası her şeyin bir çıkmaza gir-
diği bir çağı yaşıyor. Bir umutsuzluk,  felsefi umutsuzluk, 
itikadi umutsuzluk, sosyal umutsuzluk; yeni edebiyat, yeni 
sanat, yeni felsefe ve hatta yeni hayat tarzına yansıyan şey, 
bu çıkmazla ilgilidir.

A.Vehbi Ecer hocamız, aynı zamanda bir kültür adamı-
dır. O kültürü, insanın zamanı, geçmişi ve toplumun ha-
zırladığı ahlakiyat,  maneviyat, edebiyat ve dinin toplamı 
olarak telakki eder. Ona göre bu kültür bireyin ruhuna ço-
cukluğundan itibaren tedrici olarak girer. Dolayısıyla her 
bireyin insani kişiliği, sosyal şahsiyeti, o toplumun kül-
türel ve dini değerinden ibarettir. O halde herkes, toplu-
munun, tarihinin, maneviyatının ve kültürel değerlerinin 
değerini bilmelidir. Bu değerlerdir ki bir ulusu ebedi kılar.

A.Vehbi Ecer hocamızın gerek ilmi yönden gerekse 
sosyal yönden başarılı oluşunu neye borçlu olduğunu sor-
duğumuzda şu cevabı verirlerdi: “ Bir kere Allah bana çok 
değerli, ilmi irfanı seven, fedakâr ve anlayışlı bir eş nasip 
etti. Aile huzurum hiç zedelenmedi. Mutlu bir ömür sür-
düm. İşte tüm bunları sevgili eşime ve aileme borçluyum”. 

Bu yazımızda merhum hocamızı kısaca tanıtmaya ça-
lıştık. Kendisine rahmet diliyorum. İmam Hatip Okulunda 
Matematik, fizik ve kimya öğretmenim olan değerli eşleri 
hocam İnci Ecer hanımefendiye başsağlığı ve uzun ömür-
ler diliyorum. “ Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş.”

Vefatına Tarih

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ASLAN

Saygı değer hocamız öğretmen-yazar-fikir adamı 
Yar. Doç. A. VEHBİ ECER 07.12.2014 Pazar günü

***
Muhterem öğretmen Münevver BERKOK 

10.12.2014 Çarşamba günü

***
Değerli büyüğümüz İsmail ÇAYIRDAĞ 29.12.2014 

Pazartesi günü

***
İdealist eğitimci ve öğretmen R. Süleyman 

ÇAYIRDAĞ 31.12.2014 Çarşamba günü

***
İncesulu değerli öğretmen Ali ÇETİNKAYA 

06.01.2015 Salı 

***
Değerli Ülküdaşımız Orhan Köksal’ın annesi 

Renginaz KÖKSAL10.01.2015 Cumartesi günü 
vefat etmişlerdir.

Cümlesine Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 

Mekanları cennet olsun

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği

BAŞSAĞLIĞI
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Nutuk’ta 
Allah Nidaları  

Son yıllarda ülkemizde tüm şiddeti ile devam eden 
Türk ve Türkçülük düşmanlığının hedeflerinden biri de 
Atatürk’tür. Çünkü Atatürk, Türk’tür ve Türkçüdür. Bu 
mihraklar Atatürk’ün milliyetçiliğini sorgulamaktan kaçı-
nıp daha çok prim yapacağını umdukları konuları günde-
me taşırlar: Kimi zaman isyanları bastırma şeklini eleşti-
rir,  kimi zaman masondu falan, derler, kimi zaman ise din 
konusundaki duruş ve hareketlerini ele alırlar.  Bu şekilde 
davranarak belli çevrelere olan görev ve sorumluluklarını 
yerine getirirken saf ve temiz kişileri de etkilemek ister-
ler. Bu durum beni çok düşündürdü. Gerçeği ve doğruyu 
bulmak için Atatürk’e atılan iftiraların üzerine gittim. Şa-
şırtıcı sonuçlara ulaştım. Bunlardan bir kısmını sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Önce şunu söylemek isterim: Atatürk’ü anlamak iste-
yenler Nutuk’u mutlaka okusunlar. Nutuk 1927 yılında 
Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2. kurul-
tayında okunmuştur. Bizzat Atatürk tarafından kaleme 
alınmıştır. Mili Mücadeleyi ve arkadaşlarının bu mücadele 
sırasındaki çalışmalarını anlatmaktadır. Nutuk’u Atatürk 
ve arkadaşlarının ilk elden görüşlerini öğrenmede en gü-
venilir kaynak olduğu kanaatiyle incelemeye başladım. 
İncelemelerim sonucunda ulaştığım gerçeklerden birisi şu 
oldu: Atatürk’ün İslami inancı o kadar sağlamdır ki bunu 
tartışmak bile abestir. Nutuk’un her sayfasında sanki Allah 
nidaları yükseliyor.       

Osmanlı Türkçesi ile yazılan orijinal Nutuk’ta Allah’a 
atfen söylenen söz çeşidi 43 adettir. Sırasıyla ifade edecek 
olursak;

 26 yerde Allah ifadesi, 
 25 yerde İnşallah(Allahın izniyle),
 12 yerde Maazallah (Allah Korusun), 
   9 yerde Cenabı Hakk, 
   1 yerde Cenabı Allah, 
   1 yerde Cenabı Kadir, 
   6 yerde Cenabı Mevla, 
 10 yerde Huda sözcükleri geçer. Bitti mi, bitmedi el-

bette. 
   1 yerde  “Cenabı Hallalü Müşkülat”  geçer ki mana-

sını pek çok kişi bilmez. Sıkıntıları ortadan kaldıran Rabb 
demektir.  Bunun yanında 

  6 yerde Elhamdülillah,
  4 yerde Lutfu Huda, 
  4 yerde Yedullah (Allah’ın eli), 
  9 yerde İlahi,
  4 yerde bi Keremi Mevla, 

  2 yerde nezdi İlahi,
  2 yerde nezdi Hüda, 
  2 yerde emri Hüda geçer. 
  1 yerde geçen diğer ifadeler ise şöyledir; Azameti 

İlahi, Hafızı Hüda, Eltafı İlahiye, Feyzi Hüda, Bihikmeti 
Teala, Bilutfihi Teala, Bitevfiki Teala, Hüdavendi Kadir, 
Rab, Ruhu Kerim, Gayretullah, Lehül Hamd, Avni Hakk, 
Bimennihil Kerim, Eliyazü billahi Teala ve Tanrı geçmek-
tedir. Bitti sanmayın devam etmektedir. 1 yerde Cenabi 
Hafızı Hakiki (Gerçek Koruyan Allah), 

1 yerde Cenabi Hüdavendi Kerim, 
1 yerde Melanetkerane (Allahın lanetlediği), 
1 yerde Allahlık, 
1 yerde Tazallümü (Allah’a yakarış), 
2 yerde Vallahi (Allah’a yemin olsun), 
1 yerde Hüdayi Lemyezel (ezeli  Allah), 
2 yerde Biavnihi Teala (Allah’ın yardımı ile), 
1 yerde Hafızı Hüda(Koruyan ve kollayan Hüda), 
2 yerde Bikeremi Hüda (Allah’ın cömertliği-bağışı ile) 

geçmektedir. 
1 yerde geçen diğer ifade Cenabi Vahibül a’mal 

Hazretleri’dir ki; manası “istekleri ihtiyaçları veren Cena-
bi Allah” demektir. 

 900 sayfalık Nutuk’un 153 yerinde işte bu sözler geçer. 
Cümlelerdeki edep ve terbiye ifadelerini sayamadım. Eğer 
sadece Nutuk’ta geçen dini ifade ve sözler araştırılsa bir 
doktora tezi olur.  Nutuk’un sadeleştirilmiş baskılarında bu 
ve buna benzer ifadeler Allah veya Tanrı diye çevrilmiş 
Böyle bir uygulamadan sakınmak gerekir diye düşünüyo-
rum. Çünkü, anlam kaybı olmaktadır.

Şimdi sözün özüne gelelim. Yukarıda benim tespit et-
tiğim kadarıyla 43 ayrı Allah lafzı 153 yerde geçmektey-
ken hangi hakla ve hangi vicdanla hâlâ Mustafa Kemal’in 
inancı sorgulanabilir? Benim inancımın kimseyi ilgilen-
dirmeyeceği gibi bu ülkenin kurucularının inancından size 
ne?  Sözlerimizi Hz. Muhammed (a.s)’ın bir Hadisi Şerifi 
ile noktalayalım: “Hiç kimse, başka bir kişiye fasık (yol-
dan çıkmış) diye söz atamaz, kâfir diyemez. Eğer fasık 
dediği kimse fasık, kâfir dediği kimse de kâfir değilse, 
bu sıfatlar muhakkak onları söyleyen kimseye döner.” 
(Buhari,Edeb,44) 

Bu hadisi şerif, her Müslüman için bir ikazdır. Bu ikaza 
rağmen Atatür düşmanlığına devam ederlerse böylelerine 
söyleyecek bir sözümüz yoktur. Böylelerini ancak Allah’a 
havale ederiz.

Seyit Ali ERGEÇ
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Dünyanın en kutsal mesleği, hiç şüphesiz ki; öğret-
menliktir. Sağlam bir toplumu meydana getiren, o toplu-
mun fertlerini  adeta ince eleyip sık dokuyarak en güzel 
şekilde yetiştiren öğretmenler, daima baş tacı edilmelidir. 
Tarihimizde öğretmenler, hükümdarlardan  bile yüce 
sayılırken, günümüzde öğretmenlerimize hiç değer veril-
miyor. Geleceğimizin teminatı dediğimiz çocuklarımızı  
yetiştiren, onlara emek veren öğretmenlerimizin sorunla-
rını araştırdık. Bu sorunların sebeplerini bütün öğretmen-
lerimiz adına cevaplaması için Türk Eğitim-Sen Kayseri 
Şube Başkanı Ali Benli ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Öğretmenlerle ilgili sorunlara iktidarın eğilmesini isteriz.
Bundan sonra, öğretmenlerimizin bu sorunları  tekrar 
yaşamaması ve öğretmenlerimize hakettikleri kıymetin 
verilmesini temenni ediyoruz… 

BİLGİYURDU: Günümüzde eğitim sendikaları, 
Türkiye’de eğitim-öğretim ve öğretmen hakları konu-
sunda nasıl bir işleve sahiptir?

Ali BENLİ: Biz, eğitim-öğretim, bilim hizmetleri iş 
kolunda faaliyet gösteren sendikalar olarak 4688 Sayılı 
Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Yasasına göre faali-
yet gösteriyoruz. Biz mesleği öne çıkaran bir sendikacılık 
anlayışında değiliz. Eğitimi ve eğitim çalışanlarını bir bü-
tün olarak kabul ediyoruz. Hizmetlisinden tutun da pro-
fesörüne kadar herkesi kucaklama anlayışı içerisindeyiz. 
Ancak bazı sendikalar farklı alanlarda farklı faaliyetler 
yürütebiliyorlar. Liyakata, donanıma önem vermeyerek 
benim üyem, benim yandaşım öne çıksın anlayışındalar. 

Sendikacılık bir hak arama organizasyonudur. Biz Türk 
Eğitim- Sen olarak sendikacılığı şöyle özetliyoruz: 
Sendikacılık, haksızlık karşısında susmamak, hakkı tutup 
kaldırmaktır. Bu manada işi ehline verme taraftarıyız. Şu 
anda milli eğitim camiasında kıyamet koptu, işi ehline 
vermediler ve 73 bin eğitim çalışanının tasfiyesini ön 
gören bir yasa çıkardılar. Bu anlamda bir kalemde Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın hafızası silindi. Böyle bir anla-
yışla eğitime yaklaşılmaz. Birkaç yıldır yetkili sendika, 
Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen diye bir sendikadır.Bu 
sendika çalışanlardan yana bir tavır almalıdır. Söz konusu 
eğitim çalışanlarının hakları olduğu zaman, hep birlikte 
ortak bir çalışma ve ortak bir tavır ortaya koyup birlikte 
mücadele edebilmeliyiz. Hakkımızı gasp edenlerle müca-
dele etmek sendika olmanın bir gereğidir. 

BİLGİYURDU: Öğretmenlik hiç şüphesiz kutsal 
bir meslek… Ancak, günümüzde öğretmenlere karşı 
saygı, sevgi azalmış durumda… Üstelik öğretmenler 
şiddete maruz kalıyorlar; polisten, öğrenciden, hatta 
öğrenci velilerinden bile şiddet gördükleri oluyor. Siz-
ce öğretmene yönelik şiddetin sebepleri nelerdir?

Ali BENLİ: Hep söyleriz ya, öğretmenlik Peygamber-
lik mesleğidir diye. Bizler ilk emri “oku” olan bir dinin 
mensuplarıyız. Hz. Ali buyurmuş: “Bana bir harf öğrete-
nin 40 yıl kölesi olurum.” diye.Tarihimizden de bir örnek 
vereyim. Çaldıran Seferi’nde Yavuz Sultan Selim’in Ho-
cası İbn-i Kemal’de seferdedir. İbn-i Kemal’in atının aya-
ğından sıçrayan çamur Yavuz Sultan Selim’in kaftanını 

Ali Benli
TÜRK EĞİTİM SENDİKASI ŞUBE BAŞKANI

İLE SÖYLEŞİ
“Öğretmenlere hakettikleri değer verilmiyor”

“Geleceğimizin te-
minatı dediğimiz 
çocuklarımızı  ye-

tiştiren, onlara emek 
veren öğretmenlerimizin 
sorunlarını araştırdık. Bu 
sorunların sebeplerini 
bütün öğretmenlerimiz 
adına cevaplaması için 
Türk Eğitim-Sen Kayseri 
Şube Başkanı Ali Benli ile 
bir söyleşi gerçekleştir-
dik.”
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kirletir. İbn-i Kemal ciddi manada korkmuştur. Yavuz, za-
ten heybetli bir cihan padişahıdır. İbn-i Kemal, Yavuz’dan 
özür dilemeye çalışır. Kaftanını temizlemeye çalışanlara 
Yavuz aynen şu sözleri söyler: “Kesinlikle temizlemeyin, 
ben ölünce de sandukamın üzerine örtün. Âlimin atının 
ayağından sıçrayan çamur bile benim için çok kıymetli-
dir.” İlim adamına, öğretmene verilen önem tarihimizde 
bu şekildedir. Ancak son yıllarda öğretmene hakettiği 
bu değer hükümet eliyle verilmiyor. Eski Milli Eğitim 
Bakanlarından Hüseyin Çelik, öğretmenleri rencide edici 
açıklamalar yaptı. Dedi ki, “Bunlar az çalışıyorlar, çok 
para alıyorlar.”  Yine eski Milli Eğitim Bakanlarından 
Ömer Dinçer’de buna benzer açıklamalar yaptı. Ömer 
Dinçer’i savunmak adına Bülent Arınç şöyle bir konuşma 
yaptı: “Ben Ömer Dinçer’i tanırım. Kendisi öğretmen-
lere şahsiyet kazandırmaya çalışan ilkeli bir Bakandır.” 
Bülent Arınç’ın ifadesi bu. Şimdi düşünün, öğretmen 
camiası şahsiyetsiz bir toplum mu ki, Ömer Dinçer onlara 
şahsiyet kazandıracak? Ömer Dinçer’i de, Bülent Arınç’ı 
da bütün devlet idarecilerini de ye-
tiştirenler öğretmenlerdir. Daha çok 
değer vermeleri gerekirken şahsiyet 
kazandırmaktan bahsediyorlar. Hatta 
ataması yapılmayan öğretmenlerle 
ilgili bir hükümet yetkilisinin ifadesi 
çok üzücü ve rencide edicidir. Ay-
nen şöyle diyor: “Öğretmenler, yem 
bekleyen güvercinlere benziyorlar.” 
Bildiğim kadarıyla ataması yapıl-
mayan öğretmenlerden 40’ı intihar 
etti. Eskiden atalarımız öğretmenlere 
çocuklarını teslim ederken, “Eti senin 
kemiği benim” derlerdi. Ancak gü-
nümüzde öğretmenler şiddete maruz 
kalıyorlar. Bu da hükümet yetkilile-
rinin öğretmenlere hak ettikleri de-
ğeri vermemesinden kaynaklanıyor. 
Öğretmenlere hem ekonomik hem 
de sosyal statü açısından hakettikleri 
değer verilmelidir.

BİLGİYURDU: Bazı öğretmen-
lerimiz sınıflarda öğrencilere söz 
geçiremediklerinden, disiplini sağlayamadıkları için 
bir türlü ders işleyemediklerinden şikayetçiler. Öğret-
men otoritesinin sıfırlandığı bir yerde eğitim-öğreti-
min gerçekleşmesi mümkün müdür?

Ali BENLİ: Hükümet yetkilileri ve öğrenci velileri, 
öğretmene hakettiği değeri vermezlerse, öğrencinin gö-
zünde de öğretmen değersizleşiyor. Son yıllarda hükümet 
bir uygulama daha çıkardı. Alo 147 hattı. Bu hattı arayıp 
öğretmenleri ve idarecileri şikayet edebiliyorsunuz. Bu 
uygulama Hüseyin Çelik’in milli eğitim bakanı olduğu 
dönemde çıktı. Alo 147’ye yapılan ihbarların aslı olup 
olmadığına bakılmaksızın hatta, ihbar eden kişilerin ger-
çek şahıs olup olmadığına bakılmaksızın öğretmenler ve 
idareciler soruşturmaya maruz bırakıldılar. Öğretmenin 
itibarının sıfırlandığı bir yerde gerektiği şekilde ders iş-
lenmesi mümkün olmuyor. Şu anda biz Türk Eğitim-Sen 
olarak okulları sürekli ziyaret ediyoruz. Bir dokun, bin ah 
işit derler ya, gittiğimiz okullarda gerçekten çok büyük 
sıkıntıları yerinde tespit etme imkanımız oldu. Böylelikle 

öğrencilerin öğretmenlere saygı göstermediğine şahit ol-
duk. Bu manada hükümet eliyle geleceğimiz katlediliyor. 
Dünyada bir yarış var. Türkiye’nin de bu yarışta iyi yerle-
re gelmesi için öğretmenlerin de, okulların da gerekli ih-
tiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Ne 
yazık ki biz dünyadaki bu yarışta oldukça gerideyiz.

BİLGİYURDU: Öğretmenlerin saygınlığının elin-
den alındığı bir başka olay daha yaşandı. Başbakanın 
kızı matematik dersi sınavından zayıf not aldığı için, 
öğretmeninden sınav kağıdını görme talebinde bulun-
du. Öğretmeni, kağıdını kendisine veremeyeceğini an-
cak, kağıdının fotoğrafını çekmesine izin verebileceği-
ni söyledi.  Bunun ardından o öğretmen Başbakan’ın 
kızının bulunduğu sınıfa ders verme görevinden alın-
dı, onun yerine başka bir öğretmen görevlendirildi. Bu 
olayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ali BENLİ: Eğitimde veli olan kişilerin Başbakan 
veya Cumhurbaşkanı olması, kim 
olduğu, ünvanının ne olduğu hiç 
önemli değil. Öğretmen öğrencisine 
düşman değildir. Öğrencisinin yüksek  
not alması öğretmeni memnun eder. 
Öğrenci yeterli puan alamadığı için 
öğretmenin böyle bir şeye maruz kal-
ması ve bu şekilde rencide edilmesi 
kabul edilebilir bir durum değildir. 
Tarihimizde buna benzer bir olay ger-
çekleşir: Padişah 2. Murat, oğlu Fatih 
Sultan Mehmet ve Fatih’in hocala-
rından biri aynı odadadır. Hocalardan 
biri Padişah 2. Murat’ı bir konudan 
dolayı ikaz eder. Fatih de düşünür, 
bu hoca padişah olan babama bile 
sert konuşuyorsa, benimle hayli hayli 
konuşur diye. Burada padişah bile 
olsa,  hocaya karşı ne kadar saygılı 
davranılması gerektiği mesajı verilir. 
Ama bunu günümüzdeki idarecilerde 
göremiyoruz. Biz geçmişimizden hız 
alarak geleceğe ümitle bakmak du-
rumundayız. Fatih’in hocasına karşı, 

Padişah 2. Murat’ın saygısına bakın, bir de günümüzde 
Başbakanın kızına verdiği nottan dolayı öğretmenin ma-
ruz kaldığı duruma bakın. Öğretmene karşı yapılan bu 
saygısızlık kabul edilemez.  Biz Türk Eğitim-Sen olarak 
bunun altını kalın çizgiyle çizmek istiyoruz. 

BİLGİYURDU: Ankara’da haklarını aramak için 
eylem yapan öğretmenlere karşı polisin biber gazı ve 
tomalarla müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ali BENLİ: Hak aramak  için meydanlara çıkan in-
sanlara böyle bir muamele  gösterilmesi kabul edilebilir 
bir durum değil. Bu durumu kınıyoruz ve şiddetle pro-
testo ediyoruz. Eğer biz bir hukuk devletinde yaşıyorsak 
insanlar haklarını özgürce arayabilmelidir.

BİLGİYURDU: Türkiye, öğretmenlere özlük hak-
ları verilmesi bakımından dünyada son sıralarda yer 
alıyor. Öğretmenlerimizi çok çalıştırıyoruz, ancak 
diğer dünya ülkelerine göre daha az maaş veriyoruz. 

“Eskiden ataları-
mız öğretmenlere 
çocuklarını teslim 

ederken, “Eti senin kemi-
ği benim” derlerdi. Ancak 
günümüzde öğretmenler 
şiddete maruz kalıyorlar. 
Bu da hükümet yetkilile-
rinin öğretmenlere hak 
ettikleri değeri verme-
mesinden kaynaklanıyor. 
Öğretmenlere hem eko-
nomik hem de sosyal sta-
tü açısından hakettikleri 
değer verilmelidir.”
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Üstelik sınıflarımız da daha kalabalık. Öğretmenlere 
alın terinin karşılığı neden verilmiyor, eğitim sendika-
larının bu yönde bir gayreti yok mu?

Ali BENLİ: Bizim Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz 
şu: Bütün eğitim çalışanlarına insanca yaşayabilecek ka-
dar bir maaş verilmeli. Bu miktar nedir günümüzde, diye 
sorarsak, bu konuda  Türkiye İstatistik Kurumu’nun bir 
açıklaması var. Dört kişilik bir ailenin asgari geçimi için 
gereken miktar 4.135 TL. Bu devletin resmi bir kurumu-
nun açıklaması. Hükümet sürekli olarak, dünyanın 16. 
büyük ekonomisiyiz diyor.  Kişi başına düşen milli geliri 
3 bin dolardan 14 bin dolara çıkardıklarını söylüyorlar. 
Eğer 11 bin dolarlık bir artış olduysa, bu artış kamu çalı-
şanlarına ve eğitim çalışanlarına niçin yansımıyor, bunu 
düşünmek lazım. Bu kadarlık bir artış olduysa, hükümetin 
hesabına göre bir kişinin aylık ortalama olarak 10 bin 
TL maaş alması gerekiyor. Toplum mühendisliğini bu 
hükümet ciddi manada iyi yapıyor. Halkı yanıltmak adına 
ne lazımsa yapıyor.  Atalarımız demişler, güneş balçıkla 
sıvanmaz diye. Ortada bir gerçek var. Eğitim çalışanları 
çok çalışıyor, az  maaş alıyor. Öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı 15-16 olması gerekirken bunun 2-3 katı. 
Başöğretmen Atatürk döneminde, Kurtuluş Şavaşı’ndan 
yeni çıkılmış, yaralar yeni sarılırken o dönemde bir öğ-
retmenin aldığı maaş 22 Cumhuriyet altını. Hatta o dö-
nemde millet vekili maaşlarının az olmasından yakınanlar 
Atatürk’e gelirler maaşımız az diye şikayette bulunurlar. 
Ne kadar olsun diye sorarlar. Atatürk’ün ifadesi şudur: 
“Sakın öğretmen maaşını geçmesin.”  O dönemde mil-
letvekilleri öğretmenlerden daha az maaş (ödenek) alıyor, 
ancak günümüzde milletvekilleri öğretmenlerden 5-6 kat 
daha fazla maaş alıyorlar. Öğretmen itibarlı bir şekilde, 

geçim kaygısı taşımadan sınıfa girip ders anlatırsa çok 
daha başarılı olur. 

BİLGİYURDU: Sözlerinizi nasıl sonlandırmak is-
tersiniz?

ALİ BENLİ: Bilgiyurdu’na teşekkür ediyorum, milli 
konularda ciddi faaliyetlerde bulunuyor. Gençlerin ye-
tiştirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi adına önemli 
işler yapıyor. Bir de şu konuyu vurgulamak istiyorum: 
Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet son bulmalı, eğitim 
çalışanlarına hakettikleri değer verilmeli, hükümet yetki-
lieri eğitim çalışanlarını itibatsızlaştırmaya yönelik sözler 
söylemekten kaçınılmalıdır. Toplumun her kesimi öğret-
menlere hakettikleri değeri vermeli ki, geleceğimiz daha 
sağlam ve daha parlak olsun. Sözlerimi Başöğretmen 
Atatürk’ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Bu söz, mesaj 
yüklü ve yolumuza ışık tutacak bir söz. Diyor ki Atatürk: 
“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri 
tahsilin hududu ne olursa olsun; en önce ve herşeyden 
önce Türkiye’nin bağımsızlığına ve kendi benliğine, 
milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele 
etme gereği öğretilmelidir. Dünyanın milletler arası 
durumuna göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği 
ruhsal unsurlarla donanmış olmayan fertlere ve bu 
fertlerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık 
yoktur.” 

Türk çocuğu ve genci düşmanını da, dostunu da, Türk 
milletine yönelik tehditleri de, hain girişimleri de bilecek; 
bunu da okulda öğrenecek. Atatürk bunu söyleyerek yıllar 
öncesinden günümüze ışık tutuyor. Gençliğe Hitabe’nin 
de özümsenmesi, verilen mesajın doğru bir şekilde alın-
ması ve hayata geçirilmesi gerekir.         
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Ne zaman bir düğüne rastlasam, içimi hüzün kaplar: 
• Acaba derim, bu evlilik sebebiyle kimler mutlu, 
kimler bedbaht oldu? 
• Kurulacak yuva hısımlıklara mı, hasımlıklara mı 
vasıta olacak? 
• Kız ayrıldığı ev ile vardığı ev arasında köprü olabi-
lecek mi?
Gençler kendilerinin bu gününü sabırla bekleyen aile-
lerini gücendirmeden, onların hayır duasını alarak mı 
düğün yapıyorlar; yoksa en mutlu olacakları şu anda, 
büyüklerin boyunları bükük, kalpleri kırık mı?
• Ve... Daha bunlar gibi bir yığın soru istila eder 
beni… Gördüğüm veya duyduğum ufacık müspetlik-
lerle mesut olurum. Zira evlenenler milletimizin iki 
genci, kurulan aile de devletimizin temelidir. Ben, bu 
temelin, millî kültürümüze dayalı sağlam bir temel 
olmasını isteyenlerdenim.

Söz buraya gelmişken size, eski Türk yuvaları nasıl 
olurmuş; atalarımızın evlilik ve aile anlayışları ne imiş, 
onu söyleyeyim: 

“Yüzler, nasıl birbirinden ayrılmazsa; zırhın yakası, 
nasıl zırhtan kopmazsa; kayın ağacının kabukları ve kat-
ları nasıl sağlam ise; ince çift dikişler, nasıl sık ve bitişik 
ise;” EVLİLİK de öyledir: Ayrılmaz, kopmaz, sağlam, 
sık ve yan yana...

***
İnsan eliyle meydana getirilen yapıların en önemlisi 

ailedir. Çünkü ailede insan yetişmektedir. O insan ki, ye-
tişirse melekten üstün; yetişemezse hayvandan aşağıdadır. 

İnsan yetiştirmek çok zor ve çok da önemli bir iştir. 
Bunun önemini anlayabilmek için bitki üzerinden bir mi-
sal verelim: 

• Bu bitki nerede yetişir?  Nasıl yetişir? Hangi mev-
simlerde yetişir?
• Ona neler zarar verir? O, bu zararlardan nasıl koru-
nur?
• Bitkiler birbirlerinden nasıl etkilenir? Birinin fayda-
sına olan bir şey diğerine zarar verir mi?

Dikkat edilsin! Bitki yetiştirirken bile, bir yığın me-
seleyle karşı karşıya kalıyoruz; birçok hususu bilmemiz, 
ciddî bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. 

Ele aldığımız varlık, bitki değil de hayvan olsa, yuka-
rıdaki sorular en az ona katlanır. Çünkü hayvanlarda, bit-

kilere ilaveten, alışkanlık var, hareket var, ses var, sadakat 
var, mücadele var, korunma var... Bunların da bilinmesi 
ve her biri için ayrı ayrı metodlar kullanılması gerekir.

Peki, ya insan? İnsanda buna şunları da ekleyeceğiz: 
Akıl, fikir, şuur, inanç, ahlâk, tecrübe ve yüzlerce çeşidi 
ile duygu...

İşte aile, böylesine zor ve zorlu bir işin yapılacağı, 
yapılmak zorunda olunulan tek mekândır. Yabancı kül-
türlerin yurdumuzu istila ettiği şu netameli günlerde bu 
ne kadar da zor bir iş... Hele, kendisi tam yetişmemiş bir 
gencin çocuk yetiştirmesi daha da zordur.

Peki, ne yapalım? İşe nereden başlayalım? Yapılması 
gereken bunca işin hangisini başa alalım? 

Cevap: Ailenin korunmasını...

En sağlam yapımız olan Türk ailesini, bilerek veya 
bilmeyerek yıkmaya çalışanlar korumaya çalışanlardan 
bin kat daha fazladır. Bu acı gerçeği kabul ederek, ailemi-
ze dört elle sarılalım. Dikkatli ve dürüst olursak, dinimiz 
ve tarihimiz de bize yardımcı olacaktır.

Aile sağlamsa, diğer her mesele zamanla hâllolur. 
Sağlam ailede, aile fertlerinin kafası da dinç olur. Ailenin 
sağlam olması demek, ana babanın hareketini, konuş-
masını, çocukları düşünerek ölçülü yapması; inanç ve 
âdetlerinden kopmadan kendini geliştirip, yenilemesi 
demektir. Böyle aileler, huzurlu ve şuurlu ailelerdir. Bu 
ailede yetişen çocukların, dengesiz ailede yetişen çocuk-
lardan daha sağlam maneviyata sahip oldukları bilinmek-
tedir.

Çocuk örneksiz büyümez. Ona en yakın örnek ana ve 
babasıdır; o, onlara bakarak, onlardan etkilenerek maddî 
ve manevî dünyasını şekillendirir. Ana baba çocuğuna 
örnek olmayı bilmezse, çocuk da başkalarını kendisine 
örnek edinir. Erkek çocukları uzaktan, kız çocukları 
yakın çevreden örnek seçerler. Çocukların önüne tari-
himizi koyalım, örneklerini oradan alsınlar.

Doğuşları ile sevince gark olduğumuz ve ailenin neşe 
kaynağı olan çocuklarımızın, ileride iftihar edeceğimiz 
insanlar olabilmesi, şahsiyetlerinin müspet yönde geliş-
mesi ile mümkündür. Bunu temim edecek ise, ilk öğret-
menleri demek olan ana ve babasıdır.  

Büyük insanlar, nasıl o seviyeye geldiklerini anlatır-

YUVANIN DÖRT DUVARI DİKİLİRKEN
Hamza ERAVŞAR
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ken ne diyorlar: 
“Annem şöyle yapardı. Annem şöyle derdi. Babam 

şunu yapmamı isterdi. Babamın tavsiyesi şu idi…” De-
mek ki onların büyük insan olmalarının temeli ailede 
atılmış…

Biz, kendimizle beraber, çocukların geleceğini de 
düşünmek zorundayız. Herkesin malumudur ki, insan, 
beden ve ruh; başka bir deyişle, madde ve mana olarak 
iki unsurdan meydana gelmiştir. Acaba çocukların bedeni 
gelişip, büyürken, ruh dünyaları ne oluyor? O âlem hangi 
yönde, nasıl bir gelişme gösteriyor? Bahçeye diktiğimiz 
ağaç bile, bakımını yapmazsak, ya kuruyor; ya, dalı bir 
yana, kolu bir yana gidiyorken, terbiye edilmeyen çocu-
ğun maneviyat dünyası tıpkı o ağaç gibi eğri büğrü olmaz 
mı?

Çocuğun şekil alması yani terbiyesi iki yolla olmakta-
dır:

Ya“Üzüm üzüme bakarak kararır.” İnsanın ruhî 
yapısı çevresinden alacağı ilham ve 
tesirle kendiliğinden şekillenir.

Ya da“Ağanın gözü ata tımar-
dır.” Bir eğiticinin gözetimi altında 
ahenkleşip, nizam ve ölçü kazanır.

Aile bir eğitim ocağıdır. 
Aile, edep, gizlilik ve sırrın ko-

runduğu mübarek bir yerdir, bir dört 
duvar arasıdır. 

Aile huzur ve mutluluk yuvasıdır. 
Milletimizin, tarihteki gücünü ve 

büyüklüğünü inceleyenler, işin sırrı-
nın Türk aile yapısının sağlamlığında 
olduğunu görmüşler; bu sağlam yapı-
yı bozmak için çok uğraşmış ve maa-
lesef, başarılı da olmuşlardır. 

Bu kadar önemli ve ciddi bir yapı 
olan aileyi sağlam kuramıyoruz. Gü-
nümüzde aile, liberal Avrupa kültü-
rünün tesirinde kalınarak, iki kişinin 
verdiği kararla, heves ve arzu üzerine 
kuruluyor. 

Buna rağmen, böyle kurulan ailenin de temellerinin 
sağlamlaştırılması mümkündür; şayet, gençler bu eksik-
liğin farkına varır da, gönüllerini, zihinlerini örf-âdet, 
inanç ve tarih dünyasına açabilirlerse...

Yuvasını kurmuş olanlar için, “evlenilecek kişide şu 
özellikler bulunmalıdır” diye bir ölçü koymak artık çok 
geç... “Allah böyle istemiştir.” deyip, işi kadere havale 
etmek ve şöyle düşünmek gerek: “Şayet ben istenilen 
özellikte birisi değilsem, Rabbimin rızasını, çevremin 
sevgisini kazanmak için, şimdi neden iyi olmayayım?”

Bu soruyu kendisine samimi olarak soran genç, olgun-
laşmaya en süratli vasıta ile gider. Okuyarak, dinleyerek, 
düşünerek, görerek, insan kendisini geliştirebilir.

Ailenin dört duvarından en önemlisi terbiye idi; onu 
anlatmaya çalıştık; diğerleri; edep, sır, mahremiyet yani 

gizliliktir. Bunlar için de bir iki tavsiye yahut bir geri ka-
falı(!) öğüdü:

• Genç çiftler büyükleri yanında sesini yükseltmezler/
yükseltmezlerdi.
• Onların yanında “oğlum” “kızım” gibi sahiplenme-
lerde bulunmazlar/bulunmazlardı.
• Çiftler büyüklerine eşinden bahsederken, isim ye-
rine; “oğlunuz” “kızınız” “damadınız” “gelininiz” 
“yeğeniniz” “kardeşiniz” gibi tabirler kullanırlar/
kullanırlardı. 
• Büyükleri varken, kendi aralarında da fazla konuş-
mazlar/konuşmazlardı. 
• Aileler bir arada iken, oğlan kız tarafına, kız oğlan 
tarafına yakın durur/dururdu.
• Unutulmasın: Gelinin yüzünün yırtılması kadar onu 
çirkinleştirecek bir şey yoktur.
• Arkadaş hanımı, bir kadın değil, arkadaşın eşidir.

• Kadının, kadınlık hallerinden kim-
seye bahsedilmez. 
• Aileden konuşurken, kadınlığı çağ-
rıştırıcı sözler kullanılmaz. 
• Bizde ana, avrat ve bacı kıskanılır/
kıskanılırdı.
• İnsan, eşinden başkasının gözünün 
içine bakarak konuşmaz.
• “Latife latif gerek” denmiştir. Şaka 
yaparken ölçü kaçırılmamalı; argo-
dan, laubalilikten, el şakasından uzak 
durulmalı; hele kadınlarla asla şaka-
laşılmamalıdır.
• Ailenin bazı özel durumları olur. 
Bunlar ailenin dört duvarı arasında 
kalmalıdır. 
• Ketum olmak, yani sır saklamasını 
bilmek gerekir, zira: “Bir ağızdan 
çıkan bin ağıza yayılır.”

***
Yazımızı atalar ikazı ile bitirelim. 
Bir yanlış eş seçimi, bir yanlış 

çocuk eğitimi, sonunda insana şöyle dedirtir:
 Deh dersin, yürümezse at

Buyurursun, tutmazsa evlat 
Bir de hayırsız oldu mu avrat
Gir ağla çık ağla! Ölü senin neyine?

Fakat şöyle olursa durum başka:
Deh demeden yürüyen at
Buyurmadan yapan evlat
Bir de hayırlı çıktı mı avrat
Gir oyna çık oyna; düğün senin neyine?

Onun için bir büyüğümüz, Fethi Gemuhluoğlu der ki: 
“İşini değil, eşini bulan kurtulmuştur.”

“En sağlam ya-
pımız olan Türk 
ailesini, bilerek 

veya bilmeyerek yık-
maya çalışanlar koru-
maya çalışanlardan 
bin kat daha fazladır. 
Bu acı gerçeği kabul 
ederek, ailemize dört 
elle sarılalım. Dikkatli 
ve dürüst olursak, di-
nimiz ve tarihimiz de 
bize yardımcı olacak-
tır.”
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ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME VE 
ÖĞRENME STRATEJİLERİ-  V

Daha önce öğrenme stratejileri üzerine yazdığımız ya-
zıların devamı olarak öğrenme stratejilerine devam ediyo-
ruz. Önceki yazılarda, öğrenme strate-
jisinin ne demek olduğu ve öğrenmeyi 
öğrenme konusunda açıklayıcı bilgi-
ler verilmiştir. Daha sonra öğrenmeyi 
öğrenme stratejilerinden dikkat strate-
jileri ve tekrar stratejileri anlatılmıştı. 
Daha sonra anlamlandırmayı arttıran 
stratejilere giriş yapılmış, eklemleme 
stratejileri, anlamlandırmayı artıran 
stratejilerden örgütleme stratejileri ve 
okuduğunu anlama stratejileri ile bel-
lek stratejileri özetlenmiştir. Bu yazı-
da yürütücü biliş ve geri getirmeyi 
(hatırlamayı) artırıcı stratejiler özet-
lenmeye çalışılacaktır. Bu iki strate-
ji yine öğrenmeyi öğrenme kavramı 

içinde değerlendirilecektir. 
Yürütücü Biliş Stratejileri

Yürütücü biliş, bireyin kendi dü-
şünmesi, öğrenmesi, bilişsel (zihin-
sel) stratejileri ve ürünleri ile ilgi 
bilgisidir. Diğer bir deyişle, yürütücü 
biliş, bireyin kendi düşünme ve öğ-
renme yollarının farkında olması ve 
kendi öğrenmesini etkili olarak dü-
zenleyebilmesidir. Bu konuda otori-
te olan birçok bilim adamı, yürütücü 
bilişin iki temel öğeye sahip olduğu 
konusunda görüş birliği içindedir. 
Bu öğelerden biri; biliş hakkındaki 
bilgidir. Diğeri ise, biliş kontrol, iz-
leme, düzenleme gibi öz-düzenleme 
mekanizmasıdır(Ulusoy, et al., 2003).

Biliş hakkındaki bilgi, bireyin ken-
di düşünme ve öğrenme süreçleri hakkındaki bilgisini ve 
anlayışını kapsadığı gibi, belirli öğrenme durumlarında 
kullanmak üzere çeşitli öğrenme stratejileri hakkındaki 
bilgisini de kapsar. Örneğin; görsel öğrenmeye eğilimli bir 
öğrencinin, bilgiyi şematize ederek çalışması halinde daha 
çok bilgiyi öğreneceğini bilir. Şematize etmenin kendi için 
etkili bir yol olduğunu bilmesi gibi. Yürütücü bilişin ikin-
ci öğesi ise bilişi izlemedir. Bilişi izleme, bireyin, bir ta-
raftan öğrenilecek durumun özelliklerine uygun öğrenme 
stratejilerini seçme, kullanma, izleme ve değerlendirme 
sonuçlarına göre yenide düzenleme yapma yeteneğidir. 
Örneğin; görsel olarak öğrenme eğimli ağır basan bir öğ-
renci, yabancı dilde sözcük öğrenecek olsun, bu öğrenci 
kendi öğrenme biçimine ve öğrenilecek duruma en uygun 
öğrenme stratejisini seçecek; bu öğrenme stratejisi, bellek 
destekleyicilerden anahtar sözcük yöntemi olabilir. Öğ-
renci anahtar sözcük yöntemini kullanacak, öğrenmesin-
de anahtar sözcük yönteminin ne derece etkili olduğunu 
izleyecek ve sonuçlara göre bu yöntemi kullanmayı sür-
dürecek ya da bir başka stratejiyi deneyecektir. Yürütücü 
bilişin ikinci öğesi daha çok işlemsel bilgiyi kapsamak-
tadır ve ilköğretimin ilk yıllarından itibaren özellikle de 
3., 4. ve 5. sınıflardan itibaren öğrencilere etkili olarak 
öğretilebilmektedir(Senemoğlu, 2002).

Yürütücü biliş ile bilişi yönetmenin farklı kavramlar 
olduğunu düşünen araştırmacılar da vardır. Flavel (1987), 
bilişsel strateji ve bilişi yönetme stratejilerini birbirinden 
ayırmaktadır. Flavel’e göre, bilişsel stratejiler bilişsel geli-
şimi sağlamak için kullanılır, oysa bilişi yönetme stratejisi 
bilişsel gelişimi izlemek (monitoring) için kullanılır. Ör-

İbrahim GÜNGÖR
ibrahimgungor38@hotmail.com

“Biliş hakkındaki bil-
gi, bireyin kendi dü-
şünme ve öğrenme 

süreçleri hakkındaki bil-
gisini ve anlayışını kapsa-
dığı gibi, belirli öğrenme 
durumlarında kullanmak 
üzere çeşitli öğrenme 
stratejileri hakkındaki 
bilgisini de kapsar.”
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neğin; bir sayı listesinin toplamını elde etmek için bilişsel 
strateji o sayıları toplamak olabilir, oysa bilişi yönetme 
stratejisi toplanın doğrululuğundan emin olmak için ikinci 
kez toplamak olabilir(Öztürk, 1995). 

Yürütücü Biliş Stratejileri
Yürütücü biliş stratejisi olarak MURDER sistemi adı 

verilen ve SQ4R’dan daha karmaşık bir strateji olan bu 
sistem(Senemoğlu, 2002);

M: Mood: Bu basamaktaki etkinlikler; çalışma planı 
yapma; zaman çizelgesi düzenleme ve öğrenme birimin-
deki dikkat düzeyini izlemedir.

U: Understand: Öğrenme birimindeki önemli ve güç 
fikirleri belirleme.

R: Recall: Kapsamı kendine özgü bir biçimde ifade-
lendirme.

D: Digest: Öğrendiklerini yansıtma, anahtar noktaları 
ve güçlük olan noktaları yeniden çalışarak sindirme.

E: Expand: Bilginin uygulanmasına ilişkin kendine 
soru sorma.

R: Review: İzleme sonuçlarına göre hatalarını analiz 
etme ve çalışma yöntemlerini değiştirme ya da uygun hale 
getirme.

Bu strateji, bir bakıma öğrencinin kendi bilişsel ve du-

yuşsal özelliklerini tanıyarak kendine özgü bir çalışma za-
manı ve planı yapmasını, kendi öğrenmelerini izlemesini 
ve sonuçlara göre de öğrenme düzenini sürdürmesini ya da 
stratejisinde değişme yapmasını sağladığından bir yürütü-
cü biliş stratejisi olarak düşünülebilir. 

Geri Getirmeyi (hatırlama) Artırıcı Stratejiler 
Kodlamaya (anlamlandırma) yardım eden strateji-

ler, geri getirmeyi ya da hatırlamayı kolaylaştırmaktadır. 
Bilgiyi kodlamada kullanılan benzetimler, bellek destek-
leyiciler, kendi kendine soru sorma, uzamsal temsilciler 
oluşturma, bilginin geri getirilmesine de yardım eden stra-
tejilerdir. Bilgi ne kadar etkili bir biçimde anlamlandırı-
larak uzun süreli belleğe yerleştirilirse geriye getirilmesi 
de o kadar kolaylaşır. Not alma, birçok öğrenci tarafın-
dan hatırlamayı kolaylaştırmada yaygın olarak kullanı-
lan bir stratejidir. Not almanın ürünü olan notlar, bireye 
dışsal depo olarak da hizmet ettiğinden bazen not alma, 
dışsal hatırlama stratejisi olarak adlandırılmaktadır. Yapı-
lan araştırmalar, kendine özgü not alan ve yeni öğrenme-
lerinde bunları kullanan öğrencilerin performansının, yeni 
öğrenmeleri önceki notlarıyla ilişkilendirmeyen öğrenci-
lerin performansından daha iyi olduğunu göstermektedir 
(Senemoğlu, 2002).

Günümüzde öğrenmenin etkili olması için öğrencinin 
daha etkin olması gerekmektedir. Yürütücü biliş hakkında 
öğrencilerimizin bilgilendirilmesi, onların kendi öğren-
melerini yönetebilmelerine yardım edecektir. Bu noktada 
okurlara yararlı olmasını diliyorum, saygılarımla…
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BİR EĞİTİM EMEKTARI ÇAYIRDAĞ 
HOCA’NIN ARDINDAN

O sadece bir öğretmen değildi, o sıradan bir müdür hiç 
değildi. Bir hocadan, bir müdürden çok fazlasıydı. Dosttu… 
Babaydı… Kardeşti… Arkadaştı… 

Mucur lisesinden hocamdı. Lisedeki ilk tiyatro oyunu-
muz Deli Dumrul’da tüm dekoru yokluk içerisinde birlikte 
hazırlamıştık. Çeşme başındaki bir 
sahne için gerçeğine çok benzeyen 
bir çeşmeyi mukavvadan günlerce 
emek vererek yaptığında; “şu bi-
zim hoca ne maharetli bir adam” 
demiştim. Elinden her iş gelirdi. 
Eline alet edevatın her türlüsü ya-
kışırdı. Maharetliydi…

O oyunda küçücük bir ilçedeyiz 
laf söz olur mu ki diye Dumrul’un 
karısı Elif’i oynamaktan tereddüt 
ettiğimde onun şefkatli, güçlü, ko-
ruyan sesinden cesaret alıp oyna-
maya karar vermiştim. “Şu bizim 
Hoca ne heybetli bir adam” demiş-
tim. Heybetliydi… İnsana güven 
verirdi. İkna ederdi, inandırırdı…

Liseler arasında düzenlenen 
Mehmet Akif şiirlerini güzel oku-
ma yarışmasında, “İstiklal Marşı” 
ile Mucur Lisesini temsil ettiğimde 
gururla ilk o kucaklamıştı. Ağla-
maktan ıslanmış bağrına bastığın-
da “seninle iftihar ediyorum” diye 
ilk defa söylemişti. Şiir dinlerken 
ıslanmış yakasını gördüğümde; 
“şu bizim hoca ne koca yürekli 
adam” demiştim. Çok duygusal-
dı, çok merhametliydi velâkin bir 
şiir dinlerken ağlayabilecek kadar 
koca yürekliydi…

Öğretmen olduğumda, eşimle 
aynı okulda görev yaptıklarında 
yollarımız bir kez daha kesişmişti. 
Üzerimde, yetişmemde çok eme-
ği olan hocam; meslektaşımız, 
arkadaşımız olmuştu. Kırşehir 

Lisesi’nin onunla başlayıp, onunla biten geleneksel öğret-
menler günü yemeklerinde hep birlikte Türk Sanat Müziği 
şarkılarını icra ederdik. Kendisinin yoğun ısrarı ile Muzaf-
fer Hocam Hüma Kuşu’nu söylemeye başladığında gönül 
telimiz elif elif incelir, biz daha üstüne şarkı söyleyemez-

dik. Böyle gecelerde Hocam, misa-
firlerine bazen kendi yazdığı öğret-
men şiirlerini okurdu. Şiir yazma 
yeteneği olduğunu da bu gecelerde 
görmüştüm. “Şu bizim hoca ne 
entelektüel bir adam” derdim. En-
telektüel birikimi çok iyiydi. Ülke 
meselelerinden sanata, her konuda 
söyleyecek bir sözü mutlaka vardı. 
Çok okurdu, yazardı. Entelektüel 
olmanın da ötesinde bulunduğu her 
ortamda çevresindekilere ışığını 
yayan bir aydındı. Çok yönlüydü. 
Şu bizim hocaya da ” her şey yakı-
şıyor” derdim. Hep doğru zaman-
da doğru işler yaptığı için ona her 
yaptığı yakışırdı…

Çok çalışkandı. Bir taraftan 
Kırşehir Lisesi’nin bahçe düzenle-
mesini kantinci Orhan’ımızla bir-
likte yaparken, elini eğitimden de 
hiç çekmezdi. Onun müdürlüğünü 
yaptığı Kırşehir Lisesi sınavla öğ-
renci alan okullarla yarışırdı. Ku-
rumsal kimliği oluşmuş bu devlet 
genel lisesinden her yıl Boğaziçi-
lere, ODTÜlere, Bilkentlere öğ-
renci gönderilir; veliler bu okula 
öğrencilerini kayıt yaptırabilmek 
için araya hatırlı kişileri koymaya 
çalışırlardı. 

Güzide bir okulumuzun mü-
dürlüğüne atandığımda, elinde içi 
alet - edevat dolu bir takım çantası 
ile hayırlı olsun ziyaretime gel-
mişti. “Erkek aklımla bir bayan 
müdireye ne alınır bilemedim. 

Doç. Dr. Ayfer ŞAHİN

Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

“Kıymetli Hocam, Süleyman ÇA-
YIRDAĞ ile o kadar çok anımız 
birikmiş ki, hangisini anlata-

cağımı bilemedim. Heybetli, güçlü, 
kocaman yürekli, iyi adamların hiç 
ölmeyeceğini düşünüyorum ve her 
seferinde boş bulunuyorum. Çok er-
kendi, daha birlikte yaşayacağımız 
çok şeyler var idi. Bahçelerimizi ya-
rıştıracaktık baharlarda, müjdelerim 
vardı daha ona. ”
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Bari işe yarasın diye takım çantası aldım. Bir müdürün en 
yakın yardımcısı bu çantadır, senin elinden her iş gelir, bu 
çantada senin kullanamayacağın bir alet yok.” demişti o 
güvenen ve güven veren sesiyle. Giderken bana ikinci kez 
“seninle iftihar ediyorum” dediğinde onurların en yücesin-
den birini yaşıyordum. Bir hocanın öğrencisi ile iftihar et-
mesi ne büyük şerefti. Bu iftihar benim için çok kıymetliy-
di. Devralınmış bir emanet gibiydi. Bu emanete hıyanetlik 
etmek bize yakışmazdı. Hocanın adına halel getirilmezdi…

Emekli olduğunda epey bir zaman alışamamıştı emekli-
lik fikrine. Oysa O, “emekli” olamamıştı, “emektar” olmaya 
devam etmekteydi. Millî Eğitim’de hak ettiği yere gelme-
mişti. Çok daha iyi yerlerde hizmet edebilecekken Kırşehir 
Lisesi Müdürlüğü’nden emekli olduğunda bana; “Sende 
kendimi görüyorum. Çok mahirsin, maharetlisin, ama müte-
vazısın. Ben keşfedilmeyi beklerken emekli olmak zorunda 
kaldım. Lütfen sen benim gibi yapma. Keşfedilmeyi bekler-
ken yaşlanma, çok güzel yerlerde çok güzel hizmetlere talip 
ol, kendini keşfettir.” demişti. Kulağıma küpe yaptığım bu 
öğüdünden sonra doçent olduğumda ana-babamdan sonra 
ilk onu aramıştım. Hastaydı, çok hastaydı… Ona moral ol-
sun, evladı ile, talebesi ile bir kez daha iftihar etsin istemiş-
tim. Öyle de olmuştu. “ Seninle iftihar ediyorum, durmak 
yok” demişti. Ne demek istediğini anlamıştım… 

Kıymetli Hocam, Süleyman ÇAYIRDAĞ ile o kadar 
çok anımız birikmiş ki, hangisini anlatacağımı bilemedim. 
Heybetli, güçlü, kocaman yürekli, iyi adamların hiç ölme-
yeceğini düşünüyorum ve her seferinde boş bulunuyorum. 
Çok erkendi, daha birlikte yaşayacağımız çok şeyler var idi. 
Bahçelerimizi yarıştıracaktık baharlarda, müjdelerim vardı 
daha ona. 

O sadece bir öğretmen değildi, o sıradan bir müdür hiç 
değildi. Bir hocadan, bir müdürden çok fazlasıydı. Dost-
tu… Babaydı… Kardeşti… Arkadaştı… Bir dava ve gönül 
adamıydı… Türk İslam ülküsünü en yüce yaşayan alperen-
lerden biriydi… Talebelerin hocalarında hakkı olur mu bil-
mem? Ettim demeye cüret de edemem…

Ebedi mekânı nurlar içerisinde cennet olsun…

Bir çınar devrildi, sessiz mi sessiz,
Süleyman Hoca’mız göçtü dünyadan.
Eğitimde devdi, sevdik hepimiz,
Bir gönül adamı göçtü dünyadan.

Mucur oldu O’nun yurdu, ovası,
Vatandı, milletti, O’nun sevdası,
Türk- İslam aşkıydı, derdi, davası, 
Bir ülkü neferi göçtü dünyadan.

Adam gibi adam, taviz vermezdi,
Gözü pekti, asla boyun eğmezdi,
İlkeliydi, yalan nedir bilmezdi,
Doğruluk timsali, göçtü dünyadan.

Kanser illetini yıllarca çekti,
Tedavi sürerken, ömrü tüketti,
Sabırlar çekerken, tevekkül etti,
Yalvardı Rabbine, göçtü dünyadan.

Hastaneler gezdi, çare olmadı,
İbrahim fedakâr, yaralar sardı,
Çarşamba gününde dünya karardı,
Yürekler yanarken, göçtü dünyadan.

Acıyı çekerken, özürler diler,
Mert yaşadı, dostlarını hep sever,
İçi kan ağlarken, yine de güler,
Şifayı bulmadan, göçtü dünyadan.

Bir liderdi, güçlüklerden yılmadı,
Siyasetçilerden emir almadı,
Hep öndeydi, hiç de geri kalmadı,
Sevenler ağlarken, göçtü dünyadan.

Ruhi derler, Kayseri’de, yurdunda,
Onurluydu, devam etti, yolunda,
Bir markaydı, eğitimin dalında,
Helallik dileyip, göçtü dünyadan.

Otuz yıl hizmette bıraktı izler,
Çayırdağ’ı daim arıyor gözler,
İDARİ dostundan, şiirler, sözler,
Mevla’ya kavuştu, göçtü dünyadan.

“Keşfedilmeyi beklerken yaş-
lanma, çok güzel yerlerde çok 
güzel hizmetlere talip ol, ken-

dini keşfettir.” demişti. Kulağıma 
küpe yaptığım bu öğüdünden sonra 
doçent olduğumda ana-babamdan 
sonra ilk onu aramıştım. Hastaydı, 
çok hastaydı… Ona moral olsun, 
evladı ile, talebesi ile bir kez daha 
iftihar etsin istemiştim. Öyle de ol-
muştu. “ Seninle iftihar ediyorum, 
durmak yok” demişti.”

GÖÇTÜ DÜNYADAN
Rahmetli Ruhi Süleyman Çayırdağ için

Ali AYDEMİR
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DEĞERLİ EĞİTİMCİ 
SÜLEYMAN ÇAYIRDAĞ VEFAT ETTİ

Dergimizin yazarlarından Mehmet Çayırdağ’ın kardeşi 
olan değerli eğitimci Ruhi Süleyman Çayırdağ 31.12.2014 
Çarşamba günü Mucur’da vefat etti. Merhumun cena-
zesi 01.01.2015 Perşembe günü Mucur çarşı camiinde 
öğle namazından sonra kılınan cenaze namazını müteakip 
memleketi Talas’a getirildi. Talas’ta da ikindi vakti cenaze 
namazı kılındı. Merhum öğretmen eller üzerinde taşınarak 
Cemil Baba Mezarlığında 2 gün önce rahmetli olan babası 
İsmail Çayırdağ’ın yanı başına defnedildi. Her ikisinin de 
mekânları cennet olsun.

Mucur’daki cenaze töreninde merhumun ailesi adına 
ağabeyi Mehmet Çayırdağ, arkadaşları adına AEÜ Ahilik 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kâzım 
Ceylan, öğrencileri adına da Kırşehir Belediye Başkanı Ya-
şar Bahçeci anlamlı ve duygu dolu konuşmalar yaptılar.

Kâzım Ceylan hoca şunları söyledi:
Değerli dostlarım, kardeşlerim,
Sevgili kardeşim, can dostum, arkadaşım Süleyman 

ÇAYIRDAĞ’ı ebediyete uğurladığımız 2015’in ilk gününde 
acımız büyük… Hepimizin başı sağ olsun… Türk milletinin 
başı sağ olsun… Allah (c.c.) rahmetini esirgemesin.

Değerli dostlarım,
Bilinmesini isterim ki, Süleyman ÇAYIRDAĞ’lar kolay 

yetişmiyor. O, Tanrı dağlarından doğan Türklüğün saffeti 
ile Hira dağından doğan İslâmın yüceliğini, muhteşemliğini, 
Erciyes dağının eteklerinde gönlünde birleştirmiş büyük bir 
dâva adamı idi.

Şehadet ederiz ki; O, yaratılmışı Yaratandan dolayı seven 
bir gönül adamı idi.

O, milletine sevdalı, toprağına sevdalı alperenlerdendi. 
Gerçek bir mümin idi.

Yine şehadet ederiz ki;
Süleyman ÇAYIRDAĞ gerçek bir dosttu, Hakika-

te dosttu, İnancına dosttu, Milletinin değerlerine dosttu, 
Peygamber’e dosttu, Allah’a dosttu…

Yine dünyada ve ahirette şehadet ederiz ki; O, dört başı 

mâmur bir eğitimci ve idareci idi. Yetiştirdiği binlerce öğ-
renci onun ıspatıdır. O, milletinin dertleriyle dertlenmiş; 
sevinçleriyle mutlu olmuş; Allah’tan başka kimseye kulluk 
etmemiş, hayatı boyunca O’nun rızasını kazanmak için 
gayret sarfetmiş bir karakter abidesi idi… Oruç Beğ tarihin-
de ahiler için “Haktan gelici, Hakk’a gidici, dünya malına 
minnet etmeyici” idiler denilmektedir. Bu özellikleri taşıyan 
Süleyman ÇAYIRDAĞ gerçek bir ahi idi. Bizim de Ahi 
Meclisimizin yıllardır devamlı bir üyesi idi. O’nu çok özle-
yeceğiz. 

İnancımızın ve Ahiliğin değerleri olan doğruluğun, 
dürüstlüğün, cömertliğin, çalışkanlığın, yiğitliğin, misafir-
perverliğin, kardeşliğin, örnek aile reisliğinin, hasbiliğin, 
dâva adamlığının timsali olan can dostuma Allah’tan rahmet 
diliyorum. 

Son konuşmalarımızdan birinde bana ve aile yakınlarına 
“Ben herkese hakkımı helâl ediyorum, onlar da haklarını 
helâl etsinler” demişti. “Hakkınızı helâl ediniz…”

Mekânı cennet olsun… Tekrar hepimizin ve milletimizin 
başı sağ olsun. Allah rahmetini esirgemesin…

SÜLEYMAN ÇAYIRDAĞ
1950 yı-

lında Talas’ta 
dünyaya gel-
di. İlk ve orta-
okulu orada, 
Liseyi Kayse-
ri Lisesinde 
tamamlad ı . 
1970 yılında 

Kayseri Müzesinde kısa süre memurluk 
yaptıktan sonra Gaziantep Eğitim Ens-
titüsünde tahsilini tamamladı ve Kırşe-
hir Kale Ortaokuluna fizik öğretmeni 
olarak tayin edildi. Daha sonra yedek 
subay olarak askerliğini yaptı. 1976 yı-

lında Pazarören Öğretmen Okulunda 
müdür yardımcısı olarak görevlendi-
rildi. 1978 deki Ecevit iktidarında ora-
daki bütün vatanperver öğretmenlerle 
birlikte tayini çıkarıldı ve onun şansına 
Mucur Lisesi çıktı. Bu lisede fizik öğ-
retmeni ve müdür yardımcısı iken aynı 
lise öğretmenlerinden Yıldız hanımla 
evlendi. Bu evlilikten Nur ve Ahu isimli 
iki kızı ve Ali isimli bir oğlu oldu. İmti-
hanlara girerek dört yıllık lisansını ta-
mamladı. Daha sonra, o zaman şehirde 
tek lise olan Kırşehir Lisesi Müdürlüğü-
ne getirilen Süleyman Çayırdağ burada 
on yıldan fazla görev yaptıktan sonra 

emekliye ayrıldı.
Orta öğretim hayatında ve bilhassa 

Gaziantep Eğitim Enstitüsünde vatan, 
millet ve Türklük için hayatını ortaya 
koyarak mücadele eden Süleyman Ça-
yırdağ, resmi görevlerinde kendisini 
devlete feda edecek şekilde görevini 
yerine getirdi ve şimdi kendisini min-
netle anan binlerce vatan evladını ye-
tiştirdi.

Genç sayılacak yaşta, 64 yaşında 
31 Aralık 2014 tarihinde vefat edip 
Talas’taki aile kabristanına defnedilen 
Süleyman Çayırdağ’a Cenab-ı Hak’tan 
rahmetler dileriz.
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KIZIM NUR’A
Rahmetli Süleyman Çayırdağ’ın kızına yazdığı şiir

Nisan- 1999- Kırşehir- Süleyman ÇAYIRDAĞ
Not: Arşivindeki bu şiiri bize gönderen Ali Aydemir’e teşekkür ederiz.

Canım kızım, hayatın acımasız çarkında,
Elbet dolaşacağız, olmasak da farkında,
Kimisinin işleri, gidiyordur arkında,

Bizim işler nasıl sarpa sarar, zor olur,
Tuttuğumuz kopsa da, ateş olur, kor olur.

Şanslıdır bazıları, ta doğuştan kaderli,
Arkası kuvvetlidir, dayılı ve pederli,
Hile, hurda işleri, zannedersin hünerli,

Tırnakla kazısak da, başarımız nar olur,
Yazın işe başlasak, boran olur, kar olur.

Çoğu vurdumduymazdır, bağırsan, şükür derler,
Yalandan çekinmezler, yüzüme tükür derler,
Sahtekârlık diz boyu, bu da bir zikir derler.

Ahlaksızlık huy oldu, bizim için kir olur,
Edep, hayâ önemli; doğru tekdir, bir olur.

Başarılı görünür, az yapar, çoksatarlar,
Bunu küçümser isen, sağa sola çatarlar,
Sert kayaya çarpınca, erkeklik der, kaçarlar.

Bunlar erkek değil ki; paltoları çar olur,
Numara yutulmazsa, gözleri bir far olur.

Ben çalışmayayım da, herkes işini yapsın,
Devleti tokatlayıp, bir kaç ihale kapsın,
Günah, sevap mühim mi, onlar paraya tapsın,

Bundan medet umulmaz, kumar olur, zar olur,
Böyle halde dünyamız, zindan olur, dar olur.

Siyasete girerler, bizim parti çok yaşa,
İktidara gelirlerse, liderimiz bir paşa,
Seçimi kaybederse, benim partim mi? Haşa,
Siyasetçi aslında, halka hizmetkâr olur,
Hizmeti şurda dursun, sanki hükümdar olur.

Eskiden iş ararken, önemliymiş liyakat,
Şimdi önemsiz bunlar, önemlisi sadakat,
Makama gelmek için, bir kaç sefer takla at,

İyi idarecinin görevi bir sır olur,
Otorite olmazsa, iş yerinde hır olur.

Onlar gibi olanlar, hayat hakkını bulur,
Farklı düşünemezsin, sakın ha, sorun olur,
Kuralı belirlerler, uyarsan seni korur,

Yoksa işin bitmiştir, yaşaman zinhar olur,
Dünyaya sığdırmazlar, ölümün hunhar olur.

Böyle çarpıklıkları, saymakla bitiremem,
Düşündükçe çıldırıp, aklımı yitiremem,
Ne kadar uğraşsam da, bir çözüm getiremem,

İnatla uğraşırsak, bunlar kaçar pır olur,
Dedikoduya başlar, işleri dırdır olur.

Olumsuzluğa bakıp, karamsar olmamalı,
Dikenler arasında, güller hiç solmamalı,
Yarım bardağa bakıp, su bitti sanmamalı,

Yanlış, yakışmaz bize; inancımız sur olur,
Yanlışlara dur diyen, hanım kızım NUR olur.
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Kayseri, söylenildiği gibi üniversitesi ile resmi kurum-
ları ile özel hastaneleri ile Orta Doğu’nun bir tıp merkezi 
haline gelmek üzere gelişimini hızla sürdürmektedir. Bun-
dan tabii ki çok memnunluk duymaktayız ve bir Kayseri-
li olarak iftihar etmekteyiz. Hani derler ya Allah bunların 
yokluğunu göstermesin, lazım da etmesin. Yetişmiş bu 
kadar hocalarımız, doktorlarımız, milletimizin en önemli 
dayanağı, sığınacak kucağı olmuştur veya olması gerek-
mektedir. 

İki yıldan fazla kanser 
hastalığı ile uğraşan bira-
derimiz eğitimci Süleyman 
Çayırdağ’ı bir ay kadar önce 
kaybettik. Bu menfur hasta-
lığa üç yıl kadar önce yaka-
lanmış, bir yıl kadar, yer-
leşmiş olduğu Kırşehir’de 
tedavi gördükten sonra ora-
da bunun üstesinden geline-
meyeceğini görerek tedavi-
yi Kayseri’ye aktarmış, bir 
özel hastanede bir müddet 
işlemler yapıldıktan sonra 
üniversite hastanesine inti-
kal edilmişti.

Mesane kanserine yaka-
lanmış ve hastalığı biraz da 
ilerlemiş olan biraderin ilk 
araştırması üroloji bölümünde oldu ve vakit geçirmeden 
mesanenin alınıp lenflerin temizlenmesine karar verildi. 
Bir gün sabahtan akşama kadar, sağ olsunlar çok uzun bir 
ameliyatla biraderin mesanesi alındı ve kanser olabilecek 
organları temizlendi. Böbreklerin akıntısı (idrar) birer hor-
tum (diren) la sun’i keseye bağlandı. Bu ağır ameliyattan 
sonra hemen hastanın kemoterapi alması gerekiyordu. 
Ancak rezalet bundan sonra ortaya çıkmaya başladı. Böb-
reklerin akıntısı keseden çok karın içine dolmaya, buradan 
da ameliyat yaralarından dışarı akmaya başladı. Biraderi 
ameliyat eden prof.la müteaddit defalar görüşüp idrarın 
yaralardan aktığını söylememize rağmen, o her defasında 
“ o akıntılar, idrar değil, yaraların akıntısı, bazı hastalarda 
oluyor, on, onbeş gün sonra kesilir, biz görüyoruz, bilmi-
yor muyuz?” diye cevap veriyordu. Gördüğümüz kadarı ile 
akıntı rengi ve kokusu ile idrardı ve keseden çok, yaraların-
dan akıyordu ve her yerini, üstünü başını, yatağını yorganı-
nı mahvediyordu. Ayrıca yaralardan sızan bu akıntı sebebi 
ile enfeksiyon riski vardı ve bu sebeple de kanser için ya-
pılacak ışın ve ilaç tedavisine geçilemiyordu. Neticede bu 
rezaletle üç ay mücadele ettikten sonra beyler, kaçıntının 
idrar olduğuna karar verdiler ve bunun sebebinin böbrekle-

re bağlanan direnlerin küçük geldiği, uygun ölçüde olanla-
rının Almanya’dan ithal edilmesi gerektiği sonucuna ulaş-
tılar. Neticede uygun direnler geldi ve konu çözüldü. Tabii 
bunlar da sık sık değiştiriliyordu ve Süleyman artık narkoz 
almaktan yılmıştı ve bu işlemleri narkozsuz yaptırıyordu.

Uzun zaman geçtikten sonra nihayet kanser (onkoloji) 
kısmına geçildi ve orada ilaç verilmeye başlandı. Burada 
Süleyman’la ilgilenen bir prof, Onu özel muayene için şe-

hirdeki muayenehanesine 
davet etti ve bu özel mua-
yeneler bir seneye yakın her 
hafta tekrarlandı. Öğretmen 
emeklisi biraderimden her 
hafta tam ücret alındı. Sek-
reter kıza bari bazı zamanlar 
kontrol ücreti alın dedimse 
de olmaz diye cevap verdi. 
Her hafta muayenehane-
sinde özel muayene yapan 
doktor hastanede hastanın 
haline bir defa olsun özel 
olarak bakıp ilgilenmiyor-
du. İşin acı tarafı bölümde-
ki bir kısım bu şekilde özel 
muayenehanesi olan dok-
torlar devletin resmi bina-
sında, odalarının kapısına, 
özel muayenehanelerini ve 

orasının telefon numarasını açıkça ilan ediyorlar ve buna 
üniversitenin hiçbir idarecisi müdahil olmuyordu. Birade-
rin burada yapılan tedavisi ve aldığı ilaçlar sebebi ile sol 
kolu felç olmuştu ve ayrıca hiçbir yere dokunduramıyor, 
ağrıyordu.

Bir müddet sonra biraderin belinde ağrılar başlamıştı. 
Bu kanserin kemiklere atlaması ile olabilirdi. Ancak üni-
versitenin ilgili bölümleri bunun için farklı teşhisler söy-
lüyorlar, birbirlerini tekzip ediyorlardı. Kanser bölümü, 
bunun kanserden olmadığı, beldeki başka problemlerden 
meydana geldiği, kanserin yayılmamış olduğunu söylüyor-
lardı. Diğer bölümlerde ise muayene ve tahlillerden sonra 
tamamen bu ağrının kanserden olduğunu, kanserin kemik-
lere geçmiş olduğunu belirtiyorlardı.

Nihayet böbreklere hortumların girip çıkması, girip çık-
ması ile, böbrekler fonksiyonlarını kaybetmişler, zavallı 
birader bütün bu ağrılarının arasında haftada üç gün diyaliz 
almak zorunda kalmıştı. Onun artık kan damarını bulma, 
kanal açma rezaletleri devede kulak kalıyordu.

Evet, nihayet böylece vefat etti ve öldü, kurtuldu. Yazı-
mı baştaki dua ile sonlandırıyorum: Allah buraların yoklu-
ğunu vermesin ve aman buralara iş düşürmesin.

HASTANELERİMİZDE 
TEDAVİ REZALETİMehmeti ÇAYIRDAĞ
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Dil bir milleti oluşturan ve milliliği sağlayan önemli 
unsurlardan biri olup o milleti oluşturan fertler arasında 
anlaşmayı sağlar. O milletin atalarının yüzyıllar boyunca 
elde ettiği tecrübeleri muhafaza eder ve onları nesillerden 
nesillere aktarır. Kültürün ve millet olmanın temel taşıdır 
ve milletlerin en kıymetli servetidir. 

Yüce Allah Kuran’ının Hucurat Suresi 13.Ayetinde 
“Ey insanlar! .... Sizi millet ve kabileler haline koyduk 
ki, birbirinizi kolayca tanıyasınız.,…” diyerek insanları, 
milletler ve kabileler haline getirdiğini belirtmektedir. 
Yine Rum Suresi 22.Ayette “Gökleri ve yeri yaratması, 
dillerinizin ve renklerinizin değişik olması O’nun varlı-
ğının belgelerindendir. …” denilerek, Yüce Allah dil ile 
milleti, renk ile de ırkı anlatmaktadır.

Hz. Peygamberimiz “Kişi kavmini sevmekle suçlan-
dırılamaz. Kavminin efendisi kavmine hizmet edendir.” 
demiştir. Demek ki dil, hem dini hem de milli vasıflıdır. 
Dili korumamız ve geliştirmemiz ilk önce dini bir vazife-
dir. 

Dünya üzerinde, geniş coğrafya da yaygınlık gösteren 
Türkçemiz, tarih boyunca birçok devlet kurmuş olan Türk 
milletinin dilidir. Bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış 
olmasının sebebi ise, Türk milletinin hiç durmadan fetih 
ruhu ile hareket etmesindendir. Asya 
kıtasından başlayarak, birçok millet 
üzerinde iktidarını sürdürmüştür.

Macar Türkolog V. Vambery: 
“Balkanlardan çıkan birisi, Türkçe 
konuşa konuşa Çin’e kadar seyahat 
edebilir.” diyerek, Türkçe yurdunun 
büyüklüğünü anlatmıştır(1).

Fetihlerini Nizam-ı Âlem için ya-
pan Türk milleti, binlerce yıllık tari-
hinde vardıkları ülkelerin kültürleri 
ile karşılaşmış, kültür alışverişinde 
bulunmuş, bu ülkelerin dillerinden 
beğendikleri kelimelerini alıp Türk-
çeleştirmiş, başka dillere de kendi-
sinden kelimeler vermiştir. Ancak 
dünyanın hiçbir yerinde, öz dil diye 
bir dil yoktur. Türkler İslamiyet’i 
kabul ettikten sonra, dilimize özel-
likle Arapçadan ve Farsçadan birçok 
kelime girmiştir. Daha sonra da, 
Fransızca ve İngilizceden de birtakım 

kelimeler girmeye başlamıştır.
Ziya Gökalp, Türkçeleşen kelimeler hakkında “Türk-

çeleşmiş Türkçedir” diyerek düşüncelerini ortaya koy-
muştur.

Dil, kültür ve mekân çeşitliliğine sahiptir. Kültürler 
arası ilişkilerde, dillerden alış da olur, veriş de olur.  Arı 
Türkçe diye bir dil olması da mümkün değildir. Türkçe, 
tarih içinde birçok dilden kelimeler alarak şekillenmiş, 
hazinesini genişleterek zenginleşmiştir. Atalım dediğimiz 
bu kelimeleri atarsak, geçmişimizle ve dünya Türkleri ile 
bağımızı koparırız. Her türlü baskıya rağmen Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan 
varlıklarını Türkçeye borçludurlar. Doğu Türkistan, Irak 
Türkmenleri, Kırım Türkleri, Batı Trakya’daki soydaşla-
rımızı ayakta tutan Türkçeden başka bir şey değildir.

  Bugün yabancı kelimeler istila halinde dilimize 
girmeye başlamış, tehlikeli bir kirlenmeye doğru sürük-
lenmektedir. Ülkemizde, şehirlerimizin ana caddelerin-
den, ara sokaklarına kadar işyerlerinde, yabancı isimlerle 
donatılmış ışıklı levhalar, panolar, reklamlar, markalar her 
yeri kaplamış, sokaktaki insanı yabancıya dönüştürmek-
tedir.  Bu konuda idari olarak sorumlu ve görevli makam 
sahipleri, dilin korunmasında gerekli hassasiyeti bir an 

önce göstermelidirler. Sokak ve cad-
deler şehirlere, şehirler de toplumun 
genel yapısına ışık tutar. 

Düşünür Emerson: “Dil, Yapılma-
sı için herkesin bir taş koyduğu bir 
şehirdir” demektedir. 

Ayrıca Türkçeyi doğru ve güzel 
konuşan ve yazanların sayısı gittikçe 
azalmaktadır. Toplumda bugün genç-
lerimizde, güzel Türkçe ile konuşmak 
yerine, yabancı dil hayranlığı ve anla-
mı bilinmeyen uygunsuz argo kelime-
ler kullanma alışkanlığı başlamıştır.

Cemil Meriç “Argo” başlıklı yazı-
sında: “Argo kanundan kaçanların 
dili, uydurma dil, tarihten kaçanla-
rın” demiştir(2). Taklitçilik önemli 
bir hal almış durumdadır. Yabancı 
kelime bir bilgiçlik ve saygınlık de-
ğildir. 

Günümüzde İngilizce bilim dili 
olarak kabul edilmektedir. Yabancı 

“Dünya üzerinde, 
geniş coğrafya da 
yaygınlık gösteren 

Türkçemiz, tarih boyun-
ca birçok devlet kurmuş 
olan Türk milletinin di-
lidir. Bu kadar geniş bir 
coğrafyaya yayılmış ol-
masının sebebi ise, Türk 
milletinin hiç durmadan 
fetih ruhu ile hareket et-
mesindendir. Asya kıta-
sından başlayarak, birçok 
millet üzerinde iktidarını 
sürdürmüştür.”

KARAMANOĞLU MEHMET BEY’İN VE PADİŞAH II. 
ABDÜLHAMİD’İN DİLİMİZ ÜZERİNE YAYINLADIĞI

Fermanlar
Necdet BAYRAKTAROĞLU
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dil bilme, bir ihtiyaç olabilir. Ancak eğitim dili İngilizce 
olmamalıdır. Son yıllarda ve artan bir şekilde, ilköğre-
timden yükseköğretime kadar, bazı öğretim kurumlarında 
eğitim dili olarak İngilizce kullanılmaktadır. Hâlbuki eği-
timdeki yabancı dil, amaç değil araç olmalıdır. Yabancı 
dil bilmek faydalıdır. Ancak yabancı dilde eğitimin sonu-
cu tehlikelidir. 

Tarihte en büyük devlet-
lerden olan Selçuklu ve 
Osmanlı, kimsenin dilini 
değiştirme gibi bir mak-
sadı olmamıştır. Özellikle 
İngiltere, Fransa, Rusya 
başta olmak üzere Avru-
palılar, başka milletlerin 
kültürel varlıklarını bo-
zarak, kendi kültürleri ve 
dillerini zorla uyguladılar. 
Fransızlar Afrika’da, Ruslar 
Ortaasya’da, İngilizler her 
yerde zorla dillerini öğret-
tiler.  

Kırım atasözünde “Dili-
ni kaybeden milliyetini de 
kaybeder” denilmektedir. Bir 
çocuğun beyninde temel bil-
giler ana diliyle olmalıdır.

Şair Bahtiyar Vahabzade 
“Kendimden Şikâyet” başlık-
lı şiirinde:

“Bir zaman Rusçaydı rek-
lam, ışıklar / Şimdi İngilizce 
dürttüler göze / İtin de diline 
hürmetimiz var / Yalnız öz di-
limiz yaramır bize” diyerek bu 
hassasiyeti ortaya koymuştur.

Atatürk de “Ülkesini, yük-
sek bağımsızlığını korumasını 
bilen Türk milleti, dilini de ya-
bancı diller boyunduruğundan 
kurtarmalıdır.” demiştir(3).  

  Karamanoğlu Mehmet 
Bey de Türk dilinin korunmasını 
sağlamış, Türkçeyi resmi dil ilan 
ederek bu hususta ferman yayın-
lamıştır.(13.5.1272) Millet olarak birlikte yaşamanın an-
cak dil birliği sayesinde olacağına inanarak fermanın da 
şöyle demiştir: 

“Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, 
mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanıl-
mayacaktır.” (4). Anadolu’da Yunus Emre, Karacaoğlan 
gibi gönül erenlerinin katkıları ile dönemlerinde Türkçe 
olgunlaşmış ve yayılmıştır.

Osmanlı Beyliği döneminde Türk diline milli şuurla 
kıymet verilmiş, orduda, saray çevresinde ve halk için-
de Türkçe konuşulmuş, Türkçe devlet ve edebiyat dili 
olmuştur. Sultan Osman, Orhan, Yıldırım Bayezıd ve II. 
Murat Türk diline gereken önemi vermişler, milli lisan-
larını korumuş ve yaşatmışlardır. Sultan II. Murat, kendi 
dönem yazarlarına sade Türkçe ile yazmalarını söylemiş 
“Gönüller ancak açık Türkçeden haz alır” demiştir(5). 

Daha sonra Fatih Sultan Mehmet ve onu takip eden Os-
manlı padişahları, Türkçeye sadık kalmaya çalışmışlardır. 
Padişahlardan Sultan II. Abdülhamid Türk diline önem 
vermiş, maarif hayatında Türkçe kullanılması için emir 
yayınlamış, dilimizdeki Arabi ve Farisi kelimeler yerine, 
Türkçe kelimeler kullanılmasını isteyerek şöyle demiştir:

“Sözün güzel ve doğru söylenme 
kaidelerine uygun olabilmesi, diğer 
şartlarla birlikte alışılmamış kelime-
lerle söylenmeyişine bağlıdır. Yazı 
dilinde Arabi ve Farisi kelimelerin 
hepsi birden kullanılırsa bilinmeyen, 
alışılmayan birçok kelimeye rast-
lanmış olur. Mümkün olduğu kadar 
Türkçe kelimeler kullanılarak açık 
yazılmış sözler ise meramı ve mak-
sadı tamamıyle anlatır. Böyle söz-
lerde daha ziyade kolaylık ve akıcı-
lık bulunacağı meydandadır….

Bu hal, birçok zararlarıyla 
birlikte, dilimizde mevcut çok sa-
yıda Türkçe kelimenin terkine ve 
unutulmasına sebep olmuştur… 
Arapça kelimeler Araplar için, 
Farsça kelimeler İranlılar için, 
me’nus sözlerdir…. Şimdiye ka-
dar bu usule uyulmayıp Arapça, 
Farsça lugatlerin hemen hepsi 
yazı dilinde kullanılmış ve bu 
da Türkçenin vaziyetini güçleş-
tirmiştir…. Bu sebeple talebeye 
bu kabil eserler gösterilmeyip 
mümkün olduğu kadar Türkçe 
açık ibareler okutturulup yaz-
dırılmalıdır. Bu tamim işte bu 
hususun kitabet hocalarına 
tenbih edilmesi maksadıyla 
yazıldı.” (6).

II. Meşrutin ilanından son-
ra “Türk Derneği”, “Genç 
Kalemler”, “Yeni Lisan” gibi 
adlar altında çıkan yayınlarda, 
İstanbul Türkçesinin esas alın-
ması ve kullanılması istenil-

miştir.
 Namık Kemal, Ziya Gökalp, Yahya Kemal, Ömer 

Seyfettin, Orhan Şaik Gökyay, Mehmet Emin Yurdakul 
ve günümüzde Yavuz Bülent Bakiler halkın anlayacağı 
anlaşılır Türkçe ile konuşulması ve yazılması için çalış-
mışlardır.

Ziya Gökalp, Lisan adlı manzumesinde de şöyle de-
miştir: “Güzel dil Türkçe bize / Başka dil gece bize / 
İstanbul konuşması / En saf en ince bize”(7).

 12 Mayıs 1932 tarihinde de Türk Dili Tetkik Cemiye-
ti kurulmuş, daha sonra Türk Dili Kurumu adını almıştır.

Atatürk 1931 yılında“Türk Milletinin dili Türkçedir. 
Türk dili dünyada en güzel ve en zengin ve en kolay 
olabilecek dildir. Onun için her Türk dilini çok sever 
ve yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk milleti 
için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk Milleti geçir-
diği nihayetsiz badireler için de ahlakını, ananelerini, 
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hatıralarını, menfaatlerini elhasıl bugün kendi milliye-
tini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu 
görüyor. Türk dili, milletin kalbidir, zihnidir” diyerek 
dilimizin önemini belirtmiştir (8).

Dil bizim varlık sebebimizdir. Dilimize önem vererek 
doğru, yerinde ve çok kelime ile konuşmalıyız. Düşünür 
Heidegger de“ Dil varlığın evidir” demiştir.

Namık Kemal ise ”Bir insanı zekası bildiği kelimeler-
le, dil zenginliğiyle orantılıdır.” demiş, 

 Batı dünyası ilk eğitimden itibaren, çocuklarına çok 
zengin bir dil eğitimi vermektedir. ABD ilk eğitimden 
geçen çocukların kitaplarındaki kelime sayısı 71.000’dir. 
İngiltere ve Almanya’da 70.000 civarında, İtalya’da 
33.000, Suudi Arabistan’da 12.500 iken, ülkemizde ve 
çocuklarımızın kitaplarında, kelime sayısı 7.000’dir. Bu 
7.000 kelimenin de, çocuklarımız ancak %5’i ile konuşup 
düşünüyorlar. 300 kelime ile düşünen, konuşan çocuk-
larımızın, bir edebiyat meydana getirmeleri, onu zevkle 
okumaları, kavramaları mümkün mü? 

Balzac da şöyle demektedir: “Millet edebiyatı olan 
topluluktur. Bir milletin edebiyatını yok ettiniz, edebiya-
tını okunamaz hale getirdiniz mi, o millette dirlik, birlik, 
dillik kalmaz.”

Namık Kemal dilimiz hakkında “Zengin diller, deniz 
kadar derindir” demiştir. Avrupalı ve Amerikalıların 
dağarcığında 40-60 bin arası kelime var iken, bizim in-
sanımızda 10-15 bin arası kelime vardır. Bu bizim için 
üzücüdür.

Bizim ilk sözlüklerimizden birisi olan ve 1072 yılında 
Kaşgarlı Mahmut tarafından hazırlanan Divan-ı Lügat-it 
Türk’te 9.200 kelime tespit edilmiştir. Bu sözlükten sonra 
1901 yılında Şemsettin Sami Bey Kamus-ı Türk adında 
sözlük hazırlamış, içinde 18.000 kelime bulunmaktadır. 
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe sözlükte 
ise, bugün 104.481 kelime yer almaktadır. (Ankara – 
2005) 

Biz hazine sandığının üzerine oturan ama altındaki 
sandığın altınlarla dolu olmasına rağmen karnı aç olan ve 
fakir olduğunu zanneden adama benziyoruz. Korunması 
sevgimiz, alakamız ve tedbirimiz sayesinde olur. Hürmet 
ettiğimiz kadar yüceltiriz ve yüceliriz.

Fazıl Hüsnü Dağlarca; “Türkçem benim ses bayra-
ğım” demiş,Yahya Kemal ise “Bu dil (Türkçe) ağzımda 
annemin sütüdür” diyerek kıymetini ne güzel ifade et-
mişler.

Türk Bayat boyundan olan Türk divan şairi Fuzuli 
(1483-1556) ellerini Allah’a kaldırır yalvarır:

“Ey Arap, Acem ve Türk milletlerine feyiz veren 
Rabbim! Sen Arap kavmini dünyanın en fasih konuşan 
kavmi yaptın, Acem hatiplerinin sözlerini İsa’nın nefesi 
gibi cana can katan bir güzelliğe ulaştırdın! Ben Tür-
küm ve Türkçe söylemek istiyorum! Tanrım benden ilti-
fatını esirgeme” diye Türk dili tarihinin en güzel duasını 
yapmıştır(9).

 Devletimizin, ailelerimizin, okullarımızın, basın ve 
medyamızın, yazarımızın, sanatçımızın görevi, Fuzuli’nin 
Türkçeyi sevdiği gibi çocuklarımıza da sevdirmek, onları 
zengin bir dille düşündürmek ve konuşturmak olmalıdır. 
Dile hakim olmanın yolu ana dili ile eğitimle, iyi planlan-
mış, sağlıklı Türk dili ve edebiyatı dersleri vererek olur. 
Varlığı, güzelliği ve kültür hazinesi olduğu anlatılmalıdır. 

1926-1929 yıllarında “Türkçe kullan, konuş, yaz” 
kampanyası yapılmış çok ilgi görmüş. Milletçe yine dile 
sevgimizi göstermek için böyle bir kampanyalar düzenle-
meliyiz. Çeşitli yasal düzenlemelerle Türkçe kelimelerle 
konuşmaları sağlanmalıdır. Dil belirli kurallara, yasalara, 
tedbirlere bağlanmazsa canlılığını yitireceği bir gerçektir.

Namık Kemal “Ülkenin kalkınması ve yükselmesi, 
bizim dilimizin zenginliğine bağlıdır” demektedir.

Konfüçyüs’a dilin önemi konusunda sormuşlar: “Bir 
memleketi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş 
ne olurdu?”

Büyük düşünür şöyle cevap vermiş: “Hiç kuşkusuz 
dili gözden geçirmekle işe başlardım.” Ve dinleyenlerin 
şaşkın bakışları arasında sözlerine devam etmiş: “Dil ku-
surlu olursa, kelimeler düşünceyi anlatamaz. Düşünce 
iyi anlatılmazsa, yapılması gereken işler doğru yapıla-
maz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa, töre ve kültür bo-
zulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. 
Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne 
yapacağını, işin nereye varacağını bilmez. İşte bunun 
içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir.” (10). 

 Anayasamızın 3. maddesinde resmi dilin Türkçe ol-
duğu belirtilmiştir. Ayrıca, anayasanın eğitim ve öğretim 
hakkını düzenleyen 42. maddesinin son fıkrasında “Türk-
çeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında 
Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve 
öğretilemez” denilmektedir. Böyle amir ve kesin hüküm 
olduğu halde, devlet organları ve yetkililer Türkçemize 
gereken önemi vermemektedirler.

Türk kültürünün yaşaması, Türk dilinin gelişmesine ve 
devamlılığına bağlıdır. İnsanla, tarihi ve geçmişi arasın-
da bir kültür irtibatı kuran dilimiz, gelecek nesillerimize 
kalıcı bilgileri sunar. Türkçe bizim milli ruhumuz, kültür 
coğrafyamız, tarih ifademiz, ortak inanç ve yol göstereni-
mizdir. Dil milletimizin adıdır.

Yahya Kemal “Her halk, kendi ikliminin lisa-
nını söyler” demiştir. Dili milletten ayrı görmek 
gaflettir. Dilimiz soylu bir dildir. En büyük hazi-
nemiz, bağımsızlığımızın teminatıdır.

Türkçeyi sevmek, Türk milletini sevmek demektir.
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Bir kimseyi tanıtmaya, anlatmaya yarayan söze ad/isim 
denir. İlk insandan günümüze değin insanoğlu çeşitli ad-
larla anılmıştır.

Her millet kendi inancı ve kültürü doğrultusunda çocu-
ğuna ad vermiştir. Türk kültüründe; çocuklara ad vermenin 
ayrı bir yeri vardır, bir ad verme geleneği oluşmuştur.

Milletimiz çocuğa önem verdiğinden, çocuğuna ad ve-
rirken de seçici davranmaktadır. İsim tercihinde bilgi ve 
kültür düzeyi, gelenekler, mensup olunan dünya görüşü, 
moda vb. pek çok etmen rol oynamaktadır. Dinî inaç da bu 
etmenlerin en önemlilerindendir.

Çocuğuna dinî inancı doğrultusunda bir ad vermek is-
teyen kişi, din büyüklerinin adlarını ya da dinî kavramlar 
gibi adları kullanmaktadır. Hatta halk arasında “Kur’an’da 
geçmek” tabiri ortaya çıkmıştır. İnsanlar, Kur’an-ı 
Kerim’de geçen herhangi bir sözcüğü 
çocuğuna ad olarak koyabilmektedir. 
Bunun doğruluğu ya da yanlışlığı ko-
numuz dışındadır; ancak, bilmekteyiz 
ki halkımız bunu saf duygularla yap-
maktadır. Halkımızın dinî duyarlılığı 
yüksektir. Dinini hiç yaşamayan biri 
bile kutsalına dil uzattırmaz; ancak, bu 
duyarlılık isimler konusunda gereksiz 
yere hat safhaya çıkmaktadır.

Hatice-tül Kübra, Fatma-tüz Zehra 
bunun en çarpıcı örnekleridir. Tamam, 
çocuğunuza Arapça kökenli bu isimleri 
koydunuz. Bu adlar yüzyıllardır bizim 
zaten; ama, bu “tül”ler, “tüz”ler de ne 
oluyor? Hatice-tül Kübra, Fatma-tüz 
Zehra ad tamlamalarındaki bu ekler, 
ismi belirli hâle getiren “el” takısıdır. 
Yani Arapçanın dil bilgisi kurallarıdır. 
Kaldı ki burada da yanlış olarak kulla-
nılmıştır; çünkü, Arapçada özel adlara 
el takısı gelmez.

Yanlışlar bu kadarla sınırlı değil 
elbette. Ayşe yerine Aişe, Muhammet 
yerine Muhammed yazanlar da az de-
ğil. Türkçenin yapısına aykırı olan bu 
yazımlar, günlük yaşamda kabul gör-
memektedir. Kimlikte Aişe yazsa da 
halkımız, Ayşe; hatta Ayşa demeye 
devam etmektedir. Hatice Kübra’yı 
bir solukta söylerken Hatice-tül 
Kübra’ya insanların dili dönmemek-
tedir. Muhammedü’l Emin’i Mehmet 
Emin’e, Amine’yi Emine’ye çeviren 
de bizim halkımızdır.

Hatice Kübra, Fatma Zehra yerine; Hatice-tül Kübra, 
Fatma-tüz Zehra deyince daha mı Müslüman oluyoruz? 
Arapça dil kurallarına bağlı kalmak İslamiyet’in gereği 
midir? Eğer öyleyse Türkçeleri de Türkçeleşmişleri de 
Arapçalaştıralım olsun bitsin(!): Bengi-tüs Su, Banu-tüç 
Çiçek… Hazır, soyadı değiştirmek de kolaylaşmışken so-
yadımızı da arapsaçına döndürelim. Hanoğlu yerine İbni-
han diyelim mesela(!).

Mezunu olmakla övünç duyduğum Cumhuriyet Üni-
versitesindeki devlet yurtlarından birinin adı “Hatice-tül 
Kübra Yurdu”. Öğrenciliğimizde, Sivas’ta Türkçenin doğ-
ru ve güzel kullanılması için kıymetli hocalarımızın des-
teğiyle, arkadaşlarımızla epey mücadele etmiştik. Aynı 
duyarlılığı göstermeleri ve yurdun adının “Hatice Kübra 
Yurdu” olarak düzeltilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi-

nin Türkçe sevdalılarını, özellikle 
de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğrencilerini girişimlerde bulunma-
ya çağırıyoruz.

Arapça kökenli adlara düşman 
değiliz. Gökçen adı ne kadar bizim-
se Ayşe de o kadar bizimdir. Mete-
han ne kadar bizdense Mustafa da o 
kadar bizden olmuştur. Türk mille-
tinde İslamî adların yaygınlıkla gö-
rülmesi; Türk milletinin İslamiyet’i 
ne denli benimsediğinin, Türk’ün 
İslam’la ne derece bütünleştiğinin 
en açık göstergesidir.

Çocuklara ad koyarken nelere 
dikkat edilmesi gerektiği, mevcut 
Arapça ve Farsça kökenli adların 
İslamiyet ile ne kadar ilişkili oldu-
ğu; işin sosyal, millî ve dinî boyutu 
ayrı ayrı bir makale konusudur. Biz 
bu kısa yazıda, konuya dil açısından 
bakmaya, dikkat çekmeye çalıştık.

Kuşkusuz ki her anne ve baba, 
çocuğuna isim koymada özgürdür. 
Bununla birlikte, hangi ad konursa 
konsun bu ad, Türkçe dil bilgisi ve 
yazım kurallarına göre nüfusa kay-
dettirilmeli ve seslendirilmelidir. 
Taşıdığımız nüfus cüzdanında Tür-
kiye Cumhuriyeti yazıyor ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin kutlu 
bayrağı yer alıyorsa hiç değilse bu 
kadarını yapmak boynumuzun bor-
cudur.

Bilgehan AYATA

BENGİ-TÜS SU

Milletimiz çocuğa 
önem verdiğinden, 
çocuğuna ad verir-
ken de seçici dav-
ranmaktadır. İsim 
tercihinde bilgi ve 
kültür düzeyi, ge-
lenekler, mensup 
olunan dünya gö-
rüşü, moda vb. pek 
çok etmen rol oy-
namaktadır. Dinî 
inaç da bu etmen-
lerin en önemlile-
rindendir.
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