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Dünya tarihi, iktidar uğruna verilen mücadelelerle do-
ludur. Hangi sayfayı açsak iktidar olmak veya iktidarda 
kalmak için dökülen kanları, çevrilen entrikaları görürüz. 
Demokrasi ve Cumhuriyetle çok büyük bir dönüşüm ya-
şandı ama insanoğlunun iktidar tutkusu hiç azalmadı.

Demokrasilerde iktidara geliş yolu bellidir: Sandık, 
yani halkın oyu… Ancak halkı etkilemenin, kandırmanın 
da binlerce yolu bulunmuştur. ahlâki olan ve olmayan. 
Medya elinizdeyse haklıyı haksız, suçsuzu suçlu göstere-
biliyor, bir algının dalga dalga yayılmasını sağlayabiliyor-
sunuz.

PKK terör yaparak iktidarını oluşturuyor, AKP ise yan-
daş medya marifetiyle iktidarını sürdürüyor. İkisinde de 
adalet yoktur.

İktidar, bazı insanlar için öyle bir nimet ki onun uğruna 
her kılığa girerler. Örnek isterseniz 7 Haziran’dan bu yana 
yaşananlara bakmanız yeterli olacaktır. İşte bunlardan biri:

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Seçim Hükümeti’nde 
görev verdiği Tuğrul Türkeş’i yanına alarak rahmetli Al-
parslan Türkeş’in kabrini ziyaret etmesi, bir içtenlik içer-
miyor.

Şu sorulara yanıt verebilirler mi?
Türkeş’i yeni mi tanıdınız?
Bugüne kadar, Türkeş’e saygı ve sevgi ifadesi taşıyan 

bir beyanınız olmuş mudur?
İktidar olduğunuz yıllarda Erbakan’ın adı Konya’da 

bir Üniversite’ye verildi, Kayseri’de Abdullah Gül Üni-
versitesi açıldı. Hatta Türk düşmanı Şerafettin Elçi’nin adı 
Şırnak’ta açılan havaalanına verildi. Alparslan Türkeş’in 
hizmeti bu kişilerden az mı ki adı bir yere konmadı? Adın-
da “Türk” olduğu için mi?

Türkeş’in kabrine daha önce de gidip dua etmiş miy-
diniz?

Bu sorularımızı yanıtlasınlar veya yanıtlamasınlar ben 
Sayın Davutoğlu’na teşekkür ediyorum. Çünkü Alparslan 
Türkeş’in büyüklüğünü kabul etmiş ve kanıtlamış oldular. 
Söz konusu ziyaretin “seçim yatırımı” dışındaki anlamı da 
bulur.

Türkeş’i seven, önce onun dünya görüşünü, yani 
milliyetçiliğini sevecek. Böyle bir şey var mı? Olsa idi 
MHP’nin 4 teklifini kabul eder, AKP-MHP koalisyon Hü-
kümetinin oluşmasını sağlarlardı. Bebek- Mehmetçik ka-
tili Öcalan’ın onlarca şartını çözüm süreci boyunca kabul 

edenler, MHP’nin yasalarda yazılı olan 4 teklifini reddetti-
ler. Neydi bu teklifler?

1. Anayasa’nın ilk 4 maddesine dokunulmasın.
Her vesile ile “Anayasa’yı değiştireceğiz” diyen bir 

partiye karşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinin 
savunulması, son derece tabii ve normaldir. “Yasanın gere-
ği yapılsın” demek suç mudur?

2. Cumhurbaşkanı yasal sınırlarına çekilmeli.
Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri Anayasa’da be-

lirtilmiştir ama Sayın Erdoğan bunlarla yetinmiyor, çok 
daha fazlasını istiyor. Bu da parlamenter demokratik re-
jimin kaosa sürüklenmesine yol açabilecek bir tehlikedir. 
MHP’nin “Cumhurbaşkanıda Anayasa’ya uymalı” deme-
sinden daha doğal ne olabilir?

3. 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Olayı başta olmak 
üzere bütün yolsuzluk davaları gündeme alınsın.

Bu da zaten hukuk devleti olmanın, adaleti sağlamanın 
tabii bir gereğidir, ayrıca Türk halkının talebidir. “Yolsuz-
luk dosyaları sümen altından çıkarılsın, işleme konulsun” 
teklifinin iktidar partisince reddi, bu suçlara bulaşmış ol-
duklarının kanıtı sayılabilir.

4. Çözüm sürecine son verilsin.
Çözüm süreci, PKK terör örgütünün pekçok siya-

si hedefine ulaştığı, askeri hedeflerine ulaşmak için tam 
anlamıyla silahlandığı bir süreç oldu. Türkiye açısından 
utanılacak bir süreçti. Ülkemize verdiği zararları, bugün 
iktidarın bazı mensupları da kabul ediyorlar. Ancak, Kürt-
çü ve Türk düşmanı unsurlar AKP’nin içine öylesine yu-
valanmışlar ki bunların etkisi PKK’nın kanlı eylemlerinin 
olduğu günümüzde de devam etmektedir.

13 yılda yaptıkları yanlışlıklar, bugün kendilerine inan-
mamızı zorlaştırıyor. Her  an Öcalan ile yeni bir anlaşma 
yapabilirler, ABD’nin dayatmalarına boyun eğebilir ve çö-
züm sürecini buz dolabından çıkarabilirler.

ABD, “Türkiye’nin kendisini savunmaya hakkı var-
dır.” dedi ama ne Büyük Ortadoğu Projesi’nden ne de Kürt 
Koridorun’ndan vazgeçti. PKK’nın Suriye kolu PYD’yi 
silahlandırmaya, Kandi ile görüşmeye, Kürtçü bölücülü-
ğü desteklemeye devam ediyor. Kısacası “Çözüm Süreci” 
nin sürmesinden yanadır. ABD, çözüm süreci’nin Kürt 
devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak bir süreç olduğunu 
bilmektedir.

Böyle bir süreci Türk milliyetçilerinin reddetmesinden 

İKTİDARDA KALMANIN 
DAYANILMAZ CAZİBESİ Mustafa ÖZTÜRK

bilgiyurdu@hotmail.com
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daha doğal bir şey olamaz. Türk devleti ve Türk milletinin 
birlik ve bütünlüğünden sorumlu olan Hükümet’in de za-
rarı apaçık ortaya çıkan bu süreci artık sonlandırması ve 
bunu kamuoyuna açıklaması gerekmiyor mu?

Dolayısıyla MHP’nin 4 teklifini reddetmenin mevcut 
yasalara göre ve Türkiye’nin çıkarı bakımından bir teme-
li yoktur. Buna rağmen MHP’nin uzlaşmaz ilan edilmesi 
MHP’ye karşı algı operasyonunun yürütüldüğünü göster-
mektedir. Bu operasyonu başa çıkarmak, sadece Türk mil-
liyetçiliğinin değil, haktan yana olan tüm onurlu insanların 
görevidir.

7 Haziran 2015’ten bugüne hükümet kurma çalışma ve 
çabaları adına Sayın Davutoğlu’nun yaptığı iş, muhalefet 
partilerini oyalamak suretiyle Türkiye’yi erken şeçime gö-
türmek olmuştur. Kendileri bunu, politik bir başarı saya-
bilirler. Ben saymam. Çünkü, Türkiye’nin bugünkü orta-
mında sağlıklı bir seçimin yapılması imkansızdır. Ayrıca, 
seçimlerle ortaya çıkan halk iradesini herkesin kabuletme-
si, yenilen pehlivan misâli, “ olmadı, bir daha” dememesi 
gerekiyor.

Demokrasilerde iktidar seçimlerle belirlenir. Bir parti-
nin ebed müddet iktidarı söz konusu değildir. Muhalefe-
te düşmenin de utanılacak bir yani yoktur aslında. Ancak 
AKP böyle düşünmüyor, iktidarda kalmak için, demokra-
silerde olmayan her yola başvuruyor. Meselâ, seçim hükü-
metinin oluşumu…

Sayın Davutoğlu’nun kurduğu hükümete, ben “Seçim 
Hükümeti” demekte zorlanıyorum. Çünkü, “bağımsız” 
diye alınanlar da AKP’li… Yani, 1 Kasım seçimlerine ka-
dar yine AKP Hükümetince yönetileceğiz.

İktidar olmak, aslında, millete hizmet için büyük fır-
satlar sunar. Hangi vatansever istemez iktidar olmayı. An-
cak, iktidar olmak ve iktidarda kalmak, bir mutlu azınlığa 
hizmet etmekten başka bir anlam taşımıyorsa, yere batsın 
böylesi bir iktidar. Dolayısıyla, bir takım hilelerle, şantaj-
larla, muhalefeti susturmak suretiyle ve devlet olanakları-
nı seferber ederek elde edilmiş bir iktidarın millet ve tarih 
nazarında bir değeri olamaz. Milletvekillerinin tamamını 
siz çıkarsanız, kahraman mı sayılacaksınız?

Türkiye’yi 13 yıldır tek başına yöneten AKP iktidarı, 
yine tek başına iktidar istiyor. Ülkeyi getirdikleri yer, derin 
ve karanlık bir uçurumun başıdır. Dönebilir veya atlayabi-
lirsiniz. Karar sizin.

“İktidar olmak, aslında, millete 
hizmet için büyük fırsatlar su-
nar. Hangi vatansever istemez 

iktidar olmayı. Ancak, iktidar olmak 
ve iktidarda kalmak, bir mutlu azın-
lığa hizmet etmekten başka bir an-
lam taşımıyorsa, yere batsın böylesi 
bir iktidar.“

Tabuda sarılmış bayrak 
Omuzlayıp gel dayanak 
Bulut yok ki bak havada 
Göz yaşımız sağnak sağnak

 Hangi hain pusu kurdu 
Zorluyorlar bizim yurdu 
Giren çıkan belli değil 
Her taraf düşmanla doldu
 
Kökten mi kurudu söğüt 
Kim alır babasız öğüt 
Babasızlık kolay değil 
Yetimleri gel de büyüt 

Hain pusu hain mayın 
Analar ağlıyor duyun 
Yüreğimiz parçalandı 
Teröriste demiş sayın 

Yan gelip yatmadı asker
 Gönderecek yürek ister 
Onların evladı tatlı 
Para sıfırlayıp besler 

Bunlar bizim sanki el mi 
Kandil bize uzak yer mi 
Al bayrağı ver elime 
Kandile çıkması zor mu 

Kötü geçti on üç sene 
İnşallah giderler güme
 Utanmadan oy istiyor 
Şehit düştü Mehmet yine

Çavuşum on başım erim 
Yüreğimde yaram derin 
Verin bana tüfeğimi 
Öldürür düşmanı yerim

Açılım da nerden çıktı 
Türkleri yürekten yıktı 
Böyle taviz görülmedi 
Her yerin çivisi çıktı 

Anam ağlar gözü yaşlı 
Babam belli ağır başlı
 İnceldiği yerden kopsun 
Bizim asker daha dişli 

Komutanlar hesap sorsun 
Yüreklerde yanan korsun 
Al bayrağın gölsesinde 
Diyorum: Vatan sağolsun! 

Şehit duysa ağrır başı 
Kerimi döker göz yaşı
 Kurban olurum askere 
Yirmi küsür daha yaşı 

Kerim YILMAZ

Şehidim
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İnsanları bir arada tutan en kuvvetli bağ sevgidir. Sevgi ya 
kendiliğinden olur, (evlat, ana, baba, kardeş sevgisi gibi); ya 
da irademizle olur, (din, vatan, bayrak, tabiat, mal, mülk, in-
san sevgisi gibi). Sevginin irade dışına çıkmasına aşk denir.

İnsan sevgisi dışındaki sevgiler(tabiat sevgisi, kuş sevgisi, 
su sevgisi, mal-mülk sevgisi gibi) tek taraflıdır; biz severiz, 
mutlu oluruz. İnsan sevgisinde ise karşılık vardır; seversek 
seviliriz. İki taraf da mutlu olur. Birbirini seven insanlardan 
meydana gelen topluluk ise huzurlu bir topluluktur. O toplu-
luk içinde yaşayan herkes mutlu olur. 

Birbirini seven insanlar arkadaş olurlar. Arkadaşlık, 
feragat (hakkından vaz geçme) ve fedakârlık (elindekini kar-
şısındakine verme) ister. Bu temel üzerine kurulup gelişen 
arkadaşlık dostluğa dönüşür. Dostluk, karşılıksız sevgi ve 
bağlılıktır; iki insan arasındaki duygu, görüş ve fikirlerin 
uyuşması neticesinde ortaya çıkan samimi muhabbet…  Dost, 
sevilen, güvenilen, yakın arkadaş; gönüldaş, iyi görüşülen 
kimse…

Dostların birbirlerine karşı tavırları ise sadakattir. Ve kar-
şılık beklenmez. Birbirlerini hiçbir menfaat ummadan seven-
lerin dostluğu Allah’ı memnun eder. Dinimiz böyle dostlukla-
rı tavsiye etmektedir.  

İçten bağlılık, sağlam ve güçlü dostluklara sadakat denir. 
Sadakat, kinden, öfkeden, menfaatten sıyrılmış; saf ve halis 
dostluktur. Sadakat, din, devlet ve milletine; dostlarına, ak-
raba ve komşularına sözle ve işle hayır ulaştırma arzusudur. 
Sadakat, toprağa ekilmiş bir tohumdur ki, o tohum toprak 
altında ne kadar kalsa da muhakkak yeşerir. 

Dostluk Üzerine Hadisler: 
“Mümin bir kimse, kimseyi arkadaşı aleyhinde konuştur-

maz; arkadaşlarında kusur aramaz; kendini onlardan üstün 
göremez.”

“Mümin, dostları hakkında hep mazeret arar, münafık ise 
ayıp arar.”

“Kişi dostunun dini üzeredir. Öyle ise kiminle dostluk 
kuracağınıza dikkat edin.”

“Dostun hayırlısı, sen Allah’ı andıkça yardım eden, unut-
tukça hatırlatandır.”

 Dostluk Üzerine Mısralar, Vecizeler
 Bulsa insan bir elin parmakları kadar yâr 
Bulunmazdı dünyada onun gibi bahtiyar 

(Garip Tanrıkulu)     
 Bir kez gönül yıktın ise
 Bu kıldığın namaz değil
 Yetmiş iki millet dahi
 Elin yüzün yumaz değil

 (Yunus Emre)
Yârsiz kalır cihanda ayıpsız yâr isteyen.  

(Ahmet Paşa, Öl: 1497)
Seyyaholupşuâlemigezerim 

Birdost bulamadımgünakşamoldu 
Kendiefkârımcaokuryazarım 
Bir dost bulamadımgünakşamoldu 
…….

Kul HimmetÜstadımummanadalam 
Gidenlergelmedibirhaberalam 
Şalgiyindimçulkuşandımbirzaman 
Bir dost bulamadımgünakşamoldu 
                                         (Kul Himmet,16. yüzyıl)

Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum 
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benim sadık yârim kara topraktır

    (Aşık Veysel, 1894-1973)
Firakından benim hâlim sorar olsan eğer cânâ
Gönülde nâr, gözde ab ve dilde âh olur peydâ
                                    (Benli Giray Han, Öl: 1514)

“- Dostun kötü yola düştü, onu bırak!  
 - Onun asıl şimdi dosta ihtiyacı vardır.”          
                                             (Gazalî’den)
 “Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar.”
“Hacı hacıyı bulur Mekke’de, sofu sofuyu bulur tekkede.”
“İşini değil eşini bulan kurtulmuştur.”

(Fethi Gemuhluoğlu, 1922-1977)
Bâki’ye sormuşlar; kaç çeşit dost vardır? Şöyle demiş 

büyük şair: Üç çeşit dost vardır: Bir dost vardır, gıda gibidir; 
sen onu her zaman ararsın. Bir dost vardır, ilaç gibidir; lâzım 
olduğunda ararsın. Bir dost daha vardır, hastalık gibidir; o 
seni arar.  

 DOSTLUK ÜZERİNE ATASÖZLERİ
 Birinin iyiliğini isteyen, onu içten seven kimse dosttur. 

Birbirleriyle iyi geçinen kimseler de dosttur. Dostluk yıllarca 
edinilen arkadaşlıklardan sonra oluşur. Herkesle böyle bir 
ilişki kurulamaz. Dostlar iyi günde de kötü günde de birbirle-
rinin yanında olurlar. İnsan arkadaşlarını akıllı, sadık, dürüst, 
sır saklayan ve sevecen kimselerden seçmelidir. Arkadaş ken-
dini yüz ifadesinden belli edecektir. Denendikten sonra peki-
şen eski dostluklar değerlidir. Dost, yeri gelince acı bir dille 
eleştiride bulunur. Onlar arasında gizlilik, saklılık, kırılma, 
gücenme olmaz. 

 1. Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır. 
Birisine menfaati için yakınlık gösteren kişi başka bir 

yerden mefaat kapısı görünce o kişiye bir daha yakınlık gös-
termez. 

2. Dost acı söyler.
Arkadaşının iyiliğini isteyen, onun hatalarını yüzüne söy-

lemelidir; zoruna gitse de…
3. Dost kara günde belli olur.
Gerçek dost, kötü günde insanın yanında olur. Zor durum-

da kaldığında yardım eder.
4. Dost yüzünden, düşman gözünden bellidir. 
Dost insana daima güler yüzle, sevgi ile bakar. Düşman 

ise içinden hep kötülük geçirir. Dostumuzu, düşmanımızı 
yüzünden, bakışından tanırız.

5. Dostun attığı gül onulmaz yara açar.
İnsan güvendiği arkadaşından ummadığı bir davranış gö-

rürse buna çok kırılır. 
6. Kalp kalbe karşıdır. 
Dostluk, duyguların karşılıklı olması ile kurulur. Bu se-

beple, bizim dostumuza karşı hissettiğimizi dostlarımız da 
bizim için hisseder.  

DOSTLUK ÜZERİNE
Hamza ERAVŞAR Hadis: “İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz; birbirinizi 

sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız.”

Gençlik Dergisi 5



MİLLÎ BİRLİK… HEMEN ŞİMDİ!...

İnsan sosyal bir varlıktır. Doğası itibariyle toplu yaşa-
maya, hayatı birlikte sürdürmeye eğilimlidir. Her ne kadar 
sözlüklerde “toplanma, bir araya gelme, birleşmiş olma 
durumu” şeklinde tanımlansa da, birlik bunun çok öte-
sindedir. Toplu olmaktan daha fazlasını ister. Toplum bü-
yüdükçe, birlik olmanın önemi artar; ayrı bir ilgi ve özen 
gerektirir. Bu nitelik “millet” dediğimiz toplumlar için de 
geçerlidir.

Millî Birlik Nedir?
Millet birbirine tarih, dil, kültür ve ülkü birliği ile bağlı 

olan yurttaşların oluşturduğu siyasal bir topluluktur. Öyle 
ki, üyeleri ortak bir mirasa, bir “hatıralar mirası”na sahip 
olup bir arada yaşama ve ortak mirasın korunması husu-
sunda zımnen anlaşmışlardır. Millî Birlik nedir sorusunun 
yanıtı, bence, burada gizlidir: Millî birlik, işte bu “alt bir-
lik” ve ortaklıkların bir bileşkesidir, bir ürünüdür. Daha 
açık olarak söylemem gerekirse, millî birlik; “alt birlikler” 
dediğim tarih, dil, kültür, ülkü birliklerinden doğan bir tür 
“üst birlik”tir. Millî birlik ne kadar kuvvetli olursa, o kadar 
iyidir. Ancak değişkendir: türlü etkiler altında zayıflayabi-
lir, güçlenebilir: bu nedenle, sürekli bakım ister.

Nasıl her canlı devamlı bir hayat mücadelesi içindeyse, 
bir millet de öyledir: Varlığını sürdürmek için “dışa karşı 
korunma gereksinimi” duyar. Bunu da toplu yaşama yo-
luyla, onun güçlenmiş şekli olan milli birlik yoluyla sağlar. 

Millî birlik Türk milletini bir bütün sayar; Atatürk’ün 
deyişiyle “millet ve biz yoktur, birlik halinde millet vardır. 

Biz ayrı, millet ayrı değildir.” Millet içinde hiçbir bölücü, 
ayırıcı unsura yer vermez. Örneğin, etnik adlandırmalar 
düşmanların işidir.  Atatürk’ün önemle belirttiği gibi mil-
letimizin bütün bireyleri, aynı tarihe, ahlâka, hukuka, aynı 
ortak kültüre sahiptir. Tüm yurttaşlar eşittir. Bu husus “ge-
leceklerini ve yazgılarını Türk milliyetine vicdanî arzula-
rıyla bağlamış” olan, Hıristiyan, Musevî ve benzeri bütün 
yurttaşlarımız için de geçerlidir. Müslim ve gayrimüslim, 
Türk vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapılmaz.

Millî birlik bir yurdun en değerli varlığı, en büyük gü-
cüdür. Yurttaşların millet bilinci etrafında birbirine bağ-
lanması, birbiriyle kenetlenmesidir. Aynı milletin çocuk-
larının birbirlerini tanımaları, iyi geçinmeleri, birbirlerini 
sevmeleridir;  bu yoldan en yüksek insani duygulara eriş-
meleridir. Gerektiğinde vatan için tek bir kişi gibi tek vü-
cut olmaları,  zekâlarını, bilgi ve kültürlerini, uzmanlıkla-
rını bir araya getirerek, kendinden çok milletini düşünerek 
azimle, kararlılıkla çalışmalarıdır. Kararlılık bir ulusun en 
yenilmez silahı ve korunma aracıdır. Millî birlik; milletin 
varlığını ve vatanı korumak için, bütün yurttaşların canla-
rını ve her şeylerini gerektiği an ortaya koyma kararlılığı-
dır!

Millî birliğin var olabilmesi için önce millet olmak 
gerekir. Milleti meydana getiren unsurlar milli birliğe de 
hayat verir. Bu unsurlar ne kadar pekiştirilirse, milli birlik 
o kadar sıkı ve kuvvetli olur. Demek ki, önce bu ilk yapı-
cı unsurlardır Millî Birliğin etmenleri: ortak tarih, ortak 

dil, ortak yurt, ortak kültür, ortak 
ülkü (ortak millî fikir)… Sonra, 
bilinçli uygulamalar gelir. Ör-
neğin, millet yapıcı unsurları sa-
hiplenmek, sürekli takviye etmek 
bunlardan biridir. Diğerleri ise 
örgütlenme, Millî İrade’yi yerine 
getirme, sosyal adalet, toplumsal 
gönençtir. 

Birlikten Kuvvet Doğar 
Çocukluğumda ne kadar çok 

işitmiş, ne kadar çok okumuşum-
dur şu öykücüğü: “Bir babanın 
beş oğlu varmış. Birbiriyle ge-
çinemez, hep kavga ederlermiş. 
Baba, “Birbirinizi sevin, birlik 
olun!” dermiş ama, hiç oralı 
olmazlarmış” diye başlar, şöy-
le devam ederdi: Ve sonunda o 

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com
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kaçınılmaz gün gelmiş, baba ölüm döşeğine düşmüş. Beş 
çocuğunu yanına çağırmış, kendisine beş çubuk getirmele-
rini söylemiş. Baba, çubukları bir araya getirip oğullarına 
vermiş. “Kırın, bakayım bu çubuk demetini” demiş. Hiçbi-
ri başaramamış. Bunun üzerine baba demeti alıp, çubukla-
rı bu kez teker teker uzatmış oğullarına. Kardeşlerin hepsi 
de çubukları kolayca kırmış. Bunun üzerine baba şöyle ko-
nuşmuş: “Yavrularım, siz bu çubuklara benzersiniz. Eğer 
birlik olursanız, kimse size dokunamaz; güçlü olur, her 
tehlikeyi savuşturursunuz. Yok, ayrılık güder birbirinizle 
çekişirseniz, zayıf düşer, şunun bunun oyuncağı olur, ye-
nilir, ezilirsiniz. Unutmayın, birlikten kuvvet doğar.”

Yaşım ilerledi, bugünlere ulaş-
tım. Öğrenme bitmiyor. Şu küçük 
fakat anlamı büyük öykücüğü de 
bu ileri yaşlarımda öğrendim:  Bir 
kervanın önünü üç eşkiya kesmiş. 
Kırk muhafıza rağmen kervanı so-
yup soğana çevirmişler. Muhafızları 
da çırılçıplak bırakmışlar.  Kervan 
kasabaya döndüğünde “ne oldu 
size” diye soranlara muhafızlardan 
biri şu yanıtı vermiş: Onlar üç kişi 
beraberdi, biz kırk kişi yalnızdık.” 
Demek ki, çoklukla iş bitmiyor, 
kaynaşma gerek, kenetlenme gerek, 
örgütlenme, hedef birliği gerek.

Ya Atatürk…, Ölümsüz Mustafa 
Kemal ne diyor? Susalım, dinleye-
lim: 

Bir yurdun en değerli varlığı ulu-
sal birliktir, yurttaşlar arasındaki 
millî birliktir, Ülkenin ve Devrim’in içerden ve dışardan 
gelebilecek tehlikelere karşı korunması için, bütün milli-
yetçi ve cumhuriyetçi kuvvetler aynı safta toplanmalıdır. 
Vatanın bahtsız günleri, kara günleri olabilir. O zaman, 
kurtuluş çabalarında en önemli başarı; bütün millet birey-
lerinin, tüm güçlerini birleştirmesi olacaktır, varlıklarıyla, 
ruhlarıyla, her şeyleriyle… Bunun dışındaki her şey millî 
birliği bozar, ayrılık getirir, parçalanma getirir. Unutma, 
darmadağın bir milleti istila etmek, birleşik bir milleti is-
tila etmekten çok daha kolaydır. Millet birlik ve emelinde 
azimli ve ısrarlı oldukça, mağrur ve saldırgan her düşmanı 
gururuna da, saldırganlığına da pişman eder. Gerektiğin-
de vatan için tek bir birey gibi yekpare olup azimle, kararlı 
olarak çalışan bir millet elbette büyük geleceğe layıktır, 
büyük geleceğe aday bir millettir.  

Bir milletin başarısı, mutlaka bütün millî güçlerin aynı 
istikamette toplanmasıyla mümkündür. Nitekim benim ve 
arkadaşlarımın ulaştığı başarının kaynağı da milletin, 
kuvvetlerini birleştirmesiydi, ortak çalışmasıydı. Aynı ba-
şarı ve zaferleri sizin de tekrarlamanız, sizin de aynı esasa 
dayanmanıza, aynı şekilde yürümenize bağlıdır. Gerektiği 
zaman, vatan için tek bir adam gibi yekpare olmanıza bağ-
lıdır. 

Birlik Örgütle Olur
Atatürk dâhi bir örgütleyici, üstün bir yönetici ve önder-

di. Her işinde, önce örgütlenme yoluna gitmiştir. “Örgüt” 
nedir? Örgüt “ortak bir amaç veya eylemi gerçekleştirmek 
için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu birlik”tir. Buna 
göre örgütlenme; bir yandan bir “amaç veya eylem,” öbür 
yandan “birlik,” “çalışma ortaklığı” yani işbirliği gerekti-
rir. Atatürk bu işbirliğini iki yoldan gerçekleştirdi: Halkla 
işbirliği yapmak, yakın çevreyle işbirliği yapmak. 

Atatürk’e göre, başarı; ancak kitle ile, halkla birlikte 
sağlanabilir. Nitekim, Bağımsızlık Savaşımızı halkla bir-
leşerek, halkla bütünleşerek yürütmüştür. Uygarlık sava-
şını da aynı teknik üzerine oturtmuştur: Kurduğu partinin 
programının, “ulusun kendi programı” olmasına özen 

göstermiştir. Halka danışmak, 
Atatürk’ün başlıca yöntemlerin-
den biri olmuştur. Atatürk işbir-
liğini, ikinci olarak, yakın çevre 
ile gerçekleştirir. Yakın çevrenin 
üyeleri; genellikle, çalışma arka-
daşları, bilim ve sanat adamları, 
uzmanlardır. Çalışma arkadaşla-
rında kesin olarak iki özellik arar: 
Biri “aynı sorun üzerinde birlikte 
odaklanma,” öbürü “eleştiri yap-
ma”. Ayrıca bir ekibin başarılı ol-
ması için, liderin ve astların sahip 
olmaları gereken kimi niteliklere 
değinmiştir. Önem verdiği davra-
nışlardan biri de, işbirliği içinde 
çalışanların takdir edilmesidir. 

Birliğe Çağrı
Gençler, Yetişkinler!
Dünyada tek başımıza yaşa-

mıyoruz. Ortak bir vatanda bir toplum, bir millet olarak 
yaşıyoruz.

Milletimiz birbirine kültür birliği, dil birliği, din birliği, 
ülkü birliği, yurt birliği ve soy birliği ile bağlı olan yurt-
taşların oluşturduğu siyasal bir topluluktur. Bu ulu birlik 
Atatürk’ün önderliğinde, dünyaya örnek bir bağımsızlık 
savaşı verilerek, büyük fedakârlıklarla sağlanmıştır.

Milletimizin düşmanları, işte bu değerleri, kültür, dil, 
din, ülkü, yurt, soy birliklerini, siyasal birliği yok etmeye 
çalışıyor. Oysa bizi biz yapan, o birliklerdir. O birlikleri 
yok etmek, ulu birliği, milleti yok etmektir; seni, beni, he-
pimizi yok etmektir.

İnsan yalnız kendisi için mi yaşar? Elbette hayır! Va-
tanı için de, milleti için de yaşar. Ahlak da, din de bunu 
gerektirir.

Öyleyse ne duruyorsunuz, bir araya gelin, örgütlenin!
Kuvvet ve iş, birlikten doğar.
Atatürk ne diyor: Şayet bir gün, çaresiz kalırsanız, bir 

kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun!Yakın çev-
renizden başlayarak bir araya gelin.

Halka halka büyüyün.
Kurtulun bu ataletten,
Birlik olun,
Ses getirin!

“Milletimizin 

düşmanları, işte bu 

değerleri, kültür, dil, 

din, ülkü, yurt, soy birliklerini, 

siyasal birliği yok etmeye 

çalışıyor. Oysa bizi biz yapan, 

o birliklerdir. O birlikleri yok 

etmek, ulu birliği, milleti yok 

etmektir; seni, beni, hepimizi 

yok etmektir. “
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Mehmet ÇAYIRDAĞ

Kayseri’de Milli Mücadele faaliyetleri içinde silahlı 
savaşlar, Fransız ve Ermenilere karşı Develi cephesinde, 
daha çok Develilerce verilmiştir. Bu cepheye, ihtiyaç oldu-
ğunda Kayseri ve kazalarından toplanan milis kuvvetlerle 
destek verilmiştir. 

Fransız komutanların sevk ve idaresinde, kendilerine 
Adana-Çukurova bölgesinde devlet vaadedilen Er-
meniler, Fransız üniformaları içinde Türklere 
karşı savaşa sokulmuşlar ve bu gaddar mil-
let, savunmasız Müslüman ahaliye akla 
hayale gelmedik işkenceler ve katli-
amlar tatbik etmiştir. 

Sivas Kongresine katılan Kay-
seri delegelerinden iş adamı, bü-
yük vatan evladı, Kayseri’de milli 
mücadelenin en büyük destekçile-
rinden Katip-zâde Nuh Naci Bey, 
Mustafa Kemal Paşa’ya Sivas’ta, 
Develi’nin nazik durumunu anlat-
mış, Bakırdağı’na kadar gelen ve 
Zamantı Suyu’na dayanan Ermeni 
ve Fransızların Develi’yi düşürmeleri 
halinde Kayseri’nin de tehlikeye girece-
ğini, böylece de Milli Mücadelenin büyük 
bir yara alacağını ifade etmiştir. Durumu za-
ten takip etmekte olan Atatürk, der-
hal arkadaşı Kılıç Ali Bey’i durumu 
incelemek üzere Sivas’tan Develi’ye 
göndermiştir. Burada Develi’nin Kah-
raman belediye başkanı Kamberli 
Osman Bey’le buluşan Kılıç Ali Bey 
hemen faaliyete girişerek Develi’de 
Kuvay-ı Milliye’yi teşkilatlandırıp, 
halka Sivas’ta alınan kongre karar-
larını anlatmış ve Milli Mücadelede 
bundan böyle emir alınacak merciin 
Mustafa Kemal Paşa ile Anadolu ve 
Rumeli Müdafay-ı Hukuk Cemiye-
ti olduğunu açıklamış, aykırı hareket 
edenlerin cezalandırılacağını ilan et-
miştir. 

Sivas’a dönen Kılıç Ali Bey bir raporla durumu 
Atatürk’e aktarmış, Mustafa Kemal Paşa da Develi cep-
hesine Binbaşı Kemal Doğan ve Yüzbaşı Osman Tufan’ı 
görevlendirmiştir.

Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918’de imzalanıp Os-
manlı Devleti mağlubiyetini kabul ettikten sonra ordu ter-

his edilmiş esir olmayan subay ve askerler memleket-
lerine dönmeye başlamışlardı. Bunlar arasında, 

Birinci Dünya Savaşında çeşitli cephelerde 
savaşmış, on kadar Develili yedek su-

bay (ihtiyat zabiti) de bulunuyordu. 
Bunlardan mülkiye (Siyasal Bilgi-
ler) menşeili Osman Coşkun (Milli 
Mücadelede Nuri Bey takma ismini 
kullanmıştır) da bulunmakta idi ve 
Develi’deki Milli Mücadelenin en 
önde gelen kurmayı vazifesini üs-
lenmişti. 

Osman Coşkun hakkında kısa-
ca, bu yazı serimizde daha önce an-

lattığımız Nuh Mehmet Turancı bö-
lümünde izahat verilmiş ve ismi geç-

mişti. O birçok cephede dört yıl boyunca 
çarpışıp terhis olduktan sonra Kayseri’ye 

dönmüş, burada şimdi ne yapmak gerektiğini 
düşünürken Nuh Mehmet Turancı ile 
karşılaşmış, onun sahibi olduğu özel 
Turan isimli okulunda Kayseri’de İh-
tiyat Zabitan Cemiyeti’ni kurarak ba-
şına geçmiş, böylece şehirdeki Milli 
Mücadelenin ilk teşkilatı ortaya çık-
mıştır. 

Nuri Bey (Osman Coşkun) 
Develi’nin, yukarıda zikredilen has-
sas durumu ortaya çıkınca burada 
kalamayıp, dernek başkanlığını Ec-
zacı Yedeksubay, Kayseri’de Milli 
Mücadelenin en aktif elemanlarından 
Adana’lı Mazlum Rasim Bey’e teslim 
ederek, cepheye, Develi’ye koşmuş-
tur.

KAYSERİ’DE MİLLİ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER:

OSMAN ÇOŞKUN 
(NURİ BEY)

“Nuri Bey, 
Develi’deki 
Milli Mücadele 

hatıralarını “İkinci 

Ergenekon” ismiyle 

yayınlamış ve 

bu kitap iki kere 

basılmıştır.”
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Nuri Bey, Develi’deki Milli Mücadele hatıralarını 
“İkinci Ergenekon” ismiyle yayınlamış ve bu kitap iki kere 
basılmıştır.

Nuri Bey, Develi’ye geldikten sonra düşüncelerini ilk 
defa Ebce köyünde bir düğün merasiminde, Kaymakam 
Atıf Bey ve Belediye Başkanı Osman (takma adı Yaşar) 
Bey’in de bulunduğu bir toplantıda açtı. Düşmanın Fraktin 
(Zamantı) Suyuna kadar geldiğini, muhakkak onlara karşı, 
hiç olmazsa savaştan dönenlerin yanlarında getirdikleri si-
lahlarla karşı koymak gerektiğini, yani bir mukaddes mü-
cadelenin başlatılacağını izah etti. Orada bulunan medre-
seli bir zat, “Bu kadar ordu ve kumandanla kaybettiğimiz 
savaşı, bu kırık dökük silah ve perişan insanlarla kazana-
cağımızı mı söylüyorsun?” diye karşı çıkınca, Belediye 
Başkanı Yaşar Bey, “Sen işine bak, bu işlere karışma, boz-
gunculuk yapma!” diye üst perdeden azarladı. Nuri Bey 
ise “Ne yani düşmana teslim mi olalım, boynumuzu tavuk 
gibi uzatalım mı?” diye karşılık verdi.

Nuri Bey zaten daha terhis olmadan 1918 Kasım ayın-
da, Halep Vilayeti Kilis Kazasının Şeyhbarak (Şıhbarak) 
köyündeki karargahta, subay arkadaşları ile Mondros 
Mütarekesinin imzalandığını öğrendikleri anda yaptıkları 
konuşmaları hatırladı. Yüzbaşıları üzüntü içinde “Arka-
daşlar, şu mütareke Türk milletinin elini kolunu bağlayıp 
istiklâlini elinden alıyor. Ben şahsen tecrübelerime daya-
narak söylüyorum ki Türk milleti bu hakarete tahammül 
etmeyecek ve zulme boyun eğmeyecektir” sözlerine diğer 
subaylar da iştirak etmişlerdi. Nuri Bey söz alarak: “Arka-
daşlar, evet her şeyimizi kaybettik. Tek anavatan elimizde 
kaldı, ama ona da göz diktiler. Ancak bu harpte gördük ki 
diğer azınlıkların yanında sadece Türk Milletinin hakiki 
değer ve kabiliyeti ortaya çıktı. Yiğit biziz, namuslu in-
sanlar da biziz, en iyi Müslüman da biziz. Tarih boyunca 
görülmüştür ki Türk milleti esarete tahammül etmez” söz-
lerini söyleyince diğer arkadaşları da heyecanla ona iştirak 
ettiler.

15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edilmişti. 19 Mayıs’ta 

Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile bu iş-
gal, başta İstanbul olmak üzere bütün vilayetlerde protesto 
ediliyordu. Kayseri’de de bir miting yapmak üzere İhtiyat 
Zabitleri Cemiyetinden iki kişi mutasarrıf (Vali) Ali Ulvi 
Bey’in makamına giderek izin istediler. İhtiyar mutasarrıf 
büyük bir teaş içinde:

-“Olmaz hükümetimiz böyle şeylere müsaade 
etmez!”dedi. Zabitler kanuna göre bu mitingi yapma hak-
larının olduğunu belirttiler. Mutasarrıf büyük bir kızgın-
lıkla:

-“İcabında askeri kuvvetlere müracaat eder, mitingi 
men ederim.”dedi. Yanına çağırdığı komisere de,

-“Bu mitingi men edeceksiniz, kumandanlığa da tezke-
re yazın.”emrini verdi. Sonra zabitlere dönerek:

-“Yahu niye böyle şeylere karışıyorsunuz. Padişahımız, 
hükümetimiz hepinizden iyi düşünürler. Hem de Düvel-i 
Muazzama’nın (İngiliz, Fransız ve İtalyanlar) adaletinden 
emin olmalıyız. Bu işgal muvakkattır.”dedi.

Zabitler feveran halinde ve üzüntülü olarak, derneğin 
merkezi olan Nuh Mehmet Bey (Turancı) in okulu Turan 
mektebinde toplanan arkadaşlarının yanına geldiler ve du-
rumu anlattılar. Yedek subaylar, neye mal olursa olsun mi-
tingi yapalım istiyorlardı. Nuri Bey onları teskin ederek:

-“Arkadaşlar, maksat miting yapmak değil mi, biz de 
kapalı bir salonda, akşam bir müsamere (gece) tertip eder, 
halkı oraya davet ederiz.” Teklifinde bulundu. Arkadaşları 
onu dinlediler. Bir akşam şehrin o zamanki en büyük salo-
nu olan Aynalı Gazino’da bir milli müsamere (oyun) tertip 
edildi ve halka da derneğe gelir olması için bilet satıldı. 
Öyle çok bilet satın alındı ki ahalinin çoğu dışarıda kaldı.

Toplantıda ilk sözü alan Nuri Bey, felaketin yaklaştığı-
nı, yukarıdan bir şey beklemenin doğru olmadığını, teşki-
latlanmak ve her tarafta mukavemet grupları hazırlamak-
tan başka çare kalmadığını anlattı. Daha sonra kürsüye 
gelen Kayseri’de Milli Mücadelenin önderlerinden ve eski 
vali muavini ve kaymakamlardan Ahmet Hilmi (Kalaç) 
Bey, orada bulunan hükümetin adamı olup Sivas Kongre-
sini basmak üzere Elazığ Valiliğine tayin edilen Kayserili 
Albay Ali Galib Bey’in “bu toplantı İttihat ve Terakki’nin 
bir tertibi olabilir” suçlamasına cevap olmak üzere:

-“Ortada vatan endişesi bulunmaktadır. Bu durumda 
partiden falan bahsetmek, en hafif tabiriyle hamiyetsizliktir. 
Bizim maksadımız vatanın maruz kaldığı felaket karşısında 
derlenmek, toparlanmak ve onu kurtarmaktır.”şeklindeki 
sözleri halkın büyük alkışı ile karşılaştı. Daha sonra Kay-
seri Lisesinin tarih hocası Mustafa Bey, güzel İzmir’den 
ve İzmir’in tarihinden bahsetti, kendisi çoştu ağladı ve 
herkesi de coşturdu ve ağlattı.

BİRİNCİ BÖLÜMÜN SONU

1919, Haçın Cephesi’nde komuta heyeti,
 sağ baştaki Osman Coşkun  (Nuri Bey)
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TÜRKLER’DE BİR ZAFERİN 
ANATOMİSİ

Seyit Ali ERGEÇ
seyitergec@hotmail.com

I. Dünya Savaşı Irak Cephesinde yapılan Kut’ül Ammare 
Savaşını göz önüne alarak Türklerin yaptığı savaşlar 
ve kazandığı zaferler konusunda bazı tespitler yapmak 
mümkün. Kut’ül Ammare Savaşı,  Osmanlı’nın Çanakkale 
Savaşından sonra kazandığı ve dünyayı hayrete düşürdüğü 
son savaştır. Esaret bilmeyen entrikacı İngilizlere Türklerin 
esaret zincirini bağladığı şanlı savaştır. Bu savaş sonunda 
kabul edilen gerçek: Şarkın hasta adamı, cesareti ve 
sahip olduğu değerler nedeniyle azgın bir aslanı terbiye 
etmiştir. Türk askerinin sahip olduğu değerlere Kut’ül 
Ammare Savaşı penceresinden bakalım: 

1-Türk askerine Türklüğü hissettirilmelidir:
Savaşan ve zaferi kazanan ordunun Osmanlı ordusu 

olmasına rağmen 6. Ordu Komutanı Halil (Kut) 
Paşa emrindeki askerlerine “Orduma” diye başladığı 
konuşmasında “Türk askeri” diyerek askerine olan 
güveninin kaynağını ilan etmiştir. Hindistan-Bombay esir 

kampında tutulan İbiş Pehlivan gibi Türk askeri olmanın 
anlamını bilen birini kimse yenemez,hiçbir kimse onun 
sırtını yere getiremez.

2-Türkler savaşa kınalı, şehadete gülerek gider: 
İstanbul bölgesinden askere alınanlar, oran ve sayı 

bakımından Ankara,Yozgat,Tokat ve Kayseri’ den askere 
alınanlardan çok daha düşüktür. Bu da gösteriyor ki 
Osmanlı ordusunu oluşturan asli unsur, Yörük- Türkmen 
kökenli Türklerdir ve vatanı savunma gayreti sadece 
bunlardadır. Anadolu’da asker kaçaklarının sayıca çok az 
olması, bu düşünceyi doğrulamaktadır.

3-Türk askerini Türk komutanlar idare etmelidir:
Çanakkale’de Liman Von Sanders’in, Filistin’de 

Mareşal Falkenhayn’ın , Irak’ta Von der Goltz Paşa’nın 
hatalı ve Alman milli çıkarlarına uygun aldıkları kararlar, 
bizim için acı sonuçlar doğurmuştur. Ne zaman ki, Türk 
komutanlar komutayı eline alarak mes’uliyetle savaşmış 
ise; asker inanmış, zafer elde edilmiştir. Türk askeri 
ruhunu bilen komutan ister. Tıpkı Mustafa Kemal Paşa, 
Fevzi Çakmak Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Halil Kut 
Paşa, Sakallı Nurettin Paşa, Ali İhsan Sabis Paşa gibi.

4-Türkün genetiğinde ihanet kodlanmamıştır:
Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşında 

Arap unsurlardan gördüğü ihanet, Kut’ül Ammare’de 
nisbeten görülmemiştir. Bunun nedeni Abbasiler 
döneminde bu bölgeye yerleşen Araplaşmış Orta Asya 
kökenli Türk unsurlardır. Ayrıca Müntefik kabilesi  gibi 
Türklerle komşuluk yapıp yakın dostluklar kuran asil Arap 
kabileleri para için saf değiştirmemiştir.

5-Türk nesli milli duygularla yetiştirilmelidir:
Türkler savaş durumunda vatan parçası gördüğü 

toprağı canı pahasına savunur, ancak barış dönemlerinde 
verilmeyen milli duygular nedeniyle bu hassasiyet 
zayıflayabilir. Anadolu’dan hareket eden Kayseri 44. 
Alay (Kasap Alayı)’ın savaş meydanlarındaki azim ve 
kararlılığı, savaş eğitimi almamış Türk insanının vatan 
sevgisini besleyen gücün, milli duygular olduğunu 
ıspatlamıştır. 

6-İngilizlere esaret utancını 250 yıl sonra Türkler 
tattırmıştır: 

250 yıl esaret görmemiş İngilizlere esareti tattırmak, ele 
geçirilecek imkânlardan ve teklif edilen 2 milyon sterlinden 
daha kıymetlidir. Bu utancı yaşamamak için İngilizler, 
rüşvet teklifinde bulunmuşlardır. Ancak yaşadıkları bu 
utancı unutmayıp Damat Ferit Hükümeti’nin kurduğu 
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Nemrut Mustafa Divan-ı Harbinde yüzlerce Osmanlı 
subayını yargılamak istemişler, ancak Anadolu’daki milli 
uyanış ve kahramanlık sonucu esir alınan İngilizlere 
karşılık bu subaylarımızı serbest bırakmak zorunda 
kalmışlardır.

7-Milli onur sahibi rüşvet almaz: 
Osmanlı Ordusu 6. Ordu Komutanı Halil Kut Paşa’ya 

İngiliz General Townsend tarafından bir takım rüşvetler 
verilmek istenmiştir. İngiliz casusu Lawrens’in bile rol 
aldığı rüşvet teklifi olayında İngilizlere Rus kraliçesi 
Katherina ile Osmanlı Paşası Baltacı Mehmet arasındaki 
olay hatırlatılarak teklif reddedilmiştir. 

8-Gerçek destanları Türkler yazar: 
Türk milleti kadar savaş meydanlarında destanlar 

yazmış ve sonra sıradanlaşan bu destanları önemsememiş 
bir millet yoktur. Türkün unuttuğu kahramanlık 
destanları bazı aşiret toplumlarının yaratmak istedikleri 
kahramanlıkların yüzlerce mislidir. Yüzbaşı Mehmet 
Muzaffer’in Felahiye Savaşlarındaki sadakati, fedakarlığı, 
kararlılığı ve arkasında bıraktığı şehadet kanıyla yazılan 
mektup zarfı, en iyi Hollywod filminden daha anlamlıdır. 

9-Türkleri zayıf görenler kaybeder: 
Batılı devletler tarafından “şarkın hasta adamı” olarak 

görülen Osmanlı ülkesinde milliyetçi duygularla yetişmiş 
bir avuç vatanperver, Batıyı şaşkına çevirmeyi başarmıştır. 
Türklerle savaş talihsizliktir. Tarih boyunca askeri Türk 
unsurlardan oluşan hiç bir Türk kahramanı sıradan bir 
savaş yapmamıştır. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferinde  
“Gerçi Mısır’ı aldık ama Sinan Paşayı kaybettik” derken 
de futuhatın sıradanlaştığı fakat komutanların değerinin 
ise değişmediğini ortaya koymaktadır. İngiliz General 
Townshend ise “Benim talihsizliğim Türklerle savaşmak 

zorunda kalmamdır” diyerek bir hakkı teslim etmiştir.
10-Türkler kan dökmek için savaşmazlar: 
Türkler bertaraf etmek istedikleri tehditlerde istedikleri 

sonucu aldıklarında, zaman bulunca bilim, sanat ve 
imar hareketlerine önem verirler. Sömürgeci değil 
düzenleyicidir, ırkçı değil kültürel rekabetçidir, kaybeden 
rakibine karşı mağrur değil müşfik ve alçak gönüllüdür. 

Şehâdeti dünyaya tanıtan millet, Türk milletidir:
Türkler namus, vatan ve inandıkları dava uğruna 

dünyanın dört bir köşesine gitmiş, kimi zaman bu uğurda 
şehadet mertebesine erişmiştir. “Adriayatik’ten Çin 
Seddine” ifadesi dar bir coğrafi bölgeye dönüşmüş, 
Sibirya’dan Myanmar’a, Atlas Okyanusu’ndan Büyük 
Okyanus’a uzanan coğrafyada Türk askeri derin izler 
bırakmayı başarmıştır. 

Dünyada Türk askerlerine ait 34 ülkede 78 şehitlik 
bulunmaktadır. Bu ülkeler: Almanya, Arnavutluk, 
Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Filistin, Güney Kore, 
Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Japonya, 
Kıbrıs, Letonya, Libya, Lübnan, Macaristan, Malta, 
Mısır, Myanmar, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, 
Suriye, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün, Yemen ve 
Yunanistan’dır. 

Allah şehitlerimizin cümlesinden razı olsun, Biliyoruz 
ki, şehitler ölmez, ölüm acısı duymazlar, kabir sualleri 
yoktur, tüm günahları affedilmiştir, kıyamet günü arşın 
gölgesinde olacaklardır, Cennetin en yüksek köşklerinde 
kalacaklar ve sevdiklerine şefaatçi olacaklardır. Allah 
şehitlerimizi milletimize şefaatçi eylesin. Bizleri de 
şehitlerine sahip ve saygılı kimseler eylesin.(Amin.)
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Kur’an  “Safa ve Merve’nin Allah’ın sembollerinden” 
olduğunu bildiriyor (2/ 158). Gerçekten de hac sembol-
lerden oluşan bir ibadettir. Her sembolün bir gerçeği 
vardır. Müslümanlar bu sembolleri amaçlayarak değil de 
ifade ettikleri gerçekleri düşünerek haccı ruhuna uygun 
yapmalıdırlar (G. Ayata Hac Rehberi Ve Hacla İlgili Fet-
valar s. 5).

Hac, Kur’an’ı Kerimde dokuz yerde Hac bir yerde de 
Hice şeklinde geçmekte ve ziyaret anlamı taşımaktadır. 
Haccı farz kılan ayette şöyle buyurulmaktadır.:“ orada 
apaçık nişaneler (semboller, ayrıca) İbrahim’in maka-
mı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü ye-
tenlerin o evi haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir 
hakkıdır” (3/97). Yani şunu baştan söyleyelim ki şimdi 
tanımlandığı gibi Hac, bir zengin ibadeti değildir. “Ona 
yol bulabilen” ya da “Ona yol bulmaya gücü yeten” ifa-
delerinin kullanılmasından bunu anlıyoruz. ( G. Ayata, 
Din Nasihattır c. 3. s. 310).

Hac: bu güne kadar yapılan genel tarifte maddi 
imkânlara indirgenerek ekonomik durumu iyi olanların 
yapacakları bir ibadet olarak algılanmıştır. Şimdi dahi 

bu algı devam etmektedir. Onu rant kapısı yapan ku-
rumlarla, görgüsüz zenginler ruhundan uzaklaştırmış ve 
üzülerek ifade edelim ki gerçekten zengin ibadeti haline 
getirmişlerdir. Bir de derler ki hac meşakkatli bir ibadet-
tir. Birkaç saatte uçakla menzile varan, yıldızlı otellerde 
eşiyle beraber kalan, istediği her an sofrası hazır olan, 
Arafat’a kadar dahi yaya yürümeyen muhteremler,  sizin 
bu haccının meşakkat neresinde?

Halbuki oraya atla, deveyle ya da yaya olarak giden-
ler, merkeple giden çerçiler, akrabalarını ziyaret ede ede 
gidenler (2/198), göre hacceden tacirler ve gezginler, 
hac görevlerini yerine getirirlerse hacları kabul olmaya-
cak mı? Irak’tan, Suriye’den, Yemen’den, Arabistan’ın 
uzak beldelerinden bu şekilde gelmeler devam etmek-
tedir. Esas meşakkati bunlar çekmektedir. Çöllerde yol-
culuk, kum fırtınası, iyi bir yol arkadaşı bulamama gibi 
zorluklar... İnsanlar yolculukta belli olur, iyi arkadaş 
bulamamak, “Fusuk” (fesatlık ) yok.“Refes” (şehvet) 
yok.“Cıdal” (kavga, eziyet, ağız dalaşı)yok. Sabredecek-
siniz, kendinizi o insanın yerine bir koyun bakalım, böy-
le biriyle yola çıkmışınız bir kere insana bundan daha 

Galip AYATA

HAC İBADETİMİZİ 
NASIL YAPMALIYIZ? 
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büyük meşakkat olur mu?Onun için es-
kiler: “evvel rafîk, sümme-t-tarîk” önce 
yol arkadaşı sonra yol demişlerdir. Zah-
meti çok olanın rahmeti çok olur. Belki 
de bunların haccı Allah katında zengin-
lerinkinden daha makbul olmaktadır. 
Ekonomik düzeyi yeterli olmayanları 
bundan nasıl mahrum edebiliriz.

Hac, anne şehirde anne toplumun tem-
silcilerini buluşturur. Kuran Mekke’ye 
anne şehir (6/92- 42- 7). Müslümanlara 
“Ümmet” diyerek kelime anlamıyla “ 
Anne”gibi toplum olduğunu haber ver-
mektedir. O belde oraya gelenleri anne 
şefkatiyle kucaklamasıyla sembolleşir.

Hac elbette uzun ve meşakkatli bir 
yolculuktur. İnsana yolcu olduğunu ha-
tırlatan bir ibadettir. Günahla, isyanla 
kirlettiğimiz benliğimizi, bid’at ve hu-
rafele doldurduğumuz dinimizi, diğer 
Müslümanlara bakarak test ettiğimiz 
yerdir orası. Yerimizi yurdumuzu terk 
ettiğimiz gibi kötülüklerimizi de terk 
edip arınacağız. Dünyadaki ağırlıkla-
rımızı bıraktığımız gibi kalbi karartan 
yüklerimizi de atacağız. Çünkü hangi 
yük olursa olsun yolcunun işini zorlaş-
tırır. Davet edildiğimiz yerde itibar görüp ağırlanmamız 
da ona göre olacaktır. Neyi nasıl yapacağımızı hacca 
neden geldiğimizi bileceğiz. Onu şuurla ve bilinçle ifa 
edeceğiz. Zira şuurla yapılmadan yaptıklarımız ibadete 
benzese de ibadet olmaz. Çünkü ibadetin makbulü halis 
niyetle ve bilinçle yapılanıdır.

Hac: namaz, oruç zekât gibi bedenî ve malî bir iba-
dettir. Mahşerin ilk provası ve Arafat’ta yapılan ilk uy-
gulamasıdır. Böyle olduğu gibi aynı zamanda istişare ve 
cihat gibi sosyal ve siyasî bir ibadettir. Feraseti, basireti, 
cıhadı, şahsiyeti yeniden diriltir. Ba’suba’del mevt yani 
(yeniden dirilişin sembolüdür).

Arafat’a elimizi kolumuzu sallayarak giremeyiz, dün-
ya elbiselerini, makamlarını, rütbelerini soyunarak ora-
daki en fakirin kisvesine bürüneceğiz. Bu son yolculukta 
giysilerimiz, kefeni temsil edecek onun sembolü olacak-
tır. Yalnız üstümüzdekileri çıkarmamız da yetmez, içimi-
zi kaplayan bütün kistleri ve isleri de bırakarak “ ummî” 
anamızdan doğduğumuz gibi çıkmalıyız huzura.

Hac ibadeti kötülüklerden uzaklaşma, iyiliklerle 
barışma ve yarışma demektir. Bu bir anlamda kişinin 
kendisiyle de barışması demektir. Biz de kendimizi de-
ğiştirebilmeliyiz ve gerçekten “hac anlatılmaz yaşanır” 
diyebilmeliyiz. Davete uyup Allah’ın misafiri olduk. 
“Lebbeyk” Buyur Allah’ım, emrettin geldim dedi her bi-
rimiz. Bunu bilincine ermiş olarak mı söyledik. Yoksa 
slogan olarak mı attık. Türkiye’den gelen Diyanet hacı-
ları gibi amigolar eşliğinde tavaf duaları okuyarak başka 

hacıların içten dualarını mı katlettik. “El 
ne der” gitmezsek ayıp olur diye yola 
çıkmadık değil mi? yoksa önceki serma-
yelerimizi de yitirir, iflas etmiş birisi gibi 
döneriz yurdumuza. Kâbe’nin insandaki 
temsilcisi kalptir. Amelle bilinci birleş-
tirmeden, Kâbe ile kalbi örtüştürmeden 
yapılan bir hac sadece gidiş geliş olur.

Orası marifet, kendini tanıma yeri-
dir. Âdem gibi kendimizi tanımalı, adam 
olmalıyız. Onun gibi acizliğimizi itiraf 
ediyor gözyaşı döküyoruz. Beni affet ve 
ümmeti Muhammed’e vahdet ver diye 
dua ediyoruz. Orada vakfeye duruşu-
muz, tevhitçilerle beraber olmamızı ve 
İbrahim gibi puta ve putçulara karşı çık-
mamızı sembolize eder.

Aynı duaları “Müzdelife” de de yapa-
cağız. Çünkü arınmanın Arafat’tan son-
raki durağı Müzdelife’dir. Orada şeytana 
karşı kullanacağımız cephaneyi yükle-
nerek “Mina” ya hareket edeceğiz. Zira 
hücum vakti gelmiştir. Hacer, gerçek 
şeytana atış yapmış ama bizler bütün ba-
tıllara, bütün yalanlara, bütün yanlışları-
mıza ateş edeceğiz. Hem de tam isabet, 
karavana atmak yok. Bu hak cephesinde 

yer almanın sembolüdür. İlk gün büyük şeytana yedi füze 
atacağız. Sonraki üç günde de her üçüne yedişer mermi 
sıkarak atışı tamamlayacağız. Birinci gün büyük şeytana 
yedi mermi sıktıktan sonra tavafımızı yapacağız.Tavaf 
yaparken de Hacer-ülEsved’e elimizle işaret edip kaçak 
olmadığımızı, tadatta mevcut olduğumuzu, bu durumu 
kameraya almasını isteyeceğiz. 

Kâbe yeryüzünde inşa edilen ilk mâbed( 3/ 96)… 
Dünyada ilk ve tek olması sebebiyle tevhidin sembolü-
dür. Tavaf, dönmek başladığı yere tekrar gelmektir. Top-
raktan gelip toprağa dönmeyi temsil eder. Yaratılan her 
şey döner. Gökler ve göktekiler, yerlerdekiler, maddele-
rin içindeki atomlar hep dönerler. Tavaf bizlerin aynı za-
manda dönen bu âleme katılmamızın sembolüdür. Daha 
sonra kurbanlarımızı kesip ihramdan çıkacağız. Kurban; 
Allah’a yaklaşmanın, yakın olmanın sembolüdür. Şuurla 
yapılmayan hac, bu ibadeti nasıl turistik bir gezi haline 
getirirse, kurban ibadetini de et ve kana indirger. Ancak 
insanı Allah’a dost eden ve yaklaştıran, akan kan ve da-
ğıtılan et değildir. Bu durumu yüce Allah ayetinde şöyle 
bildirmiştir: “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ula-
şır. Fakat O’na sadece sizin takvanız (sorumluluk duygu-
nuz)ulaşır”(17/ 37).

Hacca giden kardeşlerime “kabul olunmuş bir hac” 
dileklerimle bütün Türklük ve İslâm âleminin Kurban 
Bayramını tebrik eder, bayramın hayırlara vesile olma-
sını yüce Allah’tan dilerim.

“Hac: namaz, 
oruç 
zekât gibi 

bedenî ve malî 
bir ibadettir. 
Mahşerin ilk 
provası ve 
Arafat’ta yapılan 
ilk uygulamasıdır. 
Böyle olduğu 
gibi aynı 
zamanda istişare 
ve cihat gibi 
sosyal ve siyasî 
bir ibadettir. 
Feraseti, basireti, 
cıhadı, şahsiyeti 
yeniden diriltir.”
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SEN  STALİN’İN TAVUĞU MUSUN?Osman KARABABA
karababaosman@hotmail.com

Damdan düşer gibi sordum ama, hiç gitmesin zoruna. 
Önce bir dinle, sonra ne söyleyeceksen söyle! 

İnsanlık tarihinin en kanlı diktatörlerinden Stalin, bir 
gün Politbüro üyeleriyle içki aleminde... Birbirinden gü-
zel Rus kızlarının kıvrak danslarıyla şehvet dorukta... Bir 
solukta peş peşe içilen Votka ile kafaların hafif tatlandığı 
sırada Stalin önündeki Votka şişesine çatalı vurur ve her-
kesin kendisini dikkatle dinlemesini ister. 

“ – Yoldaşlar! Bana şu sorunun cevabını kim ve-
recek? Halkın yönetime kayıtsız şartsız itaat etmesi ve 
komitemizin her kararını onaylaması nasıl sağlanabilir?” 
diye sorar.

 Politbüro üyeleri, Stalin’in hoşuna gidecek cevaplar 
vermeye çalışırlar. Kimisi katı disiplin ve sertlikten, kimi-
si adalet ve eşitlikten, kimisi ölüm hapishaneleri ve toplu 
kurşuna dizmekten, kimisi insanlık dışı işkencelerden, 
akla gelmedik sadistliklerden söz eder.

Ancak Stalin verilen cevapların hiçbirini beğenmez. 
Sert bir suratla, yan tarafında hazırolda bekleyen Kızıl 
Ordu muhafızına emir verir:

“- Çabuk bana bir tavuk getir!”
Çok geçmeden, bir tavuk  Stalin’in önüne konur. 

Stalin başlar tavuğun tüylerini hunharca, canlı canlı yol-
maya. Acı çığlıklarına aldırmadan tüylerini tüm yolup 
cascavlak, kan revan içinde bıraktığı tavuğu odanın orta-
sına salıverir:

“- Şimdi dikkatle izleyin tavuğu, bakalım nereye gi-
decek?” der.

Dayanılmaz acı içinde kıvranan zavallı tavuk azaptan 
kurtulmak için can havliyle dışarı kaçar; ancak tüysüz te-
leksiz, yara bere içinde, soğuktan tir tir titrer, içeri döner. 

Şaşırır, şömineye yaklaşır, tüysüz derisi kavrulur... Sürek-
li, kulakları yırtan çığlıkla, sokulacak bir yer arar, masala-
rın altına, duvar diplerine koşar. Tavuk çaresiz, biraz önce 
tüylerini yolan Stalin’in bacakları arasına sığınır. Stalin 
cebinden çıkardığı yemi azar azar tavuğun önüne atar. 
Stalin’in elinden yemlenen tavuk, çığlığı keserek , artık o 
nereye yönelse ardından gider. Acıklı manzarayı hayretler 
içinde izlemekte olan Komünist Parti Politbüro üyelerine 
dönen Stalin bıyık altından gülerek şöyle der:

“- Gördünüz mü? Halk dediğiniz topluluk tavuk 
gibidir. Aç bırak, tüylerini yol, dayanılmaz acı, kan 
revan içinde koy; birazcık  yemi görünce feryadını 
keser ve bir daha peşinizden ayrılmaz. O zaman nice 
devasa kuru kalabalıkları artık bir avuç yemle yönet-
mek mümkün olur.”

*
Bu hikâye gerçek mi değil mi bilmiyoruz; ama bili-

nen bir gerçek var ki, insanlık tarihi bütün diktatörlerin, 
tahtları uğruna zavallı halk kitlelerini nasıl, yolunmuş 
tavuklara çevirdiklerinin ibretlik öyküleriyle doludur. 

14 yaşına basmış “alidibo” patentli ihale yolsuzluk-
ları, 17-25 Aralık hırsızlıkları, suçüstü yapılan ayakkabı 
kutuları, yatak odasındaki kasalar, Euro-Dolar basılı 
banyodaki keseler, çöplükte şeref arayan 750 bin’lik  sa-
atler... Sıfırlanan Dolarlar...

Ranta ipotekli “çılgın projeler”... Saltanatın deva-
mına münhasır örtülü ödenekler... Hırsız fener, dernek ve 
vakıflara zembereklenmiş fitre, zekat, bağış ve yardım-
lar... 

İstihdama, üretime ve ihracata yönelik olmayan: dub-
le yollar, köstebek yuvası metrolar, devasa viyadükler ve 
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21.yy’ın “kibir ve israf abidesi kaç-ak saray”lar gibi nice 
dipsiz kuyulara akıtılan paralar... 

“Özelleştirme” nanesiyle dışarı bağlanan kamu 
muslukları, haraç mezat yapılan kamu malları, 
mütekabiliyetsiz satılan vatan toprakları... 

Soma’da rant uğruna kömür yapılan 301 maden iş-
çisi, Afyon’da askeri cephaneyle uçan 25 Mehmetçik... 
“Barış süreci” ihanetine 13 yıldır verilen binlerce şehit...   

Zavallı tavuğun yolunan tüyleri değil midir?
Tabii, tavuklar yolunmak içindir. Tavukların tüyleri-

nin yolunması, fıtratı gereğidir. 
Askerin başına geçirilen çuvalla yaşanan zillet... 
Adaletin raydan saptırılması... Orduya kurulan  kum-

paslar... Polise, yargıya, basına, yazara çizere çekilen 
paspaslar...  

Ülkeyi açıkça bölmek isteyen hainlere Habur’da yap-
tırılan düğün ve Oslo’da kazandırılan meşruiyet... 40 bin 
insanın katili canavarların, dünya tarihinde bir ilk olarak, 
iktidar ortağı yapılması...

TÜİK’e göre, ülkedeki hane halkının yüzde 
22,4’ünün yoksulluk sınırının altında yaşıyor olması... 

Tüyleri yolunan tavuğun dayanılmaz acı ve  kan 
revan içinde bırakıldığının bir tezahürü değil midir?.

*
İblisin gıpta ettiği fitnelikle, ülkenin tüm eğitim 

öğretim kurumlarına işinin ehli olmayan ve bağnaz, polit-
büro robotlarının yerleştirilmesi...  

Saltanat dincilerinin sarayına “amin sunakları” 
yontmak için, eğitim- öğretim sisteminin sürekli ırzına 
4+4+4’lük geçilmesi...

Okulların; “hilafet kulları”nın yetişmesi için, şaftı 
kaymış, ahlak, disiplin ölçüsü ayar tutmaz olmuş, fen 
dersleri okutulmayan, güya İslam adına ama gerçek din-
den ve Kuran’dan uzak, gericiliğin programlandığı me-
kanlara çevrilmesi...  

“Cumhuriyet”e kini olanların,  özünde “hilafet” 
özlemi yatan “2023 Vizyonu”nda kullanacakları ta-
vukların üretimi için değil midir?

*
Öyle bir halk ki; %98’i Müslüman, ama Kuran’ı 

anlamayan... Peygamberin emrine rağmen fenden ve ilim-
den uzaklaşıp hurafelere sarılan... Kuran’a inat, aklını hiç 
kullanmayan güruh;

Bu yüzden “barış” kılıfıyla yutturulan ihaneti meşru-
laştıran...  Açlığı, sefaleti, zilleti içselleştirirken, yolsuz-
ları, hırsızları oy vererek aklayan... Eliyle bulduğu belayı, 
kazandığı felaketi kadere yükleyip Allah’a bağlayan...

Miskin, tembel, yobaz, ilkel kalmaktan haz duyan... 
Okumayan, bu yüzden çağın yüksek ilmine sahip olama-
dığı gibi, uygarlığı hazmedemeyen... 

Şeytan evliyalarınca Allah ile din ile aldatılıp 
“darü-l harp” safsatasıyla aklı alınan, “mescid-i 
dırar”larda ahmaklaştırılan... 

Arap’ın Türk düşmanlığını, Emevi dinciliğinin 
fosilleşmiş bağnazlığını ilim ve kelam sayan bir toplu-
luk...

 “Milliyetçiliği ayaklar altına alınarak” millî benliği 

köreltilmiş, alim müsveddeleriyle tarihî hafızası silinen... 
Üzerlerine maliye, zabıta, polis salınarak 

kumpaslarla korkutulmuş, tapelerle, telekulaklarla sindi-
rilmiş, iradesi ‘kıçının kılı olmayı şeref saydığı tanrısı’na 
ipotek edilmiş...

Bir avuç yem için diktatöre ram ederek haksızlık kar-
şısında figanı kesen bir halk;

Her durumda tüylerinin yolunmasına müstahak 
olmuş demektir. 

*
Şu tarihi bir gerçektir ki, her devrin bir tagutu 

(“azgınlık, sapıklık önderi”-Kuran tabiri) vardır ve her 
dönemde bir “kanlı Stalin” ortaya çıkmıştır.  Hiçbir “dik-
tatör”,  kendi kendine doğmamıştır; onu toplumun bozuk 
karakteri yaratmıştır. Kişiyi diktatörleştiren, toplumdaki 
kölelik zihniyetinin varlığıdır. Yani her “diktatör” müsait 
bulduğu sosyal bir iklimin ürünüdür. Hiçbir hegemonya 
yoktur ki, azıtmış ve sapıtmış halk desteği olmadan 
yaşayabilsin. Her “diktatör”ün tabanı, kendisine uygun 
sürüdür;  kendisi de o sürünün tanrısıdır. 

Demek ki, insanlar layık olduğu idare şeklini kendi 
bulur! 

*
Şimdi sana tekrar soruyorum; sen “Stalin’in 

tavuğu”nun hangi mesabesindesin?
Ülkenin bu halinden eğer yüreğinde gerçekten bir acı 

ve gelecekten bir endişe duyuyorsan, sen tüyleri yolunan-
sın.

Yok,  böyle bir acı duymuyorsan, ya ferasetin  kal-
mamış, aklın alınmış, açıkçası köle olduğunun farkında 
olmayansın. 

Veya her zilleti kabullenen düzenin kulu olansın.
Ya da sadist politbüro elemanlarındansın!
Şimdi cevabın?
...?!
Şunu unutma:
İslam›ın ünlü fetva kitabı Bezzaziye’ye göre:»Zalime 

adil diyen, zulmü adalet diye isimlendiren kimse 
kafirdir.»

O zaman ecel seni bulmadan safını belirle!
*

Türk-İslâm âleminin 
Kurban Bayramını 

kutlarız
Bilgiyurdu

TEBRİK
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 Bilgiyurdu Gençlik Derneği olarak, milletimize hiçbir 
karşılık beklemeden hizmet eden Türk aydınlarıyla söyle-
şiler yapmayı, bir âdet haline getirdik. Bunu yapmadaki 
maksadımız, okurlarımızın gerçek Türk aydınıyla buluş-
masını sağlamaktır. Biliyoruz ki vatan-millet sevdalısı 
aydınlarımızın yıllardan sürüp gelen tecrübeleri ve millî 
şuurla beslenen akılları, milletçe yaşamakta olduğumuz 
sorunları aşma mücadelemizde yolumuzu aydınlatacaktır.

Bu sayıda söyleşimizi Orhan Köksal bey ile yapıyoruz. 
Kendisi öğrencilik yıllarından itibaren Kayseri’de Türk 
milliyetçilik hareketi içinde önemli görevlerde bulunmuş, 
hizmet etmiş ve her gerçek milliyetçi gibi de davasının çi-
lesini çekmiştir.  

Bilgiyurdu: Bir süredir Yeni Ufuklar Derneği Kayse-
ri Şubesi’nin başkanlığını yapıyor ve kamu yararına bir 
görevi başarıyla yürütüyorsunuz. Henüz “kamu yararı-
na dernek” statüsü verilmedi ama biz Yeni Ufuklar’ın 
bütün faaliyetlerini Türk toplumunun yararı için yaptı-
ğını biliyoruz. Bu faaliyetlere geçmeden önce, isterseniz, 
derneğin adından başlayalım. Niçin Yeni Ufuklar?

Orhan Köksal: Dernek ve derneğin adı şöyle ortaya 
çıktı: Yeni Mahallede büyümüş, aynı değerleri paylaşmış 
bir arkadaş grubu bir araya gelerek; hiçbir ideolojinin, 
mezhebin, meşrebin ve siyasi görüşün temsilcisi olmadan; 
“Devletim ve milletim için ne yapabilirim” sorusunu 
tartıştılar Sonuçta, Atatürk ilkeleri doğrultusunda milli ve 
manevi değerlerle yoğrulmuş eğitim seviyesi yüksek bir 
nesil yetiştirilmesi amacı ile bir dernek kurulmasına ka-
rar verildi. Bu derneğin adı da: Yeni Ufuklar Kültür ve 
Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak benim-
sendi.   

Bilgiyurdu: Tüzükte derneğin amacı nasıl belirtilmiş-
tir?

Orhan Köksal: Derneğin amacı tüzüğümüzde şöyle 
belirtilmiştir: Sosyal barışa katkıda bulunmak suretiyle 
sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak. Atatürk 
ilke ve inkılapları doğrultusunda nesiller yetişmesinde 

öncü olmak. Maddi desteğe muhtaç başarılı ünivesite öğ-
rencilerine burs vermek. Yardıma muhtaç vatandaşların  
ihtiyaçlarını karşılamak.  Bulunduğu kentin kültür ve sos-
yal hayatına katkıda bulunmak. Eğitici, öğretici; bilgi ve 
becerileri artırıcı kurslar açmak. Konferans, sempozyum, 
panel, açık oturumlar, bilimsel ve akademik toplantılar ter-
tip etmek. Sergi ve kermesler açmak.

Bilgiyurdu: Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla yapı-
lan çalışmalardan örnekler vermenizi istesek…

Orhan Köksal: Derneğimiz her yıl; Türk kültürüne 
hizmeti geçen şair, yazar ve bilim adamlarına plaketler 
vermektedir. Üniversite öğrencilerine burs vermektedir. 
İhtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakti yardım yapmaktadır. 
Üç ayda bir  “Yeni Ufuklar” adı ile dergi çıkarmaktadır. 
“Yeni Mahalle Yeni Ufuklar Spor Klubü” adı ile spor 
kulübümüz, gençlerimizi spora yönlendirerek sağlıklı ne-
siller yetişmesi için katkı sağlamaktadır. Resim sergileri 
açmakta; gez,i yemek, kahvaltı ve kermesler düzenlemek-
tedir. Konferanslar ve paneller düzenleyerek ülkenin so-
runlarına parmak basıp halkımızın aydınlanması sağlan-
mıştır.

Bilgiyurdu : Faaliyetlerinizin “eğitim, gençlik, millî 
kültür, millî dayanışma” konularında yoğunlaştığı gö-
rülüyor. Bir bakıma devletin; yapması gereken hizmetleri 
yapıyorsunuz. Bu hizmetler toplumda nasıl karşılık bulu-
yor? Mesela, “Elinize sağlık” deniliyor mu? “Bir ucundan 
da biz tutalım.” diyenler çıkıyor mu?

Orhan Köksal: Faaliyetlerimiz genellikle “eğitim, 
gençlik, milli kültür, milli dayanışma” konularında yoğun-
luk kazanmaktadır.Bu faaliyetlerimizi derneğimizin tüzü-
ğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Faaliyetlerimizin karşılığını ancak ALLAH’A 
havale ederiz. Faaliyetlerimizi sadece üyelerimizden aldı-
ğımız aidat ve bağışlarla gerçekleştiriyoruz.

Bilgiyurdu :Türk toplumunda idealist ve fedakâr in-
sanların gün geçtikçe azalmasını, buna karşılık çıkarcı 
ve bencil insanların çoğalmasını nasıl izah ediyorsunuz?

Orhan Köksal
KÖKSAL: “TEK ÇÖZÜM YOLU, TÜRK 
MİLLİYETÇİLİĞİNİ BENİMSEMİŞ 
NESİLLER YETİŞTİRMEKTİR”

YENİ UFUKLAR DERNEĞİ KAYSERİ ŞUBESİ BAŞKANI

İLE SÖYLEŞİ
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Orhan Köksal: Bu sorunuzun cevabı: Türkiye’de uy-
gulanmakta olan eğitim politikaları olsa gerek diye dü-
şünüyorum. Ülkeleri okumuş insanlar yönetir. Okulları-
mızda okuyan öğrencilerimize kendi tarihi öğretilmiyor. 
Tarih şuurundan yoksun yetişen bir nesilden de idealistlik, 
fedakâr insan olma, ülke meselelerine duyarlı olma gibi 
üstün nitelikler beklenemez.  Bunun tek çözüm yolu Türk 
milliyetçiliğini benimsemiş nesiller yetiştirmek ve bu nes-
lin ülke yönetiminde söz sahibi olması için ne gerekiyorsa 
yapmaktır.

Bilgiyurdu : 7 Haziran seçimlerinden sonra bölücü 
PKK terörü yine tırmanışa geçti. Şehit sayısı üç ay için-
de 100’ü geçti. Ayrılıkçı örgüt bazı yerlerde özerklik ilan 
etti. Ne oluyor? Türkiye’nin gücü bu terörü bastırmaya 
yetmiyor mu?

Orhan Köksal: Her gün bir kaygı ile uyanıyoruz: 
“Acaba bu gün nerede bir terör eylemi oldu; nerede kaç 
şehidimiz, kaç yaralımız var”diye. Esasen bu olayların 7 
Haziran seçimlerinden sonra tırmanışa geçtiğini söyle-
mek, meseleyi tam manası ile tespit etmemize yardımcı 
olmaz veya başka bir deyişle bizi doğru yola götürmez. 
Çünkü PKK terör örgütünün olayları bu kadar tırmandır-
masının tarihi daha eskilere dayanır. PKK terör örgütü 
taşeron ve hain bir örgüttür. Terörle yapılacak mücade-
le, devletin resmi organları tarafından müzakerelere dö-
nüştürülmüştür. Oslo ile başlayan, İmralı ile devam eden, 
Kandil ve KCK ile sürdüren adı her ay değiştirilen şimdi 
ise açılım adı altında terör örgütüne verilen tavizler, ül-
kemizi içinde bulunduğumuz duruma getirmiştir. Açılım 
adı altında terör örgütünün silahlanmasına, Türkiye’nin 
her tarafına bombalar yerleştirmesine adeta müsaade edil-
miştir. Türkiye’nin hiçbir kurumu bu manada çalışmamış, 
çalıştırılmamış. Devletin istihbarat kuruluşlarının hiç biri 
bu günkü başkaldırıyı öngörememişler, ilgili birimleri za-
manında haberdar edememişlerdir. Devletin kolluk güçleri 
de terör örgütü hakkında yeterli bilgiye sahib olamadıkları 
için mücadele etmekte zorlanmaktadırlar. Başka bir deyiş-
le, bölücü terör sorununa “partimize oy mu kaybettiriyor” 
veya “partimizin oylarında bir artış oluyor mu” kaygısı ile 
bakarsanız terörün ekmeğine yağ sürersiniz. “Analar ağ-

lamıyor”, “şehitler artık gelmiyor.” diye ne olduğunu hâlâ 
anlayamadığımız bir politika yürütüldü ama seçim sonuç-
ları istedikleri gibi çıkmadı. İstedikleri sonucu alamayınca 
“çözüm sürecini buzdolabına koydular.” şimdi analar da 
ağlayabilir şehitler de gelebilir artık. Kaybettikleri oyları 
bu defa terörle mücadele ediyor algısıyla toplayacaklar.  
Ülke böyle yönetilmez. Şehitleri istismar ederek seçim so-
nuçlarınızı lehinize çevirmenize yüce Türk milleti müsaa-
de etmeyecektir. Yaradan’a bunun hesabını veremezsiniz. 

Ayrılıkçı terör örgütünün bazı yerlerde özerklik ilan et-
mesini bir Türkiye sevdalısı olarak içime sindiremiyorum. 
Yapamazlar, edemezler diyerek meseleler çözülemez hale 
getirilmiştir. Tükiye’nin gücü terörü bastırmaya yeter. Me-
seleyi çözebilecek kurumlara insiyatif verilmesi halinde 
terör belası kökten halledilir. 

Meseleye bir de başka açıdan bakmakta yarar var. Çün-
kü; seçimlerden önce yapılan açılım müzakerelerinde te-
rör örgütüne verilen sözlerden seçimlerin sonuçları böyle 
olunca dönülmesi terörü tırmandırmış olamaz mı? Eğer 
durum böyle ise yazıklar olsun. Son günlerde hiç olamaz 
dediğimiz şeyler oluyor. Hiç yapılamaz dediğimiz şeyler 
yapılıyor. Neler oluyor Allah aşkına, ülkemizin etrafında 
hiç müttefikiniz kalmamış, herkes size düşman olmuş. Ül-
kenin ekonomisi çok kötü bir durumda. Ülkenizin bütün 
kutsal değerleri ayaklar altına alınmış, kimse kimseye gü-
venmiyor. Ülke her geçen gün iç savaşın eşiğine sürükleni-
yor. Ülkenin ve çocuklarımızın geleceği ekonomik olarak 
ipotek altına alınmış. Velhasıl iyi yönetilmiyoruz, durum 
çok vahim. ALLAH sonumuzu hayır eylesin.

Bilgiyurdu : Bu sorunu kökünden halletmenin, size 
göre, yolu nedir?

Orhan Köksal: Ülkenin sorunlarını kökten halledebil-
mek için, hiç kimseden emir ve talimat almayan sadece 
ve sadece büyük Türk milleti’nden icazet alan yöneticilere 
ihtiyaç vardır.Bu, imkansız değildir.Önümüzde yapılacak 
olan seçimde bunu pekâlâ yapabiliriz.
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  YÜREĞİM ELAZIĞ’DA

Mustafa ÖZTÜRK

Hayatımda Elazığ’ın çok önemli bir yeri vardır. Öğ-
retmenliğimin üç yılı bu güzel şehirde geçti. 1968-1969 
Eğitim Öğretim Yılında Maden Ortaokulu’nda, bunu takip 
eden iki eğitim öğretim yılında da Elazığ il merkezindeki 
üç okulda görev yaptım.

Aradan 44 yıl geçmiş. Ne ben Maden’i Elazığ’ı unut-
tum ne de onlar beni. Kabul etmeliyim ki onlar benden 
daha vefalıdırlar. Sık sık ararlar beni. “Öğretmenim, şu 
sınıfta okutmuştunuz beni, hatırladınız mı?” derler. Pek 
çoğu makam, mevki sahibi olmuş. Çok sevinirim, duygu-
lanırım, ağlarım. Geçen yıl Ferhat adlı bir beden eğitimi 
öğretmeni aradı beni, telefonda tanıştık. 
“Öztürk Hoca’m biz seni görmeden se-
ven ülkücülerdeniz.” dedi. Görüyor mu-
sunuz vefayı, kadirşinaslığı. Elazığ insa-
nı böyledir işte.

Elazığ’ın, Maden’in vefakâr, yiğit 
insanını unutmadım, unutamam elbet-
te. Başımdan geçen bir olay sonrasın-
da bana moral vermek, destek olmak 
için Elazığ’dan Maden’e koşup gelen 
Behçet Susmaz’ı, Metin Gürsay’ı, Ali 
Armağan’ı nasıl unutabilirim.

O yıllar, ne çoşkulu yıllardı. Ülkü, 
ülküdaş dendi mi, içimiz kaynar, gözle-
rimiz parlardı. Birbirimizi sınırsız sever, 
birbirimize sınırsız güvenirdik. Bu yüz-
dendir ki Turan çok yakınımızdaydı ve 
onu görebiliyorduk. Hatta dünyayı fet-
hedeceğimize inanırdık.

1969 şeçimlerinde milletvekili adayımız, Kamil Turan 
bey idi. Kendisiyle iki yıl önce Van’da tanışmıştım. Sive-
rekli ve çok büyük bir Türk milliyetçisiydi. Seçilmesi için 
çok çalıştık. Mesela, Sivrice ilçesinin Karaoğlanoğlu dağı 
üzerindeki köylere giderek davamızı anlattık. Üç ülküdaş-
tık: Ben, Orhan Erdemir ve Kürk köyünden bir rehber. Pa-
tika yollarda ayakkabılarımız parçalandı ama Hazar dağın-
dan Hazar gölüne inerken o kadar mutluyduk ki.

Kürk köyü denince Terzi Abdullah’ı, Türk Ocağı Baş-
kanı Mustafa Kürklühatipleri hatırlarım. Ne güzel insan-
lardı onlar.

Öğretmendim ama parti faaliyetle-
rine katılmaktan kendimi alamazdım. 
Çünkü ana teşkilat parti idi. Bu nedenle 
CKMP-MHP İl başkanlığı yapan Osman 
Özkan, Mehmet Ayna ve Şahabettin Can 
beyler ile çok verimli çalışmalar yaptık. 
Bu muhterem büyüklerimizi nasıl unu-
tabilirim.

O günler komünist-bölücü unsurların 
üstümüze geldiği günlerdi. Milliyetçi-
ülkücü gençlere okuma hakkı tanımıyor-
lar, her yerde örgütleniyorlardı. Bunlara 
karşı koymaya mecburduk. Bu mecbu-
riyet bizi Genç Ülkücüler Teşkilâtı ile 
DMMF Ülkü Ocağı’nı kurmaya sevk 
etti. Bu iki teşkilat kısa sürede gelişti. 
Bunun dört sebebi vardır, diye düşünü-
yorum:

Birincisi, Behçet Susmaz, Mehmet 

Mustafa Öztürk, Şerif Kaya Fotoğrafın arkası

Metin Güray, 09.09.1971
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Kaymaz, Mehmet Uçar, Metin Güray, Ahmet Turan, Sabri 
Oğuz, Tuncay Şekercioğlu, Mustafa Teyekli, Sinan Gür-
çay, Hulki Hoşağası, Vedat Gündoğan, Akif Aladağ, Yavuz 
Kuzgun, Hilmi Küçükgöze gibi üniversite öğrencilerinin; 
Ziya Yıldırım, Fethi Namlıoğlu, Abdullah Çulha, Yadigar 
Çortay, Mustafa Emir, Mustafa Yalçın, Ahmet Yurten, Or-
han Kışla, Erhan Kışla, Hüseyin Gürocak, Remzi Koç  gibi 
ülkücü gençlerin azim ve gayretdir.

İkincisi, yukarıda isimlerini saydığımız MHP İlbaşkan-
larının ve parti yönetiminden diğer büyüklerin maddi ve 
manevi destekleridir. Bu büyüklerimizden Tahsin Ayık, 
İbrahim Kara, Salih Er, Mehmet Akçiçek, Ahmet Akçiçek, 
Ahmet Kocalmış, Kenan Aksın, Ziyaettin Uslu aklıma ilk 
gelenlerdir.

Üçüncüsü, Elazığ halkının özünde ve vicdanında mev-
cut bulunan asaletidir.

Dördüncüsü ise, az ama imanlı ülkücü öğretmenlerdir. 
Bu grupta yer alan Nail Kocabay, Emin Halim, Ahmet 
Kaya, Şerif Kaya, Ahmet Taşdemir, Zeki Yılmaz,Günerkan 
Aydoğmuş, Saliha Selmanoğlu, Ali Koç adlı ülküdaşlarımı 
sevgi ve saygı ile yâd ediyorum.

Sonraki yıllarda Elazığ, Türk ülkücülüğünün önemli 
merkezlerinden biri oldu. Bölücü komünistler bu şehre 
egemen olmak için çok çalıştılar ama tüm saldırıları ülkü-
cü yiğitlerin imanlı göğüslerinde eridi. Bugün Elazığ’da 
bir huzur varsa bu huzuru ülkücü harekete ve 70’li yılların 
32 ülkücü şehidine borçluyuz. Elazığ bugün de yeni des-
tanlar yazacak potansiyele sahiptir.

VE SERVET
30 Ağustos 2015 Pazar günü ebedî âleme uğurladığı-

mız Servet Kabaklı, ben Elazığ’a geldiğimde ortaokul öğ-
rencisiydi. Onu Nail Bey Mahallesindeki Genç Ülkücüler 
Teşkilâtı’nda tanıdım. Sorduğu sorularla okuyan akıllı bir 
genç olduğunu belli ediyordu. Verdiğim kitapları da dik-
katle okurdu. Yine Kabaklı ailesinden Serhat ve Esat Ka-
baklı da teşkilatımızın müdavimleri idiler. Serhat, Elazığ 
Lisesi’nde okuyordu; bir şiir okuma yarışmasında Abdur-
rahim Karakoç’un “ Vur Emri” adlı şiirini okuyarak bi-
rinci olmuştu. Esat ise bir gün dernekte “Hoş gelişler ola, 
Mustafa Kemal Paşa” yı söyleyerek bizleri coşturmuştu. 
Bu güzellikleri unutmak mümkün mü?

Kabaklı ailesi, yediden yetmişe Türk milliyetçiliğine 
gönül ve omuz vermiş bir ailedir. Şeyh-ül muharririn Ah-
met Kabaklıyı bilmeyen bir fikir, edebiyat ve siyaset adamı 
düşünemiyorum. Servet bey amcası olan bu büyük adamın 
izlerini takip etti, Türk Edebiyat Vakfı’nın başkanlığını 
başarıyla yürüttü. Tercüman ve Yeniçağ gazetelerindeki 
köşe yazılarında o günlerin sorunlarını kendine yakışan 
bir üslûpla aksettirdi, Türkiye’nin büyük gazetecilerinden 
biri oldu.

Kayseri’ye tayin edildiğim 1972 yılından sonra da 
Elazığlı ülküdaşlarımla münasebetimiz devam etti. Biz, 
birkaç yıllığına değil, ömür boyu ülküdaştık. Dolayısıy-
la, rahmetli Servet ile diyalogumuz hiç kesilmedi. Türk 
Ocakları Kayseri Şubesi başkanı iken kendisini konferan-
sa davet ettim, koşup geldi. Köşesinde benimle ilgili güzel 
yazılar yazdı. 16 Mayıs 2015’te Kayseri’de adıma tertiple-
nen programa katılıp beni onurlandırdı. Bunlar, dostluk ve 
ülküdaşlıktan şahane örneklerdir.

Ben, bu dünyada güzel hatıralar bırakan insanları öl-
müş saymıyorum. Onlar dostlarının kalplerinde yaşamaya 
devam ediyorlar. Tahsin Ayık, Ahmet Kaya, Şerif Kaya, 
İbrahim Kara, Osman Özkan, Servet Kabaklı gibi tüm gü-
zel insanlar kalplerimizde ebedî yaşayacaklardır. Ben on-
ları duyabiliyorum. Neler söylediler bana, bir gün mutlaka 
anlatacağım.

Başta Melih Kunter olmak üzere Elazığlı ülkücü şehit-
lerimize ve vefat etmiş tüm milliyetçilere Allah’tan rahmet 
dilerim.

Fethi Namlıoğlu, 5 Temmuz 1975, Diyarbakır Cezaevi

Kayseri’de yapılan konferansta, Mustafa 
Öztürk’ün Servet Kabaklı’ya tablo takdimi.

25 Kasım 2005
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İKİNCİ SARIKAMIŞ OLAYI
Hakan BOZDOĞAN

Sarıkamış Savaşı Türk tarihinin yaşadığı en trajik olay-
lar arasında yer almaktadır. Binlerce askerin ciddi bir çatış-
maya girmeden şehit olduğu Sarıkamış Savaşı, ihmallerin 
büyük felaketlere yol açtığı acı bir hatıra olarak kalmıştır. 
Aceleci davranma, öngörüsüzlük ve maceraperestlik yü-
zünden tarihimizde acı bir leke olarak duran Sarıkamış 
Savaşı benzeri örnekleri maalesef son bir kaç yıldır yaşa-
maya başladık.

Ünlü Alman Filozfu Hegel, “Tarih bize insanların ta-
rihten hiçbir şey öğrenmediğini öğretir.” demiştir. Bu sö-
zün haklılığının tarih boyunca yaşadığımız benzer felaket-
lerden de öğreniyoruz. Eğer tarihten ders almış olsaydık 
aynı hatları yaşamazdık. 7 Haziran seçimlerinden bu yana 
onlarca askerimiz hain terör örgütü PKK tarafından şehit 
edilmiştir. Aslında 2002 yılından beri başlayan ihmaller 
zinciri 7 Haziran 2015’den sonra yeni bir Sarıkamış fe-
laketiyle karşı karşıya kamamıza neden olmuştur. Bu iki 
olay arasındaki benzerliği şehit olan asker sayısıyla değil 
de onları şehit olmaya iten olaylar nedeniyle değerlendir-
meliyiz. Yoksa terörle mücadelenin gereksiz olduğu algısı 

asla oluşmamalıdır. Terörle sonuna kadar mücadele olma-
lıdır; ancak gerekli önlemler alınarak, en az zayiat verile-
cek bir planlamayla mücadele edilmelidir.

Türk milleti Anadolu’yu bin yıldan daha fazla süreden 
beri yurt edinmiş ve bu toprakların Türkiye olarak anılma-
sını sağlamıştır. Tarih boyunca dünyanın en değerli toprak-
larından biri olan Anadolu için çok büyük bedeller ödeyen 
Türk milleti ne yazık ki hâlâ bedel ödemeye devam etmek-
tedir. Milli bir kurtuluş savaşıyla bütün dünyaya bir kez 
daha buraların Türk toprağı olduğunu kabul ettirdiğimiz 
halde, halen bunun hazımsızlığını yaşayanlar var. Üzeri-
mize çöken ihanet şebekesi terör olaylarıyla bize yine 
bedel ödetmektedirler.

2002 yılında PKK terör örgütü bitme noktasında gel-
mişti. Hatta isim değiştirerek savunmaya geçtiğini ve da-
ğılma sürecine girdiğini değişik yollarla bildirmişti. Ancak 
aynı yıl iktidara gelen AKP hükümetlerinin basiretsiz, ön-
görüsüz, günübirlik politikaları ile terör yeniden hortlamış 
ve tarihinin en güçlü seviyesine ulaşmıştır. Kurulduğun-
dan beri yaptığı silahlı saldırılardan hiçbir sonuç alamayan 
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PKK terör örgütü 2002’den itibaren yöntem değiştirerek 
mücadelesini siyasi alana da taşınmıştır.

PKK’nın amaçlarını gerçekleştirmesine en büyük en-
gel Türk Silahlı Kuvvetleri idi. 2002 yılında iktidara gelen 
AKP hükümetinin amaçlarını gerçekleştirmelerinin kar-
şısındaki en büyük engel de yine Türk Silahlı Kuvvetleri 
idi. Yıllarca devlet içerisinde sinsice kadrolaşan Fetullah 
Gülen cemaati de iktidardan daha fazla taviz koparmak 
için hükümetin askerle mücadelesini destekledi. Yani, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin karşısında PKK, Hükümet ve 
cemaatten oluşan üçlü bir koalisyon oluşturuldu. Bu ko-
alisyona hükümetten aldıkları destekle liberal aydınlar, 
bazı sanatçılar, yandaş işadamları ve yandaş basın-ya-
yın kuruluşları da katıldı. Her bir koldan Türk Silahlı 
Kuvvetlerine orantısız saldırıya geçtiler. İlk olarak aske-
rin kamuoyu nezlinde itibarı sarsmak için çalışmalara 
başladılar. Türkiye’de yaşanan her sorunun vebalini 
askere yüklediler. Kamuoyunda gerekli şartlar oluşunca 
2007’den itibaren Ergenekon, Balyoz, Siyasilere suikast 
davası ve Askeri Casusluk gibi silsile halinde devam eden 
davalarla dünyanın sekizinci ve Avrupa’nın ikinci büyük 
ordusunu yenilgiye uğrattılar. Ordumuzun kurmay heye-
tinin üçte ikisini Silivri zindanlarına hapsettiler. PKK’nın 
tanık, TSK’nın sanık olduğu bu davlar tarihimizde bir kara 
leke olarak kalacaktır.

Yıllarca PKK terör örgütüyle amansız savaşan ve dün-
yada neredeyse emsalsiz bir mücadele örneği verip ilk 
defa gayri nizami harbe karşı başarı elde eden ordumuz 
iç odakların saldırılarıyla operasyonel kabiliyetini önemli 
ölçüde kaybetmiştir. Dünyanın gözbebeği ordumuzun bu 
hale gelmesinin nedenlerini şöyle sırlayabiliriz:

1-Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk davalarıyla 
TSK’nın moral gücü kaybettirilmiştir. 

2-Bu operasyonlarla TSK’nın halk nezlindeki itibarı 
sarsılmıştır.

3-Bu operasyonlarda özellikle terörle mücadelede ismi 
ön plana çıkan komutanlar hedef alınmıştır. Böylece terör-
le mücadele etmek isteyen personele gözdağı verilmiştir. 

4-Bu operasyonlarda terör konusunda deneyim olan 
personel saf dışı bırakılarak, mücadele deneyimsiz perso-
nele geçmiştir. 

5-Hükümet-cemaat arasındaki sorun bahane edilerek 
Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde terör konusunda uz-
man bütün personel dağıtılmıştır.

6-Askeri davaların sivil mahkemelerde yapılmaya baş-
lamasıyla askeri eğitimde çok önemli yeri olan disiplin za-
afa uğramıştır.

7-EMASYA protokolünün kaldırılmasıyla askeri ope-
rasyonlar, bürokratik engellere takılmıştır. 

8-Askeri istihbaratın MİT’e devredilmesiyle asker is-
tihbarat konusunda bağımlı hale gelmiştir.

9-Kuvvet komutanlarının atanmasında YAŞ teamülleri 
hiçe sayılarak askeri emir komuta zincirinde huzursuzluk-
lar yaşanmıştır.

10-Çözüm süreci adı altında PKK’nın yasadışı uy-
gulamalarına göz yumulmuştur.

11-Terörle mücadele için gerekli teçhizat temin edilme-
miştir.

Yukarda belirttiğimiz hususlara bağlı olarak TSK, terör 
örgütü karşısındaki üstünlüğünü kaybetmiştir. Askerimiz 
alan hâkimiyeti anlayışından mevki hâkimiyeti anlayışına 
dönerek kışlasına hapsedilmiştir.

7 Haziran seçimlerinden sonra AKP ciddi oy kaybede-
rek tek başına iktidar şansını yitirmiştir. Çünkü PKK’ya 
verilen onca taviz terör örgütünü azdırmış ve halka per-
vasızca zulmetmesine imkân sağlamıştır. Bu durum Türk 
halkında milliyetçi duyguların kabarmasına sebep olmuş-
tur. 7 Haziran 2015’de yapılan seçimler bir şekilde milletçi 
tepkilerin sandığa yansıması olarak algılanmalıdır.

Tek başına iktidar şansını kaybeden AKP bugün ka-
muoyunda oluşan milliyetçi yönelimleri kazanmak için 
yıllarca yıprattığı, etkisizleştirdiği TSK’yı, güçlendirdiği 
PKK’nın üzerine salmıştır. Sarıkamış’ta hazırlıksız ordu-
nun düşman üzerine gönderilmesiyle aynı mantıktaki bu 
olayda maksat, PKK ile mücadele etmek değil milliyetçi 
oyları kazanmak amacına yöneliktir. Şan ve şerefle dolu 
tarihimizde asil milletimiz hiçbir zaman vatan görevinden 
kaçmadı, kaçmaz da. Ancak birilerinin siyasi ihtirasları 
için vatan evlatlarının fedâ edilmesi doğru değildir.

PKK ile sonuna kadar mücadele edilmelidir. Bu müca-
dele, gerekli hazırlıkların yapılması, ordunun yeniden res-
tore edilmesiyle mümkün olabilir. Terörle mücadele ama-
cıyla yapımı iptal ettirilen zırhlı taşıyıcılardan KİRPİ diye 
nitelendirilen araçların daha da geliştirilerek ordunun hiz-
metine kazandırılması gerekmektedir. Yüksek teknolojili 
mayın tarayıcılarının alınıp askerimiz can güvenliği sağla-
malıdır. Askeri geçiş notalarına kısa mesafelerde yüksek 
çözünürlüklü kameralar döşenmelidir. Operasyon saha-
sındaki askerlerimize son teknolojilere göre üretilmiş 
çelik yelek verilmelidir. Askerlerimize kumpas davaları 
sonunda terörle mücadelede başarılı olmuş ve bir şekilde 
ordudan ilişiği kesilmiş askerlerimizin bilgi ve tecrübele-
rinden yaralanmak için onların tekrar ordunun hizmetine 
alınması sağlanmalıdır.

Dünyada terör örgütlerine karşı askeri başarı elde eden 
Türkiye’den başka bir devlet yoktur. Bizim yeniden devlet 
kurumunu güçlendirip, devletimizin en önemli dayanak-
larından olan ordumuzun eski gücene kavuşturup PKK 
ile etkin bir mücadele başlatmamız gerekiyor. Ölen kendi 
insanımız olduğu için bunun sayısal azlığı ya da çokluğu 
önemli değildir. Bir insanımızı ile bin insanımızın kaybı-
nın farkı yoktur.  İnsanımızın yaşama güvenliği en önce-
likli hedef olmalıdır. 

  Askeri mücadelede temel amaç, en az kayıpla en 
yüksek başarıyı elde etmedir. PKK ile mücadele için ciddi 
ve kapsamlı yeniden yapılanma gerekir. Tabii siyasi olarak 
da Türk devletini benimsemiş, ona inanmış bir kadro da 
mutlaka olmalıdır.
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Suriye’de bu gün, ne yazık ki bir iç savaş yaşanmakta-
dır. Hukuki meşruiyetini kaybetmiş;  kendi halkını düşman 
gören ve hiçbir insani kurala uymadan acımasızca katle-
den Esat rejimi, Suriye devletini, Suriye toplumunu ve Su-
riye coğrafyasını tahrip etmektedir.

Esat’la mücadele etmek adına yola çıkan muhalefet 
güçleri ve özellikle şer’i bir İslam devleti kurmak iddia-
sında olan DEAŞ örgütünün acımasız saldırıları, DEAŞ’la 
mücadele etmek adına oluşturulan ve başını ABD’nin çek-
tiği uluslar arası koalisyon güçleri ve tüm bu kaos orta-
mından faydalanarak etnik temizlik yapan PKK güçleri; 
hep birlikte Müslümanları katlederek Suriye’yi tahrip et-
mekteler.

Suriye halkı canhıraş bir çığlıkla vatan ve devletini bu 
zalim yönetimden ve “sahte kurtarıcılardan” kurtarabil-
mek için ayağa kalkmış: canını, malını ortaya koyarak bir 
varlık mücadelesi vermeye çalışmaktadır.

Suriye’de aslında insanlık katledilmektedir. 
Ne acı ki insanlık âlemi de bu vahşeti seyretmektedir. 
Suriye’de verilen mücadele, bir vatan müdafaasıdır, öz-

gürlük ve onur mücadelesidir.
Suriye Türkmenleri, Suriye’de ya-

şanan iç savaşın en büyük mağdurla-
rıdır.  

Suriye Türkmenleri, Suriye’nin si-
yasi ve toprak birliğini, bütünlüğünü 
herkesten çok savunmakta, vatan bil-
dikleri bu topraklarda diğer komşuları 
ile eşit vatandaş statüsünde özgürce 
yaşamayı istemektedirler.

Suriye’de verilen milli mücadele-
nin her yerinde ve her aşamasında Su-
riye Türkmenleri vardır ve en ön safta 
savaşmaktadır. Demokratik ve güçlü 
bir Suriye için yapılması gereken her 
fedakârlığı yapmakta ve yapmaya da 
her zaman hazırdırlar.

Suriye Türkmenleri gerçeğini an-
lamadan Suriye’yi yeniden kurmak 
eksik kalacak, kalıcı bir barışın tesisi 

mümkün olamayacaktır. 
Suriye Türklüğü gerçeğini tüm yönleri ile anlatmak so-

rumluluğu Suriye Türkmenlerine düşer. Ancak bu konuda 
birçok imkânsızlık bulunmakta; bu sebeple derginizin ver-
diği desteğe Suriye Türkmenleri adına çok teşekkür edi-
yorum.

Bu sorumluluk anlayışı ile bu yazı kaleme alınmış-
tır; eksiklikleri vardır ama bir başlangıç kabul edilmesi 
âcizane dileğimizdir.

Suriye Türklüğünü zaman ve mekân bütünlüğünde de-
ğerlendirmemiz halinde bugün Suriye’de yaşananları daha 
iyi anlarız ve geleceği daha doğru görülebiliriz diye düşü-
nüyorum.

ZAMAN: 
Yeni bir yüzyılın ilk çeyreği hatta yeni bir bin yılın 

başlangıcındayız.
Her yüzyılın ilk çeyreğinde küresel güçler bir masanın 

etrafında toplanırlar ve dünya dengelerini yeniden tanzim 
ederler ve dünyayı yeniden paylaşır-
lar.

 1815 Viyana Konferansı, 19. 
yüzyılın paylaşım toplantısıdır. Fran-
sız Napolyon’un Avrupa’yı kasıp 
kavuran saldırganlığı sonrasında 
Avrupa’nın tüm devletleri Viyana’da 
bir araya gelmiş; Avrupa’nın ve dün-
yanın geleceği ile ilgili kararları al-
mışlardır. Bu toplantıya o dönem 
Avrupa’sının en büyük kara ve deniz 
devleti olan Osmanlı devleti çağrılma-
mıştır. Bu toplantıda Türklerin payına 
düşen; şark meselesidir; “Türkler bu 
yüzyılda Avrupa kıtasından çıkarıla-
caktır” kararıdır.

Gerçekten 100 yıl sonra; 1915 yı-
lında 550 yıl yönettiğimiz Avrupa’dan 
bütünüyle çekilmiş olduk; koca bir 
vatanı kaybetmenin ötesinde Bi-
lal Şimşir’in tespitlerine göre Bal-

Mehmet ŞANDIR

Suriye Türkmen Milli Meclisi Onursal Başkanı

 SURİYE TÜRKLÜĞÜ 1

“Suriye’de verilen 
milli mücadele-
nin her yerinde 

ve her aşamasında 
Suriye Türkmenleri 
vardır ve en ön safta 
savaşmaktadır. De-
mokratik ve güçlü 
bir Suriye için yapıl-
ması gereken her 
fedakârlığı yapmakta 
ve yapmaya da her za-
man hazırdırlar.”
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kan dağlarında en az 4 milyon insanımızı da kaybederek 
Anadolu’ya geri döndük.

18 Ocak 1919 Paris Konferansında yine devrin küresel 
güçleri bir araya geldiler. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
Avrupa’yı ve dünyayı yeniden tanzim ettiler. Bize düşen 
Sevr antlaşmasıdır; “Türkler bu yüzyılda Anadolu’dan 
geldikleri Orta Asya karanlıklarına geri dönecektir” ka-
rarıdır.  (Kudüs’ü Osmanlıdan alan İngiliz General Ed-
mund Allenby’nin ve Lozan Antlaşması sonrasında Lord 
Curzon’un İsmet Paşaya söylediği söz bunun delilidir.1  

Atalarımız bedelini kanları ile ödeyerek Sevr’i yırtıp 
attılar; Milli Mücadele sonrasında imzalanan Lozan Barış 
Antlaşması ile bu topraklarda bir milli devlet kurdular.

 Şimdi yeni bir yüzyılın yine ilk çeyreğindeyiz. Kü-
resel güçler yine bir aradalar ve coğrafyamızı yeniden 
tanzim etmenin kararında, acımasızca Müslüman kanı 
akıtmaktadırlar. Büyük Ortadoğu Projesi, geçen yüzyıl-
dan yarım kalmış hesapların yeniden gündeme getirilmesi 
amacı taşımaktadır. Bugün Suriye Türklerinin yaşadıkları 
bu kapsamda düşünülmelidir.

MEKAN, Ortadoğu Bölgesi:
Ortadoğu; tüm bilinen tarih dönemleri içinde, dönemin 

süper güçlerinin çatışma alanı olmuştur. Büyük olmak is-
teyenin mutlaka hükmetmek istediği, buraya hükmedebile-
nin süper güç olabildiği bir bölgedir Ortadoğu. Bu gerçek 
İsa’dan önce 20. yüzyılda, Orta Mısır İmparatorluğu’nun 
hâkimiyetinden, İsa’dan sonra 20. yüzyılda ABD’nin 
bölgede belirleyici güç olduğu günümüze kadar kesinti-
siz devam etmiştir. Sümerler, Hititler, Asurlar, Babilliler, 
Persler, Büyük İskender’le Helenler, Romalılar, Bizanslar, 
1) Lozan Barış Antlaşması üzerine yazılan kitap ve makalelerde bu 
husus ifade edilmektedir. 

Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları ile Türk-
ler, sonra İngiliz ve Fransızlar, II. Dünya Savaşı sonrasın-
da Amerikalılar, Ruslar ve günümüzde soğuk savaşın sona 
ermesi ile tek başına Amerikalılar, hep bu bölgeden geç-
mişlerdir. Her dönemde süper güçlerin, ırkların, kültürle-
rin, medeniyetlerin karşılaşma ve çatışma sahası olmuştur. 

Bu gerçeğin detayı, bizi ilgilendirdiği kadarı ile ve bize 
ait olanı kadarı ile bilinmek mecburiyetindedir. 

Günümüzde, “yenidünya düzeni” adıyla dünya mil-
letlerine dikte ettirilen, ABD İmparatorluğunun dünyaya 
hâkimiyet esaslarıdır. Bu hâkimiyetin amacı; kendi hal-
kının temel ihtiyaçlarının sürekli ve emniyetli bir şekilde 
karşılanabilmesi için dünyadaki tabii kaynak rezervlerine 
ve buralara ulaşan stratejik bölgelere hükmedebilmektir. 

Ortadoğu; Orta Asya ve Afrika gibi henüz bütünüyle 
işlenmemiş doğal zenginliklere sahip bölgelere ulaşan 
yolların başlangıcı olduğu gibi bizatihi kendisi çok zengin 
maddi ve manevi kaynaklara sahiptir. Ortadoğu’ya ve bu-
ranın üzerinden diğer yerlere emniyetli ve sürekli olarak 
ulaşmak ABD için çok önemlidir. Emniyet açısından da en 
uygun yer Ortadoğu’dur. Doğuda Çin ve Japonya, güney-
doğuda Hindistan ve Güney Doğu Asya ülkeleri, kuzeyde 
Rusya vardır. 

Eski küresel güç merkezi ülkeler (ABD ve AB ülke-
leri) ile yeni küresel güç adayı ülkeler; Hindistan, Rusya 
ve Çin, bizim coğrafyamızın, Avrasya’nın yani Türk coğ-
rafyasının etrafında bulunmaktadır. Yeni yüzyılın ilk çey-
reğinde eski küresel güçlerle yeni küresel güç merkezleri 
savaş mevzilerini bizim topraklarımızda kazmaktadır. 

Türkiye olarak bu süreçten milli birliğimizi ve kardeş-
liğimizi koruyarak geçmek ve bağımsız devletimizi ya-
şatmak mecburiyetindeyiz. Ancak, kendi topraklarımızda 
huzur içinde yaşayabilmek için vatan bildiğimiz dünkü 
coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımız ve soydaşlarımızın 
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da sorunları bizim “iç meselemiz” olarak değerlendiril-
melidir. Bu sebeple Suriye’de yaşanan iç savaş ve Suriye 
halkına yapılan zulümleri def etmek bizim de meselemiz 
olmak durumundadır.

Ortadoğu’nun kapısı, Türklerin elindedir.  Ana 
kıtanın(Asya, Afrika, Avrupa) merkezi(Avrasya) bizim 
coğrafyamızdır ve bu coğrafya çok değerlidir.

Türkiye Devleti, bir kenar ülke değil bir merkez 
ülkedir; Türk dünyasına ve İslam coğrafyasına hâkim 
bir jeopolitiğe sahiptir. 

Ancak ne yazık ki, bugün Türk milleti ve Müslü-
manlar, Hıristiyan emperyalist ülkelerin kuşatması ve 
saldırısı altındadır. 

Batı için ve de tarihi bir gerçeklik olarak; kuzeyde Tür-
kiye, Akdeniz’de Kıbrıs, Suriye’de, Irak’ta ve İran’da ya-
şayan 120 milyondan fazla Türk... Ve bu coğrafyada 1000 
yılı aşkın bir siyasi hâkimiyetin getirdiği müktesep.

Suriye’de 3,5 milyon, Irak’ta 2,5 milyon, İran’da 35 
milyon Türk yaşamaktadır. 80 milyonluk bağımsız Tür-
kiye Cumhuriyeti ile Ortadoğu’nun gerçek sahibi olan 
Türk milleti;  tarihte imparatorluklar kurmuş, tesis ettiği 
medeniyetle birçok halkı asırlarca huzur içinde bir arada 
tutabilmiştir. Geniş Orta Asya coğrafyasında yaşayan soy-
daşlarına kolayca ulaşabilen, ayrıca, bir buçuk milyarlık 
Müslüman dünyasının hamisi, potansiyel-lider bir millet...

Suriye Türkleri meselesi bu çerçevede bir yere konu-
larak incelenmelidir. Suriye Türkleri işte bu büyüklüğün 
bedelini bugün canı ile ödemektedir. Ortadoğu tarihi ve 
Ortadoğu’nun jeopolitik değeri, Suriye, Irak ve İran’da 
yaşayan “Türk gerçeği” ile birlikte incelenmelidir. 

Bugün Suriye diye anılan ülkede yaklaşık 3,5 milyon 
Türk(Türkmen) yaşamaktadır2(2).  
2) Bu konuda kesin bir rakam bulunmamaktadır. Suriye’de yaşayan 
Türklerin azınlık hakları olmadığı için nüfus sayımlarında milliyetleri 
ile sayılmamaktadırlar. Gündelik hayatta Türkmen olarak anılmaktalar. 
Suriye’de yaşayan Türklerin nüfusu konusu sembolik olmakla beraber 
telaffuz ettiğimiz rakamın dayanağı olacak bilgiler şunlardır:
1995 yılında yapılan genel nüfus sayımında; Lazkiye bölgesinden 
milletvekili adaylığı kabul edilen Dr. Adnan Karayusuf isimli Türk’e 
38 bin oy verilmiştir. Bu oyun çok büyük kısmı Bayır-Bucak bölgesi 
Türklerinin verdikleri oylardır. Bu sayı 200-250 bin nüfusa tekabül 

Aslında Suriye bizim için, Türkmen, Kürt, Dağıstanlı, 
Çerkez, Karaçay ve diğer Türk boyları ile birlikte 22 mil-
yon dindaşımızın ve yaklaşık 8 milyon da soydaşımızın 
yaşadığı bir coğrafyadır. Bu insanlar, bu coğrafyada, en 
az bin yıldan bu yana, kendi devletlerini kurarak, egemen, 
hür ve efendi olarak ve yaşadıkları toprakları vatan bile-
rek yaşamaktalar. Bu durum tüm Ortadoğu’da; Irak’ta, 
Suriye’de, Filistin’de, Lübnan’da bir tarihi gerçektir. Ve 
yine bir gerçek var ki bugün, bu insanlar ıstırap içinde ve 
yoğun bir Arap kültürü asimilasyonunun acımasızlığı al-
tında yaşamaktadırlar.

Ancak bu gün bir varlık mücadelesi vermekteler. Pek-
çok sorunları bulunmaktadır. Rejimin vahşi saldırıları 
karşısında müdafaasız, çaresiz durumdadırlar. Birçoğu 
yurdunu, köyünü terk etmiş ve yaklaşık 10 bin Türkmen 
hayatını kaybetmiştir, on binlerce insanımız ise yaralan-
mıştır. 100 bine yakın insanımız da, başta Türkiye olmak 
üzere komşu ülkelere sığınmıştır.

Esas ıstırap, tüm Ortadoğu bölgesinde yaşayan Türkle-
rin temel meselesi; varlıklarından ve varlıklarının ne an-
lam taşıdığından Türkiye’nin yeterince haberdar olmadığı 
endişesidir. 

Ortadoğu bölgesinin önemini dünya bilmektedir. Bu 
bölgedeki Türk varlığı geleceği belirleyecek önemli bir 
unsurdur. Bu sebeple Suriye Türklüğü bugün çok ağır bir 
bedel ödemektedir.

Aslında, bölgede yaşayan Türkler, koca bir milletin ve 
koca bir tarihin faturasını, aldıkları her nefeste ve yedikleri 

etmektedir. Hâlbuki Lazkiye bölgesi (Bayır-Bucak) Türklerini biz 75-
100 bin kişi olarak biliyorduk. 
M. Kemal Atatürk’ün 3 Kasım 1918 tarih ve 580/20 sayılı gayet mahrem 
ikazlı telgrafında; Halep’in dörtte üçünün Türklerden oluştuğunu, 
hudutların Lazkiye-Halep ve Musul vilayetlerini içine alacak şekilde 
geçirilmesi gerektiğini İstanbul hükümetine bildirmektedir;
(Ali Fuat Cebesoy: Sınıf arkadaşım Atatürk. Sf.35, Falih Rıfkı Atay: 
Çankaya, Hikmet Bayır:  Türk İnkılap Tarihi C3 sf. 763,Taha Toros:   
Atatürk’ün Adana Seyahatleri sf.3)
Müstakil Hatay Devleti Antakya mebusu, silahlı mücadelede Antakya 
müfrezesi kumandanı, emekli öğretmen Nuri Aydın Konuralp 
hatıralarında; “Hudut Tahdit Komisyonu Türk tarafı başkanı miralay 
Edip Bey’e hitaben; Bayır-Bucak dahil olduğu halde 500 bin Türk nasıl 
olur da milli hudutların dışında bırakılır” diye soruyor. (N. A. Konuralp: 
Kurtuluş ve Kurtarış Mücadeleleri sf.135)
1877-1878 (93 harbi) Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kafkasya’dan 
göçürülen, büyük sayılarda (100 bin kişi olduğu tahmin ediliyor) 
Türk soylular, Rakka ve Golan tepelerine yerleştirilmiştir.  (M. Fatih 
Kirişçioğlu: Suriye Türklüğü – Avrasya Dosyası sayı: C2/3-Ank. 1995)
T.C Dışişleri Bakanlığı’na bağlı/destekli ORSAM’ın yaptığı 
araştırmaya göre (araştırması-Suriye’de Değişimin Ortaya Çıkardığı 
Toplum: “Suriye Türkmenleri”- Ali ÖZTÜRKMEN, Bilgay DUMAN, 
Oytun ORHUN-;) Suriye’de 3,5 milyon Türkmen yaşamaktadır; 
 Halep’te 975 bin
 Humus ’ta 835 bin
 Şam’da 460 bin
 Lazkiye’de 385 bin
 Hama ’da 350 bin
 Rakka’da 120 bin
 Dera’da 75 bin
 Tartus’ta 50 bin
 Kuneytra’da 50 bin
 İdlip’te 25 bin
 Diğer bölgelerde 175 bin, bunların yaklaşık 2 milyonu Türkçeyi 
gündelik hayatlarında kullanmakta diğerleri Türkçeyi konuşmamakla 
birlikte Türklüklerinin bilincindedir.

“Türkiye Devleti, bir kenar 
ülke değil bir merkez 
ülkedir; Türk dünyasına ve 

İslam coğrafyasına hâkim bir 
jeopolitiğe sahiptir. 
Ancak ne yazık ki, bugün 
Türk milleti ve Müslümanlar, 
Hıristiyan emperyalist 
ülkelerin kuşatması ve saldırısı 
altındadır. ”
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her lokma ekmekte 80 yıldan bu yana ödüyorlar.3

Birlikte asırlarca yan yana yaşadıkları komşularının 
insanlık dışı tavır ve davranışlarına tahammülleri ve ted-
birleri olabildiğince var. Ancak, Türkiye’nin bilgisizlikten 
kaynaklanan duyarsızlığı, ilgisizliği yıkımları olacaktır. 
“Bize Türkiye’den fayda yok”4 noktasına gelmek, Suriye 
Türklüğü ’nün ölümüdür. Ortadoğu’daki Türk varlığının 
“hali” yürekler acısıdır.

Hâlbuki bir zamanlar;
Türkler, Ortadoğu’ya bir kurtarıcılar ordusu ola-

rak gelmişti. İslam dinini ve Hz. Peygamberin vekili 
İslam halifeliğini her türlü belaya karşı “muhafaza” 
görevi Türklere emanet edilmişti. 9. yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren, artık Abbasi İmparatorluğunun tüm askeri 
aristokrasisi Türk beylerinden kuruludur. Tolunoğlu Ah-
met Bey, Mısır ve Suriye’de hükümdarlığını ilan etmiştir. 
Bağdat halifelerinin Emir-ül Ümera’sı artık bir Türk’tür. 

Tüm tarih boyunca, ırkların, medeniyetlerin karşılaş-
ma ve çatışma alanı olan Ortadoğu coğrafyasında, İslam 
medeniyetinin getirdiği huzur, çok uzun sürmemiştir. Hz. 
Peygamberin ölümünden kısa bir süre sonra, Cahiliye dö-
nemi azgınlıklarına geri dönülmüş, tüm İslam coğrafyası 
mahşeri bir karışıklık ve bunalım dönemine girmiştir.

Bir takım sapık mezhep, tarikat ve gruplar İslam dün-
yasını kasıp kavurmaktadır. Saldırılardan Mekke’de Kabe-
yi Şerif ve Medine’de Hz. Peygamberin mezarı bile kurtu-
lamamıştır. 

Hz. Peygamberin vekili İslam halifeleri bile sapkınlık 
içindedir. Halife II. Velit; “Hacca gideceğim, Harem-i Şe-
rifte şarap içeceğim” diyebilmiş, Kur’an-ı Kerim’de “Her 
inatçı Cebbar helak oldu” mealindeki ayet okunduğunda, 
Kur’an-ı Kerim’i astırmış ve “Kıyamet gününde Rabbi-
ne mülaki olduğunda Velit beni parçalattı” diye şikayet 
edersin” diyerek okla parçalayabilmiştir. Al Saffah “Kan 
dökücü” unvanı ile tarihe geçen Abbasi hanedanlığının ku-
rucusu, Emevi halifelerinin mezarını açtırarak kemiklerini 
yaktırmıştır.

Hariciler, Yezidiler, Marekiler, Karamitalar, Şialar, 
Mazdekiler, Büveyhiler, Batiniler vs. İslam dinini ve İs-
lam âlemini “karanlık ortaçağ” dediğimiz bir hercümerce 
sokmuştur.5

3) Zafer Kaya: Suriye’de Türk Varlığı, Ankara, 1987, sh.77
4) 1996 yılı başlangıcında, Suriye’nin muhtelif şehirlerinde meydana 
gelen patlamaları, Türkiye yaptırıyor fısıltı suçlaması ile çok sayıda 
Türkmen’i tutukladılar. Suçlama; Türkiye casusu – Vatan haini. 
Bayır-Bucak bölgesinde ilk tutuklananlardan valilik tercümanı 
Rüstem Emin ve A. Ömer Kabakçı sorguda şehit oldu. Ölümlerini, 
cenazelerini sahiplerine verdikleri için öğrenebildik. Olay Türkiye 
ve dünya basınında çıkınca ondan sonraki tutuklananlardan ölü veya 
diri olduklarına dair hiçbir haber alamadık. İnsanlar, gece evlerinden 
alınarak götürülüyorlar, nerede oldukları, ölü mü, diri mi olduklarının 
sorulması bile yasaktır. 
Olaylar sonrasında, Hürriyet gazetesi yazarı Ferai Tınç ve foto 
muhabiri Kutup Dalgakıran, bölgede inceleme gezisi yaptılar. Bayır-
Bucak Türk köylerinin birinde Türk olduklarını söyleyince; “Kadın 
ve çocukların gözlerinin içi güldü, ancak erkekler istememize rağmen 
çay bile ikram etmediler” “Türkiye’den bize fayda yok” terslemesi ile 
“korkularını gözlerimle gördüm” diye yazmaktadır. Hürriyet gazetesi, 
1-4 Temmuz 1996
5) Hz. Peygamberin ölümünden (M:632), M: 657 Sıffin Savaşı ve 

Allah Dinin Sahibidir ve Koruyucusudur. 
El Maide Suresinin 54. ayetinde Yüce Allah şöyle bu-

yuruyor. Mealen: “Ey müminler, içinizde bazıları dininden 
döndüğü takdirde Allah yakında öyle bir millet getirecektir 
ki O, onları sever, onlar da, O’nu severler. Onlar mümin-
lere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise onurlu ulu 
kişilerdir.”İşte bu millet, Allahülâlem, Türk milletidir.6

Hz. Peygamberin “Onlara dokunmayınız” ve yine 
“Size doğu tarafından geniş çehreli, çekik gözlü ve yüzleri 
sanki örs üstünde dövülmüş ve derilerle kılıflı kalkanlar 
gibi sağlam bir kavim olan Türkler gelecek ve onlar atları-
nı mutlaka Fırat nehrinin kenarına bağlayacaklardır.” dedi-
ği Türkler, 10. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm Or-
tadoğu coğrafyasında artık bir “Kurtarıcılar ordusu” dur.

El Mesudi’nin ifadesi ile söyleyelim: Türkler her şeye 
sahip ve malik oldular, diğer bütün insanlara; onların sözü-
nü dinlemek ve kendilerine baş eğmekten başka yapacak 
bir şey kalmadı”.

Kısacası; anası da bir Türk kızı olan Abbasi Halifesi 
El-Mutasım (833 yılı) zamanından bu yana Ortadoğu’da 
Türkler hakimdir, egemendir, İslam’ın ve insanlığın hiz-
metindedir. Allah’ın kendilerine yüklediği misyon üzere-
dir.

Günümüzde;  Irak’ta, Suriye’de yaşayan Türkler işte 
bu, atını Fırat nehrinde sulayan, Ortadoğu coğrafyasını 
vatan yapan Türklerin torunlarıdır. Saddamlar, Esatlar ve 
çekilen ıstıraplar geçicidir.

İşte, yine, insanlık ve İslam âlemi bunalım içinde kıv-
ranmakta; yeni bir kurtarıcı beklemektedir.

Bize göre, yine, Türklerin yürüyüşü doğudan başladı. 
Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar çekiç ile örs arasında dö-
vülen yine Türk milletidir. Hazırlık yapılmalıdır. Hazırlık, 
zamanadır, yarınadır, Yüce Allah’ın Türk milletine yükle-
diği misyonadır. 

Bu sebeple, nerde bir Türk varsa, nerde “ben Türk’üm” 
diyen biri varsa, O Türkiye’nin meselesi olmalıdır. Bu se-
beple,  Suriye bizim “iç meselemizdir” sözü doğrudur.

                                                    Devem edecektir.

Hz. Ali’nin katledildiği M: 661 yılından itibaren yaklaşık 100-150 
yıl islam dünyası, içe dönük çok kanlı ve vahşi bir zulüm dönemi 
yaşamıştır. Bu konuda; Ahmet Hilmi beyin İslam Tarihi kitabının 
Türkler ve İslam (sh.357-405) ve Batiniye, Hurufiye (sh. 333-337) 
bölümleri çok değerli bilgiler vermektedir.
6) Burada Mehmet Vani (öl.1684) efendiyi rahmetle anıyorum. Türk 
milletinin İslami şahsiyetini ve Türk milliyetçiliğinin dini kaynaklarını, 
Ayet-i Kerime ve Hadisi Şeriflere dayandırarak, günümüzdeki din 
istismarcılarına tarihten cevap vermektedir. 
 Osman Turan: Selçuklular ve İslamiyet-Boğaziçi Yayınları, 1993 sh. 
10-19
 Zekeriya Kitapçı: Ortadoğu’da Türk Askeri Varlığının İlk Zuhuru, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İst. 1987
 Zekeriya Kitapçı: Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler, Konya, 1996
(M. Vani efendinin Araisü’l-Kur’an tefsirini günümüz Türkçe’sine 
kazandırılmasını temenni ediyorum.)
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Hakan TUNÇ

 MISIR ŞURUBU TERÖRÜ
Giriş
Terör bir toplumun mevcut düzenini bozarak o toplu-

munda kargaşa ortamı oluşturmayı amaçlar. Mısır şurubu 
da insanın genel vücut düzenini bozarak vücudun işleyi-
şini bozmaktadır. Mısır şurubuna bağlı sorunların son za-
manlarda görülmesi, bu maddenin kullanımının artmasıyla 
ilgilidir. 

Gıda güvenliği konusu son zamanlarda uluslararası top-
lumu ilgilendiren en önemli konulardan birisi haline gel-
miştir. Gelişmiş toplumlarla gelişmemiş toplumlar arasın-
da sadece gelir dağılımı farkı yoktur. İki toplum arasında 
bilinç farkı da önemli farklılıklar arasında yer almaktadır. 
İnsan sağılığında beslenmenin çok önemli yeri bulunmak-
tadır. Gelişmiş toplumlarla gelişmemiş toplumlar arasında 
beslenme konusundaki duyarlılık çok farklıdır. Ölümlerin 
%70’inin beslenme ile ilgili olduğu düşünüldüğünde geliş-
miş toplumlarda hayatta kalma süresinin fazla olmasının 
nedeni daha kolay anlaşılabilir. 

Şeker insanın günlük tükettiği gıdalar içerisinde önemli 
bir yere sahiptir. Şekerli gıdaların giderek yaygınlaşmasıy-
la şekeri daha ucuz elde ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Aslında 
şekerli gıdalar temel ihtiyaç maddesi yerine keyif verici 
madde durumuna dönüşmektedir. Günlük kullanımı hızla 
yaygınlaşan şekeri daha ucuz yollardan elde etmek için ya-
pay yollar da mısır şurubu üretilmektedir. Mısır şurubunun 
özelliklerine bakarsak insan sağlığının nasıl bir tehlikede 
olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu
Mısır nişastası maddesinin enzimler arayıcılığıyla daha 

küçük parçalara ayrılmasıyla elde edilen çay şekerine al-
ternatif bir tatlandırıcı olarak üretilen maddeye yüksek 
fruktozlu mısır şurubu denir. Bu madde çay şekerinden 
daha ucuz elde edilmektedir. Böylece bazı gıdalarda iste-
nilen düzeyde tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Günlük 
hayatta oldukça yaygın tüketimi olan ve ticari değeri yük-
sek, gazlı ve meyveli içecekler başta olmak üzere çikolata, 
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kek, şekerleme, reçel, marmelat, bisküvi, bebek maması 
ve tatlandırıcı jöle gibi birçok üründe yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. 

Aslında fruktoz basit şeker olarak meyvelerin bün-
yesinde bulanmaktadır. Fruktozun yani mısır şurubunun 
sağlık üzerinde zararlı olabilecek etkisi çok azdır. Yüksek 
fruktozlu mısır şurubu ise işlenerek elde edilen tatlandı-
rıcıdır. Bu tatlandırıcıdaki nişastada bulunan şeker doğal 
olarak elde edilmemektedir. Doğal olmayan ürünlerin sağ-
lımızı nasıl tehdit ettiği gerçeğinden yola çıkarak yüksek 
fruktozlu mısır şurubunun da aynı derecede zararlı etkile-
rinin olduğu daha kolay anlaşılmalıdır.

Fruktozun sindirimi ve emilmesi şekerdeki glikozdan 
farklıdır. frutoz glikoz taşıyıcılarla bağırsaklardan emil-
mekte daha sonra da kan damarlarına dağıtılmaktadır. Şe-
kerdeki glikozun aksine fruktozun emilmesi içindeki mo-
leküllerin daha küçük parçalara ayrılmasını gerektirmez. 
Böylece ayrılmayan ya da parçalanmayan fruktoz, kara-
ciğere aşırı şekilde depolanmaktadır. Fruktoz karaciğerde 
karbonhidrat mekanizmasını önemli derecede etkilemek-
tedir. Vücuda alınılan az miktarda fruktoz eklenmesi, ka-
raciğerde glikojen depolanmasını ve üretimini artırmakta 
böylece şeker hastalarında sorunlar çıkarmaktadır. Aşırı 
fruktoz karaciğerde yağ birikimini artırmaktadır. Karaci-
ğerdeki yağ birikmesi birçok kronik hastalığın tetikleyi-
cisidir. 

Normal şekerdeki glikoz doyum hissine katkıda bulu-
nur. Böylece fazla tüketimi engellenir. Fruktoz ise doyum 
hissini etkilemediği için kilo alma ve şişmanlığa neden ol-
maktadır. 

Yüksek kan basıncı olan hastalarda fruktoz tüketimi bu 
hastalıkları daha riskli hale getirmektedir. Son yıllarda ar-
tış gösteren gut hastalığında yüksek fruktozlu mısır şurubu 
ürünlerinin tüketilmesinin etkisi vardır. 

Yüksek fruktozlu mısır şurubunun son yıllarda kulla-
nımının yaygınlaşmasına bağlı olarak bu katkı maddesi-
nin sağlık üzerindeki etkileri daha sık araştırma konusu 
haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre bu madde en 
çok obezite hastalığına neden olmaktadır. Vücuda alınan 
normal şekerin bir bölümü daha sonra kullanılmak üzere 
enerji olarak depolanmaktadır. Ancak aşırı früktoz vücutta 
doğrudan yağ olarak depolanmaktadır. Bu durum da aşı-
rı şişmanlık olan obeziteye neden olmaktadır. Ülkemizde 
gelişim çağındaki çocuklarda görülen bekitenin yaygınlaş-
masında aşırı früktoz tüketimi etkilidir. Kandaki yağ sevi-
yesinin artmasında normal şekere göre yüksek fruktozlu 
mısır şurubunun etkisi daha fazladır. Fruktoz tüketiminin 
yaygınlaşmasıyla dolaylı olarak kalp ve damar hastalıkla-
rı, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi hastalıklarda ciddi 
artışlar gözlenmektedir. Üstelik bu hastalıkların orta yaş 
üstü hastalıkları olduğu kabul edilirse, çocuklarda bile gö-
rülmeye başlaması durumun vahametini ortaya çıkarmak-
tadır. 

Yüksek fruktozlu mısır şurubunun içerisinde az da olsa 
cıva tespit edilmiştir. Civanın insan bünyesinde çok ciddi 
hasar yaptığı bilinmektedir. Vücuda alınan civanın artması 
ya da birikmesine bağlı ciddi kanser vakalarının olduğu 

bilinmektedir. 
Arıcılık yapanlar arılarına belli oranda şekerli sıvılar-

dan vermektedirler. Fruktozun normal şekerden daha ucu-
za elde edilmesiyle arıcılar çoğunlukla şekeri fruktozdan 
elde etmektedirler. Arılarda son yılarda büyük kitlesel 
ölümler gerçekleşmektedir. Bu kitlesel arı ölümlerinde 
yüksek fruktozlu mısır şurubunun etkisi bulunmaktadır.

Değerlendirme
Yüksek fruktozlu mısır şurubu ucuz elde edilmesi, şe-

kerden daha tatlı olması, taşınmasının ve kullanılmasının 
daha kolay olması gibi nedenlerle ticari kullanımı gide-
rek yaygınlaşmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki yüksek 
fruktozlu mısır şurubu ürünleri doyma hissini yavaşlat-
tığından şişmanlığa neden olur. İnsülin salgısı düşük ol-
duğundan kanda daha uzun süreli kalır ve kanın insülin 
seviyesini bozarak şeker hastalığına neden olur. Ürünlerin 
lezzet ve tüketim kalitesini etkilediğinden aşırı gıda tüke-
timine neden olmaktadır. Ucuz üretilmesi nedeniyle de pi-
yasada haksız rekabete neden olmaktadır. 

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi yüksek fruktoz-
lu mısır şurubu ürünlerinin kullanımında gelişmiş ülkeler-
le gelişmemiş ülkeler arasında ciddi anlayış farklılıkları 
bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yüksek fruktozlu mısır 
şurubu ürünlerinin ithalatına ciddi kısıtlamalar öngören 
kota uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Yine bu ülkelerde 
içinde mısır şurubu bulunan ürünler, sigarada olduğu gibi 
uyarıcı etiketlerle satılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yük-
sek fruktozlu mısır şurubu ürünlerinin sağlık üzerindeki 
etkileri konusunda da araştırma faaliyetleri yaygınlaşmak-
tadır.

Sonuç
Yüksek fruktozlu mısır şurubu ile şeker, yapay yol-

larla elde edilmektedir. Bu özelliğiyle yapay ya da sente-
tik uyuşturucu olan bonzayiye benzemektedir. Fruktozlu 
ürünler insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturmaya 
başlamıştır. İlerde daha büyük sorunlar çıkaracağı günü-
müzdeki kullanımının yaygınlaşmasından anlaşabilmekte-
dir. 

Küreselleşmenin sınır tanımaz hale gelmesiyle tarım 
politikaları artık ülkelerin iç meselesi olmaktan çıkmıştır. 
Çünkü tarımsal gıda ürünleri çok kısa zamanda dünyanın 
her yerine kolayca yayılabilmektedir. Günümüz dünyası-
nın en önemli sorunu gıda beslenme sorunudur. Dünyada 
güvenlikten sağlığa kadar birçok sorunun temelinde gıda 
faktörü yatmaktadır. En temel hak, insanın yaşama hakkı-
dır. Yaşama hakkının önemli parçası beslenmedir. Bu ne-
denle, uluslararası platformlarda beslenme konusu mercek 
altına alınmalıdır. 

Tarımı sadece büyük güçlerin çıkarları için üretim ara-
cı olmaktan kurtarmalıyız. Bu gün devler, güya insanla-
rı korumak adına silahlanmaya trilyonlarca dolar ödenek 
ayırmaktadır. Hâlbuki bu ödeneğin çok az bir kısmıyla 
dünyadaki gıda beslenme sorunları halledilebilir. En başta 
yapılması gereken iş, sağlıklı gıda üretimini güvence altı-
na almaktır. Dünya kaynakları sağlıklı ve organik üretim 
için yeterlidir. Yetersiz olan kaynak büyük güçlerin daha 
fazla kazanma hırsları için olan kaynaktır.
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 “YAZIMIZI DEĞİŞTİRDİLER 
BİR GECEDE CÂHİL KALDIK” (!) 

 Mehmet ŞAHİN

Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-ı firâkız, 
Âteş kesilir geçse sabâ gülşenimizden. 
    Sultan II. Selim 
Memleketimden manzaralar 
Bu yazının başlığındaki ifadeyi çok eskiden beri ara sıra 

duyardım, son birkaç yıldır sıkça işitir oldum, son zaman-
larda da neredeyse her gün duymaya başladım. Ekranda bir 
politikacı, hepimizin aklına, irfanına hakaret edercesine, 
“bu Cumhuriyeti kuranlar zorla yazımızı değiştirdiler ve 
millet bir gecede cahil bıraktılar, dedelerimizin mezar taş-
larını okuyamaz olduk” diyor. Kendi kendime “eh, politi-
kacılık bu ülkede zaten millete doğruları anlatmak, milletin 
irfanını yükselmek, millete huzur vermek için yapılmıyor, 
bu da politikacıdır konuşur, mazurdur” diyorum. Ertesi 

gün ekranda, mesleğinin haysiyetini sıfırlayan, sahibinin 
sesi bir gazeteci, ağzından alevler saçarak aynı şeyleri tek-
rarlıyor. Bir sonraki gün, ekranda bir din adamı, bir başka 
ekranda bir üniversite profesörü, sokak işportacıları gibi 
bağırıyor, “bu cumhuriyeti kuranlar var ya, bunlar millete 
ihanet ettiler, bizim rüya imparatorluğumuzu yıktılar, yazı-
mızı zorla değiştirdiler, milleti bir gecede câhil bıraktılar”. 
Aklım duruyor, zihnim duruyor. Televizyonu kapatıp hafı-
zamı yokluyorum, çocukluğumda yaşadıklarımı düşünüyo-
rum, kitapları açıp yeniden okuyorum. Fakat maalesef bu 
ayrışan dünyalarımızı örtüştürme imkânını bulamıyorum. 

İki gün sonra, bir toplantıda, az çok lisan bildiği, bir-
çok yabancı ülkeyi gördüğü intibaı veren, temiz yüzlü, 
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genç bir iş adamıyla sohbet ediyoruz. Çok geçmeden aynı 
cümle geliyor: “Hocam bütün sıkıntılarımızın kaynağında 
Cumhuriyet döneminde yapılan yanlışlar var. Meselâ yazı-
mızı değiştirdiler millet bir gecede câhil kaldı”. Bu yargı-
nın doğru olmadığını anlatmaya çalışıyorum: “Bu gün bir 
karar alınsa ve yarından itibaren Çin alfabesi kullanılacak 
dense, sen, yarın sabah, bütün bildiklerini unutup bir anda 
câhil mi kalacaksın? Evindeki kitaplar yok mu olacak, bun-
ları okumaktan vaz mı geçeceksin? Çalışıp yeni alfabeyi 
de öğrenirsin ve ölünceye kadar ikisini birden kullanırsın. 
Geçmişte de aynen böyle olmuştur. “Yazının değişmesi, şu 
şu sebepten dolayı kötü oldu” diyebiliyorsan belki anlarım, 
ama “millet bir gecede câhil kaldı” dersen bu birçok ba-
kımdan yanlıştır ve çok basit bir politik slogandır. 

Bu olayın tam ertesi gün, köyde, çocukluğumdan tanı-
dığım, benden yaşlı biriyle karşılaşıyorum. Selâmlaşma ve 
kısa bir hâl hatır sormadan sonra, işaret parmağını yüzüme 
doğru uzatarak, “biliyor musun Memedefendi, bu Cumhu-
riyeti kuranlar var ya, milletin dînini ve ahlâkını kuruttu-
lar, yazısını değiştirdiler, bizi bir gecede câhilbıraktılar”… 
“Sen kaç yaşındasın hacı efendi” diye sordum. “Seksen 
iki” dedi. “Demek ki, sen 1933 yılında doğduğun zaman 
en az 40-45 yaşında olması gereken deden, babaannen ve 
20-30 yaşında olması gereken baban, annen, dayın, teyzen, 
halan, amcan, hep Osmanlı döneminde doğmuşlardı. Hacı 
Efendi, bunların hangileri okuryazardı, söyler misin?” de-
dim. “Ama Osmanlı’nın çok büyük âlimleri, hocaları vardı, 
evliyaları vardı Memedefendi” dedi. “Peki, sen yaşın itiba-
riyle 1940’lı yılları benden daha iyi bilirsin ve annemi ta-
nırsın, o tarihlerde annemden başka bu köyde (Hisarcık’ta) 
okuma bilen bir tek kadın var mıydı?” diye sordum. Bir 
an düşündü, “annen rahmetliyi iyi tanırım, çok bilgiliydi, 
neyse ezan okunacak Memedefendi, bana müsaade” dedi 
ve gitti. 

Bundan üç gün sonra, komşu köyden, elli sekiz yıldır 
görmediğim bir çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Heye-
canlandık, sarıldık, hâl hatır sorduk. Ankara’da yaşıyor-
muş. Köye gezmeye gelmiş. “Memleketi yine karıştırıyor-
lar Memet Bey, ne olacak bu işler?” diye sordu ve daha ben 
ağzımı açmadan “yazımızı değiştirdiler, millet bir gecede 
câhil kaldı, olacağı buydu” dedi. “Peki, yazı değişmeden 
önce câhil değiller miydi?” diye sordum. “Hayır, yüzde 
sekseni tahsilliydi, hatta bazıları İngilizce de biliyordu” 
dedi. İngilizce bilenin kim olduğunu hatırladım, biri aynı 
köyden olan teyzemin kocasıydı, Kanal Harekâtı’nda İn-
gilizlere esir düşmüş, Mısır kampında kalmış ve çat pat 
İngilizce öğrenmişti. Bir diğeri, üç kilometre ötedeki Talas 
Amerikan Okulu’nun hizmetkârlığını yaparken birkaç ke-
lime kapmıştı. Baktım ki lâfı uzatmanın faydası yok, “bu 
söylediklerin doğru değil, ama ayaküstü anlatılmaz, sonra 
konuşalım” diyerek ayrıldım. 

Çekilmez, katlanılmaz oldu 
Ama artık gına geldi. Nedir bu cür’et, nedir bu şartlan-

mışlık? Halkımız eskiden daha mı edepliydi ne? İyi kötü 
mürekkep yalamış, eğitime-öğretime emek vermiş, göz 

nuru dökmüş insanları görünce haddini bilir, ders vermeye 
kalkmaz, soru sorar ve cevabına katılmasa bile, sükûnetle 
dinleyip anlamaya çalışırdı. Hadi ilkokuldan sonra kalemi 
kitabı bir kenara koymuş olan, günlük mâişet derdindeki 
insanları anladık, mazurdurlar. Ama üniversite mezunu, 
öğretmen, doçent, profesör, iş adamı, politikacı, bazıla-
rı yurt dışında okumuş, şu veya bu ölçüde lisan bilen ve 
dünyayı az-buçuk anlamış olması gereken insanlar, “ceh-
lin (cehâletin) bu kadarı ancak tahsille mümkündür” 
hükmünü haklı çıkarırcasına, papağan gibi, aynı cümleleri 
nasıl kullanabiliyorlar? Bu ezberi hangi meş’um (uğursuz) 
niyetler yaptırıyor? 

Hayır beyler, hayır, bunların hiçbiri doğru değildir. 
Bütün sıkıntılarımızın kaynağı, yazının veya devlet 
sisteminin şu veya bu olması değil, benim, senin, onun, 
velhasıl hepimizin kalitesizliğidir, yetersizliğidir, bilgi-
sizliğidir, iptidâîliğidir ve daha da vahimi böyle oldu-
ğumuzun farkında olmamaktır ve bu nedenle de, teşhis 
koyma ve çare arama yeteneğinden yoksun bulunmak-
tır.

Cihan-ârâ cihan icredir, arâyı bilmezler, 
Ol mâhîler ki, deryâ icredir, deryâyı bilmezler. 
     Hayâlî 
İlk genel nüfus sayımı 
Modern manadaki ilk genel nüfus sayımı 1749’da 

İsveç’te yapıldı ve birkaç yıl arayla tüm Avrupa ülkelerinde 
nüfus sayımları yapılmaya başlandı. Osmanlı döneminde 
ise, birincisi 1831 yılında olmak üzere birkaç defa nüfus 
sayımı yapılmıştır, ama bunlar, toplumu tüm özellikleriyle 
tanımaya yönelik ve genel değildi. Kadınlar ise yok farz 
edilmiş ve sayılmamıştı. Asker ve vergi alma potansiyelini 
ölçmeye yönelikti. Dolayısıyla, herkesi kapsayan ve top-
lumun tüm özelliklerini ölçmeye çalışan ilk genel nüfus 
sayımı, harf inkılâbından bir yıl önce, yani 1927 yılında 
gerçekleştirildi. Buna göre 1927 yılında toplam nüfusu-
muz 13.629.488 kişiydi. Türkiye genelinde 1.111.496 kişi 
okuma-yazma biliyordu ve bunların toplam nüfus içindeki 
oranı sadece % 8 idi. Buna karşılık 12.517.992 kişi oku-
ma-yazma bilmiyordu. Bunların toplam nüfus içindeki ora-
nı ise % 92 idi. Yâni yüz kişiden doksan ikisi “elifi görse 
mertek (sopa) sanıyordu”. Kadınlar arasında okuma-
yazma bilenlerin oranı % 1’in de altındaydı. 

Bazıları da okur ama yazamazdı 
Ayrıca, eski yazıyla (Osmanlı alfabesiyle) iyi-kötü oku-

yabilenlerin önemli bir bölümü yazmayı bilmezdi, çünkü 
diğer başka sebeplere ilâveten, yazmayı öğrenmek, okuma-
yı öğrenmekten çok daha zor ve masraflıydı; kâğıt, kalem, 
mürekkep, sehpa (ya da rahle) gerekirdi ve çoğu insanın 
bunları alacak gücü yoktu. Şimdi de olduğu gibi Kur’an’ı 
yüzünden okumak, sadece dînî bilgiler öğrenmek ve beş 
vakit namaz kılmak yeterli sayılıyordu. Bu nedenle halk 
arasında, “kıl beşi bitir işi” gibi sloganlar türemişti, çünkü 
zekât vermek zengine mahsustu, eşekle, atla veya deveyle 
hacca gitmek de binde bir insana nasip oluyordu. 

Annem eski yazıyı oldukça iyi biliyor ama yazamıyor-
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du. Ona eski yazıyla imza atmayı, 
belirli bir yaşa gelince ben öğrettim 
ve mühür kullanmasına gerek kalma-
dı. Hiç kimse de anneme eski yazıyla 
imza olmaz demedi. Kendisi 1910 
doğumluydu. Akçakaya köyünde, 
evlerinin bitişiğindeki caminin ima-
mından (Hacı Ahmet Hocadan) oku-
ma öğrenmişti. Beş tane kitabı vardı: 
Kur’an, Ahmediye, Muhammediye, 
Taberî Târihi ve Delâil-i Hayrât. Al-
tıncı bir kitabı olmadı. 2008 yılında, 
98 yaşında vefat edinceye kadar sa-
dece bunları okudu ve vefatından bir 
ay öncesine kadar her ay Kur’an’ı 
hatmetti. Kendisine sordum: “Anne, 
okumayı öğrenirken, neden yazma-
yı da öğrenmedin?” Cevabı şu oldu: 
“Oğlum, okumayı öğrendiğime şü-
kür, eskiden kızları okula gönder-
mezlerdi, hele yazmayı asla öğret-
mezlerdi, oğlanlara mektup yazar 
diye korkarlardı”.

Bazı üst düzey Osmanlıların dahî okuryazar olmadıkla-
rına dair tarih kitaplarında bilgiler vardır. Meselâ, Yedise-
kiz Hasan Paşa… Hatırladığım kadarıyla, Kırım Harbi’ne 
er olarak katılmış, gösterdiği başarılar nedeniyle saray çev-
resine alınmış, zamanla terfi etmiş ve ‘paşa’ unvanı veril-
miştir. Abdülaziz ve II. Abdülhamit dönemlerinde sarayın 
korumasından sorumlu ‘Beşiktaş Muhafızı’ olmuştur. Bazı 
kitapların yazdığına göre, imzasını atmayı bilmediği için, 
eskiden, biri ‘v’ diğeri ‘ters v’ gibi yazılan, 7 ve 8 rakamla-
rının arasına bir çizgi çekerek ‘Hasan’ yazmayı ve böylece 
imzasını atmayı öğrenmiştir. Bu nedenle kendisine ‘Yedi-
sekiz Hasan Paşa’ lâkabı’ takılmıştır. Bu gün böyle bir şeyi 
tasavvur edebilir misiniz? 

Batıdaki şehirler ve Anadolu çok farklıydı 
Şüphesiz ki, İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Bursa, 

Edirne vesaire gibi, Batıdaki önemli merkezlerde okurya-
zarlık oranı ortalamanın birkaç kat üstündeydi. Ama Orta 
ve Doğu Anadolu’ya doğru gittikçe okuryazarlık oranla-
rı ortalamanın çok daha altındaydı. Meselâ, 1927 yılında 
yapılan ilk genel nüfus sayımı verilerine göre, Çorum’da 
okuryazarlık oranı, ortalama olarak % 4, erkeklerde % 8, 
kadınlarda ise binde 9’du. Çorum örneği bütün Anadolu 
kentleri için geçerliydi. Kadın-erkek arasındaki okuryazar-
lık uçurumu ise ülkenin her tarafında aynı vahamet düze-
yindeydi.

 
İstidâcılar ve mühürcüler vardı 
Cumhuriyet döneminin başlangıcında, nüfusun %24 

kadarı şehirlerde, %76 kadarı da köylerde yaşıyordu. (Bu 
gün köylerde yaşayanların oranı %8, şehirlerde yaşayanla-
rınki ise %92’dir). Osmanlı döneminde köylerdeki okurya-
zarlık oranı erkeklerde %1-2 civarında, kadınlarda ise sıfı-
ra yakındı. Birinci Cihan Harbi esnasında, bir köye birkaç 

ayda veya birkaç yılda bir defa mektup 
geldiği zaman, köylünün, okuryazar bir 
adam bulup da bunu okutması veya bir-
kaç satır cevap yazdırması için, yayan-
yapıldak, köy köy dolaşması veya şehre 
gelmesi gerekiyordu. Hattâ, 1960’lara 
kadar, valiliklerin, kaymakamlıkların, 
nüfus dairelerinin, tapu dairelerinin 
etrafında bir tabureye oturmuş, va-
tandaşlar için dilekçe yazan, sıra sıra 
‘istidâcılar’ bulunurdu. Ayrıca, imzasını 
atamayanlar için ‘mühürcü’ esnaf vardı 
ve bunlar âdetâ birer iktisâdî sektör-
dü. Rahmetli annemin birkaç yılda bir 
imza atması gerekir, bu arada mührünü 
kaybeder ve ben Kayseri’de, İki Ka-
pılı Câmi’nin oraya gidip, sarı, metal 
döküm, kulplu bir dikdörtgen üzerine, 
eğri-büğrü, ‘MAKBULE’ diye mühür 
kazıtırdım. Bazen de imza atmayı bil-
meyenlere parmak bastırırlardı. 

Gayrimüslimlerin durumu 
Oysa aynı dönemde Kayseri’de bulunan Rum ve Erme-

ni kızlarının neredeyse tamamı kendi cemaat okullarında 
ve hatta Amerikan, İngiliz, Fransız vesaire misyoner okul-
larında eğitim görüyor, sadece okuma ve yazmayı değil, 
pek çoğu, lise düzeyinde, matematik, fizik, kimya, biyolo-
ji, tarih, coğrafya vesaire öğreniyor, önemli bir kısmı ya-
bancı dil biliyor, bazıları da yurtdışında eğitim görüyordu. 
Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin iktisadî, sosyal ve 
kültürel durumu hakkında kaçımız ve ne kadar bilgiye sa-
hibiz? İşte Osmanlı’yı asıl yıkan, kendi gayrimüslim azın-
lıkları ile ve bilhassa Batı dünyası ile aradaki bu farktır, şu 
veya bu şahıs, şu veya bu parti değildir. Bunlar sadece birer 
sonuçtur, sebep değildir. Bu gün yaşanan sıkıntıların teme-
linde de bu farkın halâ giderilememiş olması yatmaktadır. 

Annem bir gecede câhil mi kaldı? 
Yazı değiştiği zaman annem on sekiz yaşındaydı. Bir 

gün veya bir yıl önce ne biliyor idiyse, bir gün veya bir 
yıl sonra da aynısını, hatta daha fazlasını biliyordu, çünkü 
görgü ve tecrübesi artmıştı. Yazı değişmeden önce hangi 
kitapları okuyor idiyse aynı kitapları okumaya devam etti. 
Yâni “bir gecede câhil” falan kalmadı. Kitaplarını kimse 
elinden almadı, Osmanlı döneminde basılmış olan bu ki-
taplar halâ evde duruyor ve bana miras kaldı. Evlerde, kü-
tüphanelerde ve câmilerde bu kitaplardan binlerce var, sa-
haflarda ise on binlercesi satılıyor. Televizyonlara çıkarak, 
“kitapları toplayıp meydanlarda yaktılar” diyen, kimi fesli, 
kimi cübbeli, kimi sarıklı, kimi sakalsız-bıyıksız-kravatlı, 
kimi profesör unvanlı soytarıların, bunlar halkın beynini 
iğfal ettikçe, “bana oy geliyor” diyerek keyiflenen politi-
kacıların sorumluluk duygusu yok mu, hayâ duygusu yok 
mu, bunları dinleyip inananların, aynı cümleleri ezberle-
yenlerin, aklı, fikri, irfanı, iz’anı, muhâkeme yeteneği ve 
feraseti yok mu? Bir büyük dönüşüm anında, şurada bura-
da, birkaç fanatiğin yaptığı yanlışları genelleştirmek doğ-

“Aynı dönemde 
Kayseri’de bulunan 
Rum ve Ermeni kız-

larının neredeyse tamamı 
kendi cemaat okullarında 
ve hatta Amerikan, İngiliz, 
Fransız vesaire misyoner 
okullarında eğitim görüyor, 
sadece okuma ve yazmayı 
değil, pek çoğu, lise dü-
zeyinde, matematik, fizik, 
kimya, biyoloji, tarih, coğ-
rafya vesaire öğreniyor, 
önemli bir kısmı yabancı dil 
biliyor, bazıları da yurtdı-
şında eğitim görüyordu. ”
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ru mu? Bu gün, belki ters yönde, ama çağdaş bir topluma 
asla yakışmayan yüzlerce yanlış yapılmıyor mu? Bunların 
üstünü titizlikle örtmeye çalışırken, yüz yıl önce yapılan 
bazı yanlışları cımbızla çekerek abartmak bir asalet işi ola-
bilir mi? Her yıl, 17 Aralık anma toplantılarında, politik ve 
katı nefsânî nutuklarla kemiklerini sızlattığınız Mevlânâ, 
“çirkinlikleri örtmekte gece gibi ol, güzellikleri aydınlat-
makta gündüz gibi ol” dememiş miydi? Hiç olmazsa onun 
huzurunda, yılda iki saat, başınızı kalbinize doğru eğip, 
tevâzû-u mahviyyet içinde bir nefs murâkabesi yapmanız 
gerekmez mi? 

Benim aklımın ermeye başladığı 1950-51 yılında dahî, 
Kayseri’ye 10 km mesâfede bir köy olan Hisarcık’ta, 
1928’den önce doğmuş kadınlar arasında okumayı bilen 
bir tek benim annem vardı, yazmayı bilen hiç kimse yoktu. 
Köylü kadınlar, ‘Hocânım’ diyerek annemin etrafına top-
lanır, annem onlara, yukarda zikrettiğim kitapları okur, ya 
da mevlit okur ve Yunus Emre ilâhileri söylerdi. Kadınlar 
annemin okuduklarını gözyaşlarıyla dinlerdi. Çok sayıda 
kadına da Kur’an okumayı öğretti. Kimsenin mâni oldu-
ğunu görmedim ve annemden de böyle bir şeyi duymadım. 
Annem, Fuzûlî’nin, Bâkî’nin, Nedim’in, Şeyh Galip’in, 
Itrî’nin, Dede Efendi’nin adını bile duymamıştı, onla-
rın yazdığı tek satırı dahî anlayamazdı, ama Yunus Emre 
ilâhîlerinin çoğunu bilirdi, Mevlit’i ezbere okurdu, çünkü 
bunların dili halkın konuştuğu Türkçeydi. Eski yazıyı bilen 
Osmanlıcayı da bilirdi sanmak bir gaflettir, böyle bir algı 
yaratmaya çalışmak ise kirli siyasettir. Osmanlıcayı ancak 
çok küçük bir elit azınlık bilirdi. 

Annem tam manasıyla dîni bütün bir insandı. Onun 
için okuduğu beş kitaptan başka bir hakîkat yoktu. Buna 
rağmen, ne Cumhuriyet, ne inkılâplar, ne Atatürk konu-
sunda hiçbir sorunu ve hiçbir şikâyeti olmadı. Tam tersine, 
1970’li yılların anarşik ortamında, itiş-kakışları televiz-
yonda görür, “yine neler oluyor oğlum” diye sorardı. An-
latırdım. “Ah oğlum ah, bunlar nimet azgını nimet, açlık 
görmemişler, kıtlık görmemişler, harp görmemişler, eşkıya 
görmemişler, ırz-namus korkusu yaşamamışlar, Rahmetli 
Atatürk olaydı da görelerdi” diyerek hissiyatını ve ıstıra-
bını ifade ederdi. Çünkü annem ‘halk’tı ve halkın kâhir bir 
ekseriyeti annem gibiydi… Bu nedenle annemi örnek gös-
teriyorum. 

Annem, İkinci Dünya Harbi döneminde, özellikle 1942-
43 yıllarında yaşanan yokluk ve kıtlıktan, aynî vergi topla-
nırken, ya da gazyağı, şeker, kaput bezi vesaire dağıtılırken 
mütegallibenin ve mahallî bürokratların yaptığı haksız-
lık ve zorbalıktan dolayı İsmet İnönü’yü sorumlu tutardı. 
Asla, Cumhuriyet kuruldu, şapka giyildi, yazı değiştirildi, 
falan diye değil, sadece ve sadece bu sebeplerden dolayı 
suçlardı. Esasen halkta sosyolojik bir karşılığı olmasaydı, 
bu kadar radikal devrimler, bu kadar kısa bir sürede yapı-
labilir miydi? Hadi zorbalıkla yapıldı diyelim, sosyolojinin 
kanunlarına aykırı olarak doksan iki yıldan beri ayakta ka-
labilir miydi? 

Mezar taşlarını çok az insan okuyabilirdi 

“Efendim yazımızı değiştirdiler, dedelerimizin mezar 
taşlarını okuyamaz olduk” ifadesi de bir safsatadır, oku-
muşların cehalet itirafı, politikacıların siyaset silâhıdır. Bu 
adamlara, “bırakın üstündeki yazıyı, babanızın, dedenizin 
mezarında taş var mı?” diye sormak lâzımdır. Anadolu’da 
binlerce mezarlıktaki kaç mezar taşının üzerinde eski ya-
zıyla yazılmış bir ifade var? Anadolu’nun bütün mezar-
lıklarını Eyüp Sultan veya Karacaahmet Mezarlığı mı 
sanıyorsunuz? Ya da, selâtin câmilerin hazîresi mi zanne-
diyorsunuz? Anadolu’daki milyonlarca kırık dökük mezar 
taşını, İstanbul’daki birkaç bin, hoca, şeyh, veli, paşa me-
zar taşlarına mı benzer sanıyorsunuz? Veya böyle olma-
dığını bildiğiniz hâlde, böyleymiş gibi bir algı yaratarak 
halkı aldatmaya utanmıyor musunuz? 

Ey okumuşlar, söyleyin, kaçınızın dedesinin mezar ta-
şında yazı var? Şayet varsa ve böyle bir elit imtiyaza sa-
hipseniz, elin Amerikalısı, İngiliz’i, Japon’u gelip bunları 
okuyor da, siz neden dizinizi kırıp okumayı öğrenmiyorsu-
nuz, elinizi kolunuzu tutan mı var? Çoğunuz, Kur’an kur-
su, imam hatip lisesi, ilâhiyat fakültesi, Türk dili ve edebi-
yatı bölümü, ya da tarih bölümü mezunu değil misiniz? Bu 
devlet, en az yetmiş yıldan beri, milyarlar harcayarak size 
eski yazı öğretmek için çabalamadı mı, birçoğunuzu yük-
sek lisans ve doktora yapmak için yabancı ülkelere gön-
dermedi mi? Okuyamıyorsanız bu sizin utancınız değil mi? 
Cehlinizi ve tembelliğinizi örtmek için tarihten mazeret mi 
arıyorsunuz? 

Osmanlı döneminde okumayı öğrenmiş annem de me-
zar taşlarını veya bina kitabelerini okuyamazdı. Bunları, 
Osmanlı döneminde bile, İstanbul’da ve taşra kentlerinde 
yüksek derecede eğitim görmüş, çok elit bir zümre dışında 
kimse okuyup anlayamazdı. Çünkü bunlar çok karmaşık bir 
hatla yazılırdı; kitâbelerin önemli bir kısmının dili de Arap-
ça veya Farsçaydı. Politikacılar için bir şey demiyorum, 
çünkü onların ar damarı çatlamıştır, akla, iz’âna ve vicdana 
hakaret niteliği taşıyan her şeyi söylemekte ve yapmakta 
artık mazurdurlar. Ama ekran şarlatanı hocalar, sarıklılar, 
fesliler, profesörler, helâl haram tanımayan iş adamları, 
artık bu milleti aldatmaktan, kamplaştırmaktan, aramız-
daki güven duygusunu, sevgi ve muhabbeti yok etmekten 
vaz geçin. Kendi marazî kimlik sorunlarınızı, İslâmiyet ile 
perdeleyerek, bu milletin içine nifak sokup mahvetmek su-
retiyle tatmin hastalığından kurtulun. En büyük kötülüğü 
İslamiyet’e karşı yaptığınızı görmüyor musunuz? Bu poli-
tikaların, bir taraftan on binlerce, El Kâide, Taliban, İşid ve 
daha bilmem ne sempatizanı ve militanı yarattığının, diğer 
yandan milyonlarca insanı dinden, milletten ve memleket-
ten soğuttuğunun farkında değil misiniz? Bu vebâli nasıl 
taşıyacaksınız? Madem din adına konuşuyorsunuz, bir de 
şu hadîsi okuyun. Hz Muhammed der ki: “Bizi aldatan biz-
den değildir”. Ama nafile, çünkü sizler için din, mânevî bir 
zarafet ve letâfetle yaşanan değil, ihtiraslarınız uğrunda, 
işinize geldiği gibi tepe tepe kullanılan bir şeydir ve hattâ 
bilmezsiniz ki bu, dînen haramdır, putperestlik ve küfürdür.

        
                     Devam edecek.
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Kürt güçler, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Cezi-
re (Kamışlı ve Haseke) bölgesinde, 2 Ağustos 2012’de yö-
netime el koymuşlardır. Suriye rejim güçlerinin Kamışlı ve 
Haseke’den çekilmesinin ardından PYD (PKK) tarafından 
Türkiye-Suriye sınırı boyunca Cezire, 
Kobani ve Afrin kantonlarında başkanlık 
sistemi ilan edilmiş ve 22 bakan atan-
mıştır. Suriye’nin kuzeybatısında bulu-
nan Afrin bölgesi, 11 Temmuz 2012’de 
Esad rejiminden PYD’ye geçmişti. 
PYD, 26 Ocak 2015’te de Kobani’yi 
(Ayn el-Arap) IŞİD’ten almıştı. Böylece, 
2012’de Cezire ve Afrin bölgeleri; Ocak 
2015’te Kobani bölgesi PYD tarafından 
ele geçirilmiş ve Kürt Koridoru’nun üç 
halkası tamamlanmıştı. Yani, ta 2012 
yılında Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e 
bağlanacak bir Kürt Koridoru ile bir 
Kürt Devleti’nin oluşumundan, Suriye 
ile ilgili tüm tarafların ve dış politikaya 
ilgi duyan herkesin bilgisi vardı. Ayrı-
ca, Türk hükümeti 2014 yılı Ekim ayı 
sonunda, IŞİD’e karşı PYD güçleriyle 
beraber savaşmak üzere, Peşmerge’nin 
Türkiye’den Kobani’ye geçmesine de 
izin vermişti.

Türkiye-Suriye sınırının 37 kilometre 
güneyinde bulunan Türk toprağı Süley-
man Şah Saygı Karakolu (Türbesi), 22 
Şubat 2015’te bulunduğu bölgeden tahli-
ye edilmiş ve sınırın yaklaşık 200 metre 
yakınına, Suriye Eşmesi’ne getirilmişti. Suriye’deki Türk 
toprağının terki anlamındaki bu tahliye, Kobani’nin PYD 
tarafından ele geçirilmesi ve Kürt Koridoru’nun son halka-
sının tamamlanması aşamasında gerçekleşmişti. Aslında, 
Türk toprağının terk edilerek Süleyman Şah Türbesi’nin 
taşınmasıyla, Kürt Koridoru’nun önündeki engellerden 
biri kaldırılmış oldu. Türk hükümeti, şu anda gündemde 
olan Afrin’de bir “Güvenli Bölge” yerine, ayni esaslarla 

Şubat ayı sonunda Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmadan 
önce bulunduğu alanı emniyete alacak şekilde bir bölge 
oluşturabilir ve Kürt Koridoru o zaman engellenmiş olur-
du. Bu durum, Stratejinin üç temel faktörü olan, Kuvvet-

Zaman ve Mekân’ın (yer) uygun 
şekilde kullanılmadığının bir gös-
tergesidir. Şubat 2015’te, sınırdan 
37 kilometre mesafedeki Türk top-
rağı, Güvenli Bölge oluşturularak 
savunulacak yerde terk edilmiş ve 
“Yığınakta (stratejik) Hata” yapıl-
mıştır. Şimdi, bu stratejik hata, iç 
politikaya alet edilerek giderilmek 
istenmektedir.

Türkiye’yi yöneten siyasi iktida-
rın en büyük stratejik hatası, Sünni 
liderlik iddiasıyla mezhebe dayalı 
ve Müslüman Kardeşler eksenli bir 
politika yürütmüş olmasıdır. Arap 
dünyasının lideri olma ve Sünni ek-
sen oluşturma ihtirasıyla, hayalleri 
zorlayan macera yolculuğu Türki-
ye, Irak ve Suriye’yi geri dönülmez 
bir faciaya götürmüştür. Türkiye 
izlediği politika ile Ortadoğu’da 
mezhep çatışmalarının körüklen-
mesine, Müslüman dünyasının bö-
lünerek İsrail’in Arap ülkeleri kar-
şısında güçlenmesine, Barzani’nin 
Türkiye’nin bütünlüğünü de tehdit 
edecek şekilde büyümesine, PKK 

terör örgütünün umulmayan şekilde güçlenmesine, Kürt 
Koridoru ile ikinci İsrail hayalinin gerçekleşmesine ve 
Türkiye’nin de bir bölümünü içine alan bir Kürt devletinin 
taşlarının döşenmesine neden olmuştur.

Türkiye’nin çıkarlarına tümüyle aykırı mezhep eksen-
li politikanın eseri olan Suriye, aslında “yeni Osmanlı” 
ve “Sıfır Sorun Politikası”nın sonuçlarından sadece bir 
örnektir. Siyasi iktidar, dış politikada hemen hemen tüm 

“Türkiye’yi yöne-
ten siyasi ikti-
darın en büyük 

stratejik hatası, Sünni 
liderlik iddiasıyla mez-
hebe dayalı ve Müslü-
man Kardeşler eksenli 
bir politika yürütmüş 
olmasıdır. Arap dün-
yasının lideri olma ve 
Sünni eksen oluştur-
ma ihtirasıyla, hayal-
leri zorlayan macera 
yolculuğu Türkiye, 
Irak ve Suriye’yi geri 
dönülmez bir faciaya 
götürmüştür.”

Naim BABÜROĞLU
E.TUĞGENERAL

“GÜVENLİ BÖLGE”, SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ 
TAŞINMADAN OLUŞTURULSAYDI
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cephelerde, giderilmesi mümkün olmayan ya da çok güç 
olan stratejik hatalar yapmıştır. Ortadoğu ve Arap ülkeleri, 
Türkiye’yi artık model ülke değil nefret edilen ülke olarak 
görmeye başlamışlardır. Filistin’le ilişkilerin bozulması, 
Doğu Akdeniz’deki ulusal çıkarların darbe alması, Ege’de 
16 ada/adacık/kayalıkların terki, Tunus, Libya, Mısır, 
Irak, İran ve Yemen’le bozulan ilişkiler, ABD ve Batı’da 
Türkiye’nin gittikçe artan itibar kaybı, diğer örneklerden 
bazılarıdır.

Cumhuriyet tarihinde, Ortadoğu ve Müslüman ülkeler-
le olan ilişkilerde, Türkiye’nin aleyhine gelişen böylesine 
olumsuz bir dönem yaşanmamıştır. Osmanlı tarihinde üç 
büyük felaket vardır ki, bilgisizlikler, hatalar ve ihtiraslar 
serisidir. Birincisi, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda 
Tuna (Balkan) vilayetinin kaybedilmesi, ikincisi 1912 
Balkan Savaşı’nda Balkan ülkelerinin elden çıkması 
ve üçüncüsü Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osman-
lı Devleti’nin çöküşüdür. Şu anda Türkiye’nin getirildiği 
nokta, dördüncü milli felakettir.

Bu felaket yolculuğunda sorgulanması gereken asıl 
konu, kurumsal kimlik açısından köklü bir tarihe ve biri-
kime sahip olan yönlendirici kurumların, ulusal çıkarlara 
tümüyle aykırı olan bu dönüşümüne destek olmaları sü-
recidir. “Tarih ulusların tarlasıdır. Her ulus bu tarlaya ne 
ekerse gelecekte onu biçer”…

Türkiye bölünmek istemiyorsa, Suriye rejimini 
desteklemeli

PKK’nın Suriye kolu PYD’nin Tel Abyad’ı 15 Haziran 
2015’te ele geçirmesiyle, IŞİD’in elinde bulunan Rakka 
şehrinin en önemli ikmal yolu kesilmiş oldu. Gıda, çimen-
to gibi malzemeleri taşıyan kamyonlar Akçakale gümrük 
kapısına gelerek malzemeleri indiriyor, Suriye tarafından 
gelen başka bir kamyon bu malzemeleri yükleyerek ticaret 
sürdürülüyordu. Tel Abyad’ın PYD’nin eline geçmesiyle 
bu ticaret sona ermiş ve Tel Abyad’ın 100 kilometre güne-
yindeki Rakka’yı elinde bulunduran IŞİD’in en önemli lo-
jistik kapısı kapanmış oldu. İkmal akışının durması, yakın 
gelecekte IŞİD’in güç kaybetmesi anlamındadır.

20 Haziran 2015 itibariyle, 911 kilometrelik Türki-
ye-Suriye sınırının yaklaşık 640 kilometresi (yüzde 70) 
PKK’nın kolu PYD’nin elinde. IŞİD sınırın 76 kilometre-
sini, Özgür Suriye Ordusu 70 kilometresini, El Nusra 120 
kilometrelik bölümünü ele geçirmiş durumdadır. Suriye 
rejimi ise, 911 kilometrelik sınırın ancak 20 kilometresini 
(yüzde 2) kontrol edebilmektedir.

Tel Abyad’ın ele geçirilmesiyle, Kobani (Ayn el 
Arap) ile Cezire bölgesi birleştirilmiş ve Türkiye-Suri-
ye sınırının doğusu PYD’nin kontrolüne geçmiş oldu. 
PKK’nın Akdeniz’e açılması için iki adım kaldı. Birin-
cisi, sınırın batısındaki Afrin’i Kobani ile birleştirmek. 
İkincisi,Yayladağı güneyinden denize bağlanmak. Kuzey 
Irak’ta Barzanistan’dan Kuzey Suriye’de Akdeniz’e açılan 
bu coğrafi alan Kürt Koridoru’dur ve ABD’nin hedefle-

rinden biridir. Bu koridorun gerçekleştirilmesi için, yakın 
gelecekte Afrin ve çevresinin şiddetli çatışmalara sahne 
olacağı dikkate alınmalıdır. Ayrıca, Afrin’i ele geçirme 
mücadelesinde, başta Türkmenler olmak üzere yaklaşık 
iki milyon daha Suriyelinin Türkiye’ye göç edeceği düşü-
nülmelidir. Afrin’in Kobani ile birleştirilmesinin ardından, 
PKK’nın söylemiyle, Suriye’de Batı Kürdistan, Türkiye’de 
Kuzey Kürdistan ve Irak’ta Güney Kürdistan’ın birleşme 
süreci başlayacaktır. Daha sonraki adımda, bu üç bölge-
ye İran Kürdistan’ı da eklenerek Büyük Kürdistan pro-
jesi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu süreçte PKK, liderliği 
Barzani’ye bırakmak istemeyeceğinden, barıştırma ve 
uzlaştırma görevini ABD ve Fransa üstlenecektir. Çözüm 
Süreci ise, Kürt devletinin oluşumu için bir araç olarak 
kullanılmakta, Türkiye’de önce özerk bir yönetim kurma, 
ardından diğer Kürt bölgeleriyle birleşme politikası adım 
adım uygulanmaktadır.

2015 yılı sonuna kadar, Suriye’nin kuzeyinde Kürt, gü-
neydoğusunda Sünni ve güneybatıda Alevilerin yaşadığı 
üçe bölünmüş bir Suriye coğrafyası ile karşı karşıya ka-
lınacaktır. Türkiye’nin kırmızıçizgilerinden Türkmenler, 
Irak’ta Musul ve Kerkük’te olduğu gibi, Suriye’de de eri-
yip gidecekleri bir siyasi harita ortaya çıkacaktır. ABD’nin 
Ortadoğu’da hedeflediği, İsrail’in ise yıllardır hayalini 
kurduğu İkinci İsrail Devleti de böylece tarih sahnesine 
çıkacaktır. Irak ve Suriye’deki Türkmenlerin varlıklarını 
kaybetmeleri, İkinci İsrail Devleti’nin yeşermesi, Suriye 
sınırında PKK ile komşu duruma gelinmesi, Türkiye’nin 
toprak bütünlüğünün ciddi şekilde tehlikede olması, Türk 
hükümetinin uyguladığı yanlışlıklarla dolu bir politikanın 
sonucudur. Bu politika, önce PKK’ya, sonra Barzani, İsrail 
ve ABD’ye yarar sağlamış, Türkiye’yi ise bölünme süre-
cine getirmiştir. Türkiye açısından ortaya çıkan tablo, tari-
hin milli bir felaket olarak kaydedeceği Stratejik hataların 
ürünüdür.

1922’de, İngiltere Dışişleri Bakanı olan Lord Curzon: 
“Ülkeler, üzerinde dünya egemenliği için büyük oyunların 
oynandığı satranç tahtası gibidir” demişti. Türk hükümeti, 
bu oyunu bilmeyen ve oyunun kurallarını sürekli ihlal eden 
politikasını kayıtsız şartsız terk etmelidir. Ayrıca, bu mil-
li felakete neden olan danışmanlarla, kurumlarla birlikte, 
Ortadoğu ve Suriye politikasında “Stratejik Hata” yaptığı-
nı kabul etmeli ve politikasını hiç gecikmeden değiştirme-
lidir. Tersi durumda, sıranın Türkiye’ye ve İran’a gele-
ceği, Türkiye’nin toprak bütünlüğünün önümüzdeki beş 
yıl içerisinde tehlikeye gireceği bilinmelidir. Bu nedenle, 
Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için, Suriye’yi 
parçalayan cihatçı gruplar yerine Suriye rejimi desteklen-
meli, Suriye’nin kuzey batısında yer alan Afrin’in Suriye 
rejiminin elinde kalmasını sağlayacak şekilde önlemler 
geliştirilmelidir. Gelinen aşamada, Suriye’nin toprak bü-
tünlüğünün korunması, Türkiye’nin bölünmez bütünlü-
ğü açısından stratejik önemdedir. Birilerinin, birilerine 
Atatürk’ün Hatay Politikası’nı, Hitler’in Stalingrad ye-
nilgisini ve Enver Paşa’nın Sarıkamış faciasını anlatması 
gerek…
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Ozan ERBABİ
Adı görklü Yaradan’dan,
“Emir” geldi, Emir gitti.
Dünya denilen zindandan,
“Emir” geldi, Emir gitti.

O emir ki demir keser,
Kul kim ki Tanrı’ya küser?
Bıraktı ardında eser,
“Emir” geldi, Emir gitti.

Cümle yeryüzünde sade,
Geçerlidir tek irade.
Saat durdu, doldu vade,
“Emir” geldi, Emir gitti.

Yaklaşınca yolun sonu,
Reddetmek mümkün mü onu?
“Her can tadacaktır bunu”
“Emir” geldi, Emir gitti.

Onca çileyle boğuştu,
Artık huzura kavuştu.
Gece sessizce savuştu,
“Emir” geldi, Emir gitti.

Yaşamaktan bıkmış gibi,
Uçtu, kanat takmış gibi.
Bir varmış, bir yokmuş gibi,
“Emir” geldi, Emir gitti.

İster köle, ister vali,
Böyledir insanın hali.
ERBABİ der; “Düş misali”
“Emir” geldi, Emir gitti.

“EMİR” GELDİ, EMİR GİTTİ
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İsmet BURKAY*

AĞIR AKSAK ŞARKILAR…

Geçenlerde, birkaç  dostla sohbet ederken , söz; mü-
zik dinleyip dinlememe, müzikten hoşlanıp hoşlanmaya 
kadar geldi. Bilgisayarda, meşhur  sayfalardan birinden 
bir şarkı açtım,dinlemeleri için.Geleneksel müziğimize 
ait güzel bir örnek idi,şarkı. Dinledikten sonra duygu ve 
düşüncelerinin ne olduğunu sordum. Dostların,dinlediği 
müziğe vereceği tepkiyi,  üzerlerinde bıraktığı duyguyu 
anlamak  ve yorumlamak için… Fakat bir dost; ’’Ben ağır 
aksak şarkıları sevmem’’ deyiverdi.

Ağır aksak, geleneksel müzikte 9/4 le ölçülen bir 
usül kalıbı. Dostun söylemek istediği bu değil, bir ge-
nelleme yapmıştı,geleneksel müziğimiz için.Aslında : 
‘’Ben şarkıları,türküleri sevmem’’ der gibi bir cümle  
idi,söylediği…

Pek üzücü!.. 
(Son zamanlarda ve bilhassa) Türk milletinin de karşı 

karşıya olduğu kültürel bozulmanın (dejenarasyonun) 
açığa vurulmuş hali… Bugün dünya milletleri, Angıl-
Sakson kültürünün bombardımanına tutulmuş durumda.
Bu bombardıman 60 lı yılardan sonra kendini daha büyük 
ölçekli göstererek, etkisini artırmaktadır. Görsel-işitsel 
medyanın en ücra köşedeki insanlara ulaşması, bu kültü-
rel bozulmayı  geometrik bir şekilde artırmaktadır. Salt 
müzik programlarında zaten bu tür müziklere yer veril-
mesine karşılık, dizi müzikleri , çizgi film müzikleri de bu 
türmüzikleri olağanlaştırmaktadır.

 Sokakta yürürken; korna sesini,bağırmaları-
çağırmaları duymamazlıktan geliriz de bir kuş cıvıltısını 
ya da denizin dalga sesini  rahatlatıcı buluruz. Korna ve 
çeşitli gürültüler nefes alış verişini sıklaştırırken adeta 
oradan  kaçma-uzaklaşma duygusu uyandırır.Ama, kuş 
sesleri rahatlatıcı bulunur, insanı sakinleştirir. Tabiatta, 
insan fizyolojisi üzerinde etkili olan ses, müziktir.

İşin can alıcı noktası tam burda.Her müzik insanı 
olumlu yönde etkiler mi,rahatlatır mı? Yıllardan beri gör-
sel ve işitsel medyanın empoze ettiği Angıl-Sakson’dan 
bozma şarkıların etkisi altında,millet kendi hayat tarzını 
unutmaya başlamış, artık bir Germen bir Amerikalı gibi 
düşünmeye, üzülmeye davranış şekilleri geliştirmeye baş-
lamıştır.Öz kültüre oldukça yabancı bir duruma gelmiştir.

Yaşı 40 ın üzerinde olan insanlar, bebekliğini hatırla-
sınlar. Annelerimiz o güzel ninnilerle Türk’ün yüz yıllar 
boyu getirdiği kültürü çocuklarına aktarıyordu.Anneler 
çocuklarını öz kültürü ile adeta yoğuruyordu.

Yaylaların yoğurdu                                                                                                                                          
                     Bugüzeli kim hangi ana doğurdu                                                                                                                                          
                                  Bu güzeli doğuran ana                                                                                                                                              
  
Balınan mı yoğurdu                                                                                                                                          
                          Hu, huu, huu kuşu                                                                                                                                             
                                    Ben çıkamam yokuşu                                                                                                                                         

Çalılıklar yuvası                                                                                                                                           
                Mama getir babası/anası                                                                                                                                            
          E, e,eeeeeeeeeeeeeeeee,e                                                                                                                            
                   Ninni benim yavruma ninni

Ne oldu şimdi , Kayyu şarkıları ile,bilmem ne şarkıları 
ile çocuk büyütülmeye  başlandı? Yüz yılların getirdiği 
duyguların, düşüncelerin frenine kim basıyor ? Tarihle 
kurulan köprüler neden yıkılmaya çalışılıyor? Bir millet, 
sadece top tüfekle esir edilmez ki!.. Bu, esaret değil de 
nedir? Bu esrete bu kadar gönüllü olmak niye? Birbirinin 
duygusunu anlamayan; üzüntüsünü kederini, sevincini 
anlamayan kuşaklar meydana gelmiştir. Milli mes’eleler 
dumura uğramaktadır,farklı tepkiler oluşmaktadır. Dog

ur Büyük milletler,  geleceğine yatırım yapan millet-
lerdir. Bu yatırımın bir ayağı kültürdür. Muharrem Ergin: 
‘’Bir milleti, millet yapan ve o milleti başka milletlerden 
ayırt eden hayat tezahürlerinin  heyet-i umumiyesidir’’ 
diyor.  Milli Eğitim politikaları, milletin kültür değerleri 
göz önüne alınarak değiştirilmelidir. Çizgi filmler, mut-
laka memleket topraklarında üretilen, millete mal olmuş 
konularda olmalıdır . Özellikle, kullanılan müziklerde asla 
yabancı müziklere yer verilmemelidir. Dizi film müzikleri 
de mutlaka öz musikiden (geleneksel müzikten) bestelen-
melidir. Gün boyu, Türk’ün sırtında kambur gibi duran, 
çığırtkanlığı yapılan Angle-Sakson bozması şarkılara artık 
yer verilmemelidir.

1934’te  radyolarda  geleneksel müziğin 2 yıl sürey-
le yasaklanmasının verdiği tahribat ile şu anda radyolar-
da icraların verdiği tahribat aynı...İcralar oldukça kötü…
Gazinovari süslemeler… Kesinlikle geleneksel müziği 
yansıtmamakta, bir başı bozukluk almış başını gidiyor.
Her mikrofana çıkan kısa yoldan nasıl meşhur olacağını 
ve nasıl nakte dönüştüreceğini düşündüğünden, gelenek-
sel müziğe ait örnekler tozlu raflarda beklemekte. O canım 
eserler unutulmanın hüznünü yaşamakta…

Hüznümüzü , kederimizi , sevincimizi,coşkumuzu dile 
getirien ağır aksak şarkılarımız –türkülerimiz ecdad ile 
kurulan köprülerdir. O köprüler aslına uygun bir şekilde 
yeniden inşa edilmek zorunda…

         12-08-2015-Kayseri

* İSMET BURKAY
1958 yılında Kayseri’de doğdu.Kayseri  Lisesini bitirdi. 
Matematik öğretmeni olarak yurdun çeşitli liselerinde 
çalıştı.1987 yılında istifa ederek dershanecilik yapmaya başladı.
Matematik ve geometri alanında basılmış kitapları vardır.
Amatör olarak müzikle ilgilenmektedir. Kültür ve Turizm 
Bakanlınca ‘’Az kullanılmış makamlar ve usüller’’ ve  ‘’Türk 
müziği formları’’ beste yarışmalarında dereceler almıştır.
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Sabit ÇINAR
Emekli öğretmen

NEDEN KÖY ENSTİTÜSÜ?

Köy enstitüleri ne idi, ne değildi? Bu soru üzerine çok 
söylendi, çok yazıldı. Ancak bir gerçek var ki köy ensti-
tüleri günahları ve sevapları ile gerilerde kaldı. Unutuldu, 
unutturuldu. Hele yeni genç kuşak hiç bilmez. 

Yurt genelinde sayısı 21 olan bu okulların binaları, ders-
likleri, işlikleri, bağ ve bahçeleri, uygulama alanları vardı. 
Bunlara ne oldu? Bunları siyasete kurban ettik, ideolojik 
hırs uğruna bu okulları kapattık, kendi bindiğimiz dalı kes-
tik, kendi ayağımıza kurşun sıktık.

Niçin köy enstitüsü:
1911’de Trablusgarp Savaşı, 1912’de Balkan Savaşı 

ve hezimeti,1914-1918’de 1. Dünya Savaşı 1919-1922’de 
Kurtuluş Savaşı… Sonra zafer ve Cum-
huriyet…

Arka arkaya gelen savaşlar, göçler, 
kıtlıklar, yokluklar… Yorgun ve yoksul 
düşmüş bir millet… İhmal edilmiş, ba-
kımsız bir yurt… Erkek nüfusunun ço-
ğunluğu savaşlarda yitirilmiş, kalanlar 
hasta ve sakat.. Türk milleti elinde avu-
cunda ne varsa kaybetmiş. Tarım zayıf, 
sanayi hiç yok… Anadolu toprağı kurak 
ve çorak… Nüfusun %85’i köylerde ya-
şıyor. 40 bin köy ve mezranın hiçbirin-
de okul yok, öğretmen yok... Sıtma ve 
verem kol geziyor. Üstte yok başta yok. 

Yakup Kadri’nin dediği gibi: “Ana-
dolu halkının bir ruhu vardı nüfuz 
edemedin. Bir beyni vardı eğiteme-
din. Bir vücudu vardı besleyemedin. 
Bir sırtı vardı giydiremedin. Onu 
mavi gök ile boz yer arasında kırağı 
düşen, kurak ve çorak topraklar üze-
rinde, doğa şartlarına karşı korumasız, sahipsiz eğitim-
siz yarı aç yarı çıplak bıraktın”. 

İşte Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu ve Anadolu 
halkının sosyal, ekonomik ve kültürel seviyesi ve durumu 
bu idi. Genç Cumhuriyetin karşılaştığı problem çok çok bü-
yüktü. Bu Cumhuriyet, kendini koruyacak, yaşatacak güçlü 
muhafızlar ister. Bu muhafızlar, yine bu kurak topraklarda 
yaşayan, Çanakkale destanını yazmış ve Kurtuluş savaşını 
vermiş şehit ve gazi çocukları olacaktır. Bu çocuklar, Ata-
türk ilke ve inkılâplarına sahip çıkacak; okuyan, düşünen, 
yapan, üreten, soran, sorgulayan bir nesil olmalıydı.

Türk halkının yaradılışında, doğasında var olan, fakat 
asırlarca ihmal edilmiş dinamizmi yine kendi dinamizmi 
ile harekete geçirmek. Köyün çocuğunu alıp iyi bir eğitim-
den sonra, onu kendi köyüne köylüsüne eğitici ve öğretici 
olarak göndermek…

Bu, bir proje idi. Büyük bir eğitim,  kalkınma ve ay-
dınlanma projesi… Bu bir çağdaşlaşma projesi... Sloganı: 
“canlandırılmış köy”

Bu projenin tasarımcısı ve uygulayıcısı, büyük eğitimci 
İsmail Hakkı Tonguç’tur. O, hiç kimseden, ne Amerika’dan 
ne de Avrupa’dan yardım ve akıl almadan, kendi özünde 
var olan yeteneği, kendi öz becerisi ve pratiği ile bu eğitim 
kurumlarını kurmuştur. O, yokluk yıllarında 17 bin öğret-
men yetiştirmek başarısını göstererek Türk köyünü kalkın-
dırıp aydınlatmaya başlamıştır. Aynı zamanda köylerimizin 
okulları imece ile yapılmıştır.

Bazı köy enstitütüleri birer üniversite yerleşkesi gö-
rünümündeydi. Bu okullar başta  Ankara’nın Hasanoğlan 
köyünde olmak üzere Ladik, Düzici, Cılavuz, Pamukpınar, 
Çifteler, Kepirtepe, Kızılcullu, Dicle, Akçadağ, Aksu, Be-

şikdüzü, Gölköy, Erçiş, İvriz, Ortak-
lar, Gönen ve Kayseri ilimizin Paza-
rören köyünde kurulmuştu. Ben de 
bu okulun mezunuyum. Pazarören 
köyü, Torosların kuzey eteklerinde, 
Zamantı çayı vadisinde uygulama 
çiftliği ile bir üniversite gibiydi.

Bugün, toplumumuz eğitimde, 
sanat ve sanayide, tarım ve ticarette 
belli bir düzeyde ise bilelim ki bun-
da köy enstitütülü öğretmenlerin 
önemli payı vardır. Onlar, engin de-
nizlerin kayabalıklarıydı. Uyuyanları 
uyandırdılar. Onlar Köroğlu oldular, 
kafa tuttular beylere, ağalara; onlar 
kerpiç döktüler okul yaptılar. Onlar 
çatı çattılar, harman yerinde yattılar. 
Haksızlığa, yanlışlığa asla ve asla 
göz yummadılar. Kimsenin önünde 
eğilmediler. Dışardan emperyalist 
güçler, içerden beyler, ağalar, ege-

men güçler elbirliği ile kirli iftiralar sürerek siyasi emelleri 
uğruna birer Brütüs oldular, bu okulları kapattılar.

Kapatılalı yarım asırdan fazla oldu. Şayet kapatılmasa 
geliştirilerek bugünlere gelinse idi, 2015’te Türkiye acaba 
nasıl olurdu? Hayal bile edemiyorum. Ne olurdu bilmem 
ama şunlar olmazdı: Terör olmazdı, çünkü eğitimin teme-
linde sevgi vardı. Enfilasyon olmazdı, çünkü eğitimin te-
mel amacı üretmekti. Bunların olmadığı yerde de her güzel 
şey olurdu. Anadolu’nun 40 bin köyünde 40 bin ışık söndü-
rüldü, ziller susturuldu. Sokaklardan bir şerçe sürüsü gibi 
geçen çocuklar yok artık. Köy canlığını yitirdi, çiçekler 
soldu. Artık bacalar tütmüyor.

Türkiye’yi üç büyük köyde topladık. Yalnız diploma 
veren okullar kurduk. Üreteni değil, tüketeni alkışladık, 
yazık ettik. Hem de çok, çok yazık ettik…

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama-
nın yollarını aramayı alışkanlık haline getiren uluslar, önce 
onurlarını, sonra özgürlüklerini, daha sonra geleceklerini 
kaybederler.

“Genç Cumhuriyetin kar-
şılaştığı problem çok 
çok büyüktü. Bu Cum-

huriyet, kendini koruyacak, 
yaşatacak güçlü muhafızlar 
ister. Bu muhafızlar, yine bu 
kurak topraklarda yaşayan, 
Çanakkale destanını yazmış 
ve Kurtuluş savaşını vermiş 
şehit ve gazi çocukları olacak-
tır. Bu çocuklar, Atatürk ilke 
ve inkılâplarına sahip çıkacak; 
okuyan, düşünen, yapan, 
üreten, soran, sorgulayan bir 
nesil olmalıydı.”
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“GÜNAYDIN” 
BİR HAVA RAPORU MUDUR?

Yaşamak için başkalarına ihtiyaç duyan insan, diğer 
insanlarla iletişim kurmak zorundadır. Kurulan iletişimin 
niteliği, insanın yaşam biçimi ve kalitesini doğrudan et-
kilemektedir. Sağlıklı iletişim kurarak dostça, barış içinde 
yaşayan bireyler; huzurlu ve mutlu bir toplum da oluştur-
muş olur.

Mutlu bir toplum için fertler arasındaki sevgi ve özel-
likle saygı bağlarının güçlü olması gereklidir. Bu bağları 
güçlendirecek ögelerden biri ise selamlaşma ve iyi dilek 
sözleridir.

Sıcakkanlı bir millet olmamız dolayısıyla dilimiz, se-
lamlaşma ve iyi dilek sözleri bakımından da oldukça zen-
gindir; fakat, bu sözlerden bazılarına karşı kimileri bağ-
nazca tutum sergilemektedir. Gözlemlediğimiz kadarıyla 
sözüm ona mütedeyyin (dindar) pek çok kişi, aşağıya sıra-
layacağımız bu sözlere karşı müthiş bir öfke duymaktadır.

Günaydın- Tünaydın
Osmanlı Dönemi’nde başlayan, 1911 Yeni Lisan 

Hareketi’yle başarıya ulaşan dilde sadeleşme çabaları; 
Cumhuriyet Dönemi’nde devlet politikası olarak uygu-
lanıp son şeklini almış, yazı dilinde konuşulan dile dö-
nülmüştür. Bu arada çok sayıda yeni sözcük türetilmiş, 
bunlardan kimi halk tarafından benimsenmiş kimi de hiç 
kullanılmamış ya da zamanla kullanımdan düşmüştür. İşte, 
“günaydın” ve “tünaydın” sözleri de bunun birer örneğidir. 
Tün, eski Türkçe bir sözcük olup gece anlamına gelmekle 
birlikte, öğle ile akşam arasında kullanılması düşünülerek 
türetilmiş bir iyi dilek sözüdür. “iyi öğleler” ya da “iyi 
öğleden sonraları” anlamları verilebilir. Bu söz, halk tara-
fından benimsenmediğinden bugün pek az kimse dışında 
kullanılmamaktadır.

“Günaydın” ise “gününüz aydın olsun, iyi sabahlar” 
anlamına gelen, sabah ile öğle arasında kullanılan bir iyi 
dilek sözüdür. Halk bu sözü sevmiş ki hâlâ kullanmakta-
dır. Birileri, bu söz yerine ısrarla “hayırlı sabahlar”, “sabah 
şerifleriniz hayrolsun” diyor. Bu bir tercih meselesidir, bir 
diyeceğimiz yok elbette. Biz de zaman zaman bu sözle-
ri söylüyoruz; fakat, sözünü ettiğimiz kişiler bizim gibi 
davranmıyor. Günaydın diyeni adeta “zındık” ilan ediyor. 
Eğer böyle birine rastlamadıysanız genel ağda (internet-
te) şöyle bir dolaşın. Kendisine “efendi-hazret” diye hitap 
edilen kişilerin “günaydın-tünaydın cehenneme kaydın” 
türünden sözlerini göreceksiniz.

Allah aşkına! Soruyoruz: “Günaydın” demekle “hayırlı 
sabahlar” demek arasında öz olarak ne fark var? Hayırlı 
sabahlar dediğinizde sabahınız hayrolsun demiyor musu-

nuz? Hayır ne demektir? İyi, faydalı, yararlı (TDK). Evet, 
Türkçe karşılığı bu. Türkçenin yetersiz çevirdiği için de-
ğil, anlamının bu olduğu için bu. Peki, günaydındaki mana 
ne? Ne diyoruz: Günün aydın olsun. Aydın, aydınlık ne 
demektir? Mecaz anlamda kötülükten uzak, temiz, saf 
(TDK). Yani, günaydın dediğimizde  “kötülükten uzak, 
esenlik içinde bir gün geçirin” demiş oluyoruz. Hayırlı sa-
bahlar dediğimizde de aynı şeyi kastetmiyor muyuz? E, o 
zaman nedir bu “günaydın” düşmanlığı? Ne yani, Arapça 
kökenli sözcük kullandığımızda daha mı dindar oluyoruz? 
Üstelik, “hayırlı sabahlar” esenlik dileğini sabahla sınırlar-
ken “günaydın” bütün bir güne yaymaktadır.

Hâl böyleyken günaydın dendiğinde “günaydın bir hava 
raporudur, hayırlı sabahlar” diye karşılık veren yavan, sığ, 
bağnaz zihniyetli “zatımuhterem”lere ne denmeli?

Sizce de günaydın sözü gerçekten bir hava raporu mu-
dur?

İyi Günler-Hayırlı Günler
Hayır sözcüğünün anlamından söz etmiştik. Sözcük her 

ne kadar Arapça kökenli olsa da dilimize yerleşmiş, bizim 
olmuştur. Daraldığımız yerde “hayırlısı olsun” cümlesi 
imdadımıza yetişir. Bu sözcükle pek çok deyim ve atasözü 
oluşturulmuştur. Hayır gelmemek, hayrını görmek, hayra 
alamet olmamak, hayra yormak; hayır dile komşuna, hayır 
gelsin başına vb. 

İyi sözcüğü ise; istenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, 
uğurlu, hayırlı, iyilik getiren, esen, sağlıklı, yerinde, uygun 
(TDK) anlamlarına gelmektedir. Bu sözcükle de iyi göz-
le bakmak, iyi saatte olsunlara karışmak; iyi insan lafının 
üzerine gelir, iyi olacak hastanın doktor ayağına gelir vb. 
pek çok deyim ve atasözü kurulmuştur.

Dolayısıyla, her iki sözcük de dilimizin bir zenginliği-
dir. Birbirinin alternatifi değildir. Her ikisini de yerli yerin-
ce kullanmak gereklidir. Buradaysa “iyi günler/akşamlar/
geceler” ile “hayırlı günler/akşamlar/geceler” eş anlamda-
dır. Arapça kökenlisini kullanınca sevap işliyor gibi dü-
şünmek ise çok yanlıştır. 

Çok Yaşa- Hayırlı Yaşa
Dilimizin iyi dilek sözlerince zengin olduğunu belirt-

miştik. Öyleki hapşıran insana bile söyleyeceğimiz bir 
şeyler var. Hapşırma sırasında kalbin bir anlığına durup 
bir anlamda ölüm gerçekleştiğinden olsa gerek, hapşıran 
kişiye “çok yaşa” deriz.

Kimileri buna da karşı çıkarak “çok değil, hayırlı yaşa” 
ya da “iyi yaşa” demekte. Gerekçeleri de şu: Çok yaşamak 
önemli değil, önemli olan hayırlı yaşamak. Evet, çok hak-

Bilgehan AYATA

Gençlik Dergisi 37



Mustafa Yıldırım

GÜNEŞ HARAM...
lılar. Hayrın iyi, faydalı, yararlı anlamına geldiğini hatırla-
yalım. Tamam da biz “çok yaşa” diyerek “hayırlı, sağlık ve 
mutluluk içinde uzun bir ömür sür” demiş olmuyor muyuz 
zaten? Yoksa “çok yaşa; çok yaşa da sürün, rezil rüsva ol, 
gün yüzü görme, elden ayağa kal, bir dikili ağacın olma-
sın” mı demek istiyoruz? Eğer öyleyse vay hâlimize! Çün-
kü “sen de gör/ hep beraber” diye karşılık alacağız.

Merhaba-Selamünaleyküm
Her milletin kendisine özgü selamlaşma şekli ve sözü 

vardır. Merhaba ya da selamünaleyküm, bugünkü se-
lamlaşma sözümüzdür. Merhabalaşma da selamlaşma da 
sözlükte özet olarak esenleme, esenleşme anlamlarına 
gelmektedir (TDK). Esen, esenlik ise ruhsal ve bedensel 
olarak sağlıklı olma, afiyette bulunma, selamet; her türlü 
korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma anlamlarına 
gelmektedir. Yani, birine her iki şekilde de selam verdiği-
mizde ona esenlik dileklerinde bulunmuş oluyoruz. Buna 
rağmen merhaba sözü kimilerince hoş karşılanmıyor. 
Garip olan şu ki diğerlerinde olduğu gibi Türkçe yerine 
Arapça kökenlisini tercih etme durumu söz konusu değil; 
çünkü, her iki söz de Arapça.

Selamünaleyküm sözünün kısaca “Allah’ın rahmeti ve 
bereketi üzerinize olsun” anlamına geldiği düşünülerek 
merhaba yerine bunun kullanıldığını görmekteyiz. Oysa 
merhabanın selamet, her türlü korku, tasa ve tehlikeden 
uzak, güvende olma anlamlarına geldiğini yukarıda ifade 
etmiştik. Peki, Allah’ın rahmeti ve bereketi olmadan bir 
insanın her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende, 
esenlikte olması mümkün müdür?

Her iki selamlama sözü de bizidir, bizim olmuştur. 
Selam durmak, selam etmek, selam yollamak, selamsız 
sabahsız geçmek, selam verip borçlu çıkmak; merhaba 
etmek, merhaba çakmak, merhabası olmak, merhabayı 
kesmek vb. onlarca deyim dilimizin ayrı bir değeridir.

Selamı alırken merhabayı dışlamamak, yerine göre her 
ikisini de kullanmak gerektiği düşüncesindeyiz. Bir mec-
lise selamünaleyküm sözüyle girilip oturulduktan sonra, 
meclistekilerin geleni ayrıca merhaba ile de selamlaması, 
halk arasında her iki selamlama sözünün de birlikte ya-
şadığını göstermektedir. Yeter ki çokbilmişlerimiz ahkâm 
kesmesin.

Esen kalın.

Şantajla birleştiremezsiniz...
Maskeliler birleştiremez...
Türklerin en azından bir bölümü,
Açık, somut, geçekçi görüşlerle, 
Özleriyle sözlerini bir tutarak
Sayılarına bakmadan, kıvırtmadan yola çıkacaklar...
 İşte o zaman erdemliler; korkusuzlar, bilgililer aynı yolda giderek çoğalacaklar...
Göç gide gide düzülecek...
Kestirmecilik yok...
Belki uzun, belki zor ama insanlık bunu gerektirir...
Türkten gayrısı hızla yıkım sonrası payına göre örgütlü...
Türk öne atılmadıkça
Doğunun, batının, güneyin, kuzeyin
Yayılmacıları eşkıya düzenlerini kuruyor...
Türk eşkıya düzenine direnecek
Belki başaracak belki de yok olacak
Ancak
Onun doğası başka türlüsüne elvermez!
Ne Şam, ne Bağdat, ne Riyad, ne Kum, ne Moskova, ne Vaşington, ne Brüksel;
Ne Londra, ne Paris, ne Bonn, ne Atina, ne Roma, ne de Pekin...
Türk’e özgürce düşünmesi yaraşır!
Yenilecekse de savaşarak yenilir...
Tuva’dan Edirne’ye, Edirne’den Makedonya’ya, Kırımdan Halep’e, Halep’ten Kerkük’e, 
Çeşme’den, Hazar’a bu böyle...
Kimbilir belki de yine zor oyunu bozar...

29 Ağustos 2015

Yola çıkma zamanıdır...
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Yavuz Sezer OĞUZHAN

Cemil Meriç, ‘Yığın, düşünmez, maruz kalır. Yığını kolayca kandırabilirsiniz, duygu-
ları hiçbir temele dayanmaz.’ diyor.  Dönüp de memleketime, memleketimin insanlarına yani 
bize bakıyorum da acaba yığın mıyız, ötesi miyiz yoksa gerisi mi diye düşünüp duruyorum.

 Öncelikle, ‘hala millet miyiz’ sorusunu sormak icap ediyor. Millet miyiz? Meriç’in 
yukarıdaki tanımına göre topluluk olarak, millet kimliğinden sıyrılalı çok olmuş. Siz deyin 16. 
yüzyıl, ben diyeyim Tanzimat bir milat. Kesin bir tarih, açık bir olay, derin bir alaka yok. Ne 
de olsa sonuç ortada ve önemli olan da bu. Bu vakitten sonra hangi yüzyıl milat diye düşünmek 
yersiz. 

Evet, millet değiliz. Neden? Biz heyecanımızı, rengimizi, dengemizi kaybedeli çok 
oldu. Sağlam bir kişiliğin torunları üzerine yani bize kimler –manevi olarak da- hâkimiyet 
kurmadı ve kurmuyor ki? Nelere maruz kalıyoruz da felçli bir hasta misali sadece gözlerimizi 
oynatabiliyoruz. Maruz kalıyoruz, maruz bırakılıyoruz. Bize senaryolar yazılıyor ve biz sadece 
oynuyoruz. Hesapsız, kitapsız, arzusuz… Kâh Avrupa adına, kâh çağdaşlık adına, kâh Kema-
lizm adına, kâh İslamcılık adına.

Düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Düşündürülmediğimizden mi? Biraz.Yani insanların 
dikkatlerinin farklı yerlere çekildiği su götürmez bir gerçek; bununla birlikte hiçbir gücün size 
karşı‘neden kitap okuyorsun’ diye bir savaşı da yok. Düşünceler bir yandan şekillenirken ne 
düşündüğümüzden kimse bizi hesaba çekmiyor. Belki ne söylediğinden ve/veya ne yazdığın-
dan ve/veya ne yaptığından dolayı suçlanırsın. Ama düşünelim, illaki düşünelim. Simsiyah da 
olsa düşünelim. 

  Kandırılıyor muyuz? Hem de nasıl, hem de ne zamandan beri. Kaç nesil kendi değerle-
rimizden tiksindirildik. Maddi, manevi, örfi ne varsa uzaklaştık vesselam. Uzaklaştırıldık çün-
kü. İnsan, herhangi bir kimliğe bürünmeli hükmünü vermiyorum. Kendimi bir kimliğe sığdıra-
rak da söylemiyorum. Söylemek istediğim; insanlar, bir fikirden, bir yaklaşımdan uzaklaşacak 
ise kendileri uzaklaşmalı ya da bunları benimseyecek ise kendileri benimsemeli. Etken olmalı 
insan, edilgen değil. Nasıl istenirse öyle davranıyoruz. Uyuşmuşuz, vücudumuzdan oluk oluk 
kan akıyor ama biz acısını hissedemiyoruz. Görüyoruz, ‘ah’ çekiyoruz. Ancak bu ne sahte bir 
ah ki acıyı hissetmiyoruz ama yine de ‘ah’ diyoruz. 

 Uyuşmuşuz, uyuşturulmuşuz. Ne şiirimiz kaldı, ne estetik duygumuz. Ne türküler 
heyecanlandırıyor bizi artık ne tarih. Ne sevdamızın farkındayız ne heyecanımızın ne de kor-
kularımızın. Geleceği düşünmek mi? Bugün varken. Kaygılarımız, kavgalarımız ne kadar da 
basit. Ne kızların güzelliği kaldı ne de bakışlarımızın masumiyeti.

  Millet miyiz, yığın mı, daha mı ötesi? Umarım ki yığın sıfatından sıyrılmamışızdır 
henüz. Yığın sıfatımız giderse ötesi; kimliksizliktir.

BİR MİLLETTEN BİR YIĞINA
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Üç gün içinde Dağlıca’da 16, Iğdır’da 14 şehit verdik. Bu ağır 
ve acı blanço, “çözüm süreci” dedikleri gaflet sürecinin bir 

sonucudur.

Ey “Çözüm süreci” mimarları!
Ey Habur-Oslo-İmralı ekipleri!

Ey iktidarın akilleri!
Ey Öcalan yardakçıları!

Ey “Yeni anayasa” çığırtkanları!
Ey Ergenekon-Balyoz kumpasçıları!

Ey millî-üniter Türk devletini düşman ilan edip bölücü örgütü 
mazur görenler!

Ey iktidarı kalemşörleri!
Ey uyarılara kulak tıkayanlar!

MUTLU MUSUNUZ ŞİMDİ
HER GÜN ASKERİM-POLİSİM ÖLDÜRÜLÜRKEN

PKK’nın dökmekte olduğu kandan en az o caniler kadar 
sorumlusunuz.

ÇÜNKÜ:
Onlar silah bırakmadı, bırakacak dediniz.

Onlar sınır dışına çıkmadı, çıkacak dediniz.
Onlar silah yığınağı yaptı, görmezden geldiniz.

Bayrağımızı yaktılar, aldırmadınız.
Türk ordusunuz onuruyla oynadınız.

Siyasi çıkar uğruna 6-7-8 Ekim ayaklanmasını bile sineye 
çektiniz.
ÇÜNKÜ:

Sizin vicdanınız yoktur.
Sizin Allah’tan korkunuz yoktur.

Sizin vatan-bayrak sevginiz yoktur.

Türk milletine,
Türk milliyetçiliğine

Atatürk’e
Türk Silahlı Kuvvetlerine düşmanlıkta yarıştınız. Artık 

vazgeçin.

Ey yüce millet!
Bölücü teröre karşı millî ve manevi değerler etrafında ve Türk 

bayrağının altında birleşelim. Teröre karşı yiğitce savaşan 
güvenlik kuvvetlerimizi bütün gücümüzle destekleyelim. 

Allah, yiğitlerimize güç versin, onları korusun.
Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz.


