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Türkiye, 1. Dünya Savaşı’ndan 100 yıl sonra yine em-
peryalizmin hedefinde… 100 yıl önce “hasta adam” de-
dikleri Osmanlı Devleti’nin mülkünü paylaşmak için savaş 
çıkaran sömürgeci ve kan emici devletler, bugün de Ermeni 
iddialarını bahane ederek Türkiye’yi boyun eğmeye zorlu-
yorlar.

Hıristiyan Katolik âleminin ruhanî lideri Papa Fracesko, 
Vatikan’da Ermeniler için düzenledikleri ayinde Hıristiyan 
taassubunun sebep olduğu katliamları bilmezden gelerek

1915’teki ölümleri “soykırım” olarak niteledi.
Avrupa Parlamentosu, tarihi ve hukuku görmezden ge-

lerek “Ermeni Soykırım Tasarısı”nı kabul etti. Almanya 
ve Avusturya devlet başkanları da o tarihte, yani 1. Dünya 
Savaşı’nda Osmanlı müttefiki olduklarını unutarak ve el-
lerinde Yahudi kanı ve alınlarında soykırım karası olduğu 
halde utanmadan Osmanlı Devleti’ni 1915’te “soykırım” 
yapmakla suçladılar. 

Fransa Cumhurbaşkanı Holland ile Rusya Devlet Baş-
kanı Putin de aynı yalana sarılıp “soykırım” dediler ve 
Erivan’da buluştular. Her iki devlet de 1. Dünya Savaşında 
Ermeni çetecilerine kendi askerî giysilerini giydirip Türk-
lerin üzerine yollamışlardı. Fransa, Afrika’yı talan etti; 
Rusya, Asya’yı. Her ikisinin tarihi masum ve mazlum top-
lumların vahşice katledilmesinden ibarettir.

Sanmayalım ki bu soykırım söylemleri Ermeni toplu-
muna duyulan bir sevgi veya acıma hissinin bir neticesi-
dir. Bunların hepsi, Türkiye’den hangi taviz ve imtiyazları 
koparacaklarının, Türkiye’ye neleri kabul ettireceklerinin 
peşindedirler. Bunlar olaylara şu haklı bu haksız diye bak-
mazlar. Bunlar sadece kendi çıkarlarını düşünürler. Dola-
yısıyla Ermeni sorunu da onlar nazarında kendi çıkarlarına 
ulaşmanın yolunu açan siyasî bir sorundan ibarettir.

Soykırım suçlamalarının art arda gelmesinin bir sebe-
bi de Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdur. Türkiye’yi 
güçlü görselerdi, söz konusu suçlamaları asla yapamazlar-
dı. Türkiye’nin iktidarını da, sanırız, müsait buldular.

AKP iktidarının 13 yılda Ermeni konusunda yaptıkları, 
Türkiye’nin soykırımı kabule yakın olduğu izlenimi yarat-
mış, Batı emperyalizmini de Türkiye içindeki yandaşlarını 
da oldukça sevindirmiş ve cesaretlendirmiştir. 24 Nisan 
2015 akşamı Bugün televizyonunda konuşan Halil Berk-
tay, iktidar sayesinde oluşan özgürlük (!) ortamını öve öve 
bitiremedi.

Ermeni Yalanlarını Dillerine Pelesenk Yaptılar
Bazı televizyon kanallarını izlerken ve bazı gazeteleri 

okurken sırtımızdan hançerlendiğimizi hissediyoruz. Türk 
düşmanlığı, sanki gözlerini kör etmiş. Bunlar nankördürler. 
Çünkü bunlar, Türk devleti sayesinde okudular, makam-
mevki sahibi oldular ve Türk vatanının havasını teneffüs 
ediyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda Ermenilerden özür dileme kampan-
yası açıp imza toplamışlardı. Bugün dalâleti daha ileri aşa-
maya, ihanete taşıdılar. Tarihî hakikati ve insafı bir kenara 
atmış, Ermeni yalanını savunuyorlar.

Taraf, Bugün, Yeni Şafak, Star, Akşam, malûm gaze-
teler… Ancak adı Cumhuriyet olan gazeteye ne demeli, 
Ermenice bir manşetle çıkması Cumhuriyet tarihimize bir 
hakaret değil midir?

Ermeni yalan ve iddialarına yazı ve konuşmalarıyla 
destek verdiklerinden dolayı Taraf’tan Taner Akçam ve 
Cengiz Aktar’ı, Cumhuriyet’ten Nuray Mert’i, Akşam’dan 
Etyen Mahçupyan’ı, Yeni Şafak’tan Ali Bayramoğlu’nu, 
Bugün’den Orhan Kemal Cengiz’i kınıyoruz. 1914-1921 
yılları arasında Ermeni terör örgütleri tarafından katledilen 
518.101 Türk’ü neden önemsemediklerini de kendilerine 
soruyoruz.

Türk milletine içten ve derinden düşmanlık besleyen 
malûm çevreler diyorlar ki “Tarihinizle yüzleşin”. Biz 
buna her zaman hazırız. Çünkü Türk’ün tarihinde zafer-
ler vardır; yenilgiler ve ıstıraplar vardır, göçler vardır ama 
“soykırım” diye bir olay yoktur. Türk devletlerinin başka 
ırk ve dinlerden olanlara müsamahasını bütün tarihçiler bi-
lir. 

“Tarihinizle yüzleşin” diyenlere karşı bizim de “Ta-
rihinizle siz de yüzleşin” demeye hakkımız vardır. Bunu 
yaparlar ise; 150 yıldır Ermenilerin Rusya, İngiltere ve 
Fransa’ya nasıl piyon oldukları; Hınçak, Taşnak ve Asala 
terör örgütlerinin vahşi eylemlerini itirafa mecbur kalacak-
lardır.

Rusya’nın ise kimseye bir söz söyleyecek sözü olamaz. 
Çünkü Rusya’nın tarihi kan ve vahşetten ibarettir. Korkunç 
İvan’dan Stalin’e kadar uzanan sürede döktükleri kan der-
yaları doldurur. Bir zamanlar, Kıpçak bozkırları denilen 
topraklarda Türk devletleri vardı. Hazar’ı, Altınordu’yu ta-
rihe gömdüler. Kırım, Kazan, Astrahan yerle yeksan edildi. 
Türk nüfus katliam ve göçlerle eritildi. Biz yüzleşiyorsak 
tarihle Ruslar da yüzleşsin.

Aslında Almanların, İngilizlerin, Fransızların ve 
ABD’nin de insanlığın huzuruna çıkacak yüzleri yoktur. 
Ancak arsız ve güçlü oldukları için bunları yargılamak, he-
saba çekmek mümkün olamıyor.

Türk milleti, tarihi boyunca büyük devletlerin zulmüne 
uğramış mazlum bir millettir. Ortaasya, Kafkasya, Kırım 
ve Balkan Türklüğünün başına gelenler, hiçbir milletin ba-
şına gelmemiştir. Bunları anlatsak yürekler dayanmaz.

Zulüm görmüş bir millet olduğumuz için zulmetmeyiz. 
Bu yüzden de bizim anlımızda soykırım karası yoktur. Er-
meni iddiaları bir yalandan ibarettir.

1915 olaylarını ve Tehcir’i soykırım olarak niteleyenler 
iki gruptan oluşuyor. Birinci grup, konuya ideolojik açıdan 
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bakıyor, İttihat ve Terakki yönetimini suçluyor. İkinci grup 
ise Ermenileri sever görünen, ama aslında emperyalizmin 
çıkarlarına hizmet eden kişilerden oluşuyor.

Dillerine doladıkları Tehcir’in hangi şartlarda yapıldığı-
na bakarsak, bu kararın bir mecburiyete dayandığı görüle-
cektir. 100 yıl öncesine dönersek, manzara şudur:

Osmanlı (Türkiye) İngiltere, Rusya ve Fransa ile savaş-
maktadır. Ermeniler, tüm uyarılara rağmen bu devletlerle 
beraber olmuş ve silâhlanmışlardır. Rus ordusunda 150 bin 
Osmanlı Ermenisi vardır ve bunlar Osmanlı ordusuna karşı 
savaşmaktadır. Cephe gerisinde de Hınçak ve Taşnak terör 
örgütleri masum ve silâhsız Müslüman ahaliyi katletmek-
tedir. Osmanlı ordusu iki ateş arasında kalmıştır. İç güven-
liği mi sağlasın, dış saldırıya mı cevap versin? Bu durum 
karşısında düşünülüp uygulanan tedbir, Ermeni ahalinin bir 
bölümünün o zaman ülkenin güvenli yeri olan Suriye’ye 
göçürülmesi olmuştur. Bunun katliam veya soykırımla bir 
alâkası yoktur. Savaş sonrası İttihatçılar aleyhine açılan da-
valarda da katliam veya soykırım yapıldığına dair bir karar 
verilememiştir.

Bu gerçekler apaçık ortada dururken Başbakan 
Davutoğlu’nun “Tehcir bir insanlık suçudur.” demesini 
Türkiye başbakanına yakışmayan siyasî bir gaf olarak de-
ğerlendiriyoruz.

HDP Safını Belirlemiş
Ermeni iddialarına en açık desteği HDP verdi. HDP se-

çim beyannamesinde “Ermeni soykırımı” nı tanıyacakla-
rını apaçık belirttiler. Bu beyan HDP’nin Türkiye partisi 
olmayacağının, Batı emperyalizminin güdümünde bölücü 
bir parti olarak kalacaklarını, âdeta ispatlıyor.

HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Kasım 
2013’te ABD’de Ermeni Diosporası’nın çatı örgütü ABD 
Ulusal Ermeni Komitesi ile buluştuğunu biliyoruz. Ermeni 
tarafı bu toplantıda, “Türkiye’de Kürt, PKK ve Ermeni 
halklarının işbirliği konuşuldu.” açıklamasını yaptı.

HDP, hem Türkiye’ye, hem de Kürtlere ihanet ediyor. 
Çünkü, Kürtler de Ermeni terör örgütlerinden az çekmedi-
ler. Meselâ Van’ın Ermeni çetelerince iki defa yakıldığı ve 
halkın katledildiğini unutmuş olamazlar. Zeve’de yaşatılan 
vahşeti, Van’ın yiğit evladı Servet Mehterbaşı bana 2 Nisan 
gazetesinde anlatmışlardı, hâlâ unutamadım.

HDP, Avrupa Parlamentosunun “Ermeni soykırımı” nı 
kabul eden kararına karşı AKP, CHP ve MHP’in ortaklaşa 
hazırladıkları bildiriye de imza koymadı. Bu tavır da onun 
Batı emperyalizmiyle yan yana olduğunu gösteriyor.

HDP’nin tavrı, Batı emperyalizminin hedefleriyle örtü-
şüyor. Onlar 150 yıl öncesinden beri Ermeni Kürt işbirliği 
hayal etmişlerdir. Kürtlerin samimi Müslümanlığı, buna za-
man zaman engel oldu ama PKK-ASALA işbirliği uzunca 
bir süre devam etti. Ortak eylemlere imza attılar. Beraberce 
çok Türk kanı döktüler. Bugün de ABD’nin Büyük Ortado-
ğu Projesinde ortak çalışıyorlar.

Batı emperyalizmi, Ermeni diasporasını kullanarak ve 
Kürt ayrılıkçılığını kışkırtarak Türkiye’yi güçsüzleştirmek 
ve taleplerine boyun eğer hale getirmek istiyor. Bu, 150 yıl-
dır uyguladıkları bir politikadır.

Emperyalizmin piyonu olmak Ermenilere bir yarar sağ-
lamadı, ayrılıkçı Kürtlere de sağlamayacaktır. Çünkü, ik-
tidarlar gelir gider, ama Türk milleti ebedîdir ve zalimlere 
boyun eğmez, diz çökmez.    

EGEMENLİK MİLLETİN İSE
7 Haziran 2015’te Milletvekili Genel Seçimleri yapıla-

cak. Bu seçimlerin huzur içinde ve sorunsuz gerçekleşmesi 
en büyük dileğimizdir.

Genel seçimler bütün dünyada demokrasinin seviyesini 
belirler. İngiltere ve Fransa’da yapılan seçimlerle Suriye ve 
Mısır’da yapılan seçimler arasında dağlar kadar fark vardır. 
Bu fark, demokrasi farkıdır. Türkiye’ye bu açıdan bakar-
sak, İngiltere ve Fransa’dan geri; Suriye ve Mısır’dan ileri 
olduğumuz görülecektir.

“Türkiye’nin eksiği nedir?” diye sorulursa, cevabımız 
şu olacaktır:

1) Türkiye’de medyanın çok büyük bölümü iktidarın 
emir ve kontrolü altındadır. Bu yüzden kamuoyu serbestçe 
ve özgürce oluşmuyor, halk aldatılıyor ve yönlendiriliyor.

2) 2010 Anayasa Referandumu ve 17-25 Aralık 2013 
olayından sonra yapılan düzenlemelerle yargının taraf-
sızlığı ve bağımsızlığı çok derin yaralar aldı. Yürütmenin 
baskısını iliklerinde hisseden yargının seçimlerde tarafsız 
kalması zor görünüyor.

3) Türkiye’de demokrasi bir kısım aydınlarımız ve 
halkımız tarafından yeterince özümsenmemiştir. Meselâ, 
sandıklar açılıp sayım yapılırken elektrikler kesilmektedir. 
Akla ve hayale gelmeyen hilelere başvurulmaktadır. Bazı 
vatandaşlar da “Benim bir oyum neyi değiştirecek ki” di-
yerek oy vermeye gitmemektedir. Bütün bunlar, demokrasi 
kültürünün ülkemizde henüz tam yerleşmediğinin kanıt-
larıdır. Oy vermeyen vatandaşların ülkede olup bitenlere 
karşı söz söyleme ve eleştiri yapma hakları yoktur. Çünkü 
iktidarı ve muhalefeti belirleyecek bir şey yapmadılar, hak-
larını kullanmadılar.

4) Bir memlekette silâhların gölgesinde seçim olmaz. 
Oy kullanacak vatandaşın üzerinde hiçbir korkutucu unsu-
run baskısı olmayacak. Ülkemizde böyle mi? Bugün Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’nun geniş bir bölümünde bölücü 
terör örgütü hâkim ve muktedir değil mi? Bu bölgelerde 
bölücü olmayan parti ve adayların oy alması imkânsızdır. 
Güvenliğin olmadığı ve sağlanamadığı bir seçim bölgesin-
de seçim sonuçları meşru sayılamaz.

AKP iktidarı uyguladığı yanlış politikalarla söz konu-
su coğrafyayı PKK adlı terör örgütünün egemenliğine terk 
etmiştir. Vaziyet bu iken bu bölgedeki seçimi nasıl meşru 
sayacağız?

5) Ülkemizde yoksulluk ve açlık sınırının altında 46 
milyon kişi yaşıyor. Bunların geniş bir bölümü Hükümet’in 
sosyal hizmetlerinden yararlanarak ayakta durabiliyor. Do-
layısıyla iktidara bağımlıdırlar. Bu yoksul insanlar, iktidar 
değişirse yardımların kesileceği gibi bir kanaate sahiptirler. 
Oysa yardımı iktidar partisi değil devlet yapıyor.

Geçen seçimlerde de görüldüğü gibi yoksulluk iktidarı 
beslemektedir. Dolayısıyla, yoksulluk Türkiye’de millî ira-
denin önünde güçlü bir engel oluşturmaktadır.

6) Siyasî Partiler Yasası ile Seçim Yasası da millî irade-
nin teşekkülünü engelleyen maddelerle doludur. Parti içi 
demokrasiyi sağlayacak ve seçim barajını %5’e çekecek 
düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye, yukarıda saydığımız 
eksiklikleri gidererek demokrasisini kuvvetlendirmeli, 7 
Haziran’dan sonraki ilk seçime daha demokrat ve çağdaş 
bir ülke olarak girmelidir.

Temennimiz, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” 
sözünün kalplere de yazılıp hayata geçirilmesidir.
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EMPERYALİZM 
TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERİN GELİŞMESİNİ 

NASIL ENGELLİYOR?
Geçtiğimiz Nisan ayında bir kitabım yayımlandı, El-

madağı Yayınları tarafından: Türkiye’ye Batı Saldırısı: 
Ekonomimiz Hangi Silâhlarla İşgal Ediliyor?  Bu yazım, 
kitabın sonuç kısmının ilk bölümünün geniş bir özetidir.

Emperyalizm… 500 yıldır insanlığın bütün ıstırap ve 
felâketlerinin birinci kaynağı!… Günümüzde de “Neo li-
beralizm”  kisvesi altında “piyasa 
ekonomisi, küreselleşme, yükselen 
piyasalar, demokrasi, insan hakla-
rı” gibi parlak sloganlar kullanarak 
Türkiye gibi ülkeleri kontrol altına 
almakta, bu şekilde pazarlarını, 
doğal kaynaklarını, hattâ birikmiş 
sermaye stoklarını gasp etmekte-
dir. Bu kapsamda Derin Merkez 
-ve onun yönetimi altındaki ABD, 
İngiltere, Almanya, Fransa gibi 
Merkez ülkeleri-  Türkiye gibi sa-
nayileşmeleri engellenmiş ülkele-
rin kendilerine rakip bir güç haline 
gelmelerini, çeşitli ekonomik ve 
politik silâhlar kullanarak önle-
meye çalışıyor. Bu silâhların baş-
ta geleni “serbest mübadele”dir, 
“serbest ticaret”tir. İkincisi ülkeyi 
“borçlandırmak”tır. Üçüncü silâh 
“özelleştirme”dir. Sonra “yabancı 
sermaye” gelir. Beşincisi o ülke-
ye “toprak sattırmak”tır. Bütün bu 
habis politikalar “küreselleşme” 
denen süreçte, ulus ötesi şirketle-
rin çıkarları için, “onlar daha bü-
yüsünler, güçlensinler, dünyanın 
kaynak ve pazarlarını olabildiğin-
ce ele geçirsinler” diye, yalnız Türkiye’de değil, birçok 
diğer çevre ülkelerinde uygulamaya konmuştur.

‘***’
Küreselleşme olgusu, “vahşi kapitalizmin, çir-

kin Batı’nın, özellikle ABD’nin kendi siyasal, sosyal ve 
ekonomik kalıplarını bütün dünyaya dayatma aracı ve 
süreci”nden başka bir şey değildir. Bu sayede dünyanın 
diğer ülkeleri (çevre ülkeleri) henüz sanayileşememiş ve 
sahipsiz olarak, Merkez’in sömürüsüne açık bir duruma 
getiriliyor; sanayileşme girişimleri “Merit Stratejisi” yo-
luyla engelleniyor. Oysa söz konusu ülkelerin ilerlemele-

ri, sanayileşmeleri ve mevcut durumlarını iyileştirmeleri, 
yeni kurulan sanayilerinin dev ulus-ötesi şirketler kar-
şısında koruma altına alınmasına bağlıdır. Bunun birinci 
koşulu ise Ulus-Devlet yapısının muhafaza edilmesidir. 
Görülüyor ki Batı’nın çıkarlarının gerektirdiği düzenle 
-Türkiye gibi- “az gelişmiş, sanayileşmeleri engellenmiş 

ülkeler”in çıkarlarının gerektirdiği 
düzen arasında bir karşıtlık ve bir 
uyuşmazlık vardır. Batı tek çözüm 
yolu olarak şunu görüyor: Bu az 
gelişmiş ve sanayileşememiş ülke-
lerin millî devletlerinin plânlı bir 
şekilde zayıflatılarak Merkez’in çı-
karlarına hizmet edecek bir kalıba 
dökülmesi... Beş ekonomik silâh 
ve diğerleri bu amaçla kullanılı-
yor. İşte günümüzde AB ve ABD 
ile kurulu ilişkiler ve işbirlikçilerin 
desteğiyle Türkiye’de yapılmakta 
olan da budur.

Oysa bugünün Merkez ülkeleri, 
tarihlerinin bir safhasında “ulus-
devlet” olarak, böyle bir ekonomik 
zırhın arkasında ekonomilerini ko-
rumaya alarak sanayileştiler. Bu-
gün ulaştıkları gelişme aşamasında 
ise o zırhı çıkararak yeni bir zırh 
geçiriyorlar üzerlerine: e-devlet. 
Bundan böyle bu yeni zırhın için-
de varlıklarını ve geleceklerini gü-
venceye alacaklar. Oysa dünyanın 
diğer ülkeleri -örneğin Türkiye- 
yeteri kadar gelişemedikleri için 
hâlâ ulus-devlet zırhına muhtaç 

durumdadırlar. Onların da gelişmesi, güçlenmesi, zengin-
leşmesi o zırha bağlı! 

Ancak Batı Oligarşisi; Derin-Merkez buna izin vermi-
yor: Ben “ulus devlet zırhını çıkardım, sen de çıkaracak-
sın” diyor ve  çıkarttırıyor, “benim gibi olacaksın” diyor. 
Neden bunu istiyor Batı Oligarşisi, Derin Merkez?... Çün-
kü hedef ülke böyle savunmasız bırakılarak ulus-ötesi şir-
ketlerin, o ülkelerin ekonomik kaynaklarını ve pazarlarını 
ele geçirmeleri kolaylaştırılmış olacaktır!

Öte yandan Derin-Merkez’in emrinde olan IMF ve 
Dünya Bankası gibi kuruluşlar ise, “ulus üstüleştirme, böl-

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com
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geselleştirme ve yerelleştirme” gibi yollarla,  “ulus devleti 
ulus devlet yapan özellikleri” birer birer ortadan kaldırı-
yorlar  ve böylece  aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
çevre ülkelerinin Derin-Merkez’in, ABD’nin ve Avrupa 
Birliği’nin çıkarlarının emrine, daha doğrusu bunların kü-
resel şirketlerinin hizmetine girmelerini sağlıyorlar. 

 ‘***’
Merit stratejisi Derin Merkez’in başta gelen bir stra-

tejisidir. Bütün ekonomik silâhların tetiğindeki parmağın 
sahibi hep aynı odaktır: Derin-Merkez’dir; dev küresel 
şirketlerin sahipleri, yöneticileridir. Şuna inanmışlardır 
ki, kendilerinin sürekli güçlenmesi, zenginleşmesi için, 
kendileri dışındaki dünyanın, “sanayileşmeleri engellen-
miş ulus-devlet ekonomilerinin gelişmemesi, uyanmama-
sı” gerekir. Bu ekonomiler hep birer pazar olarak, hep birer 
hammadde kaynağı olarak kalmalıdır. Politikalarını ABD 
yönetimine de diğer kapitalist ülke hükümetlerine de Av-
rupa Birliği yöneticilerine de aramızdaki işbirlikçilerine 
ve sözde demokrasi rejimi hükümetlerine de uygulatırlar!

Günümüzün süper emperyalist devleti olan ABD hep 
ikili oynar, hep çifte standarda başvurur. “Merdiveni iter.” 
Modern ekonomi bilimi “serbest piyasa”nın yetersizliğini 
açıkça ortaya koymuş olmasına rağmen, bütün dünyaya 
serbest piyasa ekonomisini dayatır. Diğer ülkeleri, onlara 
büyük zararları dokunacağını bile bile, sermaye pazarla-
rını uluslararası spekülatif sermaye akımlarına açmaya, 
dış borçlanmaya, dış ticaretlerini serbestleştirmeye zorlar. 
Çünkü bu açılımlar kendi şirketleri lehinedir. 

ABD ve onun küresel şirketleri; dünyanın geri kalanı 
-özellikle yoksul ülkeler- için büyük bir sorundur. Çünkü 
onun ve şirketlerinin ihtiyaçları ile diğer ülkelerin ihtiyaç-
ları arasında tam bir uyumsuzluk vardır. O “güçlü olan 
benim” diyerek dünyayı kendi ihtiyaçlarına göre düzenle-
meye kalkışıyor; bu da doğal olarak diğer ülkelerin kendi 
sorunlarının çözümsüz kalmasına, hattâ daha da ağırlaş-
masına sebep oluyor.

Dünyada “küreselleşme” mi var, Batı’da (AB ve 
ABD’de) yerleşik birtakım güçler diğer ülkelere -örneğin 
Türkiye’ye- “Washington Uzlaşması” gibi belgeleri, tica-
retin serbestleştirilmesini, sermaye hareketlerinin önün-
deki engellerin kaldırılmasını, devletin küçültülmesini, 
piyasaların serbestleştirilmesini mi dayatıyor? Bütün bu 

talepler ulus-ötesi şirketler içindir. Türkiye’de dış borç-
lanma mı teşvik ediliyor, özelleştirme mi yapılıyor, ya-
bancı sermayenin önü mü açılıyor, “ille Avrupa Birliği’ne 
üye olsun” mu deniyor? Bütün bu gayretler de ulus-ötesi 
şirketler içindir. Trilyonlarca dolara hükmeden ulus-ötesi 
şirketler, dünya ekonomisi üzerinde muazzam bir yaptı-
rım gücüne sahipler. Çıkarlarına, büyümelerine en uygun 
politikaları Türkiye gibi sanayileşmeleri engellenmiş ülke-
lere –iç düşmanlar eliyle-  dayatıyor ve bunda da başarılı 
oluyorlar. Nihai hedef bütün ülkelerde şirket egemenliğini 
kurmaktır. Çevre ülkeler toplum ve devlet olarak örgüt-
lenme biçimlerini kendi gelişmeleri için değil, Derin-
Merkez’in, yani küresel şirketlerin plânlarını ve çıkarlarını 
gözetecek şekilde yeniden oluşturmak zorunda bırakılıyor. 

Daha da kötüsü, ulus-devletin etkisizleşip zayıflaması 
şeklinde kendini gösteren bu değişim, sanki normal bir ge-
lişmeymiş gibi dile getiriliyor. Oysa olup biten, Merkez’in 
emperyalist yayılmasının ve  “merdiveni itme” politikası-
nın bir dışavurumundan başka bir şey değildir. Bu süreç 
“doğal küresel bir evrim”in eseri olmayıp belli bir sınıfın 
iradesinin, “Derin-Merkez (küresel şirketler)”in eseridir,  
Her şey, temel dürtüsü “zenginleşme ve iktidar hırsı” olan 
Derin-Merkez istediği içindir ki böyle oluyor, yoksa in-
sanlık istediği, dünya toplumları istediği için değil! İngil-
tere, Fransa, ABD gibi ülkeler geçmişte çok geniş ölçüler-
de devletçi-müdahaleci politikalar uyguladılar. Ne zaman 
ki kalkınmalarını gerçekleştirdiler, o zaman liberalizmin 
savunucusu kesildiler. ABD, sanayi alanındaki üstünlüğü 
kesinleşince, ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, dış 
ticaretini serbestleştirmiş ve liberalizmin, serbest ticaretin 
en ateşli savunucusu olmuştur.  

‘***’
Peki, ya Türkiye ne yapıyor? O da devamlı aldatılıyor. 

Ona da sanayileşmiş, zaten zenginleşmiş olan ülkelerin 
işine gelen politikalar dayatılıyor. Türkiye’yi güce ve zen-
ginliğe götürecek “merdiven” her seferinde ayağının altın-
dan çekilip alınıyor. Bizim liberal aydınlarımız, iş adamla-
rımız, politikacılarımız, profesörlerimiz, yöneticilerimiz, 
hükümetlerimiz ise bu gerçeği bir türlü göremiyor veya 
görmezden geliyorlar. Daha da acısı, birçoğu Türkiye’yi 
mahveden bu politikaları övüyor, destekliyor!

Türkiye Cumhuriyeti iki temel üzerinde kurulmuştur: 
Milli Egemenlik ve Tam Bağımsızlık... Emperyalizm bü-
tün saldırılarını bu temellere yöneltti. Ekonomik ve diğer 
silâhlarını bu temelleri yıpratmak, yıkmak için kullandı. 
Önemli ölçüde başardı da bunu. Peki, nasıl? 

Önce “Truva atı”, sahte demokrasiyi dayatarak, millî 
egemenliği tahrip etti. Bu yoldan bağımsızlık surlarında 
gedikler açtı. Bağımsızlık elden gittikçe, millî egemenlik 
daha da zayıflayarak milletin dışında başka güç odakları-
nın eline geçti. Dolayısıyla millî irade felç oldu. Milletimiz 
artık –yukarda açıkladığım silâhları kullanan- emperyalist 
güçlerle yerli işbirlikçilerin tutsağı durumundadır. Bütün 
kaynaklarıyla, pazarlarıyla sürekli sömürülmektedir. 1938 
yılından sonra ve özellikle 2003 tarihinden itibaren, ne ya-
zık ki Türk milletinin başına gelen budur.
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Türk milleti, kutlu peygamberin mutlu ümmetidir.
Bir Hadis-i kutside Hz. Peygamber şöyle buyurmuş-

tur: “Benim bir ordum vardır, adını Türk koydum 
ve onları doğu ülkelerine yerleştirdim. Herhangi 
bir kavme öfkelendiğim zaman 
Türkleri onların başına musallat 
ederim.”

Kâşgarlı Mahmut’un Divan-i 
Lügat’i Türk adlı eserinde de şu 
Hadis rivayet edilmiştir: “Hz. Pey-
gamber kıyamet alametlerini, ahir 
zaman kargaşalıklarını ve Oğuz 
Türklerinin ortaya çıkışlarını an-
lattıktan sonra demiştir ki, Türk 
dilini mutlaka öğreniniz. Zira mülk 
ve saltanat uzun zaman onların 
elinde kalacaktır.”

 Gerek Hadis’i kutside, gerek 
Hadisi Nebevide Türk adı verilen bu millet, uzun ömür-
lü devlet kurmakla müjdelenmiş, mazlumun derdine 
çare, zalimin zulmüne kalkan, sadece kendi milletine 
değil, âleme nizam vermeye ehil, kutsanmış bir milletir.

Tanrı izin vermiş, bu kutlu millet, uzun zaman 
âleme nizam verip insanlığı yönetmiştir.

Dünyayı Türksüz yaşatmak ve yönetmek sevda-
sında olanlar her daim yanılmışlardır. Tarihi Türksüz 
bırakmanın Sünnetullah’a aykırı oluşunun farkına bile 
varamamışlardır.

Tarihin Türksüzlüğü, tarih bahçesinin gülsüzlüğü-
dür. Nebi’nin, sembolü kırmızı gül, güllerin en güzeli 
ise Türk milleti… Türk’ün olmadığı tarih ölü, bahçe 
renksiz, gül ise solgundur.

Gerek içte gerek dışta, nerede olursa olsun Türk’ün 
örfünü, dilini, töresini örseleyerek yok etmeye çalış-
mak, savaşarak Türk’ü öldürmekten daha beterdir. 
Savaş sonunda ayakta kalanlar ölen milleti diriltir de, 
kültürel manada ölenin dirilme şansı yoktur. En büyük 
soykırım, manevi soykırımdır. Bugün bu soykırım, 
Türk yurdunda bilerek haince, bilmeyerek de gafilce 
işlenmektedir. Bu, kendi elinle kendi başını yakmak 
değil midir?

Ne oldu da âlemi yönetecek olan bu millet, kendi 

soyu tarafından yönetilemez duruma geldi? Burada bir 
yanlış yok mu? 

Şaşkının biri kendi nadasında koşmak için çabalar-
ken “ Tarla mı kesekli yoksa ben mi kaçamıyorum” der. 

Der de elbette şaşırırsın. Tarlaya 
bakmaz isen dikenler kesekler 
içinde kalır; kendine bakmaz isen 
kötürümleşirsin. Her ikisini de ko-
rursan, yol alırsın.

Namus abidesi kır çiçeği genç 
kızlarımızı, meşe palamudu kadar 
sağlam yağız delikanlıları namerde 
muhtaç etmeden okutup, eğitip, 
yetiştirip yurt sathına salmazsan, 
şunu bil ki Yüce Tanrı seni affet-
mez, Kutlu Peygamber sana küser. 
Çünkü O, kıyamaz sana, sadece 
küser. Onun küslüğüne dayanmak 

kolay mı sanıyorsun? Ya o iki hadis’i şeriften ilham 
alarak at üstünde dolaşıp, Türk dilinin lügâtını yazan “ 
Hadis doğru ise amel vaciptir, değil ise aklın gereğidir 
“ diyerek yollara düşen Kâşgarlı Mahmut yüzünü bu-
ruşturur ise ne yapacaksın? Yediden yetmişe herkes için 
geçerli bu sözüm.

Her şeyden geçtik, Türk’ün diyarında Türk’ün yö-
netimini Türk tarafından sağlamamak veya yönetimde 
Türk’ün mağduriyetine sebep olacak herhangi bir 
niyette bulunmak, yanlışa yol açan tüm fiillere ortak 
olmak demektir. Onun için her kim “ titreyip kendine 
dönmek “ istiyor ise, önce niyetini düzeltip, fiil için 
hazırlık yapmalıdır. Niyetin güzelliği fiilin Tanrı tara-
fından gerçekleştirilmesinin sebebi sayılır.

“Aman ne olacak, bir çiçekle yaz mı gelecek?” 
deme. Bütün çiçekler bir arada toplanarak bahçe süs-
lenecek, bahçıvan bahçede dolaşmaya başlayıp ayrık 
otlarını temizleyecek. Tarih değişecek. Talih, Türk’ün 
yüzüne gülecek. Bu, mümkün değil mi? Elbette müm-
kündür. Hem uyanmak hem de uyandırmak gerek.  
Zira bu toprak bu kadar kirliliği taşıyamaz. Bir nevruz 
uyanışı ile bu toprağı yargalayıp uyandırmak gerekiyor. 
Uyandıralım ki; başta Ulu Peygamber, şehitler, derviş-
ler, ermişler, gaziler hepsi mutlu olup bizi kutlasınlar. 

İsmail BOZKURT

KUTLU ÜMMET 
TÜRK MİLLETİ

“Türk dilini 
mutlaka 
öğreniniz. Zira 

mülk ve saltanat 
uzun zaman onların 
elinde kalacaktır.”

(Hz. Muhammed)
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Haşmet ve Hamit çocukluktan beri iki arkadaş ve 
sırdaşlar...  İkisi de ilk mektep kaçkını... Biri şeytanın 
pabucu, diğeri takkesi… Kırk yıldan beri aynı işi birlikte 
yapmaktalar... 

Bir kış günü Haşmet’in 85’lik babası ölür. Defin için 
arkadaşı Hamit’i çağırttırarak babasına kefen aldırır ve 
kefen parasının yarısı kadar da ona ilave para verir. Cena-
ze defnedilir.   

Vakit,  gece yarısı... Cenaze evinden eş dost çoktan 
dağılmış... Haşmet’se bir köşeye sızmış... Hava zifiri ka-
ranlık… Kapıdan biri giriyor içeri, çırılçıplak... Gözleri 
yerinden fırlamış... Bastığı yeri titreten bir hortlak... Bir 
elinde baston, bir elinde kocaman tokmak… Haşmet göz-
lerine inanamaz. “Bu rüya olmalı... Hayır!  Babam öldü, 
ellerimle gömdüm!”  diye düşünürken, ihtiyar, heyula gibi 
üzerine üzerine gelmektedir: 

“-Ulan, eşşek oğlu eşşek!  Sen nasıl bir insansın!? 
Adam mezardaki babasını soyar mı?!”  Doğduğun güne 
lanet olsun!”  naralarıyla yeri göğü inletmektedir.  

Haşmet korkunç manzara karşısında iliklerine kadar 
titrer. Kaçmaya yeltense de korkudan bacakları dolaşır. 
Yerleri tırmalar, girecek delik arar, ama nafile… 

Tokmak tam beynine inecekken ani bir refleksle sıç-
rayınca rüyadan uyanır. Bir de ne görsün, gecenin bir yarı-
sı… Kendisini sedirden düşmüş bulur... “Rüyaymış!” diye 
aldırmaz. Ancak aynı kabus üç gündür yakasını bırakmaz. 
Uykuyu tüneği yitirir. Dördüncü gün sabaha doğru mezar-
lığın yolunu tutar.  Güneşin kulağıyla babasının mezarını 
açar. Baksa ki, babası mezarda çırılçıplak; kefensiz… 

Hemen mezardan döner, arkadaşını bulur:   
“Ulan, ben sana babamın kefen parasından  hissene 

düşeni ödediğim halde, neden gidip babamın kefenini 
soydun, şerefsiz!?“ diye hınçla yakasına yapışır. Arkadaşı 
yemin billâh etse de buna inanmak istemez. Doğruca mah-
kemenin yolunu tutar. İkisi de hemen kadı’nın huzuruna 
çıkarılır. Hamit ısrarla  suçsuz olduğunu iddia edince kadı, 
babasının kefenini soymaktan  şikayetçi olan Haşmet’e: 

“Olayı gözlerinle gördün mü?” diye sorar.
“Hayır efendim.” 
 “Peki, ya şahidin var mı?”    
 “Hayır efendim!”  
“Öyleyse herhangi bir delilin?..”
“Yok, efendim! Ama...” der, duraklar. Sonra  gördüğü 

rüyadan bahseder. Kadı sinirlenir: 
“Yahu bir rüyaya dayanarak sen mahkemeyi nasıl boş 

yere meşgul edersin, be densiz! Ne bileyim senin arkadaşı-
na düşmanlık için böyle bir tuzak kurmadığını?” deyince, 
Haşmet masumane:

“Yemin etsin inanayım, kadı efendi” der. Kadı çaresiz, 

yemine başvurur. Hamit’e: 
“Arkadaşının babasının kefenini soymadığına Allah, 

Kuran, namus ve şerefin üzerine yemin eder misin?” diye 
sorunca, Hamit kırk çeşit yemini yalayıp yutar. Kadı artık 
ikisini de mahkemeden kovmak üzereyken Haşmet  boy-
nunu bükerek:

 “Kadı efendi, sizden bir istirhamım var! Hamit’e bir 
de ben yemin ettireyim. Eğer söyletemezsem vereceğiniz 
her cezaya razıyım.” diye  yalvarır; kadı’yı razı eder. Kö-
şede asılı duran cübbeyi birden geçirir sırtına, dikilir arka-
daşının karşısına: 

“Ey Cafer oğlu Hamit! Unutma, elbet sen de ölecek-
sin!.. Sana bir kez soracağım! Dört gün önce ölen baba-
mın kefenini soymadığına 20’nin 17’si olur musun?” 
diye sorar. Hamit bu söz üzerine bir anda, felce uğramış 
gibi yere yığılır, zangır zangır titremeye başlar… Boğuk 
bir sesle: 

“Tamaaam! Doğruyu söyleyeceğim! Babanın kefenini 
ben soydum!..” diyerek itiraf eder.  

Bu manzara karşısında kadı da bir tuhaf olur, afallar.
Öfkeyle Haşmet’e: 

“Nasıl bir yemin bu, be adam?! Ne demek, 20’nin 
17’si olur musun?! ” diye kükrer. Yumruğunu  sanki onla-
rın kafasına indirircesine  masaya vurur. 

Canlı heykel olur ikisi de... Haşmet diliyle dişinin ara-
sında “Bu bir meslek sırrı kadı efendi!” demekle yetinir.  

Kadı iyice meraklanır. Üstelik kendisini aşağılanmış 
da hissederek hiddetlenir:

“Ne demek meslek sırrı be densiz!?Şimdi ikinizi de 
zindana attıracaüım, bunu açıklamazsanız! Size son kez 
soruyorum! Nedir  bu 20’nin 17’si?!” diye haykırır.

Kadı’nın  şiddetli ve kesin tavrı karşısında Haşmet 
daha fazla duramaz: 

“Kadı efendi, açıklarız,  ama bir şartımız var.”der. 
Kadı iyice küplere biner: 
“Siz kimsiniz ki, bir mahkemeye şart koşuyorsunuz be 

densizler?” diye bağırır, yumruğunu  yine masaya indirir.
  Kısa bir sessizliğin ardından kadı çağırır zabiti:
“At bunları zindana, akılları başlarına gelinceye ka-

dar yatsınlar!” emrini verir.
İkisini de bir korku sarar.  Haşmet imdat ister gibi 

elini kaldırır:
 “Af buyurun kadı efendi, bunca hayatınız boyunca 

mesleğinizle ilgili, sizinle mezara kadar gidecek hiç bir 
sırrınız yok mu?” deyince, kadı’nın fes başından fırlar; 
ama cevap da veremez,  yutkunur. Zabiti dışarı çıkartır. 
Haşim’e döner:

 “Nedir şu şartınız, hele bir söyleyin bakalım?” de-
yince, ikisi birden:   

Osman KARABABA
karababaosman@hotmail.com

20’nin 17’si OLUR MUSUN?
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“20’nin 17’sini açıklarız, ancak bizi hiçbir şekilde 
cezalandırmayacağınıza söz verirseniz!” derler. Kadı’nın 
söz vermesi üzerine Haşmet başlar anlatmaya: 

“Kadı efendi, bu havalede biz kırk yıldır tek mezar 
soyguncusuyuz. Bu güne kadar nice Müslim gayrimüslim, 
zengin fakir, âlim cahil, hacı hoca, kadı, memur, büyük kü-
çük, erkek kadın ayırt etmeden herkesin mezarını soyduk; 
çırılçıplak sırlarına vakıf olduk. Nice altın, gümüş dişler, 
küpeler, yüzükler, takılar... Türlü kumaşlardan kefenler… 
Ölüyle birlikte gömülmüş nice paha biçilmez özel eşyalar 
geldi geçti elimizden. Yani bizim de geçimimiz bu işten...   

Dört gün önce babam öldü. Arkadaşım babamı soy-
masın diye ona hissesine düşen kefen parasını peşin öde-
dim.  Babam üç gecedir “Sen benim kefenimi nasıl soyar-
sın!” diye  korkunç bir şekilde rüyama giriyordu.  Bu rüya 
üzerine mezarlığa gittim, babamın kabrini açıp baktım ki, 
ne göreyim, babamın kefeni soyulmuş... Şaşırmadım tabii. 
Çünkü, ikimiz birlikte bu işe soyunduğumuz günden beri 
bu havalede bizden habersiz bir kuş dahi uçamayacağını 
ikimiz de biliriz kadı efendi!  Bu yüzden babamın kefenini 
soyacak kişi, arkadaşımdan başka kimse olamazdı. Beni 
asıl düşündüren şey, kırk yıllık ortağım ve tek sırdaşımın 
bana neden ihanet ettiğidir.”

Kadı’nın merakla dinleyişinden cesaret alan 
Haşmet’in dili açılır: 

“Kanun gereği kamunun önünde herkese yemin ettiri-
lebilir. Ancak hırsızdan, yolsuzdan, yalancıdan, azandan, 
kalpazandan... yeminine sadakat beklemek ahmaklıktır! 
Olmayan bir şeyin üzerine yemin ettirmek, kanunla-
rın acziyetidir. Şerefi olmayana Kuran kar etmez! Lafla 
adaletin sağlandığı bir dünya olabilir mi? Namus ve şeref 
ortadan kalktığı için kadılara hürmet vardır. Gördüm 
ki, kişiler mal, mülk, makam, mevkii, saltanat için, değil 
sırdaşını, anasını bile satarmış!” diye anlatırken, merak-
tan patlamak üzere olan kadı: 

“Yeter be kes! Hele sen şu 20’nin 17’sine gel!” diye 
uyarınca Haşmet bir müddet susar. Sonra:

“Bakın kadı efendi! Kırk yılda 20 kadı mezarı denk 
geldi. 20 kadı mezarından 17’sinde tüyler ürperten kor-
kunç bir manzarayla karşılaştık.  17 cesedin gövdesi in-
san, başları eşek kafasıydı.” 

…!?
*
Bunun üzerine artık kadı’nın nasıl bir davranışta 

bulunduğu bilinmez; ama bir gerçek var ki, her devirde 
20’nin 17’si bulunacaktır.

Âşık Seyrani’nin;

“Mahkeme meclisi icat olduğu 
Çeşme-i rüşvetin ahmaklığından
Kaza bela âlem dolduğu
Kazların kadıya uçmaklığından”  diye Osmanlının 

son dönemlerinde adalet dağıtanları ölüm pahasına hicvet-
mesi boşuna değildi!

Ve günümüzde;
Almanların “asrın soygunu” diye nitelendirdiği fitre, 

zekât, yardım toplayan Deniz Feneri’ni yobazlığın karanlı-
ğında soyanların Almanya’da mahkum, Türkiye’de tahliye 
edilmesi… Domuz bağıyla 188 kişiyi öldürüp 84 kişiyi 
yaralayan Hizbullahçıların dışarı salınması… 

26 kişinin tecavüz etmesiyle oturamadığı için 4 kez 
ameliyat geçiren 13 yaşındaki kız çocuğu Mardinli N.Ç’ye 
ve nice buna benzer kadın tecavüzlerine “kendi rızası” 
damgasını vuran adaletin “Utanç Davası”na dönüşmesi…

Nasıl bir adalet(!) ama.
Yasama, yürütme ve yargı;  hayali örgütlerle orduya 

kumpas kuranların ve kurduranların elinde, “paralel”, 
“haşhaşi”” tuzluk” teranesiyle edilmişse maskara...

Çağa damga vuran “Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, 
Oda TV, Askeri Casusluk, Şike, Gizli Belge, 28 Şubat, 
Madımak, Zirve Yayınevi... “ gibi, şeytana pabucu ters 
giydiren nice girift davalar yaratılmışsa...

Yok hükmünde sayılmışsa Anayasa... 
Nice siyasi yolsuzluklar ve skandallar olmuşsa mar-

ka... HSYK, AYM, YSK  kumandalaşmışsa... Millî iradey-
le türbanlanan nice hırsızlıklara Allah ortak edilerek berat 
verilmişse..

 Nedir bu Türk adaletindeki kapkara yama?
Hâkimin savcıyı, savcının emniyeti, emniyetin aske-

ri, hırsızın polisi düzmece isnatlarla mahkum ettirmesi... 
“Tek Adam”ın saltanatı  için “başkanlık” ucubesini dayat-
ması...

Siyasi iktidarın; hırsızlık, yolsuzluk, kalpazanlık,  
yalan dolan, her türlü sahtekârlık üzerine kurduğu siyasi 
düzenle halife, 2. peygamber, mehdi yaratması..

Siyasi rantlar için 4+4+4’lük heyula eğitimle şekillen-
dirilen dinci ve kinci âmin korosuna İstanbul’da Kâbe’ler, 
pastadan Kuran’lar üretilmesi...           

Nasıl bir  muamma?! 
Saltanatlarının uğruna BOP eksenli, 30 bin insanın 

kanını içen katilden “çözüm süreci” adında put yonttuğu 
iyot gibi ortadayken... Toplumun yaklaşık %80’inin yargı-
ya hiç güven duymadığı bir ülkede… 

Sorumlular kafasını gömerse kuma...
        Saltanat putlarının kaidesine konacak amin tayfala-
rının imalatı için, dershanelerin kapatılarak yetim, fakir, 
yoksul, kimsesiz milyonlarca öğrencinin özel eğitim hak-
kı engellenerek cahil ve çaresiz bırakılması, insan hak-
larına, insanlık şerefine ve anayasaya aykırılığı gün gibi, 
kan gibi, Kuran gibi gerçek iken bu yobazlığa ve ilkelliğe 
Anayasa Mahkemesinin aylarca suskunluğu niçindir?  
         Çünkü adalet sarıhumma!.. 
        Ülkeyi idare edenlerin Meclis’teki 1500’e yakın yüz 
kızartıcı, ağır suç, utanç dosyalarının dokunulmazlık nane-
siyle adalet önüne çıkarılmaması... Dünyanın gözü önünde 
hırsızlık yapan ayakkabı kutularının, sıfırlanmış milyon 
dolarların, ülkeyi dolandıran, hırsız ve soyguncu 17-25 
Aralıkların üstünün çarşaflanması... 

Adalette “20”nin 17’si”nin tezahürü değil mi?
Ne dersiniz?

 …!?
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KUTLU DOĞUM HAFTASI ve 
İNSAN OLDUĞU UNUTULAN PEYGAMBER

Galip AYATA

Hafta boyunca ulusal ve dinci kanallarda kutlu doğum 
haftası bahane edilerek, isimlerinin önü kalabalık ünvanlı, 
kariyerli adamlarla, narlı- nurlu, namlı hatipler, habbeli-
ler kubbeliler, takkeliler cübbeliler şanlı peygamberimiz 
Muhammed(A.S.)’i anlatmak için hurafe ve menkıbe ya-
rışına girdiler. Kimisi uçurdu, kimisi kaçırdı. “Allah’ın 
nurundan yaratıldı” diyerek âdetâ insanlıktan çıkardılar. 
Halbuki bütün peygamberler gibi peygamberimiz de bir 
insandı.

Bunu peygamberimizin kendisi defalarca söylemiş, 
Kur’an da birçok ayetinde onun insan olduğuna özellikle 
vurgu yapmıştır. 

“De ki: Rabb’imi tenzih ederim. Ben sadece beşer bir 
elçiyim”1 
1) 17 İsra/93

“Ben ancak sizin gibi bir insanım”.2 
“Peygamberleri onlara, biz ancak sizin gibi birer insa-

nız, dediler”3 
O da bizim gibi doğumundan ölümüne kadar bir insan 

olarak yaşamış, bizim gösterdiğimiz bütün davranışları 
göstermiştir. Hz. Peygamberin hayatı incelendiğinde bunu 
en açık biçimde görmemiz mümkündür. Yemiş, içmiş, ev-
lenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş; sokaklarda, pazarlarda 
yürümüş, alış-veriş yapmış, savaşmış, barışmış, kızmış, 
hoşnut olmuş, kırılmış, darılmış, sevinmiş, üzülmüş, has-
talanmış ve bütün canlılar gibi ölmüştür. Haşa böyle bir 
şey olur mu? Peygamberimiz hiç ölür mü? (!) Bizim anlı 
şanlı hatiplerimize göre o ölmemiştir, mezarında sağ ola-
rak yatmaktadır. Selâm gönderenin selâmını alır, adının 
2) 18 Kehf/ 110; 41Fussilet/6
3) İbrahim/11
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anıldığı sohbetlerde bulunur, bazı insanları ziyaret eder…
O, lânet peygamberi değil rahmet peygamberidir, 

düşmanlarının bile kötülüğünü istemez. Taif’te kendini 
taşlayanlara “Allah’ım onlar bilmiyorlar, kavmime hida-
yet ver” diye dua eden O’dur. O, eli tesbihli bir pir-i fani 
değil -Muhammed Hamidullah’ın “İslâm Peygamberi” 
isimli eserinde kaydettiğine göre- irili ufaklı 234 sava-
şa katılan eli kılıçlı bir peygamberdir. Bedir’de, Uhut’ta, 
Huneyn’de düşmanlarına beddua da etmiştir. Bu zatların 
yanlarındaki soru soran adamlar da kendilerine göre, ama 
kazın ayağı öyle değil. Bunları 
bir soran çıkabilir ve soruyoruz? 
“Bi’r-i Mâune” olayını nereye ko-
yacağız? Arkadaşlarından yetmiş 
kişinin acıklı bir şekilde şehit edil-
me olayından sonra, bir ay boyun-
ca kıldırdığı her sabah namazının 
arkasından Kunut duası okuyarak 
beddua ettiğini Buharî şöyle nakle-
diyor: “Ri’l, Zekvan, Usayye, Benî 
Lihyan kabileleri düşmana karşı 
Resulullah’tan yardım istediler. 
Resulullah, Ensar’dan kurra dedi-
ğimiz yetmiş kişiyi (Kur’an öğret-
mek için) onlara gönderdi. Bunlar 
gündüz odun toplar, geceleri na-
maz kılardı. Bi’r-i Mâune denilen 
yere geldiklerinde kendilerine ha-
inlik edildi ve öldürüldüler. Olayı 
Resulullah öğrenince bir ay sabah 
namazlarında Kunut okuyarak 
Ri’l, Zekvan, Usayye, Benî Lihyan 
kabilelerine beddua etti.”4 

Gelelim Resulullah’ın mezarın-
da sağ olarak beklediği iddiasına: 
Kur’an’da kabirdeki insanın dirile-
ceği konusunda herhangi bir ayet, 
ibare, işaret ve ima dahi yoktur. 
Üstelik peygamberimize hitaben 
“Şüphesiz sen de öleceksin, onlar 
da öleceklerdir. Sonra şüphesiz siz 
kıyamet günü Rabb’inizin huzu-
runda muhakeme edileceksiniz”5 
diye buyrulmaktadır. Ölen kişi 
mahşerde dirilecek ve ilk defa ora-
da hesap verecektir.

Mü’min suresinin 11. ayetinde “Ey Rabb’imiz, Sen bizi 
iki kere öldürdün, iki kere dirilttin” denilmiştir. Bakara su-
resinin 28. ayeti de aynı şeyi bildirir. İnsan öldükten sonra 
ancak mahşerde dirilecektir. Kabirde dirilmek, diri durmak 
diye bir şey mümkün değildir. Kabirde insanı diriltirseniz, 
Kur’an’ın bu ayetlerine aykırı olarak üç kere öldürmüş ve 
üç kere dirilmiş olursunuz. 

Bu konunun aydınlatılması için Mü’min suresi 11. aye-
tin tefsirlerdeki yorumlarına bir göz atmakta fayda vardır:

 “Kişinin birinci ölüm (yokluk) hali, ana rahmindeki 
can verilinceye kadarki hali. Birinci dirilme: ana rahmin-
de can verilerek dünya hayatına gelişi ve ecel gelinceye 
kadarki halidir. Babanın sulbünde iken spermi yok etti. 

4) Buharî, Meğazî 29/1-5
5) Zümer 30-31

Yerine et, kemik, deri vs. yaptı. Dünya hayatına tastamam 
getirdi hayat verdi” (Taberi)

“Nefha-i ilâhîden önceki haline ölü denmiştir. (Baka-
ra 28) Dirilme: Ölümden sonraki dirilme”(Ruh-ul Beyan) 
“Hayat dünya hayatı, ölüm: dünya hayatını bitiren ölüm” ( 
Saffat, 58. Elmalı) “1. Ölüm: Ana rahminde ruh üflenme-
den önceki hal,” (Fizilâli’l-Kur’an) “1. Ölüm ana rahmin-
deki ilk cansızlık halidir. Hayat ise: ölümden sonra diril-
me” (dünyaya gelme) (Celâleyn)

İbn Abbas ve ibnMes’ud’a göre de “ilk ölü hali baba 
sulbünde ölü halde idi. Ruh üflene-
rek can verildi (1. Ölüm 1. Hayat); 
sonra ecelle ölürler, tekrar dirilip 
mahşere giderler (2. Ölüm 2. Di-
rilme)”. 

Görüldüğü gibi ölenin kabirde 
dirilmesi diye bir şey söz konusu 
değildir.

Bu zatların peygamber efendi-
mizi aşırı överek diğer peygam-
berlerle yarıştırmaları ve etrafında 
mitolojik halkalar oluşturmaları 
onu beşer üstü bir konuma getire-
rek adeta insanlıktan çıkartmakta-
dır. Nerede ise Yahudilerin Üzeyir 
(A.S.)’ı, Hristiyanların İsa (A.S.)’ı 
-hâşâ- “Allah’ın oğlu” diyerek çı-
kardıkları düzeyin de üzerine çı-
kartmakta ve hatta daha da ötesine 
götürmektedirler. Öyle ya bizim 
peygamberimizin onlardan neyi 
eksik(!)ti?  “Evvelü ma-halaga’l-
lahu’n-nûrî (Allah ilk önce benim 
nurumu yarattı)” uydurma hadi-
sini dayanak yaparak daha ileri 
gitmişler, “Hz. Muhammed ya-
ratılış olarak ilk, ama gönderiliş 
olarak son peygamberdir” demiş-
lerdir. İşi tasavvufa ihale ederek, 
“Allah’ın onu kendi nurundan, 
bütün kâinatı (insi, cinni) de pey-
gamberimizin nurundan yarattığı” 
noktasına getirmişler. “Levlâke 
levlâklemahalaktül eflak” diye 
hadis uydurarak “Sen olmasaydın 

felekleri (evreni) yaratmazdım” demişler, Allah’ın bir in-
sanın hatırı için bütün kâinatı yaratıp yaratmayacağını akıl 
dahi etmemişler, “neden?” diyememişlerdir. Evrenin onun 
yüzü suyu hürmetine yaratıldığını anlatanlar, Yahudi ve 
Hiristiyanların Üzeyir ve İsa için söylediklerinin başka bir 
versiyonunu söyleme durumuna düşmüşler, Allah’ın nu-
rundan yaratılan Hz. Muhammed’in onun bir parçası olma 
anlamına geleceğini düşünmeden, İsa ve Üzeyir (A.S.)’la 
yarıştırarak onlardan daha üstün bir mertebeye çıkartmış-
lardır. 

Bununla da kalmamışlar, “Allah’ın başkaları tarafından 
görülmek istediğini, insanın aynaya bakıp kendini beğen-
diği gibi beğenilmek istediğini”6 bu güne kadar dillendir-
mişler, tasavvufun dinin en güzel yaşanma biçimi olduğu-
nu, menkıbeler uydurarak dinle ilgisi olmayan hurafeleri, 

6) Keşfu’l-Hafa 2/132

“Ey cin ve insan 
topluluğu içinizden 
size ayetlerimi 

anlatan ve bugünle 
karşılaşacağınıza dair 
sizi uyaran peygamberler 
gelmedi mi? “, “Allah 
meleklerden de elçiler 
seçer insanlardan da. 
Şüphesiz Allah işitendir, 
görendir.»,  “(Allah’ın 
emirlerini) onlara 
iyice açıklasın diye 
her peygamberi yalnız 
kendi kavminin diliyle 
gönderdik. Artık Allah 
dileyeni saptırır, dileyeni 
de doğru yola iletir. 
Çünkü O, güç ve hikmet 
sahibidir.“
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maalesef din olarak benimsetmişlerdir. Veli olarak takdim 
ettikleri insanların Allah’la toplantılar yaptıklarını, yüz 
yüze görüştüklerini, hatta kendilerinin de Allah’ın bir par-
çası olduğunu söylemişlerdir. (Mevlânâ’nın: “Sen ne isen 
ben oyum”, Mansur’un “enel- Hakk’ını” hatırlayalım.)

İns ve cinnin adını anmışken meşhur ilim adamları-
mızın peygamberimizin “Rasul-üs sağaleyn (insanların 
olduğu gibi cinlerin de peygamberi)” olduğunu anlatması 
konusuna da Kur’an’dan bir cevap verelim. Hiçbir yönden 
cinlerle bir benzerliği olmayan, görmediği ve gerçek sure-
tiyle görülmesi mümkün olmayan bir varlığa insan nasıl 
peygamberlik yapabilir? Allah Teâlâ her cinse kendi cin-
sinden peygamber göndermiş, cinleri cinlerle, melekleri 
meleklerle, insanları insanlarla uyarmıştır.

“Ey cin ve insan topluluğu 
içinizden size ayetlerimi anlatan 
ve bugünle karşılaşacağınıza dair 
sizi uyaran peygamberler gelme-
di mi? “7, “Allah meleklerden de 
elçiler seçer insanlardan da. Şüp-
hesiz Allah işitendir, görendir.»8,  
“(Allah’ın emirlerini) onlara iyice 
açıklasın diye her peygamberi yal-
nız kendi kavminin diliyle gönder-
dik. Artık Allah dileyeni saptırır, 
dileyeni de doğru yola iletir. Çün-
kü O, güç ve hikmet sahibidir.” 
ayetlerinden bunu öğreniyoruz.

Peygamberimizin Mirac’dan 
dönünce terinin yere damladığını 
o terden kırmızı gülün bittiğini, 
gülün kokusunu peygamberimi-
zin kokusundan aldığını, onun 
için peygamberimizin kırmızı 
gülle temsil edildiğini Tahir-ül-
Mevlevî’nin Mesnevî şerhinden 
nakille söylemeye devam edi-
yorlar. Allah’ın bitkileri yarattı-
ğı günden beri gülün de dünyada 
bulunduğunu düşünmek dahi is-
temiyorlar. Bununla kalsalar iyi, 
peygamberin kokusunu duymak 
isteyenlerin kırmızı gülü koklaya-
bileceklerini anlatıyorlar.

“Peygamberimizin sırtında güvercin yumurtası ya-
hut küçük yumruk büyüklüğünde Peygamberlik mührü 
olduğu ve üzerinde “Muhammed Resulullah”, başka bir 
rivayette mührün içinde “Allahuvahdeh”dışında ise “İz-
hephaysuşi’tefeinnekemansur/muzaffer (istediğin yere git, 
şüphesiz sen muzaffer olursun)” ibarelerinin yazılı oldu-
ğu9,  hem gölgesinin yere düşmediği hem de bunun tam 
aksine çocukluğundan beri üzerinde bir bulutun sürekli 
gölge ettiğinden bahsedilmektedir. Hatta hacca gidenlere, 
başlarındaki din görevlileri, Medine’de peygamberimizin 
mescidinin karşısında bulunan mescid-i Gamame’nin10, 
bunun hatırasına yapıldığını, bulutun peygamberimizin 
evinden çıkar çıkmaz hareket ederek onu gölgelediğini 

7) Enam 130
8) Hac 75
9) Osmanlı padişahlarının tuğralarında “muzaffer daima” yazısının 
bulunması bu inançtan olabilir mi, diye düşünmeden edemiyorum.
10) “Gamame”, bulut demektir.

anlatmaya hâlâ devam etmektedirler. Eğer böyle bir mü-
hür olsaydı ve böyle bir bulutun onu sürekli gölgelediğini 
görselerdi, fesahat ve belâğatlarını Kur’an’la yarıştırmaya 
kalkacak kadar ileri olan bir toplumda bir tane bile müşrik 
kalmazdı. O mührü ilk önce onu büyüten amcalarının gör-
mesi ve iman etmesi gerekmez miydi? Üstelik Ebu Cehil 
denilen adam Ebu’l Hikem11 olarak anılan bir adamdı ve  
hepsi de akıllı insanlardı. Halbuki O’na amcalarının bir 
kısmı dahi inanmamışlardır. 

Bu konuda Prof. Hayri Kırbaşoğlu, hadis kitaplarında 
hadis diye nakledilen “tükürüğünün şifa olduğu, aç yatıp 
tok kalktığı, onun cennetten Allah tarafından yedirilip içi-
rildiği,  gölgesinin yere düşmediği, çünkü onun bizzat ışık 
(nur) olduğu; gözlerinin uyuduğu halde kalbinin uyuma-

dığı, idrarının ve gaita(dışkı)sının 
temiz olduğu, dışkısını toprağın 
yarılıp yuttuğu ya da buhar olup 
uçtuğu, dışkısının miskler gibi 
koktuğu, ağzından mis kokuların 
yayıldığı, otuz-kırk erkeğin cinsel 
gücüne sahip olduğu, bu konuda 
Davut (A.S.)’la yarıştırıldığı, hatta 
onu da geride bırakarak ona dört 
bin erkeğin cinsel gücünün verildi-
ği, cesedinin çürümediği, kabrinde 
canlı olduğu, yiyip içtiği, kendisi-
ne selâm verenlerin selâmını alıp 
mukabele ettiği” ile ilgili rivayet-
ler tek tek kaynak metodolojisi, 
hem isnat tetkiki ile hem de metin 
tenkidi açısından uzun uzun ince-
lenmiş ve bunların kabul edilemez 
rivayetler olduklarını delilleriyle 
göstermiştir.12 

Sonuç olarak: Peygamberler 
Allah Teâlâ tarafından seçilmiş 
özel, ahlâkı mükemmel güzel in-
sanlardır. Şüphesiz bizden farklı 
çok yönleri de vardır, ama onları 
yüceltmek adına adeta tanrılaştı-
rarak insan üstü mitolojik varlıklar 
halinde algılamak en büyük hata-
dır. Kur’an’ın emrettiği gibi inan-

mak da, İslâm’ı yaşamak da peygamberimizin sünnetidir. 
Ümmet-i Resulullah’ın, sünnet-i Resulullah üzere inanma-
sı ve İslâm’ı yaşaması en büyük dileğimizdir.

Dini doğru bilmememizin günahı ne Kur’an’ın, 
ne de Müslümanlarındır. Dini bize böyle öğreten din 
âlimlerimizindir. Bu âlimler İslâm’a genel olarak nakil-
ci Gazali felsefesiyle yaklaşmış, akılcılığı ilke edinen 
ve savunan Maturidi anlayışını dışlamışlardır. Ümme-
ti Resulullah’ın, sünneti Resullullah üzere inanması Ve 
İslâm’ yaşaması en büyük dileğimizdir.

11) Hikmetin babası
12) Alternatif Hadis Metodolojisi 338-340 Kitabiyat, Ankara 2002

“Dini doğru 
bilmememizin 
günahı ne Kur’an’ın, 

ne de Müslümanlarındır. 
Dini bize böyle öğreten 
din âlimlerimizindir. Bu 
âlimler İslâm’a genel 
olarak nakilci Gazali 
felsefesiyle yaklaşmış, 
akılcılığı ilke edinen 
ve savunan Maturidi 
anlayışını dışlamışlardır. 
Ümmeti Resulullah’ın, 
sünneti Resullullah 
üzere inanması ve İslâmı 
yaşaması en büyük 
dileğimizdir.“
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 YOLSUZLUK ve RÜŞVET 
NASIL ÖNLENİR?

Medenî insanların, global ticaretin, 
ahlâksızlaşan toplumun, gelişmekte 
olan ülkelerin en büyük derdi; yolsuz-
luk, rüşvet, torpil ve hâmil-i karttır.

Ülke yönetimlerini ele geçiren insan-
lar; toplumu yönetmekten ziyade kendi 
çıkar ve menfaatlerini düşünmekteler. 
“Nasıl zengin oluruz?”, “Nasıl köşe dö-
neriz?”, “Olanaklardan nasıl faydalanı-
rız?”, “Eş-dost, oğul-akrabayı nasıl kol-
larız?” derdine düşmekteler.

Makamlara oturmadan, köşeleri 
tutmadan önce, parmağındaki yüzük-
ten başka serveti olmayanlar, yazlık 
için bir dostundan anahtar isteyenler, 
sıradan arabaya binen insanlar; bir de 
bakıyorsunuz ki bir eli yağda, öbür eli 
balda.

İtibar ve sınıfları yükselirken, keseleri 
dolmuş, banka hesapları kabarmış, lüks 
ve israfın içine düşüvermişler. Katlarına 
kat, yatlarına yat, servetlerine servet katıvermişler.

İyi hoş da:
Bu derenin suyu, nereden gelmekte?
Böyle bir makam ve köşeye oturanların; siyasî görüş 

ve inançları ne olursa olsun (Çok az bir kısmı hariç) ortak 
noktaları; köşe dönmeleri ve mal-mülk sahibi olmalarıdır.

Köşeleri dönerken, mallarına mal katarken hiçbir inanç 
sisteminden korkmadıkları gibi sosyal baskıdan da çekin-
mezler.

Onların ortak savunma noktaları; kimi zaman 
halkçılıktır, kim zaman dindir, kimi zaman Allah’tır, 
İslâm’dır, kim zaman milliyetçiliktir.

Fark etmiyor.
Yolsuzluk, rüşvet, torpil ve hâmil-i kartların önüne na-

sıl geçilir? Bu haksızlık ve vicdansızlık nasıl önlenir?
Bunlar anahtar sorulardır.
Bunları önlemenin en etkin ve çıkar yolu; TBMM’yi 

düzeltmekten geçer.
Seçim Yasasını ve Siyasî Partiler Yasasını değiştirmek-

le işe başlanmalıdır. Milletin vekilini 
millete bizzat seçtirmelisiniz ki vekil, 
seçmenin sorumluğunu ve baskısını 
üzerinde her an hissetsin.

Milletvekilliği, bir köşe dönme, meş-
hur olma ve övünç merkezi ve makamı 
olmaktan derhal çıkarılsın.

Vekiller, “karşılarında hazır olda 
durma” konumundan, “yüksek maaş 
ve olağanüstü haklar ve koruma 
kalkanı”ndan çıkarılmalı, emeklilik ve 
bazı kıyak olanaklardan uzaklaştırıl-
malıdır.

Genel başkanlar, “eleştirilemez, değiş-
tirilemez; vekilleri belirleme makamı” ol-
maktan çıkarılmalı ve sadece koordinas-
yon yapar hale getirilmelidir.

ABD ve kimi gelişmiş ülkelerde oldu-
ğu gibi iki dönem şartı getirilmeli. Yanlış 
yapan TBMM üyesi, sınıfı ve konumu ne 
olursa olsun, derhal yargılanma ve dışlan-

mayla karşı karşıya kalmalıdır.
Her TBMM üyesi, bakan, başbakan, müsteşar, da-

nışman, daire müdürü ve yatırımcı makamlarda görev 
alanlar; gerçek mal beyanında bulunmalı.

Haksız kazanç ve mal edinimi olanlar için “Nereden 
ve Nasıl Buldun Yasası” çıkarılmalı ve onlara “bu men-
kul ve gayrimenkulleri nasıl ve nereden kazandın” diye 
sorulmalıdır.

Makul ve geçerli açıklamayı yapamayanlar, bulun-
dukları görevlerden derhal uzaklaştırılmalı, adalete teslim 
edilmeli, haksız kazançları da devlete gelir olarak devre-
dilmelidir.

Onun için de, derhal ve ivedilikle; “Nereden ve Nasıl 
Buldun?” yasası çıkarılmalıdır; çıkarılmaz ise bu soygun 
ve yolsuzluğun hakkından gelmek oldukça zordur.

Bugünkü yapısıyla TBMM’si böyle bir YASA çıka-
rabilir mi?

Esen kalınız.                                                              

Nazım PEKER

“Makamlara otur-
madan, köşeleri 
tutmadan önce, 

parmağındaki yü-
zükten başka serveti 
olmayanlar, yazlık için 
bir dostundan anah-
tar isteyenler, sıradan 
arabaya binen insan-
lar; bir de bakıyorsu-
nuz ki bir eli yağda, 
öbür eli balda.”
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OKUMA/MA 
ALIŞKANLIĞIMIZ

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk emri: OKU! 
Bunu her fırsatta herkes her yerde söylüyor, ama değişen 
bir şey yok; okumuyoruz. Peygamberimiz, “Beşikten me-
zara kadar ilim öğreniniz.” buyuruyor; “İlim talep etmek 
kadın erkek bütün mü’minlere farzdır.” diyor, ama dikka-
te alınmıyor. Hz. Ali’ye, -onun şahsında tabiî ümmetine 
de- “Ya öğretici ol, ya öğrenici ol, ya dinleyici ol! Sakın 
dördüncüsü olma!” demişti. Halkımızın büyük çoğunluğu 
dördüncüsü oldu.   

İşte basit istatistik bilgileri:
Memleketimizde kitap, ihtiyaç mad-

deleri arasında 235. sırada bulunuyor.
Halkın düzenli kitap okuma alışkanlı-

ğı ABD’de %12, Japonya’da %14, İngil-
tere ve Fransa’da %21 iken memleketi-
mizde kitap okuma oranı on binde birdir. 

Birleşmiş Milletler’in araştırmasına 
göre, okuma alışkanlığı sıralamasında-
Türkiye 173 ülke arasında 86. sırada 
bulunuyor. 

Memleketimizde dergi okuma alış-
kanlığı %4, gazete okuma alışkanlığı 
%22, radyo  dinleme alışkanlığı % 24, 
televizyon seyretme oranı %95’tir. Tele-
vizyon pırogramlarının hali de malûm…

Okumaktan çok dinlemeyi seven bir 
milletiz. “Söz gümüş ise sükût altındır.” 
“El iki söylerse sen bir söyle!”“Söze 
dinlemek yolundan gir.” Bunlar bizim 
büyüklerimizin tavsiyeleridir.

Bu sözlerin farklı yorumları da ol-
makla beraber, dinlemenin konuşmaktan 
ileride olduğunu anlatmaktadırlar. Bu 
dinlemenin de bazen, “koca koyunun ka-
val dinlediği” gibi olduğu durumları var-
dır. Yeri gelmişken şunu da belirtelim: Konuşmak başka, 
anlatmak başka; dinlemek başka, anlamak başkadır.

Hatibi dinleyen iki kişiden biri diyor ki: “Adam ne 
konuştu!...” Diğeri de aynı kelimeleri kullanıyor: “Adam 
ne konuştu?” Bunun biri dinleyen, biri anlayandır.  

Almanya’da iken okumama alışkanlığımız üzerine 
biraz kafa yormuş, basit incelemeler, karşılaştırmalar yap-
mıştım. Almanlar çok okuyor. Trende, tramvayda, uçakta, 
parkta, doktorda, hastanede, yanlarında hep kitap vardır; 

açıp okuyorlar. Küçük çocuğu ile doktora gelen bir kadın, 
sırası gelinceye kadar, bekleme odasındaki çocuk kitap-
larından seçtiği hikâye veya masal kitaplarını açıp, hafif 
sesle, dizine yasladığı çocuğuna okuyor. Yetişkinler de 
sırası gelinceye kadar, ya yanında getirdiği kitabı veya 
orada hazır bulunan dergileri okuyor. Almanya’da yayın-
lanan her dergi, her doktor muayenehanesinde düzenli 
olarak bulundurulmaktadır. 

Soru: Taa ana okulundan başlayarak 
üniversiteye kadar beraber büyüyen bir 
Türk ve bir Alman gencinden Alman ola-
nı okuyor da, Türk olanında bu alışkanlık 
neden yok?

Cevabını bir fıkra ile verelim: Padişah 
su kenarında dolaşırken bir çingenenin, 
bebeğini soğuk suya daldırıp daldırıp 
çıkarttığını görüyor ve hemen müdahale 
ediyor:  “Ne yapıyorsun böyle? Bebeği 
hasta edeceksin.” “Hasta olmaması için 
çelikliyorum sultanım.” diye karşılık 
veriyor çingene… Gözü ile gördüğü bu 
hadiseye aklı yatan padişah, doğan be-
beğine aynı işi yapınca çocuk zatürreden 
ölüyor. O da öfke ile çingeneye koşuyor. 
“Ben de senin yaptığın gibi yaptım, ama 
bebek öldü.” deyince çingene diyor ki: 
“Onun babası da çeliklenmiş mi idi?” 
“Hayır!” diyor padişah. “O halde sonuç 
normaldir sultanım.” diye bağlıyor mese-
leyi çingene…

Çocuklarımızda okuma alışkanlığının 
zayıf olmasının müsebbibi ailelerdir. 
Kendisinde bu alışkanlık olmayan an-
ne-babalar küçük bir gayretle evlâtlarını 
okumaya alıştırabilirler. Bunun için ev-

lerde mutlaka, küçük de olsa bir kütüphane bulunmalıdır. 
Her evin bir haftalık okuma saati olmalı. Anne veya baba-
nın tespit ettiği bir hikâye veya roman ailece okunup din-
lenmeli; üzerinde konuşulmalıdır. (İlk başta fikir kitapları 
uygun değildir.)

Anne veya baba çocuklarına okuduğu bir kısa hikâye 
veya masalı yarıda keserek tamamlanmasını çocukların-
dan istemeli, onların tahminleri aile içinde müzakere edil-
meli, sonra metin aslından tamamlanmalıdır.

Hamza ERAVŞAR
“Oğlum Ali, senin tek eksikliğin yirmi dört saatte otuz saat 
okumamandır.” Fethi Gemuhluoğlu

“Çocuklarımızda 
okuma alışkan-
lığının zayıf 

olmasının müsebbibi 
ailelerdir. Kendisinde 
bu alışkanlık olmayan 
anne-babalar küçük 
bir gayretle evlâtlarını 
okumaya alıştırabilir-
ler. Bunun için evlerde 
mutlaka, küçük de 
olsa bir kütüphane 
bulunmalıdır. Her 
evin bir haftalık oku-
ma saati olmalı. Anne 
veya babanın tespit 
ettiği bir hikâye veya 
roman ailece okunup 
dinlenmeli; üzerinde 
konuşulmalıdır.”
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Hikâye, masal, romandan seçilen bir bölüm çocukların 
dikkatini çekebilmişse okuma kesilerek kalan kısmın ço-
cuklar tarafından okunmasının yolu açılabilir.

Anne-babanın temin ettiği, çocuk seviyesine uygun bir 
kitaptan, çocuğun seçeceği bir sayfayı okumasını istemesi 
de bir yoldur.

Takvim yapraklarının arkasında faydalı bilgiler bu-
lunmaktadır. Anne, gözünün iyi seçemediğini belirterek, 
çocuğundan onu kendisine okumasını isteyebilir. 

Evde birkaç kardeş var ise onlar arasında kitap tanıtma 
günleri tertip edilebilir. Her hafta birisi bir kitabı tanıtır.

Bir Arjantinli şu değerlendirmesi ile sanki bizi anlatı-
yor:

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman cümlelerden 
korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümle-
leri basitleşince düşünceleri de basitleşti.

Bir gün noktayı kaybetti. Sözün sonunu bağlayamaz 
oldu. Ne dediği anlaşılmıyordu.

Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak bir 
sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. 
Artık ne bir şeye kızıyor ne de bir şeye seviniyordu.

Bir süre sonra soru işaretini kaybetti. Artık soru sor-
maz oldu. Hiçbir şey ama hiçbir şey onu ilgilendirmiyor-
du. Ne kâinat, ne dünya, ne de kendisi umurundaydı.

Bir kaç sene sonra iki nokta işaretini kaybetti. Artık 
davranış sebeplerini başkalarına açıklayamaz oldu.

Ömrünün sonuna doğru elinde yalnız tırnak işareti 

kalmıştı. Kendisine ait 
bir tek düşünce yoktu. 
Yalnız başkalarının 
düşüncelerini tekrarlı-
yordu.

Son noktaya gel-
diğinde düşünmeyi, 
okumayı unutmuş va-
ziyetteydi.

Türk Dil Kurumu 
yetkilileri Türkçemiz-
de söz, deyim, terim 
ve ad olmak üzere; 
616.767 söz varlığı 
bulunduğunu açıklıyor. 
Buna rağmen günlük 
300-400 kelime ile 
konuşuyoruz. Yazma 
işi hepten kalktı, test 
var her yerde… Genç, 
doğru dürüst bir cümle 
yazmadan üniversiteyi 
bitiriyor.“Böyle gece-
nin hayr umulur mu 
seherinden?”

TEBRİK

Kayseri’de kurulan ilk konfederasyon olan 
“TÜM -İŞ  KONFEDERASYONU”nun 1. Olağan 

Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2015 Pazar 
günü yapılmıştır. Yeni seçilen heyeti tebrik eder, 

başarılar dileriz.

***

17 Mayıs 2015 Pazar günü İstanbul Bahçelievler 
Nikâh Dairesi’nde hayatlarını birleştiren Büşra 

POLAT’la İsmail BENLİ çiftine ömür boyu 
mutluluklar ve esenlikler dileriz.

***

14 Mayıs 2015 Perşembe günü Kayseri Çırağan 
Düğün Salonu’nda hayatlarını birleştiren Ebru 
MERMER’le Mehmet Akif  ULUTOPÇU çiftine 

ömür boyu mutluluklar ve esenlikler dileriz.

***

Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesinin 
26 Nisan 2015 Pazar günü yapılan Olağan Genel 
Kurul Toplantısında yönetime seçilen başkan Dr. 

İsmail ULUSOY ve yönetim kuruluna başarılar 
dileriz.
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İnsanların toprağı işleyerek kültür altına aldığı ürün-
leri hem ihtiyaçları doğrultusunda kullanmasına hem de 
ekonomik kazanç elde etmesine tarım denir. İlk yerleşim 
yerlerinden biri olan Anadolu’da, çok çeşitli tarımsal fa-
aliyetler eski devirlerden beri sürdürülmüştür. Tarımsal 
etkinliklerin yoğun olarak sürdürülmesinde Anadolu’nun 
coğrafi özelliklerinin etkisi büyük olmuştur. 

Son bin yılda Anadolu’ya tam olarak hâkim olan Türk-
ler için de tarımsal faaliyetler hep ön plânda tutulmuştur. 
Selçuklular ve Osmanlılar döneminde toprakların mülki-
yeti devletin olmuş ve kullanma hakkı kişilere verilmiştir. 
Özellikle Osmanlılardaki toprak düzeni, tarımsal faaliyet-
lere önemli ölçüde yön vermiştir. Bu dönemde tarım politi-
kaları, askerî varlığın oluşturulması, vergilerin toplanması 
ve büyük şehirlerin gıda ihtiyacının karşılanması amaçla-
rına hizmet etmiştir. 

Osmanlı döneminin sosyal, kültürel ve ekonomik tarihi 
hakkında bilgi veren Tahrir Defterlerindeki kayıtlar nüfu-
sun %80-90’ının tarımsal faaliyetlerden gelir elde ettiğini 
göstermektedir. Osmanlının gelişme döneminde (15 ve 16. 
yüzyıl) çiftçiler sahip oldukları üretim aracına göre adlan-
dırılmış ve buna göre kategorilere ayrılmıştır. Köylüler ta-
sarruflarındaki arazi büyüklüğüne göre çift, nîm, bennâk, 
caba, mücerred gibi sınıflara ayrılarak vergilendirilmişler-
dir. Köylü, ırsî ve ebedî kiracı olarak toprağı işlemekte-
dir. Köylü topraktaki tasarruf hakları karşılığında devlete 
vergi ödeme yükümlülüğüne sahip olmuştur. Bu vergilerin 
toplanması makam ya da kişilere belirli görevler karşılı-
ğında bırakılmıştır. Bu kişiler “sahib-i arz” olarak anılmış-
tır. Fethedilen topraklar miri rejim uyarınca “dirlik”lere 

ayrılıp buralarda sahib-i arzlar görevlendirilmiştir. Sahib-i 
arz, bu görevleri karşılığında devlete silâhlı asker (cebeli) 
yetiştirmek, donatmak ve gerektiğinde savaşa katılmakla 
mükellefti.

 Köylü, toprağını terk edemez yükümlülüğü ile bir an-
lamda özgürlüğü sınırlandırılmış, terk ettiğinde ise geri 
getirilmiştir. Toprağını nadas dışında 3 yıl üst üste işle-
meyen çiftçiden “çift bozan” veya “leventlik akçesi” adı 
altında toprağın boş kalmasından doğan zararları ödemek 
için vergi alınmıştır. Gerileme dönemi ile birlikte toprak 
düzeni de yenilenemeyince tımar sistemi de Tanzimat Fer-
manı (1839) ile kaldırılmıştır. Kapitülasyonlarla iç pazar, 
gümrüksüz ithal mallara açık olduğu için üreticiler rekabet 
edememiş ve bu üretim dalından beklenen sonuç yeterin-
ce alınamamıştır. Kapitülasyonlar altında ezilen Osmanlı 
Devleti, 1878-1913 yılları arasında her yıl ortalama 75 bin 
ton un, 65 bin ton pirinç ve 10 bin ton buğday ithal etmek 
zorunda kalmıştır. Bu nedenle her yıl yaklaşık 12 milyon 
altın lira ödenmiştir. 

Cumhuriyet döneminin tarımla ilgili ilk önemli politi-
kaları, 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ve 1926 
yılında Medenî Kanunun kabulü ile çiftçilerin toprak 
mülkiyeti hakkının resmen gerçekleştirilmesi olmuştur. 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 1945 yılında 4753 sayı 
ile çıkmış ve bu kanunla vakıf, özel idare ve belediyele-
re ait araziler ve 5 bin dönümü geçen özel mülk araziler 
kullanılarak topraksız çiftçilerin topraklandırılması amaç-
lanmıştır. Bu kanunla hazine arazileri dağıtılmış, fakat yan 
tedbirler alınamadığından yeterli başarı sağlanamamıştır. 
İlk taban fiyat uygulaması 1947 yılında toplam üretimin 
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%13’ü alınarak tütünde başlamıştır. 
Planlı ekonomi dönemi tarım politikaları
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında (1963-1967), 

fiyatlara müdahale yerine üretim girdilerinin desteklen-
mesi ön plâna çıkmıştır (DPT, 1963). İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında (1968-1972), tarımın desteklenmesi-
ne ve tarımsal fiyat politikalarına daha az önem verildiği 
görülmektedir (DPT, 1967). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında (1973-1977), tarımsal destekleme kapsamına alı-
nan ürünlerde yüksek fiyat politikasının uygulanması, iç 
fiyatlarla dünya fiyatları arasında büyük bir fark oluşması-
na neden olmuş ve bunun kapatılması için fon kurulması 
önerilmiştir (DPT, 1973).

Yıllar Hedef Gerçekleşme
1963-1967 4,2 3,2
1968-1973 4,1 3,1
1974-1979 3,7 2,2
1980-1984 5,3 0,3
1985-1989 3,1 1
1990-1995 4,1 1,6
1996-2000      2,9-3,7 1,7
Ortalama 4 1,9  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında (1979-1983), 
tarımsal üretim hedeflerine ulaşmak için dar ve orta ge-
lirli üreticilerin destekleneceği, destekleme fiyatlarının 
ürünün özelliğine göre ekimden ve hasattan önce açıkla-
nacağı, fiyat ve müdahale alımları yanında tarımsal eği-
tim, örgütlenme ve ucuz girdi teminine de önem verileceği 

belirtilmiştir (DPT, 1979). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında (1984-1989), tarımsal fiyat ve gelirlerde istik-
rarı sağlamak, pazarlamayı kolaylaştırmak, mevcut ara-
zinin özelliklerine, iç ve dış talebe uygun bir üretim ya-
pısıyla verimliliği artırmaya yardımcı olmak esas olarak 
kabul edilmiştir (DPT, 1985). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında (1990-1994), beşinci plânda olduğu gibi “istikra-
rı sağlayacak, pazarlamayı kolaylaştıracak ve ekilen arazi-
ye, iç ve dış talebe uygun bir üretim yapısıyla, verimliliğin 
artırılması esastır” denilmiştir (DPT, 1990). Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında (1996-2000) “Tarımsal Poli-
tikalar ile İlgili Yapısal Değişim Projesi”, Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında (2001-2005) ise “Genel Tarım 
Politikaları” başlığı altında tarım sektörü ile ilgili ilkeler 
ve politikalar benzer bir şekilde ele alınmıştır (DPT, 1996; 
DPT, 2001). Plânlı dönemde uygulanan politikalar, hedef-
leri tutturma konusunda başarılı olamamıştır. Özellikle ta-
rım sektöründe hedeflenenlerin çok gerisinde kalınılmıştır.

Tarım sektöründe çalışanların oranı sürekli azalmıştır. 
Cumhuriyetin kurulduğu yıl tarım sektörünün GSMH için-
deki payı %42.8 iken, 1970’li yıllarda %36.0, 1980 yılında 
%25, 1990 yılında %16, 2000 yılında  %13.5, 2003 yılında 
ise %12.6 düzeyine düşmüştür. Türkiye’de tarım sektörü-
nün GSMH’deki payının giderek azalması, sanayileşme ve 
hizmetler sektörlerinde gelişmeye daha çok önem verilme-
sinin bir sonucudur. 

Türkiye dünyanın önemli tarım üreticisi ülkesi konu-
mundayken artık bu önemini kaybetmektedir. Mazot, güb-
re ve ilâç fiyatlarına yapılan zamlar tarım üreticilerinin 
belini kırmıştır. Ayrıca üreticilere güvence sağlayacak des-
tekleme alımlarının yapılmaması ve taban fiyatlarındaki 
düşüklük nedeniyle tarımsal üretim azalmaktadır. Şöyle ki 
bazı ürünlerde hiç üretim yapmamak daha kârlı hale gel-
miştir. Bu nedenle Türkiye tarımda büyük oranda dışa ba-
ğımlı hale gelmiştir.  Bu yılki yüksek çıkan enflasyon fiyat-
larında tarımsal ürünlerin etkisi büyük olmuştur. Tarımda 
kendi kendine yeterli ülkeden dışa bağımlı bir ülke konu-
muna gelmemiz yüksek enflasyonu tetiklemiştir.2014 yılı-
na ait TÜİK raporlarına göre soğan ithalâtı 29 kat, lâhana 
ithalâtı 39 kat, nar ithalâtı  %136, karpuz ithalâtı %122, 
kırmızı mercimek ithalâtı %179, antep fıstığı ithalâtı %63, 
mandalina ithalâtı %63, kaysı ithalâtı %54, bezelye ithalâtı    
%29, pirinç ithalâtı %47, kuru fasulye ithalâtı %38 yeşil 
mercimek ithalâtı %29 ve nohut ithalâtı %27 artmıştır. 
Dünya fındık üretiminin %78’ine sahip olan ülkemiz 6 bin 
ton fındık ithal etmiştir. 4 milyon 100 bin ton buğday ve 6 
ton çavdar ithal edilmiştir.

Türkiye yukarda sayılan birçok üründe dünyanın en 
çok üretim yapan ülkeleri arasında yer almaktaydı. Buna 
rağmen ülkemiz tarımsal ürünlerde büyük oranda dışa 
bağımlı hale gelmiştir. Özellikle AKP hükümetlerinin uy-
guladığı yanlış tarım politikaları ülkemiz tarımına büyük 
darbe indirmiştir. Ancak ülkemizin dünyadaki büyük eko-
nomik krizlerden tarım sayesinde kurtulduğu unutulma-
malıdır. Türk milletini refah ve mutluluğu büyük ölçüde 
tarıma bağlıdır.
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Maşlah, Anadolu’da unutulmaya yüz tutmuş bir kı-
yafettir. Yaygın ve doğru anlamı ile maşlah; Anadolu 
kadınlarının dövme yünden veya kıldan, kökboyaları kul-
lanarak renklendirdikleri iplerle tezgâhlarda dokudukları, 
damatların (güvey) düğün günü üzerine pelerin gibi aldı-
ğı, motifli, yöresel bir üst kıyafettir.  

Türk Milletini meydana tüm unsurlar, tarih ve kültür 
konusunda çok hassas davranmışlardır. Türk toplumları 
arasındaki bağ, tarih boyunca büyük göçler yaşanmasına 
rağmen kopmamıştır. Türklerde bireyin kendi toplumun-
da, sosyal statüsünü belirleyen ve töresi gereği giymek 

zorunda olduğu bir giyim şekli vardır. Aslında bu durum 
bir zorunluluktan çok, geleneğin insanlara sunmuş olduğu 
bir yaşama biçimi anlayışıdır. Geleneksel öğeleri içeri-
sinde barındıran bir giysi bize, tarihi süreçte ait olduğu 
toplulukla ilgili pek çok bilgi sunabilir. Bu bilgiler kişinin 
duygu durumunu yansıttığı gibi, hangi şartlar altında bu 
giysileri kullandıkları konusunda da bize bazı bilgiler 
verebilmektedir. Türk milleti savaşta, barışta, misafirlik-
te, ev sahipliğinde, düğünde, sevinçte, kederde ve yasta 
kısaca her insani duygusuna göre kıyafetler kullanmıştır. 
İçinde bulunduğumuz toplumda farkında olmadan ya-
şadığımız o kadar çok tarihi kökleri olan geleneğimiz 
vardır ki; bizim atalarımız bunları çoğunlukla Orta Asya 
bozkırlarından getirmiş vatan edindiğimiz bu topraklarda 
yaşatmışlardır.        

Kayseri’nin kuzey doğusunda yer alan Felahiye 
İlçesi’nin İsabey Köyü vardır. Bu köy inançları ve ya-
şam biçimi bakımından tipik bir Anadolu Türk köyüdür. 
Buraya yerleşenler 1550 li yıllarda Erzurum - Horasan 
ve/veya Halep - Tarsus üzerinden gelen Türkmenlerdir. 
Buranın halkı kendilerine “Türk” derken, daha sonra bu 
bölgede kurulan diğer köylere Türkmen demişlerdir. İsa-
bey Köyü’nde bir alperen köyünün temel özelliklerinden 
karadut, palamut (pelit) ağacı, dede, yatır, ziyaret (ziraat), 
bezirhâne ve tamga gibi ögeleri bulmak mümkündür.  
Ancak yurtdışı işçi göçleri sonucu ekonomik refahın 
getirdiği kültürel aşınma inanılmaz boyutlara ulaşmıştır.  
Yaşadığımız bölge neresi olursa olsun derin izlere sahip 
Türk kültürel değerlerinin izleri silinmeden kayıt altına 
alınması gerekmektedir. Maşlah denilen bu kıyafet de 
kültürel değerlerimizden bir tanesidir. 

Maşlah Nedir ve  Ritüeli Nasıl Yapılır

Annem ve babam bir gün düğünlerini anlatırken ba-
bamın son düğün günü maşlah diye bir kıyafet giydiğini 
anlatmışlardı. Daha sonra izlediğim Kırım, Özbekistan, 
Türkistan, Kazakistan ve özellikle Kırgızistan’a ait düğün 
belgesellerinde aynı kıyafetin bu gün bile kullanıldığına 
şahit oldum. İsabey Köyü halkından bilgisine başvur-
duğum başta babam Ramiz Ergeç (78) ve dayım Ömer 
Erciyas (93)… olmak üzere ve ayrıca kendi düğünlerinde 
maşlah giyenlerden detaylı bilgiler edindim. Bu bilgiler 
ışığında açıklamak gerekirse; Maşlah, Akdağ (Çayırşey-

Güvey Kıyafeti
MAŞLAH

Seyit Ali ERGEÇ
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“Maşlah, damadın (gü-
vey)  gelini kız evin-
den almaya giderken 

giydiği ve gerdek gecesi 
gelinin gelinlik sayılan el-
biselerinin üzerine bıraka-
rak üzerinden çıkardığı bir 
pelerinidir. Maşlah önceleri 
düğünü yapılan damat ta-
rafından muhafaza edilir,”

hi- Çayıralan) bölgesinde daha geniş ve güncel ifadesi ile 
Kayseri – Yozgat – Sivas üçgeni dediğimiz alanda, çok 
uzun zaman kullanılmıştır. Dokuma tezgahlarında  “çeh-
ri” denilen bir bitkinin kök boyası kullanılarak boyanmış 
yün iplerle dokunur.  Maşlaha bazı 
yörelerde “kirkit abası” da denilmekte-
dir. Kirkit bir dokuma tekniğidir. Aba 
ise kalın yünlü kumaştır. Aba ile maş-
lah kumaşı aynıdır. Aralarındaki temel 
fark maşlah hâkim yakalı ve kapşon 
dediğimiz başlığı var iken, aba yakasız 
yelek şeklindedir. Bu yönüyle maşlah 
benzerlerinden ayrılır. Maşlahta hâkim 
renk doğal yün renkleridir. Kırmızıya 
boyanmış yün, maşlah içinde desenli 
bir biçimde kullanılır. Güveyi düğün 
töreninde kırmızılı maşlah giyerek,  
Türk’lerin inançlarında yer alan göre 
kötülükten korunduğuna inanılır. Son-
raları kökboyası kullanılarak değişik renklerde maşlah 
yapıldığı bilinmektedir.  Maşlah kumaşına erkeklerin güç 
ve başarı duygularını içeren çok çeşitli figürler işlenir. 
Ahlâk ve karakter motifi olan sekizgen yıldız motifi kul-
lanıldığı da olmuştur. Bugün hâkim yaka dediğimiz şekil-
de gümüş veya altın renkli sırma ile işlenmiş bir yakası 
vardır. Maşlahın etek ve yaka boyu yine gümüş işlemeli 
sırma bordürlüdür. İşlemeler padişah kaftanlarına veya 
kadınlara ait bindallı denilen kıyafet işlemelerine çok 
benzer. Bu işlemeler tamamen kıyafet ustasının mahareti 
ile ilgilidir. Eskiden Anadolu’da düğünler umumiyetle 
işlerin daha az olduğu, hasadın ve gelirin daha çok ol-
duğu güz aylarında yapıldığından dolayı, maşlahta birde 
başlıklı (kapşonlu)  örtü vardır. Bu örtü kişiyi yağmurdan 
ve soğuktan korunmak için şapka gibi kullanılır.Maşlah, 
damadın (güvey)  gelini kız evinden almaya giderken giy-
diği ve gerdek gecesi gelinin gelinlik sayılan elbiselerinin 
üzerine bırakarak üzerinden çıkardığı bir pelerinidir. Maş-
lah önceleri düğünü yapılan damat tarafından muhafaza 

edilir, yeni düğün sahibi en son kimin düğünü olduğunu 
bildiğinden bu kişiden alarak kendisi kullanıp bir sonraki 
düğün sahibine vermek üzere muhafaza ederdi. Bu şekil-
de uygulama nesilden nesile devam ettiriliyordu. Daha 

sonraları ise kültürel aşınmanın bir 
işareti olarak maşlahın bir ve birkaç 
sahibi olmuştur. İhtiyaç halinde dü-
ğün kâhyası tarafından bu sahibin-
den temiz şekilde emaneten alınarak 
yine temiz şekilde sahibine teslim 
edilerek muhafaza edilmiştir. İsabey 
Köyü’ndeki son maşlah kıyafeti 
“Karabekirler kabilesinde” muha-
faza edilmiş ve bugün hayatta olan 
kişilerin ifadelerine göre 1970li yıl-
larda en son köy halkından Haydar 
Sarı giymiştir. Fakat bu maşlah di-
ğer maşlahlar gibi orijinal olmayıp, 
kullanılış amacı itibariyle maşlah 

sayılmaktadır. Son maşlah hacca giden birisi tarafından 
satın alındığından Arap kültürü etkisindeki motifler içeren 
ipeksi bir kumaştan yapılmış pelerindir.Maşlahla ilgili 
yazılı kaynaklara ulaşamadım. Ancak güçlüklere rağmen, 
bugün bile, canlı kaynaklara ulaşmak kolay ve mümkün. 
Tarih, edebiyat, sanat ve kültürel yönü ile ele alınmayan 
maşlah, tarihin derinliklerinde kaybolmadan hak ettiği 
değeri bulmalıdır. İster adı Damat Kaftanı (Maşlah) ol-
sun ister, Padişah Kaftanı olsun bu kıyafeti büyüklerimiz 
onurla ve gururla yüzyıllar boyu kimi zaman yaya, kimi 
zaman bir at üstünde, düğünlerin varlıklı ya da yoksul bir 
kimseye ait olduğuna bakılmaksızın kendi düğünlerinde 
giyerek taşımışlardır. Küçülen Dünyamızda toplumları 
bir adım öne çıkaracak değerler, sahip oldukları bilim 
ve teknolojik seviyenin yanında, korumaya muvaffak 
oldukları kültürel mirasları olacaktır. Bize düşen görev 
atalarımıza olan saygı gereği kültürel değerlerimizin ya-
şatılmasına hiç olmazsa bilinmesine fırsat vermektir.
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(Bir dakika sonra öleceğini bilerek canını değil bizleri 
aziz bilerek kendilerini  namlunun  ucuna süren yürekli 
insanlara dair…)

Çanakkale’de dillerdeki anlatım gücünün tükendiği 
emsalsiz  bir  var olma  mücadelesi  verdi  bu toprakla-
rın fedakâr insanları. Mücadeleleri hangi kelimeyle, hangi 
şiirle, edebiyatın insan ruhunu yücelten hangi türüyle an-
latılırsa anlatılsın tarife güç yetmiyor. Fedakârlığın  ken-
dinden vazgeçişin âbideleştiği toprakların nasıl bir mahşer 
yerine büründüğünü  anlatmaya güç yetmiyor. Bir metre-
kareye altı bin merminin yağdığı bir can pazarında  gör-
mediği  göremeyeceği yüzler için kendi canından vazge-
çişin muhteşem ruh gücünü  vatan sevgisine bağlayarak 
bir dakika sonra öleceğini bile bile kendini sipere süren bu 
insanlar ardlarından üzerinde rahat  yaşadığımız  toprak-
ları  bizlere emanetleri olarak bıraktılar. Emanet kelimesi 
anlam kökü itibarıyle “emniyet” demektir; emniyette tutu-
lan  yani zarara uğramaması için korunan, kollanan ihanete 
uğratılmayan anlamındadır.

Her yıl çeşitli  anma törenlerinde emanetlerini  aldı-
ğımız  bu yüce ruhlu şehitlerimiz anılır ve emanetlerini  
koruyacağımız dile getirilir. Anma törenleri sadece  kahra-
manlıkları  dile getirme ortamları değildir. Fedânın sırrına 
erenlerin ruh gücüyle karışıp onları anlama, bilinç yenile-
me  ve onlara geleceğe dair yürekten  bir söz verme, gele-
ceğe de bu verilen sadakat sözleriyle daha güçlü bakabilme 
iradesinin ortaya konduğu ortamlardır. Anmalar söz veriş, 
yemin ediştir. Oysa  ben 18 Mart Çanakkale Zaferinin ka-
zanıldığı  son güne kadar olan  büyük mücadelenin ruhunu 
toplumun içselleştirebildiğini  düşünmüyorum. Çünkü bu  

sözleri yerine getirdiğini söyleyen bir toplumun yaşayışın-
da birbirine olan saygı ve bağlılığında ciddi  noksanlıklar 
hatta vahim hasarlar görüyorum.

Çanakkale’de  perişan ve yokluğun koynunda birbirine 
en güzel yardımlaşma, sırt sırta verme, bir lokma aşını, bir 
damla suyunu,bir tutam tütünü  paylaşma örneklerini ve-
ren bu  insanların çocukları bugün bireysel, ben merkezci 
bir ruhla yaşıyorlarsa, dünyanın iki üç yalancı  nimeti için 
birbirleriyle kıyasıya didişip muhataplarını yok etme, evi-
ni ocağını yıkma mücadelesi veriyorlarsa, selâmlaşmayı 
unutmuşlar, verdikleri selâmın bile çıkar hesaplarını ya-
pıyorlarsa, vatan üzerinde yaşayanların geleceğini kurtar-
mayı namus bilenlerin çocukları  insan olmanın, dik duruş-
luluğun namusunu  yitirmiş, kendilerine ait olmayan - ki 
buna türlü şekillerde tacize, tecavüze uğrayan kadınlarımız 
da dahildir- kutsallara uzanabiliyorlarsa, aziz bilmemiz 
gereken değerlere el ve dil uzatıldığında ‘adam sende’cilik 
yapabiliyorlar, umursamaz biçimde  sadece  kendi rahat 
alanlarının bekçiliğini yapıyorlar, aç açıkta olan, ocağın-
da ateş değil dert tüten insanlara karşı mezar sessizliğine 
bürünüyorlarsa, ağlayan bir yetimin başını okşayamıyor, 
darda olan insanlarına yetişemiyorlar, lüks tutkusuyla in-
san olmanın her türlü değerini değiş tokuş edebiliyorlar 
akıp giden hayatın içinde bir an durup insan yüzleriyle 
birbirlerine sarılıp kucaklayamıyorlarsa Çanakkale ruhu-
nun mücadele özünü anlayamamışlar, bunca anmalar boşa 
gitmiş  ve bir an evvel düzelemeyecek olursak da geleceğe 
dair en güzel umutlarımız karanlıklara gömülecek kendi 
bencilliğimizin  kör kuyusunda yok olacak demektir.

18 MART’IN ARDINDAN
Özlem AKŞİT
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Yazı, insanoğlunun belki de en büyük icadı. Binlerce 
yıldır nice söz, yazı kıyafetini giyinerek salındı meydan-
larda. Kimi yüzyıllarca itibar gördü kimi daha görücüye 
çıktığı anda öldü. 

Her yazı, içinde gezdiği milletin nakışını barındır-
malıdır. Reklamı yapılan, destek ve yardım gören, bize 
sunulan yazılı ürünler bu doğrultuda olmalıdır; fakat kar-
şılaştığımız şu üç örnek bize ne yazık ki durumun böyle 
olmadığını gösteriyor.

1. Türk Dil Kurumunun çıkarmakta 
olduğu Türk Dili dergisinin Nisan 2015 
Sayısı’nda yayımlanan bir hikâyede Türk-
lerle Rumların barış içinde yaşadıkları, 
Yunanların işgalleriyle işin tersine döndüğü 
anlatılmaya çalışılmış; fakat bu gerçekleş-
tirilememiş. Öyküde eşkıya Sarı Hamdi ve 
çetesi hem Türklere hem Rumlara zulme-
der. Göç etmek zorunda bırakılan, silâhsız, 
masum ve mazlum Rum kervanını soyar ve 
tüm kervanı çoluk çocuk demeden katleder. 
Ayaklarına taş bağlayıp göle atar ve göl 
kıpkırmızı kesilir. Rum çetecisi Yorgo’dan 
ve onların Türklere zulmünden de söz edil-
se de öykünün geneline Rumların trajedisi hâkimdir. Üs-
telik Rum çetecilerin yaptıkları yalnızca birkaç paragrafta, 
ayrıntıya inilmeden, basit ifadelerle söylenip geçilir. Sarı 
Hamdi’nin Rumları katledişiyse tafsilâtlıca anlatılır. Öykü 
okunduğunda, Türklerin “masum Rumları” katlettiği izle-
nimi oluşmaktadır.

Hikâyenin tam da asılsız Ermeni soykırımı iddialarının 
tartışıldığı nisan ayında yayımlanması da ilgi çekicidir.

Şu köhne acun üzerinde bizden daha çok acı çekmiş 
bir millet var mı acaba? Ediplerimiz, en başta bizim acı-
larımızı anlatmalıdır. Rum komandolarının 20 Temmuz 
1974’te Doğruyol mevzisinde esir aldığı ve uçurumdan 
atarak şehit ettiği 20 Türk mücahit, anlatılmaya değmez 
mi? EOKA-B örgütünün kadın, kız demeden günlerce 
tecavüz edip sonunda çocuklarla beraber katlettiği Türk 
köylülerinin hiç mi kıymeti yok? Ermenilerce topyekûn 
katledilen Van’ın Zeve köylüleri görmezden mi gelinmeli? 
Ya Akdamar Kilisesi’nin bulunduğu, tecavüz adası hâline 
getirilen Akdamar adasında namuslarıyla birlikte hayatla-
rını da kaybeden, ırzlarını korumak için göle atlayan iffet 
abidesi Türk kadınlarının yaşadıkları, yazılmayı hak etme-
yen adi vakalardan mıdır? Ve daha onlarcası, yüzlercesi…

2. TRT’de bir öykü kitabının tanıtımı yapılıyor. Yazar, 
örnek bir öykü okuyor kitaptan. Öyküde bir kadın, ev-
lendiğinin ertesi gününde karanlıklar içinde kalır. Dünya 
aydınlıktır; ama o, güneşi göremez. Sonunda bir arkadaşı 
ona, birinin gölgesinde kaldığını, gölgeden kurtulursa 

aydınlığa kavuşacağını söyler. Bunun üzerine kadın, koca-
sından boşanır ve yeniden aydınlığa kavuşur.

Bu kısa öykünün üslûbunda bir edebî değer bu-
lunmamakla birlikte öykü; Allah’ın buyruğu, Hazret-i 
Peygamber’in sünneti, toplumun temel taşı olan aile kuru-
munu, evliliği de zararlı göstermiyor mu?

3. Millî eğitim müdürlüğü öğrencilere deneme sınavı 
yapıyor. Deneme sınavı kitapçığını inceliyoruz. Kitapçık-

ta yabancı kültür telkin eden o 
kadar çok ifade var ki! Birkaç 
örnek verelim: “ABD’nin Kali-
forniya eyaletinde…”, “ABD’li 
Golfçü Brooks Keopa kazandı.”, 
“ABD’deki Kent State Üniver-
sitesi..”, “ABD’de her yıl…”, 
“BBC’de geçen…”, “İtalya’da 
büyük bir şirketin…”, “Efes 
Artemis Tapınağı…”, “İtalyan 
lezzetleri…”, “… Hollanda ve 
Belçika hava kuvvetleri…” Bu 
örnekleri yadırgamamızın ana 
nedeni, bu ifadelerin Türkçe 
sorularında geçmesidir. Türkçe 

testinde yazım yanlışı, anlatım bozukluğu, dil bilgisi, pa-
ragraf soruları var. Bu sorularda bu ifadelere yer vermenin 
manası nedir? Söz gelimi, kesme işareti bilgisini ölçen 
soruda “ABD’de her yıl… etkinliği düzenlenir.” yerine 
“Eskişehir’de her yıl Nasrettin Hoca şenlikleri düzenle-
nir.” dense ne olur? İtalyan lezzetleri yerine Türk mutfa-
ğından, Artemis Tapınağı yerine Selimiye Camisi’nden, 
Hollanda Hava Kuvvetleri yerine Türk Yıldızları’ndan -ki 
eskiden Anadolu Kurtları’ydı- söz edilse ne kaybederiz? 
Doğrudan ve dolaylı olarak bir şeyler fısıldamaz mı bu 
cümleler insana, hele ki genç zihinlere? Psikoloji ilminde 
de yeri yok mudur bunun?

Basit gibi görünen; ama ince düşünüldüğünde hiç de 
hafife alınamayacak bir öneme sahip bu üç örnek gösteri-
yor ki yazınımız tam olarak millî bir kimlikte değil. Özel-
likle resmî kurumların doğrudan ya da dolaylı, bilinçli 
veya bilinçsiz olarak millî kimliği zedeleyici yayımlarda 
bulunması kabullenilemez. Türk milletinin diliyle yazılan, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırlarında yayımlanma 
olanağı bulan, Türk okuyucusuna seslenen her türlü yazılı 
ürün, millî bir bakış açısına sahip olmalıdır. 

“Herkes bir özleyişle yaşar.” diyor şair. Çok şey mi 
istiyoruz acaba? Okuduğumuz yazıda, izlediğimiz filmde, 
dinlediğimiz müzikte, çarşıda, pazarda, sokakta… kendi-
mizi, ülkemizi ve milletimizi bulmak istiyoruz yalnızca.

Çok şey mi istiyoruz?

MİLLÎ PENCEREDEN BAKMAK
Bilgehan AYATA

“EOKA-B örgütünün 
kadın, kız demeden 
günlerce tecavüz 

edip sonunda çocuk-
larla beraber katlettiği 
Türk köylülerinin hiç mi 
kıymeti yok? Ermeniler-
ce topyekûn katledilen 
Van’ın Zeve köylüleri gör-
mezden mi gelinmeli?”
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Ermeni Soykırımı” İddiaları Bağlamında Bir Deneme

BOĞAZLIYAN / GÜRDEN KÖYÜ 
ERMENİLERİ

Bu yazıda, Avrupa’ya şirin gözükmek isteyen ahmakla-
rın Kürt Nemrut’a kalemini kırdırdıkları millî şehidimizin 
kaymakamlık yaptığı Boğazlıyan ilçesinin vergi kayıtları 
ve nüfus dağılımıyla ilgili Osmanlı arşivlerindeki bir bilgi 
aktarılıp yorumlanacaktır. Bu belge ve bilginin Ermenile-
rin Boğazlıyan’ın bu köyüne ne zaman geldiğini göster-
mesi bakımından çok çarpıcı ve önemli olduğunu düşü-
nüyoruz.

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ilk ve son kez olarak 
vergi gelirlerini tespit etmek (ki, muhtemelen Osmanlı’dan 
Batılıların -sözüm ona- alacaklarını tahsil) amaçlı taşınır 
taşınmaz malların dökümününün çıkartıldığı bir çalışma 
yapılmıştır. Devrin Maliye Nezaretinin yaptırttığı bu araş-
tırma, defterler halinde Osmanlı arşivlerinde mevcuttur. 
Bizim burada sunacağımız delil “Boğazlıyan Temettuat 
Defterleri”ndendir. Söz konusu defterler, Prof. Dr. Musa 
Şaşmaz yönetiminde Niğde Üniversitesinde bir yüksek li-
sans tezine konu olmuştur. Aşağıda yapacağımız değerlen-
dirmeler de bahsi geçen bu tezden yorumlanmıştır.

Bahse konu olan köyle ilgili söyleyeceklerimiz, 
Boğazlıyan’ın Ermenilerin de yaşadığı az sayıdaki diğer 
köyleri (merkez dışında 8 pare köy) için de geçerlidir. İlk 
sakinlerinin torunlarının halen yaşamaya devam ettiği bu 
köy Boğazlıyan’ın yaklaşık 18 km doğusundaki Gürden 
(Yazıkışla) köyüdür. Defterdeki bilgilere göre Gürden 
köyü 1844-45 yıllarında 17 hane, yaklaşık 85 nüfusludur. 
Köyün sadece iki hanesi Türk’tür. Köyün 650 dönüm eki-
lir arazisi çoğu büyükbaş olmak üzere toplam 246 adet de 
hayvanı vardır. ...

Defterde dikkatlerden kaçırılmaması gereken mühim 
bir ayrıntı var ki, köyün kuruluş tarihinin tespiti bakımın-
dan fevkalâde önem arz etmektedir. Köydeki 17 haneden 
“kardeş olan(hane sahibi) sadece iki kişi vardır” denmek-
tedir. Ailelerin başka başka hanelere bölünebilecek kadar 
büyük olmadığı dikkate alınırsa kayıtların yapıldığı 1844-
45 tarihinde bu köyün çok eski bir yerleşke olmadığı ko-
laylıkla anlaşılacaktır. Bu ipucu bize köyün takriben 30-
40 yıl önce kurulmuş olabileceği sonucuna götürür; yani 
Gürden köyü tahminen 1800 yıllarında kurulmuş olsa ge-

rektir. Bölgenin en eski yerlileri gibi sunulan Ermenilerin, 
Boğazlıyan’a bağlı bu köye yaklaşık 1800’lü yılların ba-
şında gelmiş olmalarının çok önemli bir tespit olduğunu 
belirtmek isterim.

Bu tarihte Gürden’e komşu olan köylerin tamamı Türk 
köyü olup hemen hepsinin kuruluşları da 1800’lerden çok 
daha gerilere gitmektedir. Meselâ Gürden’in 17 hane oldu-
ğu tarihte hemen onun 3-5 km güney doğusundaki Türk-
men köylerinden  Acırlı köyü 56 hane, batısındaki Oğul-
cuk köyü 19 hanedir.

Ermenilerin Gürden’e yerleştikleri tarihlerde bir Türk-
men kolonisi de Gürden’in yaklaşık 3 km doğusundaki Ya-
zıkışla mevkiine yerleşmiştir. Kayıtlarda,  “Torunoğulları 
Cemaati”, bir yerde de “Alabaşlı Aşireti”  olarak geçen 
bu ailelerin Yazıkışla mevkiinde ev yerleri,  mezarları ve 
bunlara ait harabeler olduğu gibi halen torunlarının işle-
meye devam ettikleri tarlaları da mevcuttur.  Bölgedeki 
tarlaların büyük bir ekseriyeti bugün bile Torunoğlu Ce-
maatine mensup oldukları bilinen ailelerin zilliyetinde bu-
lunmaktadır. Benim de mensubu bulunduğum bu cemaatin 
(Torunoğlu Cemaati) Yazıkışla’ya iskânı ile ilgili Osmanlı 
kayıtları şahsımda mevcuttur. 

Yazıkışla’daki bu Türk kolonisinin de yerleşim alanı 
dikkate alındığında tahminen 15 hane civarında oldukları 
söylenebilir. Köyün yaşlılarından dinlediğimize göre ya-
yılır ve ekilir arazileri ortak olan bu iki köy halkı (Gürden 
ve Yazıkışlalılar) uyum içinde yaşarlar, hatta büyükbaş 
hayvanları için çobanlarını bile müşterek tutarlarmış. Bu 
uyumlu yaşantı, arkadaşlık ve belki de akrabalıkları da do-
ğurmuş olsa gerek ki, Yazıkışla’daki Türklerin Gürden’e 
göçmelerinde bir beis görülmemiştir. Torunoğlu Cemaati,  
tahminen 1850’li yıllardan itibaren Gürden’e göçmüş ve 
Ermeni komşularıyla bir arada yaşamaya başlamışlardır. 
Köyde bir kilise bir de cami vardır. Ermeniler kilise etra-
fında Türkler de cami etrafında kümelenmişlerdir. Bu eski 
evlerin bir kısmı belki de ilk halleriyle halen oturulur du-
rumdadır.

Ermeni ahalinin Anadolu genelinde zorunlu göçe tabi 

Namık ASLAN
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tutulmalarından (ki Gürden’den yapılan Ermeni göçünün 
gönüllü bir göç olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir) son-
ra, onlardan boşalan evlere Balkan göçmenleri yerleşti-
rilmiştir(1924). Ermeni evlerinin aynen muhafaza edilip 
göçmenlere verildiği dikkate alındığında 1845 yılından 
1915 yılına kadar geçen sürede Ermeni nüfusunun fazla 
bir artış kaydetmediği söylenebilir. Ermenilerden kalan 
evlerin sayısı bu düşüncemizin en açık ve kuvvetli delili-
dir. Ermeni nüfusunun köyde artış kaydetmediği ile ilgili 
bir diğer delil de Türklerce “maşatlık” tabir edilen Ermeni 
mezarlığıdır. Köyde eski mezar bulunmadığı gibi mezarlık 
alanı da oldukça küçüktür. Ayrıca gerek kilisenin ve ge-
rekse Ermenilerin meskun olduğu kısmın köy meydanının 
küçük oluşu nüfusla ilgili tahminlerimizin doğruluğuna 
delildir. Bizim kanaatimiz odur ki sanata, ticarete yatkın 
ve refah düzeyleri yüksek olan Ermeniler, Türklerle aynı 
köyü paylaşmaya başladıktan sonra yatırımlarını özellikle 
en yakın şehir olan Kayseri’ye yapmışlardır. Köydeki nü-
fuslarının artmamış görünmesinin sebebi Kayseri’ye yapı-
lan göçler olsa gerektir.

Gürden köyünden tehcire tabi tutulanların birkaç hane-
yi geçmeyeceğini tahmin ediyoruz. Belki de bu köyden hiç 
Ermeni tehciri gerçekleşmemiştir. Zira büyük bir ekseri-
yetinin, daha önceden akrabalarının yerleştiği Kayseri’ye 
göçmüş olmaları muhtemel gözüküyor. 1930’lu ve 1940’lı 
yıllarda Gürdenli Türklerin Kayseri’ye gittiklerinde köy-
lülerinin (Ermeni komşularının) evlerinde misafir olduk-
ları hakkında pek çok ve tatlı hatıraları vardır. Bu Ermeni 
aileler daha sonraki zamanlarda Kayseri’den de İstanbul’a 
göçeceklerdir. Bugün İstanbul-Samatya’da bu ailelerden 
kurulu adeta küçük bir Gürden vardır.

Diyeceğimiz o ki; daha 1800’lerde Boğazlıyan çevresi-
ne gelip yerleştikleri halde Bu Ermenilerin yüzlerce yıllık 
Türk köylerinin eski sahipleri gibi gösterilmeleri koca bir 
yalandır. Ayrıca kökleri köyde devam edenler hariç, şeh-
re göçüp bir kısmının Kayseri’de büyük bir ekseriyetinin 
de halen İstanbul’da yaşadıkları dikkate alınırsa, öldürül-
müş oldukları iddiasının da yine koca bir yalan olduğu 
aşikârdır.

Tarihte kendilerine özgü bir kültür, bir medeniyet yara-
tamamış topluluklarının millet olma yolunda kendilerine 
köklü düşman seçme yöntemini bir ölçüde anlayışla kar-
şılayabiliriz. Lakin bunun seçtikleri düşmana karşı “soy-
kırım” gibi aşağılık bir yaftayla kahpece yapılmasını asla 
kabul etmeyiz ve bunu yapmak isteyenlerin de yanına bı-
rakmayız.( Ayrıca Ermeni savlarının en büyük delili gibi 
gösterilen meşhur “Mavi Kitap” bağlamında da yine göz-
den kaçırılan önemli bir hususu da burada deşifre etme-
yi üzerimize vazife biliriz. Bilindiği üzere “Mavi Kitap”, 
Avrupa devletlerinin Ermeni iddialarının doğruluğunu 
araştırmak üzere Anadolu’ya gönderdikleri gözlemcilerin 
raporlarından oluşmaktadır. Ve ne yazıktır ki, gözlemci ra-
porları büyük bir ekseriyetle Ermeni iddialarını doğrular 
mahiyettedir. Bu kitaptaki veriler tüm Avrupalıların kana-
atlerinin şekillenmesinde çok önemli bir etmendir. Ancak 
dikkatlerden kaçırılan şey bu raporların objektifliğinin tar-

tışılır olmasıdır. Zira bu raporları yazan gözlemcilerin is-
tisnasız hepsinin de tercümanı Ermeni’dir. Ermeniler ken-
di savlarını Avrupalı gözlemciler üzerinden tüm dünyaya 
yaymayı yazık ki başarmışlardır.  Ermeniler gözünden ve 
tamamen tek yönlü bir bakış açısıyla yazılan bu raporların 
objektif olamayacağı da aşikârdır. Hiç de âdil olmayan bu 
durumun Türk hariciyesince en yüksek perdeden duyurul-
ması ve “Mavi Kitap”ın objektifliğinin tartışmaya açılması 
gerekmektedir.)

Arzın bu en mühim derbendinin (Anadolu) en eski çağ-
lardan günümüze insanlığı taşıdığı tek yer, mecburî dönüş-
lerle ilgili kimi istisnaların dışında hep Batı olmuştur. Yer-
kürenin bu ele avuca sığmaz dizgine gelmez kısrağına bin 
yılı aşkın bir süreyle gem vurabilen yegâne millet Türkler-
dir. Tanrı Dağlarından Bütün Türkistan’a, Afganistan’dan 
Acemistan’a, tüm Arabistan’a, hatta firavunlar ülkesi 
Mısır’a, oradan tüm Kuzey Afrika’ya, Malazgirt kapısın-
dan bütün Anadolu’ya, sonra Rumeli üzerinden Balkanlara 
ve dahi Viyana’ya kadar yüzlerce binlerce eserimiz, izimiz 
vardır.

Simdi, Türk düşmanlığını inatla sürdüren Ermenilere 
soruyorum: Biz fethedip yurt tuttuğumuz bu toprakları 
sizlerden savaşarak mı aldık? 1071’de dönüp geri geldiği-
mizde köhne Bizans’tan başka bize sizler mi mukavemet 
etmiştiniz? Sizin Anadolu’nun hangi çamında kertiğiniz 
var? Nerede eseriniz, nerde iziniz var? Gösterebilir misi-
niz?

Türk’ün fethedip iskâna açtığı yerlere onun hizmetine 
talip bir teba-ı sadıka olarak elini kolunu sallaya salla-
ya gelen sizler, Anadolu’ya sahip çıkma gafletinde nasıl 
bulunabilirsiniz? Sizler Erzurum’a, Sivas’a, Kayseri’ye, 
Yozgat’a, Adana’ya, Ankara’ya, İstanbul’a kadar tüm 
Anadolu’ya dahi Ortadoğu’ya, Balkanlara, Kuzey 
Afrika’ya kadar nasıl ve ne zaman yayıldınız? Buralar si-
zin ata yurdunuz mu veya sahip olduğunuz hangi orduyla 
buraları fethettiniz, yurt tuttunuz? Sizler Türklerle irtibatlı 
olduğunuz bilinen bin beş yüz yıldan belki daha ötelerden 
beri ne zaman askere ihtiyaç duydunuz da ordular kurdu-
nuz? İşini görüp aşını yediğiniz Türklerin zayıf düştüğü 
bir anı fırsat bilip nankörlük ettiğinizden gelmedi mi bütün 
bunlar başınıza? Dağdan gelenin bağdakini kovduğu nere-
de görülmüştür? Siz yaşadıklarınızla, başınıza gelenlerle 
ilgili bir bedel, bir diyet isteyecekseniz, “düşünüzü azdırıp 
suyunuzu kızdırmayan” Rus’tan, Fransız’dan, İngiliz’den 
isteyin. “Biz, Türklerle  yüzlerce yıl birlikte yaşayıp, on-
ların güvenini kazanmışken, neden bizi aldatıp dostumuza 
düşman ettiniz” diye Rus’un, İngiliz’in, Fransız’ın yakası-
na yapışın.

Bu toprakların asıl sahibiyken yerlerinden yurtlarından 
edilmiş, gadre uğramış, sürülmüş, zulüm görmüş mazlum 
halk rolünü oynamaktan vaz geçin. Ayrıca bu milletin hep 
savunmada kalacağını da sanmayın. Zira siperinden doğ-
rulunca sizin gibileri nereye kadar kovalayacağını en iyi 
bilenlerden olmalısınız. Velev ki utanmaz arsızı oynuyor-
sunuz, ama hiç değilse Allah’tan korkun!...
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TEŞKİLÂTLANMA  İHTİYACI  
ve KALKINMA

Türkiye’de Türk devleti ve Türk milleti tarihinin en sı-
kıntılı ve vahim günlerini yaşıyor. Aklı başında vasat bir 
zekâya ve basit bilgilere sahip olanların bile görebildiği bu 
tehlikeleri tek tek sıralamaya lüzum görmüyorum. Türki-
ye, bu toprakların görebildiği en sistemli, en şumüllü, en 
güçlü düşman - haydi adını da koyalım: Haçlı- taarruzuyla 
karşı karşıyadır ve bu topraklardaki hürriyeti, istiklâli ve 
hatta varlığı tehdit altındadır.

Böyle var olma - yok olma kavgasının yaşandığı bu 
günlerde sıhhatinden ve sonuçlarının düzgünlüğünden 
şüphe duymak istemediğimiz genel milletvekili seçimleri 
yapılmaktadır. Teşkilâtsız ve ekseriyeti yoksul olan mille-
timiz şaşkındır, olanlardan ve olacak olanlardan habersiz 
ve bilgisiz bırakılmıştır, uyuşturulmuştur. Zifirî karanlıkta 
-tarihinin kazandırdığı sağduyusuyla- el yordamıyla hare-
ket etmeye, karar vermeye çalışmaktadır. Seçtiği veya seç-
meye mecbur bırakıldığı kişiler, kendisini ne kadar temsil 
etmekteler, ne kadar tanımaktalar, dertlerini ve sıkıntılarını 
ne kadar  bilmekteler ve onlara çözüm bulma istek, ka-
biliyet ve iradesine ne kadar sahiptirler, meçhul; ama bu 
sıkıntılardan ve tehlikelerden kurtulmanın başka bir yolu 
da şimdilik yok görünüyor. 

Seçimlere katılan ve Türkiye’yi yönetmeye talip olan 
siyasî partilerimizin Türk milletine hizmet etmek  arzuları-
nı belirttikleri söylemlerinde samimî olduklarına inanmak 
istediğimiz yöneticilerine ve seçilecek milletvekillerimize 
bir fikir verebilir, bir ışık olabilir ve önümüzdeki yıllarda 
milletimizi bütün fertleriyle teşkilâtlandırıp onu her ba-
kımdan kalkındıracak programları çağın ilimlerinin yol 
göstericiliğinden de faydalanarak tatbik mevkiine koyabi-
lecekleri umuduyla bazıları için yeni bazıları için de eski 
sayılabilecek bazı fikirleri ifade  için böyle bir yazıyı kale-
me alma lüzumunu hissettim.

Milletin Teşkilâtlanması veya Millî Demokrasi:
En  kaba tanımıyla “milletin teşkilâtlanmış şekli” olan 

devletin -Türk kültürüne göre- üç önemli vazifesi vardır: 
1. Milleti dış tehlikelere ve düşmanlara karşı korumak, 

kollamak (Bunun için her bakımdan güçlü bir silâhlı kuv-
vet /ordu kurmak, oluşturmak ve daima savaşa hazır du-
rumda bulundurmak),

2. Milleti yaşadığı coğrafyada, hükümran olunan siyasî 
sınırlar içerisinde huzur içerisinde yaşatmak, can ve mal 
emniyetini sağlamak ve fertlerin birbirleriyle ve devletle 
olan münasebetlerinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları 
ve problemleri hak ve hukuka uygun biçimde halledebile-
cek kudrettebir adalet sistemi tesis etmek (Bunun için de 
her bakımdan güçlü ve donanımlı polis, jandarma, av.b. 
emniyet ve adliye teşkilatı oluşturmak),

3. Milletin bütün fertlerini -başta beslenme, giyinme ve 
barınma olmak üzere- maddî ve manevî bütün ihtiyaçları-
nı karşılayabilecek imkânlara kavuşturmak,  her bakımdan 
sağlıklı, kültürlü, ahlâklı, zengin ve başka milletlerin fert-
lerinden daha üstün  bir hale getirmek.

Devlet yönetiminde reşit olan herkesin söz sahibi oldu-
ğu cumhuriyet ve demokratik sistemlerde fertler yönetim-
le ilgili iradelerini ve tercihlerini seçtikleri temsilciler/mil-
letvekilleri aracılığıyla kullanırlar. Seçilmiş temsilcilerden 
oluşan ve yönetici kadroları seçme ve denetleme yetkisine 
sahip olan meclisin milletin hak ve hukukunu koruyup 
gözetecek, maddî - mânevî ihtiyaçlarını karşılayacak dü-
zenlemeleri en iyi şekilde yapabilmesi için, milletin bütün 
kesimlerini temsil etme niteliğine sahip olması gerekir. 

Bugünkü meclisimizin böyle bir temsil özelliğine sa-
hip olmadığı  görülmektedir. 24. dönem (2011-2015 dö-
nemi) TBMM’de 122 hukukçu (avukat, hakim,savcı), 65 
iş adamı/sanayici, 115 üniversite öğretim üyesi/öğretmen/
eğitimci, 101 mimar- mühendis/plâncı,  50 hekim/diş he-
kimi/veteriner miletvekili bulunmasına rağmen işçi millet-
vekili sayısı (8 sendikacının da işçi olduğu varsayılsa bile) 
9, çiftçi milletvekili sayısı 1, esnaf milletvekili sayısı ise 
5’tir. 

TBMM’deki mevcut  temsil adaletsizliğinin sona er-
dirilebilmesi ve temsilde adalet sağlanabilmesi için mil-
leti oluşturan her ferdin meşgalesine, mesleğine, işine ve 
toplum hayatındaki üstlendiği göreve v.b. duruma göre bir 
teşkilata, bir birliğe, bir sosyal ve iktisadî gruba kayıtlı 
olması gerekir. Devlet, milletin bütün fertlerini ilgili ol-
dukları işçi, memur, esnaf, çiftçi, işveren, serbest meslek 
erbabı, emekli, ev hanımı gibi birtakım sosyal gruplara 
kaydetmeli,  her ferdin durumundan, maddî- mânevî ih-
tiyaçlarının neler olduğu hususunda  bu sosyal grup teşki-
latları/birlikleri vasıtasıyla haberdar olabilmeli ve böylece 
onu koruma, kollama, ihtiyaçlarını karşılayabilme göre-
vini lâyıkıyle yerine getirme imkânını elde edebilmelidir.  
Reşit olmayanlar ana veya babalarının mensup olduğu, re-
şit olanlar sosyal durumlarına uygun olan, reşit olup da öğ-
renimine devam edenler de intisap etmek istedikleri sosyal 
gruba kaydedilmelidirler. Böylece her fert bir sosyal birlik 
içerisinde yerini almış olacaktır.

İçinde bulundukları sosyal gruplara göre genel hatlarıy-
la işçi, memur, işveren, çiftçi, esnaf, serbest meslek olmak 
üzere 6 sosyal grup1 halinde teşkilâtlanan millet, TBMM’de  
1) Her sosyal grup kendi içerisinde alt gruplara ayrılabilir. Meselâ 
işçi grubunda “maden, metal, tekstil, tarım v.b “, memur grubında 
“öğretmen/eğitimci, maliyeci, büro memuru v.b.”, esnaf grubunda 
“kunduracı, berber, bakkal, lokantacı, nakliyatçı, tuhafiyeci v.b.”, çiftçi 
yahut tarımcılar”ziraatçiler, besiciler, sebze ve meyve üreticileri v.b”, 
serbest çalışanlar “hukukçular, serbest muhasebeci ve malî müşavir-

Mehmet KILINÇ
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kendilerini temsil edecek milletvekillerini de kendi arala-
rından seçme hakkına ve imkânına kavuşmuş olacaklardır. 
Her sosyal grup toplam nüfuslarıyla doğru orantılı olacak 
şekilde YSK tarafından tesbit edilen belli sayıdaki temsil-
cisini milletvekili olarak meclise gönderebilecek, böylece 
TBMM milletin her kesiminin  temsil edildiği bir meclis 
özelliği kazanacak, temsilde adalet sağlanmış olacaktır. 
Siyasî partiler bu sosyal gruplarda teşkilâtlanacaklar,  bu 
sosyal gruplara mensup parti üyelerinin seçeceği adayla-
rıyla seçime katılacaklardır. Bu şekilde farklı partilerden 
de olsa meclise gönderilen milletvekilleri, mensup olduk-
ları sosyal grubun temsilcisi olacaklardır. Meclisteki siyasî 
parti gruplarında bu sosyal grupların temsilcileri buluna-
cak, bugünkü partilerde görülen lider sultası da son bula-
cağı için milletvekilleri daha serbest ve vicdanî kanaatle-
rine göre hareket etme imkânına kavuşmuş olacaklardır.

Millî veya Milletçe Kalkınma/Millet Sektörü
Ülkenin kalkınması ve ihtiyaç duyulan sanayi tesisle-

rinin kurulabilmesi için sermayeye ihtiyaç vardır. Bugün 
uygulanan karma ekonomi sisteminde özel sektör ve onun 
girmek istemediği konularda da devlet sektörü yatırım 
yapmakta, ekonomik faaliyette bulunmaktadır. Gerek dev-
let gerekse özel sektör temsilcileri kalkınmak için gerekli 
yeter sermayeye sahip bulunmamakta ve çok zaman ya-
bancı sermayeye ihtiyaç duymaktadırlar.  Ayrıca hem özel 
sektör hem de yabancı sermaye, yaptıkları yatırımların 
kısa zamanda kâra dönüşmesine dikkat etmekte, uzun va-
deli ve az kâr getiren alanlara yatırım yapmaktan çekin-
mektedirler. Devlet de kamunun ihtiyaç duyduğu hayatî 
yatırımları yapmakta zorlanmakta, çok zaman da o alan-
lardaki ihtiyaçları başka ülkelerden ithal ederek karşıla-
maya çalışmaktadır. Kalkınma ve bilhassa güvenlik için 
başkalarına muhtaç durumda bulunmak ülkenin geleceğini 
tehlikeye düşürmektedir. Bunun önüne geçmek için yerli 
ve millî kaynaklara yönelmek gerekmektedir. İşte hayatî 
önemi haiz alanlarda ihtiyaç duyulan ve ülkeyi kalkındı-
racak yatırımları yapabilmek için ihtiyaç duyulan sermaye 
de yine millet tarafından tasarrufla sağlanacaktır. 

Millet ihtiyaç duyulan sermaye birikimini nasıl sağla-
ler, mühendis ve mimarlar v.b.” alt gruplar/birlikler olacak. Her iş 
ve meslek dalında tek ve mecburî bir birlik olacak, her fert mensup 
olduğu birliğe ve sendikaya  üye olmak mecburiyetinde bulunacaktır. 
Bugünkü gibi aynı iş kolunda birden fazla ve gönüllülük esasına daya-
lı  sendika, birlik olmayacaktır.

yacaktır? 
Yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz sosyal gruplar/

birlikler, mensuplarını -onların geçimlerini zora sokmaya-
cak şekilde- mecburî tasarrufa yönelteceklerdir. Meselâ  2 
milyon üyeli bir memur birliği, her üyesini  ayda 100 TL 
tasarrufa zorlasa bir ayda 200 milyon, bir yılda 2 milyar 
400 milyon TL tutarında bir sermaye elde edilir. Bu ser-
maye ile ihtiyaç duyulan yatırımlar yapılır, bunların hisse 
senetleri de tasarruf sahibi olan memurlara verilir. Sürekli 
tasarrufla bu sermaye her geçen ay büyüyecek, yapılan her 
sanayi tesisi, hem iş alanı/istihdam yaratarak işsizliği önle-
yecek, hem de ürettiği katma değerle ülkenin/milletin kal-
kınmasını ve ortakları olan memurların zenginleşmelerini 
sağlayacaktır. Bununla da kalmayıp yurdun değişik yerle-
rinde kurulacak bu tesislerle her fedin vatnın her köşesinde 
maddî bir varlığı  bulunacağı için vatan sevgisi de maddî 
menfaatler eklendiği için artmış ve kuvvetlenmiş olacaktır.

Her sosyal grubun bu şekilde tasarruf etmesiyle elde 
edilecek sermayenin büyüklüğünü tasavvur edelim. 
Türkiye’de gelir getirici bir işte çalışan nüfus, TÜİK›in 
2013 verilerine göre yaklaşık 25 milyondur.  Bu nüfusun 
tamamının ayda aynı miktarda- 100.00 TL- tasarruf etme-
siyle elde edilecek sermaye miktarı ayda 2,5 milyar (eski 
para birimiyle 2,5 katrilyon), yılda 30 milyar (eski para 
birimiyle 30 katrilyon) TL’dir.  Her ay ve her yıl katlanan 
bu sermaye ile Türkiye her alanda her istediği ve ihtiyaç 
duyduğu yatırımı yapabilir; ithalâtını da sıfırlayabilir ya-
hut en az seviyeye indirebilir; her ferdinin refah seviyesi 
artar, başkalarına bağlılığı azalır, hatta tamamen ortadan 
kalkar, daha hür ve müreffeh bir hayata kavuşur. 

Kalkınma ve millî birlik, millî demokrasi de ancak 
bu şekilde sağlanır ve Türkiye sözde değil gerçekten 
kalkınmış güçlü, lider ülke seviyesine yükselerek dünya 
siyasetinde etkili olan bir devlet haline gelir. Bu bir ha-
yal değildir, uzak bir hedef de değildir; kısa zamanda da 
gerçekleştirilebilir. Yeter ki millî düşünebilen, Allah rıza-
sı için milletine hizmet etmeye yeminli, milletine sevdalı,  
ahlâklı, faziletli, milliyetçi ve gerçekten ülkücü kadrolar 
işbaşına geçsin.
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Hiçbir fikre ayrıcalık tanınmadığı ya da herhangi bir 
fikrin ifade edilebilme imkânlarının kısıtlanmadığı bir ül-
kede yaşayan topluma “itibarlı toplum” demek mümkün-
dür. Aksi halde bazı fikirler kutsal sayılıp sorgulanamaz-
ken, bazı fikirlerin susturulmaya çalışılması o toplumu, 
o toplumu yönetenleri itibardan düşürür. Çünkü düşünce 
özgürlüğü sadece birey açısından de-
ğil, farklı ve yeni fikirlerin yayılma-
sını sağlamakla toplum açısından da 
büyük önem taşımaktadır. Yanlışların 
bu sayede ayıklanması, çözüm getir-
mediğine inanılan fikirlerin ve yön-
temlerin değiştirilmesi mümkün ola-
bilecek, her şeyden önemlisi istikrarlı 
bir toplum hayatı kurulması temin 
edilebilecektir. Dolayısıyla güvenli ve 
huzurlu bir toplum hayatı için muhalif 
fikirlerin susturulmasına değil, aksine 
açık tartışma imkânlarının sağlanma-
sına ihtiyaç olacaktır. Nitekim Filozof 
Milton da, “bütün öteki hürriyetler-
den önce, bana öğrenme, söyleme ve 
tartışma hürriyetini verin” demekle 
açık tartışmanın önemine vurgu yap-
mıştır.

Milletimizin zihninde bir atasözü 
halinde yer eden “ Barika-i haki-
kat müsademe-i efkârdan doğar “ 
yani, “fikirlerin açık ve net çarpışma-
sından hakikat güneşi doğar” vecizesi 
ile her türlü düşünceye serbesti getiri-
lerek tartışılma ortamları hazırlanması 
salık verilmiştir. Bu konuda konuşan 
Yunan filozofu Descartes i “Doğrulardan kuşkulanın. 
Doğruları akıl yoluyla arayın” sözleriyle düşünmenin ve 
tartışmanın esas itibariyle bir sorgulama süreci olduğunu 
anlatmıştır. Aynı şekilde irade hürriyetini, kişinin ve top-
lumun mutluluğu için gerekli gören Mill’e göre de, “sus-
turulmaya çalışılan fikrin yanlış bir fikir olduğundan 
emin olunamaz” demekte ve “yanılma özgürlüğü bili-
min zorunlu koşuludur “ ifadesiyle de gerçeği vurgula-
maktadır. Düşünmekle insanın varoluşu arasındaki ilişkiyi 
ise Descartes, “Düşünüyorum öyleyse varım” sözleriyle 
açıklamaktadır. Yine Aristotales’e göre insanı diğer yara-
tıklardan ayırt eden özelliği, onun düşünce ve düşüncenin 
ifadesi olan dil gücüne sahip olmasıdır. Bu niteliklerinden 
dolayı ifade hürriyeti, öncelikle bireyin saygınlığını ger-
çekleştiren bir hürriyet olarak önem kazanmaktadır. Çün-
kü insanın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi düşünme ve 
düşündüğünü söyleme hakkıdır. Bu hak ancak adaletsizli-

ğin hüküm sürdüğü yerde gasp edilir. İşte itibarlı devletler 
bu hakkın gasp edilmesine göz yumamaz, lakayt kalamaz. 
Hele hele demokrasiyi benimsemiş devletler düşünmeyi 
ve düşünce üretmeyi insanın özünü oluşturan, insanı insan 
kılan bir faaliyet olarak kabul ederler.

İnsanın insan olmasını engelleyen nedenlerin başında 
düşünme özgürlüğünün olmaması ge-
lir. Zira insanî değerlerin en başında 
geleni hiç kuşkusuz onun düşünme 
yetisine sahip olmasıdır. İnsanın öz-
gürlükçü atılımları tehlikeye düşerse 
düşünceler dışa dönük, topluma açık 
olmaz ise toplumsal erdemlerin önü tı-
kanır. İşte o zaman zayıflar güçlülerin 
güvencesi altında olamazlar, ezilmeye 
mahkûm olurlar. Bu nedenle ilerle-
menin kökeninde her zaman insanlığı 
geliştirmeye katkı sağlayabilecek öz-
gür düşünceler olmuştur. Ön yargılı 
ve ezberci düşünceden uzaklaşılması, 
aydınlık düşünceye ulaşılması ancak 
özgür düşüncenin yaygınlaşması ile 
mümkün olacaktır. Ayrıca doğrulan-
mış bilgiler, sağlam akideler düşünce 
özgürlüğünün serbest olduğu yerlerde 
gelişirler. Bunun da yolu: “Ben, be-
nim gibi düşünmeyeni de severim” 
kuralını benimsemekle olur. Bir başka 
ifade ile başkalarının sizin düşüncele-
rinize saygı göstermesini istiyorsanız 
siz de başkalarının düşüncelerine say-
gı gösterin. İşte o zaman bütün insan-
lığı kucaklayacaksınız ve insanlığın 

geleceğini de kucaklamış olacaksınız.
Düşüncenin ve yaratıcılığın sona erdiği ve sürekli öy-

künmenin yaşandığı, saygınlığın makam, mevki ve serve-
te dayandırıldığı bir toplumda insan bütün güzelliklerden 
soyutlanır; kibir ve gururun, gaddar, yalın, bencil, riyakâr 
davranışların öne çıktığı bir toplum oluşur. Böyle bir top-
lumda cehalet yaygınlaşır, bilgisiz zihinler ne olup bittiği-
nin farkına varmadan yargılamalar artar, gerçeği anlamak 
için kendi düşüncesi kendinde egemen olup çıkar.  İşte o 
zaman yozlaşmış idareciler baş gösterir. Kötülük, hırsız-
lık, zulüm gibi kirli yaşamın tehdidi altında kalan insanlar 
yoksulluğun, haksızlığın, hırsız ve soygunculuğun top-
luma egemen oluşuna seyirci kalır. Böylece halkın çileli 
yaşamını ve halkı sömürenlerin çirkin dünyasını ortaya 
koyacak aydınlar yetişmez.

“Bazı fikirler kutsal sayılıp 
sorgulanamazken, bazı 
fikirlerin susturulmaya 

çalışılması o toplumu, o toplu-
mu yönetenleri itibardan dü-
şürür. Çünkü düşünce özgür-
lüğü sadece birey açısından 
değil, farklı ve yeni fikirlerin 
yayılmasını sağlamakla top-
lum açısından da büyük önem 
taşımaktadır. Yanlışların bu 
sayede ayıklanması, çözüm 
getirmediğine inanılan fikir-
lerin ve yöntemlerin değişti-
rilmesi mümkün olabilecek, 
her şeyden önemlisi istikrarlı 
bir toplum hayatı kurulması 
temin edilebilecektir.”

DÜŞÜNME ÖZGÜRLÜĞÜ ve 
 İNSANIN VAROLUŞU ARASINDAKİ İLİŞKİ

M. Kemal ATİK
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İktidar partisinde yer alan irfan, vicdan, iman 
sahiplerine; muhalefet partilerinin sözcülerine; 
Türkiye’nin âlimlerine, ariflerine, akademisyenleri-
ne, yazarlarına, düşünürlerine; sivil toplum kuruluş-
larının başkanlarına sorularım var:

Türkiye’nin hukuk devleti değil, kanun devle-
ti bile olamadığı; Anayasa’ya bağlı kalacaklarına 
namus ve şerefleri üzerine yemin eden kimi yetki-
lilerin bu yeminlerini çiğnedikleri; Güneydoğu’da 
egemenliğin bizce bilinmeyen kayıt ve şartla terör 
örgütüne terk edildiği; Türk ordusuna kumpas ku-
rulduğu; millî kurum olan MİT’in bile siyasallaştığı; 
Yargı erkinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirip 
itibarının yerle bir olup tartışmalı kararlar verdi-
ği; terör örgütünün silah bırakmayıp bölge halkını 
tehdit ve şantajla sindirdiği, Anayasa’ya göre par-
tisiyle ilişkisini kesmesi ve tarafsız olması gereken 
Cumhurbaşkanı’nın iktidar partisine oy istediği bir 
zamanda 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 
seçimin meşruluğunu söyleyebilir miyiz? Bu koşul-
larda yapılacak seçimin sonuçlarından kim mutlu 

olabilir? Seçim sonrasında millî iradenin özgürce 
oluştuğunu, demokratik bir seçim yapıldığını savu-
nabilecek misiniz? Ben kişisel olarak vatandaşlık 
görevimi yerine getirmek için sandığa gidip oyumu 
kullanacağım. Ancak kullandığım oyun partime ya-
zılacağından emin olamıyorum. Çünkü her çeşit hile 
ve oyun sahneye konulacaktır. Demokraside hile ve 
oyun mübah mı?

Demokraside halk iradesinin sandığa yansıması 
esas alınmıştır. Bunun gerçekleşmesini engelleyen 
sorunlar varsa (ki var) Yasama, Yürütme ve Yargı bu 
sorunları ortadan kaldırmakla yükümlüdürler.

Demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olan si-
yasi partilerin de demokrasiye aykırı yol ve yöntem-
lerden vazgeçmeleri gerekir. Meselâ, demokrasiye ve 
Türk halkına birazcık saygıları varsa, mevcut Seçim 
Yasası ile Siyasi Partiler Yasası’nı elbirliğiyle değiş-
tirir, bu yasaların daha demokratik yasalar olmasını 
sağlarlar. Bunlar gerçekleşmez ise sandıktan millî 
iradenin çıktığını kimse söyleyemez. 

7 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI 
MEŞRU SAYILMALI MI?

İbrahim SUNGUR
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Türk milliyetçiliği yolundaki 52’nci yılımdı. Hizme-
timi takdir eden dostlar, 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü 
“Mustafa Öztürk’e Saygı Gecesi” düzenlediler. Böyle 
bir geceyi hiç düşünmemiş ve beklememiştim. Düşünen 
dostlara teşekkür ederim.

Takdir edilmek, güzeldir. Ancak, takdiri asıl hak eden 
ben değilim, bu güzel geceyi düzenleyen ülküdaşlarımdır.

Ülkü devlerini, çile dolu yollar ve yıllardan gelen 
dostları buluşturdular. Az şey mi? Bu nedenle, 

Yeni Ufuklar Derneği Onursal Başkanı Sayın “İbrahim 
Sungur” kardeşime,

Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Sayın “Prof. Dr. 
Mustafa Argunşah” hocama ve Kayseri Şube Başkanı 
Sayın “Orhan Köksal”a,

Türk Ocakları Kayseri Şubesi Başkanı “Prof. Dr. Mus-
tafa Ünal” beye,

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın “İsmet 
Taymuş” beyefendiye,

Adı geçen derneklerimizin yönetim kurullarına ve 
programı sunan ülküdaşım şair “Fazıl Ahmet Bahadır”a 
teşekkürlerimi arz ediyorum.

Bu program belli olduğunda, eşim “Nevin hanım”, 
dediler ki: “Galiba jübilen yapılıyor.” “Hayır!” dedim, 
“Onlar benim milliyetçilik mücadeleme nokta koymaya-
cağımı/koyamayacağımı bilirler.” 

Bana göre burada bir mesaj veriliyor; deniyor ki:
Türk milletinin birliği ve esenliği için çalışan ülkü 

yolcuları, saygı ve sevgi bağlarıyla birbirlerine bağlansın.
Büyüklere saygı, küçüklere sevgi,  Türk ahlâkının ve 
Türk töresinin birinci ilkesi değil midir?

Ülküdaşlarım! Sevgi ile aşacağız dağları… 
Bazen nefis ağır basıyor, şeytan galip geliyor, kalp 

kırıyoruz. Ben kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. 
Haklarını helâl etmelerini isterim.

“Mustafa Öztürk’e Armağan” adıyla yayımlanmış 

olan harika kitaba -tarihe not düşüp bir dönemin aydın-
lanmasını sağlayacak belge niteliğindeki- mektuplarımı 
muhafaza ederek onların yayımlanmasını sağlayan arka-
daşım “Hamza Eravşar”a, çocukluktan beri arkadaşım 
“Ahmet Kaplan”a, onun bana/Mamak’taki Öztürk’e yaz-
dığı edebî mektupların yayımlanmasına yardımcı olan 
meslektaşım “Hasan Tülkay”a; nâçiz şahsımla ilgili yazı-
lar yazan dostlarım, arkadaşlarım, ülküdaşlarım “Musafa 
Aslan, Galip Ayata, Bilgehan Ayata, İsmail Bozkurt, Meh-
met Çayırdağ, İsmail Daşgeldi, Prof. Dr. Cihan Dura, 
Hakkı Duran, İbrahim Güngör, Himmet Kayhan, Mustafa 
Kılıçkaya, Mehmet Kılınç, Fahrettin Kuşçu, Yrd. Doç. 
Dr. Kadir Özdamarlar, Prof. Dr. Nevzat Özkan ve Osman 
Sel beğler”e; bilimsel makaleleriyle bu kitabı daha da 
güzelleştiren hocalarımız “Doç. Dr. Ercan Alkaya, Prof. 
Dr. Hülya Argunşah, Semra Canan, Mustafa Cengiz, Mu-
hammed Doruk, Prof. Dr. Cihan Dura, Hamza Eravşar, 
Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, Prof. Dr. Tuncer Gülen-
soy, Doç. Dr. Galip Güner, Prof. Dr. Harun Güngör,  Arş. 
Gör. Zehra Kaplan, Mehmet Kılınç,  H. Neşe Koçak, Prof. 
Dr. F. Gülay Mirzaoğlu, Duygu Oylubaş, Ahmet Şükrü 
Somuncu, Prof. Dr. Abdullah Şengül, İsmail Tanrıöven, 
Melike Uçar, Prof. Dr. Mustafa Ünal, Yrd. Doç. Dr. Süley-
man Kaan Yalçın ve Sevinç Yakut Yeşilyurt”a şükranlarımı 
sunuyorum.

Bu kitabın hazırlanmasında en büyük emek, sayın 
“Prof. Dr. Mustafa Argunşah”a aittir. Kendilerine minnet-
tarım. 

Türk milliyetçilik hareketinin ulularından büyük ta-
rihçi “Prof. Dr. Mustafa Kafalı” hocam ile Millî Düşün-
ce Merkezi Başkanı ve bir neslin ağabeyi Sayın “Sadi 
Somuncuoğlu”nun teşrifleri beni heyecanlandırmıştır. 
Kendilerine, tekrar, saygılarımı sunuyorum.

12 Eylül 1980 öncesinde “Hergün gazetesi” bölge 
temsilcisi ve eğitimci olarak beraberce görev yaptığım 

DOSTLARA TEŞEKKÜR
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ülküdaşlarımın bu “saygı gecesi”ni teşrifleri beni çok 
sevindirdi, bahtiyar etti. Her biri bir ülkü devi olan “Yıl-
ma Durak, Himmet Kayhan, Sami Bal, Mehmet Sakarya, 
Hakkı Duran, Nurettin Taşar, Faik İçmeli, Orhan Ça-
kıroğlu, Muammer Cindilli, Suat Telatar” kardeşlerime 
teşekkürlerimi arz ediyorum.

Yeni Ufuklar Derneği’nin Onursal Başkanı sayın 
“İbrahim Sungur”, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı sayın 
“Servet Kabaklı”, Türk Ocakları Kayseri Şubesi Başkanı 
sayın “Prof. Dr. Mustafa Ünal”, Türk Hukuk Enstitüsü 
Kayseri Şubesi Başkanı sayın “Av. İsmail Tanrıöven”, 
Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Başkan 
Yardımcısı sayın “Av. Yalçın Erzurum”, Türk Dünyası 
Gençlik Vakfı Başkan Yardımcısı sayın İbrahim Tekden 
ve 45 yıldır ülküdaşım olan “Aydın Çetinkaya” verdikleri 
plâketlerle beni onurlandırdılar. “Tahsin Nartar” dostum, 
12 Eylül 1980 öncesinde derneklerde kullandığımız bir 
harfi basmayan emektar daktiloyu, o günlerin hatırasını 
unutmayıp bana hediye ettiler. Bütün bu dostlardan da 

Allah razı olsun. 
Türk dünyasının ve bütün mazlumların sesi olan “Esat 

Kabaklı”, söylediği türkülerle herkesi coşturdu; hem ağ-
lattı, hem güldürdü. Kendisine sevgi ve teşekkürlerimi 

sunuyorum.
Ömürlerini Türk milletine adayan ve bu yüzden çile 

çeken dostlar, ağaran saçları ve gülen yüzleriyle İstanbul, 
Ankara, Eskişehir, Afyon, Antalya, Mersin, Adana, Kilis, 
Gaziantep, Malatya, Erzurum ve diğer kentlerimizden 
gelerek büyük bir kadirşinaslık gösterdiler. Kendilerine 
saygı, sevgi ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Türk mil-
liyetçiliğinin tarihine not düşmek için bu ülküdaşlarımı, 
hatırladığım kadarıyla ad ve görevleriyle belirtmek isti-
yorum:
Hazım Babat : Şırnaklı, Babat Aşireti reisi
Kemal Ökke : Avukat, Yeni Ufuklar Derneği 
   İstanbul   Şb. Eski Başkanı
Yakup Çelik : Prof. Dr.,Yeni Ufuklar Derneği 
   İstanbul Şb. Başkanı
Aydın Çetiner : Diş Hekimi, Kırıkkale 2. Sıra 
    MHP Milletvekili Adayı, 
Rüstem Dirican : Emekli Gümrük Başmüdürü
Reşat Altay : Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü
Yavuz Selim Demirağ: Gazeteci- Yazar
Zekeriya Kökrek : Yar. Doç. Dr. Psikiyatrist 
Başbuğ Pınarbaşı : Avukat, İstanbul 2. Bölge MHP   
   Milletvekili Adayı
Sinan Aslan : Emekli Albay
Ömer Tekoğulları : Gümrük Müdürü, Ardahan 2. Sıra   
   MHP Milletvekili Adayı
Hayrettin Kotamgil: Eski Erzurum Ocak Başkanı, 
    iş adamı
Mehmet Biçer : İş adamı, eski Ankara Ocak 
   yönetiminden, 
Murat Özkan : Kaymakam, eski Giresun 
   MHP Milletvekili, 
Yaşar Köstekçi : Avukat, Çorumlu,
Ahmet Güngör : Diş Hekimi, Malatyalı,
Abdurrahim Buğday: İş adamı, Malatyalı
Metin Ergün : Prof. Dr., Muğla MHP 
   Eski Milletvekili
Mehmet Saral : Avukat, Eski Meclis Müdürü, 
   Malatyalı
Mustafa Bolat : İnş. Müh., İstanbul Eski Ocak 
   Başkanı, Kayserili
Mehmet Sağlam : Öğretmen, Erzurumlu 
Mehmet Utku : Şehit Recep Haşatlı döneminin 
    İstanbul İl Yönetim kurulu üyesi
Salim Taşanyürek : İş adamı, İstanbul’dan
Ercan Koç : İş adamı, Erzurumlu
Behiç Çelik : Eski Vali, eski MHP 
   Mersin Milletvekili
Şaban Efe : Emekli Başkomiser
Fahri Yüksel : İş adamı, eski Malatya MHP İl 
   Başkanı, Eski Ocak Başkanı, 
Fatih Volkan : Avukat, Kilisli
Metin Demirkol : İş adamı, Malatyalı, 
   şehit Aydın Demirkol’un kardeşi
Satuk Buğra Budak: İş adamı, Eski Edirne Ocak 
     Başkanı
Burcu Budak : Mali Müşavir
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Yavuz Ceylan : İş adamı, Malatyalı 
Mahmut Korkmaz : İş adamı, eski Ankara Ocak   
   Başkanı 
İsmet Koçak : MHP Genel Başkan Danışmanı
Tacettin Öziçi : Eskişehirli, Almanya’dan
Fethi Namlıoğlu : İş adamı, Elazığlı
Ahmet Buran : Prof. Dr., Fırat Ü.
Ercan Alkaya : Doç. Dr., Fırat Ü.
Bilgehan Atsız Gökdağ: Prof. Dr., Kırıkkale Ü.
Süleyman Kaan Yalçın: Yar. Doç. Dr.
Arif Çiçek : Öğretmen, Elazığlı
Latif Hüzziyas : İş adamı, Elazığlı, Macaristan’dan 
Salih Gökçe : Adana Büyükşehir Bel. Meclis Bşk.
Tuncer Gülensoy : Prof. Dr. Emekli, Ankara’dan geldi
Hakan Paksoy : Elektrik Müh., Millî Düşünce
   Merkezi’nden Yön.Kurulu Üyesi, 
Hicabi Koçak : Emekli memur, Millî Düşünce

   Merkezi’nden Yön. Kurulu Üyesi 
Galip Ayata : İlahiyatçı, yazar, şair
Mehmet Edirneli : Eski Konya Ocak Başkanı
Mevlüt Demirci : Öğretmen, Konyalı
Harun Meral : Konya Ahde Vefa Derneği Başkanı
Ömer Ay : İş adamı, Nevşehirli
Bünyamin Seçme : Antalya Türk Kamu Sen İl Tem.
Mesut Erdoğan : Türk Ocakları Nevşehir Şb. Bşk.
Abdullah Şengör : Doç. Dr., Afyon Kocatepe Ü. 
Saffet Özdemir : Eski Mersin Ocak Başkanı
Mustafa Derecik : Gaziantep TSE Bölge Sorumlusu
Abdullah İlker Sungur: İstanbul MHP İl 2. Başkanı
Yavuz Tellioğlu : İstanbul MHP İl 2. Başkanı
Sefa Miraç Tekedüz : Üniversite Öğrencisi
Muhammet Taha Tektaş: Üniversite Öğrencisi
Oğuzhan Öztürk : Üniversite Öğrencisi
Uğur Fora : İş adamı Eski Ocak Başkanı, 
Lütfullah Pırıltı : İş adamı
Mustafa Tellioğlu : İş adamı
Recep Tellioğlu : İş adamı
Hüseyin Tellioğlu : İş adamı
Özden Yaşar : Ankara TEDAŞ Şb. Müdürü
Gökhan Yılmaz : Felsefeci
Necati Üçdal : Öğretmen, Erzurumlu
Ömer Buğday : İş adamı, İstanbul’da
Selehattin Karaerik : İş adamı, Hataylı

Doğal olarak Kayseri’den de yüzlerce ülküdaş-
dost-hısım akraba hatırımı sayıp gecemize gelerek beni 
bahtiyar ettiler. Uzaklardaki bazı dostlar telefon edip 
tebriklerini ilettiler, acil işleri olup gelemeyenler de çiçek 
göndererek gönlümüzü aldılar.

Bu vefakârlıklar karşısında, teşekkürden de öte, bir 
şeyler söylemek istiyorum, ama duygularımı yansıtacak 
söz bulamıyorum. Fakat herkesin bilmesini isterim ki 
nâçîz şahsıma gösterilen takdir ve sevgiyi hak etmeye 
çalışacağım. Sevgi yolunda yürüyerek daha güzel bir 
Türkiye’yi beraberce inşa edeceğiz. Saygılar sunar teşek-
kürlerimin kabulünü dilerim.

 Mustafa ÖZTÜRK
 Bilgiyurdu Gençlik Eğitim 
 ve Kültür Derneği Başkanı

Gençlik Dergisi30



Hizmet EttikOzan ERBABİ

Sığınarak kuru lafa,
Geldik amma hizmet ettik.
Sinek gibi her tarafa,
Dolduk amma hizmet ettik.
 
Planımız tutuyordu,
Saftirikler yutuyordu.
“Yüzde elli”lik bir ordu,
Bulduk amma hizmet ettik.
 
Önderimiz çığır açtı,
Sandık hileye muhtaçtı.
Tırafoya kedi kaçtı,
Bildik amma hizmet ettik.
                                  
Kandık cüppe giyenlere,
Uyduk haram yiyenlere.
Bakma “hırsız” diyenlere,
Çaldık amma hizmet ettik.
 
Balıklara attık yemi,
Dem köşeyi dönme demi.
Çocuklara bolca gemi,
Aldık amma hizmet ettik.
 
Kutular dizdik sırayla,
Saray yaptık bu parayla.
Dalga geçtik “Bakara”yla,
Güldük amma hizmet ettik.
 

Dini vurduk yerden yere,
Dil uzattık Peygambere.
Beş nammazı yirmi kere,
Kıldık amma hizmet ettik.
 
Pasta süsleyip ayetle,
Zıkkımlandık afiyetle.
Bu yollara art niyetle,
Daldık amma hizmet ettik.
 
Kandırdık sanıp Allah’ı,
Kaçırdık Süleyman Şah’ı.
Üsküdar’a Beytullah’ı,
Saldık amma hizmet ettik.
 
Çözüm için çaldık kaval,
Yıllarca okuduk maval.
“Sayın Apo” ile heval,
Olduk amma hizmet ettik.                        
 
İşitmedik feryadını,
Doldurmuştu miadını,
Türkiye’den Türk adını,
Sildik amma hizmet ettik.
 
Sıksın ERBABİ canını,
Kuşattık dört bir yanını.
Neredeyse vatanını,
Böldük amma hizmet ettik.

Gençlik Dergisi 31



Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği 18 Ni-
san 2015 tarihinde “Erciyes’ten Altaylara Türklük Gece-
si” ve Grup Volkan konseri düzenledi. İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü konferans salonunda saat 19.30’da gerçekle-
şen programa, seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu 
ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
program, dernek başkanı Mustafa Öztürk’ün açılış konuş-
masıyla devam etti. Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür 
Derneği Başkanı Mustafa Öztürk konuşmasında ilk önce 
yüce Türk Milleti’nin önüne konulan tuzaklardan bahse-
derek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Yüreklerinde 
iyi niyetten eser bulunmayan bazı çevreler Türk keli-
mesini ağızlarına almamak gibi bir gayret içindedir-
ler. ‘Millet- Milletimiz’ diyorlar, ama bir türlü bu mil-
letin adını söylemiyorlar. Bu milletin adı yok mu? Bu 
düşmanlığı göstermenize sebep olacak hangi düşman-
lığı yaptı bu millet size? Çinlilere Çin Seddi’ni kim 
yaptırdı? Malazgirt’te Bizans ordusunu kim dağıttı? 
Haçlı sürülerini Anadolu toprağına kim gömdü? Tüm 

bunları gerçekleştiren bu milletin bir adı yok mu? Sel-
çuklu Devleti adını, devleti kuran Selçuk Bey’den aldı. 
Osmanlı Devleti adını, devleti kuran Osman Bey’den 
aldı. Selçuk Bey Oğuzların Kınık Boyu’ndan, Osman 
Oğuzların Kayı Boyu’ndandır. Her ikisi de Türk Oğlu 
Türktürler. Bugün Türk kavramı yerine Osmanlı kav-
ramı ikame edilmek isteniyor. Çünkü amaçları Türk-
süz bir Anadolu’dur. Bu Hristiyan Batı’nın 1000 yıllık 
projesidir. BOP(Büyük Ortadoğu Projesi)’un Türkiye 
ayağının hayata geçirilmesi olup Türkiye’yi etnik böl-
gelere ayırıp parçalama anlamına gelir.” “ Türk yeri-
ne Osmanlı diyen zihniyet milletimizin önüne sinsice 
konulmuş bir tuzaktır.” diyerek sözlerine devam eden 
Öztürk, bu tuzağa dikkat çekerken şu ifadelerde bulundu: 
“TC’yi 900 yıllık imparatorluğun reklam arası sayan 
bu zihniyet bizden değildir. “Ne mutlu Türküm diye-
ne” vecizesini söylemeyenler, Anayasadan Türk kav-
ramını çıkarmaya çalışanlar, okullarımızda ‘Türküm, 
doğruyum, çalışkanım…’ diye başlayan andımızı kaldı-

Haber: Sevil YILMAZ

BİLGİYURDU’NDAN MUHTEŞEM BİR GECE:
“ERCİYES’TEN ALTAYLAR’A TÜRKLÜK GECESİ”
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ran, resmi kurumlardan T.C 
ünvanını kaldırmaya yöne-
lenler bizden değildir. Biz 10 
bin yıl öncesinden, tarihin 
şafağından gelen Türkleriz. 
Dün vardık, bugün varız 
ve ebediyen var olacağız.” 
Bilimi rehber edinmiş, bu 
sayede yeni buluşlara imza 
atmış bir Türkiye hayal et-
tiklerini dile getiren Mustafa 
Öztürk, “Tabiki savunma 
sanayisini kurmuş tam 
bağımsız bir Türkiye rü-
yamız vardır. Bu Türkiye 
dış merkezlerden değil 
Ankara’dan, TBMM’den 
yönetilecek. Hayal etti-
ğimiz Türkiye, yalandan 
ve sözde değil, gerçekten 
demokrat, gerçekten laik-
sosyal hukuk devletidir. 
Bu ilkelerin hayata geçirildiği bir Türkiye istiyoruz ve 
bu Türkiye’yi bozkurt yürekli gençler kuracaklardır. 
Övüncümüz, kıvancımız, umudumuz gençlerdir. Tüm 
gençlerden gurur duyuyor ve hepinizi en içten sevgi-
lerle selamlıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

GRUP VOLKAN’DAN COŞKU FIRTINASI
Dernek Başkanı Mustafa Öztürk’ün konuşmasının ar-

dından Bilgiyurdu gençlerinden Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencisi Gül Hilal Tuzcu, Arif Nihat Asya’nın 
“Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor” adlı şiirini okudu ve 
salondaki izleyicilerden büyük bir alkış aldı. Ardından 
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğ-
retmenliği Bölümü öğrencisi Ahmet Anıl Yiğit “Ötüken’e 
Çağrı” adlı şiiri seslendirerek büyük beğeni topladı. Erci-
yes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğret-
menliği öğrencisi Fulya Arslan müzik dinletisiyle prog-
rama neşe ve güzellik kattı ve yine Erciyes Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencisi 

Nazım Poyraz son ülkü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu 
anısına bir konuşma yaparak salondaki herkesi duygulan-
dırdı. Ardından Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına hazırlanan 
sunum izletildi. Lise yıllarından beri Türk ülküsü uğruna 
çalışan ve iyi bir hatip olan Hacı Mehmet Muhtar “Dave-
tiye” şiirini seslendirerek izleyicileri coşturdu. Salondaki 
herkesin büyük bir heyecanla beklediği “Grup Volkan” 
en son sahneye çıktı ve heyecan kasırgası estirdi. Prog-
ram boyunca kendi hazırladıkları müzik listesine göre 
şarkı ve türkülerini söyleyen Grup Volkan programın so-
nunda izleyicilerden gelen istek şarkılara yer verdi. Prog-
ram boyunca izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Grup 
Volkan’ın solisti, Bilgiyurdu’nun böyle güzel bir gece 
düzenlemesinden dolayı oldukça memnun olduklarını dile 
getirdi. 

 Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği’nin her 
programında olduğu gibi program, bu program da Bil-
giyurdu gençleri, Grup Volkan ve salondaki izleyicilerin 
de katılımıyla birlikte “Kürşad Marşı”nın okunmasıyla 
sona erdi.
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Türklük şuurunu  ve Türk’ün yüksek karakterini notalara döken, 

2008 yılında Türk özgün müziğine yeni bir soluk 
katmak amacıyla yola çıkmış, Türk müziğinin yeni sesi, 
yeni nefesi... Türk millî şuurunun enstrümanı, Türk kahra-
manlığının bam teli... Sarsılmaz Türk asaletinin müzikteki 
şahikası olmaya namzet GRUP VOLKAN’la bir söyleşi 
gerçekleştirmek istedik.  Biz onları BİLGİYURDU’nun 
müzik şölenini renklendirmek için Kayseri›ye geldik-
lerinde tanıdık. Geleceğimizin aydın ufuklara gururla 
yükseleceği ümitle onları Türk müziğinde yeni bir çığır 
açtıklarını gördük ve yürekten sevdik... Bu bağlamda 
ülkücü çizgide saflarını belirleyerek müzik tarihinin 
altın sayfasında müstesna yerini alacaklarına inancı-
mız tam olan GRUP VOLKAN’ı  
BİLGİYURDU’nun okuyucularına 
tanıtmak istedik. Biz sorduk onlar 
açık yüreklilikle cevap verdiler. 
En dar zamanlarında bize zaman 
ayırdıkları için GRUP VOLKAN’a 
teşekkür ediyoruz. 

                                              
Osman KARABABA- Bilgiyurdu 
Gençlik Dergisi 

SÖYLEŞİ:
 BİLGİYURDU olarak 18 

Nisan’daki gecemizde,  yaptığı-
nız özgün müzikle, yüksek Türk 
kültürünün içinde bulunduğu 
bu canhıraş zamanda ve varlık 
sebebimiz Türk milliyetçiliğinin 
ayaklar altına alındığı bu dö-
nemde, bölünmenin eşiğine ge-
tirilmiş yüce milletimizin ebedi 
bekası için Türk milliyetçiliğine 
yönelik yaptığınız hizmete ve bu 
uğurdaki kutlu gayretinize şahit 
olduk . Sizi yürekten kutluyo-
ruz. Sizinle aynı millî hassasiyet noktasında buluşma-
mız bizi ziyadesiyle sevindirdi ve güçlü kıldı.

 Türk milliyetçiliği ve ülkücü camianın sesi Grup 
Volkan’ı bize yakından tanıtır mısınız? Grup “VOL-
KAN” isminin oluşum hikâyesi, grup oluşturma fikri 
ilk kimden ve ne zaman ortaya çıktı vs.?

  Grup VOLKAN: Öncelikle aynı milli hassasiyet 

noktasında buluştuğumuz ve aynı camianın bekası için 
birlikte hizmet verdiğimiz yol arkadaşlarımızdan bu öv-
güleri duymak bizler için gurur verici...Grup Volkan’ın 
kuruluş hikayesine gelirsek, ekibimiz 2008 yılında Volkan 
Yalçın ağabeyimizin önderliğinde Grup Kervan adı altın-
da bir araya gelmiştir.Volkan Yalçının elim bir kaza sonu-
cu aramızdan ayrılmasından sonra tüm grup üyelerinin 
ortak kararı ile grubumuzun adını onun adını yaşatmak 
gayesi ile Grup Volkan olarak değiştirdik.

          BİLGİYURDU: Genelde çoğu sanatçı aşk- 
meşki, bohem hayatı seçerken gördük ki, siz vatanı, 
milleti sevda edinmişsiniz. Türklük şuurunu, Türk’ün 

kahramanlık ruhunu ve yüksek ka-
rakterini ve asaletini yeni nesle aşıla-
mak için Türk edebiyatının müstesna 
eserlerini besteleyerek sahnelerde 
iddialı ve hâkim bir çıkışınıza şahit 
oluyoruz.  Ürettiğiniz müzik hangi ger-
çeğin bir tezahürüdür, bundan mutlu 
musunuz?

Grup VOLKAN: Bizde aşk şarkısı 
yapıyoruz. Sanatçı eserlerinde sevdiğine 
hitap eder; biz de müebbet sevdalımız 
olan milletimize hitap ediyoruz. Sözleri-
ni bestelediğimiz üstatların toplumumuz-
da müstesna olarak göz ardı edilmesi 
ve tozlu raflarda kalması milletimiz için 
ziyadesiyle utanç vericidir. Bizler bu 
isimleri tozlu raflardan alıp göz önüne 
getirmeyi kendimize naçizane görev 
edindik. Elbette ki bu sonuçtan mutluyuz 
ve avazımız çıktığı kadar bu amaç için 
eserler üretmeye gayret göstereceğiz.

BİLGİYURDU: Türklük ruhu-
nun özgüvenini ve yüksek hissiyatını 
gönüllere gür ve tatlı nağmelerle işle-

yen ve dinleyenleri hazzın doruklarına çıkaran bes-
telerinizi yapmakta ne tür mücadeleler verdiniz? Bu 
noktaya gelmek kolay oldu mu?

 Grup VOLKAN: Eserlerimiz zor koşullarda ortaya 
çıktı. Yeni eserler oluşturma konusunda üretken ve gay-
retkar bir ekip olmamıza rağmen meydana getirdiğimiz 
ürünleri daha dinlenilebilir kılacak olan profesyonel 

TÜRK ÖZGÜN MÜZİĞİNİN YENİ SESİ 
“GRUP VOLKAN”LA SÖYLEŞİ

“  Müzik canlı bir var-
lık olduğu için geç-
mişten günümüze 

toplum, kültür ve nesiller 
değiştikçe müzik kültürü 
de değişkenlik göstermiş-
tir. Eğer toplum tarafın-
dan beğenilip,ticari bir 
kaygı güdülerek müzik 
yapılırsa bu topluma göre 
müziktir ki, bizim tasamız 
bu değil,eğer topluma 
verecek bir mesajınız ve 
söyleyecek sözünüz varsa 
eseri üretirsiniz ve toplu-
mun dinlemesini sağlarsı-
nız, kitleniz az ve öz olur.”

Gençlik Dergisi34



kayıtları almakta maddi imkânsızlıklar yaşadık. Tabi bu 
sorunu yasamamızda en büyük etken o dönemlerde üni-
versite öğrencisi olmamızdı. Maddiyat konusu dışında 
yaşadığımız bir diğer sorun ise güncel müzik kültürüyle 
yetişmiş olan neslin Türk milliyetçiliği alt yapısıyla oluş-
turulmaya çalışılan eserleri benimsemek yerine karşısına 
almasıydı. Bazı çevrelerin ırkçılıkla itham ettiği grubu-
muzu, bazıları ise ümmetçilikle itham etti. Evdeki öz kar-
deşini komşunun çocuğundan daha çok sevmek ırkçılıksa 
elbette ki ırkçıyız.

BİLGİYURDU: GRUP VOLKAN’ın müzik ana-
tomisini temaşa edecek olanlar, orada neleri görebilirler, 
görmeliler? Albümleriniz, çok sevilen besteleriniz, eserle-
rin ilham kaynağı ve temelleri, vs?

Grup VOLKAN:  Grup Volkan’ın müzik anlayışı açık 
ve anlaşılırdır. Kısaca anlatacak olursak, her zaman ifa-
de ettiğimiz gibi “özümüz Türk’çe, sözümüz Türkçedir.” 
çalışmalarımızda etkilendiğimiz ve hitap ettiğimiz ilham 
kaynağımız büyük Türk milletidir.

BİLGİYURDU: İlk çıkış şarkınız hangisiydi? Onda 
nasıl tepkiler aldınız ve neler hissettiniz? 

Grup VOLKAN: Grup Volkan olarak oluşturdu-
ğumuz ilk eser, sözü ve müziği kendimize ait olan “Bir 
Nefeslik Ömür” isimli şarkımızdı. Besteyi paylaştığımız 
ilk günden bugüne dek yeni besteler oluşturmamızda bize 
şevk veren çok olumlu tepkiler aldık.

BİLGİYURDU: Halkın kültür ve zeka seviyesi, 
ihtiyaçları, eğitimin kalitesi, ülkenin ekonomik duru-
mu, insanların yetişme ve yaşam tarzı, toplumun aile 
yapısı, fertlerin okudukları, içselleştirdikleri, toplum-
ların dünyaya bakış açısı, ideoloji rüzgarları, ekoller, 
akımlar, izmler, çağın hayat felsefesi müziğin asıl ka-
rakteri midir? Bunda bestekârın payı ne olabilir? Ne 
dersiniz?

Grup VOLKAN:  Bize göre müziğin iki amacı vardır: 
Birincisi toplumdaki mevcut durumu betimlemek, ikincisi 
toplumu belli bir gayeye, hedefe veya ülküye yönlendir-
mektir. Bahsi gecen birinci amaç soruda sıralamış oldu-
ğunuz bütün imgeleri kapsamaktadır. Bunda bestekârın 
payı ise mevcut durumu anlatabilme ve toplumu belli bir 
gayeye yönlendirebilme yeteneğiyle alakalıdır.

BİLGİYURDU: Hayat şartları , yaşam tarzı mü-
zikte yeni bir usulün,  ekolün, akımın doğmasında  
etken midir? Halka göre müzik mi, müziğe göre halk 
mı? Ne dersiniz?

Grup VOLKAN: Müzik canlı bir varlık olduğu için 
geçmişten günümüze toplum, kültür ve nesiller değiştikçe 
müzik kültürü de değişkenlik göstermiştir. Eğer toplum 
tarafından beğenilip,ticari bir kaygı güdülerek müzik 
yapılırsa bu topluma göre müziktir ki, bizim tasamız bu 
değil,eğer topluma verecek bir mesajınız ve söyleyecek 
sözünüz varsa eseri üretirsiniz ve toplumun dinlemesini 
sağlarsınız, kitleniz az ve öz olur.

BİLGİYURDU: Her müzik eseri devrinin özelliği-
ni yansıtır, devrinin bir aynasıdır, çağın insanının zev-
kidir, öyle değil mi? Ürettiğiniz (Geri Gelen Mektup, 
Ay Yüzlü Güzel Konçuy, Mutlak Seveceksin, vb...)  

bestelerle maziden atiye bir ayna tutmuş olmuyor mu-
sunuz? 

Grup VOLKAN:  Toplumun mazisini atiye taşımak 
sadece sanatın değil topyekûn bir toplumun birincil göre-
vi olmalıdır.

BİLGİYURDU: Müzik eserleri canlı varlıklar 
gibidir; doğarlar, yaşarlar, sonra ölürler.  Ancak her 
bestekarının gönlünde bir ölümsüzlük arzusu vardır. 
Müzik eserlerinin uzun ömürlü olması neye bağlıdır? 

Grup VOLKAN: Toplumun ortak değerleri herhan-
gi bir çağa sınırlı kalınmadan anlatılırsa ölümsüz olur. 
Bunun bir diğer ölçütü ise eserin kalitesiyle alakalıdır. 
Örneğin 2015 seçimlerine yazılmış bir şarkı 500 yıl sonra 
dinlenmez, ama bir Neşet Ertaş türküsü 1000 yıl sonra 
bile gönül telimizi titretir.

BİLGİYURDU:Müzik evrensel dildir. Ancak bu 
evrensel dilin ruhunda, ait olduğu milli kültürün  kud-
retinin varlığı mutlaktır.  O halde bir müzik eserinin 
evrenselleşmesinde mihenk nedir?

Grup VOLKAN: Eğer müzik toplumlara aynı tadı 
veriyorsa evrensel olabilir. Örneğin bir müzik, bir Türk 
ile bir Çinli›ye benzer duygular hissettiriyorsa iki millet 
tarafından dinlenir ve evrensel olur, fakat bizim müzikle-
rimiz bir Türk’te coşku anlamına gelirken, bir Ermeni’de 
kuyruk acısı, bir Yunan’da denize dökülmenin ıslaklığı ve 
üşüme anlamına gelir. Velhasıl evrensel anlamda hitabeti-
miz ;dosta heyecan, düşmana hezeyandır.

BİLGİYURDU: Müziğin ayrık otları var mıdır? 
Halkı ahmaklaştıran, aptallaştıran, uyuşturan, halkın 
aklını alan müzik olur mu? Varsa müziğin ayrık otları 
nasıl temizlenmeli?

Grup VOLKAN: Hayatın her alanında olduğu gibi 
müzik dünyasında da ayrık otları elbette vardır. Müzik 
insanları beslediği gibi aynı zamanda bilgi, kültür ve 
ahlak açısından aç ta bırakabilir. Buna güncel bir örnek 
verecek olursak, arabesk, rap vb. kültür yoksulu may-
munluklar, sanatı ayaklar altına alır..Bu durumla başa 
çıkabilmenin yolu kesinlikle eleştirmekten geçmez. Kötü-
yü eleştirirken yanında iyi olan örneği sunma zorunlulu-
ğumuz vardır. Hiçbir amaç uğruna sanatta kaliteden ve 
ahlaktan ödün verilmemelidir.

BİLGİYURDU: Müzik eserlerini ait olduğu mil-
letin sosyolojik ve kültürel  tomografisi farz edersek; 
özünde toplumun hastalığını, direncini, kanının terkibi-
ni, genlerini, hassasiyetlerini, alerjilerini, tarihi kudretini 
vs. onda görebilmek mümkün değil midir? Bu açıdan 
bakıldığında müziğin milletlerin hayatındaki yeri ve öne-
mi hakkında kısaca neler söylenebilir? 

Grup VOLKAN: Müzikle sınırlı kalmamak şartıyla 
sanat başlı başına toplumların aynasıdır. Sanat eserleri 
toplumun öz hissiyatlarını anlatır. Bu doğrultuda da sa-
nat toplumdan topluma farklılık gösterir. Örneğin; müzik 
savaşlarda dahi kullanılmış olan bir moral aracı ve tetik-
leyici bir güçtür. Bu gücü Türklerde davul temsil ederken 
İskoçlarda gayda temsil eder. Yani coşkulu bir dombra 
sesi bir Türk’te uyandırdığı hissi bir Arap’ta uyandırmaz 

BİLGİYURDU: Yüksek Türk kültürünü müzikle 
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evrenselleştirmek mümkün mü, nasıl olabilir?
Grup VOLKAN:  Elbette ki mümkün. Her yıl düzen-

lenen Eurovision şarkı yarışmasının temel amacı millet-
lerin kültürlerini birbirlerine tanıtmasıdır. Biz de kendi 
kültürümüzden, özümüzden kesitler taşıyan eserlerle 
kültürümüzü diğer milletlere tanıtabiliriz. Fakat bunun 
İngilizce şarkı okuyan sahne şaklabanlarıyla yapılmasını 
beklemek abesle iştigaldir. 

BİLGİYURDU: Türk müziğinin sorunları hakkın-
da kısaca neler söylemek istersiniz?

Grup VOLKAN:  Türk müziğinin en büyük sorunu 
Türk müziği olmamasıdır. 

BİLGİYURDU: Günümüz Türk müziğinde bir yoz-
laşma, bir kısırlık söz konusu mu? Varsa sebebi?

Grup VOLKAN: Bizim Türk müziğinden anladığı-
mız Neşet Ertaş tır, Musa Eroğlu’dur, Mahsuni Şerif‘tir, 
Erkan Oğur’dur, Barış Manço’dur. Bizim anlayışımıza 
göre hiçbirinde de bir yozlaşma veya kısırlık söz konusu 
değildir. Tabi ki sorudaki kasıt bu isimler olmadığı gibi 
kastedilen isimlerde ne Türk müziği yapmakta ne de Türk 
müziğine herhangi bir olumlu katkı sağlamaktadır.

BİLGİYURDU: Müzik bir ideolojinin aracı olarak 
kullanılır mı? Niçin?

 Grup VOLKAN: Bir fikri, bir düşünceyi etkili bir 
şekilde ifade etmenin güzel yollarından biridir müzik. 
“Ahmet Kaya’yı sevmem, ama şarkılarını dinlerim.” di-
yen kesim bu sorunun aslında doğrunun yanıtıdır. Emper-
yalizm karşıtı müzikler yaptığını zannedip emperyalizmin 
beşik sallayıcısı olan Grup Yorum; “Eserlerimizin tüm 
telif hakları yüce Türk milletine aittir” diyen biz Grup 
Volkan bu cevabın diğer örneklendirmeleridir.

BİLGİYURDU:Bazı müzik eserleri vardır, saman 
alevi gibi; bir anda parlar, sonra  hemen söner. Müzik 
için  “Kaliteli müzik” tabiri doğru mudur? Bundan ne 
anlaşılmalıdır? 

 Grup VOLKAN: Daha önce belirtmiş olduğumuz 
gibi, ait olduğu dönemle sınırlı kalmayan müzikler, insan-
ların ortak acılarına, ortak sevinçlerine hitap edebildiği 
ölçüde kalıcı ve kaliteli olur. 

BİLGİYURDU: Günümüz teknolojisinin müziğe 
kazandırdıkları veya kaybettirdikleri hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?

Grup VOLKAN: Faydalarından bahsedecek olur-
sak; sanat eserlerinin kayıt kaliteleri artmış, insanların 
eserlere ulaşması kolaylaşmıştır. Zararlarından bahsede-
cek olursak; günlük hayatta konuşmasına bile tahammül 
edilmeyecek insanların milyonlar satan, dinlenen şarkı-
cıklar oluşturması sağlanmış, gerçek sanatçılar marjinal 
hale gelmiştir. 

BİLGİYURDU: BİLGİYURDU okuyucularına bir 
mesajınız var mı? Söyleşi için çok teşekkür ederiz!

Grup VOLKAN: Nadide insanların önderlik ettiği, 
yetiştiği, gençlerin fikir sahibi olduğu ve bize Milli hissi-
yatlarımızın geleceği konusunda güven veren BİLGİYUR-
DU Derneği ve Dergisi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunar, 
bize ihtiyaç olduğu her anda daima yanlarında olduğu-
muzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda söyleşi için bize 
gönüllerinde ve yayınlarında yer ayırıp bizi onurlandıran 
BİLGİYURDU Dergisi’ne yayın hayatında başarılar dile-
riz. Sürç-i lisan ettiysek affoluna... Sevgi, Saygı, Selam ve 
Muhabbetlerimizle… 

Tanrı Türkü Korusun!
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Osmanlı’da Anadolu
Mustafa ÖZTÜRK

Anadolu’m hep ağladı, ağlıyor
Çile girdabından kurtulmadı hiç
Vergi verdi, evlât verdi devlete
Yine de hatırı sorulmadı hiç

Ağa haraç alır, paşa zulmeder
Sultan saray yapar, halkımız öder
Yiğitler cepheden cepheye gider
Buna rağmen adam sayılmadı hiç

Kafkasya’da dondu, Yemen’de öldü
Birisi kar-tipi, diğeri çöldü
Dört oğlundan üçü cephede kaldı
Yine de isyana kapılmadı hiç

Anadolu Türk’ü hep türkü söyler
Türküsü ağıttır ne bilsin beyler
Devlet de daima bildiğin eyler
Ağıtlar saraydan duyulmadı hiç

Kızılırmak suyu bulanık akar
İçerisinde kanlı gözyaşları var
Istırapla kükrer, dağı parçalar
Bu yüzden yüreği durulmadı hiç

Ya gurbet ya savaş ya da hastalık
Hep yoksulluk, hep göç, üstüne kıtlık
Hırsızlık, kayırma, zulüm, haksızlık
Bu zincir kopmadı, kırılmadı hiç

Anlar mı soysuzlar Türk’ün dilinden
Baş kaldıramadı belâ selinden
Devşirme vezirden, kadı elinden
Aklını kullanıp sıyrılmadı hiç

Pir Sultanlar gitti darağacına 
Aşiret sürüldü çöl sıcağına
Köroğlu çıksa da Bolu dağına
Haktan yana düzen kurulmadı hiç

Kendi ülkesinde garip yaşadı
“Kaba ve idraksiz Türkmen”di adı
Horlandı, dışlandı, zulme uğradı
Yeter deyip yerden doğrulmadı hiç

Halkımız bir tebaa, sultanın kulu
Kul tutan adamdan olur mu ulu?
Bir fert ki evinde yok iken çulu
“Devlet baba”m dedi, darılmadı hiç

Osmanlı tebaadan itaat ister
Tarikat ihvandan kanaat ister
Zalime böylesi bir fırsat yeter
Bu konu üstünde durulmadı hiç

İtaat istersin adalet hani?
Kanaat diyorsun saadet hani?
Zorbalara karşı dirayet hani?
Bunlar padişaha sorulmadı hiç?

Mültezim elinde esirdik esir
Bakılmaz var mıdır bir dirhem gelir
Her haneden feryat-figan yükselir
Sarayın yüreği burkulmadı hiç

Bir tek Gazi ile güldü yüzümüz
İyice azaldı gönül sızımız
Ancak, değişmedi alın yazımız
Bu zulüm düzeni bozulmadı hiç

06.04.2015
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Necdet BAYRAKTAROĞLU

SELÇUKLULARDA İLİM, 
ÂLİM VE MEDRESE   

Selçuklular devrinde ilim ve tahsil çok önemli görül-
müş, himaye edilmiş ve yayılmıştır. Selçuklu sultanları ve 
devlet adamları kültür ve medeniyet hizmeti için ilme ve 
âlimlere çok değer vermişler, medreseler vasıtasıyla bir 
yandan ilmi koruyarak yükseltmişler ve yaymışlar, bir ta-
raftan da ülkenin her tarafına dağılan irfan ve kültür ordusu 
yetiştirmişlerdir. Selçuklular zamanında Çin hudutlarından 
Akdeniz kıyılarına kadar birçok şehir ilim, kültür ve içtimaî 
yardım müesseseleriyle dolmuştu. Âlim, zahid (sofu) ve 
sanatkâr yurdu olan ve medeniyet eserleri ile süslü Ahlat ve 
birçok şehir, Moğolların tahribatıyla harabeye dönmüştür. 
Moğol istilâsından dolayı yurtlarını terk ederek Anadolu’ya 
gelen Türkistanlı, İranlı pek çok âlim, şeyh, edip, şair ve 
sanatkâr himaye edilmiş ve onlara imkânlar tanınmıştır. 
Onlar için medrese, zaviyeler, hanegâhlar, yurtlar yapılmış-
tır. 

Selçuklular âlim, filozof, tabip, kadı, şeyh, ahi, edip, şair 
ve sanatkârlara çok hürmet ederlerdi. Selçuklu sultanları ve 
devlet adamları onlarla münasebette bulunur, onları ziyaret 
eder ve sohbetlerine katılırlardı. Bütün bu insanların çoğu 
Selçuklu saraylarında bulunmuş, himaye görmüştür. Vakıf 
ve medreselerde, onların yetişmelerine imkân sağlanmıştır.

İslâm dünyasının diğer beldeleri gibi Anadolu’nun bir-
çok şehirleri de cami, medrese, kütüphane, tıp merkezi, 
hastahane, imaret, zaviye, kervansaraylarla doldurulmuş, 
bunların korunması ve yaşaması için de vakıflar kurulmuş-
tur. “Filhakika bilim ocağı olarak medreselerin devlet eli 
ile teşkilâtlanması, tahsilin vakıf marifetiyle meccani olma-
sı ve İslâm dünyasına yayılması Selçukluların eseridir.”1 
Bir ilim ocağı olan medreselerde eğitim ve öğretim ücret-
sizdi. Vakıf gelirleri ile onların geçimleri temin edilirdi. 

1) Turan Prof.Dr. Osman; Selçuklular Devrinde Türk İslâm Medeniye-
ti, Sayfa:328, Boğaziçi Yayınları.,İstanbul., 1996

Medreselerde âlim ve talebelere maaş tahsisinden başka 
ilmi teşvik maksadıyla çalışkan ve kabiliyetliler için vakıf 
tahsisatından 100, 500 ve 1000 dinar veya akça mükâfatlar 
verilirdi.2 

Erbil Atabeyi Muzaffere’d-din Gökböri âlimlere, vaiz-
lere kurra (üstad hafız) ve şairlere bohçalar içinde hil’atlar 
ve hediyeler dağıtırdı. Sultan Alparslan kendisine ait gelirin 
bir kısmını fakirlere verirken onda birini de ilim adamlarına 
dağıtıyordu. Melikşah kurduğu medreseler ve kültür mües-
seselerinden başka ulemaya yılda üç yüz bin dinar (altın) 
ihsan ediyordu.

Selçuklular -özellikle Sultan Sencer- zamanında Merv, 
Belh ve başka kültür merkezlerinde umumî münazaralar 
an’anevî halde devam etmiştir. Bu münazaralarda delilsiz 
konuşan kişi, “delilsiz konuştuğu için itibar görmez, sözü 
kesilirdi”3 Sultan Sencer’in sarayı ve çevresi âlim, edip, 
şair, tabip ve filozoflarla dolu idi. Rivayete göre bir defa 
beş gün zarfında onlara yaptığı ihsanlar 700 000 nakit, 
1000 atlas elbise, pek çok at ve sair kıymetli eşya olup ken-
disinin ve devletinin haşmeti ile mütenasip idi. Hazinedarı 
kendisine hazinenin boşalacağından bahsettiği zaman Sul-
tan Sencer “benim hakkımda mala meyletti denilmesi çirkin 
olur; bu atlas elbiseleri de emirlere dağıt” cevabını verdi.”4 

Selçuklu sultan ve devlet adamlarının destek ve himaye-
sinde birçok âlim, tabip, edip, şair ve sanatkârlar yetişmiş 
ve başta sultan olmak üzere devlet adamlarından ve halktan 
çok iyi muamele görmüşlerdir. Selçuklu sarayında devlet 
teşkilâtıyla edebiyat çevrelerinde genellikle Farsça, med-
reselerde Arapça, Selçuklu hanedanı ve halkın büyük ço-
ğunluğu arasında ve orduda ise Türkçe konuşulup yazılırdı. 

2) Aynı eser, sayfa:329
3) Aynı eser, sayfa:323
4) Aynı eser,  sayfa:326
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Dinî ve bazı edebî eserlerde Arapça ve Farsça kullanılırdı. 
Daha sonra Türkçe edebiyat dili haline geldi. Ahmet Fakih, 
Hoca Dehhanî, Hoca Mes’ut ve Yunus Emre Türkçe şiirler 
söyleyip yazdılar. Yunus Emre tasavvuf aşkıyla Türkçe ola-
rak en güzel eserlerini verdi. Mevlânâ ve oğlu Sultan Veled 
insanlara nasihat eden eserlerini Farsçanın yanında Türkçe 
olarak da yazdılar. Edebiyat alanında Sadi-i Şirazî, Ömer 
Hayyam, Enverî, Lâmî-i Cürcanî, Ebyurdî, Erzakî, Muham-
med Beyhekî, Vasıtî, Ahmet Tusî, Âşık Paşa gibi yazar ve 
şairler bu dönemin en önemli kişileriydi. Fevkalâde güzel 
ve çeşitli eserler yazdılar ve bıraktılar. 

Selçuklu devletini ilim ve irfan 
yuvası haline getiren değerli âlimlerin 
arasında: Şihabüddin-i Sührever-
di, Necmeddin-i Razî, Muhyiddin-i 
Arabî, Hacı Bektaş-ı Velî, Sadreddin 
Konevî, İzzeddin Urmevî, Celâleddin 
Habib, Sa’deddin-i Derganî, Fahrettin 
Irakî, Kadı Burhaneddin, Ahi Evren, 
Şems-i Tebrizî, İmam Gazali, Bahaed-
din Veled, İbn-i Türkmanî, İbrahim-i 
Hemedanî, Cemaleddin-i Aksarayî, 
İmamu’l-Harameynî, Cuveynî, devrin 
seçkin âlimleriydi. 

Selçuklular, hem İslâmî ilimlerin 
eğitiminin ve öğretiminin yapıldığı 
hem de fen bilimlerinin öğretildiği 
çeşitli fakültelere sahip üniversite ma-
hiyetinde medreseler yaptırdılar. İslâm ülkelerinden ve baş-
ka ülkelerden birçok âlim Anadolu’daki bu ilim yuvalarına 
gelip ders verdi. Medreselerde uzmanlarca okutulan mate-
matik, astronomi, hendese geometri, cebir, fizik, kimya, tıp 
ve felsefe alanında büyük bilim adamları yetişti. Isfahan’da 
ve Bağdat’ta ve daha  birçok şehirde rasathaneler kuruldu 
ve gök cisimlerinin hareketleri izlendi. Takvimler yapıldı. 
Medreselerde ayrıca tefsir, hadis usulü, kelâm, fıkıh, tasav-
vuf v.b. alanlarda eğitim, öğretim verilirdi. Keza kitabe, 
hat, tezhib, süsleme, minyatür ve çini sanatları alanında 
da çalışmalar yapılmıştı. İslamiyetin Türkler arasında ya-
yılmasında medrese ve zaviyelerin çok büyük hizmetleri 
olmuştur. İlk Selçuklu medresesi Tuğrul Bey zamanında 
Nişabur’da kurulmuştur. Ancak Selçuklu devletinin her ta-
rafında medrese inşasına Alparslan zamanında başlanmıştır. 
Zekeriya Kazvinî’ye göre “Sultan, Vezir Nizamül-Mülk ile 
Nişaburda caminin kapısında elbiseleri perişan gençleri gö-
rünce sebebini sormuş; vezir de ona ‘bunlar insanların en 
şereflileri olup dünya zevki bulunmayan ilim talipleridirler’ 
cevabını vermiş ve bunun üzerine Sultan onlar için bir yurt 
inşasını ve kendilerine birer maaş verilmesini emretmiştir.”5 

Medreselerin en büyüğü Bağdat’taki Nizamiye Medre-
sesi olup Isfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Sivas (Gök 
Medrese, Selçukiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kadı 
Necmeddin Medresesi), Erzurum (Çifte Minareli Medre-
se), Konya (Fevziye Medresesi, Gömeç Hatun Medresesi, 
Gühertaş Medresesi, Hatuniye Medresesi, Atabekiye Med-
resesi, Altunaba Medresesi), Kayseri (Avgunlu Medrese), 
Malatya (Şahabbiye-i Kübra Medresesi), Aksaray (Bedriye 
Medresesi, Melikiye Medresesi), Eskişehir (Ümmühatun 
Medresesi), Amasya (Doğrakiye Medresesi), Ankara (İz-
zettin Keykafus Medresesi), Antalya (Karatay Medresesi), 
Sinop (Alâaddin Medresesi), Kastamonu (Atabey Medrese-
si), Isparta (Atabey Ertokuş Medresesi), Yozgat (Ahi Peh-
5) Aynı eser, sayfa:328

livan Medresesi), Çorum (Kalehisar Medresesi) ve diğer 
şehirlerdeki benzer medreselerde ilim hizmeti veriliyordu. 
Genellikle medreselerin yanında ayrıca Darü›ş-şifa deni-
len hastahaneler ile cami, kütüphane, zaviye, kervansaray, 
imaret ve hamamlar da bulunuyordu. Türk nüfusun daha az 
bulunduğu Şam’da bile bu devirde 21 cami, 20 medrese, 
9 hangâh ve ribat (tekke), 7 hamam, 1 daru’l-hadis (hadis 
öğretme yurdu) ile 1 büyük hastahanenin Türklerin eseri 
olduğu İbn Seddat tarafından belirtilmektedir. Aynı kişi 
Halep’te Türklerin ismini taşıyan 77 cami ve mescid, 8 

medrese, 7 hangâh ve 8 hamam oldu-
ğunu yazmaktadır.6

Bütün bu eserlerde Selçuklu 
mimarîsinin ve san’atının şaheserliği 
kendini göstermektedir. Bu eserler 
Moğolların istilâsı ile tahrip olmuş, 
birçoğu yok edilmiş, faydalanma 
imkânı kalmamıştır. Sağlam kalabilen 
eserler de halen günümüzde sanat çev-
relerince ve uzmanlarca hayranlıkla 
incelenmekte ve seyredilmektedir. 

Selçuklu sultanları, vezirleri, me-
likleri, beyleri âlim, edip, şair, tabip 
ve sanatkârlara iltifat ve hürmetin 
yanında, eğitim ve öğretim hizmetinde 
bulunmalarıi için müesseseler kur-
muşlar, hayrete edilecek kadar onlara 
hediyeler sunmuşlar, ikramlarda bu-

lunmuşlardır. Fethettikleri şehirlere girdiklerinde âlimleri 
ve din adamlarını ziyaret veya kabul ederler, onlarla sohbet 
edip bilgi alırlar, nasihatlerinden de faydalanırlardı.

Selçuklu devrinin kudretli Sultanı Melikşah ile 
İmamu’l-Harameyn Cuveynî arasında geçen bir olay, Sul-
tan ne kadar güçlü ve haşmetli de olsa âlimlerin ne kadar 
yüksek bir mevkide tutulduklarını göstermektedir. Rivayete 
göre “Melikşah, Ramazan Bayramını bir gün önceden ilân 
eder. Fakat Cuveynî, dinimizde Ramazan ayının başlama-
sının ve sona ermesinin hesapla ve takvimle değil, hilâlin 
görülmesi ile mümkün olduğunu, bu yüzden de hilâl görül-
meden önce bayramın ilân edilemeyeceğini bildirir. Akşam 
vakti olup hilâl gözetlendikten sonra da görülmeyince 
Sultanın sözüne muhalefet ederek, ertesi günün bayram 
olmadığını, hiç bir yerden hilâl görülmediği için Ramaza-
nın otuza tamamlanması gerektiğine dair fetva verir. Sultan 
bu nazik durum karşısında İmamu’-l-Harameyn’i nezaketle 
saraya davet eder. Görüşme sırasında büyük âlim: “Sultana 
ait işlerde fermana itaat bizim vazifemizdir; lâkin fetvaya 
taallûk eden din mes’elelerinde Sultanın bize sorması ge-
rekir” der. Bunu haklı bulan Sultan haşmetini düşünmeden 
fetvaya uyar ve onu hürmetle yolcu eder.”7 

Yine “Nişaburlu âlim Ali Bin Hasan El-Sandalî, Tuğrul 
Beyin Bağdat seferinden sonra, zahidane bir hayata baş-
lamıştı. Bir Cuma namazında onunla karşılaşan Melikşah, 
ona kendisini ziyaret etmediğini hatırlatır. Sandalî, Sultana 
bunun sebebi olarak “sizin hükümdarların en iyisi olma-
nız, benim de âlimlerin en kötüsü olmamaklığım içindir.” 
cevabını verir ve bunu da: “zira hükümdarların en iyisi 
âlimleri ziyaret eden, âlimlerin en kötüsü de hükümdarla-
rın ziyaretine koşandır” şeklinde izah ederek devrin zihni-
yetini meydana koyar.8 
6) Aynı eser, sayfa:329
7) Aynı eser, sayfa:324
8) Aynı eser, sayfa:324

“Selçuklu sultanları, 
vezirleri, melikleri, 
beyleri âlim, edip, şair, 

tabip ve sanatkârlara iltifat 
ve hürmetin yanında, eği-
tim ve öğretim hizmetinde 
bulunmalarıi için müesse-
seler kurmuşlar, hayrete 
edilecek kadar onlara hedi-
yeler sunmuşlar, ikramlarda 
bulunmuşlardır. ”
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Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktaydı. 
Türk milleti; cesur, dürüst, yiğit, açık sözlü, iyi yürekli, 
mert, vefakâr ve dost canlısı bir evlâdını daha kaybetti. 8 
Mayıs 2015 Cuma günü çok sevdiği memleketi olan Gazi-
antep Oğuzeli ilçesinde toprağa verildi. Bir cenaze ziyareti 
dönüşü Nurdağı ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 10 
gün kadar komada kaldı ve kendisini çok seven Cenab-ı 
Allah onu aramızdan huzuruna aldı.

1962 yılında Gaziantep ili Oğuzeli ilçesinde dünyaya 
gelmişti. Hayatının yaklaşık ilk 20 yılını Gaziantep’te ge-
çirmiştir. Numan Durak Aksoy bey ile 1982’de Kayseri’de 
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyken 
tanıştık. Numan Durak Bey’le 1982-2015 yılları arası 
aramızda 33 yıl öncesine dayanan bir dostluk ve kardeş-
lik hukukumuz vardı. Ben Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne 
2.sınıfa yatay geçiş yaparak gelmiştim. Ortak ülkülerimiz 
bizi bir araya getirmişti. O Kayseri’de 1982-1993 yılları 
arasında yaklaşık 12 yıl kadar kalmıştır.

Numan Durak bey, ömrünün baharını üniversite öğren-
cilik yıllarını, Ülkücü-Türk milliyetçisi olarak Kayseri’de 
çok faal bir şekilde geçmişti. 12 Eylül 1980 darbesinden 
sonra 1983 yılı bahar aylarında Numan beyle birlikte 
Kayseri’de iki Anadolu evlâdı olarak, Türk milliyetçi-
lerini, ülkücüleri yeniden sanat okullarında ve liselerde 
teşkilâtlandırmaya koyulmuştuk. Her gün bir araya ge-
lerek okul okul Kayseri’de ülkücü gençlere seminerler 
veriyorduk. Kayseri Lisesi’nde 1964’den itibaren edebi-
yat öğretmeni olarak çalışan, Gaziantepli merhum Ayvaz 
Gökdemir hoca gibi Numan Durak bey de Kayseri’de 
Türk milliyetçiliği fikrini anlatan sanki 2. Ayvaz Gökde-
mir olmuştu. Kayseri’de ilk defa Mustafa ÖZTÜRK hoca 
ile tanışmış ve yakın dostlukları meydana gelmişti. Türk 
Kültür Derneği’nde Kayseri’nin yetiştirdiği eğitimci yazar 
Mustafa Öztürk’ün yanı sıra Zeynel Timur hoca ve Şaban 
Kuzgun hoca gibi büyüklerimiz ülkücü gençlere seminer-
ler vermekteydiler. Numan Durak bey Kayserili ve kıy-
metli bir dostumuz, kardeşimiz olmuştu.

Numan Durak Bey, Kayseri’de Ülkü Ocaklarının 
açılmasından, Türk Kamu-Sen teşkilâtının kurulmasına, 
Kayseri Türk Ocağı’nın yeniden açılmasından Erciyes 
Üniversitesi’nde ülkücü gençliğin teşkilâtlanmasına kadar 

birçok faaliyette katkı ve destek sağlamış emektar yiğit bir 
Türkmen beyi’dir. Teşkilâtçı kişiliği ve samimî yapısı onu 
herkesin önüne geçirmiştir. Faaliyetlerimizde hep önder 
ve öncü olmuştur. Teşkilatçılık, dobralık, açık sözlülük, 
fedakârlık, hak bildiği bir davadan asla taviz vermemek, 
doğruluktan asla ayrılmamak, inandığı gibi yaşamak, sö-
zünden geri dönmemek, onun hasletlerinden bazılarıdır. 
Numan Durak bey, çok kardeşli bir ailenin sorumlu bir 
ağabeyi idi. Oğuz-Türkmeni olarak maddî bakımdan zen-
gin değil gariban, ama gönlü çok zengin bir yiğitti. Onun 
imanı ve gönlü çok zengindi ve dostlarına hep açıktı. İman 
gücü yanında azimli ve kararlı kişiliği ile hep “reis” ol-
mayı, ülküdaşları yanında çoktan hak etmişti. O hepimizin 
reisi ve iş bitirici kişiliği, yardımsever insanlığı ile daima 
öndeydi. Kayseri’de İlahiyat Fakültesi öğrenci reisliğinin 
ardından Kayseri Kredi Yurtlar Kurumu’nda 1993 yılı 
Eylül ayına kadar çalışmıştır. Bu süre içerisinde 1500 öğ-
rencili Erciyes Üniversitesi öğrenci yurdunda Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerine hem ağa-
beylik, hem babalık, hem hocalık yapmış, ülkücülük fik-
riyatını başarıyla yerine getirmiştir. Onun ihlâsı ve hasbî 
kişiliği, çoktan kendisini aşmıştı.

Numan Durak Aksoy’la 1993 yılı Eylül ayında 25 arka-
daşımızla birlikte İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 
Malatya’nın Darende ilçesinde Araştırma Görevlisi olarak 
vazifeye başladık. O Dinler Tarihi Anabilim dalında, ben 
ise, İslâm Tarihi Anabilim dalında çalışıyorduk. Numan 
Durak bey, artık Malatya İnönü Üniversitesi mensubu ola-
rak, hem bilim adamı sıfatı hem de Türk milliyetçiliği fik-
rini yeni şehirde anlatmaya, yeni dost ve arkadaşlar edin-
meye çoktan başlamıştı. Gerek İnönü Üniversitesi’nde 
Malatya’da gerekse daha sonra rahmetli Prof. Dr. Şaban 
Kuzgun hocanın dekanlık yaptığı Fırat Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi’nde yasal şartları sağlayan adaylar arsında 
Ülkücü-Türk milliyetçisi arkadaşların araştırma görevlisi 
olmaları için büyük gayret göstermiş ve görev almalarında 
hiçbir fedakârlıktan çekinmemiştir. Gerek Malatya İlahi-
yat Fakültesi’ne gerekse Elazığ Fırat İlahiyat Fakültesi’ne 
araştırma görevlisi alımında Anadolu’nun çeşitli kentle-
rinden gelmiş, Erciyes Üniversitesi mezunlarının istihda-
mı için büyük çaba göstermişti. İnönü İlahiyat’ın dekanı 
merhum Zahit AKSU ve Fırat İlahiyat’ın dekanı merhum 
Şaban Kuzgun hocalar, Numan Durak beyi çok severler, 

Doç. Dr. NUMAN DURAK AKSOY 
HAKK’A YÜRÜDÜ…

Prof. Dr. Remzi KILIÇ
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ona “Numan Baba” diye hitap ederler ve onun feraseti, 
samimiyeti karşısında -öğrencileri olduğu halde- Numan 
beye saygı duyarlar ve eleman alımında mutlaka onun tav-
siyelerini dikkate alırlardı. Çünkü o bu güvenilirliğini ve 
dürüstlüğünü hocalarımıza ispatlamıştı. Hocalar, onu asla 
kırmazlardı.

Numan Durak beyin akademik hayata girmede vesile 
olduğu veya yardımcı olduğu birçok kardeşimiz, dostumuz 
bugün Türk üniversitelerinde öğretim üyesi olarak -kimi 
profesör, kimi doçent, kimi de yardımcı doçent unvanı ile- 
çalışmaktadırlar. Bu kazanç Türk milletine hayırlı olsun. 
Bu manevî kazanç kolay kolay kimseye nasip olmaz. Mu-
hatap olduğu meslektaşlarını, araştırma görevlilerini ve 
öğrencilerini çok severdi. Onlar adına girişimlerde bulu-

nur, başarıları için gayret ederdi.  Zor ve sıkıntılı günler-
de, bilhassa İlahiyat Fakültesi mezunlarının üniversitelere 
alınmadığı zamanlarda Numan bey birçok arkadaşımızı 
belki onlarcasını yüksek lisans ve doktora programlarına 
aldırmıştır. Bunu en iyi vefakâr dostları bilir. Onunla bir-
likte olup umutsuz ve mutsuz olan bir kimse yoktur. Hiçbir 
fâniye nasip olmayacak kadar insan sevgisine ve vatanper-
verlik düşüncesine sahipti. Şahsiyeti ile arkadaşlarına gü-
ven ve ümit verirdi.

Numan Durak bey deyince aklımıza; güven duyulan, 
mert karakterli, dost canlısı, kahraman ve yiğit, kendi-
sini ülküdaşları için feda eden, yardımsever ve ideal in-
san gelmektedir. Numan bey, siyasette verimli ve etkili 
bir insandı. Milliyetçi Hareket Partisi’nden birkaç defa 
Gaziantep’ten aday oldu. Milletvekili olmayı çoktan hak 
etmiş birisiydi, ancak kısmet olmadı. Bazen 4. sıra adayı 
oldu. 3 milletvekili çıktı; bazen 3. sıra adayı oldu, 2 millet-
vekili çıktı. O çalıştı, bir önündeki milletvekili oldu. O hep 
çalıştı, dik durdu, küsmedi, ve gücenmedi. Türk milleti ve 
Türk milliyetçileri güçlü olsun, başı dik olsun, tam bağım-
sız özgür Türk dünyası ile kucaklaşmış bir Türkiye olsun 
diye, hep çalıştı durdu. Hak ettiği TBMM’ye milletvekili 
olarak giremedi, ama itibarı, değeri, haysiyeti, saygısı her-
kesten fazla idi. Sevenleri ve ülküdaşları, dostları vardı. 
Onu hiç yalnız bırakmadılar. O hep hayat dolu sevinçli ve 
mutlu olarak yaşadı. Şüphesiz onu üzenler, ihanet edenler, 
desteğini boşa çıkaranlar da olmuştur, ama o hiç kimseye 
kırılmadı, küsmedi, gücenmedi, daima çalıştı, azim ve se-
bat gösterdi. En önemli neticeye, yani “Allah’ın rızası”na 
kavuştu. Kim bilir kaç kişiye Numan Durak bey gibi, ha-
yırlı, kadirli, kıymetli bir ölüm nasip olur?  Marifet Hakk’a 
ermekse, eğer marifet Allah’ın rızasını kazanmak sa, ki 
öyle, evvel Allah obunu çoktan hak etmiştir. 

Numan Durak bey, 1994’ten itibaren İnönü Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’ne geçmiş ve 2014 yılına kadar, yaklaşık 
20 yıl Malatya’da ülküdaşları ve gönül dostları ile beraber 
olmuştur. Akademik hayatı, ilmî çalışmaları, Türk mille-
ti için durup dinlenmek bilmeyen bir kalbi vardı. Onunla 
birlikte olanlar, hep bir inanç ve umut içerisinde, Numan 
Reis’in hâmiliği yanında kendilerini güçlü ve güvende 
hissetmişlerdir. Başta memleketi Gaziantep olmak üzere 
Kayseri, Malatya, Elazığ, Ankara, Adana, Kahramanma-
raş ve Şanlıurfa’da “ülkücü camiada ve üniversitelerde” 
herkes tarafından bilinen ve saygı gören kişiliği yanında, 
gençler ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir lider şah-
siyete sahipti. Numan Durak bey, birçok üniversitede ar-
kadaşlarımızın yüksek lisansa ve doktora programlarına 
girmelerinde yardımcı olmuştur. Yüzlerce ülküdaşımızın 
üniversitelerde “öğretim üyesi ve araştırma görevlisi” ol-
masında büyük desteği ve çabası olmuştur.

“Türk Töresi ve Oğuz geleneği üzere” hayatını tanzim 
eden cömert, babacan, dayanışmacı ve paylaşmacı, ekme-
ğinin yarısını dostuna bölen, mert bir insandı. Lâkin “ecel 
geldi onu aramızdan aldı”. Numan Durak hoca gerçekten 
“adam gibi adamdı”. İlkeli, imanlı, tutarlı, dimdik, yönü 
hep Hakk’a dönük, inandığı gibi yaşayan, hepimize örnek 
bir şahsiyetti. Türk milleti, bahadır bir evlâdını âlemlerin 
yaratıcısına vermiştir. Türk milletinin ve Türk milliyetçi-
lerinin, ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun. Yolu yolu-
muz, ülküsü ülkümüzdür. Ey Türk milleti, Numan Durak 
Aksoy Bey uçmağa vardı. Allah rahmet eylesin. (Âmin)

“ O hep çalıştı, dik durdu, küs-
medi, ve gücenmedi. Türk mil-
leti ve Türk milliyetçileri güçlü 

olsun, başı dik olsun, tam bağımsız 
özgür Türk dünyası ile kucaklaşmış 
bir Türkiye olsun diye, hep çalıştı 
durdu. Hak ettiği TBMM’ye millet-
vekili olarak giremedi, ama itibarı, 
değeri, haysiyeti, saygısı herkesten 
fazla idi. Sevenleri ve ülküdaşları, 
dostları vardı. Onu hiç yalnız bırak-
madılar. O hep hayat dolu sevinçli 
ve mutlu olarak yaşadı.”
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Ötüken yaylasında bir garip kız Asena
Benzemez akranına, benzemez başkasına.

Ok atar at biner o, deli coşkun seldir o,
Fırtınadan önceki sakin sessiz yeldir o.

Bakanı çokmuş onun, seveni çokmuş onun,
Hiç birinde  ne gözü ne gönlü yokmuş onun.

“Erde büyük şan gerek, gönlüme düşen gerek”
Diyerek bekliyormuş, kadere güvenerek.

Sabır nereye kadar sabrını da bitirmiş
Bir meçhulü beklerken sabrını da yitirmiş.

Bir gün binmiş atına sürmüş tanrı Dağına
Kılıcıyla saldırmış kaderinin ağına.

Bir bozkurt çıkagelmiş, bakmış ona şöyle bir 
“Dur” demiş, “dur deli kız! Hele dur söz dinle bir”

Asena bu dinler mi, söze bakmazmış amma,
Çekmiş onu kendine, bozkurttaki muamma.

Bozkurt, yaklaşmış, tutmuş yelesinden atını,
Titretmiş gözleriyle göğün yedi katını.

Hiç konuşmadan susup sessizce yol almışlar,
Dil susmuş, ruhtan ruha bir sohbete dalmışlar.

Asena bitkin, güçsüz, hiç yüzü gülmüyormuş,
Bu bozkurt nerden çıkmış bunu da bilmiyormuş.

Ancak onun yanında bir garip huzur bulmuş,
İçindeki fırtına onunlayken durulmuş.

Az gitmiş uz gitmişler, Ötüken’e gelmişler
Yol boyu susarlarken çok sözler söylemişler.

Yenisey’in kıyında biraz durup geçmişler
Birbirinin elinden aşk şerbeti içmişler.

Bozkurt da sevdalanmış bu kızdaki mânaya
Çekinerek söylemiş aşkını Asena’ya.

“Yarim ol, yarenim ol, gel evdeşim ol” demiş
“Obama eşiğime sevgin ile dol” demiş.

Asena; “bu sevdaya koca dünya dar” demiş
“Yüreğimde yara var, al eline sar” demiş.

Yarayı şefkatiyle sarıvermiş o bozkurt
“Korkma hadi gel” demiş, “gel de olalım mesut”

Uzanmışlar çayıra gök tanrıya bakarak
Aşk yemini etmişler elele tutuşarak.

Hemen orda o anda bir gönül toyu olmuş,
Bu toydan türeyense sevdanın soyu olmuş.

Tanrı Dağı şahitmiş onların sevdasına
Doluvermiş bu sevda Ötüken Yaylasına.

Yenisey türkü yakmış bu sevdanın adına
Onlar göz göze varmış, aşkın kutsal tadına.

Bu masal, ninelerin dilinden düşmeyecek
Bu masalın sonu yok, hiç sonu gelmeyecek.

ÖTÜKEN’DE BİR 
SEVDA MASALIBetül ÖVÜNÇ
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TÜRK MİLLETİNE ÇAĞRIMIZDIR !
Türkiye Sivil Toplum Birliği olarak, ülkemizin içine sürüklendiği sorunlar kar-
şısında kamuoyunu aydınlatmayı gerekli ve zaruri görüyoruz. Bu bakımdan; 
görüş, endişe ve tavrımızı kamuoyuna sunmayı görev biliyoruz.

Türkiye Cumhuriyetini Millî Mücadele ile kurarak, Millî Egemenliğimizi 
tesis eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve ga-
zilerimiz ile bölücü terör örgütünün katlettiği şehit kardeşlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyoruz. Bize tevdi ettikleri kutsal emanetleri, kıyamete kadar 
yaşatmaya azimli ve kararlı olduğumuzu bir defa daha ilân ediyoruz. 

Bu inanç ve düşüncelerle:

v	Türk Milletine ait olan Millî Egemenliğimizi, hiçbir şekilde devretmeye-
ceğimizi ve asla paylaşmayacağımızı,

v	Türk Devletinin, “Millî ve Üniter” yapısından vazgeçmeyeceğimizi; ülke-
yi böleceği açık olan “çok ortaklı” veya “özerk bölgeli” ya da “çok kültür-
lülüğe” dayalı bir rejim şeklini asla kabul etmeyeceğimizi,

v	Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve sahibi olan “Türk Milleti” adının 
Anayasadan çıkartılarak egemenliğimizin yok edilmesini; Anayasamız-
dan, Devletimizin kimliğini belirleyen ilk 3 madde ile 6’ncı, 66’ıncı ve 
42/9’uncu maddelerin kaldırılmasını asla kabul etmeyeceğimizi,

v	Türk Milletinin etnik gruplardan biriymiş gibi gösterilmesini reddettiği-
mizi, eşitlik temelinde kaynaşmış millî sosyolojik bir varlık olan aziz Mil-
letimizin bütünlüğünü kararlılıkla ve daima savunacağımızı,

v	Hukuk devletinden; hukukun üstünlüğünden, bağımsız ve tarafsız yargı-
dan, kuvvetler ayrılığı ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi,

v	Çok partili demokratik rejimi geliştirerek yaşatacağımızı; tarihi ve siyasi 
gerçeklerimize uymayan ve ülkemizi dikta rejimine sürükleyeceği kaçınıl-
maz olan “Başkanlık” sistemini kabul etmeyeceğimizi,

v	Bölücü ve kanlı terör örgütü ile vatanımızın bütünlüğünün, milletimizin 
birliği ve devletimizin bağımsızlığının, pazarlık konusu yapılmasını; sözde 
“çözüm sürecine” kurban edilmesini asla kabul etmeyeceğimizi,

v	Egemenliğimize, kamu düzenine, vatandaşın canına ve malına kaste-
den bölücü teröre karşı çok yönlü tedbir alınmamasını; çatışmasızlık” 
aldatmacasıyla “fiili durum” yaratılmasına seyirci kalınmasını; millî irade 
düşmanı bölücü terör örgütünün uzantılarının TBMM’de temsil edilme-
sini şiddetle kınadığımızı ve  ısrarla tel’in edeceğimizi, 

MİLLİ VARLIĞIMIZA İHANET OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ BU VE BENZERİ SAL-
DIRILARA KARŞI, HUKUKUN TANIDIĞI BÜTÜN İMKÂNLARLA MÜCADELE 
EDECEĞİMİZİ İLÂN EDİYORUZ.

Türkiye Sivil Toplum Birliği Platformu

NOT: Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği bu platformun üyesi 
olup bütün bildirilerini paylaşmaktadır.
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Hindiye “culluk”, kedi ise “pissik”,
Bahçeye “çevlik”, bulgura da “hedik”,
Cam kırığı “cıncık”, tavuğa “ferik”,
İt, köpek yavrusuna “enik” derik biz.

Çıplağa “cılbak”, gediğe de “sındak”, 
Mantara “göbelek”, keneye “kırşak”,
Uzak yere “yırak”, etrafa “gırak”,
Bir çeşit tatlımız var “şıllık” derik biz.

Aileye “horanta”, hanıma “ayel”,
Susuz tarla “deşti”, ırgata “fael”,
Az önceye “bayak”, nasıla “neşel”,
Mızıkçılığa da “zuallik” derik biz.

Çirkine “yavan”, dükkâna “düven”,
Patlıcana “balcan”, kepire “felhen”,
Fincana “filcan”, oluğa da “çörten”,
Tahterevalliye “hangel hoç” derik biz.

Yamaca “annaç”, merdivene “dereç”,
Başı açık “dolbak”, saçağa “siyeç”,
Şişmana “tavlı”, kekemeye “kekeç”,
Yaramaz çocuklara “çelet” derik biz.

Adil Şan’ım daha var sayamadığım,
Türkmen lehçesidir bu anlattığım;
Gözümde tütüyor toprağım, bağım;
Özlem, hasrete “göresedik” derik biz . 

DİLİMİZ
Adil ŞAN

Suriyeli Türkmen Şair


