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2016’nın geniş bir bölümünde yeni anayasaya ve rejim 
tartışması yapılacak. Çünkü AKP, 1 Kasım’dan aldığı güç-
le “başkanlık sistemini”ni dayatmaktadır. Muhalefet parti-
leri karşı olduklarını söylediler ama başkanlık sistemi da-
hil her şeyi tartışabileceklerini beyan ederek AKP’ye yol 
açtılar. Bize göre yanlış yaptılar. Zira, tartışılacak konular 
vardır, tartışılmayacak konular vardır.

Meselâ, seçim barajı, bakanlık sayısı gibi konuları tartı-
şabilirsiniz ama devletin şeklini, Cumhuriyetin nitelikleri-
ni, devletin bütünlüğünü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve 
başkenti tartışamazsınız. Aynı şekilde, egemenliğin millete 
ait olduğunu, Türk vatandaşlığı tanımını, “İdare, kuruluş 
ve görevleriyle bir bütündür.” maddesini tartışamazsınız. 
Kuvvetler ayrılığını hukukun üstünlüğünü tartışamazsınız. 
Kısacası TC Anayasası›nın 1’nci, 2’nci,3’üncü,4’üncü, 
6’ncı,  66’ncı 123’üncü,127’nci maddeleri tartışılmamalı, 
aynen kalmalıdır. Çünkü bu maddeler, devletin üniter ve 
millî yapısını oluştururlar.

MHP ve CHP’nin ilk 4 madde vurgusu doğrudur ama 
yeterli değildir. Bu maddeleri sözde bırakabilecek yazım-
lara da dikkat etmeleri gerekecektir.

Biliyoruz ki AKP, kişiye özel bir anayasa yapmaya 
gayret ediyor; bütün çabaları sayın Erdoğan’ı başkan yap-
mak. Başarabilirlerse fiili durumu yasaya bağlamış olacak-
lar ama Türkiye, 140 yıl geriye gidecektir. Çünkü, 1876’da 
Kanun-i Esasi ile sultanın yetkisi kısıtlanmıştı, 2016 da 
yeni anayasa ile yeni sultana yeni ve görülmemiş yetkiler 
verilmiş olacak.

Siyasi parti yöneticilerinin demokrasi söylemleri bir 
yalandan ibaret... Bunlar demokrat olsalar, önce Siyasi 
Partiler Yasası’ndaki ve tüzüklerindeki antidemokratik 
maddeleri kaldırırlardı. Dolayısıyla bunlardan temel hak 
ve özgürlükleri esas alan bir anayasa beklenmemeli.

Elbette ki Türk milleti mevcut anayasadan daha iyi bir 
anayasaya lâyıktır. Ancak bugünkü TBMM’den böyle bir 
Anayasa çıkacağını hiç sanmıyorum. Elde olanı da kay-
bedebiliriz. Yani “yeni anayasa” yı görüşmeye razı olmak 
bir riski yüklenmektir. CHP ve MHP bu riski kabul ettiler. 
AKP’nin “başkanlık”, HDP‘nin “özerklik” taleplerine, her 
ikisinin temel maddelerdeki birlikteliklerine bu iki parti-
nin nasıl karşı koyacaklarını hep beraber göreceğiz.

Mevcut Anayasa’nın (1982 Anayasası) askerî darbe 
ürünü olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak bu Anayasa’nın 
7 Kasım 1982’de halkoyuna sunularak kabul edildiği, ge-
çen zaman içinde 105 maddesinin değiştirildiği ve 12 Ey-
lül darbesine ait izlerin silindiği de dikkate alınmalıdır.

Genelde bütün anayasalar bir ihtilâl ve inkılâbın sonun-
da yapılmıştır. Eğer AKP’nin istediği başkanlık sistemini 
getiren bir anayasa yapılır ve halka kabul ettirilir ise bu 
anayasa da AKP’nin gerçekleştirdiği sivil darbenin bir so-
nucu olacaktır. Çünkü bunlar, emirleri altındaki medya, 

sivil toplum örgütleri ve iktidar imkânları sayesinde algı 
operasyonları yapabiliyor ve karayı ak gösterebiliyorlar. 
Millî ve üniter Türkiye›yi de yeni anayasa ile çok dilli, 
çok kültürlü bir yapıya dönüştürebilirler.

Yukarıda saydığımız maddelerinin değiştirilmesi veya 
kaldırılması halinde Türk tarihinde 23 Nisan 1920 ile baş-
layan dönem sona ermiş olacaktır. Bu kadar büyük ve kor-
kunç bir kötülüğü milletimize yaparlar mı dersiniz?

2016’DA NELER OLACAK?
2016 yılı Türkiye için sorunların artarak devam ede-

ceği bir yıl olacağa benziyor. Emperyalist devletler, terör 
yoluyla Türkiye’yi baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Bu 
nedenle 2016’da da Türkiye terörün hedefinde olacaktır. 
İktidar, gevşemeden, yılgınlık göstermeden, hatta yeni 
önlemler alarak terörle mücadeleye devam etmelidir. İç 
ve dış etkilerle terör örgütleriyle masaya oturma yanlışını 
yapmamalıdır.

Rus uçağının düşürülmesi ile başlayan kriz, başımızı 
çok ağrıtıyor ve ağrıtmaya devam edecek.

AKP iktidarının millî çıkarlarımızla bağdaşmayan yan-
lış Suriye ve Irak politikalarının acı sonuçlarını Türk mil-
leti olarak hep beraber yaşayacağız: Bu ülkelerdeki Türk-
lerimiz daha da ezilecek. Rusya’nın ve ABD’nin açıkça 
desteklediği Kürtçü terör örgütleri yeni mevziler kazana-
bilirler.

KIBRIS
KKTC’de teslimiyetçi ve tavizkâr bir hükümet iş ba-

şında… Bu hükümetin her geçen gün Türkiye’yi dışlama-
ya devam edeceği anlaşılıyor. Annan Planı’ndan da be-
ter bir anlaşmaya razı olabilirler. Buna izin verilmemeli. 
Çünkü Kıbrıs, Türkiye’nin güvenliği bakımından, KKTC 
Hükümeti’ne bırakılmayacak kadar önemlidir.

AHLÂK BUHRANI
Ahlâk buhranı 2016’da da artarak sürecek. Hırsızlık, 

rüşvet, vurgun, soygun, cinsel istismar ve diğer bütün suç-
lar tavan yapacak. Çünkü, ülkemizde millî ve insanî duy-
gular kasıtlı olarak zayıflatılıyor. Ülkeyi yönetenler halka 
kötü örnek oluyorlar.

YUMUŞAK KARNIMIZ
2016’da  dış güçler ve piyonları, Suriye ve Irak’taki 

mezhep savaşını Türkiye›ye taşımaya çalışacaklar. Yumu-
şak karnımızın mezhep farklılığımız olduğunu biliyorlar. 
Dinî söylemlerin para ettiğini de gördüler. Her türden dinî 
akımı kullanacaklardır. Aman dikkat!

Bu olumsuz tablo karşısında Türk milliyetçilerinin 
iktidar alternatifi oluşturacak hamleleri yapmaları, Türk 
milletinin umudu olarak ortaya çıkmaları gerekmektedir. 
Önümüzdeki günler kendimize çeki düzen verme, örgüt-
leri kuvvetlendirme, fikir üretme, iktidara hazırlanma gün-
leri olmalıdır.

YENİ ANAYASA YAPILIRKEN 
TEMEL MADDELERE 

DOKUNULMAMALI!? Mustafa ÖZTÜRK
bilgiyurdu@hotmail.com

Gençlik Dergisi 3



KARANLIKLAR ŞİKÂYETLE DAĞILMAZ, 
SORUNLAR “TEK BAŞINA” ÇÖZÜLMEZ

Hep şikâyet ediyoruz, bütün yaptığımız bu… Her 
birimiz dünyanın düzene girmesini istiyoruz. Fakat 
çabayı başkalarından bekliyoruz. Şöyle bismillah de-
yip de bir işi ucundan tutmuyoruz.

Sadece şikâyetle yetinirsek, neye benzer bu? Zifirî 
karanlık bir yerde, insanın “karanlık, hep karanlık, 
nereye baksam karanlık” diyerek sızlanıp durmasına 
benzer. Bu laf, dağıtır mı karanlığı?

Durmadan şikâyet etmek gerçeklerden kaçmaktır. 
Gerçeklerden kaçmak peşinen yenilmektir. O zaman 
yapılacak tek şey vardır: Acı gerçeklerin üzerine git-
mek, karanlığa bir mum yakmak… Ardından çev-
rendeki, yakınında ve uzağındaki herkesi birer mum 
yakmaya teşvik etmek, peşinden sürüklemek...Elde 
mumlar, omuz omuza, bir araya gelmek, birlik ol-
mak!... Bakın o zaman nasıl pırıl pırıl oluyor ortalık…

‘***’
Minik gagasına su doldurup yanan ormanına koş-

turan serçe…, “ne gelir ki” benim elimden” demeden. 
Nasıl da binleri sürükledi peşinden? 

Mustafa Kemal Paşa… İstanbul’da yalnızdı. 
Samsun’da yüzler, Erzurum’da, Sivas’da binler oldu, 

Ankara’da 100 binler!...
Olup biteni elbette göreceğiz, ancak şikâyet et-

mekle kalmayacağız.
Hemen kafa yormaya başlayacak, sorunu iyice 

kavrayıp bir çare bulacağız.
Ve o çareyi, duruma göre tek başımıza, duruma 

göre el ele verip uygulamaya koyacağız. Çok büyük 
olasılıkla sorunu çözmüş olacağız.

‘***’
Eski zamanlarda bir kral, sarayına gelen yolun üze-

rine kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pence-
reye geçip seyre koyulmuştu. Bakalım neler olacaktı. 
Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, 
saray görevlileri, genç ve yaşlı yurttaşları birer birer 
geldiler, sabahtan öğlenekadar. Hepsi kayanın etra-
fından dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu şikâyetle ye-
tindi, kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar 
vergi alıyor, ama yolların düzgün, temiz olmasını sağ-
layamıyordu. 

Sonunda bir köylü çıkageldi. Saraya meyve ve 
sebze getiriyordu. Koca kayayı görünce, sırtındaki 

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com
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küfeyi yere indirdi, iki eliyle kayaya sarıldı ve ıkına 
sıkına itmeye başladı. Sonunda, kan ter içinde kaldı 
ama, kayayı da yolun kenarına çekti. 

Tam küfesini yeniden sırtına almak üze-
reydi ki, kayanın eski yerinde bir kesenin 
durduğunu gördü. Açtı…, kese altın doluydu. Bir de 
kralın notu vardı içinde, “bu altınlar kayayı yoldan 
çeken kişiye armağanımdır” diyordu kral.

 
‘***’

Öyle sorunlar vardır ki kişiseldir, öyleleri de var-
dır ki, ortaktır, toplumsaldır. Kimisi tek başına çözü-
lebilir, kimisi ancak el birliğiyle, bir araya gelerek 
çözülebilir. Yine yukarda anlattığım öykücüğümisal 
vereyim, genişletelim kaya örneğini:Aynı olay ülke-
nin yüzlerce kentinde, milyonlarca sokağında geçsin. 
Yolları tıkayan o ağır taşların kaldırılması artık kişisel 
değil, toplumsal bir sorundur: Birçok fedakâr yurtta-
şın sorunun üzerine yürüyerek, orada burada her bir-
taşın altına elini koyup elbirliğiyle çalışması gerekir.

Şimdi örneğimizi gerçek hayata taşıyalım: 
Türkiye’ye bakıyoruz. Emperyalizm’inküresel şir-
ketlerinin tehdidi ve buyruğu üzerine, devletimizi 
yönetenler liberal ekonomiyi, bu çerçevede de ser-
best dış ticaretiuygulamaya başladılar. Bunun sonu-
cu olarak, dışa bağımlılık ve dış ticaret açığı arttı, dış 
borçlanma büyüdü; özelleştirmeler, yabancı sermaye 
girişi,yabancıya toprak satışı sonucu ülke yeniden sö-
mürgeleşmeye başladı. Yalnız bunlar mı, hayır!Sosyal 
adaletsizlik, kültürel ve ahlaki yozlaşma, yolsuzluk, 
dincilik, millî birliğin zayıflaması, devletin çözülmesi 
de atbaşı gidiyor. Bütün bunlar da birleşerekmuazzam 
bir etki oluşturuyor, büyük bir felaketi haber veriyor 
bize: Millî çözülme, parçalanma ve–Allah esirgesin- 
Cumhuriyetimizin son bulması…

İşte biz böyle bir sonucu tek başımıza engelleye-
meyiz, ancak bir araya gelerek, hep birlikte engel-
leyebiliriz. O zaman yapacağımız iş şudur: Millî bir 
felakete yol açacak olan sebeplerin üzerine, “ben tek 
başıma da bir şeyler yapabilirim” diyerek, aynı za-
mandahep birlikte, örgütlenerek gitmek... Türkiye’yi 
felakete sürükleyenler bizim bilgi ve ilgi eksikliği-
mizden, örgütsüzlüğümüzden, eylemsizliğimizden 
faydalanıyor.

‘***’

Atatürk “Eğer bir gün çaresiz kalırsanız, bir kur-
tarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun” diyor. Yani 
demek istiyor ki, “cam tavanı kırın,zihninizdeki en-
geli kaldırın, karanlığa küfretmeyi bırakın, bir mum 
yakın” diyor.

Öyleyse, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu 
mefkûresi olan Atatürkçülüğü öğrenin, öğretin. Cum-
huriyetimizin ana temelleri olan Ulusal Egemenli-
ğin, Tam Bağımsızlığın, Milliyetçiliğin ne olduğunu, 
bugün nasıl yok edilmekte olduklarını çevrenizden 
bilmeyenlere anlatmayı görev bilin. Millî kültür ve 
tarihimize, özellikle Cumhuriyet tarihimize sahip çı-
kın. Örneğin, bir Millî Mücadele kahramanını, Kara 
Fatma’yı, Şerife Bacı’yı, Yahya Kaptan’ı, Tıbbiyeli 
Hikmet’i, bir Abdurrahman Kâmil Hoca’yı, ... çocuk-
larınıza, çevrenize, halkımıza tanıtın. Mutlaka üç kişi, 
beş kişi, on kişi,...bir araya gelin.

İşte “bir mum yakmak” budur, Atatürk’ün demek 
istediği budur, “kurtarıcı kendisi olmak” budur.

‘***’
Bütün mesele “Ben tek başıma ne yapabilirim” 

ayıbından kurtulmaktır. 
Peki, kurtulmazsak ne olur?
Değerli bir şairimiz, Ataol Behramoğlune olacağı-

nıdizelere dökmüş, en anlaşılır şekilde gözler önüne 
sermiş, buyurun, görün:

Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü biri 
Ve hiç bir şey yapmamaya karar verdi.

Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü bir 
öteki 
Ve yalnızlığının kuytuluğuna çekildi.

Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü bir 
üçüncü 
Ve tek başına düşünmeyi sürdürdü.

Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü yüz-
binler 
Ve tek başınalıklarını sürdürdüler.

Ben tek başına ne yapabilirim diye düşündü mil-
yonlar 
Milyonlarcaydılar ve tek başınaydılar!

Bu arada birileri onlar adına karar vermekteydi, 
Tek başına olduklarını sananlar topluca ortadan kal-
dırıldılar!

 

“Türkiye’yi felakete sürükleyenler bizim bilgi 
ve ilgi eksikliğimizden, örgütsüzlüğümüzden, 
eylemsizliğimizden faydalanıyor.“
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BU ASLA KOMPLO TEORİSİ 
DEĞİLDİR!Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Anayasayla kafayı bozdular. 
Peki, neden yürürlükteki anayasa yok edilmek is-

teniyor, hiç düşündün mü?
Ama sen düşünemezsin, çünkü aklını din’le, 

Allah’la aldılar senin, hakkı göremezsin.
1923’ten beri, temeli Türk kahramanlığı ve Türk 

kültürü olan bu kutlu devletin,  kurucusu ve sahibi olan 
yüce Türk milletine izafe edilmesini, aidiyetini, millete 
ve devlete hayat veren Türklüğü bir 
türlü hazmedemediler.

Dini siyaset ve ticaret metaı 
yapıp iktidarı ele geçirdiler. Siyasi 
rant, şaşalı saltanat ve debdebeli 
hayatla kendilerini kaybettiler.

14 yıl içinde çiğnemedikleri ne 
anayasa, kaldı, ne de şahsiyetlerine 
münhasır çıkarmadıkları yasa... Va-
tana ihanet dahil akla hayale gelme-
dik suç işlediler, boğazlarına kadar 
pisliğe battılar. 

Kendilerini kurtarmak için bir 
günah keçisi aradılar. Çözümü, 
kendilerini kıyamete kadar mahkum edecek  anayasayı 
suçlu ilan edip yok hükmünde sayarak sonra da orta-
dan kaldırmakta buldular. 

Ant olsun ki, bunların yeni anayasa yapmaya 
soyunmaları halkı düşündükleri için değil, istekleri 
doğrultusunda yapacakları  anayasayla, düştükleri çu-
kurdan kendilerini kurtarmak içindir.

Bu yüzden ipe sapa gelmez gerekçeler ileri sürerek 
“yeni anayasa şart” teranesiyle, bu kutlu devletin kim-
liği, aidiyeti, DNA’sı, zırhı, dayanağı, hayat membaı 
olan anayasanın “başlangıç kısmı”nı  ve “değiştiril-
mesi teklif dahi edilemeyen ilk 4 maddesi”ni  ortadan 
kaldırmak için halka “yeni anayasa putu” yontuyorlar.  

Bu asla komplo teorisi değildir. 
Ama sen göremezsin,  gözlerin yok senin.
Sen anlayamazsın, iraden onun kıçının kılına ipo-

tekli, saman basılı beynin.
Hiçbir devlet yoktur ki, milleti tarafından çok ağır 

bedeller ödenmeden kurulmuş olsun.  Anayasaların 
dayanağı budur, milletler ancak  bununla hayat bulur.

Milletin bekası, anayasasının dayandığı temellerin 
sağlamlığı ile doğru orantılıdır.  

*
Hiç düşündün mü, mevcut anayasa yok edilirse 

sonra neler olur?
Bir anayasa, devleti kuran milletin anatomisiyle, 

karakteriyle, kültürüyle, yaşayış tarzıyla, tarihiyle, 
töresiyle, mazisiyle, ülküsüyle, dünya görüşüyle doğ-
rudan alakalıdır. 

Bu nedenle “anayasa”; milletin, devletin kimliği, 
karakteri,  hayat kaynağı, tarihe 
tescilidir, devletin millete aidiyeti, 
halkla devletin akdidir.   

Dünyadaki canlı cansız her şe-
yin, her aksiyon ve her olayın tabii 
olarak nasıl bir menşei, aidiyeti, 
kimliği ve karakteri varsa; her bir 
milletin de, kurduğu devletinin ve 
anayasasının da dayandığı menşei, 
aidiyeti ve kimliğinin olması zaru-
ridir. 

Oysa iktidarın zihnindeki 
anayasa; milleti Türk kimliğinden 
çıkarılmış başıboş bir halk, devleti 
ise aidiyeti Türk’e ait olmayan ucu-

be, teogratik-monarşik hale getirmek içindir. Bu, aynı 
zamanda, milletin tarihi şerefini, hafızasını sıfırlamak 
ve  devleti şahsiyetsizleştirerek  halkı mankurtlaştır-
mak anlamına gelir! 

Milliyetsiz, şahsiyetsiz, aidiyetsiz, cibilliyetsiz, 
mazisiz duruma getirilen toplumun akıbetini de kahpe  
rüzgarlar tayin edecektir.

Plan işlerse tabii!.. 
Bu asla komplo teorisi değildir
*
Anayasanın  “ilk 4 madde”si ve “başlangıç 

kısmı”nın ortadan kaldırılması; ayrıca  siyasi uzantı-
sı Meclis’te olan işbirlikçi hain ve bölücü çetelerin, 
Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmek için planlanmış 
BOP’un ve 29 Ekim 2004’te Roma’da Türk milli ege-
menliğinin teslim edildiği AB’nin en büyük arzusu 
değil midir?

Dolayısıyla küresel sömürü güçlerinin  parmak-
larının bulunduğu bir anayasa sizce nasıl olacak ki?.. 
Müneccim olmaya gerek yok.  

Siyasi iktidarın kafa yapısı ve bugüne kadar yap-

“Yeni anayasa” putu, 
halkı  birleştirici, 
bütünleştirici gö-

revi yapacak sanrısıyla, 
bölücü üç buçuk zağar ve 
kabileci yobazın hoşnut 
edilmesi için koca bir Türk 
dünyası kaosa sürüklene-
mez!..”
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tıkları, bundan sonra da yapacaklarının bir göstergesi 
ve şifresidir. 

İnsanlık tarihini inkar ederek kendinden dahi utan-
madan “Türk diye bir millet yoktur” diyen ve Türk 
milliyetçiliğini ayaklar altına alan  zihniyetin “sivil 
anayasa” tuzağına düşülmemelidir!

“Yeni anayasa” putu, halkı  birleştirici, bütünleş-
tirici görevi yapacak sanrısıyla, bölücü üç buçuk zağar 
ve kabileci yobazın hoşnut edilmesi için koca bir Türk 
dünyası kaosa sürüklenemez!..

Türkiye Cumhuriyetini kuran irade Türk’tür, ana-
yasası yeniden yazılacaksa, onu yapacak olan da yine 
Türk olacaktır; asla Türklüğe kin ve nefret duyan bir 
iktidar sahipleri değil! 

Tarihe ant olsun ki, dünyanın en köklü milletlerin-
den olan yüce Türk milletinin uzay çağında yerini ve 
kaderini tayin edecek bir anayasanın yazdırılması; 
laiklik ve cumhuriyet karşıtı eylemlerin, yani irticaın 
odağı olmaktan tescilli, sabıkalı bir iktidara bırakıla-
mayacak kadar hayatidir. 

Cumhuriyet düşmanı, despot bir iktidara, vahşetin 
enikleri, bölücü çetelerin Meclis uzantılarına, görevinin 
idrakinde olamayan ve iktidar bastonu, saray menteşesi 
muhalefete anayasa yaptırılamaz.

Saltanatları ve rantları için; adaleti rayından sap-
tıranların, insana Allah’ın bütün vasıflarını yükleyip 
taptıranların,  Habur-Oslo-Dolmabahçe’de vatan hain-
leriyle gizli anlaşıp zavallı millete her gün onlarca şehit 
acısını tattıranların anayasa yapmaya hakları yoktur. 

Allah, Kuran, vatan uğruna dökülen oluk oluk 
kan hakkı içindir ki,  Meclis’in; yolsuzluk, hırsızlık, 
kalpazanlık, evrakta sahtekârlık, zimmet, rüşvet, vatana 
ihanet vb. nice yüz kızartıcı suçlardan şaibeli ve sanık 
vekilleri, bürokratları aklamak için yapacağı bir anaya-
sa Türk tarihine mutlak bir kara leke olarak geçecektir. 

Çünkü; 
Cerrahlık bir hasta olduğunuzu düşünün; öncelikle 

mesleğinde çok üstün, dürüst, güvenilir,  iyi bir uzman 
operatör doktor ararsınız öyle değil mi? Hiç kimse; 
insanları menfaat, rant, makam veya bir çıkar uğruna 
kesip biçen bir kasaba canını emanet etmek istemez. 

O halde Türk anayasasına cerrahi müdahale ya-
pılması gerekiyorsa, o zaman bunu yapacak olanların 
kendisini Türk hisseden… Türk milletini her şeyden 
üstün tutup her daim yücelten…  Karakter olarak dü-
rüst, namuslu, güvenilir, dini bütün ancak din taciri 
olmayan… Hukukta, sosyolojide, kültürde, tarihte 
evrensel düzeyde yüksek ilim ve bilgiye sahip, yüksek 
ahlak ve fazilete haiz siyasetçi, bürokrat, sanat ve ilim 
adamlarına emanet edilmesi zaruridir. 

Yani, yazılacaksa yeni Türk anayasası; bu devle-
tin kurucu iradesini ve Türklüğü aşağılayanlara, Türk 
halkını 36 etnik kimliğe ayrıştırmayı planlayanlara…. 
Küresel emperyalizmin din taciri işbirlikçilerine... Ül-
keyi 30 yıldır kana bulayan ihanet şebekesi ve vahşetin 
eniklerinin Meclis uzantılarına... Halk vicdanında ve 
bağımsız adalet önünde aklanmamış 17-25 Aralık mo-
deratörlerine… 

Dokunulmazlığından dolayı dokunulamayan, 
iktidar tarafından kasıtlı korunan  nice yüz kızartıcı 
suçlardan şaibeli veya sanık olanlara...  Türkiye dahil 
22 İslam ülkesini kan gölüne çevirmek için hazırlanmış 
BOP’ un yerli  eşsomunlarına... Türk hukukuna ayar  
vermek için 2008’de ülkeye giriş yapmış üst düzey 
35 CIA- Pentagon ajanlarına ve devletin beynine çö-
reklenmiş paralel, Pensilvanya yamaklarına  anayasa 
yaptırılır mı?!.. 

Ey yüce Türk milletinin asil evladı!  
Şunu asla unutma; tarihin çöplüğü, dar kafalı si-

yasilerin hezimetine maruz kalmış nice devletlerin feci 
akıbetleriyle doludur.
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Merhaba… 
Ben Kapitalizm! Küçük kızlarınızı Barbie Be-

beklerle büyüttüm, bugün sizden estetik operasyon 
için para istiyorlar diye neden şaşırıyorsunuz! Çıkar-
larım uğruna kocaman bir moda endüstrisi yarat-
tım! İstediğimi de elde ettim, 17 yaşındaki kızların 
çoğu dış görünüşlerinden rahatsız.

Ben Kapitalizm Bir kadının bir moda dergisini 
15 dakika karıştırması kendi vücudunu beğenmeme-
sine yetiyor!

Ben Kapitalizm bakış açınızı öyle bir değiştir-
dim ki, hırsız bir CEO’nun yaşam öyküsü sizin için 
“azim ve başarı öyküsü” olabiliyor.

Ben Kapitalizm ortalama bir insanın günde 5,5 
saat TV izlediği, kitap okumadığı, 
tiyatro ve sinemaya çok az gittiği bir toplumda alaşa-
ğı edilmek gibi bir kaygım yok!

Ben Kapitalizm Steve Jobs tabii ki çok önemli 
biriydi, ancak %1’inizin ihtiyacı olan makineleri 3. 

Dünya Ülkelerinde, ucuz işçilerle üretmekte çok ba-
şarılıydı… 
Elbette bütün kapitalistler birer “aziz” gibi konuşa-
caklar, tıpkı Bill Gates gibi, 150 milyon dolarlık 66 
bin m2 bir evde yaşayan bir aziz!

Ben Kapitalizm benim yüzümden ortalık miras 
kavgaları yüzünden kanlı bıçaklı olmuş akrabalarla 
dolu. Her yıl 20 milyon çocuk açlıktan ölürken siz 
bir koşu bandının üstünde fazla yağlarınızı eritmek 
için ter döküyorsunuz!

Ben Kapitalizm benim yüzümden Dünyada 600 
milyon obez ve 1,4 milyar açlık çeken insan var!

Ben Kapitalizm Starbucks için kahve üreten bir 
çiftçinin oradan bir bardak kahve 
satın alabilmesi için 3 gün çalışması gerek!

Ben Kapitalizm Uzak Doğu’da 9-12 yaş arası 
kızlar 200 dolara seks kölesi olarak satılıyorlar.

Ben Kapitalizm “serbest piyasa ekonomi-
si” dünyanın en büyük yalanı.

BEN KAPİTALİZM!..
Hazırlayan: Ali ARMAĞAN

““Dünyanın en önemli ve en etkili iktisatçılarından ve 2001 
Nobel İktisat Ödülü sahibi Joseph Eugene Stiglitz gözüyle 
KAPİTALİZM… ‘Eşitsizliğin Bedeli’/kitapta gelir eşitsizliği 

konusuna küresel ve ülkeler ölçeğinde analizleri mevcut.”
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Ben Kapitalizm Amerikalıların % 24’ü eğer 
milyarder olmaları için bütün ailelerini reddetmeleri 
gerekecekse, bunu yapabileceklerini söylüyor.

Ben Kapitalizm kadınlara sesleniyorum! Lüt-
fen birer obje haline geldiğinizi aklınıza getirme-
den Victoria’s Secret’a koşun. Victoria’s Secret 
ülkelerine Türkiye de eklendi, avuç içi kadar çama-
şıra 80 dolar verince çok mutlu olacağınızı garanti 
ediyorum!

Ben Kapitalizm 15 yaşındaki bir çocu-
ğun iPad alabilmek için böbreğini sattığını uyunca 
zevkten dört köşe oldum!

Ben Kapitalizm Madonna‘nın yalnız-
ca Londra’da 8 evi var, ortalama 600 evsize 
barınak olabilecek büyüklükte.

Ben Kapitalizm Tayland’da Disney fabrikası 
için çalışan bir çocuğun Disneyland’e girecek parayı 
çıkarması için 55 gün çalışması gerek. Afrika kıtası 
dünyanın altın rezervlerinin %90’ını elinde bulun-
durmasına karşın, dünyada yalnızca 4 Afrikalı mil-
yarder var.

Ben Kapitalizm Afrika Kıt’asından her yıl 8,5 
milyar $ değerinde pırlanta çıkıyor, Kıt’anın açlık 
sorununu çözmeye yetecek miktar…

Ben Kapitalizm siz pırlantalara bayılırsınız, 
Hindistan’da 1 milyon kişi günde 1,2 dolar kazana-
rak o pırlantaları üretiyorlar. Dünyayı sarışın kadın-
ların güzel olduğuna inandırdım, bu yüzden Asya 
kıtasında 300 milyon kadın düzenli olarak beyazlatı-
cı sabun kullanıyor.

Ben Kapitalizm sizin yaşamlarına özendiği-
niz Hollywood yıldızlarının % 64’ü 
kokain bağımlısı.

Ben Kapitalizm yılda 20 milyon çocuk açlıktan 
ölürken siz aynı T gömleği (tişörtü) haftada iki kez 
giymeye utanıyorsunuz.

Ben Kapitalizm siz hangi Tanrıdan bahsediyor-
sunuz, artık farkına varın, 
taptığınız tek Tanrı benim!

Ben Kapitalizm siz hangi Tanrıdan bahsediyor-
sunuz, Müslümanlar 5 yıldızlı 
Kabe manzaralı otellerinde, “ibadet” ederlerken?

Ben Kapitalizm siz hangi Tanrıdan bahsediyor-
sunuz, bütün Dünya Hıristiyan bayramı Noel’i salt 
alışveriş yapıp eğlenmek için kutlarken? ABD’de 7 
milyon evsiz insanın olduğundan kimsenin haberi 
yok çünkü TV’de gördüğünüz Amerikalıların hepsi 
havuzlu villalarda yaşıyorlar.

Ben Kapitalizm yine başardım! Bütün kadınları 
dolapları tıka basa dolu olduğu halde giyecek hiç-
bir şeyleri olmadığına inandırdım. Dünya nüfusu-
nun % 50’si 
Dünya kaynaklarının ve zenginliklerinin % 1’ine 
sahip. 

Dünya nüfusunun % 1’i dünya kaynaklarının ve 
zenginliklerinin % 50’sine sahip.

Ben Kapitalizm ve bankacılar benim evlatlarım. 
Amerikalıların % 85’i eğer ekonomik durumları 
daha iyiye gidecekse faşist bir hükümeti seçebilecek-
lerini söylüyor..

İşte bu kapitalin gücü! Sizi özgür bırakmayan, 
fikirlerinize sansür vuran, en sonunda polis kurşu-
nuyla öldüren bir devleti kendi elinizle kurmanız ne 
tuhaf! Sizin ağzınızı burnunuzu kırıp hapse tıkmaları 
için bir devlet kuracak parayı, kendi vergilerinizle 
sağlamanız ne kadar tuhaf? 
Amy Winehouse gibi bağımlılara acırken, hepinizin 
birer bağımlı olduğunu unutmanız 
ne kadar komik! Zavallı tüketim bağımlıları…

*

“Ben Kapitalizm siz hangi 
Tanrıdan bahsediyorsunuz, 
bütün Dünya Hıristiyan 

bayramı Noel’i salt alışveriş yapıp 

eğlenmek için kutlarken? ABD’de 7 

milyon evsiz insanın olduğundan 

kimsenin haberi yok çünkü TV’de 

gördüğünüz Amerikalıların hepsi 

havuzlu villalarda yaşıyorlar.”
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1982 Anayasası 7.Kasım 1982 günü halkın oyuna su-
nularak kabul edilmiştir. YSK’nın 13 Kasım 1982 tarih 
ve 458 sayılı kararıyla açıkladığı bilgilere göre bugün 
değiştirmeye çalışılan anayasamız bu güne kadar görülen 
en yüksek (%91,27)  katılımla ve en yüksek (%91,37) 
oranda kabul oyuyla yasalaşarak yürürlüğe girmiştir.1

1982 anayasasında yürürlüğe girdiği tarihten bu güne 
kadar pek çok değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin 
hiçbirinde daha önceki anayasalarda da yer alan başlangıç 
kısmındaki temel kurucu 
anlayışın –yani şimdilerde 
telâffuz edilmeye başlanan 
“anayasanın ruhu”nun- 
değiştirilmesine tevessül 
edilmemiştir. Çünkü bu 
başlangıç kısmı, devletin 
Türk devleti ve egemenli-
ğin de kayıtsız şartsız Türk 
milletine ait olduğunu 
ifade etmekle kalmayıp 
anayasadaki hak ve hürri-
yetlerin ve devletin işle-
yişiyle ilgili hükümlerin 
ve düzenlemelerin Türk milletinin menfaatlerine ve Türk 
millî değerlerine aykırı olarak kullanılamayacağını da 
kayıt altına almaktadır. 

Başlangıç kısmı, anayasanın “Türk milletinin menfaat-
lerinin ve millî değerlerinin öngördüğü bir bakış açısıyla 
yorumlanabileceği” ni çok açık bir şekilde ifade etmek-
tedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk milletinin 
devletidir. Türk milletine ait olan bu egemenlik hiçbir 
kişi, grup veya zümreyle paylaşılamaz; hiçbir kişi, 
grup veya zümreye -kısmen dahi- devredilemez. 

Anayasanın başlangıç kısmı ve Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin niteliklerini sayan ilk üç madde ile bunların 
değiştirilmesinin bile teklif edilemeyeceğini hükme bağ-
layan 4. madde Türk’e düşmanlıklarını artık gizleme ih-
tiyacı hissetmeyen ve devlet gücünü yasama, yürütme ve 
yargı da dahil olarak bütünüyle ele geçirmiş olanlar tara-
fından tartışılmaya, “darbe anayasasından kurtulma, sivil 
ve yeni anayasa  yapma”  teraneleriyle değiştirilmeye ça-

1) Seçmen listelerinde kayıtlı seçmen sayısı: 20 690 914 
Halk oylamasına katılanların sayısı: 18 885 488 
Halk oylamasına katılma oranı: %91,27 
Geçerli oyların sayısı: 18 841 990 
Kabul /evet oylarının sayısı: 17 215 559 
Red/hayır oylarının sayısı : 1 626 431 
Kabul/evet oylarının oranı: %91,37 
Red/hayır oylarının oranı: %8.67 

lışılmaktadır. Anayasanın başlangıcında ve 2. maddesinde 
açıkça yer alan “Atatürk anladığı milliyetçilik” anlayışı 
ibareleri, “bir ideolojik bakış açısı getiriyor” denerek ten-
kit edilip anayasadan çıkarılmak isteniyor.

Gerçi, devletin dili Türkçe olmasına rağmen önce 
Robert Kolej, Tarsus Amerikan Koleji, Alman Lisesi, 
Avusturya Lisesi gibi yabancı özel okullarda, sonra bir 
kısım üniversitelerde ve daha sonra Millî Eğitim Bakan-
lığınca Anadolu Liselerinde ve Millî Savunma Bakan-

lığınca da askerî  lise ve 
harp okullarında “yabancı 
dille eğitim” yapılarak, 
Ege denizinde hakimiyeti 
Türkiye Cumhuriyetine ait 
olan 16 adanın Yunanistan 
tarafından işgaline göz 
yumularak,  Millî Güven-
lik Kurulu kararlarıyla 
milliyetçilik suç sayılarak, 
Türk milleti Türk, Kürt, 
Laz, Çerkes v.s. adlarla 36 
etnik zümreye bölünerek, 
Atatürk’ün “Ne mutlu 

Türk’üm diyene!” sözü dağlardan, şehirlerden kazınarak, 
ilkokullarda her sabah söylenen andımız yasaklanarak 
anayasanın bu âmir hükümleri defalarca çiğnenip anayasa 
suçu işlenmiştir. Bu anayasa suçunu işleme cür’etini gös-
terenler muhtemel bir iktidar değişikliğinde bu suçlarının 
cezasız kalmayacağını bildiklerinden olsa gerek, em-
peryalist Batı’nın da desteği ve isteğiyle bu anayasadaki 
“Türk ruhu”na vurgu yapan hükümleri ortadan kaldırmak 
için kesif bir propagandaya ve muhalefeti de yanlarına 
alarak yeni anayasa çalışmalarına başlamışlardır.  

Mesele anayasanın sivilleşmesi değildir2. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Türk devleti olmaktan çıkarıl-
ması, Anadolu coğrafyasından Türk adının kazınması ve 
Türklüğün yok edilmesi meselesidir. 

Türk milleti buna izin verecek midir? 
Batının içimizdeki hainler, gafiller ve beyinsizler eliy-

le yürüttüğü bu yeni Haçlı seferini akamete uğratmak, 
hem Türk milletini hem İslâm âlemini hem de Batılı ve 
Doğulu emperyalistlerin vahşi emellerinden insanlığı kur-
tarmak için Türk milleti ne zaman silkinip ayağa kalkacak 
ve bu zulme dur diyecektir?!

2) Sanki anayasayı yapanlar askerlermiş gibi sivil anayasadan 
söz ediyorlar. Bu anayasayı yapanlar da sivildir; sadece o sivil-
leri –Danışma Meclisi üyelerini- seçenler askerdirler ve onlar 
dahi anayasanın ruhuna dokunmaya cür’et edememişlerdi.

“Sivil anayasa” Maskesiyle 
ANAYASANIN RUHUNU 

DEĞİŞTİRME GAYRETLERİ
Mehmet KILINÇ

“Türk milleti Türk, Kürt, Laz, Çer-
kes v.s. adlarla 36 etnik zümreye 
bölünerek, Atatürk’ün “Ne mutlu 

Türk’üm diyene!” sözü dağlardan, şehir-
lerden kazınarak, ilkokullarda her sabah 
söylenen andımız yasaklanarak anayasa-
nın bu âmir hükümleri defalarca çiğne-
nip anayasa suçu işlenmiştir.”
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İlahiyatçı değilim ama dinimi iyi bilirim. 2011’de 
hadis profesörü merhum Cemal Sofuoğlu ile tanıştık-
tan sonra daha önce başladığım hadis çalışmalarıma hız 
verdim. Bu hususta yirmiye yakın kitap okudum. Hepsi 
de kıymetli eserlerdi. Ancak bunlardan, hadis dalında 
otorite olan “hocaların hocası” muhterem Mehmed Said 
Hatiboğlu’nun “hadis tetkikleri” adını taşıyan eserinde-
ki (sayfa 43) bir tespit beni heyecanlandırdı. İlahiyatçı-
larda pek alışık olmadığımız bu ifadeler üzerine yazma 
ihtiyacı duydum. 

Türk devletinin kurucularına açık kapalı hakaretlerin 
yapıldığı, “köpeksiz köyde değneksiz gezilen” şu gün-
lerde muhterem âlimimizin söyledikleri çok önemlidir. 

Önce şahidi olduğum bir hadiseyi nakletmek isterim: 
Almanya’da, Hataylı bir arkadaş belediyeden bir ev ki-
ralamıştı. Hazırlıklarını tamamlayıp tam taşınacağı sı-
rada bir yazı geldi belediye ev bürosundan… Diyordu 
ki: “Size verdiğimiz eve kasabamızın kurucu ailelerinin 
neslinden biri talip oldu. Gelin, size başka bir ev vere-
lim.” Dikkat buyurun, bu kasaba 800 sene önce kurul-
muş…

Şimdi, her sahada örnek aldığımız Batı bu… Bizim 
mirasyedi nankörlerin kulakları çınlasın. 

“Veysî’nin şu beytinin de tam yeri:
Gider hâb-ı tegafül didelerden dûr olur bir gün 

Bu meclis böyle kalmaz mestler mahmur olur bir gün”
O günlerin çabuk gelmesi dileğiyle, önce muhterem 

hocamızı tanıtacak, sonra da o tespitlerini arz edece-
ğim. 

MEHMED SAİD HATİBOĞLU KİMDİR?
25.09.1933’te Burdur’da doğdu. Burdur’un “Hatîb 

Hoca” lakabıyla mâruf âlimi olan babasının 1945’te 
vefatı üzerine, onun yolunda yetişmek gayesiyle okul 
değiştirdi. Lise eğitiminin ardından, 1958’de Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakûltesi’ni bitirdi. 1958 sonun-
da Prof. Tayyib Okiç’in hadîs asistanlığına tayin edildi. 
1962’de “İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidi-
nin Doğuşu” isimli teziyle ilahiyat doktoru; 1967’de 
“Hz. Peygamber’in Vefatından Emevilerin Sonuna 
Kadar Siyasi-İctimai Hâdiselerle Hadis Münasebetle-

ri” isimli teziyle doçent; 1978’de ise “Hilafetin Ku-
reyşliliği” isimli teziyle profesör oldu. 2000 yılında 
aynı fakülteden emekliye ayrıldı. Akademik dünyamıza 
birçok ilim adamı kazandıran Hatiboğlu, ilahiyat ala-
nında klasik hâle gelen çalışmalara da imza attı. Bazı 
çalışmaları şunlardır:  

• Hz. Peygamber ve Kur’an Dışı Vahiy (Gaybi 
Hadîsler Meselesi),

• Hadis Tedkikleri
• İslam’ın Aktüel Değeri Üzerine 1-2
• Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti, 
• Hilafetin Kureyşliliği,
• Siyasi-İctimai Hâdiselerle Hadîs Münasebetleri,
• İslami Tenkid  Zihniyeti ve Hadis Tenkidinin 

Doğşsu, 
• İslam’ın Doğru Anlaşılması ve Yaşanması... 

Hilafet-Saltanat-Cumhuriyet
Bu (hilafeti saltanata çeviren) idarecilerin ceberut 

saltanatları, nübüvvet hilafetinin seçim tarzını, yâni ehil 
olanı beyatle başa geçirme sistemini, babadan tevarüs 
edilen bir krallık hâline çevirmekle başlamış ve bunla-
ra karşı İslam dünyasının her yerinde gösterilen fiilî veya 
sessiz mukavemetler asırlar boyu devam edip zamanımı-
za ulaşmıştır.

Ne acı tecellidir ki, İslam idaresinin, Hz. Peygamber›in 
vefatlarından elli sene sonra düştüğü bu krallık batak-
lığından kurtulabilmesi için on dört asır beklemek icab 
etti ve bu çok gecikmiş kurtuluşu başlatma şerefi de, Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni bundan elli (şimdi doksan üç) sene 
önce kuranlara nasib oldu. Bu bakımdan her iki elli sene 
arasının tarihî macerasını idrak edip, başlatılan eseri 
tamamlamayı bilmemiz gerekir. Bu şuura eremeyenleri 
bekleyen akıbet hiç meçhul değildir.

Gerçek bir cumhuriyet idaresi kurmak yolunda elli 
(şimdi doksan üç) sene evvel atılmış adımların sahib-
lerini bugün rahmet ve minnetle anıyoruz.

Not: Yazının başlığı ve parantez içi ifadeler bana 
aittir.

Bir Büyük Âlim: 
Mehmed Said Hatiboğlu ve

Hamza ERAVŞAR

Hilafet- Saltanat- Cumhuriyet

Gençlik Dergisi 11



Tunus’da başlayan Mısır ve Libya’yı etkileyen 
Arap Baharı Mart 2011 itibarı ile Suriye’ye sıçramış-
tır. Gerçekte Esed rejiminin gücünü kestiremeyen 
ABD ve Türkiye aylık, hatta haftalık ömür biçtiği 
Suriye’de direniş ve iç savaş beşinci yılını doldur-
muştur. ABD ve AB’nin Esed rejiminin yıkılması 
sonunda yerine kimin geleceği ile ilgili belirsizlik 
sonucu yeterli desteği alamayan Türkiye yalnız 
kalmıştır. Bu durumda Rusya, Çin ve İran Suriye 
ile ilgili güvenlik konseyinde alınan kararları veto 
ederek açıktan destek vermiş ve Esed’in yanında 
yer almışlardır. ABD ve Batı, Türkiye İttifakı’nın 
karşısında Rusya, İran, Çin ve Irak karşı cephesi 
oluşmuştur. Bu durum Rusya’nın ABD karşısında iki 
kutuplu dünya zeminini tekrar oluşturmasına sebep 
olmuştur. Rusya stratejik çıkarlarının gereği olarak 
Suriye konusunda rolünü iyi oynamıştır. 2015 yılı 
eylül ayı itibarı ile güçlü bir askeri yığınak ile Suri-
ye’deki Tartus limanı ve Laskiye hava üssüne konuş-
lanmıştır. 

Putin’in Suriye’deki bu müdahalesinin arka pla-
nını biraz olsun bilmek ve gerçekleri vurgulamakta 
fayda var. Dünyanın bugünkü enerji tüketimini kar-
şılamak için yenilenebilir enerji yani güneş, rüzgâr, 
hidrolik, jeotermal ve biokütle enerjilerinin tamamı 
devreye alınsa bile ener-
ji ihtiyacının yarısını 
karşılaması mümkün 
görünmemektedir. 
Buna Nükleer Enerji 
de dâhildir. Hal böyle 
olunca daha uzun yıllar 
hidrokarbon yataklarına 
yani petrol ve doğalgaza 
ihtiyacımızın olduğu 
bilinen bir gerçektir. 
Dünya ticaret hacmini 
oluşturmada petrol ve 

türevleri geniş etkiye sahiptir. Petrolün stratejik bir 
emtia olması ticari dengeleri ve finans piyasalarını 
altüst edecek potansiyel gücünü korumaktadır. Gele-
neksel iktisadi bilgilerimizin bize öğrettiği basit bir 
kural vardır. Fiyatları belirleyen arz ve talep denge-
sidir. Bu son çeyrek asırda petrol fiyatlarının belir-
lenmesi bu kuralların dışında gelişmektedir. Gerçek 
piyasada dünyanın günlük ürettiği petrol yaklaşık 95 
milyon varildir. Tükettiği petrol ise hemen hemen 
aynıdır, yani üretilen tüketime denktir. Öyle ise fiyat-
larda bir değişimin olmaması gerekir. Oysa gerçekte 
öyle değil, piyasadaki petrol arzı ile oluşan gerçek 
fiyat ile sanal fiyat arasında anormal farklar vardır. 
İki yıl önce 130 dolar seviyesine çıkan ham petrol 
fiyatı bugün 30 dolar mertebesinde ise fiyatları arz 
talep dengesi enstrümanının oluşturmadığı açıktır. 
Öyle ise en belirleyici unsurlar finans piyasalarında-
ki faktörler ve jeopolitik gelişmelerdir. 

O halde buradan yola çıkarak fiyatların ve piyasa-
ların Putin ve Suriye ile ilgili irtibatını şöyle kurabi-
liriz: Rusya’nın bilinen petrol rezervi 70 milyar varil, 
gaz rezervi ise 48 trilyon metreküptür. Rusya toplam 
ihracatının %65’ini petrol ve doğalgaz gelirlerin-
den elde etmektedir. Toplam bütçe gelirlerinin ise 
%50’sini petrolden elde etmektedir. Bir miktar da si-

lah sanayii satışlarından 
gelir elde etmektedir. 
Rusya’nın nükleer dı-
şında teknolojiye dayalı 
bir gelir kaynağı yoktur. 
Kısaca Rusya gücünü bu 
kalemlerden almaktadır. 
Moskova son 15 yılda 
enerjiyi dış politika-
sında adeta bir silah 
gibi kullanmaktadır. 
Ukrayna’da bu durum 
çok bariz görülmüştür. 

“Dünyanın bugünkü enerji 
tüketimini karşılamak için 
yenilenebilir enerji yani 

güneş, rüzgâr, hidrolik, jeotermal 
ve biokütle enerjilerinin tamamı 
devreye alınsa bile enerji ihtiyacının 
yarısını karşılaması mümkün 
görünmemektedir. Buna Nükleer 
Enerji de dâhildir.”

 RUSYA’NIN SURİYE’YE MÜDEHALESİ 
VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Ahmet MUHTAROĞLU
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Ancak petrol üretiminde Rusya, İran ve Suudi 
Arabistan başlıca büyük petrol üretici ülkeler ol-
malarına rağmen fiyatı belirlemede etkili değiller. 
Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi fiyat belirleme işi 
dış finansal piyasalarda gerçekleşmektedir. Petrolün 
30 dolarlara inmesi Rusya için korkunç bir durum-
dur. Oysa tüm planlarını, yatırımlarını, projelerini 
petrolün 100 Dolar civarında oluşuna göre ayarlayan 
Putin agresifleşmiştir. Kendi ürettiği petrolün fiya-
tını kendisi belirleyememesi Putin’i çılgın kararlar 
almaya zorlamaktadır. Putin’in petrol çıkarma ma-
liyeti eski teknolojiye dayanmaktadır ve varili 20 
ila 30 dolar arasında seyretmektedir. Bu fiyatların 
uzun süre devam etmesi halinde Rusya ekonomisinin 
ayakta kalması düşünülemez. Zira ayakta kalma ra-
kamını Putin 50 Dolar olarak belirlemiştir. 

Kendisini süper güç olarak konumlandıran Rusya 
dünya ekonomisinin %2’ sini oluşturmaktadır. Gayri 
safi milli hasılası krizle beraber 2 trilyon dolardan 
1 trilyon dolara inmiştir. Bu şartlarda Moskova için 
tek yol krizden fırsat yaratmaktır. Tek silahı askeri 
gücüdür. Bu güçle coğrafyadaki jeopolitik kriz nok-
talarını belirleyerek kriz oluşturmaktır. Suriye’deki 
ve Doğu Akdeniz’deki askeri konuşlanmasını bu 
duruma bağlamak yanlış olmaz. Rusya’nın Suriye’de 
konuşlanmasının sebebi elbette yalnız petrol fiyatları 
değildir. Yüz yıl önce Osmanlı coğrafyasının payla-
şımının şahidi ve paydaşıdır. Ne var ki Çarlık Rus-
ya’sının yıkılıp Bolşevik devriminin gerçekleşmesi 
ile yapılan Sevr anlaşmasına göre Doğu Anadolu, 
İstanbul ve Boğazların Çarlık Rusya’sına verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Dünya kamuoyuna duyurulmayan 
bu gizli anlaşma detayı çarlık Rusya’sının yıkılması 
ile yine Bolşevikler tarafından dünyaya duyurulması 
ile öğrenilmiştir. İhtilalle birlikte sözde bu haklarını 
saklı tuttuklarını her fırsatta dile getirmişlerdir.

Keza Rusya’nın Suriye’de olmasının bir başka se-
bebi de Libya’da gafil davranmasıdır. Müttefiklerine 
sahip çıkamadığını düşünen Rusya, Suriye’de aynı 
pozisyona düşmek istememiştir. Diğer bir önemli 
sebep ise küresel güç olma iddiasını sürdüren Rusya 
açık denizlere, okyanuslara inmesini bir şart olarak 
görmüş daha önce var olan ve kullanılan Tartus de-
niz limanını ele geçirmek, ilave olarak da Laskiye 
hava üssünü kullanarak Doğu Akdeniz’de özellikle 
Kıbrıs bölgesini kontrol etme arzusu olabilir. Zira 
Güney Kıbrıs’a 80 bin Rus vatandaşın yerleştirildiği 
bilinmektedir.

Bir başka önemli nokta ise İran- ABD yakınlaş-
masıdır. 2006-2008 yıllarında, hatırlanacağı üzere, 

ABD ve İsrail’in İran’a karşı bir harekât yapacağı ve 
özellikle askeri ve ekonomik gücü yok edileceği he-
men her gün basında konu edilmişti. Hatta harekâtın 
başlaması için gün sayılıyordu. ABD hangi gerek-
çeyle bilinmez, ama İran’la dost olmaya karar 
verdi. ABD İran yakınlaşması bölge ülkelerindeki 
dengeleri altüst etti. Bu yakınlaşma en çok Suudi 
Arabistan ve Türkiye’yi etkiledi.ABD kırk yıllık 
dostu ve müttefiki olan iki ülkeyi Ortadoğu’da 
ittifakın dışına itti. Bunun anlamı çok açıktı. ABD, 
Suriye’de biz İran ve Rusya ile aynı şekilde düşü-
nüyoruz demek istiyordu ve bu mesaj Esed kalacak 
anlamı taşıyordu ki, bunu Dışişleri Bakanı Kerry 
açıkça deklare etti. Bu durumun bölge için ne gibi 
sonuçlar doğuracağını Suudi Arabistan anlamıştı ve 
Rusya ile yakınlaşma adına Putin’in kapısını çaldılar. 
Putin’e Rusya’da büyük yatırım vaat edildi, ancak 
Putin buna sıcak bakmadı. Türkiye ise 5. yılına giren 
Suriye politikasından geri adım atmadı. Esed halkına 
zulmediyor ve Esed gidecek söylemini her fırsatta 
tekrarladı ve ne yazık ki Ortadoğu’da Suriye ve Irak 
politikaları konusunda yalnız kaldı. Suriye fiilen 3 
parçaya bölündü. PKK ve PYD ABD’nin kara or-
dusu haline dönüştü. Rusya dâhil PKK ve PYD’ye 
silah yardımlarıyla destekleyerek Türkiye’nin gü-
venliğini tehdit edecek konuma geldiler. IŞID, veri-
len görev kapsamında Suriye’de Esed güçlerine hiç 
saldırmadı. Yalnız Kürtlerle savaştırılıyormuş gibi 
yapıldı. IŞID bir bölgeyi ele geçiriyor, koalisyon 
güçleri anında IŞID’ı bombalıyor, IŞID ele geçirdiği 
bölgeyi boşaltıyor ve ABD’nin Kara Gücüm dediği 
PKK ve PYD yerleşiyor. PKK ise ele geçirilen böl-
gelerdeki Arap ve Türkleri yerlerinden ederek etnik 
temizlik yaparak ABD’nin Kürt koridoru projesi 
adım adım Akdeniz’e kadar gerçekleşiyor. 

Bölgede oluşan bu yeni dengelerin nereye va-
rabileceğini iyi hesap eden Putin emperyal kotlara 
sahip olmanın verdiği cüretle olanca askeri gücüyle 
Doğu Akdeniz’e yerleşiyor. Tabi Putin’in bu harekâtı 
tüm uluslararası hukuk ve kaidelere uygun gerçek-
leşiyor. Hatta diyebiliriz ki şu anda Suriye’de var 
olan koalisyon güçleri ve diğer unsurlardan hukuken 
daha meşru bir pozisyonda olduğu bir gerçektir. Bir 
kere Suriye devlet başkanının resmi daveti ile Putin 
oradadır. Esed’in 2015 yılı yazında “asker bulmakta 
sıkıntı içerisindeyim” ve “imdat, bitmek üzereyim” 
demesi sonrası Rusya Suriye’ye yerleşiyor. 

KÜRT KORİDORU KISACA NE ANLAMA GE-
LİYOR

Bu noktada ‘Kürt koridoru’ ne anlama geliyor 
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kısaca bahsedelim. Dünyanın 2050 yılına kadar kul-
lanabileceği petrol ve gazın yaklaşık %45’ini Irak 
bölgesinden temin edileceği hesap edilmektedir. Bu 
bölgenin petrol çıkarma maliyeti 3-5 Dolar /varil 
civarındadır. Üstelik düşünülen bu petrol boru hattı 
Irak ile sınırlı kalmayacak; Türkmenistan, İran, Irak 
ve Kuzey Kürt koridoru üzerinden Akdeniz’e ulaş-
tırılarak Türkiye baypas edilmek istenilmektedir. 
Mevcut durumda ise bu petrolün dünya pazarlarına 
ulaştırılmasının iki yolu vardır: Bunlardan birisi 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidecek olan güzergâh, 
bir diğeri ise İran körfezidir. Batı bu petrol varlığını 
İran güzergâhından ulaşmasını güvenlik açısın-
dan istememektedir. Türkiye güzergâhını ise hem 
Türkiye’nin enerjiye kolay ulaşmasını istemediği 
hem de enerjide merkez ülke olma konumundan 
mahrum bırakmak için Türkiye güzergâhını da bay-
pas etmeyi düşünmektedir. Gerçekte bu Kürt kori-
doru kurulması düşünülen kuzey Irak’ı da içine alan 
Kürt devletinin aynı zamanda Akdeniz’e açılan bir 
kapısının bulunması olarak düşünülen bir İsrail pro-
jesidir. İsrail ise bunu inkâr etmemektedir. İsrail’in 
inancına göre bu bölge vaat edilmiş topraklardır. 
Bahsettiğimiz bu Kürt koridoru vasıtasıyla geçecek 
boru hattı Akdeniz’e ulaşacaktır. Bu boru hattı ileride 
muhtemelen İsrail ve Güney Kıbrıs’tan çıkarılacak 
petrol boru hatları ile birleşerek Avrupa pazarlarına 
ulaştırılması da düşünülmektedir.

Bu muhtemel projenin gerçekleşmesi durumunda 
başta Rusya, Çin ve Türkiye olmak üzere menfi etki-
leneceklerdir. Özellikle Rusya’nın Avrupa enerji pa-
zarının elinden gitmesine sebep olacak ve yalnız Çin 
pazarı ile baş başa kalacaktır. Çin ise Türkmenistan 
ve İran doğal kaynaklarını AB’ ye kaptırmış olmanın 
yanında tek alternatif olan Rusya’ya bağımlı kala-
caktır. Türkiye’nin ise Kürt koridorunun gerçekleş-
mesi durumunda muhtemel zararlarını dile getirme-
miz yalnız ekonomi ile sınırlı olmayacaktır. Zira bu 
proje Türkiye’nin beka sorunudur. Türkiye’yi yöne-
tenler umarız bu oyunun farkına varmışlardır. 

Rusya bölgede oynanan bu enerji oyununun vaha-
metini çok iyi anlamış olmalı ki Ortadoğu ve Akde-
niz’ deki çıkarlarını korumak için IŞID ile mücadele 
bahanesi ile Suriye’nin kuzeybatısına yerleşmiştir. 
Bu bahane ile Suriye’ye gelen Rusya ne gariptir ki 
IŞID yerine Suriye’nin Kuzeyinde belli bölgeleri 
ele geçiren Esed karşıtı fetih ordusu denilen güçleri 
vurmayı başlamıştır. Bir yandan ABD IŞID’ı vur-
ma adına kendi stratejik alanını PYD vasıtasıyla 
tahkim ederken Rusya ise özellikle Tartus liman 
üssü ve Laskiye hava üssünün etrafının güvenliği-

ni garantiye almak muhtemel Kürt koridorunun 
önünü kesmek istemiştir. Şayet koridor gerçekleşir-
se İran, Irak ve Kürt bölgesinin petrol boru hattının 
buradan geçmesi durumunda ise vananın kontrolünü 
ele geçirmiş ve pazarlık gücünü arttırmış olacak-
tır. Bunun anlamı Doğu Akdeniz’in hâkimiyetinin 
Moskova’dan sorulacak olmasıdır.

Gerek Batı’nın gerekse ABD’nin ikircikli Suriye 
politikaları sonuç vermemiş, bölgenin kargaşa içine 
girmesini fırsat bilen Rusya bu oluşan boşluğu dol-
durarak Ortadoğu’ da dengeleri değiştirmiştir. Daha 
ilk yıllarda komşu ve merkezi devletlerin Suriye’de-
ki bu problemin çözebileceği gücüne sahip iken 
bölge ülkelerinin basiretsiz politikaları sonuç ver-
memesi küresel boyuta taşınmış ve olaya Rusya el 
koymuştur. Muhtemeldir ki, bölge ülkelerinin bu işi 
çözemeyeceğini anlayan ABD ve Rusya kendi ara-
larında anlaşarak Rusya’nın bölgeye girmesini ABD 
karşı çıkmamıştır. ABD ve Rusya çoğu konularda 
kolay anlaşabiliyorlar. ABD, Rusya’nın düşmanı 
değil, rakibidir. ABD, Kürt koridorunun karşılığında 
Rusya’ya Suriye senin Irak da benim diyebilmiş ola-
bilir. Veya başka bir ifade ile, Şii hilali senin Sünni 
hilali benim de demiş olabilir. Daha da ileri giderek 
İncirlik, Erbil, Musul benim Tartus ve Laskiye senin 
demiş olabilir. Keza bir müddet önce İran ile resmi 
görüşmeleri sırasında İran’la Suriye konusunda aynı 
düşünüyoruz demiştir. Bunun bizce anlamı Rusya 
ile aynı düşünüyoruz demektir. Bir başka ihtimal de 
şudur: Türkiye’nin bir yıldır Musul civarında eğitim 
vermesine Obama’nın devreye girerek Türk askeri-
nin birkaç defa oradan çıkmasını söylemesi de mani-
dardır. Keza Türkiye’nin Rusya’nın uçağının düşü-
rülmesi konusunda ABD ve NATO’nun Türkiye’yi 
koruma adına hiçbir ciddi tavrına rastlanmamıştır. 
Düşük yoğunluklu sözde Türkiye’yi destekleme ta-
vırlarının Rusya tarafından ciddiye alınmaması ente-
resandır. Bu konuda NATO yetkililerinin Türkiye’ye 
yönelik resmi ifadeleri şudur: Biz müdahil olamayız 
ölen Müslüman, öldüren Müslüman; kendi problem-
lerini kendileri çözsün ifadeleridir.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne en 
ağır buhranını yaşamaktadır. Rus uçağının Türkiye 
tarafından düşürülmesi ile Türkiye kendini denkle-
min dışına atmıştır. Tarih boyunca Rusya bir bölgeye 
girmiş ise Türkiye çıkmıştır. Şayet Türkiye’yi baypas 
eden Kürt koridoru gerçekleşirse bu İncirlik saye-
sinde olmaktadır. Türkiye İncirlik konusunu yeniden 
gözden geçirmek durumundadır.

*
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Türkiye dünyanın en hassas coğrafyalarından birinde 
kurulmuş bir ülkedir. Bu coğrafya binlerce yıldır birçok 
medeniyetin güç egemenlik mücadelesine sahne olmuş bir 
yerdir. Yaklaşık bin yıldır Anadolu’ya hâkim olan Türkler 
her zaman dünya egemenliği mücadelelerinin önemli bir 
ayağı durumundaki Anadolu’yu elde etmeyen çalışan güç 
merkezlerine karşı amansız mücadele vermiştir.

Üç kıtaya yayılan Osmanlı imparatorluğunun gücü-
nün azalmasına bağlı olarak Türkler bin yıldır yaşadı-
ğı toprakları da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kal-
mıştır. Benzeri görülmemiş kurtuluş mücadelesi vererek 
Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu bütün dünya bir kez 
daha anlamıştır. Türkiye’nin sınırlar çok stratejik bir hat 
üzerinde bulunmaktadır. Bu da yaşadığımız coğrafyanın 
çok yönlü ve kapsamlı bir dış politika üretmesini zorunlu 
kılmıştır. Anadolu’yu ele geçirmek isteyen büyük güçlere 
karşı verdiğimiz Ulusal Kurtuluş Savaşı ile topraklarımızı  
güvence altına aldık. Söz konusu coğrafya, dünya ener-
ji kaynaklarının kilit noktasında olduğundan emperyalist 
güçler için her zaman bir hedef durumundadır. 

Birinci Dünya Savaşının sonuçlarından hoşnutsuz olan 
devletlerden biri olan İtalya’nın yeni sömürgeler elde et-
mek için 1935’te Habeşistan’a saldırması Ortadoğu ül-
keleri ve bizim için ciddi bir tehdit olarak algılanmıştır. 
İtalya’nın yayılmacı tutumunu karşı Türkiye’nin öncü-
lüğünde bölgesel güvenliği artırmak için bir takım giri-
şimlerde bulunulmuştur. Bunun üzerine 2 Ekim 1935’de 
Cenevre’de Türkiye, İran ve Irak arasında üçlü bir bölge-
sel işbirliği anlaşması imzalamış sonra da Afganistan’ın 
da katılımıyla dörtlü antlaşmaya dönüşmüştür. Ancak İran 
ve Irak arasında birtakım sorunlar bulunmaktaydı. Buna 
ilaveten Türkiye- İran arasında halledilmesi gereken sıkın-
tılar vardı. Bu durum 2 Ekim mutabakatının hayata geç-
mesine engel olmaktaydı.Türkiye komşuları ile olan ihti-
laflarını gidermek için ilişkilerini sıkılaştırdı. 1937 Ocak 
ve Nisan ayları arasında Türkiye ile İran arasında çeşit-
li alanlarda işbirliği içeren anlaşmalar imzalandı.  Nisan 
1937’de, Türkiye- İran, Türkiye- Irak arasında 5 Haziran 
1926’da imzalanan dostluk Antlaşması 2 yıl daha uzatıl-

dı.  İran ve Irak arasındaki anlaşmazlıklar da 4 Temmuz 
1937’de imzalanan bir antlaşma ile çözümlendi.  Böylece 
dört devlet arasındaki anlaşmazlıklar usta bir diplomasi ile 
giderilmiş oldu.1

   İtalya’nın Habeşistan’a saldırmasını fırsat bilen 
Türkiye, İran, Irak ve Afganistan’ıTahran’daki Sadabat 
Sarayı’nda bir araya getirerek 18 Temmuz 1937 de “Sa-
dabat Paktı” adını alan saldırmazlık antlaşması imzalan-
dı.Buna göre taraflar birbirlerininiç ilerine karışmaktan 
kesin olarak kaçınacak bir siyaset izleyecekler. Ortak sı-
nırların dokunulmazlığına uyacaklar ve birbirlerine sal-
dırgan hareketlerde bulunmayacaklardır.  Ortak çıkarları 
ilgilendiren konularda birbirlerine danışacaklar. Kellog 
Paktı’na2 uyuyacaklar. Pakt 5 yıl geçerli olacak ve imza-
layıcı devletler tarafından sürecin sona ermesinden 6 ay 
önce pakt fesih ihbarında bulunmadıkça antlaşma 5 yıl 
süreyle uzatılmış sayılacaktır.

Milli mücadele döneminde elde ettiği saygın politikayı 
Cumhuriyet döneminde de ilke edinen Atatürk İkinci Dün-
ya Savaşının yaklaşmasına az bir zaman kala bölge güven-
liğini Sadabat Paktı ile garanti altına almıştır. Atatürk’ün 
Türkiye’nin güvenliğini ve uluslararası saygınlığını koru-
mak için geliştirdiği dış politika kazanımları 2000’li yılla-
ra kadar Türkiye’yi dünyanın en saygın ülkelerinden biri-
si yapmıştır. Ancak 2002 yılında iktidara gelen AKP’nin 
Osmanlı hayalleri uğruna büyük güçlerin taşeronluğuna 
sığınması dış politikada onarılması güç hasarlar meydana 
getirmiştir. Türkiye’nin milli menfaatlerine tamamen karşı 
Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata geçmesinde AKP hü-
kümetlerinin katkısı göz ardı edilemez.

Dünya petrol rezervlerinin %65’ine sahip olan Orta-
doğu üzerinde, Amerikan hâkimiyetini oluşturmak, Was-
hington açıcısında kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya 

1)Dr. RifatUçarol, Siyasi Tarih, İstanbul, 1995, s.475

2)Kellogg-Briand Paktı (ya da Paris Paktı) savaşın ulusal politika olarak 
kullanılmasını yasaklayan bir uluslararası antlaşmadır. Bu antlaşmaya ABD, 
Japonya, Birleşik Krallık, Almanya, Belçika, Çekoslovakya ve Romanya imza 
attılar. Antlaşmaya göre taraflar birbirleriyle ilgili sorunları barışçıl yollardan 
çözeceklerini ve eğer mesele birebir çözülmezse Milletler Cemiyetinin hakem-
liğini kabul edeceklerini beyan ettiler.

Hakan BOZDOĞAN
sahittepe@gmail.com

SADABAT PAKTI’NDAN BÜYÜK 
ORTADOĞU PROJESİNE
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çıkmaktadır. Ancak Büyük Ortadoğu Projesi ile sınırları 
yeniden tanımlanan Ortadoğu bölgesinin anti-Amerika-
nizm üreterek yeni 11Eylülere neden ve küresel istikra-
rı böylece hegemonyayı tehdit eden bir bölge olmaktan 
çıkarılması için “demokratikleşme ve serbest piyasa 
ekonomisi” çerçevesinde dünya pazarlarına eklenme-
si gerekmektedir ki, bu da Büyük Ortadoğu projesinin 
temel amacıdır.3

Büyük Ortadoğu Projesi, yeni dünya düzenine geçi-
şin önemli bir ayağını teşkil etmektedir. Çünkü bu ayak, 
Amerikalı stratejistlerin belirlediği ABD’nin küresel üs-
tünlüğünü hâkim kılmayı ve ABD’ye yönelecek saldırıları 
daha oluşmadan bertaraf edilmeyi amaçlayan bir doktrin 
çerçevesine oturtulmasıdır. ABD, hem küresel enerji alan-
larının denetimi altına alan hem de kendisine çıkabilecek 
rakip devletleri kendisine bağımlı kılarak etkisizleştirmeyi 
amaçlayan bir politikayla hareket etmektedir. Bu amaçla 
oluşturulması düşünülen BOP tamamen Amerikan çıkar-
larını güvence altına almakla ilgilidir. Yoksa ABD’nin 
söylemlerinde sürekli olarak insan hakları, demokrasi ve 
özgürlük gibi kavramlar sadece ABD çıkarlarını kamufle 
etme isteğinden başka bir şey değildir. 

Büyük Ortadoğu olarak tanımlanan bölgenin dünya 
petrol üretiminde % 65,4 üne sahip olmasının dışında böl-
gede; bor, doğalgaz, fosfat, sülfür, kömür, krom, demir 
filizi, kurşun, magnezyum, çinko, asfalt, kaya tuzu, mer-
mer, alçı taşı, kireç taşı, tuz, su, kereste, potasyum, bakır 
filizi, balçık, kum, kaya petrolü, altın, nikel, kobalt, boksit, 
uranyum, talk ve taş pamuğu gibi büyük bölümü stratejik 
hammadde özelliğinde olan madenler bulunmaktadır.4

ABD, 2003 yılında bütün uluslararası hukuk tanımaz-
lığını göstererek Irak’ı işgal etmiştir. Daha sonra yaptığı 
açıklamalarda BOP temelinde bölgenin yeniden yapılan-
dırılacağı ve bölgedeki haritaların yeniden çizileceğini be-
lirtmiştir.

ABD’nin Irak işgalinde önemli hedeflerinden birisi de 
petrol ihraç eden ülkelerin petrol fiyatlarını keyfi ayarla-
masının önüne geçmekti. Çünkü OPEC üyeleri içerisinde 
önemli bir üretim payına sahip olan Irak’ın petrolü ile pet-
rol borsasında fiyatları ayarlama konusunda ABD’de söz 
sahibi olabilirdi. “ 112 milyon varille, Suudi Arabistan ve 
Kanada’dan sonra dünyanın ispatlanmış üçüncü büyük 
petrol rezervine sahip olan Irak’ın tekrar petrol piyasala-
rına dönmeleri önemli bir olaydır. Libya, İran, Venezüella, 
Cezayir, Katar gibi OPEC ülkeleri de olmak üzere birçok 
petrol üretici ülke, petrol sektörlerini kontrollü olarak ya-
bancılara açmış durumdadır. Ancak Irak’ın durumu hala 
açık değildir. Baas rejimi döneminde, Çin, Fransa ve Rus-
ya ile imza attığı milyar dolarlık birçok ihalenin akıbeti 
belli değil. Ancak on yıl içinde petrol piyasasına tam ola-
3) Özdağ, Ü. , Cephe Ülke. Büyük Ortadoğu ve Yeni Bir NATO Stratejisi mi? , 
Avrasya Dosyası, Üç Aylık Uluslar Arası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 
Kış 2003, Cilt 9, Sayı 4, s. 16

4) Özdağ, Ü. , a.g.e. s. (23-24)

rak dönmüş Irak’ın bu piyasada önemli rol alacağı tahmin 
edilebilir.”5

Büyük Ortadoğu Projesinde geleceği en çok merak edi-
len ülkelerden birisi de Suudi Arabistan’dır. Irak’ın pet-
rol piyasalarında etkinliğini artırması ve ABD’nin OPEC 
üyeleri içerisinde dolaylı olarak petrol fiyatlarını belirleme 
ihtimali Suudi Arabistan’ın petrolden aldığı payın azalma-
sına sebep olacaktır.

Sadabat Paktı ileBüyük OrtadoğuProjesi’ni değerlen-
direcek olursak;

uu Sadabat paktı, hem bölgenin güvenliğini hem de 
Türkiye’nin güvenliğini sağlamayı hedeflenmişken BOP 
ile bölge ve Türkiye’nin güvenliği tehlikeye girmiştir.

uu Sadabat paktında devletlerin egemenlik haklarına 
müdahaleden özenle kaçınılırken BOP ile devletlerin 
içişlerine karışmak gelenek haline gelmiştir.

uu Sadabat Paktı milli bir özellik taşırken BOP gayri 
millidir.

uu Sadabat Paktı Türk millettin menfaati göz önünde 
bulundurularak hazırlanmışken BOP, emperyalist güçlerin 
menfaatlerine göre hazırlanmıştır.

uu Sadabat Paktı bölgeye barış getirmişken BOP 
bölgeye savaş getirmiştir.

uu Sadabat Paktı ile Türkiye’nin bölgede gücü ve 
etkinliği artmışken BOP ile Türkiye bölgede yalnızlaşmıştır.

uu Sadabat Paktı ile bölge ekonomisi canlanmışken 
BOP ile bölge ekonomisi durgunlaşmıştır.

uu Sadabat Paktı ile Türkiye bölge ülkelerine kendi 
rejimini verirken BOP ile bölgeNİN rejimi Türkiye’de 
uygulanmaya başlamıştır.

uu Sadabat Paktı ile demokrasi ve hukukun 
üstünlüğünden taviz verilmezken BOP ile hukuk ayaklar 
altına alınmaya başlamıştır.

uu Sadabat Paktı ile bölge güvenliğini sarsacak 
ayrılıkçı hareketler önlenirken BOP ile bölge, ayrılıkçı 
hareketlerin cirit attığı saha haline gelmiştir.

Türkiye ve yakın bölgesinde meydana gelen günümüz 
olaylarını BOP’tan bağımsız değerlendirmek çok büyük 
saflık olur. Ortadoğu’daki rejim değişikliklerinden iç ka-
rışıklıklara ve terör faaliyetlerine kadar birçok olumsuz 
gelişme BOP yüzünden  meydana gelmektir. Bölgenin ve 
Türkiye’nin huzura kavuşmasının tek yolu, Atatürk döne-
mi uygulanan dış politika anlayışına dönmektir. Bu bağ-
lamda Sadabat Paktını tekrar hayata geçirmek,  bölge ve 
Türkiye için bir kurtuluş reçetesi olabilir. 

5)Altunışık, M.B. , Irak Savaşı ve Ortadoğu Petrollerinin Ekonomi Politiği, 
Avrasya Dos… s. (104-105)
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Fırat’a Ağıt

Ağlamayacaktı analar hani
Fırat öldürüldü, vatan ağladı
Açılım’a kurban verdik biz onu
Şeytan güldü, yine insan ağladı

 Silahlar girmemiş kına değil mi?
 Fırat’ın anası ana değil mi?

Çakallar Bozkurt’a pusu kurdular
Fırat canı orta yerde vurdular
Vücudunu yarık yarık yardılar

 Ey gençlik, bu zulüm sana değil mi?
 Fırat’ın anası ana değil mi?

Fırat’a kıyanlar kasapmış kasap
Hesap vermeliler, mutlaka hesap
Türk olmak, şimdi de ölüme sebep

 Çok susamış cani kana, değil mi?
 Fırat’ın anası ana değil mi?

Bilim yuvaları döndü Kandil’e
Bunu yapıyorlar hep bile bile
Ülke yönetilmez yalanlar ile

 Söz söylenir anlayana değil mi?
 Fırat’ın anası ana değil mi?

Türk’üm diyemiyor Türk öğrenciler
Kendi yurtlarında esir gibiler
Rektör de uzaktan bu hale güler

 Rektör hanım derler buna değil mi?
 Fırat’ın anası ana değil mi?

Ey Rektör, ey vali! Hani vicdanın?
Merhameti olur önce insanın
Yokmuş damarında asil bir kanın

 Fırat için vicdan yana değil mi?
 Fırat’ın anası ana değil mi?

Kürşad’a benzerdi cesur mu cesur
Yüreği ipekti, bedeni de sur
Zulme eğilmedi, dimdik ve vakur

 Selam durak kahramana değil mi?
 Fırat’ın anası ana değil mi?

    Mustafa ÖZTÜRK
        16 Mart 2015

Fırat’ı vurdular İzmir ilinde
Can çekişti kitapları elinde

20 Şubat 2015

Gençlik Dergisi 17



Büyük Atatürk’ün Çağdaşlaşma temelindeki 
veciz sözleri, konuya bakışının ifadesi olmalı-
dır. Bu konu ile ilgili olarak;  “İlerlemeyi, yük-
selmeyi ve asrın icabını seven ve isteyen güzide 
bir halkımız vardır. Türk’e müspet ve iyi bir şey 
veriniz, bunu reddetmesi ihtimali yoktur. 
Fakat düne kadar ona menfi ve ezici 
şeyler verdikten sonra bunun ne-
ticelerinden yine onu kabahatli 
görmek haksızlıktır. Halkın 
karanlığı aşmak, refaha ve 
iyiliğe varmak arzusu el ile 
tutulacak kadar barizdir. 
Cumhuriyetin eli bu ar-
zuyu tutmuştur ve bundan 
dolayı, tarihin daima takdis 
ettiği, halkı istediği gayeye 
ulaştıracaktır.” ( 1924,Reşit Me-
tel, Atatürk ve Donanma 1966,s.87) 

Atatürk, çağdaşlaşma ile ilgili ola-
rak;  “Biz kendi benliğimiz içinde ve 
kendi mizaç ve tabiatımızla ilerliyoruz 
ve ilerleyeceğiz” ifadesini kullanmış-
tır.  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 
I,s.199). Türk halkanın çağdaşlaşma yo-
lunda ilerleyişi ile ilgili olarak, “Gerçekte 
biz, asrın icaplarına ve milletin hakiki 
ihtiyaçlarına göre kanun yapmalıyız. El-
deki kanunlarımızı hâkimlerimiz süratle tatbik 
edemiyorlarsa hemen değiştirmeliyiz. Büyük Ata-
türk, kültür konusunda “Türkiye Cumhuriyetinin 
temeli kültürdür” sözlerine  ilave olarak  “Kültür 
okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden 
mana çıkarmak,uyanık davranmak, düşünmek 
ve zekâyı terbiye etmektir.Yine insan enerjisiyle 
ve fakat tabiatın ona iltifat edildikçe tükenmez 
yardımıyla, yükselen, genişleyen insan zekâsı, 
hudutsuz kavrayış anlamında “insanım” diyen 

bir özel nitelik kazanır… (Afetinan,Atatürk 
Hakkında Hatıralar Belgeler.,s.261-262). 
Milli kültür konusunda,  “Milli kültürü-

müzü, çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkaracağız.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçle-

ri, I,s.272). 

Çağdaş Türkiye’nin kurulabilmesi 
Türk toplumunun çağdaş bir yapıya 
kavuşturulması ile mümkün olsa da 
toplumun dinamikleri ve geleceğinin 
sahipleri olan gençler konusunda 
Atatürk’ün söylemiş olduğu veciz 
sözler arasında;  “Her şeye rağmen 
muhakkak bir nura doğru yürümek-

teyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, 
yalnız aziz memleket ve milletim hak-
kındaki sonsuz sevgim değil, bugünün 
karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatan-
lıkları içinde sırf vatan ve hâkikat aş-
kıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan 

bir gençlik gördüğümdür.” ( Ruşen Eş-
ref Ünaydın, Atatürk’ü Özleyiş, Türkiye 
İş Bankası Yayını. Ankara 1957,s.17).  

Aynı şekilde gençlerle ilgili olarak, 
“Gençler! Cesaretimizi takviye ve devam 
ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz 
eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, 
vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıy-
metli sembolü olacaksınız. Ey yükselen 

yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuri-
yeti biz kurduk; onu yükseltecek ve 
devam ettirecek sizsiniz! (Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçleri II, s.182).

Atatürk, çağdaş Türkiye’yi kurma 
konusunu yanında onun emanetini ge-

leceğin sahibi olan gençlere bırakmış-
tır. Bu konuda en açık, anlamlı ve dünya 

Atatürk ve Türk 
Çağdaşlaşma Gerçeği

Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı
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durdukça hafızlardan gitmeyecek olan sözlerine  “Ey 
Türk Gençliği!” ile başlamakta ve “Birinci vazifen, 
Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir.” şeklinde devam eden 
gençliğin kutlu görevi ile ilgili son sözleri  “Ey Türk 
istikbalinin evladı! İşte,  bu durum ve şartlar içinde 
dahi vazifen; Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kur-
tarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur.” (Nutuk II, s.897-898).

Türkiye Cumhuriyetinin çağdaşlaşması konusunda 
öncelikli görevliler arasında; Türk Gençliği ve Türk 
halkının geldiğini, az zamanda büyük mesafelerin 
kat edilmesi konusunda; “Bugün milletçe hedefi-
miz, en medeni milletlerin gelişme seviyesine, hat-
ta bu seviyeyi aşmaktır. Bu asla imkânsız değildir. 
Türk’ün zekâsı, Türk’ün doğuştan vasıfları buna 
müsaittir. Yeter ki Türk Milleti hedefini iyice seçsin 
ve bu hedefe varmaya azmetsin! (Âdile Ayda, Cum-
huriyet Gazetesi,10.11.1963,s.4).Türk toplumunun 
çağdaşlaşması her şeyden önce toplumsal değerlerin 
çağdaşlaşması yanında bilim-teknoloji ve güçlü bir 
ekonomi de olmazsa  olmazlarındandır. Atatürk’ün 
çağdaş Türkiye’nin ekonomisi ile ilgili olarak;  “Eko-
nomi demek her şey demektir. Yaşamak için, mesut 
olmak için, insan varlığı için ne lâzımsa onların hepsi 
demektir, her şey demektir. (Atatürk’ün Söylev ve 
Demeçleri II, s.110-111).  Ekonomi konusunda; “Ben, 
ekonomik hayat denince ziraat, ticaret, sanayi faali-
yetlerini ve bütün bayındırlık işlerini, birbirinden ayrı 
düşünülmesi doğru olmayan bir bütün sayarım.  Bu 
vesile ile şunu da hatırlatmalıyım ki, bir millete ba-
ğımsız hüviyet ve kıymet veren siyasi varlık makine-
sinde, devlet, fikir ve ekonomik hayat mekanizmaları, 
birbirine bağlı ve birbirine tâbidirler; o kadar ki, bu 
cihazlar birbirine uyarak aynı ahenkte çalıştırılmaz-
sa, hükümet makinesinin motris kuvveti israf edilmiş 
olur, ondan beklenen tüm verim elde edilemez. Onun 
içindir ki, bir milletin kültür seviyesi üç sahada, dev-
let, fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarı-
ları neticelerinin kazançlarıyla ölçülür.”  (Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçleri I,s.379).  Çağdaş Türkiye için 
ekonominin yeri ve önemi ile ilgili olarak; “Siyasî, 
askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, eko-
nomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa husule gelen za-
ferler devamlı olmaz, az zamanda söner.” (Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçleri II, s.107).

Atatürk’ün öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nde 
başlatılmış olan çağdaşlaşma hareketi, izmler yani 
sosyalizm, komünizm, faşizm, hümanizm ve globa-
lizm vb. akımlar ciddi engel oluşturmuşlardır. Tükiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük insan Atatürk, yeni 

cumhuriyetin önündeki engeller arasında söz konusu 
izmleri en büyük engel olarak görmüştür. Zira Batı 
dünyası kendi antikitesi temelinde hayata geçirmiş 
olduğu Rönesans ile çağdaşlaşmayı başarmış ve dün-
yadaki dengeleri kontrolü altına almıştır. Batıdaki bu 
değişme-gelişmeler yani çağdaşlaşma hareketleri, 
dünyanın diğer bölgelerine şuurlu olarak modernleş-
me olarak yansıtılmıştır Bu çıkış hareketi, tıpkı XX. 
Yüzyılın başlarında Atatürk’ün Anadolu’da gerçekleş-
tirmiş olduğu çağdaşlaşma hareketinin sadece Anado-
lu insanları ve Türkiye için değil, o günkü dünyanın 
sömürgeleştirilmiş halkları için de bir ümit kaynağı 
olmuştu. Günümüzde, Türk Kazakistan’ın Nur Sultan 
NAZARBAYEV’İN şahsında Rönesans’ı temelinde 
başlatılacak olan Türk çağdaşlaşması da XXI Yüzyılın 
mazlum-mağdur halkları için bir çıkış yolu olacağı gö-
rüş ve düşüncesindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal manada kurulu-
şunu takiben başlamış olan yeni dönem; bilim, tekno-
loji, ekonomi ve kültürel manada yılların ihmalinin az 
zamanda telafi edilmesi Büyük Atatürk’ün ifadesiyle, 
Türk milletini muasır milletler seviyesinin de ötesine 
taşımanın mücadelesi olarak tanımlanmaktadır. İşte bu 
yüzden yeni dönemdeki değişim-gelişmeler Osmanlı 
Devleti’nin son 200 yıllık sürecinde o günkü yönetici-
lerin Batılı ülkelerin veya onların Osmanlı’daki temsil-
cilerinin telkinleri ve hatta zaman zaman destekleriyle 
yapılmıştı ve genel manada modernleşme olarak tanım-
lanmaktadır. 

Çağdaşlaşma kavramının dilimizdeki sözlük ma-
nası; çağın tutumuna, anlayışına ve gereklerine uymak 
yani muasırlaşmak şeklinde ifade edilmektedir. Sözlük 
manasından hareket edecek olursak; çağa uymak, çağın 
gereklerine uyum sağlamak, çağın dışında, gerisinde 
kalmamaktır.  Bu yüzden çağdaşlaşmayı gerçekleştire-
memiş, hayat tarzı haline getirememiş olan toplumların 
yaşadığı çağın gereklerini yerine getirmiş olanlar he-
men her bakımdan etki alanından ve hatta yetki alanın-
dan kurtulamazlar. Zira çağın tutumuna, anlayışına, 
zihniyetine uyum sağlamak denildiği zaman burada 
esas olan her toplumun kendisine ait, tarihte günümü-
ze akıp gelen değer hükümlerini, kültür unsurlarını, 
kurum-kuruluşlarını içinde bulunduğu çağın bilim ve 
teknolojisini de kullanmak suretiyle insanının, halkının 
ihtiyacına cevap verebilmesidir. Burada esas olan top-
lumların kendilerine ait olan değerleri, kendi insanının 
ihtiyacına cevap verebilecek şekilde ve çağdaki bi-
lim-teknolojileri kullanabilmesidir. Türk çağdaşlaşma 
hareketi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle muasır 
medeniyetler düzeyine ulaşma, hatta o düzeyi aşmayı 
hedef almış olan bir çağdaşlaşmadır. 
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III. BÖLÜM

1919’un Ağustos ayında Mustafa Kemal Paşa’nın 
başkanlık ettiği Erzurum Kongresi kararları Develi’ye 
ulaşmıştı. Develi’deki mücahitler kararları gözyaşları 
içinde okudular. Artık vatana ve millete sahip çıkan lider 
ve karargahı ortaya çıkmıştı. İstanbul zaten sinmiş ve acz 
içindeydi. Nuri Bey, arkadaşlarına artık İstiklal Komite-
si gibi gizli bir teşkilata gerek kalmadığını, Müdafaay-ı 
Hukuk Cemiyeti ve Mustafa Kemal Paşa’ya bağlı ola-
cak Kuvay-ı Milliye’nin açıkça organize edilmesi ge-
rektiğini söyledi. Bu konuşmaların ertesi günü Belediye 
salonunda, ilçenin yüz civarında ileri geleni toplantıya 
çağrılmış, onlara son durum ve bundan sonra yapılacak 
işler hakkında bilgi verilmiştir. Erzurum Kongresinin 
kararları okunmuş ve Nuri Bey istiklal hareketinin ön-
derleri olan Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve Kazım 
Karabekir Paşa hakkında izahatta bulunmuştur. Bir kı-
sım İstanbul taraftarı ve bu hareketleri macera olarak 
gören ve bunların daha büyük felaket getireceğine ina-
nan çatlak sesler yanında çoğunluk Erzurum Kongresi 
kararlarını tasvip etmişler ve Develi’de bir Müdafaay-ı 
Hukuk Cemiyetinin kurulması ve Erzurum’a “Vatanın 
selâmete çıkarılması yolunda milletçe izinizdeyiz, yeni 
emir ve talimatlarınızı bekler, hürmetlerimizi sunarız” 
şeklinde bir telgrafın çekilmesinin kararlarını kabul et-
mişlerdir. Nuri Bey yeni teşkilatta da katib-i mesul ola-
rak görev almıştır.

Fransız komutanı Supi, Fraktin köyünden akan Za-
mantı Suyu üzerindeki köprünün karşı tarafına kadar, 
yanında o sıralar kendisine hizmet eden Yarbay Ali Saip 
ve kuvvetleri olduğu halde gelmiş, Fraktin’de bulunan 
Nuri Bey’e yukarıda adı geçen Cezmi ile haber gönde-
rerek Develi idareci ve ileri gelenleri ile görüşmek iste-
diğini bildirmiştir. Nuri Bey de derhal Develi’ye bir atlı 
göndererek Kaymakam, Belediye Başkanı ve bir kısım 
zevatı çağırmıştır. Gelenler arasından Kaymakam Atıf 
Bey ve Belediye Başkanı Yaşar Bey, Nuri Bey’le bir-
likte gerekli gizli tedbirler alarak köprüyü geçip Fransız 
komutanla karşı karşıya geldiler.

Fransız Komutan, kendisine muhatap olarak gördüğü 
Kaymakam Atıf Bey’e tercüman vasıtasıyla:“Kaymakam 
Bey, işgal kuvvetlerimiz kazanızdan memnun değildir. 
Mağlup olduğunuzu ve İtilaf devletlerinin emirlerine 

boyun eğmek mecburiyetinde bulunduğunuzu tekrar 
hatırlatmakta bilmem lüzum var mı? Mondros Mütare-
kesinin hükümleri açıktır. Lüzum gördüğümüz yerlerin 
işgaline yetkimiz vardır. Develinin tuttuğu yol bunu ge-
rektirmektedir. Yakında Develi’ye Fransız bayrağının 
çekildiğini görürseniz şaşmayınız!” diye üst perdeden 
tehdit edince, iri cüsseli kaymakam birden daha da dev-
leşerek ve hiddetten sarışın yüzünü kan bürümüş halde 
iki elini Fransız subaya uzatıp, “Mösyö Supi, sakinleri 
tamamen Türk olan Çukurova’yı Wilson prensiplerine 
aykırı olarak ve hiçbir sebep ve bahaneye dahi lüzum 
görmeden işgal altına aldınız. Antakya, Maraş, Antep 
ve Urfa dahi bu haksızlık ve tecavüzlere maruz kaldılar. 
Müttefiklerimizin teslim olmaları ve başımızdaki ida-
renin ihaneti yüzünden o âdi mütareke imzalandı. Ben 
de size açıklamaktan çekinmeyeceğim ki, bundan sonra 
Türk topraklarının bir karış yerini dahi işgal edemeye-
ceksiniz. Evet mağlubiyet kabul edildi. Ancak milletin 
mücadele azmi kırılmadı. Nasıl ki Sedan Anlaşması 
Fransa’nın mahvına sebep olmadıysa Mondros Mütare-
kesi de Türkiye’nin çöküşünü sağlamayacaktır. Er geç 
çekilip gideceksiniz. Pek yakında şimdi bulunduğunuz 
Kozan Sancağı’nın kalesinde Türk bayrağını görürseniz 
siz de hayret etmemelisiniz.” diye mertçe cevabı ver-
mesi üzerine, yelkenleri suya indiren komutan alttan 
alarak Atıf Bey’e, “Affedersiniz Kaymakam Bey ben 
şaka yaptım. Bu gibi konularda görüş açıklamak hükü-
metlerimize aittir. Bizim maksadımız Kozan’la Develi 
arasındaki gerginliği ortadan kaldırmaktır.” diye cevap 
vermek zorunda kaldı. 

Kaymakam buna rağmen sözlerini yine esirgemeden 
aynı şekilde konuşmaya devam etti : “Lütfen beni dinle-
yiniz Mösyö Supi. Biz Türkler daima Fransızlarla dost 
geçinmek arzusunu taşıdık. Tarihte Fransızlara önemli 
yardımlarda bulunduk. Türkiye’de en çok konuşulan 
ve okunan yabancı dil Fransızcadır. Buna karşılık ne-
ler görüyoruz. Kendi vatandaşlarımız olan Ermenileri 
üzerimize kışkırtıyorsunuz. Bugün Çukurova’nın her 
tarafında masum Türk halkına karşı işlenen cinayetleri 
biliyorsunuz.”

- Bu sözleriniz doğru veya değil. Hepsi yetkilileri 
ilgilendirmektedir.

- O halde siz ne istiyorsunuz?
- Kazanıza bizim taraftan sığınan mültecilerin ve eş-

KAYSERİ’DE MİLLÎ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER:

Osman Coşkun 
(Nuri Bey)Mehmet ÇAYIRDAĞ
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kıyanın bize teslimini. 
- Kazamızda eşkıya bulunmamaktadır. Mülteciler 

siyasi mülteci değil midir. Siz Fransa’ya iltica eden si-
yasi mültecileri iade mi edersiniz?

- Ama siz mağlupsunuz.
Görüşmeciler durumu anladılar ve oradan ayrıldılar.
Heyet bu görüşmeyi yaparken Kayseri’den Develi’ye 

bir telgraf gelir. Telgrafta Eylül ayı içinde Sivas’ta top-
lanacak olan kongreye iştirak etmek üzere temsilci is-
tendiği yazılıdır. Gece yarısı Develi’ye dönen heyet 
telgrafı okumuşlar ve cemiyet azaları Doktor Osman 
ve Nuri Beyleri Sivas’a gitmek üzere görevlendirmiş-
ler. Kayseri’ye gelen Osman ve Nuri Bey’ler, gecikerek 
Sivas’a giden Kayseri delegeleri İşadamı Katip-zade 
Nuh Naci Bey, Kaymakam Kalacoğlu Ahmet Hilmi Bey 
ve eski milletvekili İmam-zâde Ömer Beylere ve kong-
renin açılış gününe (4 Eylül) yetişemeyeceklerini anla-
yınca Develi’ye geri dönmüşlerdir. Ancak Kozan’dan 
Develi’ye iltica eden mültecilerden dört kişi durumla-
rını anlatmak ve Çukurova’nın kurtuluşu için komutan 
talep etmek üzere Sivas’a gönderildi.

Haçın’a yığınak yapan Ermeniler zulümlerini iyice 
azıtmışlardı. Müslümanların ileri gelenlerini bir baha-
ne ile tutuklayıp işkencelerle (derileri yüzülmek gibi) 
öldürüyorlardı. Sıranın kendisine geldiğini anlayan, 
Develi İstiklal Komitesi’nin Haçın’daki adamı Veysel 
Çavuş, kaçarak Develi’ye gelmiş, yolda, Kafkas cephe-
sinde yedek subaylık yapmış Göksunlu milli mücade-
lede görev almak isteyen Musa Kazım isimli genç bir 
kahramanı da getirmişti. Musa Kazım, Maraş’ın Zeytun 
(Süleymaniye) kasabasında Haçındakiler gibi tahkimat 
yapıp Türk askerlerini öldüren Ermeniler üzerine arka-
daşları ile birkaç baskın yapmıştı. O sırada Kozan’dan, 
anlaştıkları Cezmi’den, bir adamı ile gizli bir mektup 
geldi. Fransızlar Kozan’dan Haçın’a silah, cephane ve 
mühimmat sevkediyorlarmış. On güne kadar yeni bir 
sevkiyatta daha bulunacakmışlar.

Haçın hem oradaki Müslümanlar üzerine uygulanan 
katliam hem de Develi’nin emniyeti bakımından çok 
önemli idi ve bu nakliyat engellenmeli idi. Haçın’ın du-
rumu hakkında Veysel Çavuş’tan son bilgiler alındı. Ya-
nında getirdiği genç ve yakışıklı delikanlı Musa Kazım, 
Kaymakam, Belediye Başkanı ve Nuri Bey’in olduğu 
yerde onlara, “Benim küçük bir teşkilatım var, bana her 
türlü görevi verebilirsiniz.”demesi orada bulunanların 
takdir ve teveccühlerini celp etti.

Kozan’dan alınan haberin doğruluğu veya tertip ol-
duğu tartışılırken Musa Kazım, “Müsaade ederseniz ben 
gidip durumu tahkik edeyim dedi. Buna karşılık Nuri 
Bey” “Bu görev çok tehlikeli, sen daha gençsin, önünde 
yaşayacak uzun bir ömrün var.” dedi. Musa Kazım ise 
“Tehlike ne demek. Ben Türk milletinin istiklaline ka-
vuşacağına ve vatanın kurtulacağına inanıyorum. Fakat 
kendim bunları görmeyebilirim, kanaatım böyle. dedi. 

Hep beraber Develi’den kalkıp Punku (Kılıçkaya) 
köyüne Gizik Duran’ın başında bulunduğu karargâha 
gelip durumu bir daha da orada görüştüler. Musa Kazım 
orada da herkesin sevgi ve takdirini topladı. Hazırlana-
cak müfrezeye onun komuta etmesi kararlaştırıldı, plan-
lar yapıldı ve hazırlanan kuvvet tembihler ve dualarla 
yola çıkarıldı. 

Sivas’tan Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsi-
liye hakkında dedikodu şeklinde fena haberler geli-
yordu. Kayseri’den İhtiyat Zabitleri (Yedek Subaylar) 
Cemiyeti’nin başkanı Mazlum Rasim Bey (bundan 
sonraki konumuz bu kahraman zat olacak) den bir telg-
raf alınmıştı. Nuri Bey’i Kayseri’ye çağırıyordu. Nuri 
Bey, Ahmet Çavuş’u yanına alıp Erciyes yolundan 
Kayseri’ye geldi ve Cemiyetin yeni binasında Mazlum 
Bey’le buluştu. Dedikoduların asılsız olduğunu ondan 
öğrendi. Mazlum Bey, Sivas Kongresinde Mustafa Ke-
mal Paşa’nın yakın koruması olarak bulunmuş, sonra 
yine Kayseri’ye dönmüştü. Nuri Bey şu teklifte bulun-
du: 

“Bu gece cemiyetin umumi heyetini toplayalım. 
Herkesten yeminle şu kararı alalım: Derhal silahlanarak 
bu gece hükümet binası (valilik) ve telgrafhaneyi işgal 
edelim. Mustafa Kemal Paşa’yı makina başına çağıra-
lım. Altmıştan fazla silahlı yedeksubayın Kayseri’de 
emrinde olduğunu, Sivas’ta bir problem var ise müca-
deleye devam etmek üzere Heyet-i Temsiliye ile birlikte 
Kayseri’ye teşrif etmesini teklif edelim.”

Ertesi gün cemiyet toplandı. Birçoğu ihtiyatlı dav-
ranmanın gerekli olduğunu düşünüyordu. Nuri Bey’in 
teklifi oylandı ve bir rey farkı ile reddedildi. Sivas’tan 
da durumun sakinleştiği haberi alınmıştı. Ancak 
Kayseri’nin onlara vereceği moral yerine getirilemedi.

Kasım ayı (1919) içerisinde yaylı bir araba Develi 
Askerlik Şubesi’nin önünde durdu ve içinden bir binba-
şı ve birde yüzbaşı indi. İki de muhafız askerleri vardı. 
Sonra’dan anlaşıldığına göre bunları, Develi’de milli 
mücadeleyi organize etmek üzere Sivas’tan Mustafa 
Kemal Paşa göndermişti. Kemal Bey ismindeki Binba-
şı, kırk yaşlarında esmer çehreli, kır saçlı, uzunca boylu 
ve sert bakışlı birisi olup Kozanoğlu Doğan takma is-
mini kullanıyordu. Orta boylu, güler yüzlü, sarışın olan 
yüzbaşı ise otuz yaşlarında olup Osman isminde olan 
yüzbaşı da Aydınoğlu Tufan takma ismini almıştı. On-
lara tedbir olmak üzere bu isimleri Mustafa Kemal Paşa 
vermişti. Öncelikle Develi’de Müdafaay-ı Hukuk Ce-
miyeti ile görüşmek istiyorlardı. Belediye Başkanı Ya-
şar Bey’e de Mustafa Kemal Paşa’dan “sırdır” başlıklı 
gizli bir mektup getirmişlerdi.

Müdafaay-ı Hukuk Cemiyeti, bunlara hem sevinmiş 
ve hem de biraz şaşırmıştı. Halktaki muhalifler bunlarla 
ilçenin başının belaya gireceğini yaymaya çalışıyorlar-
dı. Şubede derhal cemiyet azalarının iştiraki ile de top-
lantı yapıldı. Toplantıda yeni şube reisi Nebi Beyde bu-
lunuyordu. Belediye Başkanı, misafirleri, kalmak üzere 
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evine götürdü ve akşam yemeğe Nuri Beyi ve Şube rei-
sini de çağırdı. Yemekten sonra Develi’nin durumu an-
latıldı. Çukurova cephesinde mücadeleye geçmek için 
alınacak tedbirler hakkında komutanlara bilgi verildi. 
Ertesi gün onlara bir ev kiralanıp oraya yerleştirildiler.

İçlerinde Gizik Duran’ın da bulunduğu 30 kişilik 
kuvvet çok genç bir delikanlı olan Musa Kazım’ın ko-
mutasında yola çıkmıştı. Önce Pekmezli köyüne gelip 
buradaki Kuvay-ı Milliyenin elemanı Mustafa Çavuş’la 
görüştüler. Haçın’a yirmi otuz yük cephanenin daha 
önce geldiğini ondan öğrendiler. Küçük İsmail’le bir ki-
şiyi buradan keşif yapmak üzere Haçın’a doğru gönder-
diler. Etraftan gelenlerden de bilgiler aldılar. Her tarafta 
halk düşmana karşı basit silahları ile çeteler teşkil edip 
mücadeleye hazırlanıyorlarmış. Cezmi ve Ali Saip yola 
gelmişler ve bunlara yardım ediyorlarmış.

Küçük İsmail ertesi gün döndüğünde, Cezmi ile gö-
rüştüğünü söyleyip ondan üç gün sonra Fransızların bir 
cephane konvoyunu yola çıkaracakları, yollarda tedbir 
almış oldukları haberini getirdi. Musa Kazım, ayrı ayrı 
yollardan gitmek üzere grubu ikiye ayırıp diğerinin ba-
şına gruptaki önemli şahıslardan Arap Ali’yi tayin etti. 
Ve köyden bir kısım erzak tedarik ederek yola çıktılar. 
Göksu ırmağının kaynağına yakın köprüye geldiler. Bu-
rada düşman nöbetçileri ve yakında karakolları vardı. 
Orada gizlendiler ve ağaçlar arasında istirahata çekilip 
geceyi beklediler.

Öğleden sonra bir fırtına ve yağmur başlamıştı. Bü-
tün efrat sırılsıklam olmuştu. Tüfeklerini yağıştan ko-
ruyorlardı. Gizik Duran bu durumu Allahın yardımı 
olarak değerlendirdi. Karakol baskını daha kolay ola-
caktı. Gece vakit gelmişti. Tahta köprüyü bekleyen dört 
nöbetçi yağmurdan köprünün altına girmiş tüfekler ku-
caklarında uyuyorlardı. Mücahitlerden birkaç kişi kartal 
gibi üzerlerine atıldılar ve silahlarını alıp onları hemen 
bağladılar. Onlara, seslerini çıkarmazlarsa öldürülme-
yeceklerini söylediler. Daha sonra sessizce Gizik Duran 
ve birkaç adamı karakol çadırına yaklaştılar. O sırada 
jandarmalardan birisi fenerle dışarı çıktı. Mücahitlerden 
biri onun üzerine atlayıp sesini çıkartmadan çökertti. 
Yağmur ve fırtına sesinden başka bir şey duyulmuyor-
du. Gizik Duran ve diğerleri ise çadıra daldılar. Jan-
darmalar şaşırmıştı. Öylece kalakaldılar. Hiç kimsenin 
burnu kanamadan hepsi teslim alınmıştı. Duran, ıslıkla 
diğer geridekileri durumdan haberdar etti.

Fransız Jandarmaların silahları ve elbiseleri alındı. 
Müfreze kendi ıslak elbiseleri ile bunları değiştirdiler. 
Onlardan kafilenin o gün öğleden sonra geleceğini öğ-
rendiler. Bir gurup nöbetçiyi Feke yoluna, diğer grubu, 
cephanenin geleceği Kozan yoluna yerleştirdiler. Niha-
yet kafile gözüktü. Karakolda dalgalanan Fransız bayra-
ğını gören konvoy, hiçbir şeyden şüphelenmeden yak-
laştı. Mücahitler, “durun, kıpırdamayın” diye arslanlar 
gibi konvoyun üzerine atıldılar. Kafile olduğu yerde ça-
kıldı ve eller havaya kalktı. Musa Kazım derhal silahla-

rı toplattı. Kafilenin başı Fransız Çavuş’a Fransızca bir 
şeyler söyleyip ona yapması gerekenleri söylemişti. Üç-
yüz tüfek, otuz sandık cephane ve bombalar teslim alın-
dı. Silahların bir kısmı civarda düşmana karşı dayanma-
ya çalışan köylüye dağıtıldı. Esirlere, ertesi güne kadar 
burada kalacakları, ondan sonra serbest bırakılacakları 
söylenip, köylülere teslim edilerek kafile yola koyuldu. 
Musa Kazım bir mektupla durumu Develi’ye bildirdi. 
Belediye Başkanı sevinçten uçuyordu. Nuri Bey’e “Biz 
bunlarla Haçın’a değil Kızıl Elma’ya gideriz” dedi. Du-
rumu Develi’ye gelen komutanlara da bildirdiler.

Fransızların gönderdiği cephane konvoyunun Türk-
ler tarafından ele geçirildiği haberi Haçın’a gelince Er-
meniler bir kat daha azmışlar, buradaki Türkler’e yap-
madıkları hakaret kalmıyordu. Bu zulümden kaçmak 
mümkün değildi, idarece Türklerin Haçın’dan dışarı 
çıkmaları yasaklanmıştı. Bütün Türk memurlar hapse-
dilmişti. Ermenilerin başında bulunan çeteci Terziyan 
Aram Çavuş en masum insanlara bile zulüm ve işkence-
den geri durmuyordu. Evlerden kimse, bilhassa kadınlar 
dışarı çıkamıyordu. Köyler basılıp yağmalanıyordu. Bir 
gece ceza hakimi Vehbi Beyi kilise zindanına hapsedip, 
güzel karısı’nı Aram Çavuş’a götürmüşlerdi. Diğer bir-
çok Türk kadının durumu farklı değildi. Ermeniler ken-
dilerine iyilikte bulunmuş komşuları Türklere karşı bü-
yük bir katliam uyguluyorlardı. Anlatılanlara yürekler 
dayanmıyordu.

Belediye Başkanı Yaşar Bey’in Cezmi Bey’den aldı-
ğı yeni bir habere göre, Fransız Komutan Supi, Ali Saib 
ve kendisinin, keşif mahiyetinde ırmağın karşısında bu-
lunan Ayşepınar Köyüne geleceklerini, Supi cephane 
konvoyunun basılmasına çok sinirlendiği için herhangi 
bir görüşme yapmak istemediğini, ancak kendilerinin 
ondan gizli olarak görüşmek istediklerini bildirmiş-
tir. Kaymakam, Yaşar ve Nuri Beyler durumu Doğan 
Bey’le görüşüp onların da iştiraki ile bu görüşmeye gi-
dilmesi kararını aldılar. Nihayet birkaç gün sonra tedbir 
alarak Fraktin Köprüsünü geçip Ayşepınar’a vardılar. 
Orada gizlice o ana kadar Fransa hizmetinde olan Cez-
mi ve Yarbay Ali Saib’le görüştüler. Onlar kendileri ile 
beraber olduklarını, verilecek her türlü vazifeyi yapa-
caklarını, Haçın’da kalan Türklerin hayatlarının bir an 
önce kurtarılabilmesi için, Çukurova Harekâtının baş-
latılarak imdatlarına yetişilmesi gerektiğini anlattılar. 
Ali Saip samimi olduğunu göstermek için abdest alıp 
Kur’an üzerine yemin etti. Bunun üzerine Doğan Bey 
genel komutan olarak Feke ve civarının Kuvay-ı Milliye 
kumandasını Cezmi Bey’e, Kozan ve havalisininkini de 
Ali Saib Bey’e verdi. Tabii bunlardan Fransız komuta-
nın haberi yoktu. Heyet sabaha karşı Ayşepınar’dan ay-
rıldı.

DEVAM EDECEK…
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Heyder Baba, yolum senden keç oldu, 
Ömrüm keçdi, gelenmedim geç oldu, 
Heç bilmedim gözelerin neç oldu, 
Bilmez idim döngeler var, dönüm var, 
İtginlik var, ayrılık var, ölüm var.
Hayatımızda bazı insanlar vardır ki güneş gibidirler 

onları kaybedeceğinizi asla düşünmezsiniz, güneş gibi 
sizi ısıtırlar, aydınlatırlar.  Bu, onların doğasında var-
dır.  Siz onları böyle tanıdığınız için asla teşekkür dahi 
etmezsiniz, zaten görevleridir bütün bunlar onların. Her 
işinizi halledecekler, başınız sıkıştığında yanına 
gideceksiniz, her şeyini bırakıp herkesle 
ilgilenmesini isteyeceksiniz, sonra da 
çıkıp gideceksiniz. O nun mutluluğu 
ise sizin yüzünüzdeki gülümseme-
dir sadece. 

Bir 28 ekim günü hayatında 
en çok sevdiği, altında huzur 
bulduğu, inmemesi için her 
daim dua ettiği bayrağımızın 
altında bayrama gider gibi 
gitti. Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu Mehmet Okandan am-
camız.

Her Cumhuriyet Bayramı 
diğer bayramlar gibi ayyıldı-
zı gökyüzüne bakan kalpağını 
elinde okşayarak başına ge-
çirir, en güzel giysileriyle bü-
tün bayramlara gittiği gibi davet 
edilmese de O bayram protokolüne 
gider, herkesi gönülden  kutlar, dö-
nüşte  küçük hediyeleriyle de çocukları 
mutlaka sevindirirdi. “Canım gitmesen ne 
olur, seni davet mi ettiler?” diye kızdıranlar olur-
du bazen. O, bilgeliğe yakışan ancak, o vakitler idrak 
edemediğimiz muhteşem cümlesini söylerdi: “Bayram 
onların mı ki davet etsinler, bayram benim bayra-
mım.”

Sadece bayram mı, mutlaka her cenazeye katılır, in-
sanların acı günlerinde önce dini vecibesini yapar sonra 
da acınızı paylaşırdı.  Öyle paylaşırdı ki artık vefat eden 
en yakınınız dahi olsa “çok şükür Mehmet Baba var; o, 
Erciyes misali arkamda, gayri sahipsiz değilim.” diye 
düşünür, yüreğiniz meltem misali ferahlayıverirdi. En 
son konuşmamızda “ben size babamın emanetiyim.” 
demiştim. O, celalli haliyle, “Ne emaneti kızım, sen be-
nim kızımsın.  Kadir Baba Hakk’ın rahmetine yürüdü, 

şimdi baba benim, hadi yürü!” diyerek yine beni gül-
dürmüş, hafifçe de tatlı sert azarlamıştı. Nereden bile-
bilirdim bizleri bırakıp gideceğini, ilk kez sözünü tuta-
mayacağını. 

Haydi, biz yakınıydık, ya diğerleri? O, bir muhtar 
değildi, adeta Dede Korkut gibiydi: Evlenmek isteyen 
onunla istişare eder, boşanma aşamasında yuvaları tek-
rar birleştirir, hasta ziyaretlerini asla ihmal etmez, has-
talara da bildiği en güzel tavsiyelerle yardımcı olur, bu 
da yetmez iyileşmesini takip eder, alternatif tedavi yön-
temleri önerir, tanısın tanımasın hastanın tedavisi için 

kapı kapı dolaşır,  refakat eder, emeğini asla esir-
gemezdi. Esirgemek, kıskanmak, yalan do-

lan samimiyetsizlik onun dünyasına hiç 
girmemişti. Bu vasıfları olan insanları 

görünce öyle üzülür, öyle incinirdi 
ki: “Valla kızım bu dünya alçak ol-

muş, ben dayanamıyorum, Allah 
yardımcınız olsun. Evlatlarımız 
ne yapacaklar?”  diye yine de 
dua ile bitirirdi.

Hiç karşılıksız dua etmek, o 
bile bilmeden asl’olan ve ka-
bul edilen dua bu olmalıydı. 
Onun evlatları olarak duası-
nın içindeydik daima.  Bu öyle 
güven verir ki size her şeyden 

her şerden ve her şerden koru-
nacağınıza inanırsınız. Çünkü 

size karşılıksız dua eden büyük-
leriniz vardır. İşte sadece bir amca, 

bir büyük değil, arkanızdan el açıp 
sizin için dua eden bir Allah dostunu 

kaybetti bu memleket...
“Can ebedidir ölmez, ölürse ten ölür, canlar 

ölesi değil.” diyen Yunus gibi onun bizi hissedeceğini 
biliyorum. Şimdi sen bizim dualarımızdasın gönül ehli 
Mehmet Okandan. Arkanda büyük bir sevgi yumağı bı-
raktın Mekanın cennet olsun.

Haydar Baba’nın yerine Erciyes’i ve Mehmet 
Okandan’ı yerleştirirseniz Anadolu ile  Azerbaycan yi-
ğitlerini vuslata erdirirsiniz. 

Nur içinde yatsınlar!.. Mekanları cennet olsun!..
Heyder Baba, igit emek itirmez, 
Ömür geçer efsus bere bitirmez, 
Nâmerd olan ömrü başa yetirmez, 
Biz de vallah unutmarık sizleri, 
Görenmesek helâl edin bizleri.

Bir Yiğit Hakk’a Yürüdü
(28 Ekim 2015)

DOÇ. DR. Kudret ALTUN
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Süphan Dağı’ nın Bitlis Ahlat etekleri... Dağdan 
doğan Çeltikli Çayı bir an önce Dicle’ ye kavuşmak 
için derelerinden zirvelerinin, zirvelerinden dereleri-
nin görünmediği korkunç Sehi ormanlarının içinde 
kıvrım kıvrım akmakta. 

Dağın zirvelerindeki mağaralardan Çeltikli Çayı’ 
nın kıyısına inen onlarca terörist, bir kayanın üstüne 
çıkmış yılan gözlü, soğuk mu soğuk suratlı terörist 
başının etrafında toplanmıştı. Terörist başı sinir bozu-
cu sesiyle çıngıraklı ağzını açtı ve var gücüyle bağır-
dı: “Çeltikli Köyü’ nden Korucu Nihat Çaprak’ı bana 
getirin! “ 

Çeltikli Köyün’nün Etrafındaki Köyler
Oğuz Han’ ın yani Mete’ nin 46. batında torunu 

olan Osmanoğullarının atası Kayı Han boyu 1070’ te 
Anadolu’ ya, Bitlis - Ahlat yöresine,  yerleşti. 1071’ 
de Malazgirt’ te Alp Arslan’ la beraberdiler.

Doğu Anadolu’ ya yerleşen Kayı Boyu’nun bü-
yük bir kısmı Güneydoğu Anadolu’ ya geçerek Artu-
koğulları idaresinde devletler kurdular. Ancak Kayı 
Boyu’ndan küçük bir oymak Bitlis - Ahlat yöresin-
deki ormanları ve otlakları bırakmadı ve bu yörede 
kaldı. Başlarında ise Ertuğrul Gazi’ nin dedelerinden 
Kayı Han oğlu Sarkuk Alp vardı. Yıllar önce Halep’ 
e giden Gündüz Alp ölünce oğulları Sungur Tekin ve 
Gündoğdu da oymaklarıyla Ahlat’ a dönerek bu Oğuz 
boyuna katıldı ve asırlardır da bu yörede yaşamakta-
lar. 

Çeltikli Köyü ve Yiğit Korucu
Eylül sonu... Gökyüzünde köye yüzünü bir göste-

rip çeken sabah güneşinin yerini kara bulutlar almıştı. 
Köyün tepesinde toplanan kapkara bulutlar yumak 
yumak olmuş hızla Bitlis üzerine akıyordu. Köydey-
se büyük bir telaş vardı. Telaşın nedeni bir hastaydı. 
Hastanın acilen Bitlis›e yetiştirilmesi gerekiyordu. 
Yalnız yolda büyük bir tehlike vardı: PKK, çözüm sü-
recinin başlamasıyla silah bırakacağım, demişti; ama 
silahı bırakmamıştı.

Nihat, hastayı kendi arabasına aldı. Çoktandır eşi 
ve çocuklarıyla Bitlis’e gidip alışveriş yapmamış-

lardı, bunun için onları da arabasına aldı. Diğer iki 
arabaya ise babası, kardeşleri, amcası ve iki korucu 
bindi. Üç araç, gökteki kara bulutlarla yarışırcasına 
Bitlis’e doğru yola koyuldu. Köyden çıkalı henüz 
olmuştu ki köyün karşı tepelerinden birinde satılmış 
bir hain, elindeki telsize kısık sesle konuşuyordu: “ 
Öndeki aracı süren mavi gömlekli aradığınız Korucu 
Nihat Çaprak’tır.” 

Araçları Bitlis girişindeki Şehitlik önüne gelmişti. 
Yolu kesen onlarca eşkıya görünümlü terörist üç aracı 
durdurdu. En arkadaki yüzü kapalı terörist, bozuk bir 
Türkçeyle: “Mavi gömlekliyi getirin!” diye bağırdı. 
Yiğit Nihat, hastaya, çocuklarına ve eşine baktı. On-
lara bir şey olmasın diye silahını yere bıraktı. Çapul-
cular Yiğit Nihat’ı araçtan indirdi. Gözünü bağlayıp 
ellerini arkadan kelepçelediler ve hızla ormanlık ala-
na doğru yürüttüler.

Yiğit Nihat›ın amcası hastayı Bitlis Hastanesine 
götürürken eşi ve çocukları da hemen jandarmaya ha-
ber verdi. Yiğit  Korucu Nihat’ı kurtarmak için asker 
anında Valilikten operasyon için izin istedi. Ne var ki 
nedendir bilinmez, bu izin askere yirmi saat sonra ve-
rildi.

Yiğit Korucu Küfrün Elinde
Çapulcular, Oğuz soylu Nihat›ı gözleri ve elleri 

bağlı, ite kaka, küfrede küfrede yürüttüler Süphan 
Dağı’na doğru. Onlarca teröristin küfürbaz ağızla-
rından intikam salyaları dökülüyordu iğrenççe. Sehi 
ormanlarının derelerini, tepelerini geçmişlerdi hızla. 
Süphan Dağı ve yollar Yiğit korucuya yol veriyordu 
sanki. Ortalıkta çıt yoktu.Ne rüzgar, ne bir kuş ve ka-
nat sesi... Gök paslı ve kurşuni, renkler donuktu. Dağ-
lar taşlar, kurtlar kuşlar Yiğit Nihat’a  selama durmuş 
gibiydi. Nihat’sa gözleri bağlı olsa da görüyordu gö-
nül gözüyle Çeltik Çayı’nı, dereleri ve tepeleri. 

Sehi ormanında tırmanıyorlardı zirvelere. Eşkı-
yalar aceleciydi, helikopterler tepelerinde biter diye 
korkularından bir an önce inlerine girmek istiyorlardı. 
Yiğit Nihat’ınsa helikopterler gelmiş, gelmemiş umu-
runda değildi. “Şehitlik atalarım gibi alnımın yazısı-
dır, sırrı ilahidir.” diyordu içinden.

Zafer ÇUBUKCU

Şehit Korucu Nihat
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Otuz sekiz yaşındaydı yiğit korucu. Eşini, çocuk-
larını ve ailesini çok severdi. Geçimini devletin ver-
diği üç beş kuruşla sağlıyordu. Ata topraklarını koru-
maktan başka yoktu kaygısı. Toprak damlı evlerinin 
tepesinden şanlı Türk bayrağını hiç eksik etmemiş, 
nazlı nazlı dalgalandırmıştı, ölürüm de indirtmem, 
derdi hep.

Vakit akşamı geçmişti inlerine girdiklerinde. Önce 
üstünü başını soydular ahlaksızlar. Ve insanlık dışı 
işkencelerine başladılar hayasızca. İlk, Nihat’ı bana 
getirin, diyen kıpkızıl suratlı çapulcu başı gösterdi 
bütün hünerini.Günlerce sadistçe işkence yaptı yiğit 
korucuya. Bir kere olsun “of” demedi yiğit Nihat. En 
zayıf anında bile can düşmanlarına karşı koymasını 
bilen bir yiğitti o. Tek başına bir devdi o. Ve her iş-
kencede kızıl suratlı terörist başına devcesine kükre-
di: “Allahsızlar”

Günler, haftalar geçmişti; fakat yiğit Nihat’ta hiç-
bir yılgınlık ve pes yoktu. Çapulcuların her sorusuna 
“Vatan için canım feda!” diye haykırdıkça kuduru-
yordu hayasızlar. Onlar işkence yaptıkça o :”Ben ki 
mayası Oğuz ata mayasından korucu Nihat Çaprak; 
vatan, millet, din ve devlet uğruna feda olsun bu can!” 
diye aslanca kükrüyordu hayasızlara. Yiğit Nihat kük-

redikçe baykuş sesleri iyice kısılıyordu çapulcuların.
İki ay bitecekti. Sinirden çılgına dönmüş terörist 

başı, son sorusuna da “Allah. vatan. bayrak!” cevabı-
nı alınca yırtınırcasına “Götürün!» diye bağırdı.

Hizan-Tatvan Kara Yolu
Çapulcular Yiğit Nihat’ı kollarından tutup kaldır-

dı. Son bir güçle besmele çekerek ayakta durmaya 
çalıştı yiğit korucu. Onlarca eşkıya onu sürüte sürüte 
Hizan-Tatvan kara yolunun 30. kilometresine getirdi. 
Yol kenarındaki telefon direklerinden birine bağladı-
lar ve sırıtarak karşısına geçtiler. Yalvarıp yakaracağı-
nı sandılar. “Allahsızlar!” diye kükredi bir daha. Şom 
ağızları açık kaldı hayretler içindeki satılmışların.

Anlatılmaz gayrı gerisi, bir aşılmaz dağdı o... Süp-
han Dağı misali.

Süphan göğüslü sinesine on dört kurşun sıktı ha-
inler. Son kurşunu kafasına... “Allah, vatan, bayrak!” 
oldu son sözleri bağrı kan süslü yiğidin.

Yolunuz düşerse eğer, kulak verin Süphan Dağı’na. 
Eminim duyacaksınız Oğuz soylu şehit  korucu Ni-
hat’ımızın “Allah, vatan, bayrak!” deyu deyu yankı-
lanan sesini. 
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İnsanı ömür boyu zinde tutan, hayatın peşinden durup 
dinlenmeden koşturan güç; erişilmek istenilen idealler, 
gerçekleşmesi düşünülen hayaller, hayata geçirilecek fi-
kirler, doyumsuz zevkler, sınırsız merak değil midir?

Arzular diyarına, hayaller dünyasına geniş perspek-
tiften bakıldığında çok renkli, karmaşık, gizemli alemler 
çıkar karşınıza. Kiminin sevdasıdır güzel bir kadın, ki-
minin hedefidir mevki ve makam…  Kiminin yüz yıllık 
hayalidir Türkiye Cumhuriyetinden intikam… Kimimin 
saraydır kibri, insanlığı korkutan... Kiminin ihtirastır 
ömrü... Kiminin idealinde Karunluk vardır. Ancak bu 
saydıklarımın her biri bir saman alevi gibidir, cehennem 
misali tutuşturur canları… Taşınmaz öteye ne saraylar, ne 
makamlar... Yanar; çağları aşmaz, idealler kutsal olmazsa 
sonsuza ulaşmaz.

Oysa insanlığın ötesinde, asil 
ruhların cevherinde hiç sönmeyen 
kutsal bir ateş var ki, o da vatan ve 
millet sevdasıdır. Peygamber Efendi-
mizin “Vatan sevgisi imandandır.” 
diye buyurması bu yüzdendir.  Bu 
asillik, onların fıtratından geldiğini 
unutmamak gerekir. Bu hissiyatın 
bilimsel açılımını yaparsak; insan iki 
temel içgüdüyle yaşar. Kişi öncelikle 
hayatta kalmak yani yaşamını idame 
ettirmek, sonrasındaysa soyunu de-
vam ettirmek güdüsüyle hareket eder. 
Bireyin hayatta kalması ve sağlıklı 
bir şekilde soyunu sürdürmesi için de 
barış ve huzur dolu bir vatana gerek-
sinimi vardır. İşte bu yüzden vatan ve 
millet aşkı en temel ve güçlü hissiya-
tımızdır. Bu aşkı sürekli ve daha yo-
ğun hissedenler Türk milliyetçileridir, 
ülkücülerdir.

Türk milliyetçileri her daim kaygılı, heyecanlı ve te-
yakkuzdadırlar. En değerli varlıkları ülkeleri ve milletleri 
üzerine titrer ve en ufak bir taarruza fırsat  vermezler.

Türk milliyetçilerinin tek odaklandıkları husus sadece 
vatan ve millet meselesi olduğundan, küresel ve ulusal 
konulara daha duyarlıdırlar. Bu konudaki hisleri daha 
güçlüdür. Emperyalizmin Türk toprağı üzerindeki emelle-
rini önceden sezerler, bunu anlamaya çalışırlar ve gelece-
ğe ışık tutan öngörülerde bulunurlar. Bu tespitlerden yola 
çıkarak da her zaman en değerli hedefleri oluştururlar, 
milletin önüne koyarlar.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde güçlenen 
Türkçülük akımının yetiştirdiği ulu önder Mustafa Kemal 
milletin kurtuluşunun ancak Türk milliyetçiliği odaklı bir 

yapılanmayla mümkün olacağını görmüştür. Osmanlı’da 
Enver Paşa ile başlayan milliyetçi devlet Mustafa Kemal 
Atatürk’le zirveye ulaşmıştır. Milliyetçi bir intihalle yeni 
Türk Cumhuriyetini kuran Atatürk devletin temeline mil-
liyetçilik harcını doldurmuştur. Onun döneminde iktidara 
gelen Türkçülük harabeye dönen ülkeyi kalkındırmış, 
medeniyet yoluna sokmuştur. Bugün yaşadığımız ülkeyi 
işte idealist ve Türk milliyetçisi o kadro yaratmıştır.

O dönemde en güçlü zamanını yaşayan Sovyet 
Rusya’nın bir gün yıkılacağını ve onların işgali altındaki 
Türk devletlerinin er geç özgürleşeceklerini ilk kez M. 
Kemal dile getirmiştir. Bilimsel temellere yasladığı Türk-
çü öngörüsü ona bu çok ileriyi görme özelliğini ve yük-
sek hasleti kazandırmıştır.

Türk aydınlanmasının kaynağı Türk milliyetçiliği 
bugün de toplumsal hayata yön ver-
mektedir. Günümüz Türkiye’sinde 
tüm siyasi partiler, sendikalar ve sivil 
toplum örgütleri bu kaynaktan besle-
nir ve faydalanır.

Türk milliyetçiliği aynı zamanda 
ilahi bir kaynak gibidir. Bunu tarif 
edecek olursak; Kızılırmak misali 
sonsuza dek akar tükenmez. Bu çok 
güçlü bir enerjidir. Bu enerjiyi fay-
dalı hale getirmek için bir barajın, 
bir santralin olması gerekmektedir. 
Aksi takdirde heder olur. Bu enerjiyi 
faydalı hale getirmek, millete yararlı 
olması için siyasi bir teşebbüs olması 
gerekmez mi? Yoksa bu enerji  bendi 
yıkar, taşkın sel haline gelir. Bu gücü 
iktidara taşıyabilecek 1944 ruhunun 
yenilenip canlandırılıp Alparslan Tür-
keş hareketinin yeniden yükselmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Bugün en büyük eksiğimiz sağ-
lam iradeli olmamak, bir bozkurt karakterine sahip bulun-
mamaktır. Bu yüzden Türk milletinin yeniden Ergenekon 
çıkışı, ancak çelik iradeli bir liderle olabilir. Günümüz 
Türkiye’sinde, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan 
mevcut iktidarın, memleketi ne hale getirdiği herkesin 
malumudur. Yaşadığımız coğrafya ateş çemberine dön-
müştür ve bu ateş artık bizi de yakmaya başlamıştır. Bir 
yandan PKK ayaklanması şehir sokaklarında inmiştir. Bir 
yandan da yanı başımızdaki komşularımızda zuhur eden 
savaşlar bizi de kuşatmıştır. Bütün bu olanları Türk mille-
tinin iyi okuyup görmesi gerekmez mi?

Peki, mihenginde vatan ve millet sevgisi yoksa bu 
nasıl olacak ki?!

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ 
İLAHİ BİR KAYNAK GİBİDİR

“Türk milliyetçiliği aynı 
zamanda ilahi bir kay-
nak gibidir. Bunu tarif 

edecek olursak; Kızılırmak 
misali sonsuza dek akar 
tükenmez. Bu çok güçlü bir 
enerjidir. Bu enerjiyi faydalı 
hale getirmek için bir bara-
jın, bir santralin olması ge-
rekmektedir. Aksi takdirde 
heder olur.”

Mehmet KABAKTEPE
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 CUMHURİYET’İN KURULUŞ 
DÖNEMİNDE MÜZİKTE BATILILAŞMA

18. yüzyıldan sonra, Avrupa’da başlayan sosyal, siyasal 
ve ekonomik alandaki değişimlere ayak uydurma adına, 
Sultan 2. Mahmut’tan başlayarak alınan önlemler, yenileş-
me hareketleri, geleneksel yapının çözülmesine, dağılma-
sına neden oldu. Çökmekte olan imparatorluğu, kurtaraca-
ğı yerde, (yaşanan toprak kayıpları, azınlıkların statüleri 
gibi büyük meselelerin etkileri ile de)  memlekette çaresiz 
yaraların açılmasına sebep oldu. Avrupa’nın  kültürünü, 
memlekete adapte etme düşüncesi, millette bir bocalama, 
değerlerinin yitirilmesi süreci başlatmış oldu.

Çağdaşlaşma (muasırlaşma),kısmen batılılaşma olarak 
algılandığı için, memlekette başlayan kültürel ikilemler; 
aynı toplumda farklı anlayışların, farklı davranış şekilleri-
nin doğmasına neden oldu. 

Batılılaşma; batı milletlerini taklit etme, ona benzeme 
ve onun gibi duygu ve düşüncelerini gösterme şeklidir. 
Çağdaşlaşma çağın gerektirdiği bilimi, teknolojiyi getirip 
çağdaşı olan milletlerden geri kalmamak için o bilgiye, 
o teknolojiye adapte olmaktır. 
Bilgi, teknoloji bu gün batıdan 
alınıyorsa yarın doğudan alına-
bilir ve yahut, o bilimi, o tekno-
lojiyi biz üretebiliriz. Modern-
leşme, çağdaşlaşma geleneksel 
kültürden beslenir, batılılaşma 
geleneksel kültürü reddeder.

Tanzimat kararları ile daha 
belli olan batılılaşma isteği ve 
eğilimleri, Cumhuriyet kurul-
duktan sonra da devam etmiş-
tir. Modernleşme, çağdaşlaşma 
düşüncesinin yerini, batılılaş-
ma fikir ve düşüncesi yer al-
mıştır zaman zaman.

Geleneksel müziğin çok 
seslendirilmesi, bölgesellik-
ten evrenselliğe geçişinin sağ-
lanması, yeni kurulmuş olan 
Cumhuriyet’in önemli mihenk 
taşlarından biridir. Yok edilme-
ye çalışılmış bir milletin külle-
rinden yeni bir devletin doğma-
sı, onun çağdaşı olan milletler 
arasında yer bulması, elbette 
kültür ayağı ile de desteklenmiş 
olması gerekiyordu.

19, yüzyılın başından başla-

yarak, Cumhuriyetin kurulmasına kadar devam eden gele-
neksel müzikteki bozulma, yeni kurulmuş Cumhuriyet için 
bir sorun oluşturuyordu. Bu sorun kendi haline bırakıla-
mazdı.Nitekim; dünyada eşi benzeri görülmemiş adımlar, 
müzik için atıldı.

Ne var ki bu adımlar, yanlış düşünce ve eksik bilgilerin 
etkisinde kalmıştır. Bu yanlış düşünce ve görüşlerin doğ-
rultusunda, geleneksel müziğimize üvey evlat muamelesi 
yapıldığını görüyoruz. 

Ziya Gökalp’ın Türkçülüğün Esasları kitabında, müzik 
üzerine görüşlerini incelemeden önce okuyucuya, konu ile 
ilgili bazı hatırlatmalarda bulunmak gerektiğini düşünüyo-
rum.

Öncelikle bilmemiz gereken, her milletin, bir halk mü-
ziğinin ve bir sanat müziğinin olduğudur. Alman halk şar-
kıları yanında bir de bestecinin sarayda icra ettiği ve sade-
ce bunun için bestelediği şarkılar vardır. Biri halk müziği,  
diğeri de elbette sanat müziğidir.

Ön-Türkler’de (Altaylılar) 
müzik, ikili aralığa sahipti. Bü-
yük Hunlar zamanında dörtlü 
aralığa, Göktürkler ve Gaz-
neliler zamanında pentatonik 
müziğe geçildi. Karahanlılar ve 
Selçuklular zamanında ise bu 
günkü aralıklar kullanılmaya 
başlandı. Bu geçişler yapılır-
ken, elbette aynı göç yollarını 
kullanan farklı milletlerle et-
kileşim içerisinde bulunuldu. 
Elbette, Türk kültürü, fethedi-
len topraklardaki kültürlerle de 
harman oldu. Uygurlar zama-
nındaki müzik, nasıl Çin Müzi-
ği ile etkileşim içerisine girmiş-
se, Selçuklular ve Osmanlılar 
zamanındaki geleneksel müzik 
de, Fars ve Arap müzikleri ile 
etkileşim içerisine girmiştir.

Maziden akıp gelen, mille-
tin her bir ferdinin hafızasına 
yerleşmiş, hatırasına nakşetmiş 
müziğe Bizans, Fars ya da Arap 
damgası vurmanın doğru olma-
dığını söylemek zorundayız .

Farabi, geleneksel müzik-

İsmet BURKAY
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te bir mihenk taşıdır.  Farabi’nin müziğin sanat yönünü 
çok iyi bildiği, birkaç müzik aleti yaptığı söylenir. Fara-
bi, geleneksel müziğin bilimini yapmıştır, ama, bir yer-
lerden müzik alarak getirmiş, millete monte etmiş değil-
dir. Kitaplarında; mûsikî teorilerini, kendisinden önceki 
mûsikîşinasların ileri sürmüş oldukları fikirleri eleştirir. 
Eserlerinde, mûsikînin hangi ilim ve sanat dalına bağlı ol-
duğuna değin bilgiler vermiştir.

Göktürkler zamanında kamlar, irticali müzik yapıyor-
lardı. Buna, halk müziğinin ilk örnekleri diyebiliriz. Ancak 
Gazneliler zamanında, ilk planlı müziğe (beste yapmaya) 
geçildi. Bu planlı müzikler, hakanların önünde çalınıp söy-
lendiği gibi, Çin saraylarında dahi çalınıp söylendi. Elbette 
bu planlı müzikler (besteler), halkın arasında çalınıp söy-
lenenden daha parlak, daha ihtişamlı olacaktı. Bu planlı 
müzikler, geleneksel sanat müziğinin ilk örnekleridir.

Bu kısa bilgilerin ışığı altında Ziya Gökalp’ın; ‘’Türk-
çülüğün Esasları’’ kitabındaki müzik ile ilgili düşünceleri-
ni paylaşabiliriz.

‘’ Avrupa müziği girmeden önce yurdumuzda, iki mü-
zik vardı: bunlardan biri, Farabi tarafından Bizans’tan 
alınan Doğu müziği diğeri eski Türk müziğinin devamı 
olan halk melodilerinden ibaretti. Doğu müziği de, Batı 
müziği gibi, eski Yunan müziğinden doğmuştu. Yunanlar, 
halk melodilerinde bulunan tam ve yarım sesleri yeterli 
görmeyerek, bunlara dörtte bir; sekizde bir, on altıda bir 
sesleri eklemişler ve bu sonunculara “çeyrek sesler” adını 
vermişlerdi. Çeyrek sesler, doğal değildi. Bundan dolayı-
dır ki, hiçbir milletin halk melodilerinde, çeyrek seslere 
rastlanmaz. Buna göre, Yunan müziği doğal olmayan ses-
lere dayanan yapay müzik idi. Bundan başka, hayatta tek-
düzelik olmadığı halde, Yunan müziğinde aynı melodinin 
tekrarlanmasından ibaret sıkıcı bir tekdüzelik vardı.

Ortaçağ Avrupa’sında ortaya çıkan opera Yunan müzi-
ğindeki bu iki kusuru giderdi. Çeyrek sesler operaya uy-
muyordu. Bundan başka, opera bestecileri ve oyuncuları, 
halktan oldukları için, çeyrek sesleri bir türlü anlamıyor-
lardı. Bu nedenlerin etkisiyle Batı operası, Batı müziğin-
den çeyrek sesleri çıkardı. 

Doğu müziğine gelince; bu, tamamen eski halinde kal-
dı. Bir taraftan çeyrek sesleri koruyordu, diğer yönden 
armoniden hala yoksun bulunuyordu. Farabi tarafından 
Arapçaya aktarıldıktan sonra bu hasta müzik sarayların 
rağbetiyle, Farsçaya ve Osmanlıca’ya da aktarılmıştı. Di-
ğer taraftan Ortodoks ve Ermeni, Keldani, Süryani kilisele-
riyle Yahudi sinagogu da bu müziği Bizans’tan almışlardı. 
Osmanlı ülkesinde bütün Osmanlı elemanlarını birleştiren 
tek kurum olduğu için, buna Osmanlı milletler topluluğu 
müziği adını vermek de gerçekten çok uygundu.

Bu gün, işte, şu üç müziğin karşısındayız. Doğu müzi-
ği, batı müziği, halk müziği…

Acaba, bunlardan hangisi bizim için millîdir? Doğu 
müziğinin hem hasta, hem de millî olmadığını gördük, 
halk müziği millî kültürümüzün, batı müziği de yeni 
medeniyetimizin müzikleri olduğu için her ikisi de bize 
yabancı değildir. O halde, millî müziğimiz, memleketi-
mizdeki halk müziğiyle, Batı müziğinin kaynaşmasından 
doğacaktır. Halk müziğimiz bize birçok melodiler vermiş-
tir. Bunları toplar ve Batı müziği formlarına göre “armoni-
ze” edersek hem millî, hem de Avrupalı bir müziğe sahip 
oluruz. Bu görevi gerçekleştirecek olanlar arasında, Türk 

Ocakları’nın müzik toplulukları da vardır. İşte Türkçülü-
ğün müzik alanındaki programı esas itibarıyla bundan iba-
ret olup bundan ötesi millî müzikçilerimize aittir.’’

Bu düşüncelerin yorumunu okuyucuya bırakmadan 
önce geleneksel sanat müziğinin halk müziği kadar millî 
olduğunu, Gazneliler’de, Karahanlılar’da yapılan planlı 
sanat müzikler gibi olduklarını vurgulamak gerekir. Ayrıca 
milli musikînin, halk müziği ile Batı müziğinin kaynaşma-
sından oluştuğu fikrinin, günümüz Türkiye’sinde sonuçları 
itibarı ile doğru olmadığı, yapılan (yapılmaya çalışılan) 
işin çok yanlış olduğu ortaya çıkmıştır.

 Yapılması gereken, gerek halk müziğimizi, gerekse 
sanat müziğimizin karakterini değiştirmeden (illa gere-
kiyorsa) çok seslendirmeye gidilmesi idi. Buna göre, bir 
armoni yapısı inşa edilmeliydi. Aslında millî müziğin 
evrenselleşmesi düşüncesi, bu fikri tabanaoturtmuştu. İlk 
yıllarda güzel çalışmalar yapıldı, güzel eserler üretilmeye 
başlandı. Yurdun dört bir yanında türkü derlemeleri yapı-
lıyor, kayda geçiriliyordu. (Bu konuda,Macar besteci Bela 
Bartok’un önerisi önemlidir) Ancak; zaman içerisinde bu 
düşünceden, bu çalışmalardan uzaklaşıldı. Çalışmaların 
yönü, sadece Batının müziğini öğrenme,geliştirme ve icra-
sına yönelik olmaya başladı. Geleneksel müziğe, özellikle 
de geleneksel müziğin sanat kısmına istenmeyen tavırlar 
alınmaya başlandı.

Müzik bilimci Hüseyin Sadettin Arel, geleneksel mü-
ziğin Bizans’tan, Arap’lardan ve Fars’lardan alınmadığını, 
‘’Türk Müziği Kimindir’’ adlı eserinde hem tarihî vesika-
larla, hem de makam ve usullerin kullanılması biçimi ile 
ortaya koymuştur. Bir bakıma, geleneksel müziğe karşı 
alınan tavır ve görüşlere, reddiye olarak bueseriı ortaya 
koymuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, 1924 bütçesinde, (imkânsızlıklara 
rağmen) yabancı uzmanlara bir milyon lira ayırmıştı. Ya-
bancı uzmanların bir kısmı, yurda gelip giderek raporlarını 
hazırlıyor, bazıları da raporlarını ülkelerinde düzenleyerek 
gönderiyorlardı. Bir kısmı da uzun yıllar Türkiye’de kala-
rak projeler yapmışlar ve bunların uygulanması sırasında 
başında bulunmuşlardır.

1924 yılında, mecliste Musikî ve Temsil Akademisi Ka-
nunu yürürlüğe kondu. Fakat bu kanun 1929 yılında uygu-
lanmaya başlandı. 1924yılında Musikî Muallim Mektebi 
kurulmuş ve müdürlüğüne Osman Zeki Üngör atanmıştı. 
Amacı; bu okulda, Klasik Batı Müziği eğitimi verebilecek 
öğretmenlerin yetiştirilmesiydi.

Bu çalışmalarda, arzulanan Çağdaş Türk Müziği oluş-
turma idealinden uzaklaşmanın nedenlerinde biri, ülkeye 
davet edilen yabancı müzikçilerin tutum ve görüşlerinin 
etkili olduğudur.

Bu bağlamda, 1930-1960 yılları arasında, Türkiye’ye 
davet edilen müzik eğitimcilerinin raporlarından söz et-
mek gerekir. Bu misafir eğitimciler, hazırladıkları raporları 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine sunmuşlar, Cumhuri-
yet dönemi müziğin şekillenmesine rol üstlenmişlerdir. 
1932’de Prof. Joseph Marx, 1934’de Lico Amar, 1935’te 
Paul Hindemith, 1935’te Hermann von Schmeidel, 
1936’da Bela Bartok, 1939 Carl Ebert ve 1947’de Eduard 
Zuckmayer gibi değerli yabancı müzik uzmanlar. Yeni mü-
ziğimizin şekillenmesine hizmet etmiştir.  

Paul Hindemith,( ülkemizde ilk konservatuarın kuru-
luşuna giden yolun taşlarını döşeyen müzik eğitimcisi ve 
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danışmanı), en kapsamlısı ilki olmak üzere 1935-36-37 
yıllarında sunduğu raporlarla ülkemizde konservatuarın 
kuruluşu, opera ve bale eğitim ile gösterilerinin başlatılıp 
yerleştirilmesi çabalarına yön vermiştir.

Paul Hindemith,  çağdaş Türk sanat müziğinin nasıl şe-
killeneceğini,  sunduğu raporlarında açıklıyor, konserva-
tuar binalarının nasıl yapılmalı, yetiştirilecek öğrencilerin 
hangi vasıflarda olması gerektiğini vurguluyordu. Batılı 
anlamda bir müzisyenin yetişmesi için gerekli olan alt yapı 
ile teknik araç ve gereçlerin önemi üzerinde duruyordu.

Paul Hindemith’in sunduğu 5. raporu, geleneksel mü-
zik için önemlidir. Paul Hindemith, raporunda özetle, gele-
neksel müziğin sanat müziği kısmının çok seslendirmeye 
müsait olmadığını, Türk halkının bir an evvel bu Arap (!) 
müziğinden kurtulması gerektiğini söylemekteydi.

Hermann Von Schmeidel de 1935’te verdiği raporda ül-
kede Batı müziğinin nasıl gelişeceğini açıkladıktan sonra, 
toplum hayatında mevcut olan musikîyle bir şey yapılama-
yacağını, lokantalarda, bahçelerde yapılan müziğin bir an 
evvel yasaklanması gerektiğini, ifadeetmekteydi.

Josef Marks 1932 de sunduğu raporda ise, Türk kültü-
rü üzerinde durarak, geleneksel müziğin  işlenebileceğini,  
buna çok müsait olduğunu belirtmiş, geleneksel müziğin 
aslını bozmadan çok seslendirilebileceğini söylemişti.

Yabancı müzisyenlerin sundukları bu raporlardaki çe-
lişkinin, nereden kaynaklandığını düşünmeden edemiyor 
insan. Ayrıca geleneksel müzikte halk müziği ve sanat 
müziği ayrımının yapılması, halk müziğin çok sesliliğe 
müsait, olduğu sanat müziğinin çok sesliliğe müsait olma-
dığı, düşüncesini geleneksel müzikle uğraşanlar manidar 
bulacaktır. 

Paul Hindemith’in raporlarını eleştirenlerden biri, Yal-
çın Çetinkaya’dır.  ‘’ Hindemith, batılılaşma elit tabakası 
tarafından Türkiye’ye davet edildiğini unutmamak gere-
kir. Türkiye’deki müziğin batıya uydurulması şablonu 
çerçevesinde ‘’ geleneksel müziği nasıl batılaştırırız’’ fikri  
doğrultusunda, sipariş üzerine rapor hazırlamıştır.  Hinde-
mith ;halk müziğimizin, müziğin batı standartlarına uydu-
rulması konusunda sağlıklı bir damar oluşturabileceğini 
tespit etmiştir. Bence bu tespit haksız değildir. Öte yan-
dan Hindemith, tarz olarak da yatay müzikler yazan, yani 
ezgi zenginliğine önem veren; müziği armoninin bazı katı 
kurallarına göre biçimlendirmekten ziyade, partiler arası 
ilişki özgürlüğünü benimseyen; yani bir anlamda, Türk 
müziğinin horizontal (yatay) hareketini kolay anlayabi-
lecek bir bestecidir. Ancak, bu sadece bir tahmin; bizim 
batılılaşmacıların Hindemith’e sözgelimi bir Dede Efendi 
dinletmediği kanaati taşıyorum.’’

Bir müzisyen, virtüöz seviyede çalgısını çalabilsin, 
müzik adına her donanımı kendinde bulundursun, ama 
onun üzerinde çalışmadığı müziği (geleneksel müziğimizi 
) sınıflandırmaya kalkması, onun nasıl çalınıp nasıl söy-
lenmesi gerektiğini söylemesi abesle iştigaldir. O kültür 
içinde olmadan, o kültürle yoğrulmadan, onun  kendi ar-
moni yapısını bulmaya çalışması ya da çok seslendirmeye 
kalkılması yanlıştır. Zaten yapılan hata burada başlamış-
tır. Yüzyıllar boyunca medeniyetlere kucak açmış, Türki-
ye gibi bir ülkeye, yılda bir iki kez gelerek (uğrayarak) , 
toplumun sahip olduğu müziğe yön verme düşüncesi fazla 
iyimserlik olurdu. Türk halkının şu ana kadar yapılanları 
benimsemediği, sevmediği aşikardır.

Geleneksel müzikte halk müziği ve sanat müziği ayrımı 
oldukça maksatlıdır. Geleneksel müzik üzerinde çalışmış 
bir müzisyen, halk müziği ve sanat müziği ayrımının ya-
pay olduğunu, bunun doğru olmadığını bilir. Gerek ma-
kamların seyri, gerekse usullerin kullanılma şekli, ne halk 
müziğinde ne de sanat müziğinde farklı değildir. Doğal-
dır ki birinde sanat kaygısı gözlenmiş, diğerinde bir insan 
içinden geldiği gibi söylemiştir.  Yani biri irticali (belki 
daha az planlı), diğeri planlı müzik (beste) tir. Ancak; ge-
rek halk müziği, gerek sanat müziği, yüzyılların birikimi 
olup onun kuşaktan kuşağa aktarımıdır. İlla halk müziği 
üzerinde yoğunlaşma düşüncesi önceden tesbit edilen bir 
şablona uyma zorunluluğundan başka şey değildir.

Yapılanlar, Avrupa klasik müziği için elbette olağan 
üstü çabalardı. Ancak, geleneksel müziğin bütün şubeleri 
ile ikinci plana atılması söz konusu oldu. 1927 yılında dev-
let okullarında ve özel okullarda geleneksel müzik eğitimi 
yasaklanmıştı .Türk’ün kendi müziği, kendi okullarında 
yasaklı hale getirilmişti... Öğrencilerin eline bir blok flüt 
tutuşturuldu ki yıllarca, çocuklarımız, oya gibi nakşedil-
miş kendi müziğinden yoksun bırakıldı, yabancılaştırıldı, 
Alman halk şarkıları, İsveç halk şarkıları eşliğinde uyu-
tuldu, geleneksel müziğin zevkinden yoksun bırakıldı. 2 
Kasım 1934’e gelindiğinde,  geleneksel müzik, çok daha 
büyük bir “darbe” ile karşılaşacak ve Radyo’dan Türk mü-
ziği yayını kaldırılacaktı. Bu yasak, 6 Eylül 1936’ya kadar 
sürdü. 

İnsan sormadan edemiyor. Hani, kendi halk türküle-
rimiz, yeni çağdaş müziğimizin temelini oluşturacaktı? 
Niye halk müziğinin, radyodan dinlenmesi, okullarda öğ-
retilmesi yasaklandı.

Prof.Dr.Turan Sağer: “Modernleşme adı altında yaşa-
nan değişim süreci, Türkiye’de kültürel anlamda gelenek-
sel yapıların çözülmelerine yol açmıştır. Bununla birlikte, 
sosyo-kültürel açıdan Türkiye toplumu, yeni alışkanlıklar, 
tutumlar ve davranış tarzları da geliştirmiş ve geliştirmek-
tedir. Daha bilimsel bir ifadeyle kültürlenme ve kültürleş-
me süreçlerinin iç içe geçmesiyle Türkiye toplumu, yeni 
bir kültürel yapıya doğru sürekli bir eğilim arz etmekte-
dir.’’ diyerek, bu menfi değişimin altını çizmiştir.

Atılan yanlış adımlar ve geleneksel müziğe koyulan 
kota yüzünden, bugün, üç müzik türünden (!) daha çok 
müzik türleri ile karşı karşıyayız. Popundan cazına, klasik 
batı müziğinden arabeske... Ne yazık ki bu çeşitlilik içinde 
geleneksel müziğin icrası, söylenmesi ve halka sunulması 
gün geçtikçe azalmakta ve zorlaşmaktadır.

Bu kaosun sebebi güzelce araştırılmalı, akademik çev-
relerde tartışılmalı, en mühimi  müzikte geçmiş  ve gele-
cek köprüsünün yeniden inşasına  başlanmalıdır.

Kaynaklar.
1.Türk Müziği Kültürü-  Prof. Ali Uçan
2.Cumhuriyetin Yapılanma Sürecinde Müzik Eğitimi- 

Mustafa Şahin-Ruşen Duma
3.Türk Müziği Kimindir-H. Sadettin Arel
4. Türkçülüğün Esasları-Ziya Gökalp
5.Türk Musikisi Ansiklopedisi- Yılmaz Öztuna
6. Cumhuriyet Dönemi Müzik Alanında Yabancı Uz-

man Raporları-Bahar Güdek
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Tarihin Sözü
Yavuz Sezer OĞUZHAN

Tarih şuuru, bir milletin yapı taşlarından birini 
oluşturan ve kimliğini sağlamlaştıran önemli bir un-
sur olarak her durumda karşımıza çıkmaktadır. Siyasi 
otoritenin sarsılmaz bir temele oturtulması, toplum-
da milli kültür anlayışının yerleştirilmesi ve/veya 
bu anlayışın sağlamlaştırılması resmi ya da gayrı 
resmi güçlerin başvurularından 
biri olagelmiştir. Resmi tarihler, 
devletin eliyle toplumun zihnine 
yerleştirilmeye çalışırken; ger-
çek tarihi öğrenmek kişinin kendi 
merakı ve çabası sonucunda müm-
kün olabilmektedir. 

Tarih yazmanın, tarih 
yapmak kadar önemli olduğu re-
alitesini dillendiren Gazi Mustafa 
Kemal, aslında tarafsız bir tavrın 
tarihi gerçeklerin anlaşılmasındaki 
yegâne esas olduğunu ifade et-
mek istemiştir. Herhangi bir 
olayın tarafgir biri tarafından 
anlatılması ne kadar sağlıklı olarak 
değerlendirilemeyecekse, tarihi 
bir olayın yine bir taraf olarak 
yorumlanması ve adına hüküm ver-
ilmesi o derece değer taşımaktadır. 
Kimileri tarafındandeğişmez bir 
kanun olarak değerlendirilen tar-
ih yorumunun taraflılığı, gerçeğin üzerini örtme ve 
düşünme fiilinin önünü tıkamaktan başka bir etkiye 
sahip olmamaktadır.

Milli şuurun önemli bir kapısı olan tarihin tarafsız 
bir şekilde değerlendiril(e)memesi şu faktörlere 
dayandırılabilir;
Ø	 İnanç,
Ø	 Milliyet,
Ø	 Coğrafya,
Ø	 Kültür ve
Ø	 Meşruiyet Zemini.

Bireyin, kendi inancından olan veya ona yakın 
olan toplumların gerçekleştirdiği tarihi olayları kendi 
penceresinden görmesi karşılaşılan sonuçlardandır. 
Sadece din farklılığı değil, mezhep farklılığı bile 

taraf olmak için yeterli bir gerekçe olarak göze 
çarpmaktadır. Rusya’ya karşı Türklerin Afganistan’ı 
gönülden desteklemesi din birliği ile Ehl-i Sünnet’ten 
olan Yavuz Sultan Selim’i Şii Şah İsmail’e karşı destek-
leyici resmi tarih politikası, mezhep kavramının da 
değerlendirme kıstası olduğunuortaya koymaktadır. 

Kendi milliyetinden, kanından 
ve soyundan olan toplumların yo-
rumu gerektirecek bir durumun 
içinde olması, yapılacak tarihi 
yorumun belirlenmesi noktasında 
bir ölçüttür. Çin’e karşı Doğu 
Türkistan Davası’nı benimseyen 
ve destekleyen bizler, aynı hassa-
siyeti Şii olsa bile Azerbaycan’a 
olan derin hassasiyetigösterirken 
Şii ya da Sünni olsun Araplara, 
Kürtlere, Yezidilere karşı Irak ve 
Suriye Türkmenleri için de aynı 
yürek sızısını ve gönül yarasını 
taşımaktayız. Saydığımız bu un-
surlar tarihi olayların günümüz 
fikir yapısını şekillendirip bunu bir 
dava haline getirdiği gerçeğini de 
atlamamak gerekmektedir. 

İçinde bulunulmuş veya bir 
dönem iskân edilmiş topraklar, 
tarih şuurunu şekillendiren un-

surlardan biridir. Aynı coğrafyayı paylaşıyor olmak, 
aidiyet hislerini yoğurmak ile paralellik göstermekte-
dir. Büyük Selçuklu Devleti’nden sonra ortaya çıkan 
Anadolu Selçuklu Devleti, Kirman Selçuklu Devleti, 
Irak Selçuklu Devleti ve Suriye Selçuklu Devletleri 
arasında bize öğretilen ve benimsettirilen hep An-
adolu Selçuklu Devleti olmuştur. Hâlbuki diğer dev-
letler de aynı kan, aynı inanç, aynı kültür özellikleri 
sergilemektedirler. Anadolulu Türk tarihinde Timur’a 
karşı Yıldırım Bayezid’in ön plana çıkarılması, 
daha Türki olmasına rağmen hem mezhep farklılığı 
hem de coğrafya etkisi ile Şah İsmail’e karşı Ya-
vuz Sultan Selim’i, Uzun Hasan’a karşı Fatih Sul-
tan Mehmet’i benimsemek ancak coğrafi etkinin 
tarihi ve siyasi olayları etkilediğini aşikâr kılan bir 

“Tarih yazmanın, tarih 
yapmak kadar önem-
li olduğu realitesini 

dillendiren Gazi Mustafa 
Kemal, aslında tarafsız bir 
tavrın tarihi gerçeklerin 
anlaşılmasındaki yegâne 
esas olduğunu ifade etmek 
istemiştir. Herhangi bir ola-
yın tarafgir biri tarafından 
anlatılması ne kadar sağ-
lıklı olarak değerlendirile-
meyecekse, tarihi bir olayın 
yine bir taraf olarak yorum-
lanması ve adına hüküm 
verilmesi o derece değer 
taşımaktadır. ”
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işarettir. Bununla birlikte, İlk Çağ medeniyetlerinden 
Anadolu ve Mezopotamya’da kurulanlar literatürü-
müzü meşgul ederken mesela Batı Avrupa’da kuru-
lan İlk Çağ medeniyetlerinin isimlerini dahi az kişi 
duymuştur. İlkçağ Mısır medeniyeti ile Hititlere karşı 
duyduğumuz ilgi bağını hesap edin.

Coğrafya, inanç değişik olsa da ortak bazı kül-
türler toplumların birbirine yakın alaka duymasında 
bir faktör olabilmektedir. Kuzey Amerika’daki 
Kızılderili toplumunun milletimiz tarafından nasıl 
benimsendiğini çok çabalamadan anlayabiliriz. 
Kızılderililerdeki yaşayış tarzı, ahlak unsuru Türk 
toplumunun kültürü ile bağdaşırken aynı soydan olma 
iddialarının sıcak tutulmasını sağlamaktadır. Şaman 
geleneğinin etkisi pek tabi ki mümkündür. Tabi bu 
durumda inanç faktörü devreye girmektedir. Mustafa 
Kemal’in Aztek ve Mayaların araştırılmasını istemesi 
de kültür ortaklığının bir ürünüdür.

Meşruiyet zemini, tarihi olayları değerlendirme 
noktasında acımasız ve siyasi bir hamle niteliğindedir. 
Siyasetin cilvesi olarak da değerlendirilebilecek 
saptırma politikası, ciddi getiriler sağlayabilmektedir. 
Ermeni meselesinde Ermenistan’ın, Ermeni 
diasporasının ve Ermeni lobisinin ‘Ermenilere 
soykırım olmuştur’ yalanının Ermenilerdeki milli 
heyecanı ayakta tutması siyasi ve milli sonuç haline 
gelmiştir. Ermenicilik kimliğinin ancak bu tarz tarihi 
saptırmalar ve yalanlarla oluşturulabileceğini bilen bu 
anlayış, uluslararası her alanda etkinliğini sürdürme-
ktedir. İsrail’in hala 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler 
Almanyasının Yahudilere yapmış olduğu soykırımı 
taze tutarak dünya üzerinde uyguladıkları politikaları 
meşru zemine oturtma amacını taşımaktadır. Hangi 
siyasi iktidar devlet yönetiminde kendine yer bulursa, 
kendinden önceki iktidarı eleştirmeyi, hâkimiyetini 
sağlam zemine oturtmak için bir yöntem olarak kabul 
etmektedir. 

Tarih yazmak gerçekten de yapmak kadar önemli 
ve sorumluluk işidir. Sonuna kadar hak ettiği takdir 
ve taltife yukarıdaki sebeplerle değememiş cedde de 
selam olsun.

Bundandır ki; sloganlarımız şöyle olmalıdır;
Ben ne kadar Yavuz Selim isem o kadar da Şah 

İsmailim,
Ben ne kadar Bayezid isem o kadar da Timur’um,
Ben ne kadar Mustafa Kemal isem o kadar da En-

verim,
Ben ne kadar Sencer isem o kadar Şah-ı Cihanım,
İstanbul benim olduğu kadar Semerkant da ben-

imdir,
Ötüken benim olduğu kadar Kerkük de benimdir,
Kosova ne kadar benimse Turfan da o kadar ben-

imdir.

“FIRAT” 
SONSUZA AKAR

Sayamadığımız kadar çok kayıp vermişken ölüm denen 
sonsuzluğa... Çokça tekrarlanırsa anlamını kaybeder belki 
diye umarak dönüp dururken dilimde kelime... Gerçek hiç 
değişmeden, karşımda, bütün yürek yangınları ortasında 
buz gibi dikilirken… Hüzünden boğulur gibi olduğumda 
fark ederken gidişinin ne kadar erken olduğunu... Yirmili 
yaşlarının başında, dağ gibi bir yiğide ölümü yakıştıramaz-
ken ve yakıştıramayacakken... Düştün, hainlerin tuzağına, 
toprağın kara bağrına.

Oysa biz hiç tanışmasak da aynı hayalleri kurmuştuk 
daha binlercesiyle beraber. Memleketti bu, sevdasına yüre-
ğimizi yetiştirmekti derdimiz... Al bayrağın yanına gök bay-
rak koymuştuk mavi gökyüzünde dalgalanan... Yanında, yö-
resinde gökkuşağı bulmuştuk turan ellerine umut taşıyan... 
Geceleri bir hilal, bir yıldız gelip durmuştu penceremizde 
yan yana. Biz umut etmiştik aynı geleceği, gelecek gibiydi. 
Nasıl kolay oldu o hayallerden seni alıp koparmaları, nasıl 
kolay oldu hilalin ve yıldızın bir ışığını karartmaları!..

Her şeyi gören ve bilenden, yalnız onun gördüğü ve bil-
diği içim yanarak dilediğim; intikam ateşine kapılmamak... 
Yine de katillerinden hesap sorulmadan adın unutulmamalı! 
Unutulmamalı benim yüreğimde hep bir sızı bırakan turan 
gözlerin. Şimdi, ne zaman bir rüzgar esse Ege’den, burnuma 
geliyor yerde kalmış gül rengi kanının kokusu. Oysa Yusuf 
yüzüne yaraşır gül kokmalı adın... Peygamber’in seni kapı-
sında karşıladığı cennetin ırmakları serilmeli ayağına...

Bizim gibiler vatan için ölmenin kutsal olduğu zaman-
larda yaşamalıydı. Turna katarının peşine düşen kara göz-
lerinden memleket sevdası süzülürken zaferleri almalıydın 
koynuna... Şimdi ise yanında, kalbini titreten güzelliğine 
bela gelmesin diye bakmaya bile çekindiğin sevdiğinin has-
reti uzanmış boylu boyunca. Yarasından öptüğün dostların, 
yarınını düşündüğün kardeşlerin yorgun... Ailenin dilinde 
“Vatan sağ olsun!”. İşte bu cennetin kapısını açan zemberek 
değil mi?

İnandığın şeyler uğruna savaşırken aklında yoktu yenil-
mek. Ölmek herkesin kaderi, ölsen de yenilmemekti asl’olan. 
Yenilmedin!.. Yapacak çok şeyin vardı, yaşanacak çok anın. 
Hepsini bize emanet edip gittin. Ama müsterih ol! Bizler ge-
ride, senin gibi dimdik, yılmadan, yıkılmadan sahip çıkaca-
ğız hepsine. Ve adın anılacak türkülerde, ağıtlarda, şiirlerde, 
şehit düşmüş niceleriyle birlikte. Yemin olsun ki zamana; 
tarih durdukça akacak olan Fırat›la, sonsuza uzayıp gidecek  
adın. 

Öylece yitip giden tüm vedasızların hürmetine, son 
cümle:

Selam sana ey yılları heba olan genç! Mekanın cennet, 
davan kutlu olsun!

Büşra ÖPÖZ

“20 Şubat 2015’te İzmir-Ege Üniversitesinde 
vatan hainlerince hunharca katledilen ülkücü 
Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU’nun anısına…”
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Mustafa ÖZTÜRK

ARİF NİHAT ASYA’NIN 
DÜĞÜN HEDİYESİ

Vefatının 41. yılında rahmetle anıyoruz.

Şiirlerini ilkokul yıl-
larından itibaren severek 
okuduğum Arif Nihat Asya 
ile 1971’de tanıştım. Ma-
lazgirt Zaferi’nin 900’üncü 
yılı nedeniyle Malazgirt’te 
yapılan törenlere gitmeden 
önce de törenlerden sonra da 
Elâzığ’a uğrayıp bir müddet 
dinlenmişlerdi.

O yıllarda Elâzığ, bugün-
kü gibi, Türk milliyetçiliği-
nin önemli merkezlerinden 
biriydi. Hem DMMF Ülkü 
Ocağı, hem de Genç Ülkü-
cüler Teşkilâtı çok iyi çalışı-
yordu. Elâzığ’a gelen Türk 
milliyetçileri bu dernekleri 
mutlaka ziyaret ederlerdi. 
Biz de konukları ağırlamaya 
çalışır, ziyareti fırsat bilerek 
memleket ahvalini onlardan 
öğrenmek isterdik.

Bir gün Arif Nihat 
Asya ile Niyazi Yıldırım 
Gençosmanoğlu’nun geldiğini haber verdiler. Koşarak 
gittim. Çemişkezekli şair Göktürk Mehmet Uytun da 
oradaydı. Niyazi ve Mehmet Uytun beylerle tanışırdık, 
Arif Hoca ile de o gün tanıştım.

Behçet Susmaz, Ahmet Turan ve Metin Güray bey-
ler akşam yemeği için gereken hazırlığı yaptılar.

Akşam yemeği, unutulmaz sohbetlere dönüştü. 
Elâzığ’ın önde gelen ülkücüleri lokantanın bahçesini 
doldurmuşlardı. Sohbet geç vakte kadar sürdü. Yatma 
zamanı gelmişti. Niyazi Yıldırım, ağabeyinde; Göktürk 
Mehmet akrabalarında kalıyordu. Hoca’ya, “Seni de 
götürelim.” dediler. Hoca, misafirin misafiri olmayı 
kabul etmedi. Bunu fırsat bilerek şu teklifi yaptım:

-Hocam, ben dernekte kalıyorum. Orada bir odam 
ve iki kişilik yatak ve yorganım vardır. Siz benim ko-
nuğum olur musunuz?

Hemen kabul etti.
-Ben, Öztürk’le gidiyorum, 

dedi.
Elâzığ Genç Ülkücüler 

Teşkilâtı’nın dört odasından 
biri bana ayrılmıştı. Okul 
vakitleri dışında zamanımı 
dernekte geçtiğinden bekâr 
evimi derneğin bir odasına 
taşımıştım.

Dernekteki odamda önce 
temiz yorgan ve çarşaf çıka-
rarak Hoca’nın yatağını hazır-
ladım. Hoca yatağa oturup bir 
şeyler yazmaya koyuldu. Ben 
de yer yatağına uzandım. He-
men uyumuşum.

Uyandığımda saat 7 olmuş 
ve bir kahve kokusu odayı 
doldurmuştu. Hoca, meğer 
benden önce uyanmış, kendi 
ispirto ocağında kahve yapmış, 
içiyordu. Bana da ikram etti.

Hoca’nın çantası meşhurdu. 
Kahvesini, fincanını, çakmağı-

nı o meşhur çantasında taşıdığını o gün öğrendim. Çan-
tada başka neler vardı, merak ettim ama soramadım.

-Öztürk, Elâzığ’ın çarşısını görmek istiyorum, bazı 
eşyalara bakacağım, dedi.

-Hangi eşyalar?
-Eski eşyalar, dedi.
Çarşıya gittik. Antika eşyalar satan Kiziroğlu adlı 

bir küçük dükkâna girdik. Dükkânda çeşit çeşit  eski 
çakmak vardı. Çocukluğumda bunları Kızık köyünün 
büyüklerinde görmüştüm. Bunlardan biri iki taşın 
birbirine sürtülmesi sonucu bir kavı tutuşturuyor, siga-
ranızı bu kav ile yakıyorsunuz. Pazarlık yapmadan iki 
tanesini satın aldı. İçimden Hoca’yı kazıkladılar dedim. 
Oradan ayrılınca, Hoca’ya niçin pazarlık yapmadığını 
sordum:

Gençlik Dergisi32



-Onlar da kazansın, dedi.  
Aradığı ikinci nesne, bir çakmak fitiliydi. Gezme-

diğimiz dükkân kalmadı, ancak bulamadık. Kendisine 
bu fitili bulup ulaştırma sözü verdim ve böylece çarşı 
turunu noktaladık.

Ülküdaş ve tanıdıklara haber saldık. Sonunda o fitil 
bulundu ve Hoca’ya elden ulaştırıldı. 

Büyük şair, eski Harput evlerinin hayranıydı. Bir 
günlerini de oraya ayırdılar. Okulda görevim olduğu 
için Harput gezisine ben katılamadım. O günün akşa-
mı dernekte harika sohbet oldu, Harput evlerinden de 
bahsedildi, bu ev kapılarının özellikleri anlatıldı. Bu 
kapılarda çeşit çeşit yuvarlak halka ve tokmaklar bulu-
nurmuş. Gelen ziyaretçi kadınsa kadınlara ait tokmağı 
ve halkayı, erkekse erkeklere ait tokmak ve halkayı 
vurarak içeridekilere haber verirmiş. İçeridekiler de 
gelenin kadın mı erkek mi olduğunu anlarlarmış. Böyle 
kapıları Kayseri’nin, şimdi yerinde yeller esen, eski 
mahallelerinde de görmüştüm.

İki gün içinde Hoca ile baba-evlat gibi olduk. Ben 
şiirleriyle ilgili sorular soruyorum, o cevaplıyor. O da 
benim özel hayatımla ilgili sorular soruyordu; nişan-
lımın adına, fizikî özelliklerine, sülâlesine kadar… 
Bunları da not defterine kaydediyordu. “Niçin?” diye 
sorduğumda: “Düğün hediyen olacaklar. Düğün daveti-
yeni de bekleyeceğim.” dedi.

O yıl 19 Eylül’de Kayseri’de eşim Nevin hanımla 
düğünümüz yapıldı. Bir süre sonra da baba, anne ve 
küçük kardeşim Mehmet hep beraber Elâzığ’da kirala-
dığımız eve taşındık. 

Bir gün postacı bize bir dosya getirdi. A4 büyüklü-
ğünde iki kartonun arasına yerleştirilmiş bir beyaz dos-
ya kâğıdı ve üzerinde de el yazısıyla yazılmış iki kıta 
şiir vardı. Bu dörtlükler bize büyük şairin düğün hedi-
yesiydi. Düğünümüz ve evliğimizi, tarih düşürülerek 
ebedîleştirmişti. Bundan daha güzel bir düğün hediyesi 
olamazdı.

Bayrak şairimizle Kayseri’de bir defa daha görüş-
me-konuşma imkânı buldum. Milliyetçi Öğretmenler 
Derneği’nin tertiplediği bir program için gelmişlerdi. 
Ben de o zaman Ülkücü Öğretim Üyeleri ve Öğret-
menler Derneği Kayseri Şubesi’nin başkanıydım. Hem 
davetli olduğum geceye katıldım hem de ertesi günü 
Hoca ile buluşma imkânı yakaladım. Dernekte uzun 
uzun sohbet ettik. Yazdığım şiirlerden birkaçını oku-
dum. Sabırla dinledi. Ancak beğendi mi, emin değilim. 
Bu, son görüşmemiz oldu.

Şimdi maziye bakıp düşündüğümde, hatalarım bir 
sinema şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. Neden 
diyorum neden böyle büyük adamların kıymetini sağ-
lıklarında bilemedik, hizmetlerine koşmadık? Bir Arif 
Nihat, bir Nihâl Atsız bu dünyaya bir daha gelir mi?

İşte o iki kıt’a:

 Mustafa Öztürk’le Nevin Erdoğmuş’un Düğünü (19 Eylül 1971 Kayseri)

Bu akşam Erciyes eteklerinde   Öztürk’ler  870

Değiştirdi bir kız daha, evini:  Getirsin  750

Nevîn’e ”Nevîn’im” dedi Mustafa,  Yurda   225

Öztürkler getirsin yurda Nevîn’i!  Nevîn’i  126

          1971 

                                                                                                

Dil   44  Nerde olursa olsun, adı sanı anılıp 

Erdoğmuş’ların 1801  Dile getirilse Erdoğmuşlar’ın Nevîn’i

Nevîn’i  126  - Henüz kaderden gayrı kimse bilmezken- onun

                 1971  Dil, söyler gibiydi bu en mutlu tarihini!

                                                            Bu  8

                                                            En  21

                                                            Mutlu  91

                                                            Târîhini 1271

            1971

Arif Nihat Asya’dan mutluluk duâlarıyile.           

Gençlik Dergisi 33



Lider - Teşkilat - Seçmen

Türkiye’de siyasi hayata bakıldığında birbirinden 
kimi zaman keskin çizgilerle ayrılmış, kimi zaman 
ise birbirine benzeyen lider ve seçmen profillerine 
rastlarız. Hangi siyasetçiyi, hangi seçmeni ve hangi 
siyasi oluşumu ele alırsak alalım yüksek oranda bu sı-
nıflandırmanın içine koyabiliriz. İstisnalar olmaz mı? 
İnsanın olduğu yerde istisna olması doğaldır. İstisna-
ları ve uç örnekleri bir tarafa bırakarak genel hatları 
ile konuyu ele aldığımızda, üç tip lider modeli vardır. 
Bunlar;

İdareci lider tipi: Lider karizmatiktir. Öngörüleri 
güçlü, sezgileri isabetli, yönetim anlayışı profesyonel 
ve ekip ruhludur. İdaresi altındaki ekibini iyi yönetir. 
Operasyonel dir. Aksayan noktalarda yönetim deği-
şikliklerine gecikmeden gider. Noksanlıklara anında 
müdahale eder. Siyasi analiz ve sonuçları bilimsel 
veriler kullanarak yorumlar. Kararlıdır. Etkili sözler 
söyler. İdare ettiği kitlelerin güveni kendisine tamdır. 
Kişisel beceri ve ideallerini ilke 
olarak kabul ettirir. Özverili, çağ-
daş, ahlaklı, alçak gönüllü, ikna 
edici, donanımlı, merhametli, 
olaylara karşı cesur, ideallerine 
sadık, doğru ve şefkatli olması en 
belirgin özellikleridir.  

Mudârâcı lider tipi: Bu lider 
tipi genelde gücünü etrafını çev-
releyen bir ekipten alır. Otoritesi 
dışa dönüktür, ancak yönetimi 
altındaki kitlenin tesirinden kur-
tulamaz. Gel-git kararlar sıkça 
alınır. Arka planda başka fikirler-
le beslenirler. Etrafındaki cazibe 
merkezlerinin etkisine göre hare-
ket eder. Hep birilerini yanında 
tutma, hep yanındakilerin günde-
mine göre hareket etme eğilimi 
yüksektir. Çevresiyle sahte ilişki-
ler kuran, gönüllü kuklaları var-
dır. Samimiyet, sadakat, liyakat, 
cesaret ve kararlılık gibi özellik-

ler gerçek süsü verilmiş sanal değerlerden ibarettir. 
Mudârâcı lider, ışık kaynağıymış gibi gösterilen as-
lında bir gölgedir. Kısaca bu tipler “ köprüyü geçene 
kadar ayıya dayı “ diyen kimselerdir.

Dübârâcı lider tipi; Bu liderler genelde normal 
olmayan dönemlerde bir proje olarak ortaya çıkarlar. 
Liderlikleri bir şans ile meydana geldiği için “ zar 
atma” deyimi olan dü-bârâ denmiştir. İdare modelleri 
yalan, dolan, hile, yolsuzluk, adam kayırma, özensiz-
lik, disiplinsizlik, dikkatsizlik ve yönetmede her yol 
mubah ilkeleri üzerinedir. İşler, şansa göre ilerler ya 
da şansa bırakılır. Çeşme akarken testiyi dolduranla-
rın hamiliğini yapar. Hesap vermez, sorgulanamaz, 
eleştirilemezler. Olağanüstü zanlarda olağanüstü 
kimseler gibi ortaya çıkarlar. Dübârâcı liderler, den-
gesizliğin dengesidir. 

Teşkilat
Teşkilat, örgüt, organizasyon 

adı ile anılan yapılara bakıldı-
ğında üç tip karşımıza çıkar.

Dandili Dastan: Bu teşkilat 
yapısı sürekli bahane ve mazeret 
üreten yapıdır. Hesap vermez. 
Sorulara karşı sorularla cevap 
verir. Geçimsizdirler. Hiçbir ba-
şarıda payları yoktur. Özeleştiri-
ye kapalıdırlar. “Bir dokundum 
dama çıktı” sözü tam bunlar için 
söylenmiştir.

Fingili Fistan: Her siyasi ka-
demenin yanında görüntü veren, 
her siyasi çalışmanın içinde yer 
alan ancak muhtevası olmayan 
tiplerdir. Giyimleri ve sözleri 
düzgündür. Her şey görüntüden 
ibarettir. Fedakârlık bilmezler. 
Gününü gün eden akşama kadar 
sokak sokak gezen hanım tipleri 
gibidir. Ektikleri de yoktur, biç-
tikleri de, ancak gezdikleri tarla 
çoktur. Danesi olmayan kelle gi-

Lider - Teşkilat - Seçmen
Seyit Ali ERGEÇ

“Hangi siyasetçiyi, 
hangi seçmeni ve 
hangi siyasi olu-

şumu ele alırsak ala-
lım yüksek oranda bu 
sınıflandırmanın içine 
koyabiliriz. İstisnalar 
olmaz mı? İnsanın ol-
duğu yerde istisna ol-
ması doğaldır. İstisna-
ları ve uç örnekleri bir 
tarafa bırakarak genel 
hatları ile konuyu ele 
aldığımızda, üç tip li-
der modeli vardır.  ”
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bidirler. 
Güllü Gülistan: Si-

yasi liderlerin farkın-
da olmadığı en başarılı 
teşkilat tipidir. Mazeret 
bilmezler. Sorumlukları-
nın ötesinde sorumluluk 
taşırlar. Gece gündüz 
çalışır. Davanın yılmaz 
bekçileridir. Kendilerin-
den bahsedilmesini sev-
mezler. Her koşulda et-
rafını temizleyen, hatala-
rın arkasına sığınmayan, 
yokları yan yana getirip 
bir var yapmaya çalışan 
yapıdır. Özgüven ve sa-
dakat tamdır.

Seçmen
Seçmenler ise lider ve 

teşkilat tiplerini analiz 
ederek çeşitli davranış 
modelleri geliştirirler. Bu 
modeller ikisi ana grup 
olmak üzere üç grupta in-
celemek mümkündür. 

Fayda 
(=Menfaat);Toplum, 
birey ya da kitle olarak 
hangi siyasi oluşumun 
içerisinde bulunduğu za-
man nasıl bir fayda elde 
edeceğini gözlemler. 
Kimi zaman kişisel men-
faat olabildiği gibi ülke 
menfaatine kadar uzanan tüm sosyal katmanları ilgi-
lendiren bir durum da olabilir. Ülkenin, davanın, top-
lumun, sosyal grubun, şirketin, ailenin ya da ferdin 
menfaati (veya beklenilen fayda) kişileri hedeflerinin 
çok uzağındaki bir noktada harekete zorlayabilir. Bu 
model en yaygın ancak en zayıf ve geçişlerin yoğun 
olduğu bir yapıdır. Varlıklı ailelerde sık görüldüğü 
gibi, değişen konjuktürel duruma göre siyasi düşün-
ce farkının yaşanmış olması, menfaatin sürekliliği ve 
sürdürülebilirliği ile açıklanabilir. 

Korku (= tehdit); Huzurun ve sosyal barışın bo-
zulması, hoşgörünün bitmesi, geride kalma, geçmişte 
yaşanılan acıların tekrar gelmesi, hayal kırıklığı yaşa-
ma ihtimali gibi duygular toplumu kitlesel olarak kor-
kuya sevk eden ana unsurlardır. Bir de bireysel korku 

tipleri vardır ki; yanlış 
yapma, ayak uydurula-
mayan değişim, kendini 
zayıf ve savunmasız gör-
me, haksızlığa uğrama, 
aidiyetten kopma, işe ya-
ramama, kaybeden taraf 
olma(ma), imkânların 
yok olması, gelir kaybı, 
çevre kaybı, dışlanma, 
işini kaybetme, sosyal 
statü kaybı, terfi edeme-
me, itibar kaybı, ehve-
ni şer (kötünün iyisi)… 
gibi. Gelişmiş toplumlar-
daki kitle davranışlarını 
ise bilgi ve tecrübeleri 
ile görülen uzak yakın 
tehditler daha belirleyici-
dir. Ülke bütünlüğü, ülke 
bağımsızlığı, sosyal barı-
şın bozulması… gibi teh-
ditler bilinçli toplumları 
korku ile tedbire yönelten 
davranışlardır.

Tepki; Seçmen men-
faati veya korkusunun 
dikkate alınmadığı du-
rumlara tepki vererek de 
hareket edebilir. Bu hare-
ket süreli olabildiği gibi 
kalıcı da olabilir. Yani 
tepki ile yöneldiği siya-
si düşünce içinde fayda 
veya korku duygularının 
karşılığını bulup o siyasi 
yapı içinde kendini ifade 

etme yolunu seçebilir. Korku oluşumunda veya men-
faat olması halinde tepkili seçmen kalıcı seçmen olur. 
Siyasette birlik, beraberlik ve barış mesajları işte bu 
yolu açmak için yapılmaktadır.

Özelliklerini ortaya koyarak açıklamaya çalıştığı-
mız bu yapıları doğru analiz eden siyasi yapılar ancak 
topluma ümit olabilirler. Aksi halde vatanını seven ve 
ülkesi hakkında kaygıları olan insanların tepkilerine 
maruz kalabilirler. Ajanların cirit oynadığı toprakları-
mızda, vatandaşlık bağları zayıflamış ve kandırılmış 
kitleri ve kendimizi umutsuzca kurtaracak bir Atatürk 
aramak istemiyorsak, hangi kaygı veya menfaatle 
olursa olsun önce ülkemizin menfaatini düşünelim. 
Ülke menfaatini düşünen idareci liderlerin yanında 
yerimizi alalım. 

“Ajanların cirit oynadığı toprakları-
mızda, vatandaşlık bağları zayıfla-
mış ve kandırılmış kitleri ve kendi-

mizi umutsuzca kurtaracak bir Atatürk 
aramak istemiyorsak, hangi kaygı veya 
menfaatle olursa olsun önce ülkemizin 
menfaatini düşünelim. Ülke menfaatini 
düşünen idareci liderlerin yanında yeri-
mizi alalım.”
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HANIMLAR VE BEYLER
Sözcükler düşünce dünyamızın aynasıdır. Bir insanın 

zihniyetini çözümlemede, hayata bakış açısını belirlemede 
sözcükler ipucu sunar. Bu bağlamda, karı-koca, hanım-bey 
sözcüklerinin yerine konan eş sözcüğünün bu sözcükleri 
ne derece karşıladığını ve nasıl bir zihniyeti ifade ettiğini 
irdelemeye çalışacağız.

Özellikle eğitim düzeyi yüksek kişilerin karılarını ya da 
kocalarını başkalarına tanıtırken “karım” ya da “kocam” 
yerine “eşim” dediklerine sıklıkla tanık olmaktayız.

Karı-Hanım
Türkçede kadını ifade eden pek çok sözcük vardır (kis, 

köç, özük vb.). Bu, kadına verilen değeri göstermekle bir-
likte bugün için pek çoğu kullanımdan düşmüştür. Güncel 
olan karı sözcüğü Türkçe Sözlük’te; bir erkeğin evlenmiş 
olduğu kadın, eş, refika, zevce (TDK) olarak tanımlanmak-
tadır. Eski Türkçede de şu karşılıkları bulmaktayız: Eş, 
hanım; muhterem, sayın (Burhan Paçacıoğlu, VIII-XVI. 
Yüzyıllar Arasında Türkçenin Sözcük Dağarcığı, Bizim 
Büro Basımevi, Ankara, 2006.). Karı ve koca sözcükleri-
nin yaşlı, ihtiyar anlamları da vardır. Karı ve koca, acı tatlı 
bir ömrü birlikte yaşayıp yaşlandıkları için de karı-koca 
olarak adlandırılmıştır diyebiliriz.

Türkçe Sözlük’te “hanım” ise kadın, eş; kadınlığın bü-

tün iyi niteliklerini taşıyan (TDK) şeklinde tanımlanmıştır. 
Eski Türkçede katun/hatun/hanım; kadın, kraliçe, kağan 
eşi anlamlarındadır (Burhan Paçacıoğlu, age.).

Divanü Lügati’t Türk’te” katunlanmak” başlığında şu 
bilgi verilir: “Hanımlanmak, han karısı şekline girmek.” 
(DLT, Çev. Besim Atalay, TDK, Ankara, 2006, IV. Cilt, s. 
281.).

Dede Korkut Kitabı’nın başlangıç bölümünde kadınlar-
dan söz edilirken şu sözler sarf edilir: “Karılar dört tür-
lüdür: Birisi solduran soptur, birisi dolduran toptur. Birisi 
evin dayağıdır. Birisi ne kadar desen bayağıdır.” (DKK, 
Haz. Muharrem Ergin, Boğaziçi Yay. İstanbul, 2006, s. 
18.).

Karı sözcüğünün dilimizdeki önemini görmek için 
atasözleri ve deyimlerimize de bakmak gerekir. Bazı ör-
nekler: Karımın kurduğu başa, anamınki dağa taşa. Karı 
bulunur; ama, kardeş bulunmaz. Karı-koca ipek, araya gi-
ren k… Karıdan korkmayan yanılır. (Türk Atasözleri, Millî 
Eğitim Basımevi, İstanbul, 1971.) Bağın taşlısı, karının 
saçlısı. Bekâra karı boşaması kolaydır (TDK).

Görüldüğü üzere karı sözcüğü Türkçenin pek çok döne-
minde kullanılmıştır. Kadın, eş anlamının dışında yüceltici 
anlamlar da içermektedir. Bugün argoda karı sözcüğünün 
olumsuzluk içermesi bu sözcükten soğumamızı gerektir-

Bilgehan AYATA
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mez. Hem argo, genellikle eğitimsiz kişilerin söylediği söz 
veya deyim (TDK) olarak tanımlanır. Eğitimli kişiler bu 
sözü güzel anlamda kullanmaktan niye kaçınıyor? Diye-
lim ki “karı”m denmekten çekinildi, o güzelim “hanım” 
sözcüğümüze ne oldu?

Koca-Bey
Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç (TDK) 

olarak tanımlanan koca sözcüğü büyük, ulu, yüce anlamı-
na da gelmektedir. Bey ile eş anlamlıdır. Divanü Lügati’t 
Türk’te aynen şu ifadeler yer almaktadır: “Beg: Karının 
kocası. Evinde beye benzediği için böyle denmiştir.” 
(DLT, Çev. Besim Atalay, TDK, Ankara, 2006, III. Cilt, s. 
165). Ayrıca beglenmek maddesinde şu açıklamada bu-
lunulmuştur: “kadın evlenmek, koca sahibi olmak, koca 
edinmek” (DLT, Çev. Besim Atalay, TDK, Ankara, 2006,  
IV. Cilt, s. 79.).

Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar. Baba (ev-
lat, oğul) ekmeği zindan ekmeği, koca (er) ekmeği meydan 
ekmeği. Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk. 
Bir karıyla bir koca, dırdır eder her gece. Çocuk seversen 
beşikte, koca seversen döşekte. Kocana göre bağla başı-
nı, harcına göre pişir aşını. Koca bulmak, kocaya gitmek, 
kocaya varmak, kocaya vermek (TDK)… Görüldüğü gibi 
koca sözcüğü de atasözü ve deyimlerde yerini bulmuştur.

Karı sözcüğünün argodaki kullanımı nedeniyle yeğlen-
mediğini varsaydık diyelim. Böyle güzel anlamlar içer-
mesine karşın hanımlar koca ya da bey sözcüğünü niye 
kullanmıyor? Bunları kullanmak eğitimsizlik (!) gösterge-
si midir? Eğer böyle yanlış bir düşünce yüzünden değilse 
kanımızca, bunun nedeni başlangıçta sözünü ettiğimiz zih-
niyettir. Hanımlar kocalarını artık, Kâşgarlı Mahmut’un 
söylediği gibi evin beyi olarak görmüyor. Evlendikten 
sonra da kızlık soyadlarını kullanmaya devam etmeleri 
bunun bir diğer kanıtıdır. Kocanın soyadı kızlık soyadları-
nın yanında iğreti olarak durmaktadır ve kocaya şu mesajı 
vermektedir: Ey “eşim”! Ben seninle bir olmadım. Senlik 
benliği ortadan kaldırmadım. Kafamı kızdırma, en ufak 
hatanda senin soyadını adımdan çıkartırım ve asıl soya-
dımla yaşamaya devam ederim. Böyle düşünen bir hanım, 
kocasına kocam, beyim diye hitap eder mi?

Eş
Eş, Türkçe Sözlük’te karı-kocadan her biri, hayat arka-

daşı, refik, refika (TDK) anlamındadır. Her ne kadar günü-
müzde karı-kocayı karşılayacak şekilde kullanılsa da bu 
sözcüğün eski Türkçede bu anlamda kullanımı sınırlıdır. 
Bu sözcük Göktürk Yazıtları’nda “eşilik” şekliyle karşımı-
za çıkmakta “hanım olacak, hanım olmaya layık” anlamı-
na gelmektedir (Orhon Yazıtları, Haz. Talat Tekin, TDK, 
Ankara, 2008, KT D 24, s. 30.). Bu sözcük Divanü Lügati’t 
Türk’te “eşliğ” şekliyle görülür: “Eşliğ: Genç kadından eşi 
bulunan kimse; eşli, eş sahibi.” (DLT, age, IV. Cilt, s. 197). 
Bu iki örnekte de “eş”in erkekleri değil, hanımları karşıla-
yacak şekilde kullanılması da dikkat çekicidir.

Eş ile ilgili atasözlerimiz de var; fakat, çoğunlukla 
arkadaş-dost anlamlarında kullanılmaktadır. TDK’den ör-
neklediğimiz birkaç atasözünü daha açıklayıcı olması için 
açıklamalarıyla birlikte veriyoruz: Aşını, eşini, işini bil 
(Sağlık ve mutluluk içinde yaşamak isteyen kişi, yiyece-
ğine dikkat etmeli, arkadaşını iyi seçmeli ve bir iş sahibi 

olmalıdır.). Kötü söyleme eşine, ağı katar aşına (İlişkide 
bulunduğun kimseleri sözlerinle incitme, kötüleme ki on-
lar da sana daha büyük kötülük yapmasınlar.). Ne dilersen 
eşine o gelir başına (Sen başkaları için iyi şeyler dile ve 
yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın.). 
Kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden (Nisan ayının 
beşinde çift süren iki öküzü birbirinden ayıracak kadar 
hava soğuk olur.). Örneklerde eş sözcüğünün karı-koca 
anlamının dışında kullanıldığı görülmektedir.

Sonuç
1. Eş sözcüğü karı-koca ilgisini yeterince kuramamak-

tadır. Eş olma, canlı ve cansız tüm varlıklar için kullanı-
labilmektedir: Arslanın eşi, kuşun eşi, fincanın eşi, ayak-
kabının eşi vb. Oysaki arslanın kocası, ayakkabının karısı 
dendiği duyulmuş mudur? 

2. Eş sözcüğünde cinsiyet ifadesi yoktur. Sözgelimi, bir 
yerde “Eşimi çok seviyorum.” cümlesine rastlansa okuyan 
kişi bu yazıyı yazanın kadın mı, erkek mi olduğunu anla-
yabilir mi? Eşcinseller için de karşıdaki kişi eştir.

3. “Karıcığım-kocacığım” yerine “eşçiğim”, “Hanım, 
bak hele! Gel hele bey!” yerine “Eş, bak hele!” “Gel hele 
eş!” denebilir mi? “Size eşlik edebilir miyim?” cümlesi 
evlenme teklifi olarak mı düşünülmeli? Nikâh memuru ka-
rı-koca değil, eş mi ilan etmeli?

4. Diğer Türk lehçelerinde de karı-koca yerine büyük 
çoğunlukla eş kullanılmamaktadır. Azerbaycan Türkçe-
si: Yoldaş, er-arvad. Başkurt Türkçesi: Helel-yifit. Kazak 
Türkçesi: Joldas. Özbek Türkçesi: Umr yoldaşı. Türkmen 
Türkçesi: Yânyoldaş. Uygur Türkçesi: Yoldaş, repîka 
(Karşılaştırmalı Türk Lahçeleri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 1991.).

5. Hepsinden önemlisi “eş”te “karı-koca, hanım-
bey”deki anlam zenginliği ve derinliği yoktur. Evli olmak, 
karı-koca olmak “eş”lik etmekten daha fazla bir şeydir. 
Dolayısıyla birbirine karı-koca, bey-hanım diyenler ara-
sındaki muhabbet, eş diyenlerde bulun(a)mayacaktır.

6. Eşim yerine karım-kocam, hanımım-beyim denmeli 
ve bu sözlerin gerektirdiği gibi gerçek anlamda hanım ve 
bey olunmalıdır.

Bunca sözden sonra hâlâ “İyi de karı-koca sözü de çok 
kaba be kardeşim!” diyen olursa ne diyelim? Onlar “avrat, 
herif, bizim adam” sözlerini hiç duymasın.
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PKK YANDAŞI AKADEMİSYENLERE 

CEVAP
1128 akademisyence imzalanıp yayımlanan “Bu suça ortak olmayacağız” baş-

lıklı bildirinin kabul edilebilecek bir cümlesi dahi yoktur.

Dünyanın her yerinde devletler, kamu düzenini sağlamak için vardırlar. Türk 
devletinin yaptığı da budur. Sokağa çıkma yasakları, terörle mücadelenin bir ge-
reği olarak uygulanmaktadır. Güvenlik kuvvetlerimiz halkın can ve mal güvenli-
ğini sağlamak için azamî gayreti göstermektedirler.

Hiçbir devlet,  terör suçlarına göz yumamaz, yummamalı!.. Sokaklara hendek-
ler kazılmasına, kamu binalarının, okul ve hastanelerin yakılmasına, güvenlik 
güçlerine pusular kurulup katliamlar yapılmasına Türk devleti seyirci mi kala-
caktı?

Türk vatanının bir parçası olan Güneydoğu’nun Suriyeleşmesine; Silvan, Silo-
pi, Sur ve Cizre’nin Kobani yapılmasına devletimiz elbette izin vermeyecektir!..

Türk devleti şiddet uygulamıyor, bilakis suça karşı yasal yaptırım gücünü kul-
lanıyor; yani terörle mücadele ediyor!.. Şiddet uygulayan ve  her türlü insanlık 
suçunu işleyerek bölge halkını 30 yıldır hayatından bezdiren PKK’dır. Ayrılıkçı 
terör örgütünü bir kez dahi kınamamış olanların yasayı uygulayan devleti suçla-
ması, 1128 akademisyenin hangi safta yer aldığını göstermiştir. Üniversiteleri-
mizde PKK’lı öğrencilere kimlerin cesaret verdiği de anlaşılmıştır.

1128 akademisyen arasında yabancı uyruklu kimselerin bulunması da olduk-
ça düşündürücüdür. Bu da sözde aydınların Türkiye’yi bölmeye çalışan dış güç 
odaklarıyla ortaklıklarını ve onların aklıyla hareket ettiklerini ortaya koymakta-
dır.

Bölücü hareketin sözcülüğüne soyunan akademisyenleri aklıselime davet edi-
yoruz: 

Emperyalizmin piyonu olmasınlar, onların dolduruşuna gelmesinler!.. Türki-
ye Cumhuriyeti emperyalizmin bütün oyunlarını bozacak güce sahiptir!.. Kimse 
hayal kurmasın!.. Türk vatan coğrafyasında “Kürdistan” adlı bir bölge de, bir 
devlet de asla olmayacaktır!..

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği
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2015 YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN CUMA TOPLANTILARI
TARİH KONUŞMACI KONU
02.01.2015 Mustafa ÖZTÜRK Türk milliyetçiliğini geliştirme yolları

09.01.2015 Prof.Dr. Harun ÜLGER Türkiye’de yüksek öğrenimin geleceği
16.01.2015  Doç. Dr. Kudret ALTUN Sarıkamış

23.01.2015  Prof.Dr Remzi KILIÇ Türkiye’nin diğer Türk cumhuriyetleriyle 
ilişkisi

30.01.2015  Doç. Dr. Namık ARSLAN Halk edebiyatı ve kültür
06.02.2015  Mehmet ÇAYIRDAĞ Tehcir ve mübadele
13.02.2015  Prof.Dr. Mustafa ÜNAL Ortadoğu ve Türkiye
20.02.2015  Seyit Ali ERGEÇ Atatürk’ün İslamiyete hizmetleri
27.02.2015  Mustafa EKİNCİ Ermeni sorunu
06.03.2015  Prof.Dr. Ali KAYA Türk ekonomisi nereye gidiyor?
13.03.2015  Ferhan ELMALI Galip Erdem
20.03.2015  Hacı Mehmet MUHTAR Hakimiyet teorileri
27.03.2015 Ozan ERBABİ- Betül ÖVÜNÇ Şiir dinletisi,
03.04.2015  Mustafa ÖZTÜRK Alparslan Türkeş
10.04.2015  Halit ERKİLETLİOĞLU Dünkü ve yarınki Kayseri
17.04.2015  Osman SEL Tarihten günümüze bakış
24.04.2015  Hakan TUNÇ  Türkiye’nin tarım politikaları
01.05.2015  Hamza ERAVŞAR  Okuma alışkanlığımız
08.05.2015  Kemal YAVUZ İslam’da siyaset, seçme seçilme, emanet
15.05.2015  Şahsenem BOZ Türk milliyetçiliği
22.05.2015  Mustafa İLHAN Bandırma Vapuru

29.05.2015  Mete TAŞDAN Üniter devlet, liberal devlet ve başkanlık 
sistemi

05.06.2015 7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimleri  Genel sohbet
02.10.2015  Av. Cavit DURSUN Türkiye’nin güncel gündemi
09.10.2015  Hakan TUNÇ  PKK terörüyle mücadele, zaaflar
16.10.2015  Seyit Ali ERGEÇ Malta’daki paşalar
23.10.2015  Mustafa ÖZTÜRK Türkçü düşünür Ziya Gökalp
30.10.2015  Yavuz Selim DEMİRAĞ Türkiye’nin Medyası ve Kumpas Davaları
06.11.2015  Osman SEL Milliyetçilik ve ilgili kavramlar
13.11.2015  Himmet Kayhan Gün Sazak: Bir şehidin anatomisi

20.11.2015
Yön: Osman KARABABA, Konuşmacılar: Ali 
BENLİ, Betül ÖVÜNÇ, Mustafa EKİNCİ, Vedat 
ÇALIK, İbrahim GÜNGÖR, Mehmet ULUSOY

Öğretmenler günü (panel)

27.11.2015  Kadir ÖZDAMARLAR Kayseri basınında Türkçülük
04.12.2015  Prof. Dr. A.Kadir YUVALI Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelleri

11.12.2015  Bilgehan AYATA Ana çizgileriyle Türk kültürü ve Türklerde 
bozkurt

18.12.2015  Mehmet ÇAYIRDAĞ Atatürk ve Kayseri
25.12.2015  Mustafa ÖZTÜRK Nasıl bir Türkiye ?
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