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Türkiye, günden güne yaşanabilir bir ülke olmaktan çı-
kıyor. Sanki yeni bir fetret devrinin eşiğindeyiz. Fertleri 
birbirine bağlayan milli ve manevi bağlar kopma noktasın-
da… Hukuk devleti askıya alınmış, can çekişiyor. Yolsuz-
luk, rüşvet, hırsızlık doludizgin… Bölücülük siyasallaşmış. 
Ülkenin bir bölümü bölücü terör örgütünün hâkimiyetine 
terk edilmiş. Bazı üniversitelerde gençler, Türk olduklarını 
saklayarak okuyabiliyorlar. Aile içi cinayetler, boşanmalar 
hadsiz hesapsız… İntiharlar birbirini izliyor. Bazı suçlarda 
dünya rekoru kırıyoruz. Halk çaresiz; adaletli ve dürüst bir 
yönetimin özlemiyle bekliyor: Allah bir sahip gönderse…

Kullar çalışıp gayret göstermezlerse Allah bir kurtarıcı 
göndermeyecektir. Öyleyse daha kötü ve karanlık günlerin 
gelmesini beklemek yerine, bir şeyler yapmak, çözümler 
üretmek gerekmektedir. Bu görev, öncelikle siyaset kuru-
muna düşer. Ancak, iktidar ve muhalefet partilerinden bu-
güne değin milli çözümler duymuş değiliz. Onlar ya sen-
ben kavgasından başlarını kaldıramıyorlar veya gözlerini 
iktidar hırsı öylesine perdelemiş ki ülkedeki yangını gö-
remiyorlar. Bu durumda gerçek Türk aydınlarının devreye 
girmeleri, çıkış yollarını tartışmaları gerekiyor.

Susulacak günlerde değiliz. Türk aydınları daha fazla 
sorumluluk alarak, önerilerini halkımızla paylaşmalıdırlar. 
Ortaya atılan fikirler halka mal olursa, çıkış yolu bulunmuş 
demektir. Bu düşünceyle ben de önerilerimi aziz milletime 
arz etmek istedim:

1.Tarih boyunca Türk milleti iç mücadele ve çekişme-
lerden çok çekti. Bir milletin kendi evlatlarının birbiriyle 
uğraşıp savaşması, kabul edilemez. Bu sebeple birbirimizi 
dinleyip anlamaya çalışalım. Öncelikle politikacılar, ya-
zarlar, amirler, memurlar, halka örnek olması gerekenler 
sözlerine dikkat edip kışkırtıcı, kutuplaştırıcı ifadelerden 
kaçınmalıdırlar.

2.Milletvekillerini, bir yeminle mesleklerine ilk adımı 
atan herkesi, andlarına sadık kalmaya davet ediyoruz. Na-
mus ve şerefleri üzerine yemin edip de yeminlerini çiğne-
yenlerin namus ve şerefleri yok olmuş demektir. Bunlar-
dan vatana bir fayda gelmez.

3.Devletin adını, yönetim şeklini, niteliklerini, dilini, 
sınırlarını, bayrağını, milli marşını, başkentini tartışma 
konusu yapmayalım. Bunlar zaten Anayasa’nın değişmez 
ve değiştirilemez maddeleridir. Tartışacağımız konu, de-
mokratik, lâik, sosyal  hukuk devletine nasıl ulaşacağımız 
olmalı.

4. İstiklâl Savaşımızın önderi ve başkomutanı, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, 
bir vatandaşlık görevi ve her Türk için millî bir mecburi-
yettir. O’na saygısızlık, Türk vatanına, Türk milletine ve 
Türk devletine yapılan saygısızlık sayılır.

O, vatan kurtaran bir kahramandır.
O, Göktürklerden sonra ikinci kez Türk adıyla devlet 

kuran bir liderdir.
Türkiye bugün Irak ve Suriye gibi değilse, çağdaş bir 

devlet ise, bunu O’na borçluyuz.
Bu hakikat karşısında O’na yapılan saldırıları, demok-

ratik hak çerçevesinde sayamayız; ülkemize yönelmiş bir 
düşmanlık sayarız.

O’na saldıran kişiler, ya zır cahildirler, ya düşman pro-
pagandasına kanmış kıt akıllılardır veya Atatürk’ün denize 
döktüğü mağlup devletlerin içimizde yaşayan ajanlarıdır.

5.Türkiye, çok partili parlamenter demokrasi yolundan 
sapmamalı, demokrasi yolundaki eksikliklerini tamamla-
malı. Mesela, siyasi partiler yasası değiştirilmeli, genel 
başkanların yetkileri kısıtlanmalı.

6.Yargı gücünün bağımsızlığı ve tarafsızlığı, toplum-
sal nizamın temel esasıdır. Yürütme’nin emrine giren 
Yargı‘nın zulüm mekanizmasına dönüşmesi engellenemez. 
Hükümet, yargı kararlarını uygulamakla yükümlüdür.

7.Din, siyasetin âleti yapılmamalı. Lâiklik doğru anla-
tılmalı. Türkiye’nin lâiklik sayesinde elde ettiği dini, milli 
ve toplumsal kazançlar izah edilirse, lâikliğe karşı anlam-
sız tepkiler azalacaktır.

8.Diyanet İşleri teşkilatı, yasasında yer alan görevleri 
yapmalı, siyasi iktidara değil halka hizmeti düşünmeli, 
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne nasıl katkı sağlayaca-
ğını planlamalı. Diyanette kök salan partizanlık ve iktidar 
dalkavukluğu yüzünden halkımız dinden soğumaya başla-
dı. Cemaat, hutbeleri bile zoraki dinliyor.

 9.Ülkemizde eğitim-öğretim kurumları, eğiten ve öğ-
reten kurumlar olmaktan çıkarılmıştır. Çünkü, millilik ve 
çağdaşlık ilkeleri terk edilmiştir. Türk milletinin geleceği 
yok ediliyor. Buna seyirci kalamayız. Evlatlarımızı karan-
lığa gömmek isteyenlere fırsat vermeyelim.   

10.Terör, insanın ve insanlığın düşmanı, emperyalist 
süper güçlerin âletidir. Terörün sağı, solu, dindarı, dinsizi 
olmaz. Dolayısıyla teröre karşı milletçe ortak tavır almak 
gerekir. Etnik, mezhepsel ve ideolojik nedenlerle PKK, 
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IŞİD, PYD, DHKP-C gibi terör örgütlerine destek veril-
mesi ve tolerans gösterilmesi tamiri imkânsız facialara se-
bep olmaktadır.

11. Bugün Türkiye’de hiç kimse kendisini güvende 
hissetmiyor. Hiç kimse canından ve malından emin değil. 
Çünkü hükümet, ülkede kanun ve nizam hâkimiyetini sağ-
layamıyor. PKK’ya alan açan ve hırsızlığa yol veren bir 
yönetim anlayışına kimse saygı duymaz. Haklıya hakkı-
nı vermeyen, haklının hakkını arayamadığı bu kaos orta-
mından Türkiye’nin çıkarılması, devlet yönetiminde ada-
let duygusunun yeniden tesisi ile 
mümkündür. Anarşiye de diktatör-
lüğe de bütün yollar kapatılmalı.

12. İktidar yandaşı medya, ül-
kemizde bugün var olan kaos ve 
huzursuzluğun sorumlularından 
biridir. Medyanın bir bölümü ik-
tidarın emrinde diğer bir bölümü 
de bir yerlere bağlı ise, kamuo-
yu sağlıklı oluşabilir mi? Aslında 
Türkiye’nin medyası, ülkemize 
demokrasinin henüz yerleşmediği-
nin kanıtıdır. Medyanın özgürleşti-
rilmesi gerekir. Bunun için de öz-
gür beyinlerin yetişeceği ortamlara 
ihtiyaç vardır.

13. Halkın sesi ve demokrasi-
nin okulu olan sivil toplum kuru-
luşları desteklenmeli. ABD ve AB 
bağlantılı olup bu merkezlerden 
beslenenler ise yasa değişikliği ya-
parak kapatılmalıdır.

14. Türkiye Cumhuriyeti coğrafi konumu nedeniyle 
varlığını devam ettirebilmek için çok kuvvetli bir millî 
orduya dayanmaya mecburdur. Darbe yapar endişesiyle 
TSK’nın güçlenmesini engellemek kabul edilemez. Güç-
lü TSK, sadece Türkiye’nin düşmanları için tehdittir. Bu 
nedenle dış güçler kadar içteki düşmanın da hedefindedir. 
Dolayısıyla tuzaklara, kumpaslara karşı hazırlıklı ve tetik-
te bulunmaya, kendisini koruyacak mekanizmaları geliş-
tirmeye mecburdur.

TSK, Türk milletinin gözbebeğidir. O, günlük siyasetin 
ve basit hesapların içinde olamaz. O, çağlar ötesinden şan 
ve şerefin içinden geliyor. Yine Türk milletini şan ve şe-
refle çağlar ötesine taşıyacak. Dolayısıyla her zaman, dar 
anlamıyla siyasetin dışında ve üstünde kalarak misyonunu 
sürdürmesi gerekir.

15. Ekonomide iç ve dış sömürüye fırsat tanımayan ön-
lemler mutlaka alınmalı. Çok uluslu şirketlerin iktidarı etki 
ve baskı altında tutmaları önlenmeli. Tarım ve hayvancılık 
daha çok desteklenmeli. İş kazaları işçinin kaderi olmak-
tan çıkarılmalı. İşçi sendikalarının güçlenmesi sağlanmalı.

16. İşsizliğin azalması için ekonominin sağlıklı büyü-
mesi, yeni iş alanlarının yaratılması şarttır. Ekonominin 
kalifiye eleman ihtiyacı fazladır ve yetiştirilmesi önemli-
dir. Bu amaçla meslek liseleri ve meslek yüksek okulların-

da daha ciddi ve kaliteli eğitim-öğretim yapılmalıdır.
17. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, partizanlık Türk 

ahlâkına da, İslâm ahlâkına da aykırı olan suç ve günahlar-
dır. Buna rağmen toplumda çok yaygın olması, bir ahlâk 
buhranının yaşanmakta olduğunun kanıtıdır. Bu buhran-
dan çıkmak, kısa vadede kolay değil. Çünkü, yeni nesillere 
“ahlâk ve fazilet abidesi” diye örnek gösterebileceğimiz 
kişiler çok az. Şimdilik yapabileceğimiz şey, bu suçlara 
verilecek cezaları artırmak olabilir.

18. Son yıllarda Türkiye stratejik hatalarla dolu bir dış 
politika izliyor. Bu politika sonu-
cu, Kuzey Irak’ta Barzani Devleti, 
Kuzey Suriye’de Kürt kantonla-
rı oluşmuş; PKK’nın Suriye kolu 
olan PYD, ABD ve AB tarafından 
silahlandırılmış; Türkiye, Ege de-
nizindeki 16 adacığın Yunanistan 
tarafından işgaline göz yummuş-
tur.  Kuzey Irak’tan Akdeniz’e bir 
Kürt koridoru açılmak üzeredir. 
Bölgemizde 2. İsrail kuruluyor ve 
Türkiye’nin toprak bütünlüğü çok 
büyük tehdit altındadır. Bu neden-
le, yanlışlığı gün gibi ortada olan 
dış politika anlayışından süratle 
dönülmelidir. Türkiye, İsrail’in gü-
venliğinden çok Suriye ve Irak’ın 
toprak bütünlüğünü savunmalı. 
Çünkü bu ülkeler, Türkiye’nin bü-
tünlüğünün sigortası konumunda-
dırlar.

19. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük rol 
oynayan Türk milliyetçiliği bugün ülkenin birlik ve bera-
berliğinin dayanağıdır. Millî bilincini kaybeden milletlerin 
bir kuru kalabalığa dönüşüp dağılmaları ve emperyalizme 
yem olmaları kaçınılmaz. Emperyalizme karşı en güçlü si-
lah milliyetçiliktir. Dolayısıyla Türk milliyetçiliğine savaş 
açanlar, emperyalizme hizmet etmektedirler.

Bu konu, ilke ve hedefler üzerine toplumsal uzlaşma 
sağlanabilir. Çünkü ifadeye çalıştığımız görüşler, Türk 
halkının büyük çoğunluğunun paylaştığı veya paylaşabi-
leceği görüşlerdir. 

Doğru, güzel ve iyi olanı hep beraber kabul edelim. 
Kavga için bahane aramayalım. Aynı vatanda bir arada 
yaşayan kardeşleriz. Sorunları konuşa konuşa çözeceğiz. 
Konuşur ve birbirimizi anlamaya çalışırsak, mutabakat 
sağlamadığımız konu kalmayacaktır. Tabii ki iyi niyet ta-
şır, yabancı seslere kulak tıkar ve milletin ortak çıkarını 
önde tutarsak.

Sorunların çözümü üzerinde toplumsal mutabakata 
varmayı başarabilirsek Türkiye’nin imkânları ve enerjisi 
kalkınmaya yönelecektir. Kalkınmadan herkes payını ala-
cak, huzur ortamında herkes mutlu olacaktır.

Tarihe bakalım, iç mücadele ve çekişmelerden, emper-
yal devletler dışında, kim kârlı çıkabilmiştir?

“Doğru, güzel ve iyi olanı 
hep beraber kabul ede-
lim. Kavga için bahane 

aramayalım. Aynı vatanda bir 
arada yaşayan kardeşleriz. So-
runları konuşa konuşa çözece-
ğiz. Konuşur ve birbirimizi an-
lamaya çalışırsak, mutabakat 
sağlamadığımız konu kalma-
yacaktır. Tabii ki iyi niyet taşır, 
yabancı seslere kulak tıkar ve 
milletin ortak çıkarını önde 
tutarsak. “
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BATI EMPERYALİZMİNE KARŞI 
NE YAPMALIYIZ?

Bilgiyurdu Gençlik Dergisi’nin bundan önceki sayısında, 
Nisan 2015’de Elmadağı Yayınları tarafından  yayımlanan 
“Türkiye’ye Batı Saldırısı: Ekonomimiz Hangi Silahlarla 
İşgal Ediliyor?” adlı kitabımın sonuç kısmından özet yapa-
rak, Emperyalizm’in Türkiye gibi ülkelerin gelişmesini nasıl 
engellediğini anlatmaya çalıştım. Bu yazımda ise yine aynı 
kaynaktan yararlanarak “ Türkiye ve benzeri sanayileşmesi 
engellenmiş ülkeler ne yapmalıdır, bu saldırıya karşı hangi 
politikaları, nasıl izlemelidir” sorusunu yanıtlıyorum.

A) Genel olarak, bu ülkelerin yapmaları gereken şey 
açıktır: İngiltere’nin, Amerika’nın ve benzeri ülkelerin, sa-
nayileşmek ve kalkınmak için 1800’lü yıllarda uyguladıkları 
korumacılığı, bugün daha fazlasıyla uygulamak!... 

B) Bundan başka, izlenecek politikalar şu yadsınmaz 
gerçek üzerine oturtulmalıdır: “Evrensel” olan -her ülkede 
geçerli-bir ekonomik ve kurumsal politika ve yapılanma yok-
tur. Her ülkenin, örneğin Türkiye’nin kendine özgü bir yapı-
sı,  gelişme süreci, kendine özgü bir kurtuluş reçetesi vardır. 
Özellikleri bazı açılardan diğer ülkelerle ortak olduğu kadar, 
bazı açılardan –özellikle ileri derecede gelişmiş ülkelerden-  
çok farklıdır. Teoriler ve politikalar bu yadsınmaz bilimsel 
gerçeğin ışığında, farklı unsurlar hesaba katılarak yeniden 
düzenlenip belirlenmelidir. 

1- Aydınlarımız, bilim adamlarımız –özellikle Atatürkçü 
olanlar-  Batı’nın bilimlerinden yararlanmakla birlikte ba-
ğımsız düşünmeye çalışmalı, bağımsız eserler ortaya koy-
malıdır. Küreselleşme, kalkınma politikaları, yeni ekonomi 
ve devlet şekli gibi konuları; Batı’nın ideolojik etkisinden 
kendilerini sıyırarak ele almalı, özgürce düşünebilmeli; eleş-
tirel olmalı, bağımsız araştırmalar yapabilmelidir. Böyle bir 
tutum aynı zamanda Atatürk’ün kurtuluş formülünün, “Ya is-
tiklal ya ölüm!” parolasının gerektirdiği onurlu bir tutum ve 
davranıştır. Köleleşip sömürülmektense, ölmek yeğdir!

2 -İkinci olarak bilim insanlarımız, politika yapıcılarımız;  
ABD’nin, İngiltere’nin, Almanya’nın, Fransa’nın bugün ne 
dediğine –yazıp çizdiğine- değil, geçmişte ne yaptıkları-
na, 2000 Türkiye’sinin yapısal özelliklerine sahip oldukları 
1800’lü yıllarda ne yaptıklarına bakarak düşünmeli ve karar 
vermelidir. Prensip kısaca şudur: Batı’nın bugün ne dediğine 
değil, geçmişte ne yaptığına bak!... Ekonomi politikalarımı-
zı bu esasa göre belirlemeliyiz. Bunu da ancak Atatürkçü ve 
ulusalcı hükümetler başarabilir. Atatürk’ün uyardığı gibi: Bir 
vatan, bir ulus yabancıların öğütleriyle yükseltilemez. Tarih 
böyle bir olay kaydetmemiştir.

3- Üçüncü olarak Çevre ülkeleri, tabiî Türkiye de, 
Merkez’in istediği biçimde bir küreselleşmeye ve yeni eko-
nomi sürecine karşı direnmeli, âdil ve gerçek bir küreselleş-
me için mücadele etmelidir. Ancak söz konusu direniş ve 
mücadele, tek başına değil, diğer çevre ülkeleriyle ortak bir 
hareket şeklinde olmalıdır. 

Bütün Çevre ülkeleri, Türkiye uzun bir süre daha ulus-
devlet modelini korumak zorundadır. Bu da ancak ulus-üs-

tüleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme baskıları karşısında, 
teslimiyetçilikten uzak, bağımsız-ulusalcı politikalar uygula-
makla mümkün olabilir.

C) Yukarda belirttiğim esaslardan hareket ederek, pratikte 
yapılması gereken hususları ise, şöyle sıralayabilirim: 

1) Çevre ülkeleri mutlaka sanayileşmelidir. Türkiye de 
sanayileşme sürecini yeniden başlatmalıdır. Bu da ancak 
adı geçen ülkelerin, Türkiye’nin, sosyal değişim hızlarını 
-Merkez’den bağımsız olarak- kendileri ayarlamak suretiyle 
mümkün olabilir. 

Daha somut bir ifadeyle, ekonomik gelişme açısın-
dan ülkemiz şu önlemlere başvurmalıdır: Washington 
Uzlaşması’ndan ayrılmalıdır. Yeni bir kalkınma planı hazır-
lanmalıdır. Devletin hâkim olduğu bir karma ekonomi siste-
mine dönülmelidir. Serbest ticaret sonlandırılmalıdır. Güm-
rük rejimi değiştirilerek sanayileşmeyi yeniden başlatacak 
olan gümrük tarifeleri ve miktar kısıtlamaları uygulamaya 
konulmalıdır.

Özelleştirmeler durdurulmalı, dış borçlanma en aza indi-
rilmeli, yabancı sermaye girişi kısıtlanıp kontrol altına alın-
malı, yabancıya toprak satışına son verilmelidir.

2) Asla yılgınlığa meydan vermeden, tam bir cesaretle -ne 
kadar güçlü olurlarsa olsunlar- Derin-Merkez’e karşı, Batı 
Emperyalizmi’ne karşı, onların aramızdaki ortaklarına kar-
şı sağlam bir cephe oluşturmak, direnmek, mücadele etmek 
gerekir. Türkiye, Çevre ülkeleri ile bir dayanışma zemininde 
dünya ölçeğinde işbirliği yollarını aramalıdır. Bunun da ilk 
koşulu, içerdeki işbirlikçilerin sindirilmesi ve etkisizleştiril-
mesi, iktidardan uzaklaştırılmasıdır.

3) İdeolojimiz; Devrimcilik ilkesi gereğince, çağın ko-
şullarına uyum sağlamış Atatürkçülüktür. Hedefimiz ulus 
devletimizi bütün varlığımızla, aklımızla, bilgimizle, kanı-
mızla, canımızla korumak, ihya etmektir. Çözüm yolu “Yeni 
Atatürkçülük”tür. “Yeni Atatürkçülük”, ON İLKE’ye da-
yanır: Ulusal Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Milliyetçilik, 
Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Devletçilik. Laiklik, Devrimcilik, 
, Sosyal Ahlâk, Bilimsel Zihniyet... Ekonomik açıdan bakar-
sak, bunlar arasında şu sırada en önemli olanı, devletçiliktir. 

Türkiye sanayileşememiş, kalkınamamıştır; merkez ülke-
lerin dayattığı liberalizmle de asla kalkınamayacaktır. Tarih 
açıkça göstermektedir ki, sanayileşmesi engellenmiş bir ülke 
olarak Türkiye ulus devlet zırhını yeniden giyinmek zorun-
dadır. Bu sayede toplumsal yapısıyla, ekonomisiyle güçlene-
cek, rakipleriyle eşit koşullarda rekabet edebilir bir konuma 
gelecektir. Bunun tersi olan bir strateji ancak çöküş getirir. 
Çünkü sanayileşmesi ve kalkınması Avrupa Birliği ve ABD 
tarafından (küresel şirketler tarafından)  ekonomik ve siyasal 
silahlar kullanılarak sürekli engellenecektir. 

Kısacası, Türkiye Ulus Devlet yapısı içinde, “Üçüncü 
Yol”a dönmelidir. 

Bu da Atatürk’ün çizdiği kalkınma yoludur, devletin önde 
olduğu karma ekonomi sistemidir.

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com
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On bir ayın sultanı hoş geldin! Kalpleri taşlaşmış olan-
larımız, gelişinle yüreklerini açtı, bizi tutuklayan tutkular, 
gafletle uyunan uykular, sonu gelmeyen arzular, Allah’tan 
başkasına açılamayan günahlar, seninle bir daha hatırlandı. 
Aslında biz seni değil, sen bizi tuttun. Gözlerimizi tuttun, 
kalplerimizi tuttun, kulaklarımızı, dudaklarımızı tuttun. 
Diğer aylarda olduğu gibi, içki içenlerimiz içemedi. Kumar 
oynayamadık, sofralarımıza haram lokma koyamadık. Bize 
haram olanlara şehvetle bakamadık. Adam aldatamadık, de-
dikodu yapamadık, ara açmadık, dargın durmadık. Hâsılı biz 
seni tutalım derken sen bizi tuttun. Fakat tutmadıkların hatta 
açtıkların da vardı; ellerimizi ayaklarımızı tutmadın. Daha 
çok yorulduk hayır yollarında, daha çok koştuk. Ellerimizi 
hem Tanrı’ya hem kullarına daha çok açtık.

Onu hasretle beklenen sevgililer gibi beklemiş, heyecanla 
kucaklamıştık. Gönüllerimizi okşadı, kısa süre de olsa bi-
zimle yaşadı. Sonra seneye görüşmek üzere dedi ve geldiği 
yere döndü. Seven üzgündü belki sevilen de. Ama onu mide 
ile değil de kalp ile tutanlar sanırım daha çok üzüldüler. 

“Bu gufran ve rahmet pınarından habersiz yaşayanlar, 
eğlence yerlerinde, kahve köşelerinde boy gösterip de Rama-
zanın ayını iyi değerlendirmeyenlerin, kayıpları çok büyük 
olup, durumları ise pek acıdır. Oruç ibadetinden, belki bir 
daha erişemeyeceğimiz Allah’ın bu bulunmaz devletinden, 
özürsüz olarak geri kalanların kalpleri üzerine katran karası 
bir perdenin çekilmesinden daha acı ne olabilir.”(1) 

“Biz onu ramazan ayında indirdik” (2) buyurarak söz-
lerin sultanını (Kur’an’ı) ayların sultanında sunmuş, bunun 
için Ramazan ayların sultanı olmuştur. Yoksa ayların yaratı-
lış bakımından birbirlerinden farkı yoktur. Fakat Allah Teâlâ 
vukuu bulan bazı olaylar ve kazanılacak sevaplar açısından 
bazı günleri ve ayları diğerlerinden farklı kılmıştır. Ramazan 
da Kur’an’ın inişiyle kıymet kazanmış, indirildiği gece bin 
aydan hayırlı sayılmıştır.(3) Allah’ımız böyle anmış, bin ay 
uzun bir ömür kadarmış. Kur’an’ı peygamberinin kalbine 
sunmuş ve onu bizim için göz aydınlığı, iman berraklığı kıl-
mıştır. Üç ayların diğer ikisi Recep ve Şaban dahi onun yakı-
nında oldukları için komşu hatırına kıymet kazanmışlardır.

Ramazan sosyal dayanışmadır; olanını paylaşabilenler, 
sınavı geçebilenlerdir. Bu ayda en mutlu olanlar hanelerini 
halka, gönüllerini Hakk’a açabilenlerdir. Ancak bu ameller-
dir ki kişi ile beraber götürülecek sermayelerdir. 

Ramazan kelime olarak “yakan, yakıcı” anlamındadır. 
Odunun ateşi yakıp kül ettiği gibi günahlarımızı yaktığı için 
bu isimle anılmıştır denilir. Diğer on bir ayda Müslümana 
bulaşan kirler Ramazanın ateşiyle yakılıp kül edilir. Zira 
ateş en iyi mikrop kırıcı ve en sağlam temizleyicidir. Ama 
bundan daha da önemli olan bu ayda İslâm’a bulaştırılan 
kirlerin temizlenmesidir. Yüce dinimize bulaştırılan inanç 
kirliliği bir türlü temizlenemiyor. Böyle giderse dinin aslına 
dönüş, birkaç nesil daha süreceğe benziyor. Bizden sonraki-
ler bu mutlu günleri göreceklerdir. Böyle bir nesil az da olsa 
yola çıktı geliyor. Bu hocalarımıza bizler de sahip çıkmak 

zorundayız. Bu konuda bizim de sorumluluğumuz unutul-
mamalıdır. Zira Allah (cc) “İnsanı başıboş bırakmadığını” 
bildiriyor. (4) orucu farz kıldığı ayetin sonunda da “umulur 
ki takvaya (sorumluluk bilincine) ulaşırsınız” (5) sorumlulu-
ğunuzun farkına varırsınız buyuruluyor.

Bu sorumluluk duygusu önce şahsımıza sonra da bütün 
topluma kazandırılmalıdır. Ramazanın bir manada Kur’an 
ayı olduğu da unutulmamalıdır.  Müslümanın inancı da ön-
celikle Kur’an’a uymalıdır. Sonra da bunu vahyin ışığına 
muhtaç tüm insanlığa sunmalıdır.

Ramazan, onu eğlence edip festival sayanların elinden 
kurtarılmalıdır. Ramazanın festival, beslenme ya da diyet 
ayı olmadığı anlatılmalı, Ramazanı bundan öte anlatma-
yanların dine ne kadar kötülük ettikleri de unutulmamalıdır. 
Nefsi terbiye, Şeytanı tasfiye etti isek, öfkemizi yuttu, hır-
sımız tuttu isek bunlara bir daha fırsat vermemeliyiz. Kine, 
nefrete, zillete tekrar düşmemeliyiz. Hurafeci hocalar, köşe 
dönücü hacılar, nikâhsız el ele gezen tesettürlü bacılar, Ra-
mazan bitti diye önceki halimize tekrar dönmemeliyiz. 

Ramazanda kazandığımız güzel alışkanlıklarımız devam 
etmeli, Ramazanın ardından bununla bir on bir ay daha idare 
ederiz denilmemelidir. Ayların sultanına baştan savulması 
gereken bir misafir muamelesi yapılmamalıdır. Böyle bir ev 
sahibinden ne kadar mürailik yaparsa yapsın misafir hoşnut 
olmaz, böyle bir anlayıştan da hiç hayır gelmez. Ramazanda 
ektik, bayramda hasat ettik mantığı Müslümana yakışan bir 
düşünce değildir. Bir aylık çabanın hazzı, alınan lezzetlerin 
tadı, bütün bir yılda duyulabilmelidir.

Akidemizi sağlam tutalım eğip bükmeyelim, günahlara 
kirliliklere geri dönmeyelim, hele hele Allah’tan başkasından 
şefaat bekleyen kişilere metelik vermeyelim, “Günahları 
Allah’tan başka kim bağışlayabilir.” (6) Zira inanç kiri diğer-
lerine benzemez. El gibi ayak gibi yıkamakla temizlenmez. 
İbadetler amaç değil, Allah’ı unutmamak için araçtır. Tevhit 
inancında defosu bulunanların, imanına şirk bulaştıranların 
ibadetleri kabul olunmamaktadır. (7)

Önemli olan Ramazan ayı dışındaki aylarda da oruçlu 
gibi olabilmemiz ve bunu ömür boyu sürdürebilmemizdir. 
Yapılan her hayırlı iş ibadettir. Dinimize göre: ibadetlerin en 
makbulü az da olsa devamlı olanıdır.  

Bu duygular ve temennilerimle öncelikle Türk dünyasın-
daki sonra da tüm İslâm coğrafyasındaki gönlü kırık, yüreği 
buruk kardeşlerimin ve arkadaşlarımın Ramazan Bayramla-
rını kutluyorum.

1-Galip Ayata Hatiplere Hutbeler c.2 s. 28-29
2- Bakara 185. 
3- Kadr 3. 
4- Kıyame 36. 
5- Bakara 183. 
6- Zümer 44- Al-i İmran 135. 
7- Zümer 65.

Ramazandan Sonra da Oruçlu Olabilmek

Galip AYATA
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Mehmet ÇAYIRDAĞ

Birinci Dünya Savaşı’ndan Osmanlı Devleti yenik ola-
rak çıkıp 10 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Anlaşması’nı 
imzaladıktan sonra, bu anlaşmanın 7.maddesine daya-
narak, savaşla kaybedilmeyen Anadolu Türk toprakları, 
gâlip devletler olan İngiltere, Fransa ve İtalya ile bunların 
(bilhassa İngilizlerin) destek olduğu Yunanlılar tarafından 
bölge  bölge işgal edilmeye başlanmıştı. İzmir’den baş-
layan Yunan işgalini destekleyen İstanbul Patrikhanesine 
karşı, aslen Yozgat’ın Akdağmadeni’nden olan ve Keskin 
Metropolit vekilliğinde bulunan Papa Eftim, işgallerin 
başladığı anda, bir beyanname yayınlayarak, Anadolu’da-
ki Ortodoks Rum’ların Yunanlılıkla (Grek) alakası bulun-
madığını, bunların Türk asıllı Hıristiyan olduklarını ifade 
edip Atatürk’le irtibatlı olarak Milli Mücadele cephesinde 
saf tutmuştur.

Papa Eftim 1884 (Rumi 1300) yılında, o zaman Ankara 
Vilayeti’ne bağlı Yozgat Sancağı’nın Akdağmadeni kasa-
bası, İstanbulluoğlu Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Ba-
bası tüccardı ve kendileri Karahisarlıoğlu lakabıyla tanı-
nırlardı ve oradaki Ortodoks Rum cemaatine mensuptular. 
Papa Eftim doğunca kendisine dedesinin ismi olan Pavri 
(Pavli) adı verilmiştir. Memleketinde rüştiye (ortaokul) 
tahsilini yaparken dinine ilgi duymaya başlamış ve İncil’i 
ezberlemiştir. Rüştiye’den sonra bir manastıra devam eden 
Eftim 21 yaşında ruhban (din adamı) mesleğine dahil ol-
muştur. 1908’de Ankara’ya gidip babasının mesleğine in-
tisap ederek manifatura tüccarlığına başlamıştır. 1911’de 
evlenmiş, bu evliliğinden üç kızı ve iki oğlu olmuştur. 
1912’de diyagoz (Ortodokslukta ruhban sınıfında üç ma-
kam vardır, bunlar sırasıyla diagozluk, papazlık ve patrik-
liktir) olan Eftim 1915’te Papaz olarak geldiği Kayseri’de 
Metropolit (Vilayet Papazı) kendisini takdis etmiş (vaftiz 
töreni ile mevkiini tanımış), 1918 Martında da Keskin 
metropolit vekilliğine tayin edilmiştir. 

Orta Anadolu’daki diğer Ortodoks Rumlar gibi Türk-
lük şuurunda olan Papa Eftim, Fener Patrikhanesi gibi 
kendisini Ortodoks Yunanlı kabul etmiyor, ailesinden ve 
kültüründen kaynaklanan gelenekleri ile Türk olduğunu 
söylüyor ve bu yolda mücadele ediyordu. Karamanlılar 
(Orta Anadolulular) ismi verilen bu Hıristiyan topluluk 
Bizans’ın Balkanlardan ve Orta Asya’dan (Türkistan’dan) 
gelen Türkleri Anadolu’ya yerleştirip onları Hıristiyanlaş-
tırması ile oluşmuş, Türkçe konuşan, Rumca bilmeyen, 
Türkçe İncil okuyup ibadetlerini Türkçe yapan, Türkler 
gibi hanımlarının başları örtülü, domuz eti yemeyen, ya-
zılarını Bizans (grek) harfleri ile Türkçe yazan, Gagauzlar 
gibi özbeöz bir Türk topluluğu idi. Osmanlı idari yapısın-

da, Karaman Beyliğinden intikal ettiği şekilde Orta Ana-
dolu Karaman (Konya) merkezli bir beylerbeylik (vilayet) 
idi ve Kayseri de bu vilayetin sancaklarından birisi ve en 
büyüğü idi. İşte Karamanlı Rumlar yani Hıristiyan Türkler 
bu bölgede oturan Ortodokslardı.

Osmanlı Devleti Birinci Dünya savaşından yenilip çık-
tıktan sonra mağlup oldukları düşmanları olan Avrupa’nın 
emperyalist devletleri (medeni denilen tek dişi kalmış 
canavarlar) Osmanlı devleti topraklarını kendi araların-
da ve kukla olarak kendilerine uşaklık eden bir kısım is-
yancı aşiret ve devlete tahsis ederek işgal ve katliamları 
başlatmışlardı. Bu işgalleri en eski Türk yurtlarından olan 
ve Türklerle meskun bulunan Anadolu’da da başlatmala-

rını fırsat bilen İstanbul Fener Patrikhanesi İstanbul’un ve 
Anadolu’nun Yunanlılara geçmesi için her türlü faaliye-
tin içerisine girmişlerdi. Bunlara karşılık, işte başta Papa 
Eftim olmak üzere Orta Anadolu Rumları (Karamanlılar) 
kendilerinin ırken Türk olduklarını ve Yunanlılıkla hiçbir 
alakalarının bulunmadığını savunarak Atatürk’ün başlattı-
ğı Milli Mücadele yanında yer almışlardır.

Papa Eftim Keskin’de iken ve işgaller yeni başlamış-
ken büyük cesaretle bir beyanname yayınlayarak fikirle-
rini dünyaya ilan etmiştir. O, bu beyannamesinde özetle 
şunları söylüyordu: “Avrupa müdahalesi ve bilhassa son 
zamanlardaki Yunan taarruzları neticesinde Anadolu’nun 
Müslümanları gibi biz Hıristiyanlar da müteessir ve mu-
tazarrır olmaktayız. Buna hiç şüphe yoktur ki Anadolulu 
hiçbir Hıristiyan şu umumi felaketin yegane müsebbibinin 
İstanbul Patrikhanesi olduğuna kanaat getirmemiş olsun. 
Zira inkar edilecek bir durum değildir ki, Türk hüküme-

KAYSERİ’DE MİLLİ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER:

PAPA EFTİM 
(PAVLİ EFTİM ERENEROL)

Papa Eftim Büyük Millet Meclisi’nin açılışında konuşmasını yaparken
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timizin bidayetten şimdiye kadar kiliselerimize bir müda-
halesi olmamış iken, İstanbul Patrikhanesi, ruhaniyetimizi 
ve mezhebimizi şerre âlet ederek, Türk olduğumuz halde, 
Elenizm propagandası ile igfal ederek, güya aslen Yunanlı 
imiş gibi, bir taraftan bizi Yunan emellerine alıştırmak de-
siselerini kullanıp, diğer taraftan da umumi vekilimiz imiş-
çesine hakkımızı istiyoruz diye vaziyet alarak Avrupa’ya 
karşı devletimizden şikayet etmeye kalkışmışlardır.”

Fener’in daha başka hainliklerine de karşı çıkan Papa 
Eftim’in tutuklanıp kendilerine teslim edilmesi için Os-
manlı sadaretine (başvekilliğe) müracaatta bulunmuşlar, 
bunun üzerine Başbakanlık (Damat Ferit) Papa Eftim’in 
tutuklanması için bir irade yazmış ise de hükümetin bu 
emrini Ankara Valisi Muhittin Paşa ve Keskin Kaymakamı 
Avni Bey yerine getirmemiştir. 

Papa Eftim 19 Mayıs 1919’da baş-
layan ve 23 Nisan 1920’de Ankara’da 
Türkiye Büyük Millet Meclisini aça-
rak alt yapıyı tamamlayan Atatürk’ün 
önderliğindeki Milli Mücadele ha-
reketine iştirak eder ve İstanbul hü-
kümeti ile alakasını keser. Mustafa 
Kemal’in “Milli Mücadelede bize 
bir ordu kadar yardım etti” dediği 
Eftim, Fener Patrikhanesi’nin Avrupa 
ve Amerikan basınında Türklük aley-
hine yaptığı tezviratları büyük bir vu-
kufiyetle madde madde tekzip eder. O 
her konuşmasında “Milli ve dini duy-
gularım sağlamdır. Milletim Türk, 
ana dilim Türkçe ve mezhebim 
Ortodoks’tur. Bunda hiçbir şüphe 
ve tereddüttüm yoktur” demekte 
idi. Kendisine Türk dostu diyenlere, “ 
Ben Türk dostu değilim, Türküm” 
demiştir. 

Papa Eftim’in Türk milletine asıl 
hizmetini, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Adliye Vekaleti’nden aldığı 
izinle, Anadolu’daki Türk Hıristiyan-
ları Fener’in tasallutundan ve kandır-
malarından kurtarmak için Kayseri’de 
müstakil Türk Ortodoks Patrikhane-
sini kurarak göstermiştir. Bunun için 
Anadolu’da kalan Hıristiyan Türk din 
adamlarını ve aydınları Kayseri’ye 
davet ederek, Kayseri’de Ortodoks 

Rumların merkezi olan Zincidere Manastırında yapaca-
ğı kongreye iştiraklerini sağladı. Bu davete Antalya’dan, 
Karadeniz’den, Maçka’dan, Gümüşhane’den iştirakler 
oldu. Kongre 22 Temmuz 1922’de ilk toplantısını yap-
tı. Eftim’in bu faaliyetlerinin arkasında mahallen, büyük 
vatan evladı Vâli Muammer Bey (mezarı Seyyid Burha-
neddin Türbesi bahçesinde) bulunuyordu. Vali onların top-
lantı, kutlama ve açılışlarına üst derece idarecilerle iştirak 
ediyor, çıkardıkları, Türklüklerini dünyaya ilan eden Türk-
çe gazeteyi vilayet matbaasında basıyordu. 

Kongre günlerce devam edip sürekli kararlar alıyor bu 
kararları ile emperyalistlerin maşası olan İstanbul Fener 
Patrikhanesine cevaplar veriliyor, onların emelleri red-
dediliyordu. Tam olarak “Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetine Tâbi Umum Anadolu Türk Ortodokslarının 
Kilise Kongresi” ismini almış olan kongrede hazırlanan 
nizamnameye ve alınan kararlara göre:

1) İstanbul Fener Patrikhanesi feshedilecektir.
2) Kayseri’de bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikhanesi 

kurulacaktır.
3) Papa Eftim’e “Anadolu Ortodoks kiliselerinin Umu-

mi Vekilliği ve Murahhaslığı Payesi” verilecektir.
Papa Eftim Ankara’da Mustafa Kemal Paşa tarafından 

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisinin açılış merasi-
minde talep edilmesi üzerine, yüksek bir yere çıkıp Ana-
dolu Hıristiyanlarının Türklüğü ile ilgili yaptığı konuşma-
sında istilacılara ve İstanbul Patrikhanesine karşı çıkmış 
ve kendilerinin Büyük Millet Meclisi tarafında olduklarını 
ifade etmiştir. 

Anadolu Türklüğünün kader noktası olan Sakarya Za-
feri Kayseri’de hem Müslümanlarca 
meydanda hem de Papa Eftim’in ba-
şında bulunduğu Ortodoks Türklerce 
kiliselerinde kutlanıyor, her iki tarafın 
kutlamalarında Vali Muammer Bey de 
yer alıyordu.

Yine Develi’de Adana’ya doğ-
ru başlatılan Fransız ve Ermenilerle 
mücadele devam ederken, Develi’nin 
Rum (Hıristiyan Türk) köylerinin 
muhtarları İstanbul’a, işgal devletle-
rinin temsilcilerine çektikleri telgraf-
larla, Ermenilerin mezalimi protesto 
ediliyor ve kendilerinin Müslüman 
Türk kardeşlerinin yanında olduğu 
belirtiliyordu.

Papa Eftim ve arkadaşları top-
lantıları bir müddet sonra Zincidere 
Manastırından, Kayseri merkezinde 
(şimdiki Durmaz İşhanı’nın yerinde, 
1954 yılında Belediye tarafından yık-
tırılıp yerine işhanı yaptırılmış) bulu-
nan büyük Aya Nikola Kilisesine taşı-
mışlardı. Gazete çıkarmaya da devam 
ediyorlardı. Gazetedeki yazılarının 
birçoğunu, Papa Eftim’in destekçisi, 
kongrenin de umumi kâtipliğini yapan 
Avukat İstimat Zihni yazıyordu. Yine 
yazıları yazan bir diğer kişi de kong-
renin reis vekili olan Filip Efendi idi.

17 Eylül 1922 tarihinde Aya Ni-

“Mustafa Kemal’in 
“Milli Mücadelede 
bize bir ordu 

kadar yardım etti” 
dediği Eftim, Fener 
Patrikhanesi’nin Avrupa 
ve Amerikan basınında 
Türklük aleyhine yaptığı 
tezviratları büyük bir 
vukufiyetle madde 
madde tekzip eder. O 
her konuşmasında “Milli 
ve dini duygularım 
sağlamdır. Milletim 
Türk, ana dilim Türkçe ve 
mezhebim Ortodoks’tur. 
Bunda hiçbir şüphe ve 
tereddüttüm yoktur” 
demekte idi. Kendisine 
Türk dostu diyenlere, “ 
Ben Türk dostu değilim, 
Türküm” demiştir. ”

Papa Eftim ve İstimat Zihni
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kola Kilisesinde yapılan sekizinci toplantı da: “Muzaffer 
Ordumuz, gâzi mücahitlerimizin tarihte emsali görülme-
miş fedakârlıkları ile düşmandan kurtarılan Anadolu’nun 
mukaddes topraklarında Yunanlıların pis ayaklarını bastık-
ları günden beri insanlık kanunları, ahlaki esaslar ve harp 
usulü haricinde olarak şimdiye kadar hiçbir harp tarihinde 
görülmemiş, tüyler ürpertecek derecede yapılan fecaat ve 
mezalimden dolayı, Ortodoksluk namına verilecek protes-
tonamenin İhtilaf Devletleri temsilcilerine umumi hariciye 
vasıtasıyla arz ve tebliğ edilmesi” kararlaştırılmıştır. Yine 
aynı toplantıda kiliselerde Türkçeden başka bir dille vaaz 
edilmesi yasaklanmıştır.   

TALİHSİZ DÖNEM
Bu şekilde Kayseri’de ilk defa olmak üzere kurulan ve 

Büyük Millet Meclisi tarafından da tanınan “Anadolu Türk 
Ortodoks Patrikhanesi” çalışmalarına başarı ile devam 
ederken Büyük Taarruz neticesi zafer kazanılmış, ordula-
rımız da İzmir’e girmiştir. Zaferin bütün dünya tarafından 
da tescil edilmesi ve Türk yurdunun hukuki bir statüye 
bağlanması için Lozan’da barış görüşmeleri başlatılmıştır. 
Anlaşma uzun müzakereler sonunda neticelenmiş, Yunan-
lıların talebi üzerine bir ek madde kabul edilerek, Yuna-
nistan’daki Müslümanlarla Anadolu’daki Hıristiyanların 
mübadelesi (değiştirilmesi) kabul edilmiştir. Anadolu’nun 
yeknesak bir Türk yurdu haline getirilmesi düşüncesi ile 
kabul edilen bu teklif Anadolulu Hıristiyan Türkler için bir 
felaket olmuştur. Her şey gayet güzel ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile irtibatlı bir şekilde giderken karar şaş-
kınlık ve acıya sebep olmuştur. Hıristiyan Türkler hiçbir 
şekilde evlerini, vatanlarını terk edip Yunanistan’a gitmek 
istememişlerdir. Karar zorla ve ağıtlar içinde uygulanmış-
tır. Papa Eftim ve arkadaşları hayal-i sükûta uğramıştır. 
Aslında bu karar Yunanlıların işine gelmiştir. Onlar Yuna-
nistan’daki Türk ve Müslüman bir milyonun üzerindeki 
topluluğu Yunanistan’dan çıkararak kendileri açısından 
geleceklerini kurtarmışlardır. Zira buradaki Müslümanlar 
mübadeleye tabii tutulmasa idi şimdi Yunanistan’ın yarısı 
Türk olacaktı. Atatürk de sonradan bu anlaşmadan pişman 
olmuştur. 

Yunanistan’dan, en güzel topraklardan gelen bir mil-
yondan fazla ziraatçı Müslümanlara karşılık, Anadolu’dan 
sadece 300–400 bin Hıristiyan mübadele edilmişti. Çünkü, 
ihanet edip Yunan orduları ile beraber olan Ege Rumları 
ile Karadeniz (Pontus) Rumları zaten kaçıp gitmişlerdi. 
Kayseri’den Mersin’e götürülen Anadolu Rumları oradan 
gemilerle, bir daha dönmemek üzere Yunanistan’a gönde-
rildiler ve orada hiçbir şekilde kabul görmediler. Anlaş-
mada İstanbul Rumları muaf tutulmuştu. İşte Kayseri’de 
Türklük namına büyük bir teşebbüste bulunan Papa Eftim, 
arkadaşları ve ailesi de, Büyük Millet Meclisi kararı ile 
İstanbul’a yerleştirilerek, anlaşmanın bu ayrıcalığından is-
tifade ettirilip Yunanlılara teslim edilmemiştir. Onlar için 
felaket hazırlayan Yunanlılar buna itiraz etmişlerdir.

Papa Eftim başlarına gelen bütün bu badireye rağmen 
İstanbul’da mücadelesinden ve Türklüğünden vazgeçme-
miştir. Derhal çalışmalara girişerek, yine Büyük Millet 
Meclisi ile koordineli olarak Fener’e karşı harekete geç-
miştir. Fener’in bu sırada başında, sanki milli mücadele ol-
mamış gibi Yunan taraftarı Meletios isimli patrik ile mecli-
si (Sen Sinod) bulunuyordu. Papa Eftim İstanbul Rumları-
nın da çoğunluğunu Türklük taraftarı olarak örgütlenmişti. 

Onun bilhassa Galatadaki büyük kilisede yaptığı konuş-
maları herkes tarafından benimseniyor ve takdir ediliyor-
du. Fener ise ona pasif olarak direniyordu. Nihayet birgün 
Fener Patrikhanesini bastı. Oradaki patriği ve Sen Sinod 
meclisini feshedip kendisi, zaten Anadolu Hıristiyanları-
nın patriği olması sebebi ile patriklik makamına oturdu. 
Bir müddet bu şekilde devam etti ise de anlaşıldığı kadarı 
ile devletten tam bir destek alamadığı için buradan ayrılıp 
tekrar Galata’daki büyük kiliseye dönmeyi uygun gördü. 
Buradan Fener papazları ve onları destekleyen Yunan ta-
raftarı Rum basını ile mücadelesini sürdürdü. Onların orta-
ya koyduğu birçok komployu boşa çıkardı. Ancak devlet, 
hele Atatürk’ün ölümünden sonra, Amerikalıların da dev-
reye girmesi ile Papa Eftim’den ve Türk patrikhânesinden 
desteğini çekti. Türk Milleti için ne hazin bir netice ki za-
ten mübadele sebebi ile yalnız kalmış olan ve buna rağ-
men İstanbul’da mücadelesine devam eden Eftim devlet 
tarafından görmemezliğe gelmeye başlandı ve onun yerine 
bütün tarihi boyunca Türklüğe düşman olmuş olan Fener 
rağbet görmeye başladı. Bu ortamda Papa Eftim Galata’da 
da kalamayarak Karaköy’de bulunan, bugün de Türk Or-
todoks’larının merkezi olan kiliseye taşındı. Kendisine gü-
venen İstanbul Rumları’nı hayal-i sükuta uğrattı. 

Devletimiz bugün de Fener Patriğini baş üstünde tut-
makta, onların itirazı sebebi ile hiçbir toplantıya Türk Pat-
riğini çağıramamakta ve patrikhaneye hiçbir resmi Türk 
görevlisi uğrayamamaktadır. Evet, inanılmaz ama gerçek 
budur. Kilisenin basın sözcüsü Sevgi Erenerol Hanım, 
Yunan Dışişleri Bakanı Fener’i ziyaret ettiği gün, Silivri 
zindanlarına atılıp, beş sene orada sebepsiz ve günahsız 
olarak yatırdıktan sonra, dışarı çıkarılmış ve çektikleri ya-
nına kalmıştır.     

Papa Eftim 1968 yılında İstanbul’da vefat etti. Ben de 
1964–68 yılları arasında öğrenci olarak İstanbul’da idim. 
Ancak bu büyük Türkçüyü ziyaret etmek, tanışmak müm-
kün olmadı. Bize hiç kimse bu konuda yol göstermedi. Ne 
kadar isterdim onu görmeyi ve hatıralarını dinlemeyi. Top-
rağın bol olsun büyük mücahit.

Kaynaklar: 
Teoman Ergene (Papa Eftim), İstiklal Harbinde Türk Ortodoksla-

rı, İstanbul 1951; Yard.Doç.Dr.Salih Özkan, Kayseri’de Türk Ortodoks 
Kilise Kongresinin Toplanması ve Anadolu’da Ortodoksluk Sadası 
Gazetesi, Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi, Yayın No.5, 
Kayseri 2003; Hikmet Yavuz Ercan, Fener ve Türk Ortodoks Patrik-
hanesi, A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi IV, S.8-9, s.411-438.  

Papa Eftim, halasının oğlu, eşi ve torunu Sevgi (Erenerol)

Gençlik Dergisi 9



Bir Müslüman, vaktiyle Bursa’nın çok işlek bir yol 
kavşağına, suyunu çok uzaklardan meşakkatle  getirttiği 
bir çeşme yaptırmış ve üstüne de şöyle  bir kitabe kondur-
muş:

“Bu çeşmenin suyu Müslüman’a haram!..”
O tarihte Bursa başkent... Tabii Osmanlı karışmış; 

goygoycular  “Bu nasıl bir fitnedir!” diye gitmişler kadı-
ya şikâyete...

Adam yaka paça huzura getirilmiş, kadı:
-“Bu nasıl bir fitnedir, hey sersem? Dîni İslâm, ahâlisi 

Müslüman olan bu koca devlette hayrattır, sebildir diye 
çeşme yaptır, sonra da sen kalk suyunu Müslüman’a ha-
ram kıl!.. Olacak iş midir, aklını mı yitirdin sen?..” diye 
çıkışmış. Adam kendinden emin tavırla:

- “Mühim sebebi vardır, lâkin ispata 
muhtaçtır.”deyince, kadı tüm fıttırmış:

- “Ne sebebi, ne ispatı?! Sen fitne çıkardın, Müslü-
manların huzurunu bozdun; katlin vaciptir!” hükmünü 
vermiş, ama  kadı’nın kalbini ince bir sızı, zihnini kemi-
ren bir endişe, bir merak sarmaya başlamış...  

Mahkeme kapısında  büyük bir kalabalık... Adamın 
başını yemek için bekleyen münafık aç kurtlar ulumak-
ta... Kurmuşlar dar ağacını, son isteğini karalamışlar bir 
kağıda... Hışımla iletmişler kadı’ya. Okuyunca dona-
kalmış kadı. Kağıtta: “Bir tek Sultan’a derim…” yazılı. 
Ortalık karıştırmış... Ahalinin ağzı ayrık... Söz, Sultan’a 
gitmiş. Adam yaka paça saraya götürülmüş… Olaya canı 
çok sıkılan  Padişah: 

- “Bu nasıl iştir ki, hem hayrat bir çeşme 
yaptırırsın,hem de  suyu Müslüman’a haramdır, yazar-
sın?..”  diye sorunca, adam tereddütsüz:

- “Delilim vardır Sultanım, lâkin fiili ispata muhtaç-
tır.” cevabını vermiş. Merakı bir kat daha artan Padişah:

- “Ya fiiliyatta aksi çıkarsa delilin?..” deyince, adam: 
- “O zaman adaletin hükmüne kıldan incedir boynum, 

Sultanım!” deyip eğmiş boynunu... Padişah:
- “Eeee?!.. Söyle bakalım...” deyince, adam yapılması 

gerekenleri ve şartları sıralamış... Padişah, kadı ve adam, 
bütün olup bitenleri  izlemeye koyulmuşlar.  

Bir havradan  ayin sırasında bir haham  sorgusuz sual-
siz ve izahsız derdest edilip zindana  konmuş.  Bütün Mu-
seviler anında sarayın önüne üşüşmüşler. “Neler oluyor,  
bu ne zulüm?..   Biz din adamımıza  kefiliz, o masumdur, 
ne gerekirse söyleyin yapalım!..” diye ortalığı   velvele-
ye vermişler. Çevre ülkelerden bile elçiler  gelmiş. Plan 
gereği bir hafta dolunca haham serbest  bırakılmış;  tabii 
Museviler hahamlarına kavuşmaktan mutlular... Sultan’a   
şükranlar , hediyeler  yağmaktaymış…   

Bu olay soğumadan bu kez, bir papaz, hiç bir  izahta 
bulunulmadan  kiliseden alınmış ve  sürüklenerek  zin-
dana atılmış. Hıristiyanlar da,  olaya  daha bir fazla tepki  
sergilemişler. Bir haftası  dolunca papaz  serbest bırakıl-
mış. Hıristiyanlarda sevinç gösterileri, Padişaha şükran ve 
senalar  hat safhada... 

Bu kez de  Bursa’nın en ünlü hocası, gerçek astronom 
ve matematik  âlimi, bir Cuma  vaazının ortasında, kür-
süden yaka paça  indirilip  hiçbir izahta bulunulmadan 
atılmış zindana... Heyhat! Cami  cemaatinden bir Allah’ın 
Müslüman kulu çıkıp  da, “Neler oluyor yahu, siz ne ya-
pıyorsunuz? Bu zillet İslam alimine nasıl reva görülür?” 
gibi tek bir kelâm dahi etmemiş. O an için cılız bir ho-
murdanma dışında,  alimi arayıp soran da olmamış… 

Vakanın üstünden bir hafta geçmiş… Ama o koca ali-

GÜNEŞ HARAM...
Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com
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min ardından:
“Biz de onu ilmiyle kaim hoca zannetmiştik!..”, “Kim 

bilir ne halt etti de tevkif edildi!..”,”Demek Saray’a 
suikast hazırlığındaymış ha!?.”  gibi, birçok ağza alın-
mayacak sözler, tahkir ve tezvir yayılmaya başlamış. Öte 
yanda, tesadüf bu ya, hahamın giyotinlik, papazın çarmı-
ha gerilecek türden olduğu ortaya çıkmış, ama tövbeyle 
gizlenmiş.  

Sonunda Padişah çeşmeyi yaptırana: 
- “Ee, ne olacak şimdi” diye sorunca, adam;  alimi 

serbest bırakma zamanının geldiğini, bir de bu büyük 
zattan özür dilenip helâllik almak gerektiğini belirtmiş. 
Denilen yapılmış. Adam, Padişaha hitaben:

- “Ey büyük Sultanım, siz irade buyurunuz lütfen! 
Malumunuz Museviler giyotinlik hahama, Hıristiyanlar 
çarmıha gerilmeyi hak etmiş bir papaza sahip çıkarken... 
“İlim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır” diye emre-
den Peygamberin varisi alime sahip çıkmayan, ve onun 
başına gelenleri iyice araştırmadan, üstelik hakkında 
olmadık dedikodu üreten Müslüman’a su helal midir? 
deyince, Sultan acı bir tebessümle Kadı’ya göz ucuyla  
bakarken: 

-“Böyle Müslümanlara değil su, hava bile haram, hava 
bile!..”  demiş.

*
Ya bugünkü Müslümanlar için ne demeli?
İslam toplumlarının kronik hastalığıdır; işinin ehli, 

dürüst insanları al aşağı etmek ve hırsızları, yolsuzları baş 
tacı etmek...

Bu yüzden ülkeye bir korku imparatorluğu hakim... 
Siyasi düzenbazlıklara baş kaldıranlar ya kodeste ya ca-
nından olmakta... Sessiz kalanlarsa  ya menfaat önünde 
eğilmiş ya da türbana gizlenmiş... 13 yılda zulüm, iş-
kence, kan, göz yaşı, vahşet, cinayet,  ihanet , yolsuzluk, 
hırsızlık, fuhuş, zina, gasp, rüşvet ayyuka çıkmış... Daha 
dün, Suruç’ta Müslüman diye besledikleri kafir IŞİD’in 
vahşetiyle, 32 insan paramparça...

O halde bütün bu zillet karşısında susan, kıyama kalk-
mayan Müslüman’a... 

Uyku haram değil mi?! 
30 yıldır insanlık suçu işleyen küresel güçlerin zağarı 

PKK kahpesini meşrulaştırıp Meclis’e sokanlara... Çö-
züm süreci kılıfında hainlerle kol kola girerek ülkeyi bö-
lünmenin eşiğine getiren giyotinlik hahamlara…

Doğu Anadolu’da elektriği, suyu çalıp parasını öde-
meyen, getirilen medeniyeti yerle bir eden, vergi verme-
yip sülük gibi devletin kanını emen PKK güdümlü ilkel 
güruha... 

Kamu malını, milletin sadaka, fitre, yardım ve zekatını 
siyasi güçle, dernek veya vakıflarla ya da din tacirliğiyle 
hortumlayan çarmıha gerilecek  türden siyasi papazlara...

Ve bütün bunları görmeyen bakar körlere... 
Güneş haram değil mi?!

Allah’ın mülkü üzerinde Allah’ın ayetlerini  Bakara-
makarayla tahkir eden şirk tayfalarına... 

Ülkenin zat-ı şerifini  2.peygamber, mehdi  ilan eden 
yağdanlıklara... Sonra  ona Allah’ın bütün vasıflarını yük-
leyerek onu kendine tanrı edinen gizli müşriklere... 

Sözde okullardaki din eğitimini,  Kuran kurslarını, 
İmam Hatip’i, Hac ve Umre’yi; yıllardır sürdürdükleri 
yolsuzluk, hırsızlık, hortumculuk ve sahtekarlıklarına  
perde yapanlara...  

Dincilik ve kindarlıkla  Müslüman’ı dinden, imandan 
eden, Kuran’dan soğutan Lawrence takkelere...

 6 yaşındaki kız çocuğuna nikah kıydıracak kadar in-
sanlıktan çıkmış, ölmüş eşine 6 saat içinde tecavüz  ettire-
cek kadar sapıklaşmış Cahiliye devrinin fosillerine... 

İslam kimliği haram değil mi?!
Türkiye’yi Muaviye fetvalarıyla Darü’l harp  ilan ede-

rek  padişah ve yandaşlarına kamunun mallarını  ganimet  
sayıp söğüşleten şeytan evliyalarına...  

“Devrin halifesine, idare ettiği ülkenin bütün kadınla-
rının ırzı  helaldir” diyen müezzin bozuntularına...

Dil, damak haram değil mi?
Hırsız ve dolandırıcı baronu 17-25 Aralık’ı Müslü-

manlaştıranlara... 
Ülkede yargı kararlarını çiğneyip Ortaçağ özlemiyle 

kuduranlara... 
Anayasa’yı yok sayarak “Başkanlık” sanrılarıyla  dik-

tatörlük ağlarını örmeye çalışanlara...  
Diş, tırnak haram değil mi?
Diktatörlük ve halifeliğin  önünde en büyük engel teş-

kil eden Türk milliyetçiliğini  ve Türkiye Cumhuriyetini 
ayaklar altına alan van münit şoroloplarına...

Saltanatını kıyamete kadar sürdürmek için, milletin 
birlik ve beraberlik, ırz, namus, din, izzet, haysiyet ve 
şerefinin güvencesi ve  onun dayanağı olan Anayasa’yı 
çiğneyen kasetçilere...

El, ayak haram değil mi?
Hud Suresi 112. Ayette: “Emrolunduğun gibi  dos-

doğru ol!” diyen Allah’ın  emrini göz ardı edip  Allah’ı  
ve dini İslam’ı kendi çıkarı için kullanan din tüccarlarına 
oy devşiren Müslüman’a...

 Kısacası haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlara...
Hürriyet  haram değil mi?!
Ey, din denince İslam adına mangalda kül bırakmayan 

Müslüman, irade buyur lütfen! 
Ve hiç olmazsa kendine karşı dürüst ol!. 
Bu demde sen bu konumun neresinde olduğunu bir 

düşün!
Eğer “Elhamdulillah Müslüman’m!” diyorsan, “Ya 

olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol!” 
Yoksa, sana bu ülke haram; git karakterine  uygun baş-

ka vatan ara!
  * 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde çalışırken  
“Kahramanmaraş’ta Kadının Yeri” adlı bir makale yazmayı 
planlamıştık. O günün şartlarında ve konuya ilk defa el atan 
biri olarak bu araştırmamızı bir gazetemizde yayınlamıştık. 
Geniş de ilgi görmüştü. Bu araştırmamızda dikkati çeken en 
önemli kadın ise Kara Fatma olmuştu.

 Kahramanmaraş’ın temelinde uzun süre görev yapan ve 
tarihinde derin izler bırakan 1337’de Elbistan ve Maraş’ta 
kurulan Dulkadir Devleti (Beyliği) 1522’ye kadar devam 
etmiştir. Anadolu beylikleri içinde en geç kurulanlardan ve 
Osmanlı devletine de en son katılanlardandır. Oğuzların Bo-
zok kolunun Bayat, Beğdilli, Avşar ve Döğer boyuna mensup 
olan Dulkadirliler uzun yıllar Osmanlı, Safevi ve Memluklar 
gibi güçlü devletlerin arasında bağımsızlığını korumuştur. 
Osmanlıların Anadolu beylikleri bir hanedan olarak kabul et-
tikleri yegâne beylik Dulkadirlilerdir.

 Bundan dolayı üzerinde pek fazla durulmasa da bazı Os-
manlı padişahları ve oğulları, Dulkadır beylerinin kızları ile 
evlenmişlerdir. Dulkadirliler sadece Osmanlılara değil Mısır 
Memluk Sultanlarına, Akkoyunlu Beylerine ve Eratna devle-
tine de kız vermişlerdir.

Osmanlı ailesine gelin giden bu beş Dulkadirli ge-
lin şunlardır: Bunlardan birincisi Suli Bey’in kızı Sultan 
Hatun (1389-1402) Yıldırım Beyazıt ile evlenmiş ve Çe-
lebi Mehmet’in annesidir. İkincisi Emine Hatun (1398-
1443) Nasrettin Mehmet Bey’in kızıdır ve Çelebi Mehmet 
ile evlenmiştir ve 2. Murat’ın annesidir. Üçüncüsü Âlime 
Hatun’dur.2.Murad’ın eşi ve Fatih Sultan Mehmet’in anne-
sidir. Dördüncüsü Sitti Mükrime Hatun (1435-1484)’dur. 
Süleyman Bey’in kızıdır. Fatih Sultan Mehmet’in yedi eşin-
den üçüncüsüdür ve 2. Beyazıt’ın annesidir. Beşincisi ise 
yine Alaüddevle Bey’’in kızı Ayşe Hatun (Gülbahar Hatun 
(1453-1510)’dur ki 2. Beyazıt Han’ın eşidir ve Yavuz Sultan 
Selim’in annesidir.

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran’dan dönerken bu bölge-
den Beyazıt Oğullarını getirmiş ve Dulkadirli Beyliğine son 
verdikten sonra buraya işte bu Beyazıtoğulları’nı yerleştirmiş 
ve buranın yönetimini de bunlara vermişti. Dulkadirli Kenan 
Paşa, Beyazıt oğlu Abdullah Bey’in damadıdır.1795 yılından 
ölümü olan 1821 yılına kadar Maraş, Gaziantep, Diyarbakır, 
Rakka, Kuşadası, Rodos vb. yerlerde yöneticilik yapmıştır. 
Bölgedeki aşiretlerin baş hamisi olarak büyük bir güç ol-
muştur. İşte bu gücün sonucu eşi Kara Fatma da etrafına 
topladığı aşiretlerle beraber bir çok olumlu olumsuz işlere 
karışmıştır. Eşi Kalender Paşa’nın uğradığı çeşitli iftiralara 
ve uğradığı haksızlıklara tahammül edememiştir. İsyanlarının 
ana sebebi de budur.

İstiklal Savaşı’nda Maraş’ı Kahramanmaraş yapan 
mücadelede şüphesiz birçok Maraşlı kahraman kadını-

mızın hizmeti olmuştur. Bunlardan en yaygın şöhretlisi ise 
kahramanlığından dolayı bir okula adı verilen Senem Ayşe 
(1879-1954)’dir. O Senem Ayşe ki kocasının şehit olduğu ha-
berini alır almaz doğruca şehit kocasının yanına varmış ve 
onun elbisesini giymiş, tüfeğini de alarak etrafına topladığı 
birkaç kuvvetle mahallesini Ermeni kamavurlarına teslim et-
memiştir.

Fakat Kahramanmaraş tarihinde Kara Fatmaların yeri 
başkadır! Bunlardan birincisi yukarda da temas ettiğimiz gibi 
Dulkadiroğullarından Kalender Paşa’nın eşi Kara Fat-
ma ve diğeri de Kalender Paşa’nın kardeşi Yusuf Ağa’nın 
eşi Kara Fatma’dır. Bizim ele alacağımız Kara Fatma işte bu 
kadındır. 

Mensubu olduğu Bozdoğanlı aşiretine mensup Abdulkeri-
moğlu cemaatına izafeten Kerim Kızı adıyla şöhret bulmuş-
tur. Esas adı Asiye’dir. Çok genç yaşta ölen Yusuf Ağa /Bey 
(?-1850) ile evlenmiştir. Bu evlilikten de sonradan paşa olan 
Süleyman adlı oğlu olmuştur. Bestekâr Yusuf Kenan Bey’in 
de büyük annesidir. Arşivlerde Türkmen aşireti olan Cerit’in 
de ketküdasıdır.

Tarihi kayıtlar Karaman Yörüklerinden olan Abdulkerim 
muhtemelen Kadirli yöresine gelip yerleşmiş ve etrafına top-
ladığı Bozdoğan Yörükleri ile de büyük bir güç olmuştu. Bu 

Kara Fatma
Yar. Doç. Kadir ÖZDAMARLAR

KAHRAMAN BİR TÜRK KADINI:
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güçten dolayı da Kerimoğlu Cemaati adıyla anılmıştır. Ge-
nelde Andırın civarında yurt tutmuşlardır.

Kalender Paşa’nın ölümünden sonra Kara Fatma bütün et-
kinliği (1821-1865) ile bir hükümdar olarak ortaya çıkmıştır. 
Adana Valisi’nin rüşvet isteklerine karşı gelen akrabaları Fet-
tahlı aşiret beyleri, 1815 yılında Sarvandi Kalesi’nde savaş 
sonrası yakalanmışlar ve içlerinden Ağca Bey ve Ahmet Bey 
idam edilmiş, ilaveten 25 kişinin de kellesi alınmıştı. Bu idam 
edilenler içerisinde Ahmet Bey Devlet Bahçeli’nin dedesidir.

 25 Fettahlı beylerinin idamları ve yapılan zulümlere 
karşı emrindeki Türkmen kavgacıları ile Kara Fatma Hatun 
yıllardır Andırın ve Kadirli dağlarına hâkim oldu, yönetime 
isyan etti. 1821-1865 yılları arasında Maraş-Adana vilayetle-
ri arasındaki kervan yolunun geçtiği bölgeyi kontrolü altına 
alarak, yönetime isyan etmiş, Çukurova ve Toros bölgesini 
yönetmiştir. 

Karakterini ve cesaretini göstermesi bakımından şu olay 
önemlidir: Antepli Cabbaroğulları Maraş’ı basmak istemeleri 
üzerine aşiretleriyle bu baskını önlemiştir. Bu mücadele es-
nasında pasif davranan oğlu Süleyman Paşa’ya söylediği şu 
sözler meşhurdur: Süleyman! Eğer Kara Hatun’un oğlu isen 
bu gün kendini göster, ercesine meydana atıl. Yoksa azık al 
da ava git. 

Kara Fatma’nın 1853-1855) yılında Rusya karşısında 
Kırım harbinde zor durumda kalan Osmanlı ordusunun im-
dadına yetişmek üzere; ocağını tüttürerek tek erkek evladı-
nı geride bırakarak emrindeki 500 askerleriyle İstanbul’a ve 
daha sonra da Romanya’da Ruslara karşı savaşa katılması 
çok önemlidir. Özellikle 500 askeriyle İstanbul’da sefere 
hazırlanan ordu için yapılan geçit töreninde tüm elçilerin ve 
İstanbulluların hayranlığını kazanmıştır. Zamanın Fransız ga-
zeteleri onun resmini basmıştır. Resmin altına da şöyle yaz-
mışlardır:

“Kara Fatma veya Maraş Kahramanı Kırım Savaşı’nda 
savaşan, yüreğine Tanrı tarafından dokunulan biriydi yani 
seçilmiş biriydi. Jeanne de’ Are’ da olduğu gibi,   Kara 
Fatma’da da güçlü kuvvetli bir kadının kalbi vardı.”

Bu savaşta büyük kahramanlık göstermiş ve yaralanmış-
tır. Sultan Abdulmecit’ten bir hayli ilgi görmüştür. Kendisi-
ne isteği üzerine maaş bağlanmıştır. Kahramanlık madalya-
sı alarak Çukurova’ya aşiretinin yanına dönmüştür. Fırka-i 
İslâhiye’ye gelerek iskân için yer istemiş ve kendisine ikram 
edilip iskân yeri gösterilmiştir.

Kara Fatma’nın torunları hâlâ Karaosmanlı adı altında 
Çağlayancerid’te yaşamaktadırlar. 1986’da değerli bilim ada-
mı Faruk Sümer’in Çağlayancerid’i ziyareti esnasında tav-
siyesi üzerine ilçe merkezinde bir sokağa “Kara Fatma” adı 
verilmiştir. 

XIX. Asır ayanlarının birbiriyle çekişmeleri nice olum-
suzlukları beraberinde getirmiştir. Bundan Kara Fatma da et-
kilenmiştir. Kimi zaman idareci, kimi zaman yönetici olarak 
etkin olan Kara Fatma söz konusu vatan olunca 500 yiğidi ile 
Kırım Savaşı’na katılmakla adını altın harflerle tarihe yazdır-
masını bilmiştir. Fakat işin acı yanı hâlâ hayatı sırlarla dolu-
dur. Zira iki Kara Fatma’nın hayat hikâyeleri hep birbiriyle 
karıştırıldığı görülmektedir. Demek ki konu daha bir süre cid-
di araştırmaları gerektirecektir.

Bütün bunlara rağmen bizim Kara Fatma Hatun hakkı 
olan ilgiyi çoktan hak etmiş bir kahraman Türk kadınıdır. 
Nice tiyatroya, resimli romana ve filmlere konu olacak mace-
ralı bir hayatın sahibidir.

Ozan ERBABİ

Koca tarih, kör tarih; uyan artık, yaz artık;
Hançerini böğrüme daldırıyor Kızıl Çin.
Türklüğün feryadına kulak ver biraz artık,
Kuduz olmuş it gibi saldırıyor Kızıl Çin.

Çok soykırım yaşadın, gördün ihtiyar dünya,
Hep kırılan tarafta soydaşlarım var dünya!
Adalet mantığına değmesin nazar dünya!
Gerçekleri tersinden bildiriyor Kızıl Çin.

Hepsini inceledim, okudum dört kitabı,
“Mazlumu öldür” diye yok birinin hitabı.
Sivili mi katletmek komünizmin âdâbı?
Sokakları cesetle dolduruyor Kızıl Çin.

Nerede soykırıma hep karşı çıkan Batı?
Sarayını, Saddam’ın başına yıkan Batı.
Yaralı kedi için ayağa kalkan Batı,
Doğmamış bebekleri öldürüyor Kızıl Çin.

Türkistan’ın doğusu dönmüş yangın yerine,
Gurur duysun insanlık, baksın da eserine.
Pamuklar neden yapmaz, düşeni üzerine?
Gencecik fidanları solduruyor Kızıl Çin.

Bu işlerde artistlik, “van münit” falan yetmez,
Yeni bir Kürşat ruhu dirilmezse iş bitmez.
Yoksa Yusuf Alptekin kabrinde rahat etmez,
Gök bayrağı göklerden kaldırıyor Kızıl Çin.

Türk’ün kara sevdası Büyük Turan kurulsa,
Ondan sonra isterse gök çökse, yer yarılsa.
Kim cesaret ederdi Türk Türk ile sarılsa?
ERBABİ’nin saçını yolduruyor Kızıl Çin.

Kızıl Çin
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KOBANİ GERÇEĞİ
Seyit Ali ERGEÇ

seyitergec@hotmail.com

Ayn-el Arap “Arab’ın gözü” anlamında olan, Arap 
çeşmesi de denilen bir birleşik kelimedir. Güncel ve med-
yatik adı ise Kobani’dir. Kobani ismi 1900’lü yıllarda 
Berlin – Bağdat demiryolu projesini denetleyen Prusya 
Kralı Wilhem II tarafından Almanca “şirket”  anlamında 
kullanılmıştır. Yani İngilizce company olan kelimenin 
Almancası Kobane’dır. Bölgeye yakın yerleşim merkez-
lerinden Ayn-el Arap bölgesine demiryolu ve istasyon 
inşaatında çalışmaya gidenlerin Kobane ismini sıklıkla 
kullanması sonucu bu ismin oluştuğu anlaşılıyor. Böyle-
likle özel ve dar bir alan ismi, zamanla bir bölge ismine 
dönüşmüştür. 

Peki Ayn-El Arap ya da medyatik ismi ile Kobani ne-
den önemlidir? Bu kadar önem, neden verilmektedir? Bu 
konuda her kesim kendince bir takım doğrular üretip, o 
doğrular etrafında fikir mücadelesini sürdürmektedir.  Ko-
nuyu bilenlerden bazıları  “koltuk” nedeniyle gerçeği ifa-
de edemiyorlar, kimileri ise sessiz kalmayı tercih ediyor, 
bazı kimseler ise Ayn-el Arap gerçeğine hümanist mater-
yalleri dillerine pelesenk ederek ideolojik yaklaşıyorlar. 
Yabancı kaynaklardan elde edilen bir takım analizlerden 

de yararlanarak konuyu açıklamaya çalışalım.
1- İsrail Devleti kurulduğu günden bu güne kadar 

sürekli doymak bilmez bir şekilde toprağa, petrole ve 
suya muhtaçtır. Bu amaçla Rusya kontrolündeki Banias 
Limanı’nın bir alternatifini üreterek kendi kontrolünde 
olan Irak petrollerini İsrail topraklarından Akdeniz’e 
ulaştıran petrol boru hatları yapmak istiyor. Bununla ilgili 
4 ayrı projeyi halen devam ettiriyor.  Türkiye’nin içinde 
bulunduğu uluslararası konsorsiyum tarafından 11 yıl 
üzerinde çalışılan Nabucco Projesi’nin 2013 yılında iptal 
edilmesindeki gerçek neden de bu çalışmalar olarak gös-
teriliyor. 
2- İsrail Devleti tatlı su ihtiyacını Türkiye’deki su kay-
naklarından karşılamak istiyor. Önce Manavgat suyuna 
ilgi duyuyor sonra Fırat nehri üzerinden su ihtiyacını 
karşılamak istiyor. Bu amaçla Ayn-el Arap (Kobani)’ 
den başlayarak, Halep’in kuzeyinden İdlip yakınlarından 
güneye doğru giden, PKK kontrolündeki Lübnan Bekaa 
Vadisini geçerek Litani nehrinin yatağını kullanarak 
Kudüs’e ulaşan bir hat yapılmasını istiyor. Batı için Ko-
bani, Fırat’ın vanası sayıldığından çok çok önemli hale 
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geliyor. Kobani-Kudüs Su Boru Hattı İsrail için hayati 
önemi nedeniyle Kobani’nin düşmesi, “Batı” tarafından 
kesinlikle istenmiyor.

3- Türkiye, tarihi bağları ve stratejik menfaatleri ge-
reği 1912 yılından beri bölgede uygulamaya konulan 
projelerin dışında kalmamak için Halep-İdlip bölgesini ne 
pahasına olursa olsun ÖSO kanalıyla elinde bulundurmak 
istiyor. Yaşanan tartışmalar, aslında Halep-İdlip bölgesin-
de Türkiye›nin olup olmayacağı ile ilgilidir. PKK-PYD 
bu bölgenin kontrolünü ele almak ve “Kanton” dedikleri 
bölgeleri birbirine bağlamak için Türkiye’de sivil görü-
nümlü olayları tezgâhlıyor. Türkiye’yi Suriye Devletiyle 
ilişkilerinin koptuğu bir dönemde içine kapatarak “de 
facto” (fiili) durum oluşturmaya çalışıyor. PKK, temelini 
2004 yılında Kamışlı olayları ile attığı projeyi gerçekleş-
tirmek istiyor.

4-PYD denilen PKK’nın Suriye kolu, Batı’ya kendini 
siyasi muhatap olarak kabul ettirebilmek için Kobani’yi 
olmazsa olmaz görüyor. İsrail ile müttefiklik arayışını 
devam ettirmek için en büyük kartının Kobani kartı oldu-
ğunu biliyor. Bu yüzden PYD, Kürt hamiliğine soyunan 

Barzani ile zaman zaman anlaşmazlığa düşüyor. PYD, 
tarihsel askeri başarısı bulunmayan Irak Kürtlerine etkin 
alan bırakmamak için “makyajlı askeri başarılar” edinme-
nin peşine düşüyor. Böylece sanal kahramanlıklar ve sah-
te savaşlarla Kobani gündemdeki yerini muhafaza ediyor. 

5- Türkiye’nin Fırat’ı kontrol etmekten vazgeçmesi 
ancak Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun yerinin değiş-
tirilmesi ile mümkündü. Ve bu kötü senaryo İŞİD tehdidi 
bahanesiyle 22 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşti. İsrail’in 
60-70 yıldır, batının yüz yıldır gördüğü rüya gerçek olu-
yor. Batı için Büyük İsrail, Büyük Ermenistan ve kukla 
Kürdistan devletleri için önemli bir eşik aşılmış oldu. 
Türkiye’yi yönetenler bu gerçeği ancak Süleyman Şah 
Saygı Karakolu’nu taşıdıktan sonra anlamış olmalılar ki, 
bir süre sonra söylem değişikliğine gittiler.  

6-Bölge ülkelerinden başta İran olmak üzere İsrail, 
Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler kaza-
nım elde etmeye çalışırken en büyük riski taşıyan Tür-
kiye kaybetmeme üzerine siyaset geliştiriyor, dramatik 
göçlerin sosyal ve ekonomik bedelini “din kardeşliği” 
üzerinden karşılamaya çalışıyor. 2 milyonu aşkın Suriyeli 
göçmen nedeniyle demoğrafik yapı üzerindeki tehlikeler 
yavaş yavaş hissedilmeye başlıyor.

Özetle söylemek gerekirse; Ayn-el Arap sıradan bir 
yer değildir. Özenle seçilmiş, üst aklın bir projesidir. Pi-
yonlar şahı tehdit etmeden, kaleleri, filleri yemeden,  atı-
mızla tehlikeleri bertaraf etmenin vakti gelmiştir. 2500 
yıllık satranç ustası Türkler ve bu mirasın devamı Türki-
ye, bu tehlikeler karşısında,  ilgisini, bilgisini, yeteneğini, 
cesaretini, sabrını ve yönetme kültürünü kullanarak “çay-
lak toplumların” emellerini hüsrana çevirebilmelidir. Ayn-
el Arap bunun için bir fırsat olabilir.

 

“İsrail’in 60-70 yıldır, ba-
tının yüz yıldır gördüğü 
rüya gerçek oluyor. Batı 

için Büyük İsrail, Büyük Erme-
nistan ve kukla Kürdistan dev-
letleri için önemli bir eşik aşıl-
mış oldu. Türkiye’yi yönetenler 
bu gerçeği ancak Süleyman Şah 
Saygı Karakolu’nu taşıdıktan 
sonra anlamış olmalılar ki, bir 
süre sonra söylem değişikliğine 
gittiler.”
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DAVA ADAMI KALMAK 
OLMAKTAN ZORDUR

Nur içinde yatsın, makamı Cennet olsun muhterem Ab-
durrahim ağabeyin… Yazıma onun “Beşinci Mevsim” isimli 
kitabında yer alan bir kıt’ası ile başladım. Bir hakkı teslim 
etmeliyiz: Bugün“ülkücüyüm” diyen herkesin en az yüzde 
elli heyecanının kaynağı Karakoç’tur. Ancak, o heyecanı 
kaybeden, yine Karakoç’un ifadesi ile “rahatı davadan yeğ 
tutan” insan sayısı da az değil… 

Atalarımız, “at sahibine göre kişner”, “gâvurun ekmeğini 
yiyen, gâvurun kılıcını çalar” demiş... “Zaman”ın kılıcını ça-
lan bir yazar (Beşir Ayvazoğlu), büyük dava şairi Karakoç’u 
anlatırken şöyle ifadeler kullanmış:

“… Şairliğini büyük ölçüde davasına adamıştı. “Mih-
riban” gibi şiirlerinin sayısı çok olsaydı, eminim, Abdur-
rahim Karakoç’un etkisi, dava şiirleriyle yarattığından 
daha büyük, daha derin ve sürekli olacaktı. (Bu) gibi 
mısralarındaki derin duyuş ve sadeliğin arkasında giz-
lenen, değme şairi kıskandıracak büyük ustalığın dâvâ 
şiirlerinde zarar gördüğünü ifade etmeden geçemeyece-
ğim.”

Ülkücülük geçer akça iken“ülkücü” sayılırdı bu adam… 
“Kalmak olmaktan zor” deyişimiz boşuna değildir. Bu efen-
diye göre Karakoç hata etmiş şairliğini davasına adamak-
la… “Mihriban” elbette mükemmel bir şiir… Ama onunla 
koca bir camiaya heyecan verip, onları harekete geçiremez, 
netice alamazsınız. Seksen öncesinde salonlar, meydanlar 
Karakoç’un şiirleri ile heyecanlanır, coşardı. 

Evet!..Karakoç’la, Genosmanoğlu ile, Arif Nihat Asya 
ile coştuk, coşturduk ama davayı hedefine ulaştıramadık. 
Yalnız hedefine ulaşanlar da epey var… Rahmetli Galip Er-
dem bunu ne güzel ifade etmiş… Nur içinde yatsın! Makamı 
Cennet olsun! Onun veciz ifadesi: 

“Bizler ‘dâvâ’yı Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkaracaktık. 
Yola koyulduk, bin zahmet ve emekle, acılar çekerek 
dağa tırmandık. Zirveye vardığımızda sevincimiz son-
suzdu ama küçük(!) bir noksanımız olduğunu fark ettik: 
‘Dâvâ’yı dağın eteklerinde unutmuştuk!? Meğer biz 
dâvâyı değil, kendimizi zirveye çıkartmışız.” 

Şimdi nasıl dertlenmezsin Orhan Şaik Gökyay gibi:
Elâleme şen görünür dört köşem
Bilen bilir kırık yerim neremdir

Kırık yerimiz galiba istismar edilmemizdir; başımızdaki-
lerin samimiyetsizliğidir. Garip Tanrıkulu da bu kullanılmış-
lığı dile getirmiş:

Bir ulu davaya katıldım çok erken yaşta
Hedef kutsal mücadele pek zevkliydi başta
Kılavuzun meğer halis değilmiş niyeti
Bırakıp gitti hepimiz bir kara kışta
Hâlbuki özenle yontulmuş taşlar elimizde idi. Bunlarla 

ülkücülük binamızı kuracaktık. Seksen beşten sonra kafalar 

karıştırıldı, taşları birbirimize fırlattık. O da yetmedi yerden 
de taş toplayıp attık.

Davanın sırtına binip yükselenler bir hayli… Bir de da-
vayı batırmak için yedenler var. Onlara Akif’çe bir ikazda 
bulunsak fayda verir mi acaba?

Ey millet uyan! Cehline kurban gidiyorsun! 
İslam’ı da batsın diye tutmuş yediyorsun! 
Allah’tan utan! Bari bırak dini elinden...
Gir leş gibi topraklara kendin, gireceksen!

***
Yakanın dört düğmesi açık… Boğazında üç hilalli bir 

kolye… Parmağında bozkurtlu bir yüzük… Kollar havada; 
iki parmağı bükülü, ikisi dik, kendinden geçercesine ülkü-
cü sıloganlar haykırıyor. Beyimiz “ülkücü(!)…” Sevsinler 
seni…  

Peygamberin bile sahtesinin türediği günümüzde ülkücü-
nün neden sahtesi çıkmasın? Allah’ın lâneti, mübarek dava-
nın asılları ile sahtesini değiştirenlerin üzerine olsun! Bâki 
der ki:

Bâtıl her zaman bâtıl ve beyhudedir velî
Müşkül odur ki bâtıl hak suretinde zuhur ede

Hak suretine giren batılı bu zavallı çocuk nasıl çözsün? 
Okumaz, düşünmez, şüphe etmez, araştırmaz, incelemez. O 
“ülkücü(!)”

Üstad ne güzel ifade ediyor: “Bir şeyin aslı ve hakikati 
adına duyulacak en derin elem onun zıtlarından değil, 
sahte benzerlerinden gelir.” “Dilber adını taşıyan bir 
kadının güzelliği nasıl ismi ile kaim değilse, lâf ile gerçek 
arasında da o kadar mesafe vardır.” “Dava samimiye-
tinin olmadığı yerde nefsanî istismar olur.” “Aşka ait 
kelimeler bitkiye ve hayvana tesir eder; fakat gafil insana 
tesir etmez.” “Cihadın en zoru hak davaya çöreklenen-
lerden onu kurtarma mücadelesidir.”

Malum fıkra: 
- Baba hırsız tuttum.
- Getir!
- Gelmiyor.
- Sen gel.
- Bırakmıyor.
İdeolojinin kirlettiği, harap ettiği dimağı Gemuhluoğlu 

ile yıkamaya çalışsak:“Kadınlaşan dünyada erkek seslere 
ihtiyaç vardır.”

Allah’ı bırakıp, kadınlaşarak O’nun kuluna kulluk eden-
lere, “Size, düşünecek bir insanın düşüneceği kadar ömür 
vermedik mi?” diye sorulunca ne derler acaba?

Hamza ERAVŞAR
Üç cins at, üç cins tosun salsak yukarı kata;
Üç gün sonra üç katır, üç sağmal inek çıkar…
Zamanda mı, yerde mi, yoksa bizde mi hata?
Yapıp uçurduğumuz kartallar sinek çıkar!..
  (Abdurrahim Karakoç)
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Hayatımı düzenlerken, Mustafa Kemal Atatürk ve rah-
metli babam tarafından bana verilen büyük görev beni 
yönlendiren en büyük etken oldu: Cumhuriyet’i korumak 
ve kollamak.

Tıp fakültesini bitirip de diplomamı alınca, babamın 
elin öpmüş ve ben bu diplomayı senin sayende aldım; 
hakkını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum dediğimde babam, 
“Hayır oğlum, sen bu diplomayı Cumhuriyet sayesinde 
aldın. Sen bana değil, Türk Milleti’ne ve Cumhuriyet’e 
borçlusun. Eğer ömür boyu Cumhuriyeti korur ve kollar-
san, milletine zengin fakir demeden hizmet edersen, ancak 
o zaman borcunu ödeyebilirsin” dedi.

Babam haklı idi. Ben Tunceli’nin Çemişgezek ilçe-
sinde doğmuşum. Çocukluğum baba memleketi olan Ho-
zat ve Çemişgezek’te geçti. Büyüklerimden 1938 öncesi 
Tunceli’nin durumu hakkında çok şey diledim. O yıllar-
da Devlet otoritesi tam olarak tesis edilemediği için başta 
Seyit Rıza ve ona bağlı eşkıyalar yöre halkına çok zulüm 
ve katliamlar yapmışlar. Askerlerimizi, devlet memurları-
nı öldürmüşler. Cumhuriyet’in imkânlarının yöre halkına 
sunulmasına mani olmaya çalışmışlar. 1938 yılından sonra 
isyanın bastırılması ile birlikte yöre halkı Cumhuriyet’in 
nimetlerine kavuşmuş. Babam da bu dönemde gerekli eği-
timi alarak polis olmuş.

Eğitimin önemini kavrayan babam benim Tıp Fakül-
tesini bitirmem için çok fedakârlıkta bulundu. Ben bu sa-
yede doktor oldum, öğretim üyesi oldum. Eğer Cumhuri-
yet olmasaydı, ben şimdi Tunceli’de bir ağanın veya şıhın 
yanaşması olacaktım. Cumhuriyet sadece beni değil tüm 
yöre halkını kulluktan kurtarıp, özgür bir vatandaş yaptı. 
Bize haysiyet ve onur kazandırdı. Rahmetli babam onun 
için her fırsatta biz çocuklarına Cumhuriyet’in önemini ve 
faydasını anlatmış ve bizi Cumhuriyet’in birer bekçisi ola-
rak yetiştirmişti.

Babam, ortaokulu bitirdiğimde, “Maarif Vekâleti” ta-
rafından basılan Atatürk’ün Büyük Nutku’nu hediye etti. 
Nutuk 3 cilt halinde basılmıştı. İkinci cildin sonunda 
Atatürk’ün gençliğe hitabesi vardı. Bu hitabedeki “Birin-
ci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir” ifadesini defalarca oku-
muşumdur. Babamın doktor olmamı Cumhuriyet’e borçlu 
olduğumu söylediği o anı ve Atatürk’ün gençliğe hitabe-
sinde bizlere verdiği talimatı hiç unutmadım. Verdiğim si-
yasi kararlarda bu iki hususu hep göz önünde tuttum.

Türkiye Cumhuriyetini tanımadan, onun özünü anlama-
dan koruma ve kollama görevi yapılamaz. Cumhuriyet’in 
temel özelliklerini Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinde 
ve icraatlarında aramak gerekir.

Atatürk, Büyük Nutku’nun sonlarında şöyle der:  “Efen-
diler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük 

bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin 
en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti na-
sıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.”Cumhuriyet’in özün-
de bilime dayanan çağdaşlık ve millilik vasfı vardır.

Türkiye Cumhuriyeti her şeyden önce milli devlettir. 
Türk milletinin devletidir. Atatürk’ün Cumhuriyet’in 10. 
yılında söylediği nutkundaki şu cümle çok açıktır. “Az za-
manda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, 
temeli Türk kahramanlığı ve yüksek  Türk Kültürü olan, 
Türkiye Cumhuriyetidir. “ 

Türklüğü inkar ederseniz ortada Türkiye Cumhuriyeti 
kalmaz.  Bu nedenle, egemenlik milletin olmalıdır. Eğitim 
milli olmalıdır. Ordu milli olmalıdır. Ekonomi, sanayi, ta-
rım milli olmalıdır. Kültür politikaları milli olmalıdır. 

Milli devletin iki temel özelliği vardır. Atatürk’ün deyi-
mi ile “İstiklâl-i Tam  ve Hakimiyet-i Milliye”

Cumhuriyet bu iki umde üzerinde kurulmuştur. 
Bilelim ki, tam bağımsızlık olmadan milli devlet ol-

maz. TBMM’nin açık olması, seçimlerin yapılması, bay-
rağımızın dalgalanması ülkemizin bağımsız olduğunu gös-
termez. 

Mustafa Kemal net biçimde anlatıyor. “Tam bağım-
sızlık denildiği zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, 
askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık 
ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi 
birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin 
gerçek mânasiyle bütün bağımsızlığından mahrumiyeti 
demektir.» 

İkinci umde ise, millet egemenliğidir.  Millet egemen-
liğine Atatürk çok büyük önem veriyordu.  Bunu onun şu 
sözlerinden de anlamak mümkündür.  “Bu umde icabı bü-
tün cihan bilmelidir ki, artık Türkiye halkı; hâkimiyetini 
hiçbir şahıs ve makama veremez. Hâkimiyet demek şeref 
demek, haysiyet demektir. Bir milletten bu evsaf-ı mede-
niye ve insaniyesinin terkini talep etmek onu insanlıktan 
çıkarmak demektir.”

Bugünlerde ülkemize baktığımızda, hem tam bağım-
sızlığın hem de millet egemenliğinin yara aldığını görüyo-
ruz. Tam bağımsızlığın ve millet egemenliğinin tam tesis 
edilmemiş olması vatan topraklarının da bir kısmını tehli-
keye atmıştır.

Cumhuriyet bekçilerinin görevi çok büyüktür. Vatan 
topraklarının tamamında egemenliğin ve tam bağımsızlığın 
temin edilmesi zorlu bir mücadeleyi gerektiriyor. Umudu-
muz Atatürk gençliğindedir. Gençlerimiz birinci vazi-
felerinin Türk Cumhuriyetini, Türk İstiklâlini koru-
mak ve kollamak olduğunu bilmelidirler. Bu amaçla 
yürütecekleri mücadele Türkiye Cumhuriyetini kan-
ları pahasına kuran şehit ve gazi babalara en büyük 
hediye olacaktır. 

BİR BABALAR GÜNÜ YAZISI

Eyüp S. KARAKAŞ
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Suriye’de bir iç savaş yaşanmaktadır; kardeş kardeşi 
boğazlamaktadır.

Mart 2011 tarihinde El-Dera kentinde başlayan olaylar 
bu gün bir iç savaşa hatta mezhep temelinde bir bölgesel 
savaşa hatta küresel güçlerin müdahalesi ile bir uluslarara-
sı soruna dönüştü.

Hukuki meşruiyetini kaybetmiş; kendi halkını düşman 
gören ve hiçbir insani kurala uymadan acımasızca katle-
den Esad rejimi, Suriye Devleti’ni, Suriye toplumunu ve 
Suriye coğrafyasını tahrip etmektedir; Bugüne kadar, çe-
şitli merkezlerce ifade edilen tüm rakamların iki katından 
daha fazla insan öldü ve yaralandı, milyonlarca insan yeri-
ni yurdunu terk etti; çeşitli ülkelerde sığınmacı durumuna 
düşürüldü.

Ayrıca, insan kayıplarının çok öte-
sinde bir sonuç olarak bu gün gelinen 
noktada Suriye’de yaşanan iç savaş 
artık birlikte yaşama imkanını ortadan 
kaldırdı; Suriye, bu savaş sonunda 
toplumu, devleti ve ülkesi ile parçalan-
maktadır.

Suriye, Afganistanlaştırıldı. İstik-
rarsızlaştırıldı.

Hâlbuki Suriye, Ortadoğu 
Bölgesi’nin kilit taşıdır. Suriye’nin is-
tikrarsızlaştırılması dünyanın ve insan-
lığın başını çok uzun yıllar ağrıtacaktır. 
Suriye’de Suriyelilerin ölmesi ile 
yaşanan savaş aslında Suriye’nin bir 
iç savaşı olmanın ötesinde bir bölgesel 
hatta bir küresel güç savaşıdır.

Suriye’de insanlık katledilmekte ve 
ne acı ki dünya bu vahşeti seyretmek-
tedir.

Suriye Türkmenleri, Suriye’de 
yaşanan iç savaşın en büyük mağdur-
larıdır.

Özellikle Humus ve Lazkiye bölge-
lerinde Türkmen köyleri boşaltılmış ve 
yaklaşık 1 milyon Türkmen toprağını 
terk etmek zorunda kalmıştır. 10 bine yakın şehit verilmiş-
tir. Suriye’nin çeşitli şehirlerinde, Türkiye ve çevre ülke-
lerde 1.000.000’a yakın Türkmen, mülteci durumundadır. 
Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis 
illerinde kurulan çadırkentlerde ve Türkiye’nin hemen her 
şehrinde bulunan akrabalarının yanında veya kendi im-
kanları ile kiraladıkları evlerde yaklaşık 200.000 Türkmen 
“sığınmacı” olarak yaşamaya çalışmaktadır.

HALBUKİ, SURİYE, 
TÜRKMENLERİN ÖZVATANIDIR.
Türkmenler, Suriye’nin her bölgesinde yaşarlar; Golan 

bölgesi, Şam ve çevresi, El Dera, Humus, Hama, Halep, 
Lazkiye, Rakka, Tartus, İdlip vilayetlerinde çok sayıda 
Türkmen köyü bulunmaktadır.

Türkmenler, yaşadıkları bölgeler itibariyle  etnik, mez-
hep ve din farklılıkları arasında parçalanmış Suriye’nin 
coğrafi ve toplumsal birliğini sağlar.

Türkmenler, Suriye’nin Araplardan sonra ikinci kala-
balık nüfusuna sahiptir;

Orsam adlı düşünce kuruluşunun araştırmasına göre;
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, Kumeytra’da 
50 bin, İdlip’te 25 bin, diğer 
bölgelerde 175 bin olmak üzere 
Suriye’nin her bölgesinde toplam 
3,5-4 milyon Türkmen yaşamakta-
dır. Barış ve dostluk zamanlarında 
yani korkulardan kurtulunca Suriye 
halkının yarısı Türklükle- Osmanlı 
ile bir illiyet kurmaya çalışır.

Suriye’de ve tüm Ortadoğu böl-
gesinde Türk varlığı ve gerçeği, Hz. 
Peygamberin “Türklere dokunmayı-
nız, türkçeyi öğrenin” ve diğer söz-
leri ile başlamıştır.Bir diğer husus, 
Emevi İslam Devleti ordularının 
Kuteybe Bin Müslim’in komutasın-
da Horasan bozkırlarında görüldüğü 
705 yılından itibaren de İslam ger-
çeği Türklerin gündemindedir; İlahi 
kader tecelli etmektedir.

813-842 yılları arasında Abbasi 
İslam Devleti’nin Başkanları ve 
İslam halifeleri olan El-Me’mun ve 
El Mu’tasım dönemlerinde devletin 
merkezini korumak için kurulan 

hassa ordusunda muhtelif Oguz boylarından devşirilen 
savaşçıların sayısının binlerce kişiye ulaştığı ve bunların 
yerleşimi için Bağdat’ın dışında Samarra adıyla bir şehir 
kurulduğu, tarihen sabit bir gerçektir. 10.yüzyılın başın-
dan itibaren devlet bürokrasisinde Türkmen yöneticilerin 
ağırlığı hızla artmıştır.

Abbasi İslam Devletinin en büyük vilayeti olan 
Mısır’ın valisi, 868 yılından itibaren Türk soylu Tolunoğ-

“Özellikle Hu-
mus ve Lazkiye 
bölgelerinde 

Türkmen köyleri bo-
şaltılmış ve yaklaşık 
1 milyon Türkmen 
toprağını terk etmek 
zorunda kalmıştır. 
10 bine yakın şehit 
verilmiştir. Suriye’nin 
çeşitli şehirlerinde, 
Türkiye ve çevre ülke-
lerde 1 Milyona yakın 
Türkmen, mülteci du-
rumundadır.”

Mehmet ŞANDIR

Suriye’de Yaşananların Gerçeği

Suriye Türkmen Milli Meclisi Onursal Başkanı
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lu  Ahmet beydir. Şii Fatimileri saymazsak bu tarihten 
itibaren Ortadoğu bölgesini artık Türk devletleri ve Türk 
beyleri yönetecektir.

Bana göre, Türkler,  ikinci bin yılın başında bir ilahi 
misyon üzere.“Hem din hem vatan “değiştirmişlerdir.  
(Maide Süresi 54.Ayet gereği)

1040 Dandanakan Savaşından sonra Türk boyları, bü-
yük gruplar halinde Ortaasya’dan Önasya’ya yerleşmek 
üzere akın etmişler, başta Irak olmak üzere Suriye ve 
Anadolu’nun doğusu ve güneydoğusu artık Türklere yeni 
vatan olmuştur.

17 Ocak 1055’de Bağdat, Büyük Selçuklu Devleti 
tarafından fethediliyor ve Tuğrul Bey, “Doğu’nun ve 
Batı’nın hükümdarı” ünvanıyla ve “ Yemin’ü Emiril 
Mü’minin” olarak Bağdat camilerinde adına hütbe okunu-
yordu.

1918 yılına kadar bu coğrafyayı Türk Milleti yönet-
miştir; Ortadoğu bölgesinde yaşayan insan toplulukları 
tüm farklılıkları ile Türk Milleti’nin İslâm imanı değerleri 
ile yoğrulmuş medeniyet anlayışının teminatında barışık 
ve huzur içinde yüzlerce yıl birlikte yaşamışlardır.

Söğüt yaylalarına yerleştirilen 3000 çadırlık Kayı bo-
yundan Türk’ün kurduğu Osmanlı Beyliği, 1300-1900 yıl-
ları arasında 600 yıl Avrupa, Afrika ve Önasya’yı yaklaşık 
15-20 milyon kilometrekarelik coğrafyayı( bu coğrafyada 
bugün 47 devket kurulmuştur) ve yine yaklaşık 50-100 
milyon arasındaki insan varlığını, tüm farklılıklarını ya-
şatarak huzur ve barış içinde “tek merkezden” yönetmesi, 
dünyada ve tarihte örneği olmayan bir mucize olarak de-
ğerlendirilmekte ve “Osmanlı Barış Projesi” diye siyaset 
ve yönetim biliminde okutulmaktadır. İmparatorluklar 
çağını kapatmakla övünen Avrupa, Osmanlı’dan sonra iki 
dünya savaşı ve yüzlerce bölgesel savaş yaşamış insanlık 
huzur yüzü görmemiştir.

Bugün insan hakları, özgürlük ve demokrasi savunu-
culuğu yapan Avrupalılar, Osmanlılardan sonra 6 milyon 
Yahudi’yi Yahudi oldukları için gaz fırınlarında yakmıştır; 
Yahudi soykırımına katılmayan Avrupa Devleti ve hal-
kı yoktur. Balkanlar’dan, Kafkasya’dan, Afrika’dan ve 
Ortadoğu’dan Türk oldukları için “etnik temizliğe” tabi 
tutulan milyonlarca Türk’ün ahı yerde kalmayacaktır; zu-
lüm ateşi zalimi de elbet bir gün yakacaktır.

Küresel güçlerin küresel projeleri geçen yüzyılın ilk 
çeyreğinde Ortadoğu’nun çivisini çıkarmışlar; Ortadoğu 
her anlamda o günden bu yana maalesef kıyameti yaşa-
maktadır.

Suriye, 1918’de Mondros Ateşkes Anlaşması ile Fran-
sızların manda yönetimine terk edilmiştir. Suriye ve Irak 
Türkmenleri Anadolu’dan koparılmış ve kendi kaderlerine 
terkedilmiştir. 400 yıllık Osmanlı Türk Devleti’nin fatu-
rası acımasızca Suriye Türkmenlerinin sırtına yüklenmiş; 
bir nefes yaşam için çocuklarının adını Arap cehiliye dö-
nemi efsane kahramanlarının adını vermek ve dilini unut-
mak gibi zilleti yaşamaya düçar edilmişlerdir.

Ancak Suriye Türkmenleri her şeye rağmen vatan bil-
dikleri bu topraklarda yaşamaya devam etmiştir.

Suriye Devleti’nin kuruluşunda 1921 Ankara Ant-
laşmasına rağmen Suriye Türkmenleri yok sayılmış; 
“kurucu unsure” veya “azınlık” gibi bir hukuki statü 
kazanılamamıştır. Kimlikleri ifade edilemeden Müslüman 
– vatandaş statüsünde hızla asimile edilmişler; kimlikle-

rini ve dillerini unutturmaya dönük baskı ve politikalar 
altında yaşamaya mahkum edilmişlerdir.

80 yıl sonra yine yeni bir yüzyılın ilk çeyreğinde Türk 
Milleti yeniden “ateşle imtihan edilmek” istenmektedir; 
canları, kimlikleri ve vatanları ellerinden alınmak isten-
mektedir.

Bu kapsamda,Suriye Türkmenleri, Suriye’de yaşanan 
içsavaşın en büyük mağdurlarıdır.

Suriye Türkmenleri, Suriye’nin siyasi ve toprak birliği-
ni ve bütünlüğünü herkesten çok savunmakta, vatan bil-
dikleri bu topraklarda diğer komşuları ile “eşit vatandaş” 
statüsünde özgürce yaşamak istemektedirler.

Suriye’de verilen milli mücadelenin her yerinde ve 
her aşamasında Suriye Türkmenleri vardır ve en ön safta 
savaşmaktadır. Demokratik ve güçlü bir Suriye için yapıl-
ması gereken her fedakârlığı yapmakta ve yapmaya da her 
zaman hazırdırlar. Suriye Türkmenleri; bugün yurtlarını 
vatanlarını ve devletlerini savunmak adına rejim karşıtı 
mücadeleyi bir “onur ve özgürlük” mücadelesi olarak 
görmekteler.

Bu mücadeleyi yönetmek, Türkmen gerçeğini muha-
taplarına anlatmak ve Suriye’nin geleceğinde hak ettikleri 
yeri almak için SURİYE TÜRKMEN MECLİSİ  kurul-
muştur.

Suriye Türkmen Meclisi bünyesinde iki siyasi parti ve 
çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsil edilmektedir. Böl-
gelerden seçilen 360 delegenin katılımı ile ikinci olağan 
kongresini yapan Meclis’in 43 üyesi ve bunlar arasından 
seçilen 12 kişilik bir Yürütme Kurulu bulunmaktadır. Ha-
len Meclis’in başkanı Abdurrahman Mustafa’dır.

“Suriye Türkmenleri Gerçeği”, iyi anlaşılmadan ve 
kabul edilmeden Yeni Suriye’yi kurmak eksik kalacak, 
kalıcı bir barışın tesisi mümkün olamayacak ve yapılanlar 
yanlış olacaktır. Ortadoğu Türklüğü’nü “ zaman ve mekan 
bütünlüğünde” değerlendirmemiz halinde bugün yaşanan-
ları daha iyi anlarız ve geleceği daha doğru öngörebiliriz 
diye düşünüyorum.

ZAMAN; Yeni bir yüzyılın ilk çeyreği hatta yeni bir 
bin yılın başlangıcındayız.Her yüzyılın ilk çeyreğinde 
küresel güçler bir masanın etrafında toplanırlar(!)ve dün-
ya dengelerini yeniden tanzim ederler ve dünyayı yeniden 
paylaşırlar.1815 Viyana Konferansı, 19. Yüzyılın payla-
şım toplantısıdır. Fransız Napolyon’un Avrupa’yı kasıp 
kavuran saldırganlığı sonrasında Avrupa’nın tüm devlet-
leri Viyana’da bir araya gelmiş; Avrupa’nın ve Dünya’nın 
geleceği ile ilgili kararları almışlardır. Bu toplantıya o 
dönem Avrupa’sının en büyük kara ve deniz devleti olan 
Osmanlı Devleti çağrılmamıştır. Bu toplantıda Türklerin 
payına düşen;

ŞARK MESELESİDİR; Küresel güçler, “Türkler bu 
yüzyılda Avrupa kıtasından çıkarılacaktır” kararını ver-
mişlerdir. Gerçekten 100 yıl sonra; 1915 yılında 550 yıl 
yönettiğimiz Avrupa’dan bütünüyle çekilmiş olduk; Tabii 
koca bir vatanı kaybetmenin ötesinde Bilal Şimşir’in tes-
pitlerine göre balkan dağlarında en az 5 milyon insanımızı 
da kaybederek Anadolu’ya geri dönüldü.

18 Ocak 1919 Paris konferansı, yeni bir yüzyılın;20. 
Yüzyılın ilk çeyreğinde yine devrin küresel güçleri bir 
araya geldiler; Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’yı 
ve Dünya’yı yeniden tanzim ettiler. Bize düşen SEVR 
Antlaşmasıdır; Küresel güçler bu defa, “Türkler bu yüz-
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yılda Anadolu’dan geldikleri Ortaasya karanlıklarına geri 
dönecektir” kararını vermiş, hayalini görmüştür.(Kudüs’ü 
Osmanlıdan alan İngiliz General Edmund Allenby’nin ve 
Lozan Antlaşması sonrasında Lord Curzon’un İsmet Paşa-
ya söylediği söz bu kararın ve niyetin açık ifadesidir.)

Büyük Türk Milleti, atalarımız, bedelini kanları ile 
ödeyerek Sevr’i yırtıp attılar; milli Mücadele sonrasında 
imzalanan Lozan Barış antlaşması ile bu topraklarda bir 
milli devlet kurdular. Ancak, yaklaşık 8 milyon kilomet-
rekare vatan toprağı ve milyonlarca can feda edilerek 
bugünkü vatan kurtarılabildi, Ne yazık ki Balkanlar ve 
Ortadoğu Türklüğü kendi kaderine terk edildi. Şimdi yeni 
bir yüzyılın yine ilk çeyreğindeyiz. Küresel güçler yine 
bir aradalar ve coğrafyamızı yeniden tanzim etmenin ka-
rarında; acımasızca Müslüman kanı akıtmaktalar. Büyük 
Ortadoğu Projesi, geçen yüzyıldan yarım kalmış he-
sapların yeniden gündeme getirilme-
si amacı taşımaktadır. Bugün Suriye 
Türklerinin yaşadıkları bu kapsamda 
düşünülmelidir.

MEKÂN; Ortadoğu Bölgesi;
1- Tarihin tüm dönemlerinde önem-

li olmuştur;
Asya Avrupa ve Afrika arasında 

geçiş yoludur.
Su yolları buradadır; Süveyş Ka-

nalı, Kızıldeniz, Basra Körfezi, Doğu 
Akdeniz buradadır.

Petrol ve doğalgaz yatakları bura-
dadır; Hazar Denizi havzası ile birlikte 
dünya rezervlerinin yarısı bu bölgede-
dir.

Tüm semavi dinlerin merkezi bura-
dadır; kutsal bölgedir.

İslam-Türk coğrafyasıdır; Hıristi-
yanlığın yayılma hedefindedir.

Tüm dinler için kutsal bölge olan 
Kudüs şehri, 1187 yılında Selahattin 
Eyyübi yönetimindeki İslam ordula-
rı tarafından Hittin savaşı ile İslama 
kazandırılmıştır. “Hittin Sendromu” 
denilen Kudüs’ün kaybedilmesi, Hıristiyan Batı için bir 
komplekse ve tekrar kazanılması bir ülküye dönüştürül-
müştür. Ortadoğuda yaşanan bölgesel savaşlar aslında bir 
DİN SAVAŞIDIR.

2- Tarihin tüm dönemlerinde o dönemin küresel güçle-
ri bu coğrafyayı kontrol altında tutmak için bu coğrafyaya 
gelmişler ve işgal etmek istemişlerdir; Mısır firavunları, 
Persler, Sümerler, Kafkasya, Orta Asya kavimleri, Roma, 
Bizans, Türkler, Moğollar, Makedonyalılar, İngilizler, 
Fransızlar, Almanlar, ABD ve Rusya; bu coğrafyayı kont-
rol altında tutmak ve Jeopolitik değerini ve tabii kaynak-
larını kullanmak için buraya gelmişler; işgal etmişler ve 
kan dökmüşlerdir.

Günümüzde; “Yeni dünya düzeni” adıyla dünya mil-
letlerine ve “Arap baharı” diyerek Ortadoğu ülkelerine 
dayatılan aslında  ABD İmparatorluğunun dünyaya haki-
miyet esaslarıdır. Bu hakimiyetin amacı; kendi halkının 
temel ihtiyaçlarının sürekli ve emniyetli bir şekilde kar-
şılanabilmesi için dünyadaki tabii kaynak rezervlerine ve 
buralara ulaşan 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. Doğuda Çin ve Japon-
ya, güneydoğuda Hindistan ve Güney Doğu Asya ülkeleri, 
kuzeyde Rusya vardır. Eski küresel güç merkezi ülkeler 
(ABD ve AB ülkeleri) ile yeni küresel güç adayı ülkeler; 
BRİÇ ülkeler; (Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin, bizim 
coğrafyamızın, Avrasya’nın yani Türk coğrafya ’sının et-
rafında bulunmaktadır. Yeni yüzyılın ilk çeyreğinde eski 
küresel güçlerle yeni küresel güç merkezleri savaş mevzi-
lerini bizim topraklarımızda kazmaktadır.

3- Tarihin tüm dönemlerinde, bölge dışı güçler bu coğ-
rafyada kalıcı olamamışlardır.

4- Bu coğrafyada yaşayan halk-
lar; etnik, din ve mezhep farklılık-
larını kimlik haline getirmişler ve 
bunu yaşatabilenler kalıcı olabilmiş-
tir; Bu coğrafyada “milletleşme” 
mümkün değildir veya çok zordur. 
Bu coğrafyada batı tipi bir demok-
rasi inşa etmek çok zordur. Hakim 
unsur olarak görülen Araplık bir 
millet adı değil bir ırk adıdır.

5- Bu coğrafyada yaşayan top-
luluklar, varlıklarını devam ettire-
bilmek için mutlaka bir dış güce 
dayanmak durumunda kalmışlardır; 
Maruniler Fransızlara, Dürziler 
İngilizlere, Nusayriler İran ve Rus-
lara, Kürtler herkese, Sünni Araplar 
ABD’ye, Türkmenler Türkiye’ye 
dayandığı gibi. Bir başka yönüyle, 
bu coğrafyada hesabı olan her ülke 
bu bölgede yaşayan bir gurubun ar-
kasında durmak mecburiyetindedir. 
Her şeye rağmen Rusya’nın Nuseyri 
Beşar Esad’dan, Fransa’nın Maruni-
lerden ve İngiltere’nin Dürzilerden 

vazgeçmemeleri gibi…
6- Suriye bu coğrafyanın kilit taşıdır; her konuda Suri-

ye olmadan hiçbir şey tamam olmaz.
7-Türkiye, bu coğrafyanın tabii lideridir, model ülkesi-

dir, Türkiye el altında tutulmadan bu coğrafyanın kontrolü 
mümkün görünmemektedir; Medeni dünya ya bu coğraf-
yayı taşıyacak ülke Türkiye’dir.

8-Türkiye, Batı değerlerine ve kurumlarına bağlı kala-
rak ancak “bölge ülkesi” olduğunu unutmadan; bu bölgeyi 
1000 yıl yönetmiş olmanın müktesebinde ve sorumlu-
luğunda; bu bölgede yaşananlara ve olması gerekenlere 
Batı-işgalci- sömürgecilerinin penceresinden bakamaz; 
Başkent Ankara jeopolitiği vizyonundan bakmak mecbu-
riyetindedir.

Tarihi bir sonuç olarak şekillenen ORTADOĞU 
BÖLGESİ’NİN KAREKTERİ; dünyanın kaderini belirle-
yen stratejik bir gerçekliktir ve geleceği kuracak en önem-
li faktördür.

Ortadoğu bölgesinin kaderi Türk Milleti’nin elindedir 
ve vereceği karara göre şekillenecektir. Geçmişte de bu 

“Büyük Türk Milleti, atala-
rımız, bedelini kanları ile 
ödeyerek Sevr’i yırtıp at-

tılar; milli Mücadele sonrasın-
da imzalanan Lozan Barış ant-
laşması ile bu topraklarda bir 
milli devlet kurdular. Ancak, 
yaklaşık 8 milyon kilometreka-
re vatan toprağı ve milyonlar-
ca can feda edilerek bugünkü 
vatan kurtarılabildi, Ne yazık 
ki Balkanlar ve Ortadoğu 
Türklüğü kendi kaderine terk 
edildi. Şimdi yeni bir yüzyılın 
yine ilk çeyreğindeyiz. Küre-
sel güçler yine bir aradalar ve 
coğrafyamızı yeniden tanzim 
etmenin kararında; acımasızca 
Müslüman kanı akıtmaktalar.
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böyle olmuştur.
Ortadoğu’nun kapısı: Türklerin elindedir. Ana 

kıtanın(Asya- Afrika- Avrupa) merkezi(Avrasya) bizim 
coğrafyamızdır. Türkiye, bir kenar ülke değil bir merkez 
ülkedir. Kuzeyde Türkiye, Akdeniz’de Kıbrıs, Suriye’de, 
Irak’ta ve İran’da yaşayan 120 milyondan fazla Türk... ve 
bu coğrafyada 1000 yılı aşkın bir siyasi hakimiyetin getir-
diği müktesep ile TÜRK MİLLETİ; tarihte imparatorluk-
lar kurmuş, tesis ettiği medeniyetle birçok halkı asırlarca 
huzur içinde bir arada tutabilmiştir. Geniş Orta Asya 
coğrafyasında yaşayan soydaşlarına kolayca ulaşabilen, 
ayrıca, bir buçuk milyarlık Müslüman dünyasının hamisi, 
potansiyel-Lider bir millet...

TÜRK MİLLETİ VE LİDER ÜLKE TÜRKİYE CUM-
HURİYETİ DEVLETİ…(Küresel güçlerin uykusunu ka-
çıran)BİR KÜRESEL GÜÇTÜR.

Suriye Türkleri meselesi bu çerçevede bir yere konula-
rak incelenmelidir.

Suriye Türkleri işte bu büyüklüğün bedelini bu gün 
canları ile ödemektedir.

Türkiye olarak bu süreçten milli birliğimizi ve kar-
deşliğimizi koruyarak, milli kimliğimizi güçlendirerek 
geçmek mecburiyetindeyiz. Ancak, kendi topraklarımızda 
huzur içinde yaşayabilmek için dünkü vatan bildiğimiz 
coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımız ve soydaşlarımızın 
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. 

İŞİD; Irak Şam İslam Devleti( DEAŞ) Irak ve Şam 
bölgesinde bir suni-şer’i İslam devleti kurmak için ör-
gütlenen ve terör metodlarını acımasızca kullanan bir 
silahlı örgüttür. Öncelikle belirledikleri isim ve isimle 
kendilerine hedef bölge olarak seçtikleri coğrafya çok 
özel anlamlı… IRAK ve ŞAM, Her ikisi de Osmanlı 
Türk Devleti’nin yıkılmadan hemen önceki iki eyaletinin 
isimleri ve Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı coğraf-
yasının paylaşım müzakerelerinde İngilizlerle Fransızlar 
arasında (Sykes- Picot görüşmeleri) kararlaştırılan 
Sunni Arap Devletinin hudutlarının belirlediği bölge… 
(Abdullah Öcalan’ın misak-ı milli hududundan bahsetme-
si ile İŞİD’in iddiası aynı kaynaktan beslendiklerini gös-
termez mi?) Bu bölge aslında geçen yüzyılın ilk çeyreğin-
deki paylaşımın gerçekleştirilemeyen yani kurulamayan 
iki devletin bölgesidir. Sunni bir Arap devleti ve bir Kürt 
devleti; küresel güçlerin küresel projelerinden gerçek-
leşmeyen iki “geçen yüzyıl hesabı”dır. Ancak hesaba 
katılamayan Türk Milleti’nin yok edilemeyeceği gerçeği-
nin yeniden aşabilmek teşebbüsüdür. İnşallah mukadder 
akibet müstevlileri beklemektedir.

Ortadoğu Bölgesinde yani Türk ve İslam coğrafyasın-
da 1850 yılından bu yana var olan tüm ayrılıkçı- terörist 
örgütlerin arkasında Hıristiyan Batı’nın; dün İngilizlerin 
bugün ABD’nin başı çektiği İslam ve Türk düşmanlığı 
yatmaktadır. 1856 Paris Konferansında Viktor Hugo’nun 
açılış konuşması bir defa daha dikkatlice okunmalıdır… 
Milletlerin psikoanalizi yapılmadan milletler arasındaki 
ilişkilerin ve yaşanan her türlü olayın gerçekleri ve muh-
temel sonuçları doğru belirlenemez.

Bu günkü Hıristiyanlığı var eden Birinci Konsül’ün 
toplandığı İZNİK şehrinin Bizans’tan alınarak Anadolu 

Selçuklu Devletine başkent yapan, Hittin savaşı ile kutsal 
Küdüs’ü İslam’a kazandıran, Doğu Roma imparatorlu-
ğunu yıkan hatta Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışını 
hazırlayan VE KENDİ TANIMLAMALARI İLE AD-
LANMIŞ- ÜNLENMİŞ TÜRK MİLLETİ’Nİ, “ geldikleri 
Ortaasya karanlıklarına geri göndermek” hayali, Hıristi-
yan Batı’nın “genetikleşmiş” hasta psikolojisidir.

Bu psikoloji ile bugün Müslümanı Müslümana kır-
dırıyorlar, Avrupa’nın orta yerinde, Bosna’da alenen 
soykırım yapıyorlar, kadınların ırzına geçiyorlar…

İŞİD, birinci sınıf bir ölüm makinası olarak “mad-
de in ABD”dir, Avrupa’dır. Taliban gibi, El Kaide ve PKK 
gibi…Ayrı düştükleri yer, ILIMLI İSLAM çizgisinden 
sapmalarıdır.

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bir suni Arap devleti 
ve bir Kürt devleti kurmak hayali yeni metodlarla uy-
gulanan eski bir haçlı saldırısıdır.

Unutulan husus; bu yerler TÜRK YURDUDUR ve 
TÜRK MİLLETİ kıyamete kadar Yüce Allahın yüklediği 
ilahi misyon üzere TÜRK VE MÜSLÜMAN KİMLİĞİ 
İLE VE BAĞIMSIZ DEVLETİYLE VAR OLACAKTIR. 
Bu ilahi bir kader çizgisidir. 

Türk Milleti’ni yeniden “ateşle imtihan etmek” iste-
yenler, çekişle örs arasında dövülen çeliğe su verdikleri-
nin farkında değiller; az bekleyin, o çelik kılıca dönüş-
mektedir…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugünkü yöneticile-
rinin takip ettiği dış politika bu ilahi kadere aykırıdır. Bu-
günkü iktidar sahipleri, Büyük Atatürk’ün söylediği gibi 
“Müstevlilerin(küresel güçlerin) siyasi emelleri ile şahsi 
çıkarlarını tevhid etmiş gaflet delalet hatta hıyanet erbabı 
ülke yöneticileri” tanımlamasına bire bir uymakta hatta 
iktidar olmaları böyle bir projenin bir parçasıdır.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin EŞBAŞKANI olmak ve 
Amerika Birleşik Devletlerinin Stratejik Ortağı olmakla 
övünmek, bu günkü yöneticileri başkaca hangi vasıfla 
tanımlamamıza imkan verebilir?

Türk Milleti kimliğini tanımayan, Türk milleti’ne 
mensubiyet duymayı ayaklar altına alan, Türklükle ilgi 
tüm değerleri itibarsızlaştıran, farklılıkları ayrıştırarak 
kimlikleştiren; küreselleşen dünyada farklılıklar üzerinden 
Milleti parçalayan ve bunu bir çözüm projesi olarak su-
nan anlayış, politika ve şahsiyet; TÜRK olabilir mi, Türk 
Milleti’ni koruyabilir mi ve geleceğini kurabilir mi?

AKP İktidarı’nın dış politikasını ABD’nin dış politika 
öncelikleri üzerinden takip etmek daha sağlıklı sonuç ve-
recektir. Sonuçta patron ne söylerse o oluyor.

Ancak, unutulmamalıdır! Herkesin bir hesabı varsa Al-
lahın da bir hesabı olacaktır ve mutlak olan O’dur. Ayrıca 
Türk Milleti daha son sözünü de söylememiştir!

Yeise gerek yok; Osmanlı yıkılırken veya Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kurulurken gafil ve hain sayısı bu 
günden nisbi olarak daha çoktu, şartlar daha ağırdı; 600 
yıllık bir imparatorluğun külleri TÜRKLÜK ruhunu sön-
dürememişti; KÖZ KÜTÜKTE yürekten gelen bir milli 
nefesi beklemekteydi…

Türk Milliyetçileri Milli Mücadele’yi dün nasıl baş-
latmış ve başarmışlarsa yeni bir yüzyılın ilk çeyreğinde 
yeniden önümüze konan hain hesaplara ve heveslere yine 
gereken cevabı Türk Milleti ile birlikte vereceklerdir. İN-
ŞALLAH…
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Siyasal İslam üzerine birçok kitap yazılmış olup, bu 
yazıda tarihçesinden, dünya ve Türkiye’deki gelişimin-
den ya da düşünce adamlarından söz edilmeyecektir. 
Bu yazıda siyasal İslam’ın Türkiye’de iktidar koltuğunu 
oturtulmuş olan temsilcisi Adalet ve Kalkınma Partisinin 
7 Haziran 2015’de yapılan seçimde oluşan duruma göre 
geleceği konusunda öngörüde bulunulmaya çalışılacaktır. 

Öncelikle Samir Amin’e göre ‘Siyasal İslam emper-
yalizmin kör müttefikidir. Siyasal İslam mücadelesini 
kültür alanı ile sınırlı tutar. Modern dünyaya ilişkin böyle 
bir ufuk, emperyalist metropollerle bağımlı çevreler ara-
sındaki çelişkileri, toplumsal çatışmaları göz ardı eder; 
bunların yerine kültürlerarası savaşlara öncelik verir. Bu 
da emperyalizmin stratejisiyle uyum halindedir.”  Yani 
siyasal İslam’ın dinsel bir kültür 
çatışması üzerinden kurguladığı ça-
tışma algısının tam da emperyalizmin 
“algılatmak istediği algı” olduğunu 
söylüyor. Bununla birlikte siyasal 
İslam’ın emperyalizmle olan ilişkisi 
bununla sınırlı değil, tam aksine, si-
yasal İslam’ın emperyalizmin sadece 
“kör müttefiki” değil, aynı zamanda 
“siper yoldaşı” da olduğu görülecek-
tir. Siyasal İslam’ın fikir babası ateist 
ve mason olduğu iddia edilen bir isim 
olan Cemalettin Afgani’dir. Fikir ba-
balığını yaptığı siyasal İslam bütün 
İslam coğrafyasında sömürgeci ege-
men güçlerle işbirliği yapan örgütler 
aracılığıyla milli olmaya çalışan dev-
letlere karşı Batı tarafından kullanıl-
mıştır. Örneğin Mısır’da, Türkiye’de 
siyasal İslam gayrı milli bir çizgide 
yer alarak Batı’nın çıkarlarına uygun 
davranmıştır. Türkiye’de 1980 sonra-
sı siyasal İslamcılar önceki dönemle-
rin aksine Batıcı ve faydacı bir çizgi-
yi benimsemişlerdir. 1950-1980 arası 
siyasal İslamcıların antiemperyalist 
söylemleri olmasına rağmen bu söy-
lem millilikten ziyade antikomünist 
çizgide olan ve gerçekte milliliği de 
reddeden bir söylemdi. 

Bu gün İslam coğrafyasında de-
ğişik adlarla anılan terör örgütlerinin 
ortak özelliği, Amerikan çıkarları 

doğrultusunda ilgili bölgelerde terörü bir siyaset aracı 
olarak kullanmalarıdır. Bu da aslında Siyasal İslam’ın 
ve bu düşünceyi dayanak noktası alan terör örgütlerinin 
İslam ile ilgisi olmayan güçlerin güdümünde olduğunu 
göstermektedir. Söylem İslami olsa da Siyasal İslam’ın 
temsilcilerinin yaptıklarına bakıldığında İslam la ilgisi 
olmadığı görülür. 

Siyasal İslam’ın iktidar olduğu ülkelerde yaptığı iki 
önemli uygulama var: Biri hukuk düzenine müdahale, 
diğeri eğitim sistemine müdahale. Türkiye özeline ba-
kıldığında Türkiye için de durumun aynı olduğu, 2002 
sonrası dönem için görülebilir. Bugün Türkiye’de hukuk 
sistemi alt üst yapılarak bir sivil vesayet oluşturulmuştur. 
Hukuk sisteminin yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisinin 

eğitim sistemini de aklı ve bilimi dış-
layan, milli olmayan, ne yetiştirdiği 
belli olmayan bir sisteme dönüştür-
düğü görülmektedir. Ayrıca 65 üyesi 
olan OECD ülkeleri içinde mate-
matik, fen bilimleri ve okuduğunu 
anlama alanında yapılan sınavlarda 
43-44. sıralarda yer bulan, başarısız 
ve hantal bir yapıya dönüştürmüştür. 
Yine eğitim sistemi içinde dershaneyi 
kanunla yasaklaması, bunun yerine 
“temel lise” ucube yapıları icat et-
mesi ile pusulasız gemi misali ülke 
eğitiminin ve gençliğinin geleceği 
ile oynamaktadır. Kamunun eğitim 
kalitesini düşürerek parası olan oku-
sun demek istemekte, insanları özel 
okullara zorlamaktadır. Yine AKP 
iktidarı döneminde yöneticilere rotas-
yon uygulanmış, daha sonra bundan 
vazgeçilerek özlük hakları olmadan 
görevlendirme yoluna gidilmiştir. 
Şimdi ise öğretmenlere rotasyon 
uygulaması yapılacaktır. Eminiz ki 
yakın zamanda bu uygulamadan da 
vazgeçilecektir. Çünkü AKP iktidarı 
hukuk ve eğitim sisteminde yaptığı 
bütün değişiklikleri ülkenin ve genç-
liğin geleceği için değil, üniter milli 
devlete karşı olduğu için ve kadrolaş-
mak için yapmıştır. Fen lisesi, sosyal 
bilimler liselerinin proje okulları ola-
rak adlandırılması ve öğretmenlerinin 

SONUN BAŞLANGICI: 7 HAZİRAN SEÇİMİ

Barlas BAŞTUĞ

“Bu gün İslam 
coğrafyasında 
değişik ad-

larla anılan terör 
örgütlerinin ortak 
özelliği, Amerikan 
çıkarları doğrul-
tusunda ilgili böl-
gelerde terörü bir 
siyaset aracı olarak 
kullanmalarıdır. Bu 
da aslında Siyasal 
İslam’ın ve bu dü-
şünceyi dayanak 
noktası alan terör 
örgütlerinin İslam 
ile ilgisi olmayan 
güçlerin güdümün-
de olduğunu gös-
termektedir.”
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mülakatla alınması kadrolaşmanın kilit noktasıdır. AKP 
rotasyon ile başarılı olan Anadolu liselerinde de aynısını 
yapmak istiyor. Bu AKP açısından önemli bir durum an-
cak hâlâ herhangi bir muhalefet partisinin konu ile ilgili 
bir girişimde bulunmaması da düşündürücüdür.

AKP ekonomide de Türkiye’yi bir açık pazar haline 
getirmiştir. Asıl tahribatı ise yokluklar içinde kurulan 
devlete ait işletmelerin, Türk milletinin aleyhine olacak 
biçimde blok satış yöntemiyle yabancılara satılmasıdır. 
Burada ülkenin üretim beceresi elinden alınarak, tabir 
caizse Batı’nın ekonomik işgalini sağlamıştır. Ekonomi 
borcu borçla kapat mantığıyla yönetilmiş, üretim yapan 
sanayiciler inşaat gibi diğer sektörlere yönelmiştir. Buna 
paralel daha çok ithalat yapılmış ve cari açık patlamıştır. 
Şimdi Batı bu zayıflığı ülkenin kısa vadede federasyona 
(yani gayri milli bir devlete) ve orta vadede bağımsız 
Kürdistan devletinin kurulması için kullanacaktır. Kaldı 
ki yaklaşmakta olan ekonomik kriz söylentileri bu sürecin 
çok da uzak olmadığını göstermektedir. Ahlaki tahriba-
tının büyüklüğü henüz yeterince algılanamamış olmakla 
birlikte beklentilerin ötesinde olduğu düşünülmektedir. 
Ahlaki erozyon başlı başına bir yazı konusudur.

Ülkenin bir dönüşüm sürecinden geçirilerek federa-

tif (aynı zamanda gayrı milli) bir devlet haline gelmesi, 
devasa bir medya aygıtına, seçimlerde kullanılan devasa 
devlet kaynaklarına ve diğer devlet unsurlarına rağmen 7 
Haziranda büyük bir darbe almıştır. Türk milleti 13 yıldır 
sineye çektiği siyasal İslam uygulamalarını onaylamadı-
ğını, milli devletten yana olduğunu göstermiştir. Şimdi 
sıra millete umut verecek olan “milli” politikaları savu-
nan muhalefet partilerindedir. 

Sonuç olarak siyasal İslam’ın Afrika’da başlayan 
gerilemesi Türkiye’de de görülmektedir. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta Türkiye’nin milli bir devlet olma-
sını istemeyen Batı’nın yeni tuzaklarıdır. Güzel dinimizin 
adını kullanarak terör uygulayan terör örgütleri ve siyasal 
İslam’ın temsilcileri gibi kullanışlı bir aracı Batı kolay 
kolay bırakmak istemeyecektir. AKP’ye kendi içinde bö-
lünüp yeni bir yapılanmayla yola devem eder ya da her 
seçimde biraz daha fazla oy kaybına uğrayarak öncekiler 
gibi tarihteki yerini alır. Baskı ortamının azalması, çıkar 
ortaklıklarının bozulması ile çöküşü hızlanacak, Türk 
milleti yoluna devam edecektir.
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KAYSERİ’DE YÜKSEK TÜRK KÜLTÜRÜNE ÖNEMLİ HİZMETLERİ OLAN 

Söyleşi: Osman KARABABA
 Bilgiyurdu Dergisi

BİLGİYURDU: Sayın Hocam, önce kendinizden 
bahsetmenizi istiyoruz. Kim bu Hüseyin CÖMET? Söz 
sizde:

-1946’da Gesi’ye bağlı Vekse Köyü’nde dünyaya 
geldim. İlkokulu köyümde, Ortaokulu Gesi’de, liseyi 
Kayseri Lisesinde okudum. 1968 yılında Selçuk Eğitim 
Enstitüsü’nden Fen Bilgisi öğretmeni olarak mezun ol-
dum. İlk göreve Kayseri İmam Hatip Okulu’nda başla-
dım. Askerliğimi Asteğmen olarak Erzincan 59.Topçu 
Er Eğitim Tuğayı’nda 1973 yılında tamamladım.  Aynı 
yılın 25 Mayısında Pempe Cömert ile evlendim, iki kızım 
var. Askerlik dönüşü bir müddet İmam Hatip Okulu’nda 
çalıştıktan sonra rahmetli Mustafa Oğuzkan’ın ısrarıyla 
1975-1977 yılları arasında Kayseri Kız Öğretmen Okulu 
ve Kayseri Eğitim Enstitüsü’nde görev yaptım. 1979’da 
Kars’a sürgün edilince meslekten istifa ettim. 1984’te tek-
rar mesleğime dönerek Kayseri’de Atatürk Sağlık Meslek 

Lisesi’nde göreve başladım. 1989’da Kayseri İl Kültür 
Müdürlüğü’ne atandım. Ancak hizmetlerimden rahatsız 
olan, devrin Kültür Bakanı tarafından Zonguldak İli’ne 
sürüldüm. Bir müddet sonra burdan Erciyes Üniversitesi-
ne idari görevle atandım. Burada sekiz yıl Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanı olarak görev yaptım. 2001’de 
burdan KAYTAM (Kayseri Ve Yöresi Tarih Araştırmaları 
Merkezi)’ne akademik kadro ile uzman olarak atandım ve 
on yıl burada çalıştıktan sonra 2010’da isteğimle emekli 
oldum. 

BİLGİYURDU: Sizin Kayseri’de Türk kültürüne 
büyük hizmetlerinizin olduğunu, özellikle Osmanlı arşiv 
belgelerinden yararlanarak hazırladığınız eserlerle ta-
rihin dehlizlerine gömülmek üzere olan değerlerimizin 
gün yüzüne çıkmasına vesile olduğunuzu yakından bili-
yoruz.

Türklüğe saldırının salgın bir hastalık halini aldığı, 
Anayasanın yok sayıldığı, adaletin boğazlandığı bu zamanda... 

Temeli Türk kültürü ve Türk kahraman-
lığı olan Türkiye Cumhuriyeti çok sıkıntılı, 
sorunların yumaklaştığı günlerden geçiyor. 
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü muhafaza 
edemeyeceği gibi bir korku ve endişe git gide 
yayılıyor.

Ancak yeise asla geçit yok! Afakı kaplasa 
da kara bulutlar, ülkü pınarları aktıkça yeşe-
rir umutlar...

Tarih, Türk insanının yeise düştüğünü he-
nüz kaydetmemiştir ve kaydedemeyecektir 
de... Çünkü her devirde Türk milletinin önün-
de yürüyen isimsiz kahramanlar, ona yol 
gösteren, millî şuuru aşılayan, ünvansız fikir, 
düşünce adamları, eğitimin adsız şahikaları 
hep zuhur etmiştir. 

Biz de bu yüzden Kayseri’de Osmanlıca-
dan günümüze kazandırdığı eserlerle yüksek 
Türk kültür ve tarihine büyük hizmet etmiş, 
Türkçü, ülkücü, ilimizin Türk milliyetçilerin-
den fedakâr insan Hüseyin CÖMERT’le bir 
söyleşi gerçekleştirmek istedik. Sağ olsun 
bizi kırmadı ve duygu ve düşüncelerini sami-
mice Bilgiyurdu okurları için paylaştı. 

Hüseyin Cömert İLE TARİHİ SÖYLEŞİ
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Eski alfabeyle yazılmış kitaplara, 
Osmanlı Türkçesine bu ilginiz ne-
den ve nasıl başladı? 

-Okuduğum kitaplarda eski yazı 
ile yazılmış notlar ve bölümlere 
rastlıyor ve bunları okuyamadan ge-
çiyordum. Bundan dolayı kendi ken-
dime “eski yazı”  sana lazım olacak 
bunu belle dedim. Bunun için çeşitli 
kaynaklara müracaat ettimse de mu-
vaffak olamadım.  1977’de “Pratik 
Osmanlıca Rehberi” diye bir kitap 
aldım. Bu beni sardı ve çok kolayca 
on gün kadar bir zamanda alfabeyi 
öğrendim ve akşamları da evde eski 
belgeleri okuyarak okumamı ilerlet-
tim.

BİLGİYURDU: Türk milletine 
büyük zahmet ve üstün gayretle ka-
zandırdığınız bu eserler neler? Bu 
eserlerin tarih içerisindeki önemi 
nedir?  Türk kültürü ve tarih pence-
resinden bakıldığında Kayseri’nin 
bu konuda yeri ve önemi hakkında 
neler söylemek istersiniz?

- Anam 1919 doğumlu olup ilkokul mezunu idi. Biz 
çocukken, anamız boş zamanlarında evdeki halk edebi-
yatıyla ilgili kitapları okurdu. Tandırda ekmek pişirirken 
de “ Meşeler Gövermiş Varsın Göversin, Kamayı Çektim 
Kından, Makaram Sarı Bağlar Kız Söyler Gelin Ağlar, 
Dağlar Dağımdır Benim Gam Ortağımdır Benim,  Allı 
Turnam, Karadır Kaşların Ferman Yazdırır, Cezayir…” 
gibi çok güzel türkü ve havaları söylerdi, bende huşu içe-
risinde dinlerdim. Ayrıca köyde düğünlerde sabah davul 
ve zurnanın çaldıkları “seher davulu” havalarını dinle-
menin sevap olduğunu söyleyerek bizi uyandırırdı ve 
sanatçıların icra ettikleri saba makamında ezgileri büyük 
bir zevkle dinlerdik. O havalar hala ilk günkü dinlediğim 
şekliyle ruhumun enderin köşesinde durmaktadır. Ayrıca 
anam kitabı ve kitap okumayı kutsardı. Bunun için kitap 
okumamızı durmadan teşvik ederdi.  İlkokul üçüncü sı-
nıfta okurken ilk defa gezici bir kütüphane ile karşılaştım. 
Buradan aldığımız kitapları okuduktan sonra ödev olarak 
özetini çıkartıp öğretmenimize verirdik, böylece farkın-
da olmadan çevremin etkisi ile kitap okuma alışkanlığı 
kazanmıştık. Gesi’de Ortaokulun zengin bir kütüphanesi 
vardı. Burada şark ve batı klasiklerinin yanında Milli 
Eğitim Bakanlığının bütün yayınları mevcuttu.  Kışın bir 
buçuk saatlik öğle paydosunda burada gazete ve kitap 
okur,  bazen de kitapları ödünç alırdık. Hatırımda kaldığı 
kadarıyla Victor Hugo, Balzac, Talat Paşa-Enver paşa, 
Ziya Gökalp, Mehmet Akif, Ömer Seyfettin, Feridun 
Fazıl Tülbentçi… gibi nice yazarların eserlerini ve hayat 
hikâyelerini okuduk.  Daha sonra öğretmenliğimin ilk 
yıllarında “Kayseri Tarihi” adlı eseri bulunan merhum 
Kazım Özdoğan’ın kitaplarının yer aldığı, adeta bir Tür-
koloji koleksiyonu niteliğindeki Tacettin Özdoğan’ın kü-
tüphanesinden çok istifade ettik. Kimler etmedi ki...

Türk kültürüyle ilgili eserleri okurken, asıl doğup 
büyüdüğümüz ve üzerinde yaşadığımız bölgeyi de öğ-
renmek istiyor idik. Zira “kendini bil” veya “kendini 
bilen Rabbini bilir” deniliyor. Öyle ise kendimizi bil-

mek için önce doğup büyüdüğümüz 
çevreyi bilmemiz gerekir. Kısacası 
kendimizi tanımak, bulunduğumuz 
mahalli kültürü tanımakla mümkün-
dür. Mahalli kültürü bilmeden milli 
kültürü, milli kültürü öğrenmeden 
de evrensel kültürü ve düşünceyi 
öğrenmek mümkün değildir. İşte 
bu mülahaza ile 1986’dan sonra 
bütün çalışmamı Kayseri üzerine 
yoğunlaştırdım. Kültür Müdürü 
olarak görevde bulunurken mesai 
arkadaşlarımızla birlikte Kayseri ile 
ilgili (Kayseri Meşhurları-A.Nazif 
Efendi, Kayseri ve Yöresi Ağıtları-E.
Kalkan, Kayseri Tarihi-Halit Erki-
letlioğlu, Kayseri Tarihi Eserleri-Ali 
Yeğen, Çanakkale’den Hicaz’a Harp 
Hatıraları-H.Özkök, Kayseri’de 
İlk Nüfus Sayımı 1831-H.Cömert, 
16.yy Başlarında Kayseri-M.İnbaşı, 
Kayseri’de Kitap ve Kütüphane-İl 
Halk Kütüphanesi) adlı eserleri 
yayımlamak şerefine nail olduk. Bu-
radan hareketle şunu müşahede ettim: 

Kayseri’nin musikisi, mutfağı, mimarisi, sosyal kültürel 
ve demografik yapısı bilinmeden yazılacak olan bir Türk 
Kültür Tarihi eksik kalacaktır. Kayseri bu yönüyle bilin-
mesi gereken önemli bir Türk beldesidir.

BİLGİYURDU: Meslek hayatınıza Fen Bilgisi öğ-
retmeni olarak başladınız, İmam Hatip, Sağlık Meslek 
Lisesi gibi birçok okulda çalıştınız. Ardından İl Kültür 
Müdürü olarak, yüksek Türk kültürüne hizmette epey 
bir mesafe kat ettiniz. Sonra Erciyes Üniversitesi Kültür 
Dairesi Başkanlığında bulunduğunuz o heyecan ve şevk 
dolu yıllarınız sürdü...

Peki, hayatınızın bu verimli ve ama bir o kadar yo-
kuşlu kesitinden biraz bahseder misiniz?

- Şunu belirtmeliyim ki Kayseri’de, Kayseri ile il-
gili eserlerin basımı 1986 yılında Kayseri Kültür Haf-
tası programı içerisinde, programı hazırlayan değerli 
heyetin önerileri ile dönemin Valisi merhum Yüksel 
Çavuşoğlu tarafından başlatılmış ve akabinde Ahmet 
Nazif Efendi’nin “Mirat’ı Kayseriye”, merhum Kazım 
Yedekçioğlu’nun “Kayseri Ağzı Deyimler” adlı eserleri 
bastırılarak kültür hizmetine sunulmuştur. Daha sonra 
Kültür Müdürlüğü görevin de bulunurken merhum Vali 
Y. Çavuşoğlu, Ahmet Nazif Efendi’nin “Kayseri Meş-
hurları” adlı eserini bastırmak için girişimde bulundu ve 
birlikte bu eserin basımını sağladık. İşte bundan sonra 
belirttiğim gibi ekibimizle birlikte bizler de bu geleneği 
devam ettirerek yukarıda adlarını yazdığımız eserleri ya-
yınlama fırsatını bulduk. 

Üniversitede görev yaptığım dönemde Sayın Rektör 
Mehmet Şahin Beyefendi 1986 yılında başlayan ve daha 
sonraları devam ettirilemeyen “Kayseri Kültür Haftası” 
nı kutlamaya karar verdiler.  Kayseri Valisi Sayın Saffet 
Arıkan Bedük Beyefendinin de desteği ve Üniversite-Va-
lilik ortak işbirliğiyle 1994’te bu haftayı oldukça yoğun 
bir programla kutladık.  Sonraki yıllarda  “Kayseri Kültür 
Haftası” içerisinde Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümünün 
hazırladığı “ Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü Kayse-

“Mahalli kültü-
rü bilmeden 
milli kültürü, 

milli kültürü öğren-
meden de evrensel 
kültürü ve düşün-
ceyi öğrenmek 
mümkün değildir. 
İşte bu mülahaza 
ile 1986’dan sonra 
bütün çalışmamı 
Kayseri üzerine yo-
ğunlaştırdım.”

Gençlik Dergisi 25



ri ve Yöresi Tarih Sempozyumu” yapıldı ve bu sempoz-
yumlarda sunulan bildiriler dört ayrı kitapta toplanarak 
yayımlandı. Böylece Kayseri kültürünün bilinmeyen 
yönleri aydınlatılmış oldu. Tabi bu faaliyetler ilgi görmüş 
olmalı ki bunların bir devamı niteliğinde olan Hacılar, 
Tomarza,  İncesu, Develi, Yahyalı.. Gibi ilçelerin yöneti-
cileri de kendi beldeleri ile ilgili sempozyumları yaparak 
kitap halinde yayımladılar.  Bu arada Kayseri Ticaret 
Odası ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi de devreye gire-
rek birçok eseri bastırdılar. 

Ayrıca Sayın Mehmet Şahin’in desteğiyle Ankara’da 
bulunan, sanıyorum 90 bin sahifelik “Kayseri Şeriye 
Sicilleri” nin mikrofilmleri alınarak üniversite tarih bö-
lümünde değerlendirilip trans kipleri yapıldı. Böylece 
Kayseri’nin Osmanlı yönetiminde bulunduğu son 500 
yıllık dönemine ait siyasi, ekonomik ve kültürel yapısını 
aydınlatan bilgilerde gün ışığına çıkartılmış oldu.

 Bu dönemdeki çalışmalarımız arasında yer alan 
önemli bir faaliyetimizde sayın Mehmet Çayırdağ ile 
birlikte Kayseri  İl Özel İdare Müdürlüğünde bulunan 
geçmiş döneme ait tapu, vergi kayıtları ve nüfus ve bina 
kayıtlarının da bulunduğu iki yüz civarında binlerce sahi-
fe tutan bir arşivi Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi 
Tarih Araştırmaları Merkezi ne (KAYTAM)  kazandırdık.  
Tabi bu belgelerin üniversiteye intikali öyle kolay olmadı. 
Dönemin valisi onayladığı halde İl Özel İdare Müdürü 
direndi ve bu belgeleri kağıt fabrikasına göndereceğini 
tarafımıza ifade ettiler. Sağ olsunlar, Dr. Faruk Ortaköy-
lüoğlu arkadaşımız siyasi nüfuzunu kullanarak meseleyi 
hallettiler, kendilerine burada teşekkürlerimi bildirmeden 
geçemeyeceğim.

İşte 2001 yılından itibaren KAYTAM’da bu İl Özel 
İdareden gelen belgeler ve şeriye sicilleri üzerinde tam on 
yıl çalışarak neticesinde: “19.yy’da Kayseri”, “19.yy’ da 
Talas, Tavlusun, Germir, Koramaz Vadisi, Gesi Vadisi”, 
Türkçü Gazeteci Yunus Bekir (Yaşar Elden ile birlikte), 
“Kayserili Mustafa Remzi Bey’in Hatıraları”, “1844-
1875 Yılları Arasında İncesu” gibi eserleri hazırlayabil-
dim. 

 Burada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim, eser-
lerimin bazıları  “Kayseri Uluları”nı rahatsız ettiğinden 
basımı engellendi. İşte bu sırada dostum İrfan Birol 
devreye girerek hiçbir maddi menfaat kaygısı gütmeden 
sadece kültür hizmeti için benim hazırladığım bu eserle-
ri yayımlama lütfunda bulundular.

BİLGİYURDU: Sayın Hocam, Türkçü, Türk milli-
yetçisi olmanızda etkenler nelerdi?  

-Doğup büyüdüğüm köyüm çok büyük olamamak-
la birlikte (60 hane-1914) sanıyorum 50’nin üzerinde. 
Birinci Cihan Harbi ve müteakiben İstiklal Harbinde 
50’den fazla şehit vermiş bir küçük beldedir.  Burada yani 
Vekse’de en çok şehit veren ailelerden birisi de bizim 
ailemizdir. Adını aldığım dedem Hatipoğlu Hüseyin 27 
Nisan 1916 tarihinde Kut’ul Amare’de İngilizlere karşı 
44. Kayseri Alayında (Kasap Alayı, General Tavsendi 
esir alan meşhur alay) savaşırken şehit olmuş. Yine aynı 
alayda savaşan dayım Emir Mehmetoğlu Kasım Efendi 
İngilizlere esir düşmüş ve Hindistan esir kamlarında beş 
yıl esaretten sonra dönüşte Kızıldeniz’de vefat etmiş. 
Dedemin kardeşleri Kara Ali, Kara Ahmet Çanakkale 
Cephesi’nde şehit düşmüşler. Ayrıca babamın dayı ve 

teyzesinin çocukları da hep bu cephelerde şehit düşmüş-
lerdir. Akrabamız Hidayet Efendi ( Özkök) Çanakkale’de 
savaştıktan sonra Hicaz Cephesi’nde Medine Müda-
faasında Fahrettin Paşanın karargâhında bulunmuş ve 
akabinde 1919 Şubatında İngilizlere teslim olmuşlar 
ve iki yıl Mısır’da esir kampında kaldıktan sonra köye 
dönmüş ve hiç beklemeden İstiklal Harbine iştirak etmiş 
bir kahramanımız idi. Dedemden hatıra olarak amcam 
ve babam kalmış, ailemiz bu ikinden çoğalmıştır. İşte, 
sofrada yemek yerken, kışın o uzun gecelerinde odalar-
da otururken geçmişe dair belirttiğim hadiseler ve şehit 
olanların hikâyelerini büyüklerimiz anlatırlar bizler de 
dinlerdik. Babam rahmetli 1937-1944 yılları arasında iki 
sefer silâhaltına alınmış ve toplam 42 ay askerlik yap-
mış, Çanakkale’yi avucunun içi gibi bilirdi. 2000 yılında 
çocuklarla birlikte Çanakkale’yi gezdim, ama babamın 
anlattıklarının hiç birini bulamadım.  Şurası malumdur ki, 
kişiliğimizin kazanıldığı ve kültür harcımızın yoğrulduğu, 
kısaca bizi biz yapan en büyük unsur, yetiştiğimiz çev-
redir. Belirttiğim ortamda yetişip de Türkçü olmamak 
eşyanın tabiatına aykırıdır. Kader bakınız ki “Hidayet 
Özkök’ün Harp hatıraları”nı, dedemin “Kayseri 44. Ala-
yının hikayesi”ni yazmak ben fakire nasip oldu. 

BİLGİYURDU: Meslek hayatınızın dolu dolu geç-
tiği o en yoğun zaman içerisinde sosyal faaliyetlerde de 
ciddi çalışmalar sergilediğinizi ve bu arada Ülkücü Der-
nek ve Kuruluşlarda da çalışmalar yaptığınızı biliyoruz.  
Hatta bir süre Büyük Ülkü Derneğinin Genel Başkanlı-
ğında bulundunuz. 

Şimdi, size sizi soralım: Yani Kayseri’de bir dönem 
Türk kültürüne damgasını vuran Hüseyin Cömert’in 
Türkçülük, ülkücülük ve Türk milliyetçiği yönü hakkın-
da neler söylemek istersiniz?

 -Evet, 1972 yılında genel merkezi Kayseri’de olmak 
üzere rahmetli arkadaşımız Muzzaffer Tok ve arkadaşları 
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tarafından Büyük Ülkü Derneği kurulmuş idi. Derneğin 
kuruluş safhasında ben askerde olduğum için görev ala-
madım. Daha sonra şimdiki Sahabiye Medresesi içerisin-
de kiralanan birkaç odada 1973 yılından itibaren Büyük 
Ülkü Derneği faaliyete geçti ve Yurdun birçok il, ilçe, 
köy ve mahallerinde şubelerini açarak faaliyetlerini sür-
sürdü. 1974 yılında yapılan kongrede Genel Başkanlığı 
Muzaffer Tot’tan devraldım. Yönetim kurulumuzda sayın 
Mustafa Öztürk, sayın Güray Artuner, sayın Seyit Sevgin, 
sayın İzzet Tunç, merhum Celal Toprak ve Osman Eren 
gibi değerli arkadaşlarımız yer aldılar. Dernek olarak hep 

kültürel faaliyette bulunduk. Gençlerin önce iyi eğitim 
almalarını ve meslek sahibi olmalarını, Türk kültürünü 
ve Türk Milliyetçiliğini benimsemelerini teşvik ettik ve 
bunda da çok büyük bir mesafe aldık. O günlerde, birlikte 
çalıştığımız genç ihtiyar bütün arkadaşlarımızla Türk mil-
liyetçiliği konusunda hâlâ aynı hassasiyetleri paylaşırız. 
Ocağımızdan yetişen genç arkadaşlarımız o günlerdeki 
onur ve haysiyetlerini, fikir ve düşüncelerini aynen de-
vam ettirmektedirler.

BİLGİYURDU: Türk milletine hizmette büyük me-
şakkatlere katlanmanıza sebep, duygu, azim, şevk, heye-
can ve şuurun kaynağı nedir? 

- Fikir ve düşünce alanında, ideolojik düşünceye sahip 
insan ve idealist düşünen insan olarak iki tip insandan 
bahsedebiliriz. İdeolojilerin belli başlı vasıfları, bilindiği 
gibi: Dünyaya ve meselelere tek pencereden bakmalarıdır. 
Ayrıca ideolojiler ya geçmişi yada geleceği dert edinirler; 
günü hiç kale almazlar. Yine ideolojiler kolektif oldukla-
rından buralarda kişisel başarıya değer verilmez, zira ba-
şarı olursa ideolojiye, başarısızlık ise kişiye yıkılır ve ba-
şarısız kişiler hain olarak saf dışı edilirler, eleştiri yoktur. 
Bunun içindir ki ideolojiler durmadan hain yetiştirirler. 
İdealist insan kendi yolunu kendisi tayin eden ve varacağı 
hedefi kendisi belirleyen insandır. Sonuçta başarı ve ba-
şarısızlık kendisine ait olduğundan kimseyi suçlamaz ve 
hiçbir şeyden sızlanmaz; acılarında da sevinçlerinde de 
hep mutludur, omuzu dimdiktir, kimseye eyvallahı yok-
tur, ayakkabının ökçesine sağlam basar. 

Şair Hayâti Vasfi’nin: 
“Yağlı aşın tadı bol etle amma
Softanın dostluğu davetle amma
Şimdiki asalet servetle amma
Eksik olmaz itte pire, yanaşma” dediği gibi, idealist 

insan “pireli muhitler”den uzak durur.
BİLGİYURDU: Sayın Hocam, malumunuz, bu 

milletin hayat kaynağını teşkil eden millî ve manevi 
değerlerin gelecek nesle aktarılması hayati ve zaruri 
bir meseledir. Bu konuda siz, üzerinize düşeni fazlasıy-
la yapmış olmanın şerefini ve gururunu taşıyorsunuz. 
Ne mutlu size... Ancak günümüzde görünen odur ki, 
şimdiki genç beyinler millî değerlerden habersiz, koz-
mopolit... Genelde de toplumun millî ve dinî hassasiyeti 
körelmiş, yüksek zevatların hısızlığı Müslümanlaştırılmış 
vaziyette... İhanet meşrulaştırılıp hainler Meclis’e sokul-

muştur. Türklüğe saldırı salgın bir hastalık halini aldı. 
Bu gidiş Türk milletinin bekasını sekteye uğratır mı? 
Yoksa var olmak için ileride ağır bir bedel mi öderiz? Ne 
dersiniz, endişemiz yersiz mi? 

- Her mezhepten, her soydan, her düşünceden herkes 
şunu iyi bilmeli ki, hepsi bu topraklardaki varlıklarını 
Türk milletine borçludurlar. Türklük yok olursa kendile-
rinin var olacaklarını mı sanıyorlar. Türk’e hakaret moda 
haline geldi, ama bu sahiplerini küçültür. Bu insanlar, bu 
gün olmazsa yarın er veya geç ilim terazisine çekildikle-
rinde belki kendileri olamayabilirler, ama torunları çok 
mahcup olacaklardır, milletin içerisinde başları dik olarak 
gezemeyeceklerdir. Bunun da böyle bilinmesini istiyo-
rum ve bu tipleri insan olarak bile görmüyorum. Merhum 
Faruk Sümer Hoca’ya Bağdat’ta bir konferansta sorarlar: 
“Bağdat Osmanlı döneminde mi yoksa şimdi mi daha 
gelişmiştir”? Rahmetli cevap olarak: “ekonomi uzmanı 
değilim, ama şunu da ben size soruyorum: Bağdat Türk 
yönetiminde olmasa idi şimdi sizler şu sıralarda oturuyor 
olabilir mi idiniz ”. Cevap sessizlik ve öne eğik başlar...

BİLGİYURDU: Malumunuz, milletleri tamamen 
yok etmenin yolu, dilini ve millî kültürünü yozlaştır-
makla başlar. Ülkenin siyasi bir kaosa doğru sürüklen-
diği bugünlerde Türk gençliğine hangi mesajları iletme-
mizi istersiniz?

-  Şunu bana sorarsanız “Güçlü insan kimdir?” diye, 
“meselesini bilendir”, derim. Bilgiden daha büyük güç 
yoktur. Onun için çok okumalıyız ve sağlam bilgi sahibi 
olmalıyız.

BİLGİYURDU: Sayın Hüseyin Hocam, bize zaman 
ayırıp düşünlerinizi paylaştığınız için size çok teşekkür 
ederiz.

“Fikir ve düşünce alanında, ideolojik 
düşünceye sahip insan ve idealist 
düşünen insan olarak iki tip insan-

dan bahsedebiliriz. İdeolojilerin belli 
başlı vasıfları, bilindiği gibi: Dünyaya ve 
meselelere tek pencereden bakmaları-
dır. Ayrıca ideolojiler ya geçmişi yada 
geleceği dert edinirler; günü hiç kale 
almazlar. Yine ideolojiler kolektif olduk-
larından buralarda kişisel başarıya değer 
verilmez, zira başarı olursa ideolojiye, 
başarısızlık ise kişiye yıkılır ve başarısız 
kişiler hain olarak saf dışı edilirler, eleşti-
ri yoktur. ”
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UYGUR TÜRKLERİ

Yüzyıllardır devam eden emperyalist proje ve istilalar 
sebebiyle, Türkistan Coğrafyası, bütünlüğünü kaybetmiş-
tir.

Emperyalist politikaların en güçlülerinden olan Rus 
emperyalizmi, Batı Türkistan coğrafyasını önce tek parça 
halinde uhdesine alıp daha sonra, onu, beş-altı dilim ha-
linde parçalara ayırarak, zamanla, kendine bağımlı hale 
getirmeyi başarmıştır.

Bir diğer güçlü emperyalizm örneği olan Çin emper-
yalizmi de, sanki Ruslarla işbölümü yapmışçasına, Doğu 
Türkistan’ı tek parça halinde alıp, onu, birkaç parçaya ayı-
rarak, emellerine uygun bir tarzda şekillendirmeyi başar-
mıştır.

Hem Rus emperyalizmi hem de Çin emperyalizmi, sı-
nır tanımayan politik yaklaşım biçimleriyle, komünizmin 
sağladığı avantajları da kullanarak, hâkimiyetleri altına al-
dıkları Türkistan coğrafyasını yeniden yapılandırma yolu-
na gittiler ve bir anlamda bu yolda ciddi bir başarı da elde 
etmiş oldular.

Sosyolojik olarak, millet olabilmenin çok önemli şart-
ları vardır. Bu önemli şartların başında dil, kültür, toplum 
ve tarih birliği gelmektedir. Buna göre, birliğin bu şartları, 
ortadan kaldırıldığı takdirde, söz konusu birlik, ayrılıkçılık 
esasına göre şekillendirilebilecektir.

Yukarıda izahını yaptığımız Türkistan’ın Rus ve Çin iş-
gallerinden önce dil, kültür, toplum ve tarih birliği mevcut 
idi. Bu mevcudiyet, devam ettirilebilmiş olsaydı, günümü-
zün dünya politikalarının çok farklı boyutlarda olması ka-
çınılmaz hale gelmiş olurdu. Ancak, bugün gelinen nokta-
da, Rus ve Çin emperyal politikalarının zorlama bir sonucu 
olarak; parçalanmış bir coğrafya, bütünlüğünü yitirmiş bir 
dil ve kültür birliği, yeniden oluşturulmuş parçalı bir ta-
rihsel tecrübe ve bunların sonucuna göre ortaya çıkmış bir 
toplumsal bölünmüşlük gerçeği karşımızda durmaktadır.

Yukarıda ifade etmiş olduğumuz bölünmüşlük, Türk 
dünyasının hem Batı hem de Doğu Türklüğünün problem-
lerinin tamamının odak noktasıdır. Ortak problem algısı ve 
çözüm birlikteliği, dünyada kendine haklı ve güçlü bir yer 
oluşturabilme mücadelesi gibi olguların başarısızlığının da 
ana nedeni bu bölünmüş yapısal boyuttur.

Bu bütünlüğün belki de en önemli parçalarından birini 

Uygur Türkleri oluşturmaktadır. Uygur Türkleri adlarına 
yakışır bir biçimde, “uygar”, “medeni”, “şehirli” veya  
“yerleşik” Türkler anlamını taşıyan bir Türk boyudur. Bu 
adı almalarında çok eski dönemlerde toprağa yerleşmiş ve 
göçebeliği bırakmış  olmalarının ve yine eski dönemlerde 
kurmuş oldukları çok güçlü sosyal ve ekonomik düzenin 
büyük bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle, sulamalı tarı-
mın, ipotekli ticari işlemlerin ve hatta bankacılık ve bor-
sacılığın dünyadaki ilk örneklerini Uygurların vermiş ol-
ması, bu medeniyet seviyesinin nerelerde olduğunun açık 
ispatları niteliğindedir.

Uygurların yukarıda izah edilen bu özellikleri, onların 
Türk boyları içerisinde güçlü geleneksel yerleşik kültür-
lerinin ve köklü bir geçmişe sahip olmalarının yansıması 
şeklinde yorumlanabilir.

Bütün bu gerçeklere rağmen, günümüz koşullarında, 
dünyanın en sistemli baskı politikalarına maruz kalan top-
luluklarının başında gelmiş oldukları da ayrı bir gerçektir.

Kültürel hayatın çok değişik yönlerinde baskı, sistemli 
asimilasyon, zorlayıcı politik tedbirler, günlük yaşamın bir 
parçası haline dönüşmüştür.

Merkezden planlanan komünist politikaların verdiği 
rahatlıkla ya da Çin’in askeri gücünün zorlacılığıyla tüm 
dünyanın gözleri önünde Uygur Türkleri mağduriyet ya-
şamaktadır. Buna rağmen, dünyanın geniş bir kısmanda 
“görmezlik” ya da “göz yumma” politikası yaygın bir bi-
çimde varlığını devam ettirmektedir 

Uluslararası arenada Çin ile güçlü menfaat ilişkisi içe-
risinde olan devlet ve toplumların kurmuş olduğu bu ba-
ğımlılık ile göz yumma politikaları arasında sıkı bir ilişki 
olduğu açıktır. Çeşitli ticari ilişkilerde ifadesini bulan bu 
politika tercihleri büyük oranda Çin lehine bir bakışı bes-
lemektedir.

Uygar dünyanın Uygurlarla ilgili imtihanı geçer not 
alabilecek gibi görünmemektedir. Görmezlikten gelen 
devletler arasında aynı dinden, aynı milletten olanlar ve 
Uygurlarla ve bizle komşu konumunda olanlar da bulun-
maktadır.

Yükselen değer niteliğindeki Çin ekonomisi, kendi-
siyle ilişki kurmuş, bağ kurmuş, bağ oluşturmuş pek çok 
piyasaya yön verici bir gücü beraberinde getirmiştir. Özel-

Çin emperyalizminin masum ve mazlum kurbanları:

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi
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likle küresel sistemin tüketim odaklı anlayışında milyar-
larla ifade edilen bir nüfusu yok sayamayacaktır.

Ayrıca, Çin nüfusunun ekonomik faaliyetlerdeki gü-
cünü anlamak için bir örnek üzerinde gitmek yeterli ola-
caktır. Türkiye’nin nüfus büyüklüğü, Çin gibi bir ülke için 
azınlık nüfusları düzeyindedir denilebilir. Bu düzeydeki 
nüfus farkı, rekabet konusunda da kendini hissettirmekte-
dir. Buna göre de, nüfusu fazla olanın daha fazla ciddiye 
alındığı bir uluslar arası ekonomik ve siyasal sistem gerçe-
ği söz konusu olmaktadır.

Özet olarak Türkiye ve Türklerin mağdur edildiği olay-
ların tamamına yakınında, lobi faaliyetlerinin eksikliğinin 
yanı sırra, dünyada egemen olan güçlerin etkisi altındaki 
uluslararası sistemdeki çapraşık ilişkilerin derin izleri bu-
lunmaktadır.

Durumun bu şekilde özetlenebileceği bu hususla ilgili 
olarak, şu soru akla gelmektedir: Ne yapılabilir?

Yapılabilecek şey çok fazladır. Ancak bunların en baş-
ta geleni iç kamuoyunun bilinçlendirilmesi meselesidir. 
İnsanların bilinçsiz olması çok büyük sorunlara sebep ol-
maktadır. Aydınlanmak ihtiyacı çok sayıda insanımız için 
geçerlidir. Kendi iç kamuoyumuz bu meselede parçalı hal-
dedir. Bütünlükten uzaktır. İnsanların katledilmesini göre-
meyip de kendi ideolojilerinin etkisinde kalarak, meseleyi 
Çin’in toprak bütünlüğü çerçevesinde algılayan soydaşla-
rın yaşadığı bir Türkiye’den bahsedilmektedir. Oysa Uy-
gurların katledilmesi bir soydaş gerçeğinden öte bir insan 
hakları meselesidir. Meseleye insan hakları ihlali olgusun-
dan bile bakmaktan aciz vatandaşlara sahip durumdayız. 
Öncelikle kamuoyunda bu konuda bir ortak payda oluştu-

rulması gerekmektedir. Bir Filistin olayındaki ortak bilinci 
oluşturamama problemimiz bulunmaktadır.

İkinci olarak dış kamuoyu konusunda bilinçlendirme 
faaliyetleri gerekmektedir. Japonya gibi jeopolitik geliş-
meleri doğru okuyan ülkelerle beraber çeşitli bloklar oluş-
turup bu  gerçeğe bütün dünyanın dikkatini çekecek daha 
diplomatik,  daha gerçekçi ve daha uzlaşmacı politikalar 
geliştirmek yolunu seçmek durumundayız. 

Özellikle sosyal medya başta olmak koşuluyla, bütün 
dünyanın ilgisini Uygurlara çekecek daha geçerli yollar 
bulmalıyız. Batı dünyası ve hatta Çinlilerin içinden bile 
bu olaya bizim gibi insan hakları ihlali boyutuyla bakacak 
insanlar bulabilmemiz mümkündür. Herkesin kabul edebi-
leceği bir anlatma yöntemi bulmamız gerekmektedir.

Ayrıca, yaptığımız her bir eylemin Uygur soydaşları-
mıza zarar vermesinden de özenle kaçınmayı bilmemiz 
gerekmektedir.

Özellikle, Türkiye olarak, dış Türkler sorununa kulak 
tıkamayı bırakıp, diplomasi dilini dünyanın anlayabile-
ceği şekilde kullanmamız gerekmektedir. Doğrudan karşı 
koyan kampanyalar yerine daha fazla diplomasi lügatina 
uygun yaklaşımlar geliştirmemiz ve bulmamız elzem ola-
caktır.

Uygurlar uygar Türklerdir. Onlardan öğreneceğimiz 
çok şeyler vardır ve Türkiye olarak kırmadan ve dökmeden 
yapabileceğimiz çok fazla yol ve seçeneklere sahibiz. Yani 
bizim de Uygurlara verecek şeylerimiz vardır. Tayvan’da-
ki durumda bulunanlar gibi esir durumda olanlar için, daha 
hassas olunup Türkiye’ye getirilmeleri konusunda daha 
hızlı hareket edilmesi daha uygun bir yol olacaktır. 
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 SURİYE ÇIKMAZI YA DA 
SURİYE CEHENNEMİ

Nazım PEKER

Ergene avrat boşaması kolaydır. 
Hariçten gazel okumak ise hayli gü-
zeldir..

Ülke, Suriye açmazıyla karşı 
karşıya! Ne oluyor, neler olacak 
iyice düşünülmeden bir işe kalkış-
mak; dibi görünmeyen suda yüz-
meye çalışmaya benzer.

Türkü ne güzel söylüyordu; “Eş-
kıya ile pazarlık olmaz.”Bizim acemi 
yöneticiler, akıllarınca “Sıfır sorunlu 
komşuluk” idealiyle işe başladılar. 
Öyle bir noktaya geldiler ki, iki ucu 
da pis bir değneği tutmakla karşı karşıyalar.

Bu hükümetin en büyük açmazlarından ilki, “çözüm 
süreci “ saçmalığı ve bataklığı, ikinci açmazı da, “Esad 
düşmanlığı ve BOP eş başkanlığı “ saplantısıdır.

Esad’ın devrilmesi, Şam’da öğle namazı kılma haya-
liyle IŞİD ve PYD’ye yardım etmenin ülkeyi ve hükümeti 
getirdiği acı nokta.

Bu nokta öylesine acı ki; PYD ileride Türkiye’nin 
başını çok ağrıtacak olan Akdeniz’e koridor açma yo-
lunda epey mesafe aldı.

Hükümet panikledi.
Şu an Suriye öylesine karışık ve cehennem ki; ya odu-

nunuzu da bu cehenneme kendiniz taşıyacaksınız ya da 
bu cehenneme odun olacaksınız.

Hükümet, şanlı TSK’ya “Cerablus’a gir” emrini verdi.
Aslında ortada hükümette yok. Yenisi kuruluncaya 

kadar idareten bak denen bir hükümet var.
Bu hükümet, durdu durdu da bu emri şimdi neden ver-

di? Onu tartışacak değilim.. O beni aşan, akademisyen-
lerle, strajesitleri ve de subayları ilgilendiren bir konudur. 
Ergenekon ve diğer kumpaslarla ters köşe olmuş bir 
ordu bu görevi nasıl yapar, Maliyenin bu masrafı kar-
şılayacak bütçesi var mıdır yok mudur bilemem.

Ama şunu bilirim ki, Peygamber ocağı olan Türk 
ordusu her zaman ve her şartta aldığı görevi üstün yete-

nekleriyle yerine getirecek güç ve 
donanımdadır.

Amma benim kafa mı karıştıran 
bir soru var:

Bildiğiniz gibi ordular, düzenli 
ordularla savaşa hazırdır. 

Türk ordusu Suriye’de kime karşı 
nasıl savaşacak?

Hedef; PYD mi, PKK mı, IŞİD 
mi yoksa ÖSO mu olacak ya da Esad 
güçleri mi?

Hangisi?
ABD ve Batı, kendi gelecekleri ve yeni sömürge-

cilik ve emperyalist istek ve arzuları için bu bölgede 
uydu, taşeron, sömürülmeye müsait bir Kürt devletin-
den yanadır.

Bu onların genlerinde olan fıtratlarının gereğidir.
Şimdiye kadar görmezden gelinen; BOP’un taşe-

ronluğuna oynayan ve ideoloji uğruna Irak’ın parça-
lanmasına göz yumduk? Aynı senaryonun Suriye’de 
de olması için IŞİD, PYD ve PKK’nın bölgede güç 
olmasına neden göz yumuldu?

Neden Esad’a değil de PYD, ÖSO ve IŞİD e göz kır-
pıldı?

Şimdi ne olacak?
Muhatabı belli olmayan bir savaşa, Türk Ordusunu 

hangi gerekçeyle Suriye’ye sokacağız?
Hedef kim olacak?
ABD mi, batı mı, ÖSO, mu, PYD mi, PKK mı, 

IŞİD mi?
Ayıkla pirincin taşını!
Bu cehenneme girmeye taraf mısınız? Bu cehenne-

min ateşini nasıl söndürmeyi düşünüyorsunuz? Öyle ya!  
“Bizden habersiz Ortadoğu’da yaprak kımıldamaz” 
diyordunuz.

Öyleyse bu yapraklar neden kımıldıyor?

“Şimdiye kadar gör-
mezden gelinen; 
BOP’un taşeronluğu-

na oynayan ve ideoloji uğ-
runa Irak’ın parçalanmasına 
göz yumduk? Aynı senaryo-
nun Suriye’de de olması için 
IŞİD, PYD ve PKK’nın bölge-
de güç olmasına neden göz 
yumuldu?”
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İstişare herhangi bir konuda doğruya ulaşmak veya 
yaklaşmak için ehline sormak, danışmak, görüş alışveri-
şinde bulunmak, fikir almak ve birlikte karar vermektir. İs-
tişarede asıl hedef hakikatin gerçekleşmesi, netleşip ortaya 
çıkmasıdır. İnsan başkalarına muhtaç bir varlıktır. İstişare 
de muhtaç olma gerçeğinin ortaya konulmasıdır. Hayatı-
mızdaki önemli meselelerde daha çok ihtiyacımız vardır. 
İsabetli görüşün, kararların ortaya çıkması için yapılır. 

Dinimiz yapacağımız her işte istişare ile karara var-
mayı emretmektedir. Kuranımız Şura suresi 38.Ayetinde 
“Onlar işlerini aralarında danışarak yaparlar” denil-
mekte, Ali İmran Suresi 159.Ayetinde ise “…Yapacağın 
işlerde onların görüşlerini al. Sonrada karar verince de 
Allah’a dayan, çünkü Allah, kendine güvenip dayananları 
sever” denilmektedir.

 Peygamberimiz “Kendi düşüncenize göre hareket 
etmeyin”, “Yapacağı işi ehliyle istişare edene, o işin en 
güzeli nasip olur” demektedir. İslam idaresi istişare esa-
sı üzerine kurulmuştur. Peygamberimiz yapılacak işlere 
herkesin ruhen ve fikren iştirakini istemiş “İstişare eden 
güvenlik içindedir” demiştir. Atalarımız da“Ulu sözü din-
leyen ulu dağlar aşar, ulu sözü dinlemeyen uluya kalır” 
demişlerdir. 

İstişare ederken kime, kimlere danışılmalıdır? Dini-
mizde istişare edilecek kişiler ve kişilerde hangi vasıflar 
olması gerektiği belirtilmiştir. Bu vasıflar şunlardır:

a) Akıllı olmalı. “Akıllıya danışıp onu dinleyen doğ-
ruyu bulur, dinlemeyen pişman olur” Hadis

b) İlim sahibi ve salih olmalı. “Salih olan alimlerle 
istişare edin” Hadis

c) Tecrübeli ve işin ehli olmalı. “Ehline soran kişi 
hakiki yolu bulur” Hadis 

d) Fikri kuvvetli ve sıhhatli olmalı. “Eğer bin bilsen 
bile sormalısın bir bilene” demişler.

e) Güvenli olmalı. “İstişare edilen güvenilen kişidir. 
Kendisine layık gördüğünü başkasına tavsiye eder.” 
Hadis

Eski Türklerde devlet işlerini görürken danışmak, isti-
şare etmek, aldıkları kararları topluma benimsetmek, doğ-

ru olanı yapmak ihtiyacını duymuşlardır. İstişareler “toy” 
ve “kurultay” denilen devlet işlerinin görüldüğü meclis-
lerde yapılırdı. Orta Asya Türk devletlerinde hükümdarlar 
“kaan, han, yapgu” gibi ünvanlar taşır, devleti düzenleme, 
varlığını korumak, halkın refahını sağlamakla görevliydi-
ler. Bunları yaparken töreye uymak zorundaydılar. Törenin 
kaynağı ise halk, han, toy veya kurultaydı. Han bu nedenle 
halka ve toy veya kurultaya bağlı olmak zorundaydı. Dev-
let meclisi toy veya kurultay, handan sonra devletin iç ve 
dış sorunlarının istişare edildiği, kararların alındığı yüksek 
kuruldur. 

Toy geleneğinin ilk olarak yapıldığı toplantılar Asya 
Hun İmparatorluğunda başlamıştır. (M.Ö. 209-174) Dev-
let işlerinin görüldüğü üç büyük toplantı yapılırdı. Yılbaşı, 
ilkbahar, güz dönemlerinde olan bu toplantılarda istişareler 
yapılır, kurbanlar kesilir, ibadetler yapılırdı. Benzer şekil-
de diğer Türk devletlerinde toyun yerine aynı şekilde ku-
rultay veya başka ad altında meclislerin olduğu istişarede 
bulunduklarını görüyoruz.  Tabgaç devletinde “Nazırlar 
Meclisi”, Hazar devletinde “İhtiyarlar Meclisi”, Peçenek-
lerde “Komenton”, Tuna Bulgar devletinde “Millet Mecli-
si” istişarelerin yapıldığı önemli meclislerdi. Türk teşkilat 
yapısının temeli, birlik ve dayanışmaya önem veren bir 
toplum yapısına dayanıyordu. Bu güçlü yapı toy, kurultay 
gibi benzer, danışma istişare meclisleri ile yürütülüyordu.

 Ayrıca Türklerde bilge kişilerde danışmak da değer 
verilen bir gelenekti. Bu husus Oğuz Türklerinin destan-
larından olan Dede Korkut’ta şöyle ifade edilmekte: “Kor-
kut Ata, Oğuz kavminin müşkülünü hallederdi. Her ne 
iş olsa Korkut Ataya danışmayınca yapmazlardı. Her ne 
ki buyursa kabul ederlerdi. Sözünü tutup tamam eder-
lerdi.”

Türk Dil Tarihinin yazılmasını sağlayan, Türkçenin bi-
linmeyen pek çok konusunu aydınlatan, Türkçe sözlüğün 
Atası Kaşgarlı Mahmut’un  (1008-1105) derlediği Divan-ı 
Lügat-ı Türk’te “Geniş elbise parçalanmaz, danışmak-
la gelen bilgi ise bozuk ve kötü çıkmaz” yine bir sözde 
“Danışıklı bilgi gittikçe artar, danışıksız bilgi ise eskir” 
denilmektedir. 

Türkistan’ın Balasagun şehrinden Yusuf Has Hacib’in 

İstişarenin Önemi

Necdet BAYRAKTAROĞLU
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Türk- İslam edebiyatının meşhur eseri Kutadgu Bilig’de 
akıl, bilgi ve danışma çok fazla anlatılmaktadır. Kutadgu 
Bilig de “Akıl ve bilgiyle hareket eden iki dünyada kutlu 
olur” “İnsan akıl ile yükselir, bilgi ile büyür. Her ikisi ile 
insan itibar görür” denilerek akıl ve bilginin değeri çok 
güzel ifade edilmiştir.

Selçuklularda da, önemli konularda büyük ve geniş 
katılımlı kurultay düzenlenir ve istişarede bulunulurdu. 
Tuğrul Bey ve Çağrı Bey, Gazne hükümdarı Mesut’u 
Dandanakan’da (23 mayıs 1040) büyük bozguna uğrattık-
tan sonra, Mervde toplanan kurultayda eline bir ok aldı, 
bunu büyük kardeşi Çağrı Beye vererek kırmasını istedi. 
O, oku kolayca kırdı. Ok sayısı üçe çıkınca zorlandı, ama 
dört oku kıramadı. Tuğrul Bey Selçuklu ailesi arasında bir-
liğin lüzumunu göstermek maksadıyla yaptığını belirterek 
kurultaydakilere; “Birlik halinde kalmadıkları takdirde 
tek ok gibi kırılabileceklerini, Selçuklu ailesinin birleşik 
oklar gibi birlik içinde kalmaları halinde hiç kimsenin 
kendilerini yenmeye muktedir olamayacaklarını, cihanı 
bile fethedebileceklerini” söylemiştir.

Sultan Alparslan da ilim ve ilim 
adamlarına çok önem verir, alim ve 
ulemaya devamlı danışırdı. Baş ve-
ziri Nizamülmülk büyük bir alim idi 
ve Sultana ülkenin yönetiminde,  sa-
vaş zamanlarında büyük danışmanlık 
yapmıştır. Sultan Melikşah, Sencer, II. 
Kılıçarslan, Gıyaseddin Keyhüsrev, 
Alaattin Keykubat ve diğer Selçuklu 
Sultanları da istişareye önem verir, 
alim ve ulemaya saygı gösterirlerdi.

Osmanlı’da ilime, bilime, alime ve 
istişareye çok önem verirdi. Meclis 
Divan-ı Hümayun istişare prensibine 
dayalı bir meclisti. Konular istişare 
edilir ve karar altına alınırdı. Osman Gazi Selçuklunun bir 
uç beyiydi ve bir karar alırken etrafındaki alimler ve bey-
lerle istişare eder, ona göre davranırdı. Şeyh Edibali onun 
hem danışmanı hem de kayınpederi idi. Osman Gazi oğlu 
Orhan Gazi’ye nasihatinde: “Bildiklerini ulemaya danış, 
bir şeyi iyice bilmeden harekete başlama...” demiştir.

Fatih Sultan Mehmet de alime, ulemaya ve istişareye 
önem verirdi. Değerli hocası Akşemseddin büyük bir alim, 
yönlendirici ve güçlendirici bir danışmandı. Fatih Sultan, 
fetihten sonra İstanbul’a giriyordu. Rum kızları padişah 
zannedip ellerindeki çiçekleri Akşemseddin’e uzattılar. 
Oda Fatih Sultan’ı işaret ederek “Padişah odur” dedi. 
Bunun üzerine Fatih Sultan da: “Padişah benim ama o 
benim hocamdır, çiçekleri ona götürün” diyerek kızların 
çiçekleri ona götürmesini söyledi. 

Yavuz Sultan Selim de, alimleri sever ve istişareye 
önem verirdi. 1516-1517 yılları… Yavuz Selim Mısır se-
feri sırasında Şeyhülislam İbn-i Kemal Paşa da yanındadır. 
Dönüş yolunda atbaşı giderlerken Kemalpaşa’nın atının 
ayağından bir parça çamur, Yavuz Selim’in kaftanına sıç-
rar. O büyük alim telaşlanır, ne yapacağını şaşırır. Onun bu 
telaşlı haline karşılık, Yavuz Sultan tarihe geçen şu sözleri 

söyler: “Alimin atının ayağından sıçrayan çamur parçası 
bizim için şereftir. Öldüğümde şu çamurlu kaftan üzeri-
me örtülsün”

Kanuni Sultan Süleyman da alim ve ulemaya, istişare-
ye çok değer verirdi. Danışmanı Ebussuud Efendi’ye sevgi 
ve saygısı yüksekti. Onun nasihatlerini dinlerdi. Kanuni,  
sarayının önündeki bir bahçeye kendisine hediye edilen bir 
armut ağacını diktirir.  Zaman zaman onun büyüyüp büyü-
mediğini kontrol eder. Her nasılsa karıncalar armut ağacını 
kemirerek kuruturlar. Bunun üzerine Kanuni, Şeyhülislam 
Ebussuud Efendiden karıncaları öldürmek için yazdığı şu 
beyitle fetva ister: “Drahta ger ziyan etse karınca, Zarar 
var mıdır anı kırınca” (Ağaca karınca zarar verdiği zaman 
onu kırmanın, yok etmenin mahzuru var mıdır?) Ebussud 
efendi de bir beyitle cevap verir: “Yarın Hakk’ın divanına 
varınca, Süleyman’dan hakkın alır karınca” 

Osmanlının yedi maddelik anayasasının birinci mad-
desi “Her nerede ilim ehli duyarsan ona kulak ver” di-

yordu. Atalarımız “Büyüklere hür-
met eden, saadet bulur” demişlerdir. 
Osmanlı padişahları alimlere, ulema-
ya, danışmadan işlerini yapmazlardı. 
Devletin işleri Divan-ı Hümayunda 
istişare edilir, padişaha arz edilerek 
karara bağlanırdı.

Devlet başkanı, başbakan dâhil ve 
devletin kurumlarında (Büyük millet 
meclisi, bakanlar kurulu, il ve ilçe 
meclisleri, köy ihtiyar meclisi gibi) 
vakıf, cemiyet, dernek, kooperatif ve 
şirketlerde ve iş yerlerinde istişareye 
önem verilmeli ve kararlar alınmalı-
dır. Devlet yöneticilerinin bütün ka-
rarların tek başına alması ve uygu-
laması mümkün değildir. İdare akla 

bilgiye dayanmalıdır. En akıllı insan başkalarının düşünce-
lerine saygılı olan, onlardan yararlanan, doğruya ulaşmak 
için başkalarının görüşüne başvuran insandır. Zira kişi ne 
kadar akıllı, zeki ve tecrübeli olursa olsun, istişarede bu-
lunmadıkça faydalı neticelere varması, problemlerini iyi 
bir şekilde çözümlemesi mümkün değildir. Bir atasözün-
de “Akıllıya danışırsan, onun aklı seninle olur” denil-
mektedir. Akıllı ile istişare etmek, galip gelmek demektir. 
“Başbaşa vermeyince taş yerinden kalkmaz” derler. Bu 
nedenle işyerlerinde her türlü konu ve problemlerde fikir 
alma, danışma, bilgilendirme şeklinde yapıldığı takdirde 
başarı her zaman yüksek olur. Düşünür Konfüçyüs “Bir 
sorunu çözmek için en güzel yol, başkalarının da fikrini 
almaktır” demektedir.

Ailede de işler istişare ile görüşülmeli, fikirler söylen-
meli, istekler konuşulup karar verilmelidir. İstişare aileye 
işlerlik kazandırır, sıcak bir yaklaşım sağlar. Ailenin dirlik 
ve huzurunun sağlanmasında önemli bir payı vardır. İsti-
şarede olan ailelerin mutluluğu, diğer ailelere göre daha 
fazladır. Beraberce yaşama paylaşma ile olur. İşte zorluk-
ları yenmenin, hayatı kolaylaştırmanın ve yuvayı mutlu 
kılmanın yolu istişaredir. “Bir elin nesi var, iki elin sesi 

“Osmanlı’da ilime, bili-
me, alime ve istişare-
ye çok önem verirdi. 

Meclis Divan-ı Hümayun 
istişare prensibine dayalı 
bir meclisti. Konular istişare 
edilir ve karar altına alınır-
dı. Osman Gazi Selçuklunun 
bir uç beyiydi ve bir karar 
alırken etrafındaki alimler 
ve beylerle istişare eder, 
ona göre davranırdı.”
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var” derler. Hayatı beraberce paylaşan, sıkıntıları birlikte 
göğüsleyen her eş, istişareyi yuvasının mutluluğu için her 
zaman istemelidir.

Kuran’ımız ailenin yönetimini prensip olarak erkeğe 
vermiştir. Aile reisliği ağır bir sorumluluk olup kişiye öz-
gürlük değil, temsil ve yükümlülük yükler. Problemlerde 
paylaşımcı, istek ve beklentilere önem veren, çözüm üret-
me yolunda istişare yapan, bir aile reisi olunmalıdır. “Tek 
kanatlı kuş uçmaz” derler. Birlik ve beraberlik sayesinde 
evlilik başarılı yürür.

Ailede babanın, annenin, karı-kocanın her konuda 
birbirlerine danışmaları, aralarındaki sevgi ve güveni ar-
tıracak, çocuklara örnek teşkil edecektir. Yeri geldiğinde 
çocuklarla da istişare edilmelidir. Hz. Ali Efendimiz “7 
yaşına kadar olan çocuğunuzla oynayınız, 15 yaşına ka-
dar arkadaşlık ediniz, 15 yaşından sonra istişare ediniz” 
demiştir. İstişare yapılan evlerde çocuklarda istişare yap-
mayı öğrenir. Çocuklar ve gençlerde, anne ve babaların-
dan, dedelerinden, ninelerinden diğer büyüklerinden kendi 
hayatları, toplum ve ülke meselelerinde, çevre ile ilgili so-
runlarında sorarak, danışarak karar vermiş olurlar.

 İstişarede bulunan devletler, milletler, fert ve toplum-
lar doğruyu bulmanın ve isabetli icraatın, başarılı bir ge-
leceğin yolunu bulur. Peygamberimiz “Bir millet istişare 
ettiği müddetçe zillete düşmez” demekte, Hz. Ömer ise 
“Davalarını istişari yolla halletmeye çalışan bir millet, 
idaresinde en doğru yolu bulmuştur” diyerek devlet ve 
millette istişarenin önemini çok güzel ifade etmektedirler. 
Atalarımız “Nerde birlik, orda dirlik” derler. Düşmanlar 
bile, yıkıcılık, hainlik, fitne ve fesadın yapılmasında, ya-
yılmasında birbirlerinin fikirlerine başvurmakta, birbirin-
den faydalanmaktadırlar.

Günümüzde insanların istişareye daha çok ihtiyacı var. 
İnanç ve değer hükümleri giderek bozulmaktadır. Eğitim 
ve öğretim kurumlarında, basın ve medyada gazete ve der-
gilerde sokakta, parkta her yeni günde milli ve manevi de-
ğerler kaybolmaktadır. Bu nedenle insanlarımız, özellikle 
gençlerimiz ülkesi, ailesi, çevresi ve kendisinin geleceği 
ve hayatı için, bilmediklerini işin ehline, uzmanına, büyü-
ğüne, bilenine danışarak hareket etmelidir. “Bin bilsen de, 
bir bilene danış” derler.
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Bir ömür boyunca emek verdiğim,
Hani ülkücünün gayesi var ya!
Gâhi vurulduğum, gâhi vurduğum,
Bu kutsal davanın kavgası var ya!

Gönlümdeki fırtınalar durulmaz,
İdealim koşar koşar yorulmaz,
Kızılelma bir ülküdür, derilmez,
Hani şu Türkler’in sevdası var ya!

Hani Altaylardan gelen yiğitler,
Obaları bir birini öğütler,
Bu toprağı vatan yapan şehitler,
Hani peygamberin duası var ya!

Gönlünü kaptırdın nazlı geline,
Bir ülküdür, destan ettin diline,
Mezarımı kazın Orhun iline,
Hani Ötüken’in yaylası var ya!

Bir gün olur, düğün dernek, toy bize,
Varamassak bu hedefe, vay bize,
Nehirler ırmaklar olur çay bize,
Hani Turan gibi hülyası var ya!

Fırtına durmuyor, ters türs esiyor,
Haramiler yolumuzu kesiyor,
Kalemler yazmıyor, herkes susuyor,
Hani siyasetin gölgesi var ya!

Bakın Anadolu ezildi gitti,
Türklüğe çok mezar kazıldı, gitti,
Milletin kimyası bozuldu, gitti,
Hani şu özerklik dalgası var ya!

Hak yerde mi kalır, çıkar vallahi,
Zannetmen ki, kandırdınız Allah’ı,
Bu milletin ahı tutar billahi,
Hani mazlumların Mevlâ’sı var ya!

Viran Mehmet yaraların sarılmaz,
Gönül atı koşar koşar yorulmaz,
Bu gidişle, bu hedefe varılmaz,
Hani yarım kalan rüyası var ya!

Yarım Kalan 
Rüyamız…

Mehmet KABAKTEPE
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Kocasinan Kaymakamlığı’nın “100’üncü yılında Çanak-
kale şehitlerini anma etkinliği projesi” çerçevesinde Koca-
sinan ilçesinde bulunan okullarla Çanakkale gezileri düzen-
lendi. Çanakkale’ye düzenlenen onlarca geziden birisine 
katılmak bize de nasip oldu.

Gezi öncesi Çanakkale savaşlarıyla ilgili bir konferans 
verildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Kocasinan 
Kaymakamı Ali Candan’ın Çanakkale’yi anlatırken duygula-
nıp gözyaşlarına boğulması dinleyenler üzerinde derin izler 
bıraktı. Sonra sahneye çıkan Ahmet Nedim Kilci, kendine 
has üslubu, içtenliği ve bilgi birikimiyle en ilgisiz öğrenci-
lerin bile can kulağıyla dinlediği bir bilgi şölenine sürükledi 
bizleri. Çanakkale savaşlarıyla ilgili onlarca kitap okumama, 
belgesel izlememe rağmen bunların hiçbiri Ahmet Nedim ho-
canın anlatıları kadar içimde etki bırakmadı.

Konferanstan birkaç hafta sonra 4 Haziran 2015- 7 Ha-
ziran 2015 tarihleri arasında Çanakkale gezisi gerçekleşti. 
İlk olarak tarihi dokusu yüksek, buram buram Osmanlı ko-
kan, Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’yı ziyaret ettik. Osmanlı 
Devletinin şekillendiği, kurumsallaştığı Bursa’da birbirin-
den değerli Türk-İslam eserlerini gördük. Aslında ilk uğrak 
yerimiz olan Bursa’nın Osmanlı’nın kuruluş yeri olması, 
Çanakkale’nin ise Osmanlı’nın yıkılmadan önce can çekiştiği 
son yer olması ilginç bir birleştirme oldu bizler için. 5 Hazi-
ran akşamı Bursa gezisini tamamlayıp Çanakkale’ye hareket 
ettik. 

Çanakkale’ye yaklaştığımızda günbatımına yakın bir 
zaman dilimindeydik.  Ufuk çizgisine yaklaşan güneşin kı-
zıl koyuluğunun deniz üzerinde belli belirsiz yakamozlara 
dönüştüğü yorgun ışıklarının hafif çisentili yağışın ardından 
oluşan sisli aydınlıkların üzerini kapladığı bir manzarayla 
Çanakkale’ye girdik. 

Ahmet Nedim hoca bizleri Çanakkale Lâpseki iskelesinde 
karşıladı. Bu yıl yaptığı onlarca Çanakkale gezisine rağmen 
yüzünde zerre kadar yorgunluk ve bitkinlik belirtisi olmayan 
hocanın bir an önce şehitlik gezisine başlayacak olmanın he-
yecanı ve inancıyla bizleri karşılaması görülmeye değer bir 
sahneydi. Lâpseki’den Gelibolu’ya deniz otobüsüyle geçtik. 
Çanakkale boğazı akşam karanlığında başka bir güzeldi. Bir 
yanda binlerce tonluk yük gemileri, bir yanda apartman gö-
rünümündeki yolcu gemilerinin denize yansıyan ışıkları ve 
kaşımızda Gelibolu Yarımadası’nın belli belirsiz ışıklarının 
denize yansıması… Gezi heyetinin hayran bakışlarıyla Geli-
bolu kadar sessiz bir şekilde devam etti. Uzaktan gördüğümüz 
mütevazı ışıklarının ardındaki Gelibolu, oraya inmemizle bir-
likte her karış toprağında bir destanın yattığı asil duruşuyla 
karşıladı bizleri.  Akşam yemeği için kısa bir molanın ardın-
dan savaş alanını gezmeye başladık. 

Çanakkale ruhunun içimizde aralıksız yaşatılması için oto-
büslerde sürekli Gelibolu’daki savaş alanları hakkında bilgi 
veriliyordu. Böylece Gelibolu’ya geldikten sonra zihninizin 
sadece Çanakkale savaşlarıyla meşgul olması sağlanıyordu. 

Ahmet Nedim Kilci İle

gezisi
ÇANAKKALE

Hakan TUNÇ
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Şehitlik alanında ilk ziyaret ye-
rimiz Kilitbahir kalesi ve Sarıkule 
oldu. Ahmet Nedim hoca bizleri 
otobüsten indirdi. Kilitbahir kale-
sinin önüne geldik. Kale büyük bir 
kalp biçimindeydi. Ahmet Nedim 
hoca Kilitbahir kalesine ziyaretin 
akşamleyin yapılmasının nedenini 
anlattı. Bu saatlerde kale önü çok 
tenha olur ve dolayısıyla anlatım 
daha rahat yapılırmış.

Kilitbahir kalesinin “denizin 
kilidi” anlamına geldiğini ve Fatih 
Sultan Mehmet zamanında yapıl-
dığını söyledi. Bu bilgiye ilaveten 
Çanakkale savaşlarına hazırlıkların 
Fatih döneminden beri yapıldığı-
na dikkat çekti. Buradan Kilitbahir 
kalesinin hemen arkasındaki yani 
batısındaki Namazgâh tabyalarına 
geçtik. Bu tabyalar boğazın güven-
liği için 1770 yılında inşa edilme-
ye başlanmış ve 1892 yılında II. 
Abdülhamit zamanında son şeklini 
almış. Çanakkale’de bulunan diğer 
tabyalarla hemen hemen aynı özellikte bulunan Namazgâh 
tabyasını akşamın sessiz uğultusunda gezmek başka bir ruh 
haline sürükledi bizi. Tabyanın sırtı denize dönük hilal biçi-
mindeydi. İç kısmının kenarlarında cephanelik ve askerleri 
sığınaklar, orta kısımlarda ise dev obüsler ve top mermisinin 
taşındığı raylar bulunuyordu. Dönemin şartlarına göre mü-
hendislik harikası olarak inşa edilen bu yapıların en dikkat 
çekici yanı iç kısmındaki kalın duvarın üstünde 2-3 metre 
kalınlığındaki toprak örtüsüdür. Böylece gelen top mermileri 
toprak tarafında absorbe edilerek etkisiz hale getiriliyor. 

Yoğun bilgi ve duygu yükünün ağırlaştırdığı bedenimiz 
bir tarafı Ege denizine bir tarafı da boğaza bakan Seddül-
bahir köyündeki mütevazı otelde deliksiz uykuya dalarak 
Çanakkale’de olmanın tarifsiz tadını yaşadı.

Sabah yedide kahvaltımızı yaparak Bigalı köyüne hareket 
ettik. Bigalı köyü, adeta yaşan bir tarih… Etrafında bulunan 
zeytin ağaçları buranın bir Ege tipi köy olduğunu göstermek-
tedir. Köydeki evler genelde iki katlı ve taştan… Köyün bu 
hale kavuşmasında dönemin Kara Kuvvetleri komutanı İlker 
Başbuğ’un büyük çabası olmuş. İlker Başbuğ’un talimatı ve 
OPEC’in de desteğiyle Bigalı köyü baştan aşağı restore edile-
rek tarihi dokusuna kavuşturulmuş. 

Bigalı köyünün önemi, Mustafa Kemal’in karargâh olarak 
kullandığı evin bu köyde olmasıdır. İki katlı ve çok sade olan 
bu evin dünya tarihinin seyrini değiştiren yer olması insanı 
hayretler içerisinde bırakıyor. En ilginci Mustafa Kemal’in 
çalışma odasının bulunduğu yer idi. Bu odada bir sandalye 
küçük bir masa, cevizden bir gardırop; yerde ise sade bir ki-
lim vardı.

Bigalı köyünde Kocadere Hastane şehitliğini gezdik. 
Savaşın en korkunç yüzünü bu hastane şehitliğinde gördük. 
Hastanede tedavi gören onlarca yaralı ve hasta bombardıman 
sonucunda şehit olmuş. İnsan bu kadar canileşebilir mi? Bize 
insanlık dersleri vermeye kalkanların nasıl da insanlıktan çık-
tıklarına tanık oluyoruz.

Bigalı köyünden sonra sırasıyla 57. Alay şehitliği, Cesaret 
tepe, Arıburnu yarları, Conkbayır ve Kocaçimen tepeyi gez-
dik. Bu yerler savaşın en şiddetli olduğu, karşılıklı siperlerin 

kimi yerlerde 8 metreye kadar düş-
tüğü ve havada mermilerin birbirini 
vurduğu yerlerdir.

Çanakkale deniz savaşları an-
latılırken en meşhur konulardan 
birisinin Nusret Mayın Gemisi’nin 
boğaza döşediği mayınlar konusu-
dur. Bugüne kadar Nusret Mayın 
Gemisi’yle ilgili hurafeye daya-
lı onlarca hikâye dinledik. Ancak 
Çanakkale gezimiz sırasında bu 
konunun bilimsel olarak en doğru 
bir şekilde değerlendirilmesine ta-
nık olduk. Öncelikle Nusret Mayın 
Gemisi’nin boğaza döşediği mayın-
lar bize Türk’ün kıvrak zekâsını, 
üstün yeteneğini, azmini, sabrını 
ve cesaretini göstermiştir. Mayınlar 
tamamen deniz savaşlarının gerek-
tirdiği bilgi ve tecrübeye göre dö-
şenmiştir. Düşmana en büyük zararı 
veren bu mayınların hangi noktalara 
hangi hizada ve kaç adet döşenece-
ği çok ince hesaplamaların ürünü 
olduğunu gördük.

Gezinin en önemli yeri, Ahmet Nedim hocanın da en has-
sas olduğu yer Şehitlik yürüyüşü ve Zığındere vadisine gezi 
olmuştur. Şehitlik yürüyüşü, akşam 21.00’de başladı. Ahmet 
Nedim hoca şehitlik ruhunu bize hissetmek için özellikle dış 
uyarıcılardan arınmış zaman dilimlerini özellikle tercih edi-
yor. 

Akşam karanlığının her tarafı kapladığı ama ayın aydın-
lattığı loş ve hafif rüzgârlı bir havada Zığındere yokuşundan 
şehitlik yürüyüşüne başladık. İlk olarak büyük bir Türk bay-
rağının altında bulunan şehitliğin yanında Ahmet Nedim hoca 
Zığındere’nin önemi hakkında bilgi verdi. Savaşın en yoğun 
geçtiği en çok kayıpların verildiği yerdir Zığındere. Her met-
rekaresinde onlarca şehit yatmaktadır. Bu yüzden attığımız 
her adımda altımızda yatan şehitlerin varlığını hissederek yü-
rüyorduk. Ahmet Nedim hoca yaklaşık bir kilometre yürüye-
ceğimiz bu alanda herkesten telefonlarını kapatmalarını iste-
di. Bizlere hiç konuşmadan sadece rüzgârın uğultusu altında 
şehitlerin ruhunu hissederek yürümemizi söyledi. Yürüyüş 
yapığımız yokuş asfalt döşenmiş bir yoldu. Bu yokuştan yak-
laşık 500 metre aşağı doğru yürüdük. Yokuşun bittiği yerde 
sağ istikametimizde kuru ve hafif dik yamaçlı vadi içerisine 
girdik. Bu vadi Zığındere’nin içiydi. Ahmet Nedim hoca bu 
derenin gerek serin olması gerekse de kumullu olması nede-
niyle savaşta şehitlerin gömüldüğü yer olduğunu belitti. De-
renin içinde yaklaşık 300 metre ilerledik. Ahmet Nedim hoca 
önümüze geçerek ileride iskelet parçalarının çıktığını ve daha 
fazla ilerlememize gerek kalmadığını belirtti. Orada oturup 
şehitlerin ruhuna Fatiha okuduk. Daha sonra bir öğrenci Ça-
nakkale Şehitlerine şiirin okudu. Oradan Çanakkale’de yap-
tırılan ilk şehitliğe de gittikten sonra gezimizi sonlandırdık.

Ahmet Nedim hoca, “Bu geziye katılıp da gezinin idrakini 
anlayandan vatan haini çıkmaz.” dedi. Evet, gezi bize vatan 
denilen şeyin ne kadar zor elde edildiğini gösterdi. Onu koru-
mak ve kollamanın ne yüce bir duygu olduğunu anlamamızı 
sağladı. Bu vesile ile bu geziyi düzenleyen Kocasinan Kay-
makamı Sayın Ali Candan ve Sayın Ahmet Nedim Kilci’ye 
teşekkür ediyorum.  

Gençlik Dergisi 35



Kendini Türk milletine adayan Milliyetçi-vatansever bir bayan

Kayseri’de Türk milliyetçilerinin çok sayıp sevdiği 
emekli öğretmen Şahsenem Boz Hanımefendiyi daha 
geniş bir çevreye tanıtmak istedik. Çünkü, özellikle genç-
lerimize örnek alacakları şahsiyetleri göstermek zorunda-
yız.

Şahsenem Boz, bir anne, idealist bir öğretmen ve ken-
disini Türk milletine adayan bir Türk milliyetçisi… Bizi 
evinde kabul ederek sorularımızı içtenlik ve tevazu ile 
yanıtladı.

Kayseri’de Türk milliyetçileri arasında çok sevilen 
ve aynı zamanda toplumda saygınlığı olan bir insansı-
nız. Elbette ki bu sevgi ve saygınlık kolay kazanılma-
mıştır. Mutlaka, gençlik yıllarında başlayan kararlı 
duruşlarla ve ifa edilen hizmetlerle kazanılmıştır. Do-
layısıyla gençlik yıllarınızdan itibaren Türk milliyetçi-
liği yolunda vermiş olduğunuz mücadeleyi öğrenmek 
istiyoruz.

Ailem aslen Bünyanlı olduğu halde babamın işi 
sebebiyle Ankara’da yaşadım. Öğrenim hayatım hep 
Ankara’da geçti. İlkokul, ortaokul ve liseyi bitirdikten 
sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü 
okudum. 

Türk milliyetçiliği hareketine neden ve nasıl katıl-
dınız?

Daha ilkokul sıralarında iken Kurtuluş Savaşı gazisi 
olan büyük babamın sohbetlerine, konuşmalarına şahit ol-
mam ondan dinlediğim savaş ve esaret anıları bende millî 
duyguların gelişmesine sebep oldu. Ortaokulda oynadı-
ğımız “Oğuz Ata” oyunu bana büyük bir Türklük gururu 
verdi. Babamla birlikte gittiğimiz o zamanlar yayımlanan 
“Devlet” dergisinin bürosunda çok değerli büyüklerimin 
sohbetlerinden (Rahmetli Dündar Taşer, İbrahim Metin, 
Sadi Somuncuoğlu, Galip Erdem, Emine Işınsu v.b) etki-
lendim. Bu sohbetler benim düşünce hayatımı şekillendir-
di. Lise yıllarında okulumun ( Ankara Kız Lisesi) yanında 
bulunan Türk Ocağı binasında faaliyet gösteren Genç 
Ülkücüler Teşkilatının bir üyesi idim. Onların faaliyetleri-
ne, seminerlerine katılıyor büyük heyecanlar yaşıyordum. 
Ülkücü şehit Dursun Önkuzu’nun cenazesi dolayısıyla 
yapılan yürüyüş katıldığım ilk yürüyüştü ve beni çok he-
yecanlandırmıştı.

Bende öğretmen olursam Türk milliyetçiliğine daha 
faydalı olurum düşüncesi gelişti. Bu yüzden Gazi Eğitim 
Enstitüsü sınavlarına girdim ( O zamanlar bu okullar 
kendi sınavlarını kendileri yaparlardı. Üniversite puanı ile 
girilmezdi.) Bu okul solcuların hâkim olduğu bir okuldu. 
“komünizmin kalesi” olarak biliniyordu. Yazılı sınavı 
kazandıktan sonra mülakata çağrıldık. O devrin ileri ge-
len solcu hocalarının karşısında ( Emin Özdemir, Adnan 
Binyazar, Mehmet Aydın v.b) düşüncelerimiz test edildi. 

Şans eseri mülakatı da geçerek okula kabul edildim. O 
yıllar öğrenci olaylarının arttığı yıllardı. Sınıfta tek başı-
ma idim. Türkiye’nin her yerinden gelmiş hızlı heyecanlı 
solcular derslerde tartışmalar yapıyorlar, işçi sınıfından, 
emekten söz ediyor, devrimin nasıl olacağını uzun uzun 
anlatıyorlardı. Bu arada ben de Türk Ocağı’nda sanat 
müziği kursuna katılan uzaktan tanıdığım bir kız arkadaşı 
yanıma alarak rengimi belli etmeye başladım. Artık okul-
da zor bir mücadelenin içinde idim. 

Bu mücadele nasıl geçti?
Okuldaki mücadele devam ederken kendi ülkücü 

teşkilatlarımıza ve partiye gidip geliyordum. Okulda her 
bölümde az sayıda olan ülkücüleri bir araya getirerek 
teşkilat oluşturduk. Bu arada okulda sınıflara, derslere 
alınmıyorduk. Yatılı olan okulda arkadaşlarımız yalnız 
bulunduklarında dövülüyor, işkencelere maruz bırakılı-
yorlardı. Bu durumdan kurtulmak için çevre okullardaki 
( Yüksek Öğretmen Okulu, Teknik Öğretmen Okulu, İla-
hiyat Fakültesi) ülkücülerinin destekleri ile derslere toplu 
olarak girmeye başladık. Böylece okuldaki sol hâkimiyeti 
kırıldı ve derslere rahat girebildik. Sınıftaki ülkücü sayı-
sını da 6’ya yükselttim. Hepsi kızdı, çünkü ancak onlarla 
iletişim kurabiliyordum. Şimdi hepsi Türkiye’nin değişik 
yerlerinde Türk milliyetçiğine hizmet ediyorlar. 

Bu arada teşkilatlarda görev aldım. MHP gençlik kol-
larında çalıştım. Başbuğumuzun özel eğitim gruplarında 
bulundum. Okuldaki son yılım biraz daha rahat geçti. 
Çünkü Türkiye’de iktidar değişikliği olmuş (1973-1974 
yılı) ve okulumuza milliyetçi hocalar alınmıştı ( Ayvaz 
Gökdemir, Müşerref Diriöz gibi).

Okulu bitirdiğimde teşkilatlardan tanıdığım Kayserili 
Mustafa Boz’la evlenerek Kayseri’ye geldim. Artık mü-
cadeleme öğretmen olarak devam edecektim. 1975 yılın-
dan itibaren Kayseri’deki Milliyetçi- Ülkücü hareketin 

Şahsenem Boz

Söyleşi: İsmail DAŞGELDİ

“ iyi yetişmiş annelerin elinde toplumun geleceği şekillenir”
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içinde oldum. Ülkü- Bir ( Ülkücü Öğretmenler Derneği) 
ve Kayseri Kültür Derneğinde çeşitli faaliyetlere katıl-
dım. Ankara’da Ülkücü Hanımlar Derneği ( Ülkü- Han) 
nın kuruluşunda bulundum ve bu derneğin Kayseri şu-
besinin açılmasını sağladım ve ilk başkanı oldum. Artık 
faaliyetlerimizi bu çatı altında yürütüyorduk. 1978 yılında 
Ecevit hükümetinin başa gelmesi ile hepimiz değişik 
yerlere sürülmüştük. Haklarımızda asılsız soruşturmalar 
açılmış çeşitli iftiralara maruz kalmıştık. Ülkenin her yeri 
kaynıyordu. Her gün ülkücü şehit uğurluyorduk. Şehirler-
de kurtarılmış mahalleler, bölgeler oluşmuştu. Bu anarşi 
12 Eylül Darbesine kadar sürdü.

12 Eylül 1980 darbesinden nasıl etkilendiniz?
12 Eylül Darbesinde oğlum daha 15 günlüktü. Evleri-

miz basıldı, sıkı sıkı aramalar oldu. Dernek eşyalarımıza, 
binalarımıza el konuldu. Eşim içeri alındı ve ben iki güne 
bir ifadeye çağrıldım. Bu zulümler yalnız bize değil bü-
tün ülkücülere ve ailelerine uygulanıyordu. Fidan gibi 
gençler çeşitli işkencelere maruz kalıyor, aileler perişan 
ediliyordu. Yakınlarımızı doğru dürüst göremiyor çoğu 
zaman ziyaret gerçekleşmeden geri dönüyorduk. İçerde 
yatanlar ne ile suçlandıklarını bilmiyorlardı. 12 Eylül zih-
niyeti iki tarafı da sindirmek için ( solcuları ve ülkücüleri) 
akıl almadık yollara başvurdu. Hatta bir o taraftan bir 
bu taraftan asalım düşüncesi ile suçsuz günahsız gençler 
alelacele idam edildiler. Çok acı durumda idik. Suçları 
vatanlarını ve milletlerini sevmek olan ülkücüler devlet 
eliyle eziliyorlardı. Dâvânın lideri Sayın Alparslan Türkeş 
de tutuklu idi.

Mağdur, mazlum ve mahkûm ülkücülere anne şef-
katiyle kol kanat gerdiğinizi biliyoruz. O günleri biraz 
anlatır mısınız?

Bu zor ve sıkıntılı günlerde sadece kendi yakınlarımı-
zın derdi bizi üzmüyor bütün ülkücülerin acılarını birlikte 
yaşıyorduk. Tutuklu ülkücülerin aileleri ile irtibat kuruyor 
yanlarında olmaya çalışıyordum. Davalarını takip ediyor 
avukatları ve ihtiyaçları ile ilgilenmeye çalışıyordum. 
Kayseri dışından gelen tutuklu yakınlarına evimi açtım. 
Birlikte davaları takip ediyor yanlarında oluyordum. Fır-
sat buldukça Ankara Mamak’taki ülkücülerin mahkeme-
lerine de dinleyici olarak katıldım. Mağdur olan ailelere 
destek olmaya çalıştım. Bu çalışmalarda emekli öğretmen 
merhum Memduh Özarslan ağabeyimizin çok katkıları 
oldu. 

Türk milliyetçiliğini amaç edinen derneklerde de 
görevler aldınız. Sizi dernek faaliyetine yönlendiren 
amiller nelerdi?

Türk milliyetçiliğini amaç edinen derneklerde görev 
aldım. 12 Eylül’de sekteye uğramış olan milliyetçilik 
düşüncesinin yeniden canlanması toplumda yayılması 
ve yeni yetişen gençlerin de bu düşüncelerle tanışması 
için bu derneklerde faaliyetlerde bulundum. Benim için 
en önemlisi gençlerin yetiştirilmesi idi. Bunun için Ülkü 
Ocaklarında bilhassa kız öğrencilerin yetişmesi için faali-
yetlerde bulundum. Kızlar için ayrı dernek binaları açarak 
çeşitli seminerler, toplantılar, konferanslar tertipledim. 
Toplumda yaşanan olaylara duyarlı, nemelazımcı olma-
yan, gelişen olaylara milliyetçi bakış açısı ile bakabilen 
gençlerin yetişmesi, onların toplumda belli yerlerde söz 
sahibi olabilmeleri için destek olmaya çalıştım. Bütün 
bunları yapabilmek için milliyetçilik faaliyetleri içinde 
yer alan bütün derneklere katıldım.

Türk milliyetçilerinin düzenlediği toplantılarda ve 

milliyetçilik faaliyetlerinde kadın sayısı oldukça az. 
Bunu siz neye bağlıyorsunuz? Türk milliyetçileri ka-
dına önem vermiyor mu?

Doğru söylüyorsunuz. Türk milliyetçiliği faaliyetle-
ri içinde kadın sayısı oldukça az. Bunun sebebi, bence 
kadınların bu konulara duyarsızlığı kadar erkeklerin 
milliyetçi düşünceleri kadınlara aktarmamalarıdır. Maa-
lesef Türk milliyetçileri kadına fazla önem vermiyorlar. 
Ülkücü bir kadın olarak yaşadığım birçok olay beni bu 
düşünceye sevk etti. Ülkücü hareketin içinde hiç saygısız-
lık görmedim. Herkes bana saygı gösterdi. Kiminin abla-
sı, kiminin bacısı, kiminin hocası oldum. Fakat daha çok 
kadının katılması için bir gayret görmedim.

Bir Türk milliyetçisi olarak kadın ve kadın sorun-
larıyla ilgili düşüncenizi öğrenebilir miyiz?

Kadın, bugün toplumun her seviyesinde yer alıyor. 
Bugün kadın artık sadece belli mesleklerde değil hemen 
hemen her meslekte erkeklerle aynı şartlarda çalışıyor. 
Toplumda bu seviyelerde yer alan kadın milliyetçilik 
faaliyetlerinde yeterince yer alamıyor. Bunun sebebi üze-
rinde durulmalı, kadınların bu faaliyetlere çekilebilmesi 
için çalışmalar yapılmalıdır. Bence kadınlar bütün çalış-
malarda aktif olarak görev almalı sadece kadın kolları vs. 
gibi değil derneklerin, sendikaların hatta siyasi partilerin 
yönetimlerinde bizzat görevlendirilmelidir. Böylece yö-
netimlerde görev alan kadınlar başka kadınlar üzerinde de 
etkili olacaklardır

Toplumda kadının yeri çok önemlidir. Kadın her şey-
den önce annedir. Milletin geleceği onun ellerindedir. İlk 
milliyetçilik duyguları anneden alınır. İyi yetişmiş anne-
lerin elinde toplumun geleceği şekillenir. Bunun için ka-
dınların millî konularda daha iyi yetişmesi gerekir. Kaldı 
ki toplumun yarısı erkekse yarısı da kadındır. Toplumun 
yarısının gelişmesi ile tamamının gelişmesi düşünülemez.

Bayanlara ve gençlere, dergimiz aracılığıyla duyur-
mak istediğiniz mesajınız var mı? 

Bayanlara ve gençlere derneğiniz aracılığıyla şunları 
söylemek isterim: Milletimizin geleceğini ilgilendiren ko-
nularda duyarsız olmayın. Kendinizi iyi yetiştirin. Tarihi-
nizi bilhassa yakın tarihinizi iyi öğrenin. Millî konularda 
hassasiyet göstererek topluma öncü olun. Değerlerimizi 
yaşatmak için mücadele edin. İyi bir Türk milliyetçisi 
gerçek bir ülkücü olun.
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VARSAK’TAN PERSEK’E

İnsanların kişilikleriyle adları arasında bir ilginin oldu-
ğu düşünülür. Eskiler, adıyla kişiliği uyumlu olanlar için 
“ismiyle müsemma” deyimini kullanmışlardır.

İnsanlar gibi, yerlerin de adı o yerler hakkında bize bir-
takım bilgiler verir. Bu yazımızda bir yer adı olan “Persek” 
üzerinde duracağız.

Persek, Kayseri’nin Tomarza ilçesine 7 km. uzaklıkta 
bir köydür (tüm köylerin mahalleye dönüştürüldüğünü ha-
tırlayalım). Köyün yeni adı Kapukaya’dır. Köyün yazımı-
za konu olan Persek adının kökenine ilişkin araştırmacılar, 
çeşitli görüşler sunmuşlardır:

1. Yöresel araştırmalarıyla tanınan S. Burhanettin Ak-
baş, Kayseri Yöresine Yerleşen Türk Boyları ve Akraba 
Toplulukları adlı eserinde, köyde Avşar boyunun ve Dul-
kadirli Türkmenlerinin yerleşik olduğunu belirttikten1 son-
ra bir başka değerlendirmesinde şöyle diyor:

 “Varsak Cemaati:
 a) Türkmen 
 b) 16. yy. da Malya Nahiyesi’nde meskûn (Tomarza)
 c) Belki de Tomarza’nın Persek köyü. Yeni adı Kapı-

kaya.”2

Sayın Akbaş, bu değerlendirmesinde Persek adının 
Varsak’tan gelmiş olabileceğine vurguda bulunmaktadır.

2. Sayın hocamız Doç. Dr. Galip Güner ise 2006 yılın-
da yazdığı bir bildiride, Sayın Akbaş’ın yukarıda verdiği-
miz görüşlerini ilettikten sonra bu görüşü -Persek adının 
Varsak’tan geldiğini- doğru bulmuyor.3 Yine aynı bildiride 
Farsça pare, parça anlamına gelen pâre ile taş anlamına 
gelen seng sözcüklerinin birleşmesinden oluştuğunu savu-
nuyor (pâreseng >pârseng>persenk>persek).

3. Sayın hocamızın aynı bildirisinden dil bilimci Se-
van Nişanyan’ın Persek adının kökeni hakkındaki şu dü-
şüncelerini öğreniyoruz:  “Persek zannediyorum Ermenice 
Parsik’ten bozma olmalı. Esasen ‘İranlı(lar)’ demektir. 
Genel teamül olarak eskiden beri ‘yabancı(lar)’ ve bilhas-
sa ‘doğulu yabancı(lar)’ anlamında da kullanılır.” Hoca-
mız, bu görüşe de sıcak bakmamaktadır.

Biz ise dede yadigârı el yazılarını okurken  
“Parsak’dan” yazımına rastladık. Son sesin kef ك)) ile 
değil, kaf (ق) ile yazılması sözcüğün Persek değil Parsak 
okunmasını gerektirmektedir. Sözcüğün birkaç yerde bu 
şekilde yazılmasıysa yazılışın yazım yanlışı değil, bilinçli 
bir tercih olduğunu göstermektedir. Elimizdeki bu belge 
elbette kesin bir veri sayılamaz; fakat, yukarıda sıralanan 
tartışmalara yeni bir boyut getirebilir. Biz bu yazılıştan 
hareketle Sayın Akbaş’ın Persek adının Varsak Türkmen-
lerinin adından gelebileceği tezini daha güçlü buluyoruz. 
Esasında Türkçedeki ünsüzlerin değişim şekillerine ba-

kıldığında v->b- değil b->v- değişiminin olduğu görülür. 
Bununla birlikte günümüzdeki kimi ağız özelliklerine 
bakıldığında aykırı değişimler de olabilmektedir. Tomar-
za yöresinde Varsak yerine Farsak dendiği de vakidir. Bu 
durum her iki sesin de (v-f) birbirine çok yakın diş-dudak 
ünsüzü olmasından kaynaklanmaktadır. F- sesinin de p-ye 
dönüştüğü örnekler vardır. Fayton> payton/paytun. Bura-
dan yola çıkarak v->f->p- değişiminden söz edemez miyiz 
acaba? Bu cümleden olarak varsak>farsak>parsak değişi-
minin olabileceği düşüncesindeyiz.

Bilindiği üzere yer adlarını araştırmak yer adı biliminin 
(toponomi) işidir. Amacımız haddimizi aşmak değil, eli-
mizdeki verileri paylaşmak, naçizane düşüncelerimizi dile 
getirerek bir düşünce kapısı aralamaktır.

Görünen o ki Persek adının üzerinde bir daha düşün-
mek elzemdir.

Saygıyla…

Dipnotlar:
1) Akbaş, S. Burhanettin, Kayseri Yöresine Yerleşen Türk 

Boyları ve Akraba Toplulukları, Geçit Yayınları, Kayseri, s. 
108.

2) Akbaş, age, s. 122.
3) Güner, Galip, Kayseri’de bir Yer Adı: Persek, II. Kayseri 

ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni,10-12 Nisan 
2006, http://turkoloji.cu.edu.tr, Şubat, 2015.
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Suruç, Adıyaman ve Ceylanpınar’daki terör saldırıları Türkiye’nin birliği ve huzurunu tehdit eden, 
Türkiye’yi Suriye’ye çevirmeyi ve kaos yaratmayı hedefleyen eylemlerdir. Dolayısıyla kınıyor ve 
lanetliyoruz. 

Terör, kime yönelirse yönelsin ve kim tarafından yapılırsa yapılsın tüm dünyanın karşı durması 
gereken insanlık dışı bir olaydır.

Teröre karşı partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının mutabakat sağlayıp ortak duruş göstermeleri 
gerekir. Ancak bunun gerçekleşmesi, bugün için hiç kolay değil. Çünkü, IŞİD’in de PKK ve PYD’nin 
de yandaşları Türkiye’de önemli mevkilerde mevzilenmiş savaş baltalarını bilemekle meşguldürler. 
Dolayısıyla terör, ancak etkin bir devlet gücü ve milletin ortak tepkisiyle engellenebilir.

Öncelikle terörün arkasında kimlerin olduğunu bilmeliyiz. Bütün dünyanın malumudur ki Irak ve 
Suriye’de iç savaşı tezgâhlayan güç, başta ABD olmak üzere Batı emperyalizmidir. BOP kapsamında 
Ortadoğu’da siyasi haritanın değişeceğini onlar söylediler ve bugün planlarını terör örgütleri vasıta-
sıyla uyguluyorlar.

IŞİD-PKK-Barzani Irak’ı parçalıyor.
PYD-IŞİD Suriye’yi parçalıyor.
PKK, Türkiye’yi parçalamaya çalışıyor. Bunların hepsi de emir kulu. ABD, Kuzey Irak’tan 

Akdeniz’e bir Kürt koridorunun açılmasını, bu bölgenin Kürdistan olmasını istiyor. Bu amaçla PYD 
terör örgütünü resmen ve açıkça her çeşit silahı vererek destekliyor. Bu, Türkiye’ye yöneltilen çok 
açık bir tehdittir. Böylesi bir ABD’yi dost ve müttefik sayanlar ne Türk, ne Müslüman ne de sosyalist 
olabilirler. Dolayısıyla teröre karşı ABD’den medet ummak veya ABD ile iş birliği yapmak, akıl ve 
izanla bağdaşmaz. Bu nedenle, ABD’ye kulak asmadan, şunlar yapılmalıdır:

1) Terör mağduru Irak ve Suriye devletleriyle teröre karşı mücadelede işbirliği yapılmalı, bu dev-
letlerin toprak bütünlüğü desteklenmeli. Çünkü, terör bu ülkelerden akıp geliyor.

2) IŞİD’in İslam’ı temsil etmediği, PKK-PYD’ye alan açan ve bu terör örgütlerini meşrulaştırmak 
ve sempatik göstermekle görevli bir örgüt olduğu halkımıza anlatılmalı. IŞİD cihat yapacak olsa Müs-
lümanlara değil, İsrail’e saldırır.

3) IŞİD’e karşı olmak, PKK ve PYD’yi desteklemeyi gerektirmez. PKK ve PYD, ABD’nin 
kara gücü olarak çalışan ayrılıkçı terör örgütleridir. Emperyalizme karşı olan ve vatanını seven herkes 
bu örgütlere karşı olmak zorundadır.

Son günlerde ülkemizde bazı insanlar ABD ağzıyla konuşmaya başladılar. Bunlara göre, PKK ve 
PYD barışçı örgütlerdir; Kuzey Irak’ta oluşturulacak Kürt koridorunun Türkiye’ye bir zararı olmaya-
cak. Bu propagandaya Türk halkı inanmamalı.  

4) Türkiye, bağımsızlığını ve birliğini korumak istiyorsa PKK ile hesaplaşmaya mecburdur. 
Türkiye, bu sorunu halletmeden huzur bulamaz. Dolayısıyla Türkiye, ordusunu, polisini, istihbara-

tını bölücü terörle mücadelenin gereklerine göre eğitmeli, donatmalı, hazırlamalı. Gecikilmesi halinde 
Türkiye’nin Irak ve Suriye’ye dönme olasılığı yüksektir.

5) 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası hâlâ bir hükümetin kurulmamış olması, devlet otoritesini daha 
da zayıflatabilir. Bu da teröristlere yeni fırsatlar sunabilir. Çünkü, terörün boy attığı ortam, devletin 
yaptırım gücünü kullanmadığı veya kullanamadığı bir ortamdır. Dolayısıyla, programının birinci 
maddesine teröristle müzakereyi değil terörle mücadeleyi koyan güçlü bir hükümetin, artık kurulması 
gerekmektedir.

6) Türkiye’den PYD, PKK ve IŞİD’e önemli katılımlar olduğu biliniyor. Demek ki birileri 
bunu özendiriyor ve organize ediyor. Bu desteğin durdurulması, önünün kesilmesi lâzım. Ancak 
Türkiye’de bazı parti ve çevreler dillerinden barış sözcüğü düşmüyor ama ellerinden silahı da 
hiç bırakmıyorlar. Böyleleri sosyalist gençleri Suruç’ta toplayarak teröre yem etti. Gençlerimiz 
karanlık kişilere karşı uyanık olmalı, kimin peşinden gittiklerini bilmelidirler. 

Herkesi daha sorumlu davranmaya, devletin yasalarına saygı göstermeye, teröre tepki koymaya ve 
terörün arkasındaki çirkin Batı emperyalizmini lanetlemeye davet ediyoruz. 23.07.2015

                                                                                                   
Bilgiyurdu 

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği

TERÖRE KARŞI ÖNERİLER

Gençlik Dergisi 39




