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SAĞDUYU ZAMANI
Mustafa ÖZTÜRK
bilgiyurdu@hotmail.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim çalışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem,
kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma,
birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir. Türkiye’nin bekası, vatandaşlarımızın birlik
ve beraberliği her türlü politik hesabın üstündedir.
Ülkenin bekasını ilgilendiren konularda siyasi görüş
ayrılıklarımızı bir tarafa koyup 82 milyonla Türkiye
ittifakı olarak hareket etmeliyiz.” dedi.
Cumhurbaşkanlığına yakışan
böyle konuşmaların seçimler
öncesi ve seçimler sırasında da
yapılmış olması gerekirdi ama
olsun, hatadan ne zaman dönülürse kârdır.
Sayın Cumhurbaşkanının bu
birlik ve beraberlik çağrısı, ne
yazık ki bazı kişi, kurum ve kuruluşlarca anlaşılmamış ve benimsenmemiş görünüyor.

Öncelikle bu konunun siyasi bir taktik olarak ele alınmaması gerekir. Asla oy hesabı yapılmamalı. Doğruluk
ve içtenlik olmaz ise başarı ve çözüm de imkansız hale
gelir.
Amaç, Türkiye İttifakı oluşturup ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere ülke sorunlarını çözmeye odaklanmak ise öncelikle yapılması gerekenler şunlardır sanırız:
Siyasi iktidar, muhalefetin varlığına tahammül etmeli,
önerilerini önemseyip yararlı bulduklarını uygulamaktan
çekinmemelidir.

Gördük ki Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi, beklenen yararı
ülkemize sağlamamıştır. Özellikle
Cumhurbaşkanı’nın partili olması,
Devlet’in tarafsızlığını kaybetmesi
sonucunu doğurmuştur. Böyle
devam ederse, Yargı daha fazla
siyasallaşacak, devlet kurumları da
parti kurumlarına dönüşecektir.

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından Devlet Bahçeli, hâlâ kaba
ve çirkin bir üslûpla konuşmaya
devam ediyor. Yandaş medya da öyle... İftiradan, hakaretten hiç vazgeçmiyorlar. Yüreklerinde sevgiden eser
yok.

Herkesin önce dilini düzeltmesi, kendisinden farklı
düşünen kimseleri düşman görmemesi gerekiyor.
Elbette temel meselelerde mutabakat sağlamalıyız,
buna ihtiyacımız var. Türkiye’nin etrafı, sanki bir yangınla kuşatılmıştır. Doğu Akdeniz ve Ege üzerinde savaş bulutları dolaşıyor. Türkiye’nin güvenliğinin odak
noktası olan Kıbrıs tehlikede. Yunanistan, Güney Kıbrıs
Rum kesimi, Mısır, Ürdün ve İsrail Türkiye’ye karşı birleştiler; arkalarında da ABD ve İngiltere var.
Ülkemize yönelmiş bulunan dış tehditleri, ancak ülke
içinde sağlanacak milli dayanışma ile durdurabiliriz. Bu
hakikat, tarihimizin bize öğrettiği en büyük hakikat olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla, milli mutabakat talebine kimse ilgisiz kalmamalı, uzak durmamalı.

Medya üzerindeki baskı kaldırılmalıdır. Yandaş
medya, iktidar için de tehlikeler yaratır. Çünkü, iktidarın gerçeği ve doğruyu
görmesini engelledikleri
ortadadır.

Türkiye’de
milli
mutabakat
gerçekleşecekse, doğal olarak en
önce Anayasa’da anlaşma sağlanacak… T.C.
Anayasası’nın değişmez
ve temel maddelerinin tartışmaya açılamayacağı herkes ve her kurum tarafından
kararlı bir şekilde kabul edilmiş olacaktır. Aslında bunları söylemeye gerek bile yoktur. Herkes ve her kurum
Anayasa’ya uymakla yükümlüdür. Ancak ülkeyi yönetenlerin dahi Anayasa’yı sık sık çiğnedikleri görüp yaşadıklarımızla sabit bir hakikattir.

T.C. Anayasası’nda Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri “demokratik, laik, soysal, hukuk devleti” diye
sıralanmıştır ama bu niteliklerin bir süredir askıya alındığını görmezden gelemeyiz.
Bugün ülkemizde Yargı’nın siyasallaştığını ortaya
koyan yüzlerce örnek verilebilir. Bugün YSK’nın baskı
altında tutulmadığını kimse söyleyemez. Bir ülkede adalet yoksa, hiçbir işin ve programın verimli ve doğru yürümesi de düşünülemez. Dolayısıyla Hukuk Devleti’nin
vazgeçilmez bir gereği olan “Yargı bağımsızlığı”nın
alınacak önlem ve yasa değişiklikleriyle gerçekleştirilmesi şarttır. Bu, milli mutabakat için en elzem konudur.
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Bugünkü ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden
birinin de ülkemizin gitgide hukuk devleti ve demokrasiden uzaklaşmış olmasıdır. Üretici, sanayici, esnaf, çiftçi, hukuk devletinin kendisine sağladığı güvenceden ve
demokrasi sayesinde kazandığı hak ve özgürlüklerden
mahrum bırakılmışsa nasıl çalışacaktır?
Kalkınmasını gerçekleştirmiş ülkelerin hepsi de demokrat ülkelerdir. Demokrasinin olmadığı dikta rejimlerinde kalkınma değil, sadece ekonomik büyüme olur.
Böyle ülkelerde devletin imkanları rejimi destekleyen
medya, sendika, vakıf, tarikat ve cemaatlere peşkeş çekilir. Ülkemizde de böyle oldu. Yandaşların korunup
kollanmasına artık son verilsin! Bazı kesimler iktidardan
yana oldukları için ihaleleri kaptılar, zenginliklerine zenginlik kattılar. Bazı insanlar ise ticari onurunu korumak
için intiharı seçtiler.
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lıklardan dönülmesi icap eder. Gördük ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, beklenen yararı ülkemize sağlamamıştır. Özellikle Cumhurbaşkanı’nın partili olması,
Devlet’in tarafsızlığını kaybetmesi sonucunu doğurmuştur. Böyle devam ederse, Yargı daha fazla siyasallaşacak, devlet kurumları da parti kurumlarına dönüşecektir.
Bunu aklı başında olan kimse istemez. Aklı başında olmayanların ise millet, memleket, demokrasi, toplumsal
huzur diye bir meseleleri olmaz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tek adam rejimine dönüştüğünü üzülerek görüyoruz. Sadece bizler
değil Cumhur İttifakı’nın çok yetkili mensupları da bunu
kabul ediyorlar. Meselâ, MHP Genel Başkan Yardımcısı
Yaşar Yıldırım şunları söyledi: “CHP’nin asıl hedefi,
İstanbul’u yönetmek değil, tek adam rejimini devirip demokrasi getirmek. Buna müsaade etmememiz
“Bizden olanlar ve ötekiler” zihniyeti yıkılıp yerle- gerekir.” Demokrasi sayesinde milletvekili olmuş ve ülkücü tanınan bir zatın bu konuşması, bizleri çok şaşırttı.
bir edilmeden milli mutabaÇok da üzüldük. Çünkü, hiçkata giden yolları açamayız.
bir
kimse Türk ülkücülüğü
Türk milliyetçiliği,
Terör suçunu hiç ilgisi olve milliyetçiliğini demokramayan muhalefet partilerine
demokratik bir harekettir si karşıtı gösteremez. Buna
yükleyip bundan siyasi rant
hakkı yoktur! Türk milliyetçıkarmaya çalışırsanız, yani ve milli egemenliğe dayanır. çiliği, demokratik bir hareiftira suçu işlerseniz, kimse
kettir ve milli egemenliğe daBu yüzden, milliyetçiler
ile mutabakat yapamazsanız.
yanır. Bu yüzden, milliyetçimillet
iradesini
reddeden
ler millet iradesini reddeden
CHP Genel Başkanı Sayın
diktatörlere karşı savaşırlar;
diktatörlere karşı
Kılıçdaroğlu’na şehit cenaze
demokrasiye karşı değil.
törenindeki menfur saldırıyı
savaşırlar;
demokrasiye
yapanlar ve tertipleyenler,
milletimizin iyiliğini isteyen
karşı değil.
Özetlersek:
kişiler olamazlar. Yandaş
Türkiye’ye yönelen dış
medyanın kışkırtıcı yazıları
ve bazı yetkili kişilerin mesnetsiz ve hadsiz suçlamaları tehditler, yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz, 8 milyomenfur saldırıya ortam hazırlamıştır. Böyleleri milli de- na ulaşan işsizlik, Yargı’nın siyasallaşması, bazı kurumğildirler ki bunlarla milli mutabakat yapılabilsin.
lardaki yozlaşma, kısacası sorunlar yumağının günden
Habur’da çadır mahkemesi kurup teröristle- güne büyümesi, çözüm üretip uygulamayı gerektirdiğinre zafer konvoyu yaptıran, Oslo’da PKK ile anlaşan, den Türkiye İttifakı oluşturulması bir zorunluluktur.
Dolmabahçe’de terör örgütünün temsilcileriyle mutabakat imzalayan ve PKK açılımıyla Türk ülkesinin bir
bölümünü terör örgütüne teslim eden mevcut iktidardı.
Hendek savaşlarında 793 Mehmetçik şehit oldu. Bu gerçeği unutup şehitlerin hesabını Sayın Kılıçdaroğlu’ndan
sormak hangi akıl ve vicdana sığar?

Sayın Cumhurbaşkanı’nın Türkiye İttifakı çağrısı,
daha yolun başında Kılıçdaroğlu’na saldırı tertipleyenler
tarafından baltalanmıştır. Bu durumda, Sayın Erdoğan
olaya el koyup suçluları Yargı’ya teslim etmekle mükelleftir. Çünkü, hiçbir hükümet ve iktidar, ülkesini kaosa,
kardeş kavgasına sürüklemek isteyenlerle beraber yürümez, yürümemeli.
Adı ister Türkiye İttifakı, ister Milli Mutabakat olsun
bunun gerçekleşmesi için yaşanmış ve denenmiş yanlış-

Bu ittifakın oluşturulması öncelikle mevcut iktidarın
iyi niyetli ve olumlu adımlarına bağlıdır. Kutuplaştırıcı,
ayrıştırıcı söylemlerin terk edilmesi birinci adım olacaktır.
Üniter-milli devletten, Türk devletinin temel niteliklerinden, tabii ki taviz verilemez.
16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu ile yapılmış
olan tarihi yanlışlıklardan dönülmesi de şarttır. Türk
Milleti 23 Nisan 1920’de kişisel egemenlik yerine millet egemenliğini nasıl tercih ve kabul etmişse yine öyle
olacaktır.
Kısacası Cumhuriyet’in kuruluş ayarlarına dönülmesi
dışında bir çözüm yolu gözükmüyor.
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YAZIKLAR OLSUN
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırganın,
ödüllendirilir gibi serbest bırakılması, kamu vicdanını kanatmıştır.
Kayseri’de, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a saldırıp yaralayan kişi
nasıl tutuklanıp cezalandırılmış ise bu saldırgan da tutuklanmalıydı. Birbirine çok
benzeyen bu iki olayda Yargı’nın çok farklı karar alması, ülkemizin geleceği bakımından
da çok endişe vericidir.
Kamu vicdanını kanatan bir diğer konu da, Osman Sarıgün adlı saldırgana bazı
çevrelerde kahraman muamelesi yapılmasıdır. Bu durum, o çevrelerin gerçek seviyelerini
ortaya koymaktadır. Demek ki kahraman ve kahramanlık anlayışları değişmiş. Bu yüzden
çapulcular, hırsızlar, kaos tetikçileri kahraman mevkiine yükseltilmiştir.
Saldırgana doğrudan ve dolaylı olarak sahip çıkanların devlet yönetmeye hakları
yoktur. Çünkü devlet, hukuk ve nizam demektir. Dolayısıyla, nizam bozucu güruhu,
eşkiyayı sahiplenmek devlet adamlığıyla bağdaşmamaktadır.
Türk töresinde ölü evi yas evidir. Orada güzel söz, tatlı dil olur; izzet-ikram olur,
konuklara dayak atılmaz. Şehitlerimizin kanı kirli politikalara alet edilmez.
Şehide saygı, onun ailesine sahip çıkmakla olur. Terör örgütüne gerçekten karşı
çıkmakla olur. Teröristlerle savaşmak isteyene yollar açıktır. Bedel ödemez askere
gidersin, bağırıp çağırmanın kolaylığına sığınmazsın. Kılıçdaroğlu kadar PKK karşıtı
olsan da yeter. Ne Habur’da bulundu ne Oslo’da. Barzani’yle de hiç kucaklaşmadı.
Dolmabahçe Mutabakatını imzalamadı. Kürdistan bayrağını Ankara’ya çekmedi.
Hendeklerde güvenlik kuvvetlerimizi kırdırmadı. Bunları yapanlarla ortaklık kurmadı.
Kılıçdaroğlu, PKK kurşunlarına hedef olan tek lider... Aklı olan, niçin diye düşünür.
Gözüne perde çekilmiş tetikçiler ise onu hain sanıp öldürmek isterler. Böylesi kaba güç
kullanmayı, yiğitlik zannedenler. Bunlar bir zamanlar da sayın Meral Akşener’e ve Sayın
Ümit Özdağ’a saldırmışlardı.
Yazıklar olsun, o paslı vicdanlara.
Yazıklar olsun, geçmişteki acı olayları unutup topluma kin ve nefret pompalayanlara.
Yazıklar olsun, çıkara dayalı particiliğin karanlık dehlizlerinde insanlığını ve
değerlerini kaybedenlere.
Yazıklar olsun, iktidar ve makam uğruna güzel ülkemizi kardeş kavgasına sürüklemeye
çalışanlara.
Yazıklar olsun, adalet dağıtmanın onurunu yaşamak varken, iktidarın veya başka bir
gücün karşısında eğilip teslim olanlara.
Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!

Bilgiyurdu
Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği
Yönetim Kurulu
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BAŞIMIZIN ÜZERİNE
ÇIKARDIĞIMIZ ADAMLAR…
Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

kurduğu Ulus-devletin işleyişini, Cumhuriyet’in toplum
Emperyalizm, hedef aldığı ülkelerin bağımsızlıdüzenini ortadan kaldıran hukuk düzenini yerleştirdi.
ğını esas itibariyle üç durumdan faydalanarak yok
Yeni yasalar Osmanlı’yı çöküşe götüren Tanzimat ve
eder: Askerî işgal ve antlaşmalar, işbirlikçi ve zayıf kaIslahat fermanlarından daha ağır koşullar içeriyordu.
rakterli yöneticiler, halkın bilinçsizliği.
Uygulamalar büyük ölçüde AKP hükümeti tarafından
Atatürk Nutuk’ta “işbirlikçi ve zayıf karakterli
yapıldı. AKP seçimi kazanıp hükümet kurulunca yapılan
yöneticiler”den “dahilî bedhahlar” diye söz eder.
açıklamada “önceki programlar aynısıyla uygulanacakBunlar cehaletlerinden, beceriksizliklerinden veya
tır” denildi. Uygulama günümüze kadar sürdü ve devlekendi kişisel çıkarları için Emperyalizm ile ortak haretin resmî politikası haline getirildi.
ket ederler. Ülkenin yazgısını her bakımdan emperyalist
Sonuç olarak Kurtuluş Savaşı’yla kazanılan ulusal
devlete bağlarlar. Emperyalist devlet bu teslimiyetçi
egemenlik
hakları, ülkeyi yönetenler tarafından yabancı
yöneticilere taleplerini dayatır.
güçlere devredildi.
Yasalar çıkarttırır, programlar
Görülüyor ki, Tam bağımuygulatır. ABD ile, Avrupa BirIMF programlarıyla
liği gibi emperyalist kuruluşTürkiye’nin yalnız ekonomisi
sızlığı korumada en önem- değil, yönetim yapısı ve devlet
larla antlaşmalar yapılır. Devlet
li sorunlardan biri; halkın, gelenekleri de kalıcı bir bozulve toplum yaşamı, uzun erimde
maya uğradı. K. Derviş bu ana
emperyalist devletin emellerini
başına
bilgili,
namuslu,
hedefi gizlemiyor “bu programgerçekleştirecek şekilde yeniyurtsever yöneticileri ge- la Türkiye temelden değişecekden düzenlenir.
tir” diyordu. IMF isteklerine
Biz Osmanlı’dan bu yana,
tirebilmesi sorunudur.
dayanan programın ana amacı
milletçe böyle dönemler yaşada buydu, öyle de oldu.
dık. Son örneği “B. Ecevit-D.
Bahçeli-M. Yılmaz” Koalisyon Hükümeti dönemidir.
Bülent Ecevit ve koalisyon ortaklarının âkıbetine gelince, emperyalist merkezler tarafından 3,5 yıl boyunca
Metin Aydoğan’ın yeni kitabı “Geri Dönüşten
kullanıldıktan sonra, yapay bir mali bunalımla onursuzÇöküşe”nin ilk bölümünde bu göz göre göre tuzağa
ca bir kenara atıldı.
düşüşün yalın, çarpıcı ve uyarıcı bir hikâyesini (ss.1324) buluyoruz. Oradan faydalanarak aşağıda bir özetini
***
yapıyorum.
Görülüyor ki, Tam bağımsızlığı korumada en önemli
***
sorunlardan biri; halkın, başına bilgili, namuslu, yurtsever yöneticileri getirebilmesi sorunudur.
Bülent Ecevit’in başbakanlığında kurulan 57. Hükümet; iktidarda kaldığı sürede (1999-2002) kendisine
Atatürk diyor ki, bizim için dış düşmanlardan daha
dayatılan bütün dış istekleri yerine getirdi. Bu nedenle
zararlı, daha öldürücü birileri daha vardır ki, onlar
Avrupa Birliği ve ABD tarafından her aşamada destekda iç bedhahlardır, aramızdaki hainlerdir. Bunlar “biz
lendi.
büyük bir devletin yardımı olmaksızın varlığımızı koruyamayız” der, dış düşmanlara yanaşır, onlara hizmet
57. Hükümet; kurgusu ve hazırlığı Washington’da
ederler.
yapılan mali bunalımı çözmek için, Amerika’dan, Dünya Bankası’nın elemanı Kemal Derviş’i getirtti. Onu
Bu yüzdendir ki, milletimizi de şöyle uyarmıştır:
hükümete aldı ve o güne kadar hiçbir bakana verilme“Sevgili milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında
yen yüksek yetkilerle donattı. Her istediğini yasa haline yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların
getirdi. Dayattığı ekonomik programı eksiksiz olarak
kanındaki, vicdanındaki esas cevheri çok iyi tahlil etmek
uygulamaya koydu.
dikkatinden bir an geri kalmasın.”
DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti Türkiye’yi
açık pazar haline getiren 250 yasa çıkardı. Atatürk’ün
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TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİ YERLİ
ARAÇ YAPIM SERÜVENİ
Ahmet MUHTAROĞLU

Ülkemizde planlama döneminden uzaklaşılması fikri
ve özellikle parlamenter sistemin kalkması ile bir alt üst
oluş yaşanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar
yeni bir cumhuriyet ve yeni bir sistem gibi düşünülmekte ise de kurum ve kuruluşları ile Osmanlı’nın devamıdır. Yaklaşık 6 asırlık bir dünya devleti olan Osmanlının
tecrübesinden elde edilmiş kurumlarının bilgi birikimi
ve adeta damıtılmış hülasası, Cumhuriyetin temel mefhumlarını oluşturmaktaydı. Birtakım farkları var mıydı,
elbette vardı. Özellikle insan hakları ve hukuk alanında
geçerli olan ve o günün şartlarına uygun, Avrupa’dan
alınmış bazı kanunlar vardı. Ancak Cumhuriyetin kurum, kural ve kanunlarının omurgası Osmanlıydı.
16 Nisan 2017 tarihi itibarı ile yeni bir döneme girildi. Kısmen Osmanlıdan gelen ve Cumhuriyetin tamamını kapsamasa da ekseriyetini içine alan parlamenter
yönetim sistemi, yapılan bir anayasa referandumu ile
değiştirildi. İdare olarak sistemin adı ‘Partili cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ oldu. Artık yeni bir durum
ile karşı karşıyayız. Parlamenter sistemde sistemi yönetenler, devletin kurulu düzenine uyarak hükumet ederken, Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde devletin kurulu düzeni bozularak yönetene göre sistem uydurulmaya

çalışıldı. Her şey yıkılıyor, yeniden yapılmıyor. Yıkılan
sistemin düzene oturması, bugün yıktığımız sistemin
yapılması yüz yıllar almıştır. Ancak yerine koyacağımız sitemin ne kadar zamanda kurulacağı belirsizdir.
Devletin hemen her biriminde bir belirsizlik söz konusudur. Dolayısı ile sistemin kurulamaması, önümüzdeki
dönemin planlanamamasına sebep olmaktadır. Bu plansız döneme girilmesi ile ülkenin arz talep dengesinin
bozulmuş ve yatırımların hangi alanlarda yapılacağını
bilinmez hale gelmiştir. Devletleri yönetenler büyük düşünmek mecburiyetindedir. Aynı zamanda düşüncelerini geleceğe dönük planlar marifeti ile gerçekleştirirler.
En küçük market işletme fikri bile bir plana muhtaçtır
ve bir kayıt altına alma mantığı ile yürütülür. Oysa koskoca ülke bugün kayıt dışı olarak yürütülmektedir. Bunun en bariz örneği, üç aylık bütçe açığının 80 milyar
Tl’ye ulaşmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin getirdiği bu düzensiz gidişatın menfi etkileri, toplumun her kesimini ve her sektörü etkilemektedir. Partili
Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yıla yakın deneme süresinde bu sistemin yürümeyeceği kanaati toplumun her
kesiminde kendini göstermeye başlamıştır. Hatta iktidar
mensupları dahi sistemin aksamalarını gündeme getire-
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Çin bu konuda oldukça mesafe
rek Türkiye ittifakından bahkat ederek 2025 yılından sonra
setmektedirler. Bizce bu ifade
Elektrikli
otomobil
dizel ve benzinli arabaların ta2 yıllık sürede sistemin yürüüretim ve satışta başı Çin mamının trafikten men edilecemediğinin ve tekrar parlemenği kararını almıştır. Bunun yanı
ter sisteme dönüşün işaretleri
çekmektedir. Dünyada
sıra ülkeler benzin istasyonlarıolabilir. Aslında buraya kadar
bahsettiklerimizin, yazımızın
yaklaşık toplam 4 milyon nın yerine ikame edilecek olan
elektrikli araç şarj istasyonları
konusu ile ilgisi kurulamayaelektrikli otomobil
kurmuşlardır. Özellikle büyük
bilir ancak sistemin aksaklığıalışveriş merkezlerinde park hanın her sektörü etkilemesi ile
satışının yarısına yakını
lindeki araçların şarj edilebilmeyazımızın konusu olan otoÇin’de üretilmektedir.
si için planlamalarını yapmışlarmotiv sektörünü de derinden
dır. Keza meskenlerde araçların
etkilediği için bu giriş kısmı
ile ilgili bilgiyi vermek zaruri olmuştur. Bugün ülkenin şarj edilmesi için gerekli plan ve değişiklikleri hayata
kalkınmasının geleceği ile ilgili önemli bir sektör olan geçirmişlerdir. Bugün gelinen noktada dünya otomotiv
otomotiv sektörünün, ileriye dönük değişim ve dönü- endüstrisi elektrikli araçlar ile ilgili iki engeli aşmaya
çalışıyorlar. Bunlardan birincisi elektrikli araç şarj süşümlerinden bahsedeceğiz.
relerini kısaltmak, ikincisi ise menzilin iyileştirilmesi
Bugünün dünyasında ulaşım araçlarını hareket etkonusudur. Bugün itibarı ile akülerin hızlı şarj olma sütiren yegane güç veya yakıt hidrokarbon kaynaklı petreleri 30 dk. dır. Bu araçların dolu akü ile 300-400 km
rol ürünleridir. 20.yy başlarından itibaren yoğun olarak
yol alabildiği örnekler bulunmaktadır.
kullanılan bu yakıtın insanlığın refah seviyesine olan
katkısı elbette ki tartışılmaz. Ancak geleceği planlayan
kalkınmış ülkelerin önünde kullanılan bu yakıt ile ilgili
ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETEN
iki önemli handikap gündeme gelmiştir. Bunlardan ilki,
BAŞLICA ÜLKELER
kullanılan bu yakıtın 30-40 yıl içinde biteceği tehlikesi, ikincisi ise yakılan bu yakıtın atmosfere yaydığı sera
Uluslararası enerji ajansı raporuna göre dünyadaki
gazları olarak da bilinen karbon monoksit ve karbondi- elektrikli araç satışları ve aynı zamanda üretimleri 10
oksit gazlarının doğayı ve havayı tehdit etmesidir. Özel- ülkede yoğunlaşmaktadır. 4 milyona yakın yıllık elektlikle gelişmiş ülkeler bu gibi mahsurları göz önünde rikli araç üretiminin %95’ini bu 10 ülke üretmektedir.
bulundurarak, petrolün ulaşımda kullanılmasının alter- Bu ülkeler ise Çin, ABD, Japonya, Kanada, Norveç,
natiflerini aramaya başladılar. Bu alternatifler arasında İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç’tir. Albugün, dünyada üretimde kayda değer bir rakama ula- manya Mercedes CEO’sunun ifadesine göre 2022 yılına
şan elektrikli araçlar ön sırayı almış bulunmakta. Artık kadar Mercedes’in tüm serileri elektrikli hale dönüşbirçok gelişmiş ülkede benzinli ve dizel arabaların yeri- türülüp müşterilerin hizmetine sunulacağını ifade etni elektrikli araçlar almaya başlamıştır.
miştir. Avrupa Birliğinde ise başı Norveç çekmektedir.
Norveç’te yıllık toplam araç satışının %52’sini elektrikli araç oluşturmaktadır. Norveç’te araçların kilometre
ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN
başına karbondioksit salınımları 118 grama kadar düşmüştür. Yapılan istatistiklere göre 100 bin elektrikli araç
DÜNYADAKİ DURUMU
200 bin ton karbondioksit salınımına engel olmaktadır.
Elektrikli araçların dünyada’ki gelişiminden bahsetElektrikli otomobil üretim ve satışta başı Çin çekmeden önce, dizel ve benzinli araçlar ile elektrikli araçlar arasındaki çalışma prensibi farkını kısaca belirtelim. mektedir. Dünyada yaklaşık toplam 4 milyon elektrikli
Dizel ve benzini yakıt olarak kullanan araçlar içten otomobil satışının yarısına yakını Çin’de üretilmektedir.
yanmalı motor tabir edilen bir motor vasıtası ile yakıt Bu verdiğimiz rakamlar içerisine Hibrit denilen hem
ve hava karışımını yakar, bu yanma sonrası açığa çıkan elektrikli hem içten yanmalı motor ihtiva eden Hibrit
enerji piston ve silindir vasıtası ile mekanik enerjiye araçlar dahildir.
dönüştürülür. Bu dönme enerjisi aracın hareket gücünü
oluşturur. Araç bu şekilde hareket eder. Elektrikli araçÜLKEMİZDE YERLİ MALI
larda ise hareketi sağlayan elektrik motorudur. Elektrikli araçlarda hareketi sağlayan motor,gücünü aküden
ARAÇ ÜRETİMİNDE GELİNEN NOKTA
alır. Burada da kimyasal enerji harekete dönüşür. BuDönemin başbakanı Erdoğan, Türkiye’nin yerli
gün benzin ve dizel yakıtla çalışan ulaşım araçlarından
malı
bir araba yapması için 2011 yılında TÜSİAD’ki
kurtulmak isteyen dünyadaki otomotiv firmalarının tabir
konuşmasında
iş adamlarına çağrıda bulunarak bir
mamı elektrikli araç sistemleri üzerindeki çalışmalarını
hızlandırmıştır. 2010 yılından sonra hemen her firma “babayiğit” aradığını ilan eder. Bunun üzerine 15 üretici
elektrikli araç üzerine yoğun ar-ge çalışmaları yapmış firmadan oluşan (OSD) Otomotiv Sanayicileri Derneği
ve seri üretime başlamıştır. Özellikle AB ülkeleri ve bir rapor hazırlar. Bu raporda bırakın Türk malı araç
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üretmeyi, bu dernek hükümete adeta ‘’nasıl üretilemez’’
raporu verir. Doğrudan üretilmesin diyemez ama üretilmesi halinde 2,5 milyar Avronun heba edileceğini
raporunda belirtir. Ancak raporun içeriği ileriye dönük
otomotiv sanayisi zarar görür endişe ile stratejik sır olduğu için kamuoyuna açıklanmaz (AA 30/05/2018-Yarım asırlık otomobil hayali). Böylece Sayın Başbakanın
birinci babayiğit çağrısı sonuçsuz kalır.
Sayın Başbakan ikinci “babayiğit” çağrısını TOBB
ziyaretinde yapar. TÜSİAD ’dan artık ümit kesilmiştir.
İkinci çağrıda TOBB Başkanı görevi üstlenir ancak o da
TOBB içerisinden babayiğit çıkaracağına, babayiğitleri gider TÜSİAD’dan bulur, ‘nasıl olmaz’ ın senaryosu
devam eder.
Bu arada iki babayiğit çağrısı arasında önemli gelişmeler olur. 2016 yılında Sanayi Bakanı Sayın Fikri
Işık döneminde, batmış bir firma olan İsveç menşeili
SAAB’tan 46 milyon avro karşılığında bir araç platformu yani montaj hattı satın alınır. TÜBİTAK öncülüğünde çalışmalar yapılır, ancak hiçbir sonuç alınamaz.
Milletin parası heba edilir, kimse de hesabını sormaz. *
*(TBMM Sanayi Komisyonu üyesi Kocaeli mv Tahsin Tarhan)
Bütün dünya ülkelerinin fosil yakıt yakan araçlardan
vazgeçtiği bir dönemde biz hala kopyalama yöntemi ile
modası geçmiş teknolojiye 46 milyon avroyu niçin ve
kime veriyoruz. Ülkenin ekseriyetinin ekmeğin hesabını yaptığı bir dönemde vatandaşın parasının heba edilmesinin vebali yok mudur? On yıldır yerli araç geliyor
diye milletin hem parasını hem de hayallerini yok ettiler. Ayrıca SAAB ile mahkemelik de olunmuştur. Sayın
bakana göre SAAB’ın fikri mülkiyet hakkını aldıklarını söylemesine rağmen SAAB yetkilisi “Hayır böyle
bir durum söz konu değil, biz yalnızca platformu yani
montaj hattını sattık” demektedir. Yerine gelen sanayi
bakanının ifadesi ise “46 milyon avro çöpe gitmedi biz
tecrübe kazandık” şeklindedir. Sn. Cumhurbaşkanının
İkinci çağrısı sonrasında ise bulunan girişim grubuna
gelince, aşağıdaki firmalar seçilmiştir;
1-Anadolu Grubu
2- BMC
3- Kıraç Holding
4-Turkcell
5- Zorlu Grubu
Bu girişim grubunda bulanan ilk üç firma otomotiv
sektörüne yabancı değildirler ancak Turkcell ve Zorlu
Grubunun sektörle ilgileri yoktur.
2011 ile 2017 yılları arasında geçen 6 yıllık sürede,
biz babayiğit tespit edene kadar dünyada, fosil yakıt yakan araçların tedavülden kalkması gündeme geldi. Artık dünya elektrikli araç yaparak oldukça mesafe aldı.
Biz ise girişim grubunun sözleşmesinden sonra tam 1
yılda şirketi ancak kurduk. Şirketi kurduktan sonra ise

1 yılda bu şirketin başına kimin geçeceğini araştırarak
zaman kaybettik. Kamuoyuna yansıyan son bilgilere
göre fosil yakıt yakan araçlardan vaz geçilip, elektrikli
araç üzerine yoğunlaşıldı ve üç ayrı tipte elektrikli araç
üretilmesi planlandı. Prototipin 2019 yılsonuna yetiştirilmesi beklenmekte. 15 yıllık bir yatırım süresi periyodu öngörülmektedir. Yani, tam kapasite üretime 15 yıl
sonra geçilebilecektir. 2011’den bu yana yerli otomobil
konusu devletin zirvesinde en az 5 toplantıda gündeme
geliyor ve bu toplantıların hepsi de gösteri ve siyasi
şova dönüşüyor. Siyasilerin bir işi başarmaktan ziyade
siyasette nasıl olduğum yeri muhafaza ederim fikri daha
ön plandadır. Ülkede maalesef kalkınma siyasete alet
ediliyor. Sözde otomobil yapmak için toplanılıyor, siyasi nema elde ediliyor. Ülke adına üzülmemek elde değil.
Bu geçen süre zarfında onlarca firma kendi gayretleri
ile elektrikli araç imal ediyor. Özellikle İTÜ ve Hacettepe üniversiteleri ürettikleri elektrikli prototip araba
ile Türkiye turuna çıkıyorlar. Devlet bunlarla ilgilenmiyor. Bu işte devletin yapacağı çok basittir, ilk olarak bu
işin aciliyetinin farkına varılmalıdır. Ankara OSTİM,
Kayseri organize, Konya organize, Bursa organize sanayilerinde bu işlerin yapılması hiç zor değildir. Ancak
Devletin teşviki gerekir. Teşvik de parasal anlamda değildir. Devletin demesi gereken şudur, kim yapabiliyor
ise ben devlet malzeme ofisi kanalı ile hizmet aracı olarak bunları alma garantisi veriyorum. Hatta 46 milyon
Euro’nun çöpe atılması yerine üretimde belli aşamaya
gelmiş imalat firmalarını desteklemek en akıllı yoldur.
Değerli hemşerimiz Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
Türkiye’nin son dönemde odaklandığı inşaat merkezli yatırımların yanında günlük politikalardan sıyrılarak öncülük ettiği teknoloji ve geleceğe dönük sanayi
atılımları ortaya çıkaracak önemli sektörleri ön plana
alacak bilgi ve birikime sahip olduğunu düşünüyorum.
Devlet yetkililerine hediye alınan uçak paraları ile elektrikli otomobil haydi haydi yapılabilir. Sayın Hisarcıklıoğlu 20 yıldır TOBB yönetiminin başında olan biri olarak bir eser bırakmış olur. Görünen o ki uyarılar dikkate
alınmazsa Türkiye elektrikli araç trenini de kaçıracaktır.
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SİZ ÖLÜ MÜSÜNÜZ,
DİRİ MİSİNİZ?
Şöyle mertçe ve sertçe bir soruya var mısınız? Deyim
Hud Suresi 112. Ayette emredildiği üzere; “Emrolunyerindeyse, kabir suali gibi bir soru; ama samimi cevap
duğun gibi dosdoğru ol”duğunuzu gösteren eylemlerde
istiyorum:
bulunabiliyorsanız mesele yok. Başkalarının aklıyla
hareket ediyor, hiçbir yerde özgür iradenizi kullanamı-Siz “ölü” müsünüz, “diri” misiniz?
yorsanız, varlık sebebiniz olan ve sizi insan yapan de-Amma da saçmalık ha, diyorsanız, ölüye soru sorğerlerinize sahip çıkamıyorsanız siz yok hükmündesiniz,
manın mantığı olmadığına göre ben de size sormamış
(ölüsünüz) demektir. Ki, dünyada karanlığa meşale olup
olurum. Soru ölüye değil, diriyanmak yerine, ukbada cehenye yöneltildiğine göre; düşünneme odun olmak isteyenlere
Yasin Suresi 70. Ayette,
mek, okumak öğrenmek sizin
Allah’ın merhameti nasıl olacak
neyinize! Bırakın bu satırları,
mealen;
“Kuran-ı
Kerim
ki?!
kör kütük yaşamaya devam
Tekrar soruyorum:
edin. Bu durumda siz akıl nidiriler için indirilmiştir.”
metini reddetmiş sayılırsınız.
-Siz ölülerden misiniz, diridiye aklı olanlar uyarılı- lerden
Yazık!
mi?
yor; yani uyarılan “diriler”
Şimdi ne düşündüğünüzü
Şimdi sizi küplere bindirepek de tahmin edemiyorum, ama
ceğim: -Nereden biliyorsunuz
olduğu halde, biz de ibret kendinizin diri olduğunu? Hersoruyu saçma bulmanıza da kızalmak yerine kalkıp bu su- kes kendini dirilerden sayıyor!..
mak gibi bir hakkım yok zaten!
Benim gayem öyle fütursuzca
öyle, ülkenin ahvaline
reyi “ölüler” için okumu- Madem
akıl vermek gibi bir kepazeliğe
bir bakın. Sizin bir yerinize
düşmek değil, sizi sadece düşündiken batsa yerinizde durabiyor muyuz?
dürmektir.
lir misiniz? Ülkede 5 milyona
yakın işsiz var, bu demektir ki,
“Diri”; yani basireti açık, ruhuyla, aklıyla, yüreğiyle
yakınları hariç, 5 milyon aile diken üstünde... Pahalılık,
canlı ve duyarlı olan...
enflasyon, akaryakıt fiyatları can yakıyor... Siyaset kangYasin Suresi 70. Ayette, mealen; “Kuran-ı Kerim diriren... Kahpe terörde, kadına şiddette tutmaz olmuş fren...
ler için indirilmiştir.” diye aklı olanlar uyarılıyor; yani
Eğitim çökmüş, gel de sen bu karanlığa diren! Bu nasıl
uyarılan “diriler” olduğu halde, biz de ibret almak yeridirilik, bu nasıl duyarlılık, söyler misiniz?
ne kalkıp bu sureyi “ölüler” için okumuyor muyuz?
Bir yanlışlık mı var bu işte!.
Karanlık burada başlıyor.
Hayır! Herkes okuyor, tefekkür ediyorsa nedir bu ceKonuyu dağıtmayalım lütfen!
halet? Herkes “diri” de niçin karanlığa tepkisiz bu millet?
Dirilik, canlılık; duyarlılık...
...?!
“Diri”, “canlı” ve “duyarlı” olduğunuzu, sözleriniz
Asırlar ötesinden gelen bir sesle bam telinize dodeğil davranışlarınız anlatır.
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kunmak istiyorum. Yüreğiniz
*
yetiyorsa eğer, buyurun, kendi
Aydınlanmanın zorunlu
İnsanlar da meyve verir, çiölçünüzü kendiniz alın!
çek açar ve yeşerirler... Bu, çoşartı ilmi öğrenmez, aklı luk çocuk sahibi olmak, hadsiz
İbn-i Sina Hazretleri diyor
ki: “İnsanın ruhu kandil; ilim
hudutsuz servet elde etmek anlakullanmaz, emek sarf
ise onun aydınlığı, kandilin yağı
mında değildir. Bilakis insanlığı
gibidir. Kandil yanar ve ışık sayüceltecek fikirler, düşünceler
çarsa o zaman sana diri denir,
üretmek, yararlı eserler, icatlar
etmez ve enerji üreteyani sen ışık saçtığın sürece diriortaya koymak, insan şerefini
sin. Yanmaz ve karanlık kalırsa,
mezseniz, yani ışık olamı- zillete düşürecek her unsuru bero zaman sen de ölü sayılırsın.”
taraf etmeye çalışmaktır. Okuyorsanız siz karanlıksınız mayan, düşünmeyen, idraki yok
O halde kandilin ışık saçması
olmuş, iradesi satılmış bir insan
için yağ gerekir. Kandile yağ
ne işe yarar; yeme, içme, süfli
demektir.
kendiliğinden mi konacak? Siz
arzularını yaşamaktan başka?!
emek harcar, her gün ilim öğrenir ve her an hafızanızı bilgiyle
Öyle insanlar vardır ki, ot
doldurursanız, beyniniz şarj eder, ışık saçarsınız... Aksi
gibi; yeryüzünde sadece biyo-fiziksel olarak yer işgal
taktirde içi boş kandilin makamı hurdalık olur!.. Nice
ederler, kuru kalabalıktan başka bir şey değildirler. İninsanlar böyle değil mi? Peki ya siz? Işık yayan mısınız, sanlığın kamburudurlar. Onlar ancak karanlık olmak için
ışığı soğuran mı?
vardırlar. Çünkü onların içinde ışık verecek güç, donanım
ve kazanım yoktur, bilakis ışığı soğururlar.
-...?!
Işık olmayan her insan ya karanlıktır ya da ışığı emeŞimdi de size yıldırım çarpar gibi bir soru:
rek yok eden...
Siz karanlık mısınız, ışık mısınız?
Siz böyle insanlara diri diyebilir misiniz?! Evet, sıra
Karanlık (cehalet); kütlesiz, külfetsiz, boyutsuz, sonsuz
sizde:
ve soyut olandır. Işığın olmadığı her yerdir karanlık. Ka-Siz ölü müsünüz, diri misiniz?..
ranlık, akıl gerektirmez.
Başka türlü soruyorum: Siz kitap okuyor musunuz?
Işık (aydınlık); kaynağı, boyutu ve kütlesi olan ve somut bir varlıktır. Işık için madde, emek ve akabinde enerji
-...!?
zorunluluktur. Akıl olmadan ışık olmaz.
Kendinize dahi itiraf edemeseniz de siz canlı cenazeAydınlanmanın zorunlu şartı ilmi öğrenmez, aklı kulsiniz!
lanmaz, emek sarf etmez ve enerji üretemezseniz, yani ışık
Tarih, ışık olamamanın hesabını çok ağır sorar! Niteolamıyorsanız siz karanlıksınız demektir.
kim soruyor da… Dön de bir bak ülkenin ahvaline! UnutSorunun cevabını alalım lütfen?
ma, bu gidişatta senin de payın var!
-...?!
Siz ışık değil karanlıksınız. Var mı ortası? İnsanlık
olarak kurtuluşun rotası, İslam’ın ilk emri ve şartı
O halde siz karanlıksınız!
“okumak”tır, ışık olmaktır. Işık olamıyorsan sen nasıl
Aldınız mı ölçünüzü?!
Müslümansın!.
*
Siz; kandilinizi doldurmayıp ışık vermiyorsanız, zifiri
Bir ağacın odun olmadığını nasıl anlıyoruz? Gövdesikaranlıksınız demektir, yani siz diri değilsiniz, ben de sizi
nin yaş olması, yaprak ve çiçek açması, meyveye durması “ölü” yerine koyuyorum ve karanlık sayıyorum.
vs. onun canlılığının alameti değil midir!? Ya insanların?
Kitap okumayana, Kuran’ı anlamayana Allah ne diye
Yemek, içmek, uyumak, ağlamak, gülmek, eğlenmek vb.
merhamet edecek ki?!
insanların diri olduğunu anlatmaya yeterli sebep midir?
Var mı cevabınız?!
Hayır! Mesele, insanların beyin olarak diri mi yoksa
ölü mü olduğudur. Milyonlarca kişi vardır ki, ortalıkta
gezdikleri halde beyin faaliyetleri durmuş; sanki bitkisel
hayatta... Okumadıkları için beyinleri tamtakır, şamşakırdır; süs kabağı gibidirler. Çünkü okumuyorlar ve okumayı beceremezler. Oysa okumak; diriliğin kanıtı ve şartıdır. Okumak, hayvandan üstünlüktür, “hayvaniyet”ten
korunmaktır ve hayvanlaşmaktan münezzeh olmaktır.
Peki, ya siz, kitap okuyor musunuz?
-...!?
-Eyvah!
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Kendi Özgün Kitabımız
Olan Doğayı Okumalıyız
M. Kemal ATİK
İnsanlık tarihinin en eski devirlerine kadar gittiğimizde görürüz ki, insan ile doğa arasında ilişki hiçbir zaman
kopmamıştır; üstelik doğa ve eşya insana güvence kaynağı olmuştur. Doğa, insanın kendisine olan ilgisi ve yönelmesi nispetinde ona kucak açmış, refah ve mutluluğun
da kaynağı olmuştur. Allah, doğayı insanlık için hayat
kaynağı, sevgi de neşe barınağı yapmıştır. Ormanlarıyla,
dağlarıyla, tepeleriyle, ovalarıyla, yaylalarıyla, tertemiz
havasıyla, berrak sularıyla bizleri büyüten, ruhlarımızda
en yüce duyguları canlandıran doğa, ilâhî sevginin eseridir ve ilâhî kaynaktan tecelli etmiştir. Bunun içindir ki,
doğada mevcut her şey hareketlerinde, işleyişlerinde, bir
nizam ve intizam içinde yürümektedir.
Kur’an’ı Kerim, insanoğlunun dikkatini asırlar önce
şöyle çekiyor: “İnsanların elleriyle işledikleri bilgisizce işlerden, kötülüklerden dolayı karada ve denizde
fesat, bozulma ortaya çıkacak. Belki pişmanlık duyup
dönerler diye yaptıklarının bir kısmının cezasını Allah
onlara dünyada tattıracak”( Rum:41)
Bu ayet, yeryüzünde azgınlık ve şımarıklık gösterip
kara ve denizi savaş alanları yapıp kan dökenler ile doğadaki dengeyi bozup yaşanmaz hale getirenleri çok vahim
günlerin beklediğini söylüyor. Ayrıca işledikleri bu zulümden dolayı ilahi hesaba çekilecekleri bildiriliyor.
Peki, inan ve doğa arasındaki ilişkiyi, insan ve canlılar
arasındaki bütünlüğü ve dengeyi koruması için çocuklarımıza, gelecek nesillerimize iyi bir örnek teşkil edebiliyor
muyuz?
Yüreği hem insanlar için hem tüm canlılar için hem

de İlahi sanatın güzelliğini yansıtan doğanın öğretilerini
keşfetme ve tüm varlık katlarına nüfuz edebilme yetisini
kazanmamız için başta eğitim camiasına, öğrencilerimize
ve ailelerimize önemli görevler düşüyor. Tabiat dersinde
bir sınıfta ders veren öğretmen ile öğrenciler arasında
geçen bir örneği burada sunmak istiyorum : “Bir ilkbahar sabahıydı. Baharla birlikte doğa yeniden diriliyordu.
Güneş yavaş yavaş tepelerden yükselmeye başlıyordu.
Yapraklar kıpırdıyor, uyuyan canlılar kış uykusundan
uyanıyordu. Çünkü bahar gelmişti. Tüm canlılar doğayla, insanlarla tekrar buluşmak, yeni bir var oluş, yeni bir
soluk, yeni bir yaşam için yeniden dirilişin güzelliğini
yaşamak istiyordu. Gökyüzü ise olağanüstü güzeldi, duruydu, temizdi. İnsanlar erkenden işine gücüne gidiyordu.
Çocuklar ise yaşamın bir parçası olan doğanın verdiği
güzellik ve huzur ortamında okullarına gidiyordu. İşte
böyle bir bahar sabahı, okulun bir salonunda dersini vermek için öğretmen sınıfa girer; öğrencilerine “doğayla,
dünyayla uyum içinde yaşama” hakkında ders vermeye
başlayacağı sırada küçük bir kuş gelip pencerenin önüne
konar ve ötmeye başlar. Tüm içtenliğiyle öter. Sonra durur, uçup gider. Öğretmen şöyle der: “Çocuklar, bugünkü
dersimiz bu kadar.”
Bu örnek bize, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi, insan
ve canlılar arasındaki bütünlüğü ve dengenin koruması
için güzel bir örnektir diye düşünüyorum. Yüreği hem
insanlar için hem tüm canlılar için hem de İlahi sanatın
güzelliğini yansıtan doğanın öğretilerini keşfetme ve
tüm varlık katlarına işleyebilme yetisini kazanmak için
öğretmen ve öğrenci kendi özgün kitabı olan doğayı
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okumalı, okutmalıdır. Her şeyin yer aldığı gerçek evrenle
yani çölle, ormanla, ya da bir arazinin, otlağın, korunun
ortasında yapayalnız kalmış bir ağaçla, bir dalın arkasına
saklanan sincapla, çevresindeki ve evrendeki canlılarla
olan ilişkisini bulma konusunda öğretmen ve öğrenci her
zaman bağlantı kurmalıdır. Aksi halde yani, öğretmen ve
öğrenciler doğayla, ağaçlarla, denizle, canlılarla bağlarını kaybederlerse, insanlarla olan bağlarını da kaybetmiş
olurlar ki, bu halde insan öğrenme sanatını, entelektüel
becerilerini de geliştiremez. Oysaki doğayla doğrudan
ilişki içinde olursanız, uçan kuşun hareketini izlerseniz,
gökyüzünün her hareketinin güzelliğini görebilir, böylece
daha özgür bir bilince ve daha özgür bir karar verme gücüne sahip olursunuz.
Peki, bunları yapabilme, düşünebilme yetisine sahip
miyiz? Bunu bilmemiz, anlamamız için şu sorulara cevap
verebiliyor muyuz? Eskilerin kâinat, tabiat, bugün ise
evren/doğa dediğimiz ve türlü adlarla söylediğimiz türlü
görünüşler hakkında neler biliyoruz? Bütün güzelliği,
olağanüstülüğü, göz kamaştıran, dille anlatılmaz haliyle karşımızda duran evren hakkında bilgimiz ne kadar?
Yeşile boyanmış yeryüzü, kayalar, ağaçlar, ırmaklar, dalgalı denizler, alabildiğince derin gök, deniz içinde esen
rüzgâr, türlü şekle girerek kâh ateş, kâh dolu, kâh yağmur
yağdıran şu karabulut, tüm bunlar nedir? Önüne gelen
her şeyi, bir okyanus gibi sessiz sedasız, alıp götüren şu
evren, şu âlem, gökyüzünü süsleyen milyonlarca yıldız,
ay ve güneş, sonsuzluğa açılan bu işleyişin amacı ve sırrı
nedir? Düşündük mü?
Bilim bize birçok şeyler öğretiyor, ancak bilinmezin
büyülü derinliğine bir türlü inemiyor. Bilim incecik bir
zar gibi bunun üzerinde yüzüp duruyor. Bütün çabalara
ve bilimsel araştırmalara rağmen hala akıl ermez bu sırrın karşısında şaşırıp kalıyoruz ve boyun büküyoruz. Bu,
acaba derin görüş ve düşünce yoksulluğumuzdan mıdır?
Düşüncemizi işletemediğimizden midir? Evrensel bir
beyne sahip olan, tüm insanlıkla ilgilendiği gibi evrenle
de yani doğayla da ilgilenir. Çünkü dışımızda sandığımız
evren acaba bizden ne kadar dışarıda? Bizi içine alan,
sonsuzluk kadar büyük, durmadan dönen şu koskoca, uçsuz bucaksız evren bizden biri değil mi? Her şeyimizi biz
ona borçlu değil miyiz? Şu bedenimiz, şu aklımız, şu yaşamımız hep bu evrenle iç içe değil mi? O beslemiyor mu
bizi? Yaşamımıza can veren, kan veren hep o değil mi?
Hepimiz tohumdan, topraktan yetişmedik mi? Hepimiz
onun parçası değil miyiz?
Kısacası şu evren, şu doğa hakkında biz bir şey biliyor muyuz? Varlıkta yer işgal eden en basit çürük bir
yaprağın bile bir gücü, bir görevi olduğunu biliyoruz. Bu,
göz kamaştıran, dille anlatılmaz haliyle duran, şu evren
ve onda olan her şey Yüce Tanrının eseri, O’nun sanatı,
O’nun kusursuzluğu, O’nun görüntüsü değil mi? Öyleyse
bunca güzelliklere sahip olan bizlerin içimizi kaplayan
ilahi bir sesin kıvılcımına uyarak Yüce Yaratana şükretmeliyiz; bize mutluluk veren, huzur veren, bundan da öte
bize hayat veren doğaya sahip çıkmalıyız.

ÇANAKKALE’DE
MEHMET OLMAK
Mehmet KÜÇÜK
Yıllardır içimizde ölmez eserin
Bir tarih gurur abidesiyle
Kimdir bu tepeyi kuranlar kim?
Burada kimler yaşamış vaktiyle.
Çanakkale’de, Anafartalar’da
En hisli duygularıyla onlar
Bu güzel vatan uğrunda
Savaşıp ölmek için doğmuşlar.
Siperde süngüsüyle Mehmet
Dağ dememiş, taş dememiştir
Hani o boğazda bir Millet
Bir Millete neler göstermemiştir.
Arıburnu, Conkbayırı demedi
Süngüsünden saçtı zaferler
Düşman kaçmakla edemedi
Gövdeler yıkıldı, düştü kelleler.
Sen ki şehittin onlardan ayrı
Taşınacak bir cenazen yoktu
Mezarına koyacak taşın yok,
Kolun, gövden, başın yoktu.
Mezar taşım yok diye üzülme
Ne çıkar geçsen mezar taşına
Sende tarihimdesin küme küme
Seni yazdım kitaplarıma.
Tarihim seninle dolu
Ve sokaklarım zafer heykelleri
Dedelerim orda dağ, tepedir
Torunların orda kır çiçekleri.
Havada uçan kuşlar bile
Abidelerine konar da geçer
Hisli, duygulu evlatların
Dizilirdi birer birer.
Mavi gök, yeşil ovalarına
Benliğimi, gururumu sezerim.
Çanakkale’nin boğazlarına
Gözümden akan yaşımdır derim.
Bu vatan, bir kemanın
Tellerinden çıkarılmış.
Hele şehitler tepesinde
Türkü söylemiş, ney çalınmış.
Ey mübarek şehitler şehri
Sende tozduk, sende gezdik
Süzülen gözlerimizle hür
Sana selam vermeye geldik.
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TÜRKÇÜLÜK
BİR SEÇENEK DEĞİL
ZORUNLULUKTUR
Ali ÖZBEK
Osmanlı İmparatorluğu büyük bir haşmet devrinden
sonra 17. yüzyıl biterken büyük devlet olmaktan çıkmış ve
Avrupalı emperyalistlerin merhametine teslim olmuştur.
Kendi aralarında Osmanlı topraklarının paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle ve o zamanki güçlü devletlerden birinin
korumasıyla (sırasıyla Fransa, İngiltere, Rusya ve son olarak Almanya) ve sık sık müttefik değiştirerek 1918’e kadar gelmiştir. 1918’de Sevr ölüm fermanıyla İmparatorluk
paylaşılmış ve Türkiye coğrafyası içinde küçük bir toprak
Türklere layık görülmüştür.
Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılın başlarından itibaren askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel olarak tam bir
sömürge devlet durumuna düşmüş. Türklerin en iyi bildikleri askerlik konusunda bile o kadar cahilleşmişler ki
önceleri Fransa’dan ve daha sonraları başka Avrupalı devletlerden askeri danışmanlar getirtilip orduyu ıslah yoluna
gidilmiştir. Eğitimde tam bir iflas noktasına gelinmiş ve
cehalet imparatorluğun kimliği haline gelmiştir. Sık sık
yapılan savaşlar ekonomiyi altından kalkamayacağı bir
yükün altına sokmuş ve dışarıdan çok pahalı borç para
almak zorunda kalınmıştır. Avrupalılara ve içerideki Hıristiyan-Yahudi azınlıklara tanınan haklar Türk ve Müslüman çoğunluktan esirgenmiştir. Devletin kara ordusu,
bahriye ve jandarması güya danışmanlık adı altında her
biri bir Avrupalı devletin eline verilerek oyuncak edilmiştir. Avrupadan danışman olarak gelenlerin çoğu amaçlarının dışına çıkmış ve geldikleri devlet adına casusluk
ve azınlıklara akıl hocalığı yapmışlardır. Maliye, ulaşım,
haberleşme, ekonomi, dış politika tamamıyla emperyalist
devletlerin güdümüne girmiştir. Yabancı elçilikler sarayın
efendileri olmuş, azar ve tehditle istedikleri herşeyi kendi
lehlerine halletmişlerdir.
Avrupada Fransız Devrimi ile başlayan milliyetçilik
hareketleri İmparatorluk topraklarını da etkilemekte gecikmemiş ve Yunan isyanı ile başlayan hareketler, Sırp,
Bulgar, Arnavut ve Arap isyanları ile devam etmiştir. Dış
politika uzun süre, ağırlıklı olarak Fenerli Rumlarla idare edilmiş daha sonraları başka azınlıklar Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde diplomat olarak Osmanlıyı yani Türkleri
temsil eder olmuşlardır. Bunların da bazıları tabiidir ki
ihanetten geri kalmamış, emperyalistlerin değirmenine su
taşımışlardır. Tam bir dram hali yaşanmış bizim kanımıza

susamış, fanatik Hıristiyan azınlıklar Avrupa’da hariciyeci olarak bizi temsil etmeleri için görevlendirilmiştir.
Padişahların sorunlara ya kafası basmamış ya da onları
çözmek için güçleri yetmemiştir. Saray ve Bab-ı Ali sık
sık yabancı devletler adına işgören hainlerin etki alanına
girmiştir. Başta Türkler olmak üzere Müslüman halkın dışında herkesin hakları savunulmuş ve onların çoğu sorunu
Türk ve Müslümanların aleyhine çözülmeye çalışılmıştır.
Türk ve Müslüman imparatorluk halkı büyük ölçüde cahil kalmış, çiftçilik ve hayvancılıkla hayatlarını idameye
mahkum edilmişlerdir. Ekonomi, bilim, sanat, ticaret vb.
ezici çoğunlukla azınlıkların eline verilmiş, Türklere de
onlara hizmetkarlık yapmaktan başka bir seçenek kalmamıştır.
Bu köhne düzeni, 19. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlıcılık yaparak düze çıkarmayı düşünmüşler epey bir
uğraştan sonra bunun derde şifa olmayacağı anlaşılmış ve
vazgeçilmiştir. Daha sonraları II. Abdülhamit döneminde,
Hıristiyan azınlıktan ümit kesilerek İslamcılık yapılmış ve
o da I. Dünya Savaşı ile birlikte hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır.
20. yüzyılın başlarında azınlıkların ihanetine bir tepki olarak İttihat Terakki öncülüğünde başlayan Türkçülük
bir aydın hareketi olarak kalmıştır. Burada anmadan geçemeyeceğimiz bir Çanakkale destanı vardır ki Türkçülerin
kendilerine olan güvenini pekiştirmiştir. Birinci Dünya
Savaşı kaybedilmiş, Sevr Antlaşmasıyla imparatorluk
paramparça edilmiş ve Kurtuluş Savaşı sürecine girilmiştir. Bu süreçte Tanrı Türkleri ihmal etmemiş ve onlara
büyük başbuğ Atatürk’ü göndermiş ve ondan sonradır ki
düşmanların işi rast gitmemiş emperyalizmin tekerine taş
konmuştur.
İmparatorluğu Atatürk yıkmadı ve Türkçülük bu durumda tek seçenek olarak kendini dayattı. Azınlıklar ayrı
devletler halinde teşekkül etti. Müslüman azınlıklar; Arnavutlar, Araplar da aynı çatı altında kalmamak için ellerinden gelen her hain emelin piyonu olmaktan geri kalmadılar.
Düşmana teslim olmayacaksın ama bunu kime dayanarak yapacaksın, tabiidir ki elde kalan ‘aslında devletin sahibi olan’ unutulmuş Türklerle. Diğer bütün Hıristiyan ve
Müslüman azınlık hem ayrılmış hem de Türkler karşısın-
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da düşman hattına geçmiştir. Sessiz ve Türklüğünün pek
de bilincinde olmayan bir çoğunluğun adeta konuşmadan
ben varım diyen sesini Türklük sezgisi açık olanlar duymuştur. Aklın yolu birdi ve elbette bu millete dayanılacak
ve onun ideolojisi Türkçülük tereddütsüz kabul edilecekti.
Olayların içinde olmuş, bu felaketleri yaşamış olan,
asker ve sivil idareciler Türk olmayanların her türlü ihanetini görmüştür. Ne çıkar birliği, ne yasalarla eşitlik ne
de aynı dinden olmanın bir şey ifade etmediğini tecrübeye
dayalı olarak görmüşlerdir. Ya bir devletin kanatları altında onursuz, manda olarak, hayatı göstermelik devam
ettireceksiniz. Ya da şerefli bir biçimde savaşıp hakkınızı yumruklarınızla alacaksınız ve özgür yaşayacaksınız.
Türklüğünün onurunu herkesten fazla duyan Milli Mücadele kahramanları elbette ki ikinci şıkkı seçip Türklüğün
ölmezliğini göstereceklerdi. Öyle de oldu…
Kurtuluş Savaşı, etkili çoğunluğun inanmamasına ve
çoğu zaman da engel çıkarıp, hatta düşmanlık yapmasına
rağmen, inanmış çekirdek bir kadronun marifetiyle başlatıldı. Üç yüze yakın Osmanlı paşasından Milli Mücadeleye iştirak eden bir elin parmakları kadardı. Özellikle Saray ve oradan beslenen İngilliz uşakları böyle bir savaştan
başarı ile çıkılacağına hiç inanmıyorlar, bu teşebbüsü işgalci devletleri kışkırtma olarak görüyorlardı. Sözkonusu
bu zevat, Milli Mücadeleyi engellemek için düşmandan
daha çok düşmanlık yapıyorlardı. Birçok din adamı, yazar, gazeteci Milli Mücadeleye and içmiş kişileri maceracı ve çılgın olarak görüyorlardı. Daha ikircikli bir kesim,
bir kısmı daha sonra Milli Mücadeleye katılmış olanlar
da Amerikan mandacılığını en makul çözüm olarak görüyorlardı. Ama ruhunda lav gibi Türklük inancı kaynayan
Mustafa Kemal ve çevresi tüm bu engelleri aşarak savaşı
başlattı ve zaferle sonuçlandırdı.
Bu kansız ve aşağılık mandacı güruh böyle bir başarı
karşısında ağız değiştirerek “ne çalım satıyorsunuz, altı
üstü bir Yunan’ı yendiniz” deme nankörlüğünde bulundular. Bazıları da bu başarının onda birinin bile gerçekleşemeyeceğini düşünürlerken, zaferden sonra onlar da,
küstahça; “niye Musul, Batum’u… da alamadınız” diye
başarıya kulp takmaya kalkıştılar. Milli Mücadele, Türk
düşmanları ve bazı ahmak Türklerin zannettiği gibi yalnız
Yunan’la olmamıştır, bütün emperyalist Avrupa, Yunan,
Ermeni blokuyla ve sıfır denecek imkanlarla gerçekleşmiş bir zaferdir.
Tam bir askeri ve siyasi deha olan büyük Türkçü Atatürk, geri çekilme ve saldırma zamanlarını şampiyon bir
satrançcı gibi ayarlamış ve düşmanı şaşkına çevirmiştir. Milli Mücadelinin başlangıç aşamasında Meclis’i
Ankara’ya taşımış, Sakarya Savaşı öncesi askeri geri çekilmeyi tam bir usta gibi uygulamıştır. Birçok yarım akıllı, bunu zayıflık olarak nitelemiş ve vicdansız bir şekilde
eleştirmişlerdir. Sistemli geri çekilme ilk defa Atatürk sayesinde Türk ordusunda görülmüştür. Daha önceleri Türk
ordusunda sistemli geri çekilme denen şey bilinmiyordu
ve mağlubiyet bozguna dönüşüyordu. Ve yaklaşık iki yüz
yıldır geri çekilen bir devlet ilk defa Sakaya Savaşı ile
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taarruza geçmiş ve ileri atılmıştır.
Atatürk’le aynı safta olanların bile bazıları kapristen
geri kalmamış ve onlar da ayrı bir zorluk çıkarmışlardır.
Ama Başbuğ Atatürk onları da idare etmiş ve bir bölünmeye mahal vermemiştir. Yeri geldiğinde müşfik, yeri geldiğinde sert yüzünü göstermiştir.
Savaş kazanıldıktan sonra hiç duraksamaksızın devlet yeniden düzenlenmiş ve adı da Türkiye Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. Ordu, eğitim, sağlık ve iktisadi
alanlarda hızlı atılımlara girişilmiş ve kısa sürede dünyada
hayranlık uyandırmıştır. Düşmanlar bile bu başarıya şapka çıkarmışlardır.
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kadrosu savaşı birlikte kazandıkları kitleye yani Türk milletine, ihanet etmemiş onu
asli kurucu olarak devletin merkezine oturtmuştur. Türk
tarihinde birçok kereler görülen şey – devleti Türklerle
kurup sonra onu kenara koymak- bu kadirbilir insanlarda
görülmemiştir. Hakkı hak edene teslim etmişlerdir.
Devleti kuran, Türk milleti, adı Türkiye olunca, elbette
ki düzenlemeler de bu çerçevede olacak, Türkçülük temel
alınacaktı. Öyle de oldu. Türklük ve Türkçülük sevgisi
iman derecesine gelmiş olan başta ve bilhassa Atatürk olmak üzere tüm devlet kadrosu hummalı bir çabaya girerek
“unutulmuş Türk’ün asli cevheri”ni açığa çıkarmaya ve
hayatın içine sokmayı kendilerine iş edinmişlerdir. Eğitimde “Tevhidi Tedrisat”, din, Türk dili, Türk tarihi, Türk
ekonomisi, kaynakların millileştirilmesi ve kültür esas
konular olmuştur. Adeta bir Türk rönesansı yaşanmıştır.
‘Her şeyin Türk için, Türke göre, Türk tarafından’ ilkesi tam bir samimiyetle uygulanmıştır. Bu icraatlar neticesinde daha hangi milletten olduğunun bile tam bilincinde
olmayan kalabalıklar, Türklüğünü hatırlamış ve onunla
onur duymuşlardır. Aziz Atatürk o dönemin manzarası
şöyle çiziyordu: “Osmanlı dağılınca her azınlık ayrılmış, bizim Türklerle bir ilişkimiz yok, biz Bulgarız, biz
Rumuz, biz Arabız… demiş, ortada kendini bir yere
yamayamayan sessiz ve büyük bir çoğunluk kalmış,
emperyalistler onlara dönmüş o zaman siz Türksünüz
demişler ve biz Türk olduğumuzu bu vesileyle öğrenmiş olduk” tespitinde ne kadar haklıdır. O ve onun başbuğluğunda kurulan devlet yüzyılları yıllara sıkıştırmış
adeta toplum hızlı bir eğitime tabi tutularak yeniden Türkleştirilmiştir. “Benim yaratılışımda bir olağanüstülük
varsa, o da Türk olarak yaratılmamdır” diyen bir Başbuğa tüm millet inanmıştır. O birçok şahsi başarısını bile
kendine maletmemiş, bunu Türk milleti hanesine yazmıştır. Ben diyeceği her yerde, o “ben”i kaldırmış onun yerine
“Türk Milleti”ni koymuştur. O bütün Türk tarihi içinde
Türkçülük alanında ne yaptığının bilincinde olan tek Türk
Başbuğudur. Hem fikir hem fiil adamıdır.
Büyük Türk ırkı baştaki bazı ahmak yöneticilerin ve talihin garip cilveleriye, Çin, Fars ve Arap kültürünün potasında eritilmek istenmiştir. Ama Türk Budununun uyumuş
bilincinde sönmeyen Türklük ateşi hiç umulmadık anlarda
bir lav gibi fışkırmış ve azraile meydan okumuştur.
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Bu anlamda Orhun Anıtları tam bir Türkçülük ma- nelerle birlikte zikreden dönme- devşirmeler olmuştur.
nifestosudur. Divan-ı Luğati Türk, Kutadgu Bilig, Türk’ün hayat bekçisi Türk ordusu, devşirmelere teslim
Muhâkemetü’l-Lügateyn gibi eserler tarihimizde bi- edilmiş, ordudan Türkler dışlanmak istenmiştir. Türk orrer Türkçülük meşaleleridir. İçerideki ve dışarıdaki tüm dusunun savaşçılık vasfı pörsütülmüş ve bir dönem orTürklük düşmanları ne yapsalar da bu ateşi söndüreme- duyu ıslah için dışarıdan danışmanlar getirtilmiştir. Din
yeceklerdir. Mesele bir kıvılcım alma meselesidir, ondan maskesiyle milletin dinamik karakteri uyuşturulmuş ve
sonra Türk’ün ateş tufanı başlar, karşısında durabilene aşk Türk’ün kılıcını elinden alıp merhamet dilenen bir Hintli
olsun!
gibi görmek istemişlerdir. Din adına bin yıldır en büyük
Türkçülük, Türkün ruhunda gizli ve hayatı onun- çabayı ve külfeti çeken Türk milleti, dinci çete tarafından
la okuduğu ilkeler bütünüdür. Savaşçılık, Özgürlük ve bir türlü meşruiyet kazanamamıştır. Aşağı yukarı bin yıldır İslamın bekası için Türklerin kanından başka hangi
hükmetme onun en karakterestik yanıdır.
Müslüman milletin kanı akmıştır? Selçuklu’dan bu tarafa
Türklerin kurduğu devletlerde Türk olan bazı idareciİslam adına Arabın, Farsın, Hindin bir damla kanı düşmüş
ler ya bilinç uyumasına ya da mankurtlaşarak Türkçülüğe
mü İslam coğrafyasına? Haçlı blokuna karşı Türklerden
aykırı yollara sapmışlardır. O zaman da Türk Tanrısı onbaşka kim vardı?
lara acımamış ve onları ve kurduğu devletleri tarihe gömBütün bu emek ve çabalar nankör bir biçimde görmüştür.
mezden gelinmiştir. Özellikle kendilerini dindarlıkla tarif
Türk oldukları halde, Çin’e, Farslara, Araplara kul
eden dincilerin bilinçaltlarından Türke olan kinleri hiç
olup onları kendilerinden üstün görenlerin, Tanrı, Türk
eksilmemiştir. Her olumsuzluğu, kötülüğü Türklere yüketiketini alarak onları toprağa gömüştür yapmıştır. Tarihte
lemişler, iyilikleri ise hakurulan her Türk devletırlanmamıştır.
ti, bilinçli ya da bilinçsiz Yapılan devrimlerin esas amacı
Onun soyu, tarihi, dili,
Türkçülük ruhunun alev
Türk’ün
değerlerine
hak
ettiği
yeri
kültürünün
neredeyse tüm
almasıyla
kurulmuştur.
unsurları
dine
aykırı şeyler
Türkçülük, Türk’e ait de- vermek ve Türk milletini bayındır
olarak görülüp, Araplaştırğerleri kutsal görme, dün- bir millet haline getirmekti.
ma hamleleri yapılmıştır.
yayı Türk prizmasından
Türk’ün
emeğiyle
kurulmuş
Ekonomiden, sanattan, bigeçirerek okuma ülksüdür.
limden mümkün olduğunBaşkalarını ezme, aşağıla- sofraya, önce Türk oturmalıdır
ca uzak tutularak bir marama değil, kendimizi üstün ilkesi hakkın teslimi olarak
ba millet hayal etmişlerdir.
görme fikridir. Bu anlamaddedilmiştir.
Bizim hikayelerimiz, bida Türkler için Türk soyu
zim destanlarımız, bizim
özel ve korunması gereken
türkülerimiz,
bizim
tasamız,
bizim
sevincimiz kenar mabir değerimizdir. Türk tarihi zaferlerle dolu bir şeref levhalleye
ait
değerler
olarak
görülüp
küçümsenmiştir. Nihasıdır. Türk dili, Türk düşüncesinin ayak değmemiş
dağ zirvelerinden akan arı-duru coşkun ırmağıdır. mette sofrada tek başına oturanlar, külfete, savaşmaya geTürk’ün kendini ifadede en iyi aracı Türk dilidir. Türk lince utanmazca Türklerin kapısını çalmak yüzsüzlüğünü
demek, Türkçe demektir. Türk ordusu, Türkün bağrından de yapmışlardır….
Bu durumları görerek, derinden hissederek, bizzat yaçıkmış ve kendini savunmada ve Türk’ün emelleri gerçekleştirmede olmazsa olmazıdır. Türk kültürü, üç kıtanın şayan önceleri İttihaçılar, sonra da Milli Mücadele kadözünün Türk peteğine aktarmış halidir.
rosu elbette ki bu durma tepki gösterip isyan edeceklerdi.
Dün “Etrak-ı bi idrak, kaba Türk, cahil Türk, Eşşek Büyük Türk ırkına yapılmış bu haksızlık en kör gözleri
Türk “ gibi alçakça nitelendirmeler yapılmıştır. Türk dili, bile açacak kadar şok etkisi yaptı ve Türkçülükte karar
ayş-u işreti ifade için Frasçaya; cennet dili, din dili saç- kıldılar. Yeni Türk devletini Türkçülük temelinde inşa etmalığıyla Arapçaya kurban edilmek istenmiştir. Türkçe meyi eşyanın tabiatına uygun buldular. Yapılan devrimleküçük ve geri bir dil olarak görülmüştür. Türk tarihi, Fars- rin esas amacı Türk’ün değerlerine hak ettiği yeri vermek
ların dandik kahramanlarıyla, Arapların kabile savaşları- ve Türk milletini bayındır bir millet haline getirmekti.
nın kalın sis perdesinde görünmez olmuştur. Bu anlamda Türk’ün emeğiyle kurulmuş sofraya, önce Türk oturmalıTürk düşmanı Fars ve Arap kahramanlarının isimleri al- dır ilkesi hakkın teslimi olarak addedilmiştir.
Türçülük ilkeleriyle serpilen Türk devleti özellikle
çakça ve ahmakça Türk çocuklarına ad olarak verilmiştir.
Bu milletlerin destanları, türküleri söylenmiştir. Bir Arap, Atatürk devrinde büyük başarılar kaydetmiş ve kısa zabir Fars gibi konuşma, onlar gibi giyinme de o milletler manda dünyanın en onurlu devletleri arasında yer almışgibi düşünmeyi gerektirmiştir. Türk’ün olan değerler bir tır. Atatürk’ün ölümüyle birlikte Türk devlet gemisi yavaş
ağırlık ve gerilik unsuru olarak görülmüştür. Türkler san- yavaş su alamaya başlamış ve Türkçülükten uzaklaşmalar
ki hiçbir özgün kültür unsuru taşımayan Afrikadaki küçük olmuştur. Özellikle DP zamanında uyuyan tüm düşman
bir kabile mertebesine düşürülmek istenmiştir. Araplar hücreler dirilmiş ve Türkçü yapılanmalar tırtıklanmaya,
“Kavm-i Necip”likle şereflendirilirken, Türkleri çinge- bozulmaya çalışılmıştır. Atatürk’ün icraatlarını açıkça
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eleştirmeye kendinde cesaret bulamayanlar, İnönü üstün- bunu empoze etmeye çalışıyorlarsa o zaman da Türkçülük
den Türkçü eylemleri bir baskı aracı olarak gösterme sah- düşmanlarıdır. Türkçülük bütün Türklerin eşit hisse sahibi
tekarlığına düşmüşlerdir.
olduğu bir fikirdir ve herkesin onunla ilgili eleştiri hakkı
Atatürk’ün ölümünden sonra amip gibi türeyen irticai vardır. Türkçülük ne diktatörlük ne de diktatörce fikir
hücreler DP iktidarı döneminde biraz da kendilerini giz- yürütme ve itaatin adıdır. Bir fikrin gelişmesi için hassaleyerek bir konum elde etmişerdir. Mağdur edilmiş, dini ten eleştiricilere ihtiyaç vardır. İçine kapanan, sürekli haolarak gadre uğramış rolünü iyi oynamışlardır. Bunları maset havuzunda tutulan bir fikri, hayat hemen dışarı atar,
kışkırtan yazar-çizer takımı da cilalanarak büyük yazar, etkisizleştirir. Fikir hareketleri imam-cemaat mantığıyla
şair gibi takdim edilmiştir. Maalesef bir kısım Türkçüler asla amacına ulaşamaz. Birileri Türkçülük vaazı verecek,
de bunlarla aynı safta imişler gibi bir algı yaratmışlardır. Türkçü cemaat da onu uygulayacak? Peki, sizin herkesten
Türk tarihindeki en büyük Türkçü/Atatürk sözkonusu ke- akıllı, samimi Türkçü olduğunuza nasıl inanacağız? Doğsimce takdir edilmediği gibi görmemezlikten gelinmiş, ruyu, iyiyi söylediğinize güveniyorsanız, eleştiriye katlayaptığı icraatlar sıradanmış gibi addedilerek tavır alınmış- nacaksınız. Bir kısım zevat bu tavrı (eleştirilmezlik) kendi
tır. İnönü’ye olan tepkisellik kısa sürede cumhuriyet ve ikbal ve istikballeri için çok yararlı görseler de, Türkçülük
Türkçülük düşmanlığına evrilmiştir. Özellikle 1960’dan için son derece yıkıcıdır. Türkçülük bir kazanç kapısı, bir
sonra bu hatalarını anlayan bazı Türkçüler bu irtica inşaa- reklam ajansı, bir iş ve müşteri bulma kurumu değildir.
Geçen dönemlerde yukarıdaki olumsuzlukların birçokcılarına savaş açmakta tereddüt etmemişlerdir. Kadir Mısıroğlu ve Necip Fazıl gibi irticaya kuluçkalık yapmış ki- ları açık ya da gizli oldu. O nedenledir ki Türkçülük hareşilerin kitapları yakın zamanlara kadar kendilerini Türkçü keti bodur kaldı ve Türklerin çoğunluğunun gönlünde yer
görenlerin kitaplıklarında baş köşeyi işgal ediyordu. Ama edemedi. Türkçülük bir azınlık aydın hareketi olmamalıözellikle yarım asırdır irdır. Türkçülük, Türklerin
tica/dincilikle mücadele
hayat görüşü olacaksa,
Türkçülerin esas işlerin- Türkçülük bazılarınca yanlış
hayatın tüm alanlarına ceden olmuştur.
vap vermelidir. Türklerin
anlaşıldı, kendini Türkçü sayan
derdiyle dertlenip, tasasıyKimlerdi
Türkçülük bazıları da yanlış yaptılar ve
la tasalanmalıdır. Bazıları
düşmanları? Başta Saray
Türkçülük
düşmanları
hemen
için de tüm Türkler güya
yalakaları, Osmanlı dönebir şey ifade ediyor da tek
mi bürokratları, memurla- bu yanlışları istismar ederek
rı, Arupanın ileri karakolu toplumu Türkçülükten soğutmaya tek Türkleri düşünmeye
gelince Türkçülük dedikişbirlikçiler, çıkarları boleri şey silinip gidiyor.
zulmuş ticaret erbabı, dini çalıştı. Kurumları, makamları
Tek başına Türkün açlığı,
ticaret aracı olarak gören işgal edenlerin her beceriksizliği
sıkıntısı, eğitim sorunu, ev
dinciler, Arap ve Arapça
ve
başarısızlığında
bir
keramet
bark sorunu, eğlenmesi,
hayranları, seyyit kılığında
üzülmesi, işsizliği, meslearandı.
avantadan yaşayan şeyhği, hastalığı, cahilliği, yozler, her yeniliği dinsizlik
laşması, kandırılıması vb.
olarak gören yobazlar, Türklüğün asla iflah olamayacaşeyler
sözkonusu
olunca
Türkçülük
niye susuyor? Türkleğına kanaat getirmiş fanatik liberaller, Avrupa hayranları,
rin
tek
tek
her
sorunu
aynı
zamanda
Türkçülüğün de soruakıntıya kürek çeken cahilller ve Türklere kini dini olmuş
nudur. Bu sorunlara duyarsızlaşmak Türkçülük felsefesini
dönmeler.
anlamamak demektir. Bu durumda da etki tepkiyi doğurur
Türkçü hareket 1960’lardan sonra siyaset/politikayla
kuralınca, onlar da senden uzaklaşır ve kendin çalar keniçiçe geçmiş bu da bazılarını bu fikri benimsemede kuşkudin oynarsın. Türkçülüğün ilk hedefi kitleselleşmek, sonra
ya düşürmüştür. Türkçü olmak bir partili olmakla eş sayılo kitleyi bu düşünce etrafında eğiterek kaliteli bir toplum
mıştır. Sonraları Türkçü fikir adamlarıyla, partici Türkçüoluşturmaktır. Büyük ülkülere büyük ve kaliteli insanlarla
ler arasında anlaşmazlıklar olmuş bu da ayrılığı getirerek
yürünür. Aç, sağlıksız, cahil, sanattan, bilimden habersiz
gücün dağılmasıyla sonuçlanmıştır. Siyaset gereği söybir kalabalıkla bırak büyük ufuklara açılmayı halihazırı
lenen ve yapılan her şey bazılarınca Türkçülük sanılmış,
bile elde tutmak mümkün değildir.
siyasetin yaptığı yanlışlar Türkçülük hanesine yazılmıştır.
Türkçülük bazılarınca yanlış anlaşıldı, kendini Türkçü
Özellikle Türkçülüğün iflah olmaz hasımları Türkçlüğü
eleştirken siyasete, siyaseti eleştirirken Türkçülüğe saldır- sayan bazıları da yanlış yaptılar ve Türkçülük düşmanları
mayı çıkarlarına uygun bulmuşlardır. Türkçülük kimile- hemen bu yanlışları istismar ederek toplumu Türkçülükrince despot, baskıcı, tek adamcı olarak yorumlanmış ve ten soğutmaya çalıştı. Kurumları, makamları işgal edenlebazıları da bunda bir keramet var sanmışlardır. Türklere rin her beceriksizliği ve başarısızlığında bir keramet aranbaskı yaparak Türkçülük yapmayı istemek, Türkçülüğü dı. “Ben varsam varsınız, ben yoksam siz de yoksunuz”
emir-komuta cenderesine sokmak, eğer bunlar kendilerini virüsü Türkçülüğe sokuldu. Ahlaklı ve erdemli bir biTürkçü sayıyorlarsa tam bir ahmaklıktır. Türkçü değil de çimde ben yapamadım deyip, elindeki makama daha ehil
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birini davet edeni yakın tarihte görmedik. “Ben Türkçü- ret etmek ve hakarete uğramak milliyetçiliği tercih etmiş
lere uyacağıma, onlar bana uysunlar” hasta mantığı bu birinin asla kabul edemeyeceği bir durumdur. Bu güven
hareketi uzun süredir cüceliğe mahküm etmiştir. Kitleler kaybıyla nasıl yola devam edeceksiniz? Türk, Türkçülük
Türkçülükten soğumuş, başka zararlı fikirlerin savaşçıları karşıtı söz ve eylemlere susacaksanız, yarın meydanlarda
kime ne anlatacaksınız? Anlatacaklarınızın millet nazarınolmuşlardır.
Bugünkü Türkiye’de olmaz denilenin olması, dinci bir da kıymeti harbiyesi ne olacak?
düşüncenin iktidara gelmesinin altında yatan sebeplerden
Bu iktidarın yanlış, sakat icraatları ve onun tam destekbiri de Türkçülerin zaaf göstermesidir. Toplum, karşı kut- çisi bir parti sayesinde Türkiye’de olmayacak olan olmuş;
ba gitmeye adeta zorlanmıştır. Denize düşen yılana sarılır Türkiye beka/varlık mücadelesinin içine itilmiştir. İşin
sözü gereğince büyük kalabalıklar bağnazlığın kucağında gülünç tarafı da Türkiye’yi beka mücadelesi verecek
kendine derman arar olmuştur.
duruma getirenlerin, Türkiye’nin bekası için olmazsa
Bu siyasi ortama itilen Türk milleti şaşırtan bir tercih- olmaz kabul edilmeleridir(!?) Türkiye varlığını koruyate bulunmuştur. Devletin bekası için bir dönemler tehdit caksa, bu iktidar sürmelidir iddiasını, iktidar partisinkabul edilen radikal dincilik birçok seçimden başarı ile den çok kendini milliyetçi sanan bir partinin daha çok
çıkmış ve iktidar olmuştur. İktidarları süresince Türkçü- seslendirmesidir. Güler misin, ağlar mısın ? Bu pişkin ve
lüğü açıkça eleştirmişler ve bu fikri bölücülük olarak nit- utanmazca iddiayı, iktidar partisinden çok, teslimiyetçi
muhalafet partisinin salemişlerdir. Türkçülüğün
vunması… Bu milliyetçilk
asla onay veremeyeceği Türk tarihini bir bütün kabul
değil, hele hele Türkçülük
bir çok icraatı gerçekleşedeceksiniz,
tarihimiz
içinden
kesinlikle olamaz…
tirmişlerdir. Türk milleti
Türkiye Cumhuriyeti
adını bütün eleştirilere bir hanedanı karpuz seçer gibi
eğer gerçekten bir beka
rağmen ağızlarına alma- seçmeyeceksiniz. Türk tarihi
mücadelesi veriyorsa, bu
mışlardır. Türkiye Devleti
durumda Türkçülük bir sees geçilerek ideal tek Türk içinde küsürat hatta bazen zararlı
olan
olayları
ve
kişileri
ideal
diye
devleti Osmanlı imiş gibi
çenek değil, zorunluluktur.
bir görüşü yerleştirmeye sunmayacaksınız. Cumhuriyet
Türkler ve Türk devleçalışmışlardır. Türk tarihi,
ti için komünizm, faşizm,
Türk dili, Milli Mücadele, tarihi de Türk tarihi içinde bir
kapitalizm ve uçuk libeTürk Cumhuriyetleriyle şeref levhasıdır ve bunu da böyle ralizm ne kadar zararlı
ilişkiler askıya alınmış, kabul edeceksiniz.
ise ümmetçi, dinci yotüm dikkatler ve gayretler
bazlık da o kadar zararAraplara yönelmiştir. Yalıdır. Hatta Türkiye’nin
kın tarihteki hainler aklanmaya, kahramanlar yerilmeye güvenliğini tehdit eden en büyük tehlike dinciliktir. Bu
başlanmıştır. Türk Budunun varlık güvencesi Türk Silahlı karanlık fikir, potansiyel birçok tehlikenin tohumlarını
Kuvvetleri, dinci şaklabanlıkla güçsüzleştirilmiştir. Yargı, bünyesinde taşımaktadır. Mezhep kavgaları, tarikat müeğitim, üniversiteler, diyanet, basın… küflü bir zihniyetin cadeleleri, milliyetsizleştirme, Arapçılık, kara cahillik,
ellerine teslim edilmiştir. Dış politikada Türkiye devleti bu fikrin Türkiye topraklarına ektiği tohumlardır. Yapirtifa kaybetmiştir. Cumhuriyet, laiklik her gün yara al- tıkları yapacaklarının göstergesidir.
mış, Türk milletinin medarı iftiharı Büyük Atatürk’e haTürkiye beka badiresinden çıkacaksa Türkçü olmak
karet vaka-i adiyeden olmuştur…
zorundadır.
Bütün bu kepazelikler olurken, adında “Milliyetçi” sıTürkçülüğü bölücülükle suçlamak ancak Türk olmafatı olan bir parti onun şimdiki sözcüleri kendilerini “milyanların işi olabilir. Türkçülüğün geçmişinde hiçbir sabıliyetçi, ülkücü ve hatta Türkçü” olarak tanımlamalarına
ka yoktur. Türkler için Türkçülük nasıl bir tehlike olabirağmen büyük bir aymazlığa düşerek bu dinci yapıyı deslir? Kendinden korkan bir varlık olabilir mi? Şayet böyle
teklemekte bir sakınca görmemişlerdir. Bu durum Türk sibir insan varsa, o normal değildir ve bir psikolojik sorunu
yasi tarihinde görülmemiş bir çelişkidir. Yukarıda sayılan
var demektir. Aynada kendine küfretmek, kendini küçük
Türkçülük düşüncesine aykırı fikir ve icraatlar konusunda
görmek bir insan için makul görülemez.
ilk tepkiyi verecek bir kurum olması gerekirken, tam aksiO zaman ne yapmalısınız? Türk milletini özüne dönni yaparak tüm milleti şok etmiştir. Türk milliyetçilerinin
dürerek,
yani Türkçü politikalara yol vererek beka korkutek ve en büyük siyasi kurumu bir kişinin, evet sadece bir
kişinin kaprislerine, kendinden menkul fikirlerine kurban sunu aşabilirsiniz.
Bunun için kimsenin Türklüğü ağzına almaktan çeedilmiştir. Hiç itirazsız ve bir şey talep etmeden bir iktidara sonsuz destek vermenin kerametini anlamayan ço- kinmemesi ve bunu gururla söylemesi gerekir. Dünyada
ğunluk her türlü eylemden elini-ayağını çekmiştir. Söz her millet bunu yaparken, bu durum bize niye haram olvermek, sözünde, yemininde durmak her erdemli insanın sun? Türk tarihini bir bütün kabul edeceksiniz, tarihimiz
en bariz vasfıdır. Dün söylediklerini inkar etmek, haka- içinden bir hanedanı karpuz seçer gibi seçmeyeceksiniz.

19

Gençlik Dergisi

Türk tarihi içinde küsürat hatta bazen zararlı olan olayları ve kişileri ideal diye sunmayacaksınız. Cumhuriyet
tarihi de Türk tarihi içinde bir şeref levhasıdır ve bunu da
böyle kabul edeceksiniz. Elbette seçtiğiniz Osmanlı da bir
Türk devleti ve diğer Türk devletleri gibi onur levhamızdır. Türk dilini kenar mahalle dili yapmayacaksınız. Türk
dili, Türkler için bir kimlik, bir varlık şartıdır. Bizim için
Arapçadan daha üstündür. Bu dili, düşüncenin en güzel
aracı yapmak her Türk devletinin görevidir. Dini konularda Arap kafasıyla beslenmek, sonuçta Arapların kaderine
imrenmek anlamına gelir ki, bu sefil milletin acıklı hali
ortada. İslam dini Türkler tarafından ve Türk düşüncesine
göre yorumlanmalıdır. Arabın , Farsın yorum hakkı var da
niçin Türklerin olmasın? Din bir toplumun kalkınmasında
önemli bir dinamiktir. Din alanında cehaletin iktidarına
son verilmelidir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Türk’ün gözbebeğidir, onun
tüm tarikatların kem gözlerinden ve şerrinden korumak
devletin boynunun borcudur. Türk ordusunun Türkçü ve
Atatürkçü yapısına geri dönülmelidir. Eğitimde millilikten kasıt, Türkçülüktür, asla ümmetçilik anlaşılmamalıdır.
Türk milli eğitimi Türklüğü ile gurur duyan ve o güçle geleceğe güvenle bakan bir nesli yetiştirmede araç olmalıdır.
Türk dış politikasını dinci, mezhepçi ideolojik körlüklere
kurban edilmemeli. Türk ekonomisi, gerçekten Türklerin
elinde olursa Türk ekonomisi sıfatını kazanır, yabancıların vurgun yaptığı bir kapkaç alanı olmamalıdır. Sağlıklı
nesiller, sağlıklı düşüncelerin doğması için şarttır. Bilim,
sanat, ve kültürün diğer alanları bir hobi gibi görülüp sırt
çevrilmemelidir. Özellikle modern dünyada söz sahibi olmanın tek vazgeçilmez şartı bilgi ve bilimsel araştırmanın
ezici bir güç olduğu artık idrak edilmelidir. Üniversiteler
partizan yatakları olmamalıdır. Daha fazla bilenin daha
fazla nimete kavuşacağı bir yapı kurulmalıdır. Siyaset
için ahlaksızlık, hırsızlık, çıkarcılık normal sayılmamalı
ve yaptırıma tabi tutulmalıdır. Türk’ün valığına musallat
olmayan her türlü görüşe özgürlük tanınmalı ve eleştiriye
ihanet gözüyle bakılmamalıdır. Basında çok seslilik esas
alınmalı, basın araçları kimsenin borazanı olmamalıdır.
Adalet ve yargı herkesi ağırlığınca tartan güvenilir bir kurum olmalıdır. Nemelazımcılık, vur patlasın çal oynasın
hoppalığı gençlere sevimli gösterilmemelidir….
Tek duvarlı bir yapıyla kendinizi güvenliğe alamazsınız. Milletin yaratılışına uygun tüm özellikleriyle muhkem dört duvarlı bir yapı inşa edecekseniz. Bu, yönünüzü
Türklere ve Türkçlüğe dönmekle olur. Türkiyenin bekasını
başka bir milletin milliyetçiliğini yaparak mı koruyacaksınız? Türkiye Türklerle meskun bir ülkedir; aklın bilimin,
mantığın ve hakkaniyetin pusulası da elbette Türkçülüğü
ve Türkleri gösterecektir.
Bunu yapmak zorundasınız, yapmazsanız tarihin itimiyle yapacak bir güç mutlaka gelecektir. Sadece zamanlamada bir aksama olur o kadar. Çünkü Tanrı ancak dünyanın sonuna karar vermişse, Türklüğü yok eder. Onlar
Tanrının kılıcıdır.

YAPMAYIN
ETMEYİN GAYRİ
Mustatfa ÖZTÜRK

Kül eder, yakar cihanı,
Mazlumun ahı, bedduası,
Yapmayın, etmeyin gayri,
Nedir bu çıkar kavgası?
Niçin baskı, neden zulüm?
Biliriz ki vardır ölüm,
Cezasız kalmaz bir cürüm,
Değişmez Tanrı yasası.
Ulur ama bozkurt değil,
Öyle kalleş…Hiç mert değil,
Ona vatan da dert değil,
Hırsı ile kahrolası.
Ne yapmaz ki böyle kişi,
Makam, mal-mülk bütün işi,
Pek de sever gösterişi,
Edep erkan fukarası.
Nere baksak düzen plan,
Önü yalan, sonu talan.
Dıştan insan, içten yılan,
Düzen kurmuş yıkılası.
Bu ülkede yapılanı,
Her an hırsa kapılanı,
Beş kuruşa satılanı,
Almaz bizlerin kafası.
Günler biter, dertler bitmez,
Düzeltmeye gücüm yetmez,
Yiğitleri hiç uyutmaz,
Millet, memleket tasası.
Doğruluktur işin özü,
Düşünerek söyle sözü,
İncitme bir tek öksüzü,
Budur iyi’nin manası.
Tüm ülkemde olsa barış,
İyilikte yapsak yarış,
Kötülüğe dimdik duruş,
Bunlar Öztürk’ün rüyası.

20

Gençlik Dergisi

POPÜLER KÜLTÜRDE
TÜRKÜLERİMİZ VE HALK OZANLARI
Ahmet Z. ÖZDEMİR
Uzmanlar, insanın iki vatanı olduğunu söylerler: Biri
doğup büyüdüğü yer, öteki konuştuğu dildir. Bir insan nereye giderse gitsin, hangi toplum içinde bulunursa bulunsun, onun konuştuğu dil hangi ulustan (milletten) olduğunu gösterir. Çünkü dil kimliktir.
O bakımdan çağlar öncesinden süzülüp gelen Türkçe,
Türk Ulusunun kutsal hazinesidir. Bütün bir tarih boyunca
milletimizin acıları, sevinçleri, zaferleri, gelenek ve görenekleri hepsinin toplamı ahlakı dil yoluyla korunmuştur.
İşte bu dili çağdan çağa taşıyan Türk halkı ve de onun
bağrından çıkan ozanlar, yazarlar ve sanatçılardır. Sözcüklerimiz, deyimlerimiz, destanlarımız, masallarımız,
türkülerimiz, tarihin bize verdiği kutsal emanetlerimizdir,
hazinelerimizdir.
Buradan şuraya gelmek istiyorum: İster söyleyeni belli olsun isterse anonim olsun, türkülerimizi birer mücevher gibi korumak boynumuzun borcu olmalıdır. Zaten bu
“türkü” Türk sözcüğünün sonuna Arapça –i eki getirilerek
TÜRKÎ, yani Türk’e özgü, Türk’e mahsus demektir. Bu –i
eki ses uyumu nedeniyle halk ağzında –ü’ye dönüşmüş ve
türkü olmuş. Üzülerek belirtelim ki türkü okuyan sesi güzel, sazı güzel kimi sanatçılar, ata yadigârı türkülerimizin
sözlerini değiştirerek ve bozarak söylüyorlar.
Sözgelimi (mesela); bazı ses sanatçılar Karacaoğlan’ın,
Dadaloğlu’nun, Pir Sultan’ın, İsmail Daimi’nin ve başka ozanların türkülerindeki sözleri-sözcükleri değiştirerek okuduklarını görüyoruz. Oysa Karacaoğlan’ın da Pir
Sultan’ın da Dadaloğlu’nun da öteki halk ozanlarının da
şiirlerinin derlendiği onlarca kitap ortadadır. Yani demem

o ki, bu ses sanatçıları o kitaplardan birine baksalar kıyamet mi kopar, o kitaplara bakmak öyle insanı yoran çok
güç bir iş midir!. Aslında bu arkadaşlar işin kolayına kaçıyorlar ya da kişisel zevklerine ve alışkanlıklarına göre
hareket ediyorlar.
Örnek vermek gerekirse İsmail Daimi’nin: “NE AĞLARSIN BENİM ZÜLF-İ SİYAHIM” türküsünü, başta
Ârif Sağ olmak üzere, Belkıs Akkale hattâ Sezen Aksu, bu
türkünün aslında olmayan: Eyüp sabır ile vardı Mısır’a/
Koyun olsam melesem ardı sıra biçiminde okuyorlar. Bu
türkünün aslında Eyüp yok, koyun moyun da yok. Sonra
Mısır’a giden Eyüp değil, Hz. Yakup’un oğlu kuyuya atılan, sonra da bir kervancının kuyudan çıkartılıp Mısır’a
götürülen Yusuf’tur.
Belkıs Akkale, Mehmet Özbek gibi değerli ses sanatçıları Karacaoğlan’ın: “KARAC’OĞLAN DER Kİ AMA
NE FAYDA/ HİÇ RAĞBET KALMADI YOKSULA
BAYDA” türküsünü: Hiç rağbet kalmadı ok ile yayda
biçiminde okuyorlar. Bilindiği gibi bay: Zengin, varlıklı demek. Yani türküde, zenginde yoksula rağbet (itibar)
kalmadı, zengin fakiri düşünmez oldu denmek isteniyor.
Buraya ok ile yayı neden sokuştururlar anlaşır gibi değil!...
Sonra Karacaoğlan’ın kitapları ortadadır. Bir zahmet oraya
baksalar her şeyi orada görürler hem de Karacaoğlan’ın
ruhunu üzmemiş olurlar.
Televizyonlarda, radyolarda, kasetlerde cd’lerde sık sık
okunan, Teslim Abdal’ın: “SEHERDE BİR BAĞA GİRDİM/ NE BAĞ DUYDU NE BAĞIBAN (bağban) “türküsünü: Ne bağ duydu ne bağbancı biçiminde okuyorlar.
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Anlaşıldı, bağban “bahçıvan”, yani bağ bekçisi demek,
bağbancı da ne oluyor?
Televizyonlarda, radyolarda, kasetlerde cd’lerde, eğlence yerlerinde türkü okuyan ses sanatçıları bu ozanların
kitaplarına bakmaları herhalde türkü söylemekten daha
zor bir iş değildir. Tersine, türkü okuyan arkadaşların ilgili
sanatçıların kitaplarına bakarak bu türküleri değiştirmeden okumaları, o türküleri yakanlara gösterilen saygının
gereğidir. Biliyoruz ki türkü sözlerini değiştirerek okumak
o türküleri yakanlara karşı saygısızlıktır. Çünkü türkülerimiz, bu türkülerde geçen sözcükler, kavramlar 24 ayar
altından daha değerlidir. Yok “efendim bu türküler repertuvara böyle girmiş falan..” savunması gerçekleri yansıtmaz. Ne repertuvarı? Berlin duvarı mı bu(?) Kaldı ki o da
yıkıldı.
Türkülerimizi yaratan halk ozanları aynı zamanda milletimizin görür gözü, duyar kulağıdır. Çünkü onlar geçmişten geleceğe uzanan köprüdür. Sonra bu
ozanların sezgileri de güçlüdür. Örnek
olarak söylüyorum: Dünyanın- zamanın değiştiğini, “Tüfek icat
oldu mertlik bozuldu” diyen
Köroğlu anlamış ama o tarihte yetkili ve etkili yerlerde olanlar anlamamıştı.
Bu ozanları, sayın Saim
Sakaoğlu gibi bölümlere
ayırmak gerekirse; halk
şairi, Hak şairi, saz şairi, doğaçlama (irticalen )
söyleyen şair, meydan şairi, kalem şairi gibi konular
üzerinde ve de bu kavramların açıklanması konusunda
Sayın Saim Sakaoğlu’nun çok
gerçekçi ve bir o kadar da değerli
açıklamalarına katılıyorum. Bu konuda Sayın Doğan Kaya’nın saptamaları (tesbitleri) da değerlidir.
Ancak ben burada, genel olarak söylemek gerekirse
bütün bu halk şairlerine ve onların dile getirdiği türkülere
farklı bir yönden bakmak istiyorum: Bu da konunun biçimsel yönünden çok, bu konuların içeriğine, yani bu türkülerin özüne bakmak istiyorum. Çünkü eskilerin deyimiyle
bir şeyin zarfı değil, mazrufu (zarfın içindeki) önemlidir.
Halk ozanları geçmişten geleceğe uzanan köprüdür dedik.
Biz Türk ulusu olarak geçmişten gelirken türkülerimizi,
halaylarımızı, gelenek ve göreneklerimizi, en önemlisi dilimizi, Türkçemizi de birlikte getirdik.
Anadil kişinin özüdür, o nedenle Türk ulusunun kimliği olan Türkçe’yi zedeleyecek, bozacak durumlardan
sakınmamız gerekiyor. Yüce Allah, türkü söyleyen arkadaşlara güzel bir ses vermiş, bu sesin kıymetini bilmeli
ve türkü sözlerini akıllarına geldiği gibi değiştirmeden
okumalıdırlar.Bir türkünün sözlerini değiştirerek okumak,
yanlış okumak o türküde anlatılmak istenen özü, verilmek
istenen iletiyi bozup dağıtmak demektir. Örnek vermek
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gerekirse Âşık İrfani’nin:
NİÇİN AĞLAMAYIM NİÇİN GÜLMEYİM/ DELİ
GÖNLÜM BİR SEVDAYA BAĞLANDI türküsünü cümle alemin gözüne baka baka “gamzesi ok kaşı yaya bağlandı” yerine: Gamzesi yok kaşı yaya bağlandı biçiminde
okumaya hakkımız var mı?
Türkülerimizde dile getirilen, allı turna, yeşil başlı güvel ördek, balaban bakış, selvi boy, elma yanak,kiraz dudak, keman kaş,inci diş, sırma saç,yayla çiçeği kokuşlu….
benzetmeleri bizm insanlarımızı betimlediği gibi; türkülerimizde geçen yer- yurt adları da Türkçe’nin konuşulduğu
yerlerin tapuları gibidir. Sadece birkaç örnek vermek gerekirse:
Çıktım seyreyledim Niğde’yi, Boru/ Acep gezsem ala
gözlüm var m’ola/ Güzeller durağı Tokat, Engürü/ Adana,
Elbeyli/ Göksün, Tekir’i…
Yürü bire Bulgar dağı
(Eskiden buraya
Bulgaristan’dan gelen göçmenler yaşarmış. Şimdi Bolkar Dağı diyoruz.) Çukurova bayramlığın giyerken…
(Osmanlı Devleti döneminde
Çukurova’ya Kilikya deniyordu. Hatta Kurtuluş Savaşında bile buranın adı “Kilikya
Cephesi”dir. Buraya Çukurova sözcüğünü yakıştıranlar da burada yaşayan
Türkmenler’dir.) Türkülerimizde dile getirilen
yer adları sadece Türkiye
sınırları içinde değil, şimdi
sınırlarımızın dışında kalan
imparatorluk
döneminden
kalma anılarımız da halk türkülerinde bir bir sıralanır. Bilindiği gibi o koca Osmanlı Devleti iki
yerde kılıç salladı: Avrupa yakasında ve
Arabistan yörelerinde. Şimdi o yörelerle ilgili
elimizde ne kaldı, türkülerimiz:
Kırım’dan gelirim adım da Sinan’dır hey! Estergon
Kalesi subaşı durak. Yine de şahlanıyor kolbaşının kır atı,
Osman Paşa’nın Pilevnesi, Vardar ovası.
Halk ozanları sadece Rumeli yöresinde bulunan yer
adlarını değil, şimdi karma karışık bir durumda bulunan güneyimizdeki Bağdat’ın, Basra’nın telli turnasını,
Hama’nın, Humus’un güzellerini anlatan şiirler-türküler
de söylemişler. İşte Karacaoğlan:
Çıktım Kırklar dağın seyran eyledim/ Sallanarak gider
yolu Hama’nın/ Yel vurdukça dertli dolap iniler/ Burcu
burcu kokar gülü Hama’nın…Güzeli çok diye eylendim
kaldım/ Kalem kaşlı güzelleri Hama’nın. Şunu da Karacaoğlan söylemiş: Âşıklar der ki nolacak/ Bu dünya harap
olacak/ Halep’i Osmanlı alacak/ Dağı taşa katar bir gün.
Bunları hamaset olsun için söylemiyorum, halk ozanlarının Türkçe’yi nerelere taşıdığını, Türk dilinin nerelerde
izler bıraktığını anlatmak için söylüyorum. O bakımdan
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dilimizi, güzel Türkçemizi bugünlere taşıyan başta halk
ozanları olmak üzere, yazarlarımızı ve halkımızı saygıyla anarken yine bu günlerde gündemde olan Rakka’yı,
Menbiç’i (münbüç de denir) tarihçiler, vak’anüvisler söylemese de Dadaloğlu’nun, Deli Boran’ın türkülerinden
öğreniriz:
Ceritler Rakka’dan sökün eyledi/ Çek atın başını
Urum’a doğru/ Altı arap atlı Avşar beyleri/ Çek atın
başını Urum’a doğru. Karacaoğlan da:
Rakka’dan beriye gelen gâziler/ Sual etmen benden
nerden gelirim/ Tutmuşum yükümü lal ü güherden/
Şam-ı şerif derler şardan gelirim.
Deli Boran da bu başı belalı Suriye topraklarında
dolaşmış:Ben de çıktım Gültepe’ye/ İndim menbiç ellerine/ Ağbaz ağbaz evler konmuş/ Ovasına çöllerine….
Menbiç derler bir şar imiş/ Ağalık beylik bir imiş/
Zorlu küheylanı (ı) varmış/ Kurşun değmiş kollarına.
Şahin neylesin turnayı/ Heves etmiş tellerine. (Özgün
(orijinal) söyleyişle Deli Boran’ın Menbiç türküsü cd’den
çalınacak )
Burada şunu demek istiyorum: Tarihe, edebiyata mal
olmuş türkülerimiz, şiirlerimiz bizim ortak değerlerimizdir. Geçmişten nerelerden geldiğimizi, nerelerde ayak izlerimizin olduğunu o türkülerde görebiliriz. O nedenle diyoruz ki bu türkülerin sözlerini değiştirmek kimsenin hakkı
da değil, haddi de değildir. Sözgelimi Âşık Veysel’in: KUŞ
OLSAN DA KURTULAMAN ELİMDEN/ EĞER GÖRSEYİDİM GÖZÜNEN SENİ türküsünde geçen, Vursam
yaralasam söz ile seni dizesini, “Vursam yaralasam saz
ile seni” biçiminde okumak; söz ile vurmakla saz ile vurmak arasındaki farkı bilmemek demektir.
Sesine hayran olduğum koskocaman Ümit Tokcan,
Dadaloğlu’nun: KALKTI GÖÇ EYLEDİ AVŞAR ELLERİ türküsünde geçen YÜCE DAĞDAN AŞAN ELLER
BİZİMDİR dizesini, Aşıp aşıp giden eller bizimdir biçiminde okumasına ne demeli! Bu şiir 1928 yılında derlenmiş ve Halkbilgisi Haberler dergisinde Z. Fahri Fındıkoğlu
tarafından yayımlanmıştır. Şuradan, buradan işitmekle olmaz bunun kaynağına ulaşmak gerekir.
Türkülerde sözcükleri değiştirdiğimiz zaman başka
başka anlamlar çıkar. Örnek vermek gerekirse şu “el”, “il”
söcükleri. el: Oba, yabancı, klan, boy, oymak, başkaları.
AĞAR AĞAR GİDEN ELLER BİZİMDİR dizesini “ağar
ağar giden iller bizimdir” biçiminde okursak, hemen “ağar
ağar giden vilayetler” anlamı çıkar ki, bu yanlıştır. ALA
GÖZLÜM BEN BU ELDEN GİDERSEM dizesi de öyle.
Türkülerin anlamlarını bilerek o türkünün ruhuna nüfuz
ederek okumak, o türküde verilmek istenen duyguyu yaşamak demektir: Yaz gelip de beş ayları doğunca/ Açılmış
bahçenin gülleri güzel/ Yaktı beni Fadime’nin nazarı/
Zülüften yarılmış telleri güzel.
Şimdi burada beş ayları ne demek, izninizle onu açıklayalım: Eski Türk takvimine göre ayların adları şimdikinden farklıydı: Yaz için “yay”, bahar karşılığı olarak da
“yaz” deyimi kullanılırdı.Yine bu takvime göre “yediye
ayları, beş(e) ayları, üç(e) ayları vardı, zülüf için “eğrice-
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telek-tüy” sözü kullanılırdı: İşte Karacaoğlan: Yeşil başlı
güvel ördek/ Uçar gider göle karşı/ Eğricesin tel tel etmiş/
Döker gider yâre karşı.
Şiirleri yanlış okuyanlar eskiden de vardı. Örnek olması bakımından söylüyorum. Divan şairi Fuzuli, şiirlerini
yanlış yazanlardan, yanlış okuyanlardan çok şikâyetçiydi.
Bu yüzden kendi şiirlerinin başka şairlerin şiirleriyle karıştırılmasından dolayı asıl adı Mehmet olduğu halde hiç
kimsenin beğenmediği “fuzuli” adını almıştı. O dönemde
matbaa yoktu, kitapları yazmanlar (kâtipler) yazarlardı.
Bunu yaparken de ( şimdiki yanlış türkü okuyanlar gibi)
çokça yanlış yaparlardı.Fuzuli onlara şöyle ilenide (beddua da) bulunur:
Kalem olsun ol kâtib-i bed tahririn (Kötü yazı yazan
kâtibin eli kalem gibi kurusun)
Ki fesad-ı rakamı sur’umuzu şur eyler (Yazdıklarımızı bozup sur sözcüğünü şur gibi yazıyor)
Kâh bir harf sükûtuyla kılur nâdiri nâr (Bazan bir
harfi yazmayarak nadir sözcüğünü nar biçiminde yazıyor)
Kâh bir nokra kusuruyla gözü kör eder. (Bazan nokta koymayı unutarak göz sözcüğünü kör biçiminde yazıyor) Eski yazıyı bilenler, burada anlatılmak istene incelikleri bilirler. Onun için geniş açıklamaya geçmiyorum.
Buradan yeniden halk ozanlarına ve türkülerimize
dönersek,şunu söyleyebiliriz: Biz şair bir milletiz,bizim
geçmişimizde acımız, tatlımız,sevgimiz- sevdamız, öfkemiz, kahramanlığımız, düşüncemiz….velhasıl Türk milletinin bütün bir hayatı türkülerimiz ve Türkçemiz yoluyla
dile getirilmiş.
Nettin Kızılırmak allı gelini derken de
Dağlar kızı Reyhan’ı söylerken de
Ben varmam inekliye/ Yoğurdu sinekliye/ Allah nasip
eylesin/ Omuzu tüfekliye ve
Ham Çökelek türküsünde de
Benim sadık yârim kara topraktır derken de
Türkçe dolu türküler, kalbimizin içindedir. Çünkü kurban olduğum Türkçe’de atasözlerimiz de deyimlerimiz de
hep ölçülü- hep uyaklı hep şiir gibi hep türkü gibidir.
Selam olsun türkülere ve Türkçe’ye!..
Kaynakça:
1. Atılgan, Halil. Türkülerin İsyanı. Akçağ yayınları
2003- Ankara
2. Ergun, Nüzhed Sadeddin. Karacaoğlan, Maarif kütüphanesi. 1948-İstanbul
3. Kaya, Doğan. Âşık , Halk Şairi, Saz şairi, ozan, Hak
şairi.2o13 Sivas
4. Sakaoğlu, Saim.Prof. Dr. Ozan, âşık, saz şairi, halk
şairi kavramları üzerine. 2011
5. Tol, Adil. Osmanlı Tarihi Notları. Ürün Yayınları
2016 Ank.
6. Yalkın, Ali Rıza. Cenupta Türkmen Oymakları. Kültür Baknl. Yayınları
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Şiirleriyle
Ozan Arif

Ona çağdaş Dede
Korkut yakıştırması yapılagelmiştir. Kuşkusuz
ki bu yakıştırma yerindedir; fakat, aslında
her büyük ozandan
bir parça var Ozan
Arif’te. “Ey Türk
Genci! Bir yanın alp/
Diğer yanın eren olsun/ Sen sen ol da
kalp kırma kalp/ Sevgi
mumun çıran olsun.”
dizelerindeki gibi bilgece
öğütlerinde Dede Korkut’u;
“Yeter gönül yeter, senden
çektiğim/ Avuca sığmadın, ele
sığmadın/ Ömür boyu gözlerimden döktüğüm/ Yağmura sığmadın, sele
sığmadın.” hayıflanmasında Karacaoğlan’ı,
Türk’üm dedik; çekip çekip vurdunuz/ Bizi vurup bizden
hesap sordunuz/ Ölümden öteye köy mü kurdunuz/ Korkum yok... Korkum yok... Korkum yok sizden.” meydan
okuyuşunda “Ferman padişahınsa dağlar bizimdir!” diyen Dadaloğlu’yu; “Haydi ki hainden hesap sorasın/ Zalimin dersini çabuk veresin/ Alçaklar kaçacak delik arasın/
Haydi kalk... Hazır ol, ülküdaş haydi...” çağrısında “Benden selam olsun Bolu Beyi’ne / Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır/ Ok gıcırtısından gürzün sesinden/ Dağlar seda verip
seslenmelidir” diyen Köroğlu’nun sesini duyarız onda.
Ozan Arif, büyük ozanları şiir kimliğinde birleştirmiş; bununla birlikte kendi nefesini oluşturmuş ender bir
ozanımızdır. Şiirleri, anlam ve biçim olarak tam bir uyum
içerisindedir. O, ne anlamı biçime ne de biçimi anlama
feda etmiştir. Dili “sehli mümteni” olarak ifade edilen,
söylenmesi kolay gibi görünen; ama, ustalık gerektiren
bir dildir. Ozan Arif, günlük konuşma dilini öyle ustaca
kullanır ki okuyucu ya da dinleyici bu yalınlığın içindeki
anlam derinliğine şaşıp kalır: “Çekilen bu çile, acı ve sızı/
Verilen kavganın biberi, tuzu/ Haklının muhakkak haksızla kozu/ Böldüğü zaman da gelecek duur… dur.” Yeri
geldikçe ağız özelliklerini de kullanarak ayrı bir tat verir

şiirlerine: “Aloo… Angara
mı?.. Gonuşun, susman/
Zor benim orıya erişmem begim/ Burası
Şemdinli… Ben Çopur
Osman/ Şart oldu sizinen görüşmem begim.”
Ozan Arif, halk
şiiri geleneklerini de
ustaca kullanır. Heceler, duraklar yerli
yerindedir. Kafiye ve redifler kusursuzdur. Şiirde
anlamın yaslandığı temel
dize olan “ayak”ları özgündür
(orijinaldir). Bu döner veya tek
ayakları çocuk oyuncağı gibi çevirir
kaleminde, sazının telinde: “Çok zevk aldık komşumuzun derdinden/ Haz yapa haz yapa
bu hâle geldik/ İkimiz bir üçümüzün ardından/ Söz yapa
söz yapa bu hâle geldik.”
Ozan Arif’in her şiiri, üzerinde inceleme yapılabilecek özelliktedir. Onun şiirleri; gurbeti, sevdayı, isyanı,
kavgayı, doğayı, vatanı, ülküyü, Türklük ile Müslümanlığı
dile getiren yiğitçe ve tavizsiz bir haykırıştır. Tam anlamıyla bir “halk şiiri”dir.
Türk milleti, kalemi ile yüreği aynı dizeyi yazan,
vicdanı ile sazı aynı türküyü söyleyen mert bir evladını;
Türk şiiri, çağının en büyük ozanını kaybetmiştir. Rahmet
olsun.
Kendisi cismen aramızda olmasa da sesi tüm Türk
dünyasında, özellikle de Erciyes’in Tekir Yaylası’nda çınlamaya devam edecektir.
Ben Arif’im baba bildim devleti.
Benim işim uyandırmak milleti.
Söylediğim bu destanın kıymeti,
Bugün bilinmezse yarın bilinir.
Vefatından önce olmadı, hiç değilse vefatından sonra kıymetinin bilinmesi dileğiyle…
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Kürşat İhtilali
ve Günümüzdeki
İzdüşümü

İsmet BURKAY
Şan ve şerefle dolu tarihin sahifeleri arasında öyle bir
yaprak var ki anlatmağa kelimeler yetmez!
Tarihte, Kürşad İhtilali diye bildiğimiz kırk yiğidin
Çin esaretine baş kaldırışının hikâyesidir bu! Bu İhtilal, bu
başkaldırı, Türk milletini kuşatan esaret zincirinin kırılmasına zemin hazırlamıştır.
630-681 yılları, Türk tarihinde bilinen ilk fetret devriydi bu, Türk milleti için… Bu yıllarda, Türk milleti Çin
devletinin egemenliği altına girmiş, özgürlüğünü kaybetmişti.
Esaret zincirini takmak Türk’e göre değil!
Kürşat olarak bilinen T’u-li Kağan’ın kardeşi ChieShih-Shuai, 639’da kırk arkadaşıyla Çin sarayını basarak
veliaht Ho-lu-yu kurtarıp Kağan yapmak ve Göktürkleri
bağımsızlıklarına kavuşturmayı planladı.
Fakat o gece büyük bir fırtına çıkması yüzünden ihtilal teşebbüsleri başarılı olamadı. Sınır devriyelerine yakalandılar. Ho-lu-hu hariç hepsi idam edildi; Ho-lu-hu
ise Çin’in iç bölgelerine sürüldü. 648 yılına gelindiğinde
Göktürkler Ch’e-pi Tegin önderliğinde bir kez daha bağımsızlık mücadelesine başladı ise de, Çin’in hamleleriyle
bu İhtilalı da sonuçsuz kaldı.1
Uzun bir müddet ciddi bir teşebbüsler olmadı, yeni
kalkışmalar için… Ancak Kürşat ve arkadaşlarının İhtilalı

o gün başarılamamış olsa bile Kürşat ve arkadaşları milletin içindeki özgürlük ateşini yakmış oldular. Ülkenin her
bir yerinde tutsaklığın, fetret devrinin verdiği acı, yakılan
bu ateşin kıvılcımları sayesinde hafiflemişti.
681 yılında Göktürkler tekrar ayaklandı. Bu sefer İl
Kağan’ın amcaoğullarından, Aşina Fu-ni-en Kağan seçildi. Fakat Çin ile yapılan savaşta yenilmeleri üzerine o ve
birlikte ayaklanmaya katılan elli dört arkadaşı idam edildi. 681 yılından itibaren Kutlug ve arkadaşları Göktürkleri Çin tahakkümünden kurtulmak için nihai mücadeleyi
başlattı. Kutlug, bir süredir bağımsızlık mücadelesi veren
halkı toparlayarak Çogay-kuzı dağına çıktı. Kutlug’u takip edenler beş bin kişiden fazla idi. Çin’den kaçıp gelen
Tonyukuk da İhtilalına katılarak Kutlug’un en büyük yardımcısı oldu. Çin eyaletlerine baskınlar şeklinde başlayan
mücadelenin ve Ötüken’de Oğuzların yenilmesi sonunda
II. Göktürk Devleti kuruldu. Kutlug, Kagan ilan edildi
(682)…2
İnsan, tarihte yapılan kahramanlıklarla öğünmelidir.
Tarihle övünme; özellikle yetişen gençliğin ayaklarının yere sağlam basması için, rol model bakımından gereklidir. Ancak milletin sorgulaması ve ders çıkarılması gereken bir durum var: Tarih içinde karşılaşılan başarısızlıklar,
yenilgiler nedenleri ile birlikte masaya yatırılmalıdır. Ge-

1) AÖF Ortaasya Türk Tarihi, s.39

2) A.g e.
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lecek için, devletin devamlılığı için ders çıkarılmalıdır.
Kürşat ve arkadaşlarını hayatlarından eden İhtilal gerekli idi, ama iş; o raddeye neden geldiği de konuşulmalıdır.
Kendine malik olmayan kimi kağanların anlaşılmaz
şekilde Çinli kızlarla evlenme tutkusu vardı. Bu tutkunun
yanında Çinliler gibi davranma adetleri yaygınlaştı, birçok
kere… Kimi kağanlar, bu tehlikenin farkına varmış; Çinli
kızlarla evlenilmemesi tembihatlarında bulunmuşlardı.
Çinli gelinler, yanlarında hizmetkâr adı altında getirdikleri Çinli casusları ülkeye soktular. Bu casuslar özellikle Türk beylerinin aralarını açma faaliyetleri içinde oldular. Bunun yanı sıra bu casuslar, Türk ilinde olan biten
hakkında bilgi toplama; ekonomik ve askeri durumu rapor
etme faaliyetlerini bulundular.
Türk tarihinde kimi kağanlar Budist rahibi olma sevdasına düştüler. Budizm ve Çinli severlilik bazen o kadar
aşırı gitti ki Çinli gibi davranışlar yetmiyormuş gibi Türkçeyi yasaklayan kağanlar bile çıktı. Üstelik bu tür davranışların devleti yıkma noktasına getireceği bir
önceki kağanlar tarafından dile getirilmiş
olmasına rağmen… 3
Üzerinde durulması gereken noktalardan biri de Türk topraklarının
yönetimi kardeşler arasında paylaştırılmasıdır. Genellikle doğu
toprakları kağanın elinde kalırken;
batı topraklarını yabgu denilen
kardeşlere bırakılıyordu. Kağan
güçlü olduğu zamanlarda topraklarının kolayca yönetilmesi söz konusu iken, güçsüz kağanların yabguları ayrı bir devletmiş gibi hareket
etmeleri neticesinde, devlet birçok
kere ya yıkılma noktasına gelmiş ya da
yıkılmıştır.
Kağanların, hükümdarların Türk olmayan kadınlarla evlenmeleri, devletin devamlılığı
adına handikap oluşturdu. Bu kadınlara her ne kadar Türk
örf ve adetleri öğretilmişse de kendi göreneklerini bazen
saklayarak bazen de açıkça icra etmişlerdir. Bu gelinler;
bunun yanı sıra Türk Elinde bulunma misyonlarını asla
unutmadılar.
Bu evlilikler; devlet yönetiminde acziyetlerin ortaya
çıkma nedenlerinden biridir.
Eski Türklerde yabancı kadınlardan doğan tiginler
Türk soylu olmadıkları gerekçesiyle kağan yapılmıyordu.4
Birçok kere Çinli kadından doğan tiginlerin devleti zora
düşüren isyanları ile karşılaşıyoruz…
Selçuklu devletinde Farslı gibi davranma moda idi.
Hükümdarlar; Fars hükümdarları gibi kendilerine Keyhüsrev denmesini uygun görmüşlerdi. Selçuklunun yıkılma nedenlerinden biri, Türk toplumun ihtiyaçlarının
3) Tabgaç tarihi incelendiğinde bu ayrıntılar açıkça görülebilir.
4) Osmanlı’da bu kural geçerli olsa idi kim padişah olurdu o
zaman?
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göz ardı edilmesidir. Sarayda, Türkçe yerine Farsçanın
hâkimiyetinin başlamasıdır.
Herkesin malumu olduğu üzere Osmanlı devleti hükümdarları Türk gelini saraya sokmamışlardır her nedense!
Fransız’ından İtalyan’ına; Hıristiyan’ından Yahudi’sine kadar Türk soylu olmayan kadınlar Sarayda padişahların anaları oldular fakat bir Türk soylu kız bir padişahın
anası olmadı, olamadı.
Aslında şu soruyu sormak lazım gelir: Osmanlı Devlet yönetiminde ne kadar Türk soylu yönetici gelmiştir.
Örneğin şöyle bir soru sorabiliriz kendimize: Kanuni Sultan Süleyman döneminde devleti yöneten kadrolarda ne
kadar Türk soylu insan vardı?
Bunu sorgulamak ve tarihten gelen bu davranış modelinin günümüzdeki yansımaları hakkında araştırmalarda
bulunmak gerekir.
Tabiî ki bu iş, toplum bilimci tarihçilere düşmekte…
Türk çocuğu tabiatı gereği; devletine, milletine
hep sahip çıkmıştır. Devletinin girdiği her savaşa, her uğraşa; ekmek istemeden, aş istemeden girmiştir.
Türk çocuğu, Osmanlı zamanında on yıl, on beş yıl; o savaştan bu
savaşa koşuşturup durmuştur. Savaş
sonunda sağ kaldı ise köyüne, kentine döndüğünde ya bir zengine
yanaşma olmuş ya da bir Rum’un,
bir Ermeni’nin yanında karın tokluğuna çalışmaya başlamıştır.
Birçok tarihçi, araştırmacı;
Türk milletinin kendi ülkesinde söz
sahibi olmayı Mustafa Kemal ile yakaladığında hem fikir…
Tıpkı Kürşat’ın Çin sarayını kırk arkadaşı ile basar gibi milletin içindeki özgürlük ateşinin birden yakıverdi, Mustafa Kemal…
Türk çocuğu ilk defa doktor oldu, ilk defa hukukçu
oldu. Öğretmen oldu, gazeteci oldu…
Ya sonra?
Mustafa Kemal’in Kürşat’tan aldığı ateş, Amerikan
seviciliği ile söndürüldü.
Kurulan Cumhuriyet okulları birer birer değersizleştirildi… Kurulan fabrikaların bir kısmı kapatıldı… Kapatılmayan fabrikaların bir kısmı da ya yabancıların ya da çok
uluslu Türk ortakların eline geçti ya da geçirildi.
Amerika seviciliği üzerine bir de Arap seviciliği başladı.
Türk olmak kimisine zul gelmekte…
Kürşatları çıkarmak Türk milletinin istidadında vardır. Ancak tarihten bir nebze olsun ders çıkarmak gerekir…
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AVEROF ZIRHLISI

“Yunan topraklarını iki kat genişleten şimdiki
Müze Gemisi; Yunan’ın tarihi hafızası”
Denizler, tarih boyunca milletlerin birbiriyle olan ilişkilerini, refah seviyesini ve güvenliğini doğrudan etkilemiştir. Denizler üzerinde egemenlik kuran milletler dünya
politikasında da belirleyici olmuştur. Gittikçe küreselleşen dünyada güvenlik, ekonomik istikrar ve uluslararası
ilişkiler bakımından denizlerin önemi artmaktadır.
Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğalgaz yatakları Başta
ABD olmak üzere Batılı ülkelerin iştahlarını kabartmaktadır. Fiilen ikiye bölünmüş Kıbrıs adasının iki devletten
oluşan yapısı Batılı ülkelerce kabul edilmezken yine bu
güçler ulus devletleri parçalayarak rahatça kontrol edebilecekleri küçük devletçiklerin oluşması için her türlü
çabayı alenen sergileme yolunu benimsemiştir. ABD’nin
Irak’ta ve Suriye’de yaptıkları bu niyeti gözler önüne sermektedir.
Dünyadaki kısıtlı ekonomik kaynakları ele geçirerek
kendi halkına yüksek bir refah düzeyi sağlamayı amaçlayan sömürgeci ülkeler, diğer ülkelerin güvenlik ve refahı
için büyük bir tehdit hâlini almaktadır. Bu ülkelerle başa
çıkabilmek için güçlü bir deniz gücüne sahip olmak gerekmektedir.
Günümüz teknolojisinin sunduğu imkânlardan yararlanan gelişmiş ülkeler, deniz güçleri sayesinde dünyanın

her yerine kısa sürede ulaşabilmekte, orada uzun süre
kalabilmekte ve denizaşırı harekâtlara girişebilmektedir.
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin güvenliği için
bu denizlerdeki varlığı kritik öneme sahiptir. Türk milletinin egemenlik haklarının korunması için Türkiye güçlü
ve caydırıcı özellik taşıyan bir donanmaya sahip olmalıdır.
Denizlerdeki egemenlik, güçlü ticari gemi filolarına
sahip olma ekonomik ve politik anlamda güç sağlar. Ekonomisi güçlü ülkeler halkının refah seviyesini yükseltir,
bilimde teknolojide atılım yapar, politik ve diplomatik
güce kavuşur.
Osmanlı Devleti güçlü bir donanmaya sahip olduğu
dönemde güçlü bir ekonomiye de sahipti. Ne zaman ki
denizcilik teknolojisi gelişti yelkenli gemilerin yerini buharlı gemiler, ahşap gemilerin yerini zırhlı savaş gemileri
aldı işte o zaman Osmanlı donanması gücünü kaybetti.
Denizlerdeki gücünü yitiren Osmanlı Devleti ekonomik ve
politik anlamda çöküşe sürüklendi.
1876 yılında Dolmabahçe Sarayı’nın önüne dizilen
savaş gemilerinin eşliğinde Sultan Abdülaziz’in tahttan
indirilişine şahit olan Sultan Abdülhamit, bu tabloyu hiç
unutmadı. Donanma uzun süre Haliç’ten dışarı çıkmadı.
1897’de Yunanistan Girit’e asker çıkardı. Donanmaya
ihtiyaç duyuldu. Gemi-
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Trablusgarp ve Balkan savaşlarında
yaşanan acı tecrübeler halkı harekete
geçirdi, 10 Temmuz 1909’da Donanma
Cemiyeti kuruldu. Donanmaya yeni
gemiler kazandırmayı amaçlayan Cemiyet
üye aidatlarıyla, bağışlarla, düzenlenen
yarışmalarla, sosyal etkinliklerle birikim
sağlamaya çalıştı.
ler zorlukla Haliç’ten çıkarak Çanakkale’ye ulaşabildi.
Çanakkale’de fark edildi ki donanma bu haliyle Ege’ye
çıkamazdı. Altı yeni savaş gemisi alınması için girişimde
bulunuldu. Mesudiye ile Asar-ı Tevfik zırhlılarının modernize edilmesine karar verildi. 1903’te Mecidiye, 1904’te
Hamidiye donanmaya katıldı.
İttihatçılar da donanmanın acilen yenilenmesi gerektiğini gördü. Eldeki eski gemilerle Ege’de egemenlik
sağlamak imkânsızdı. Modern ve güçlü savaş gemilerine
ihtiyaç vardı. Donanmayı yenileme çabaları 1908’den sonra hız kazandı fakat ülke ekonomisi yabancıların denetimindeydi. Duyunu Umumiye adeta devlet içinde devletti.
Devletin gelirlerinin üçte birine el koyuyordu.
Deniz hâkimiyetinin önemini kavrayan Avrupalı devletler XX. yüzyılın başında tersanelerinde zırhlı gemi yapımına hız verdi. İtalya hükümeti de Orlando’daki tersaneye üç zırhlı siparişi verdi fakat üçüncü gemiyi almaktan
vaz geçti. Orlando Kardeşler ellerinde kalan bu zırhlıyı
satmak için pazar arayışına girdiler. 1909 yılında gemiyi
satmak için Osmanlı Devleti’ne başvurdular. Donanmasını güçlendirmek için arayışta olan Osmanlı Devleti için
bu bulunmaz fırsattı fakat gemiyi satın alacak kaynak
yoktu. Yine de İtalyanlarla uzun süre pazarlık yapıldı.
Osmanlı hükümeti işi ağırdan aldı. Piyasayı kızıştırmak
isteyen İtalyanlar, Yunanistan’a teklifte bulundu.
Yunanistan’ın böyle büyük bir gemiyi satın alabilecek
gücü yoktu. Osmanlı coğrafyasının imkânlarıyla zenginleşen Rum banker George Averof adına kurulan vakıf
geminin alınabilmesi için Yunanistan’a büyük bir bağışta
bulundu. Yunanistan kalan parayı da hazineden karşılayarak gemiyi satın aldı. Gemiye büyük bağışçı Averof’un
adı verildi.
Gemiyi Yunanistan’a kaptıran Osmanlı Devleti
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Ege’deki dengenin aleyhine döndüğünü fark etti fakat
artık çok geçti. Yeni gemi arayışına girişildi. İngiltere ve
Fransa Osmanlı Devleti’ne satılabilecek hazırda gemilerinin bulunmadığını ifade ettiler. Almanya ile görüşüldü.
Almanya’dan iki eski savaş gemisi alındı. Gemilere Barbaros ve Turgut Reis adları verildi. On sekiz yaşındaki bu
iki gemi Averof’la başa çıkacak güçte değildi.
Balkan Savaşı, Türk tarihinde ibretlik dersler barındıran acı hatıralar bakiyesidir. Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.
Çanakkale Boğazı’nı kontrol eden Gökçeada ve Bozcaada
Yunanlılar tarafından işgal edildi. Osmanlı donanması
Çanakkale’den çıkamadı. Averof zırhlısı, Osmanlı’ya Ege
Denizi’nde hayat hakkı tanımadı. Ege Adaları Osmanlı
Devleti’nin kontrolünden çıktı. Bir modern zırhlı, Osmanlı donanmasını aciz bıraktı.
Trablusgarp ve Balkan savaşlarında yaşanan
acı tecrübeler halkı harekete geçirdi, 10 Temmuz
1909’da Donanma Cemiyeti kuruldu. Donanmaya
yeni gemiler kazandırmayı amaçlayan Cemiyet üye
aidatlarıyla, bağışlarla, düzenlenen yarışmalarla,
sosyal etkinliklerle birikim sağlamaya çalıştı. Kadınlar
yüzüklerini, küpelerini, yaşlılar kefen paralarını bağışladı.
İngiltere’ye iki zırhlı gemi siparişi verildi. Gemilere
“Sultan Osman” ve “Reşadiye” adı verildi.
Rusya, bu iki savaş gemisinin yapımının geciktirilmesi
için çaba sarf etti. İngilizlerle gizli görüşmeler yapıldı.
İngiltere, Osmanlı Devleti’ni oyaladı, zaman kazandı.
Rauf Bey, gemileri teslim almak için 1200 kişilik
mürettebatla birlikte Reşit Paşa vapuruyla Londra’ya
gitti. Son taksit bankaya yatırıldığı gün Amstrong Şirketi
gemiyi teslim edecekti. Halktan bin bir güçlükle toplanan
paradan son taksit bankaya yatırıldı. Artık gemiye
bayrak çekilecek ve Sultan Osman İstanbul’a doğru yola
çıkacaktı.
I. Dünya Savaşı bahane edilerek gemiler teslim
edilmedi. İngiltere gemilere el konduğunu açıkladı.
Gemilerin kömür parası dahi ödenmişti. Rauf Bey gerisin
geriye döndü.
Günümüzde müze gemiye dönüştürülen Averof zırhlısı,
Pire Limanı’nda bulunmaktadır. Limana giren her Yunan
gemisi 21 pare top atışıyla Averof’u selamlamaktadır.
Yunanistan bir gemi sayesinde topraklarını iki kat
genişletmiştir.
Çanakkale’yi geçilmez yapan topları, tarihî
değeri olan gemileri hurdaya ayırdık. Gençlerimize
gösterebileceğimiz o günlerin hatırasını yaşatacak ne
kaldı elimizde?
En güzel gökyüzünün altında en güzel yeryüzünde
yaşıyoruz. Coğrafya bizim kaderimiz. Ülkemizin bu coğrafyada güvenli bir şekilde yoluna devam edebilmesi için
gemimizi, uçağımızı kendimiz yapmalıyız. Namerde
muhtaç olmamalıyız.
Zaman zaman tarih bilincinden uzaklaşıyoruz. Geçmişi
bilmeyen bugünü ve yarını anlayamaz. Görerek değil hissederek yaşar.
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Turan ZORLU

MİLLİ MÜCADELE
KAHRAMANLARINDAN
CAMBAZ MEHMET

Çanakkale’de dökülen kanlara ve her cephede
gösterilen kahramanlıklara rağmen Osmanlı Devleti
30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes
anlaşması ile silahlarını bırakıp düşmana teslim olmuştu.
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından
önce 13 Kasım 1918’de fiilen, sonrada
16 Mart 1920’de resmen işgal edilen
İstanbul’da işgale karşı direnen
birtakım gizli kuruluşlar ortaya çıktı.
İşgal altındaki bir şehirde ortaya çıkan
bu kuruluşlar, doğal olarak, gizliliği
ön planda tutuyorlardı. Gizlilikten
dolayı, bu örgütlerde çalışan ve milli
mücadeleye hizmet eden birçok
kahramanın ismi unutulmuş, hatta bazı
durumlarda unutturulmuştur.
İstanbul’un işgal altında bulunduğu
bu günlerde İstanbul’da kadın erkek,
yaşlı genç tüm Müslüman Türk milleti
bu örgütler aracılığıyla Milli Direniş
Hareketi’ne katılıyorlardı. Bu örgütler,
Milli Mücadele’ye katılmak üzere
Anadolu’ya insan kaçırma, düşman
denetimi altındaki silah depolarını
basıp cephane ve silahlara el koyma, Rum ve Ermeni
çeteleri ile çatışma, Mücadele için para toplama, Ankara
Hükümeti’ni desteklemek için propaganda yapma ve
istihbarat toplama gibi faaliyetlerde bulunuyorlardı.
Millici subaylar ve devlet memurları bu örgütlere
gizliden gizliye destek veriyorlar, insanların bu örgütlere
katılmaları için çalışmalar yürütüyorlardı. Bu örgütlerden
biri de TBMM’nin resmen tanıdığı ve adı “Müdafaa-ı
Milliye” olan MimMim grubudur.
Bu örgütün en bariz özelliği istihbarat toplamak ve
depolarda tutulan silahları bir şekilde alarak Anadolu’ya
kaçırmaktı.
Bu gurubun lideri, Topkapılı Mehmet Bey namı
diğer Topkapılı Cambaz Mehmet’tir.1 Temmuz
1874’de İstanbul’da dünya’ya gelmiştir. O zaman
üç yıl olan mahalle mektebini haylazlığı yüzünden
tamamlayamamıştır. Asıl mesleği tulumbacı olan
Topkapılı Mehmet Bey, şeytana külahını ters giydirecek
kadar zeki ve tazı gibi koşan, silah atmada, bıçak
sallamada rakip tanımayan, zalimlere karşı gaddar,
mazlumlara karşı merhametli, deli yüreği ve gözü
karalığıyla çevrenin külhanbeyleri arasında hızla
sivrilir. Kısa sürede namı bütün İstanbul’a yayılır.

İstanbul’un ünlü kabadayıları Topkapılı’ya bağlılıklarını
bildirirler. Kabadayıların lideri olarak yerel halkın
da gözünde kahraman olmuştur. Savaş başladığında
koşarak Çanakkale’ye gitmiş, Çanakkale’de gösterdiği
kahramanlıklarla Mustafa Kemal’in dikkatini çekmiştir.
En zor ve tehlikeli görevler
Topkapılı’ya veriliyor. Oda aldığı
görevlerin altından alnının akıyla
çıkıyordu. M. Kemal her görev
verdiğinde sırtını sıvazlayarak
“Göreyim seni Topkapılı” diyordu.
Bu başarıları sayesinde önce onbaşı,
sonra çavuş olmuş rütbeleri bizzat M.
Kemal tarafından takılmıştır.
Savaş bittikten sonra M.Kemal,
İstanbul’da defalarca Vahdettin, Damat
Ferit ve kabine üyeleriyle görüşüp
vatanın işgalden kurtulması için
çözüm önerileri sunmuş fakat sonuç
alamamıştır.
Mustafa Kemal Şişli’deki evinde
gizli toplantılar yapıp Anadolu’ya
geçerek Kurtuluş Şavaşı’nı oradan
başlatmanın yollarını arıyordu. En
büyük özelliklerinden biri insan kazanmak olan Mustafa
Kemal, Çanakkale Savaşı’ndan sonra İstanbul’da da
Topkapılı Mehmet Beyle irtibatını koparmamış O’nu
MimMim grubunun başına getirmiştir. Grupta eğitimli
insanlar, rütbeli askerler var iken Topkapılı’nın başa
geçmesi şaşılacak bir durumdu. Bunun sebebi aslında
çok açık. Topkapılı’nın İstanbul’da binlerce silahlı adamı
vardı. Bu adamlar Topkapılı’ya biat etmiş külhanbeyleri
ve kabadayılardan oluşuyordu. M. Kemal, Topkapılı’ya
başkanlık görevini verince bu adamlar vatan için can
vermeye yemin etmiş savaşçılara dönüştüler.
İşgal altındaki İstanbul’da tam bir baskı hüküm
sürüyordu. Gazeteci ve subaylar tutuklanıp gözaltına
alınıyorlardı. Defalarca İstanbul basınına haber olan M.
Kemal her an tutuklanma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Ve
nihayetinde Genel Kurmay’daki arkadaşlarının yardımı
ile kendisini 9. Kolordu Müfettişi olarak Anadolu’ya
tayin ettirdi.
15 Mayıs 1919’da M. Kemal 19 arkadaşıyla birlikte
Samsun’a geçmek için İstanbul Galata rıhtımına gelirler.
Rıhtımda olağandışı bir kalabalık var; seyyar satıcılar,
ayakkabı boyacıları, askerler, polisler… Bunlar M.
Kemal ve arkadaşlarını güvenle Bandırma Vapuru’na
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bindirmek için gelmiş olan Topkapılı’nın kılık değiştirmiş
silahlı adamlarıydı. Bu operasyon sırasında rıhtımda olan
Topkapılı iyi yüzme bilen elli adamını vapura yerleştirmiş
Samsun’a kadar sürecek olan bu yolculukta güvenliği
sağlamak için onlara gerekli talimatı vermiştir.
M. Kemal yola çıkmadan Topkapılı’yı yanına çağırır
ve emirlerini bildirir. “Çanakkale’de nasıl kazandıysak
yine kazanacağız! Hele sizin gibi kahraman Türk
evlatları oldukça ordumuzun yenilmesi imkansızdır.”
ve Topkapılı’nın sırtını sıvazlayarak “Göreyim seni
Topkapılı” demiştir.
Topkapılı, M. Kemal’in emrine binaen görüşmelerini
kendi evinde yürütüyordu. Arkadaşlarıyla yaptığı bir
görüşmeye Yüzbaşı Emin Ali Bey, Deniz Yüzbaşısı
İsmail Hakkı Bey, Polis Müdürü Ahmet Niyazi Bey gibi
yurtseverlerleri de davet etti. Toplantıda, “Arkadaşlar
bu millet asla uşak olamaz!” diye söze başladı. M.
Kemal’in emirlerini arkadaşlarına anlattı.’’ Önce
İstanbul’da örgütleneceğiz, sonra depo ettiğimiz
silah ve cephaneleri Anadolu’ya geçireceğiz’’ dedi.
Toplantının gizli kalması üzerine yemin ettiler.
Miralay İsmet (İnönü) Bey’in Harbiye Nezareti
Müsteşarlığına getirilmesi haberi Topkapılı ve MimMim
grubu üyelerini çok memnun etmişti. Çünkü bu sayede
terhis olan erlerin adresleri ve ordudan alınan silahların
nerelere depolandığını öğreneceklerdi.
Asıl görevlerinden biri istihbarat toplamak olan
MimMim grubu İstanbul’da faaliyet göstermekte
olan birçok ihanet şebekesinin gizli faaliyetlerini
ortaya çıkarmışlardır. Bunlar; Kürt Teali ve Tevaül
Cemiyeti, İngiliz Muhipler Cemiyeti, Wilson Prensipleri
Cemiyeti… vb cemiyetler. Bu cemiyetleri etkisiz hale
getirmek de yine MimMim grubuna düşüyordu.
Damat Ferit Paşa Konağı’nı kontrol edecek bir
MimMim ajanı gerekiyordu. Bu iş için; genç, zeki ve
yakışıklı mülazım-ı evvel (üsteğmen) Galip Bey biçilmiş
bir kaftandı.
Damat Ferit’in yalısında işgal kuvvetleri komutanı
General Harrington şerefine verilen yemekte tercümanın
hastalanması nedeniyle Galip Bey tercümanlığı başarıyla
yapmış ve İngiliz General’in istediği cevapları verince
hem Damat Ferit’in hem de Harrington’un güvenin
kazanarak konağa girmiştir. Galip Bey, Damat Ferit’in
özel kalem müdürünün kızı Nazan ile birbirlerine aşık
olmuşlardı. Galip Bey bu ilişkiden dolayı Sadrazam
Damat Ferit’in çalışma odasının anahtarı ve Osmanlı’nın
her türlü sırrı MimMim grubunun eline geçmiş oluyordu.
Damat Ferit, Türk milletinin bağrında yeşeren kurtuluş
ordusunun karşısına Hilafet Ordusu’nu çıkarmıştı. Galip
Bey büyük bir başarı gösterip Hilafet Ordusu’nun harekat
planını ele geçiriyor. Bu planda Telgrafhane Müdürü
İhsan Bey tarafından M. Kemal’e bildirilmiş. Böylece
Hilafet Ordu’su daha harekete geçmeden karşı tedbir
alınıyordu.
General Harrington, İstihbarat Başkanlığına Yüzbaşı
Bennet’i getirmişti. Bennet, İngiliz Hükümeti adına
önemli işler yapıyor, bu da Topkapılı’nın hoşuna
gitmiyordu. Bunun üzerine Bennet’e bir suikast
düzenlendi. Bennet ölmedi ama bacağından aldığı yaranın
tedavisine İngiltere’de devam edildiğinden etkisiz hale
getirilmiş oldu. Bu olay üzerine Topkapılı ve arkadaşları
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idama mahkum edildi. Topkapılı’nın, İngiliz Muhipler
Cemiyeti Başkanı Papaz Fru ile olan ilişkisi bu idam
kararını engellemiştir.
Anadolu’da Kurtuluş Ordusu Büyük Taarruz’a
hazırlanıyordu, silaha ihtiyaç vardı. Bu silah ve techizatın
karşılanacağı yer Maçka Kışlası’ydı. Burası bir İngiliz
taburu tarafından korunuyordu. Kışlanın cephane
deposunun boşaltılması için emin bir yol aranıyordu.
Topkapılı’nın kıvrak zekası devreye girdi. Maçka
Kışlası deposuna tünel kazılarak silahlar alınacaktı.
Plan başarıyla uygulandı. İngiliz askerlerinin koruduğu
cephanelik içten içe boşaltıldı. Boşaltılan sandıkların
içine ise toprak yerleştirildi.
Bütün depolar incelendi. Topkapılı’nın 5 bin kabadayı
ve külhanbeylerinden oluşan vatan fedaileri görev
başındaydılar. Anadolu’ya tez elden top gönderilmesi
gerekiyordu. Gelen raporlara göre top ihtiyacının
karşılanacağı yer Rami Kışlası idi. Burası Fransızlar
tarafından korunuyordu. Topkapılı’nın zekası yine
devreye girdi ve bir gece yarısı Fransız üniforması giymiş
Topkapılı’nın adamları, Fransız askerlerinin gözleri
önünde cephaneliği boşalttılar.
Topkapılı, İngiliz Generali Harrington’un makam
arabasını bizzat kaçırıp kendisi sürerek Ankara’ya
götürüp M. Kemal’e hediye etmiştir.
M. Kemal, Topkapılı’yı Ankara’ya çağırmıştı. Ona
İstanbul Mebusluğu teklif etti fakat Topkapılı “Paşam,
ben koşum tutmaz bir adamım. Müsaade buyurun
ben serbest kalayım.” diyerek milletvekilliğini kibar
bir dille reddetmiştir. M. Kemal de “Hiç değişmemişsin
Mehmet, yine o eski Topkapılı Cambaz Mehmetsin”
demiştir.
TBMM 24 Haziran 1923 tarihli oturumunda
Topkapılı Mehmet Bey’e İstiklal Madalyası verilmesini
oy birliği ile kabul ediyor.
Cambaz Mehmet, savaş bittiğinde yoksuldu. 24
Haziran 1923 tarihinde Mecliste alınan kararla Hidamet-i
Vataniye tertibinden bin beş lira aylık bağlanması kararı
alındı. Topkapılı “Ben bir şey yapmadım. Vatanım için,
Mustafa Kemal Paşa’m için üzerime düşen görevi
yerine getirmeye çalıştım. Hizmetleri gerçekleştirenler
arkadaşlarımdır. Ben buna layık değilim, bunu bana
yapamazlar.” diyerek maaşı almadı. Hilal-i Ahmer’e
(Kızılay) bağışladı.
Cumhuriyet, Milli Mücadele’ye destek
olmak için canı pahasına savaşan işte böyle isimsiz
kahramanların vatanseverlikleriyle kuruldu.
Türk gençleri Kurtuluş Savaşı’nda nasıl mücadele
edildiğini ve isimsiz kahramanları tanımalı, bu
kahramanları bugünkü sözde “kanaat önderleri” ve sahte
kahramanlarla mukayese etmelidir.
İstanbul’un kurtuluşu 6 Ekim 1923 günü büyük
komutanın kahraman ordusu İstanbul’a giriyor, bu
savaşın kazanılmasında büyük emekleri geçen Topkapılı
bu sahne karşısında sevinç gözyaşları döküyordu.
Topkapılı Cambaz Mehmet Bey, kahramanlıklarla
dolu hayatını elim bir yangın kazası neticesinde 1 Haziran
1932 tarihinde kaybetmiştir. Merkez Efendi Mezarlığı’na
defnedilmiştir.
Allah kabrini nur, mekanını cennet eylesin…
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Değerler Analizi
(Örtünme)
Seyit Ali ERGEÇ

İnsanoğlu tarih boyunca fıtratı gereği dış etkenlere
karşı örtünme, kapanma veya kendini koruma ihtiyacı
hissetmiştir. Daha sonraları bu duygular gelişmiş, örtünme konusu bir inanca dönüşmüştür. Örtünme, semavi
dinlerin dünya üzerinde ortaya koymuş oldukları değerler
çerçevesinde binlerce yıldır devam edegelmiştir. Kimi
zaman Tanrının buyruğu, kimi zaman kul olmanın gereği
kabul edilmiştir. Örtünmenin sınırları kısmi farklılıklar
içermiş olsa da temelde dayandığı felsefe hep aynıdır.
Örtünme, insanoğlunun dini akidelere aidiyet ve karşı
cinsin cinsel dürtülerini uyandırmaması esasına dayanır.
Kadın ve erkek aynı ölçüde sorumludur. Örtünme sadece
kadınlar için bir vecibe de değildir. Örtünmenin sınırları
her cins için şekil yönünden belirlidir. Bununla birlikte
örtünme konusunda cinsel dürtü meselesi, mânâ bakımından her iki cins için de soyut kalabilmektedir.
Türkiye coğrafyasında tarih boyunca örtünme erkekler için bir edep sınırı olarak değerlendirilirken, kadınlar
için ar ve haya çizgisinde değer bulmuştur. Osmanlı
döneminde örtünme ve peçe giyilmemesine ait kimi kısıtlamaların yaşanması, emniyet ve kriminal güvenlik
tedbirlerinin alınmasından kaynaklanmıştır. Cumhuriyet
döneminde örtünme ile ilgili tartışmalar 68 olayları sonrası batı merkezli “yeşil kuşak” projelerinin bir malzemesi
olarak başlamıştır. 1980 sonrası daraltılan kişisel hak ve
özgürlüklerden örtünme de nasibini almıştır. O yıllarda
adı konulan ve 1987 sonrası bir devlet politikası haline
gelen kamusal alandan “türban”lıları çıkarma konusu en
ağır uygulamalara 28 Şubat sürecinde sahne olmuştur.
Bu bağlamda türbana baskı olarak kabul edilen üniversitelerdeki “ikna odaları”na karşı, cami önlerinde yapılan
çeşitli protesto eylemleri ve ülkemizde yaygınlık kazanan
el ele zincirleri tepkisel bir duruş olarak hala hafızalarımızdaki yerini korumaktadır. O günlerde geniş toplum
kesimlerince bir fark görülmeyen başörtüsü, türban, yapık, yazma, yaşmak için post modern darbecilerce türlü
sınıflandırmalar yapılmış olup bunlara çeşitli tanımlar
dahi geliştirilmiştir. Ancak Ak Parti’nin iktidara gelmesi,
güçlü halk desteği ve muhalefetin de katkısı ile 2007 den
sonra şiddeti kaybolan türban karşıtlığı, 2013’ten sonra
tamamen ülkemiz için sorun olmaktan çıkmıştır.
Bugüne gelecek olursak, siyasetçilerin izlemiş oldukları politikalar nedeniyle ülkemizde türban çok daha yaygınlaşmıştır. Bu yaygınlık yurtdışı Türkiye vatandaşlarında da aynı orandadır. Gelinen süreçte yaygınlaşmasının
yanında türbanın siyasi olarak şekilleri de bir bir ortaya

çıkmıştır. Her tarikat farklı bir bağlama ya da renk tercih
etme yoluna giderek kendi taraftarlarını diğerlerinden
ayırmayı tercih etmiştir. Bugün itibari ile sıradan insanlar
bile bu farkları ayırabilecek duruma gelmiştir. Böylelikle, 28 Şubatçıların “siyasal İslamcı” adını verdikleri bu
kesimleri, bir tanım yapmasak da yeni yeni tanıma fırsatı
bulmuş olduk. Böylelikle 28 Şubatçıların her ne kadar uygulamaları yanlış ise de kimi tanımlamaların gerçekliğine
şahit olduk.
Toplumumuzun büyük bir kesiminin örtünmenin
gereği olarak sahip çıktığı türban, bazı kesimlerce bir
moda veya bir alışkanlık gibi yaşanırken, kimi zaman da
konjonktürden yarar elde etmek isteyenlerin malzemesi
haline gelmiştir. Sayısal ve çeşitlilik yönüyle büyüyen
bu kesim kendi içinde de büyük tartışmaları ve itirazları
yaşamaktadır. Şimdilerde mana yönüyle kan kaybeden
türbanı, parklarda nahoş yakalanan gençlerin, sokakta
sigara içerek gezen kadınların, yurtdışından transparan
kumaşla gelen kimi gurbetçi ailelerin, dekolte bölgesi
açık kadınların ve hatta tüm vücut hatları ortada olanların
başında görmek olağan hale gelmiştir. Bu konuda o kadar çok absürt misal ile karşılaşıyoruz ki, dile getirmekle
maksadımızı aşmış olabiliriz. Toplumsal yaşam dışında
yine günümüzde türban konusunda ya da güncellenen
şekliyle başörtüsü için moda ve defileler dahi düzenlenmektedir. Hangi inancın modası ya da podyumu vardır?
Ben bilmiyorum. Dünyanın pahalı markaları bile Türkiye
Müslümanları için renk renk, desen desen kumaşlar üretip
on binlerce liraya bir metre kumaşı satmakta sıkıntı yaşamamaktadırlar. Gerçek manası ile örtünmenin bir ibadet
olduğunu savunan biri olarak türban defilelerini ve türban
aksesuarlarının bu ibadetin neresinde olduğu konusunda
bir fikir sahibi de değilim. Türban tasarım kurs ve işletmeleri ise inançtan endüstrileşmeye geçişi gösteren bir
işarettir. Elbette kimin neyi nasıl benimsediği ve nasıl
uyguladığı bizi ilgilendirmiyor. Hiç kimseyi ilgilendirmemeli de. Eğer örtünme “karşı cinsi cinsel tahrik etmeme
ve vücut hatlarını ortaya koymamak” ise bana göre kendini kapalı olarak görenlerden pek azı bu prensibi karşılayabilecektir. Zaten toplum mühendislerinin milletimizi
götürmek istedikleri yere bir kısım Müslümanlar; para,
imkan, şöhret, özenti, değişim, sosyal statü ve toplumsal
çürüme yüzünden kendiliğinden varmışlardır. Ezcümle
olarak Türk Milletinin gayesi, değişmek değil gelişmek
olmalıdır.

Gençlik Dergisi

31

ERMENİ MESELESİ
ve BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI
MİLLî ŞEHİT MEHMET KEMAL BEY
Mustafa EKİNCİ
Tabii ki başlıkta olanları
mez.
birkaç sayfada anlatmak ve
-Neden kendisiyle evleizah etmek mümkün değildi,
nemeyeceğini kıza sorduBizim yapacağımız en fazla
ğunda ise …
özetin özeti ,belki de satır
-Bunun izahı bana düşbaşlarını hatırlatmaktan ötemez, der.
ye geçmeyecektir.
Pembe dünyası başına yıYakın tarihimizde Türkkılan genç, Kızın kendisine
Ermeni meseleleri üzerine
neden böyle bir cevap erdiyerli ve yabancı araştırmağini Paris Büyük Elçiliğinde
cılar tarafından birçok eser
çalışan hemen herkese sorar
yazılmıştır. Bunların önemli
ancak sorduğu hiç kimseden
bir kısmı soykırım iddialarıtatmin edici bir cevap alanı ispatlamaya veya yalanlamaz.
Neticede bir gün
maya çalışan eserlerdir.
Necmettin Hacıeminoğlu
Türk Milletinin asırlarca
Hoca’ya sorar. Necmettin
Türk Milletinin asırlarca İslam’a
İslam’a ve insanlığa hizmet
Hacıeminoğlu Ermenileretmesinden rahatsız olan
le olan meselemizi kısaca
ve insanlığa hizmet etmesinden
Batı dünyası, kendi pisliğini
anlattıktan sonra, delikanrahatsız olan Batı dünyası, kendi
örtmek için kurtuluşu, bu
lıya, Altan Deliorman’ın,
asil milletin yok edilmesinde pisliğini örtmek için kurtuluşu,
Ermeni Komitecileri adlı
görmüş, bin bir türlü entrieserini hediye eder ve kızın
bu asil milletin yok edilmesinde
kayla bu emelini gerçekleşbu tavrının cevabını ayrıntılı
tirmeye çalışmıştır.
bir şekilde burada bulacağını
görmüş, bin bir türlü entrikayla
Ermeni meselesine biz
söyler.
bu
emelini
gerçekleştirmeye
nasıl bakıyoruz? Ermeniler,
Ermeni -Türk ilişkiErmenilerin oğlu kızı nasıl
çalışmıştır.
lerindeki gaflet ve dalabakıyor, bunu anlamak bakıletimizdeki tek örnek bu
mından yazıma küçük bir hatırayla başlamak istedim.
mu? Derseniz, hayır derim. Mutlaka okuyucularımın da
Yıl 1960’iarın sonu, yetmişlerin başı. Rahmetli
bildiği, duyduğu pek çok buna benzer vakıanın olduğu
Necmettin Hacıeminoğlu Hocam doktora çalışması için
kanaatindeyim.
Paris’te. Bu yüzden de sık sık Paris Türk BüyükelçiliğiKonumuza dönecek olursak; her ne kadar dinî tarihler
ne uğramaktadır.
Ermenilerle tanışıklığımızı HZ. Nuh’un oğlu Yafes’e kaTam o günlerde büyük elçilik çalışanlarından biridar götürse de bilinen ilk ciddi tanışıklığımız Malazgirt
nin oğlu bir Ermeni kızına aşık olur. Bu aşkın ilerleyen
Savaşında olmuştur. Malazgirt Savaşından önce Ermegünlerinde, bizim delikanlı Ermeni kızına evlenme teklif
niler, Bizans toprakları üstünde Bizans hâkimiyetinde
eder. Ancak delikanlının bu teklifi, hiç ummadığı ve bekyaşamaktaydılar.
lemediği bir karşılık bulur,
Ermeniler Hıristiyanlığın Gregoryen mezhebinden
Ermeni kızı bizim delikanlıya:
olduğu için Bizanslılar Ermenileri pek kendilerinden
saymaz ve Müslüman Arap saldırılarından korunmak için
-Ben seninle evlenemem der .
bunları yıllarca sınır boylarında tutar. Bizans’tan kendile-Bizim delikanlı dilinin döndüğünce kendi örfünce,
rine bir fayda gelmeyeceğini gören Ermeniler, Malazgirt
adetince, geleneğince hatta dinince evliliklerine engel
Savaşında Türklerin yanında yer alırlar. Komşuluğumuz
bir durum olmadığını anlatsa da Ermeni Kızını ikna ede-
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ve ilk ciddi tanışıklığımız böylece başlamış olur.
Selçuklular yıkılıp Osmanlılar kurulduktan sonra da
bunlarla ilişkilerimiz devam eder. Ve Osmanlı bunlara
“Tebaayı Sadıka” der. Yani bunları en bağlı, en sadık uyruk, kavim olarak görür. Devletin, en kritik ve en stratejik
işlerini bunlara teslim eder.Osmanlı tebaası içerisindeki
en mutlu, en müreffeh, en zengin topluluk sırayla Ermeni. Rum ve Yahudilerdir.Napolyon Bonapart’ın elçisi
olarak İstanbul’a gelen Mareşal Sebastani, hükümetine
gönderdiği
12 Temmuz 1808 tarihli raporda ‘’Ermeniler ’in devlete son derece itaatli olduklarından’’ bahisle ‘’Osmanlı idaresine karşı geliştirilecek herhangi
bir harekete katılamayacakları muhakkaktır.’’(1)
diyordu.
1805’te yine Napolyon’un elçisi olarak İran Şahı Fetih
Ali Han’a gönderilen Amede Jauber de Seyahatnamesinde Ermenilerin zenginliğini Şöyle anlatıyordu:
Yozgat’ta hangi büyük evi, güzel bir köşkü, bir hanı
gördümse sahiplerinin Hacı Ohannes olduğunu söylediler bu Ermeni’ye servetinden dolayı Yozgat’tın
Roçild’i diyorlar. (2)
3 Kasım 1839 da Gülhane Parkında, Tanzimat Fermanı diye bilinen Gülhane
Hattı Hümayunu kırmızı
meşin bir torbadan çıkartılarak okunur. Tekrar torbasına
konulurken Ermeni, Rum
ve Yahudi ileri gelenleri homurdanarak ‘’İnşallah bir
daha o torbadan dışarı
çıkmaz ‘’diye beddua ederler. Müslüman ahaliyi temsilen orada bulunanlar
-Hop Çorbacı!
-Biz bundan sonra gavura
gavur diyemeyeceğimiz için sıkıntılıyız; size ne oluyor,
derler.
Bunun üzerine :
Ermeni ileri gelenleri :
- Siz atladınız, derler.
Neyi? Diye sorunca da fermanın,<<Bundan sonra
kanun önünde herkes eşit olacak>> maddesini işaret
ederler.
Zira o günlerde resmi tercümanlıklar bu zümrenin
elinde, deniz ticareti bunların elinde, iç ticaret, dış ticaret
büyük çapta bunların elinde.
166 ithalatçının 141 ‘i Ermeni, 13’ü Türk,150 ihracatçının 127’si Ermeni, 20’si Türk, 37 bankacının 32’si
Ermeni.
Osmanlı hükümdarları Ermenilere o kadar itimat
ediyorlar ki, saray kuyumcusu Düzyan Ailesi’nden,
saray hekimleri Şaşyan Ailesi’nden, Baruthane Nazırları Dadyan Ailesi’nden. Mimarbaşılar Balyan
Ailesi’nden, Darphane Nazrları Bezciyan Ailesi’nden

olduğunu görüyoruz.(3)
Fakat bu zenginlik ve itibarın Ermenilerin devlete ihanet etmelerine engel olmadığını, aksine makamları büyüdükçe ihanetlerinin de büyüdüğünü biliyoruz.
Örnek mi: Rusların Yeşilköy’e kadar sarktığında sırtlarında sırmalı Osmanlı üniformaları olduğu halde
Stefan Arslan Paşa ile Ohannes NURİYAN Efendi’nin,
Grandük NİKOLA’ya Türkiye Ermenilerinin bağlılığını arz etmek üzere Edirne’ye gittiğini biliyoruz.
Dadyanların Ermeni meselesinde, Ermeniler açısından
emeği inkar edilemez. Zira Ruslar’ın Yeşilköy’e kadar
geldiği 93 Harbi diye bilinenden 1877-1878 Osmanlı
Rus Savaşı sonrası İmzalanan Ayastefanos Anlaşması Dadyanların (Dadyan ARAKEL’in) Yeşilköy’deki
malikânesinde yapılmış; İlk defa uluslararası bir metne
de Ermeni adı ve meselesi, Dadayanların, yeşil ipek elbiseli şirin kızlarıyla Grandük NİKOLA arasındaki yakın
alakadan dolayı girmiştir.
Zira Ermeni patriği Nerses Varjebedyan birkaç gün
önce Edirne’de kendileri
için de anlaşmaya birkaç
şey sokuşturulması isteği
murahhas üyeler arasında
bulunan İgnetief tarafından
geri çevrilmiştir (4)
Avrupalıların Ermenilere karşı 1800’lerin başında başlayan ilgisi Tanzimat
fermanını ilanından sonra
artarak devam etmiş, 1856
Islahat Fermanı, 1.Merutiyet,2. Meşrutiyet dönemlerinde verilen haklar
ve siyasi rüşvetler devlete
ihanetlerini engelleyememiştir.
Ermeniler 1860’lardan
itibaren masum hayır dernekleri kurmaya başlamış azınlık okulları, kiliseler, hayır dernekleri derken ilerleyen
zaman içerisinde bu masum gibi gözüken kurumlar daha
sonra Taşnak ve Hınçak gibi terör örgütlerini doğurmuş.
Bu örgütlerin üyeleri de Türk Millet ve devletiyle Ermenileri, iki düşman komşu haline getirmek için her türlü
ahlaksızlığa başvurmuştur.
Osmanlı Devleti 1.Dünya savaşına girince de Ermeniler çoğunlukta oldukları yerlerde, eli silah tutan Türkler,
savaş nedeniyle askerde olduğu için, köy ve kasabalarda
katliam yapmaya başlamışlar; işgal güçlerinin bazen
önünde, bazen yanında bazen arkasında yer alarak bu
devleti yıkma gayreti içinde olmuşlardır. Bu cümleden
olarak Erzurum’da, Van’da Muş’ta, Adana’da, Maraş’ta
(Zeytun’da), Yozgat’ta ve yurdun diğer, çeşitli yerlerinde
yaptıkları katliamları anlatmayacağım. Sadece Kayseri,
Develi’de yaşanan bir olayı anlatacağım:
Ülke 1. Dünya Savaşına girmiş, eli silah tutabilecek
durumda olanlar silahaltına alınmış.

Yakında bir bayram var.
Biliniyor ki bayramda tüm
Müslüman erkekler namaza
gider. Hazır erkeklerin hepsi
bir araya toplamışken camiler
patlatılacak, erkekler orada
öldürülecek, geri kalanlar da
bir şekilde imha edilecek ve
Büyük Ermenistan kurulacak,
plan bu.
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Geriye yaşlılar, çocuklar ve kadımlar kalmış
Amerika’da yetiştirilen komitacılar harıl harıl bomba
imal ediyor. Bu bombacılardan biri de Develi’de, bu işi
yaparken bomba elinde patlıyor. Ermeni bir fırıncının
yanında çalışan bir Türk genci merak saikiyle olay yerine
koşuyor; komitacının vasiyetine varıncaya kadar şahit
oluyor. “Filan yerde 20 altınım var; yarısını anama, yarısını da kiliseye bağışlıyorum” diyor.
Türk genci bunu bir yetkiliyle paylaşmak istiyor ama,
kaymakam, Ermeni, doktor Rum belediye başkanı Ermeni, tek anlatabileceği kişi olarak Jandarma komutanını
buluyor. Ancak olayı Kayseri’deki yetkilere ancak üç
ayda anlatabiliyorlar. Zira bomba olayını tüfek kazası gibi
göstermeye çalışıyorlar. Bu bombalar niçin imal ediliyor
sorusuna gelince: Yakında bir bayram var. Biliniyor ki
bayramda tüm Müslüman erkekler namaza gider. Hazır
erkeklerin hepsi bir araya toplamışken camiler patlatılacak, erkekler orada öldürülecek, geri kalanlar da bir
şekilde imha edilecek ve Büyük Ermenistan kurulacak,
plan bu.
Yüzsüz ve arsızlıkları hat safhaya gelince de 24 Nisan
1915’te yukarda ismini zikrettiğim dernek ve teşkilatların ileri gelenleri gözaltına alınmış. Tutuklamalara karşı
tepkilerin büyüdüğü görülünce de 26 Mayıs 1915’te de
hukuki bir hak olan tehcir kararı alınmıştır. Bu, bir nevi
zorunlu göç kararını, devlet savaş halinde olduğu için
yukarıda bahsettiğim şirretlikler nedeniyle almak zorunda
kalmıştır. Gidecekleri yerler belirlenmiş, tehcire tabi tutulanların her türlü iaşe, ibate ve can güvenlikleri ilgililer
tarafından teminat altına alınmıştır. Ermenilerin iddia ettiği şeyler soykırım olmaktan ziyade bir şekavet; yani her
türlü önlem alınmış olmasına rağmen devletin görevlilerinin engel olmadığı soygun talan veya kötü iş yapmadır.
Bu konuda son sözü arşivler söyleyecek olmasına
rağmen Türklerin dışında hiçbir ülke buna yanaşmak istememektedir.

MEHMET KEMAL BEY
Mehmet Kemal Bey, babasının memuriyeti dolayısıyla Beyrut’ta 1884’te doğmuş. Babası Sirkeci Gümrük
Müdürlüğü ve İstanbul Gümrükler Baş Katipliği görevlerinde bulunmuş olan ARİF Bey’dir. Annesi RODOSLU
Şeyh Vasfi Efendi’nin kızı Nafia Hanım’dır.
Mehmet Kemal Bey’in Rodos Süleymaniye mektebinde ilk okula başlamış, Rodos Mülkiye orta kısmını
bitirmiş. Antalya Lisesinde Liseye başlamış İzmir’de
bitirmiştir.
Liseden sonra bir süre Beyrut Fransız Mektebinde
okuyan Mehmet Kemal Bey 24 Temmuz 1908’de Mülkiye Mektebinden pekiyi dereceyle mezun oluyor.(5) .
Beyrut’tan, Rodos’a, Cezayir’den, Doyron’a oradan
da Karamürsel’e kadar maiyet memurluğu, kaymakamlık
gibi çeşitli memuriyetlerde bulunmuş. 15 Mayıs 1915’te
Yozgat Boğazlıyan Kaymakamlığına atanmış;23 Nisan
1916 tarihine kadar bu görevde kalmış, daha sonra 11
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Eylül 1916 tarihinde İzmit Sancağı Muhacirler Müdüriyetine nakledilmiştir.
Boğazlıyan Kaymakamlığı esnasında Ermenilere kötü
davrandığı iddiasıyla üç ay ceza almış ancak itirazı üzerine, 7 Ekim 1918’de, Konya İstinaf Mahkemesi tarafından
oybirliğiyle berat ettirilmiş ve Konya Ziraat Müdürlüğüne
atanmıştır.
30 Ekim 1918’ de, adeta Türk milletinin imhası demek olan, Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Altı ayda
üç hükümet değişiyor. İzzet Paşa ve Tevfik Paşa Hükümetlerinden sonra Damat Ferit Paşa Hükümeti kuruluyor.
Hükümetin ilk işi 60 İttihatçıyı tutuklatmak oluyor.(6)
Böylece resmen İttihatçı avı başlıyor.
KEMAL Bey, Aralık 1918 ortalarında İstanbul’a getiriliyor bir süre Sansaryan Hanı Polis müdüriyetinde
tutuluyor. Sonra da tutuklanıp Bekir Ağa Bölüğüne gönderiliyor.
Yaklaşık iki ay süren yargılama sürecinden sonra 10
Nisan 1919 günün akşam üzeri alelacele karar uygulanıyor.
Son sözleri ise şu oluyor:
-Sevgili vatandaşlar, ben bir Türk memuruyum, Aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptığıma vicdanım
emindir. Sizlere yemin ederim ki ben masumum, son
sözüm bugün de budur yarın da budur. Ecnebi devletlere
yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa
kahrolsun böyle adalet!
Benim sevgili kardeşlerim! Asil Türk Milletine çocuklarımı emanet ediyorum!.. Bu kahraman millet, elbette
onlara bakacaktır. Allah, vatan ve milletimize zeval vermesin.(7)
‘’ FERTLER ÖLÜR MİLLET YAŞAR’’
Kısacası Mehmet Kemal Bey, kangren olmuş vücudu
kurtarabilir miyim ahmaklığıyla feda edilmiş bir vatan
evladıdır.
Birilerini memnun etmek uğruna astırılan bu vatan
evladına, 14 Ekim 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî şehit unvanı verilmiş ve vatana hizmet
tertibinden eşine ve çocuklarına maaş bağlanmıştır.(8)
RUHU ŞAD OLSUN!
(1) Necdet SEVİNÇ,Yeniçağ.28.05.2004
(2) Necdet SEVİNÇ,Yeniçağ.28.05.2004
(3) Necdet SEVİNÇ,Yeniçağ.28.05.2004
(4) Ermeni isyanı Günlüğü, Orhan SAKİN,S.14
(5) Kamuran GÜRÜN, Ermeni Dosyası s.238
(6) Kamuran GÜRÜN, Ermeni Dosyası s.238
(7) Altan DELİORMAN Ermeni Komitecileri,S,241
(8) Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey Olayı, Doç.
Dr. Taha Niyazi Karaca, s,297
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Allah Bir Daha Bu Millete
İstiklal Marşı Yazdırmasın
İstiklal Marşı, Birinci Dünya savaşında sonra
Milli Mücadele yıllarında yazıldı. Savaş sonrası ülke
toprakları, istilacı düşmanlar tarafından işgal edilmişti. Anadolu›da millettin her ferdi, milli ve vatani
duygu, düşünce ile vatanın korunması ve kurtarılması için, bir diriliş ve şahlanışla, top yekun düşmanlara karşı koydu. Azim ve kararlıkla tek yürek olup,
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde, dünyanın en güçlü devletlerine karşı, “Milli
Mücadele Ruhu” ile bağımsızlık ateşini yakıp, Türk
milletinin kurtuluş destanını yazdı. Bu destanda
Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti hakkında: “Biz
Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz” diyerek, milletimizin
taşıdığı asil karakteri belirtmiştir.
Kurtuluş savaşının devam ettiği sırada, cephedeki
askerlerimizin ve halkımızın, milli birliğini sağlamak ve moral vermek, milli duyguları artırmak ve
bağımsızlık fikrini yükseltmek için, Türk milletine
heyecan verecek bir marşa ihtiyaç duyuldu. Milî
Marş yazılması için duyuru yapıldı. Seçilecek marşa
500 lira, besteleyene de 1000 lira verilmesi kararlaştırıldı. Sonunda 724 kişi yarışmaya katıldı. Ancak,

yarışmaya katılanların içinden, mücadelenin büyüklüğünü, anlamını ve heyecanını anlatacak değerde
bir şiir yoktu.
Daha önce Anadolu’da, Milli uyanışı sağlamak
için vatanın her köşesine gidip konuşma yapan, halkı
yüreklendiren ve Çanakkale Şiirini yazan, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu yarışmaya katılmamıştı. Mazeret olarak, verilen para ödülünden rahatsız
olduğunu belirtmişti. Çünkü, bu topraklar için binlerce şehit verilmişti ve bu toprakların bedeli canla
ödenmişti. Böyle bir milletin İstiklal Marşı, para ile
ödül ile yazılamazdı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı
Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver), aracı ve ısrarcı
olup Mehmet Akif’i marşın yazılmasına ikna etti.
TBMM’de 1 Mart 1921 tarihinde, “Kahraman Ordumuza” diye yazılan marş okundu ve 12 Mart 1921
tarihinde yapılan toplantıda, tekrar okunarak ayakta
alkışlanıp “Milli Marş” olarak kabul edildi. Bestesini Zeki Güngör’ün yaptığı marş, Türkiye Cumhuriyet’inin Milli Marşı oldu.
Milletimizin çektiği zorlukları ve acıları bizzat
içinde yaşayan ve gören Mehmet Akif Ersoy bu
marşta, Türk askerinin kahramanlığını, cesaretini ve
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güvenini, vatanına ve dinine bağlılığını, Kurtuluş Savaşının kazanılacağını ve Türk milletinin bağımsızlığa kavuşacağını dile getirir. Her satırında, atalarımızın milli mücadelede nasıl mücadele verdiklerini ve
her ne pahasına olursa olsun, mutlaka bu toprakların
elde edileceğini anlatmış ve bu vatana sahip çıkmamızı istemiştir. Bu marşı Türk milletine armağan
etmiş ve milli duygularımızı harekete geçirmiştir. Bu
marş: “Benim değil, Türk milletine aittir” demiş,
verilen mükafatı da Türk ordusuna bağışlamış, “...
Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın...” diye dua etmiştir. Allah razı olsun, ahreti
güzel olsun, yattığı yer cennet olsun.
İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlığını
temsil eder. Milletçe tek vücut olup, Türk milletinin
yeniden doğuşunu, şahlanışını ve ölüm kalım savaşı içinde, düşmanlara karşı verilen ve destanlaşan
mücadeleyi anlatır. Türk milleti için yazılmıştır.
Din, vatan, millet ve istiklal sevgisini, yürekten çok
anlamlı olarak ifade eder. Milli duyguları ve milli
değerleri dile getirir. Tarihimizi ve geçmişimizi bize
öğretir. Vatanımıza, bayrağımıza ve istiklalimize
olan sevgi ve bağlılığımızı, çok güzel ve içten açıklar ve şehitlerimizi her zaman hatırlamamızı ister.
Mehmet Akif İstiklal Marşında:
“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı /
Düşün altında ki binlerce kefensiz yatanı. / Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır, atanı / Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı” demiş, devam ederek: “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
/ Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda / canı,
cananı bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek
vatanımdan beni dünyada cüda” diyerek de, Türk
evladına seslenmiş ve uyarmıştır.
İstiklal Marşımız ve bayrağımız, milli ve manevi
değerlerimizdir. Bayrak ve İstiklal Marşı birbiriyle
özdür, bütünleşmiştir. Biri olmadan diğeri olmaz
ve birbirinden ayrılamaz. Her milletin, bir yurdu ve
bayrağı, bağımsızlığının sembolü olarak bir marşı
vardır ve her millete göre marşı kendine göre güzeldir. Bizim istiklal Marşımız, marşların içinde en
güzel olanıdır. Çünkü, Çanakkale, Gelibolu, Conkbayır ve Arıburnu, Dumlupınar ve Sakarya, İnönü ve
Kocatepe›de yaşanan unutulmaz izler ve aziz şehitlerimizin kutsal ruhları vardır.
İstiklal Marşı, korumamız gereken en büyük değerlerimizdendir. Türk milletinin bağımsızlık ruhu
ile devam etmesi bakımından çok önemlidir. Atatürk
bir milletin yaşaması konusunda: “Bir milletin yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip
olması gerekir” diye, anlamlı olarak ifade etmiştir.
Her Türk evladı, bu marşın hangi zorluk ve şartlarda
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yazıldığını ve içinde taşıdığı anlam ve ruhu çok iyi
bilmelidir. Bu marşta, Türk milletinin imanı, inancı
ve gücü, tarihi ve kültürü, onur ve şerefi vardır. Bu
marşta, aziz milletimizin her ocağından, yuvasından
çıkan şehitlerinin kanları, dul kalan eşleri ve yetim
kalan yavruları vardır. Bu marşta, kar ve kış, tipi,
fırtına demeden, kahraman gazilerimizin yiğitlikleri,
hasretleri, sakatlıkları, yaraları ve yürekleri dağlayan
acıları, üzüntüleri ve gözyaşları vardır. Mustafa Kemal Atatürk, Tür milletinin bağımsızlığı konusunda:
“Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiç bir zaman
hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır” diye söylemiştir.
İstiklal Marşımıza saygı duymak, gönlümüzde ve
hayatımızda ebedi müddet yaşatmak, Türk insanının
en büyük vazifesidir. Bu nedenle, İstiklal Marşımız
söylenirken ayakta selam dururuz. Her okuduğunda
bize heyecan verir ve milli duygularımızı artırır. Ey
Türk evladı! İstiklal Marşı okunurken ayakların bu
vatan topraklarına sağlam bassın, kalbine milli heyecan dolsun ve sesin gür çıksın. Gür çıksın ki, her satırında taşıdığı manayı anlatasın. Kem gözlere, içteki
ve dıştaki hain ve düşmanlara karşı göğsünü siper et.
Gizli el ve emellere karşı her an uyanık ol, hazır ol
ve marşına sahip çık. Sarıkamış, Erzurum ve Kars’ta,
Şanlı Urfa ve Gazi Antep, Adana’da, İzmir ve Aydın,
Manisa’da, Çanakkale ve Sakarya, Kütahya ve bu
vatan torağının birçok yerlerinde verdiğin binlerce
şehidi asla ve asla unutma.
Bu nedenle, bize emanet edilen İstiklal Marşımıza, bayrağımıza, vatanımıza, güzel Türkçemize sahip
çıkarak korumamız ve bu hususta gereken ilgi ve
sorumluluklarımızı ortaya koymalıyız. Mustafa Kemal Atatürk istiklalimiz konusunda: “Çalışmadan,
yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını
aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela
haysiyetlerini ve daha sonra da istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar” diye bizi uyarmaktadır.
İstiklalimize ve İstiklal Marşımıza sahip çıkalım.
İstiklal Marşımızdaki manayı da anlayarak, yaşarak
yürekten ve gür sesle bir güzel okuyalım:
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son
ocak./ O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak /
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! /
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
/ Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal; /
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.
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İstiklal Marşımız bu vatanda azim ve kararlıkla,
inançla söylendikçe, Türk bayrağı da gökyüzünde
dalgalanmaya her zaman devam edecek ve istikbalimizin yolunu aydınlatacak sönmez meşale olacaktır.
Milli şairimiz, fikir ve düşünce adamımız Mehmet
Akif, kalemiyle ve diliyle kurtuluş mücadelesine iştirak etmiş, «KAHRAMAN ORDUMUZA” yazdığı
şiiri ile milletimizi Milli Mücadeleye davet etmiş ve
devamla şöyle demiştir.
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
/ Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım; /
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.
Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar; /
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var./ Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, / Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; /
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın.../ Kim bilir,
belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı! /
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. / Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: / Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? /
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! / Canı,
cananı, bütün varımı alsın da Huda, / Etmesin tek
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vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli: /
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli; / Bu
ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; /
Her cerihamdan, İlahi, boşanıp kanlı yaşım, / Fışkırır ruhi mücerred gibi yerden naşım! / O zaman
yükselerek Arş’a değer, belki, başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! / Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. / Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: / Hakkıdır, hür
yaşamış, bayrağımın hürriyet; / Hakkıdır, Hakk’a
tapan, milletimin istiklal.”
KAYNAKLAR
İst.

Beşir Ayvazoğlu - İstiklal Marşı Tarihi ve Manası- Tercüman Yay-

Prof. Dr. Recep Duymaz-Milli Mücadelemiz ve İstiklal MarşımızAkademik Kitaplar Yay.
Yaşar Çağbayır - Bayrak Mücadelemiz ve İstiklal Marşı -Ötüken
Yay.- İst. 2009
Fatih Bayhan - Hür Yaşadım Hür Yaşarım - Timaş Yay.- İst. 2018
Rıfkı Kaymaz - Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı - Akçağ
Yay.- Ank. 2009
Mehmed Ertuğrul Düzdağ - Mehmet Akif Hakkında - M. Akif Arş.
Mrkz.-İst. 1987
Vildan Serdaroğlu Coşkun - Milletin Ortak Sözü İstiklal Marşı Erdem Yay.
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EKOLOJİK BORÇLANMA
Hakan TUNÇ
Soluduğumuz havadan içtiğimiz suya ve tükettiğimiz gıdaya kadar her şey küresel bir döngünün
ürünüdür. Bu döngü çok hassas bir etkileşimle devam
etmektedir. Madde döngüleri şeklinde gerçekleşen bu
döngülerin başlıcaları azot döngüsü, karbon döngüsü,
su döngüsü, oksijen döngüsü ve fosfor döngüsüdür.
Doğal dengenin bozulması bu döngülerin bozulmasına
neden olmaktadır.
Çevre sorunları ülke sınırlarını aşan sorunlardır. Bugün dünya üzerindeki hava
kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği,
erozyon ve sel birçok çevresel sorun
birbirine bağlı bir döngünün ürünü
olarak devam etmektedir. Bu bağlamda çevre sorunları da küresel
bir yapıdadır. Küresel ısınma,
çevre sorunlarının tetikleyicisidir. Sera gazının yayımının
artması ile oksijen üretiminin
azalması aynı nedene bağlıdır.
Yeşilin yok edilmesiyle karbon
tüketen unsurlar azalacak, böylece
atmosferde karbon birikimi artacaktır.
Karbon atmosferi sera gibi kaplayarak
küresel ısınmanın armasına neden olacaktır.
Çevrenin sınır aşan bir sorun olduğu unutulmamalıdır. Sorunun kaynağı yerel olabilir ancak
sonuçları bütün dünyayı etkisi altına alabilmektedir.
Örneğin bir ülkeden atmosfere karışan zehirli gazlar,
bütün dünyanın havasını kirletebilmektedir. Ya da bir
ülkede kesilen bir ağaç bütün dünyanın oksijen döngüsünü etkileyebilmektedir.
Küresel çevre sorunlarını caydırıcı cezalarla çözmek mümkün değildir. Sorunu ekonomik temelde çözmek daha kalıcı bir çözüm olacaktır. Bu durumda çevre kirlenmesine ya da doğal kaynakların yok olmasına
neden olan yerlere maddi yardımlar sağlanmalıdır.
Ekolojik döngülere katkı sağlayan ülkelere, ekolojik
borcumuz bulunmaktadır. Nasıl ki petrol üreten ülkelere petrol parasını fazlasıyla ödüyorsak, hava ve su
gibi hayatın ayrılmaz en önemli unsurlarının kayağına
sahiplik eden ülkelere borcumuzu ödemeliyiz. Söz konusu ekolojik borçlanma hiç de azımsanmayacak düzeydedir. Örneğin tropikal yağmur ormanlarının sadece
fotosentezle CO2 bağlayarak, dünya iklimini düzenleme
etkisinin yılda 3,7 trilyon dolarlık ekolojik değer ürettiği
hesaplanmıştır.

Ekolojik borçların ödenmesi, çevre sorunlarını kalıcı
çözümler getirebilir. Yaşamsal değere sahip kaynaklara
sahip olan ülkelerdeki yerel insanlara sahip oldukları
kaynakların bedelleri ödense, o insanlar bir daha çevreye
zarar vermek zorunda kalmayacaklar. Ekvator yağmur
ormanlarının yerel orman köylülerinden yok pahasına alıp
küresel gıda devlerine orman arazilerin satmak zorunda
kalmaması küresel ısınmayla mücadelede çığır
açacaktır.
Su kayaklarını sadece sınır aşan
sorunlar olarak görmek, siyasi ihtilaflara yol açacaktır. Bunun yerine su
kaynaklarını, su döngüsünün vazgeçilmez unsuru temelinde ele
alsak bütün siyasi ihtilaflar sona
erecek ve silahlanmaya ayrılan
ödenekler bitme noktasına gelecektir.
Ülkeler arasındaki gelir
uçurumu sürekli artmaktadır.
Kimi ülkelerde doğal kaynakların
fazla olmasından kaynaklanan bir
refah varken, kimilerinde de sermaye
fazlalığı nedeniyle yüksek refah bulunmaktadır. Buna karşılık bazı ülkelerin ne
doğal kaynakları ne de sermayeleri vardır. Bu
durum ülkeler arasındaki gelir dağılımı uçurumunu daha
da artırmaktadır. Uçurumun artması demek ihtilaflı alanların artması anlamına gelir ki, çevresel felaketlere davetiye
çıkaran savaş ekonomileri tek seçenek olarak kalır.
Bir ülke ister zengin olsun, ister fakir olsun her ikisi
de dünyayı saran aynı atmosferin altında yaşamaktadır.
Atmosferdeki aynı su döngüsü tarafından yağış almaktadırlar ve aynı karbon döngüsü nedeniyle küresel ısınmaya
maruz kalmaktadır. Doğal kaynaklar farklı yerlerde olabilir ancak doğal felaketlerin etkisi aynıdır. Bu nedenle doğal dengeyi korumak, hem zengin ülkelerin hem de fakir
ülkelerin görevidir.
Madde döngüleri ancak ekolojik somluluklarımızı
yerine getirdiğimizde mümkün olabilir. Sağlığımız için
harcadığımız milyarlarca dolardan tasarruf etmek istiyorsak ekolojik borçlarımızı ödemeliyiz. Ormanlara, sulak
alanlara, temiz su kaynaklarına, deniz ve okyanuslara
komşu olan ülkelere ekolojik burcumuz bulunmaktadır.
Sağılıklı bir çevrede yaşamanın bedelini ödemek mümkün değildir, ama sorumluluktan kaçmamak mümkündür.
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KAYBOLAN DEĞERLERİMİZ
Ahmet KOCAOĞLU
Modernleşmenin hâkim
olduğu günümüzde yeni oluşumlar olurken geçmişe ait
izler olmalıydı. Bu geçmişe
ait olan izlerin yaşayan insanların çoğunluğa ait olanından
seçilmeliydi..Ama Kayseri’de
ne bir iz ne bir geçmiş kaldı.
Her ne kadar çoğunluk-azınlık
ayrı algılansa da Ermeni-Rum,
Hitit-Lidya, Gayrı MüslimMüslim –kendi içinde Müslümanlarda çoğunluk olarak bazı
ayrımları vardı. Oturdukları
evler, halk ve güç sahibi, ağa,
bey, gibi Bunlarda yaşanılan coğrafyada %10 dur. Ve Müslüman olan halk hepsinden çoğunluktadır.
Onlar derviş gibi ‘bir lokma bir hırka misali” yaşamışlar.
Bir çift öküz yetecek kadar tarla bağ bahçe ile uğraşırken,
zanaatla uğraşanlar da bir günlük iaşe peşinden koşanlardı.
Oturdukları evler tek katlı evlerdi. Her zaman yaşamlarda insanlara yön vermek için birçok hadis uydurulmuştu. 50 sen
öncesine ait olan hâkim fikir bu uydurma hadis ile desteklenmişti. “yaptığın evin ikinci katını çıktığında melekler –nereye
gidiyorsun insanoğlu”diye seslenir . onun için güçlünün evi
ile güçsüzün evi arasındaki fark desteklendi. Onlar iaşelerini kazanırlar, vatan için asker gönderip şehitlik mertebesine
erişmeye çalışırlardı. Halkı anlamak hakkı anlamaktı.
Anadolu da Bizans uygarlığının bir çok tesiri vardı. Taştan evler sütunlu saraylar , hanlar hamamlar vardı. Bu uygarlığı kendilerine uydurup kaldığı yerden devam ettirdiler.
Cami kebir etrafındaki Bizans tan kalma bir kilise yada sarayın kalıntılarını cami sütunları olarak kullanıp kendi kimliğini vermeyi bildiler.
Bunların yanında kendi mahallelerine dikdörtgen şeklinde cami ve mescitleri kara taştan basit tarzda kendi elleri ile
yaptılar. Bugün eski mahallelerde bulunan Delikli taş, Hacı
Veled, Yazı camii gibi yerler böyleydi. Üstünü de eski binalarda, Bizans’tan kalma, kullanılan ardıçlarla örttüler. “mescitlerinizi sade, şehirlerinizi görkemli yapın” hadisine nail
olmak istiyorlardı.
Kayseri ticaret odası yayınlarından olan Teğmen Benet
in hatıralarında 1880’lerde : “Ermeni ve Rum evleri kesme
taştan Müslüman evleri kara taştan ve tek katlı idi.”
Kurtuluş Savaşı sonrasında birden bire bu taş evler yetişmez oldu. Gücü yetenler taş yapıların üstüne kesme taştan
odalar çıktılar.bu yapılaşmaların çoğu 1922 lerdir.kapılarının
üzerlerinde sene 1330-40 (1920 li )yılları yazardı.
Kurtuluş savaşından sonra yapılaşma şehrimizde hızlandı. Yeni yeni mahalleler oluştu. TCDD evleri ve Sümer
fabrikası yapılırken kullanılan malzeme(1930-1935) Kayserinin yapılaşmasında örnek teşkil etti. İlk defa beton ve demir kullanıldı. Sahabiye Mahallesi bunlara örnektir. Hatta ilk
kullanılanlar arasında yapılan Emek Apt. (1940’lar) adını o
mahalleye verdi.
Halk bedavaya alışıyor diye güzelim çeşmeler yıkıldı.
Üzerlerindeki tarihi hat yazılar yok edildi. Amele pazarı, ve

Düvenönü’ndeki yol kenarındaki
çeşmelerin çoğu Nazmi Toker’
in yıktığı yerlerden çok sonra
oldu.
Sur çevresindeki “Boyacı
Kapı” nın yıkımını hep söylediler.
Nazmi Toker e mal ettiler. Ve bastonu ile gösterir ,’yıkın’ diyerek
yıktırdığını belirtirken gün gelip
Nazmi Toker’ e rahmet okunacağını bilemedik...
Şehirde güzel olan hatta güçlü zenginlerin mahallelerindeki
o güzel evlerin restore edilmesi
elbette güzeldir. Fakat bu şehirde yaşayanların %10 una tekabül eder. Geri kalan % 90’ın
evlerinden hiç örnek korunmamıştır,gelecek nesillere bırakılmamıştır..Bunu söyleyince: mimari hiç değeri yok, dört
duvar, yıkılmak üzere, çevreyi kirletiyor söylemleri ile kabul görüp yok edildi,yada yok olmasına seyirci kalındı.Tabii
bunu derken 50 önce oluşan yokluğun verdiği bir oda bir hol
ile yapılan gecekondularda yok edilmeye yıkılmaya değişime uğratılıp beton yapılaşmaya neden oldu. Yapılsın deme
lüksümüz yok. Fakat bir olgu olarak artık onlardan da bir iki
örnek olması gerekirdi.
Rusya da gecekondu mahallesi restore edilip sergilenirken mimari özellik aranmamıştı. Kaldı ki mimari ölçüm
çizimle olur. Halkın gözü ,ipi ölçü aletidir. Onunda kendin
göre bir özelliği vardı. Bütün köşeleri 90 derece idi. Yüksekti. Basit, mutlu yaşamların; basit bir iki ölçüsü olan yapılardı.
Mahalle çeşmesinden su alır, bir ocak tüttürürdü. Açlıklarını
ve tokluklarını kimseye bildirmez, “kiminde aş, kiminde taş
”kaynadığını kimse bilmezdi.
En son örneklerinden birinin babası ölünce: “fakirler
görürde imrenir diye elbisesini giyemeden ölen babacığım”
diyenler, yaşayanlar vardı.
Üç beş medrese, kümbet bir iki eski ev.
Kalanları saysak 1935 de TCDD’na yapılan tarihi 21
yapı kadar yok.
Şehrin geneli taş yapılarla kaplıydı. Hepsi doğadan
alınan katkı maddesi bulunmayan evler. Bu taş yapıların %
10‘unu geçmeyen güzel fakat güçlü insanların yaptırdıkları
evler. % 90’ını yok edip Kayseri Evleri diye onarılan bu bir
iki ev mi Kayseri evleri?
Tabi Kayseri mimarisi deyince bu güzel evler akla gelir.
Öbürlerini mimari bir özelliği olmadığı için saymayabilirdiniz. Fakat yıkmamalıydınız.
1920’lere kadar tek katlı olan şehrin genelindeki evler…
Müslüman evleri. Cam bulamayıp ‘Tavşan Pencereli’ evler.
Havalandırılması için tavanını açıp göğe bakan, soğuktan
“melefe” örtülen evler. Duvardan kazanmak için komşusunun duvarına sırt veren evler. Soğuktan korunmak için tahta
ile bölünmüş tahtalı, altı ahır üstü evler.
‘Komşumun avlusuna pencerem yok ki dövüşeyim’ sözünün söylenildiği evler.
Hepsi yıkıldı. İçlerinden birkaç ev oda azınlık ve güçlü
insanların evleri. Şimdi onarıldı, Kayseri evleri diye... Şüphe-

Gençlik Dergisi

siz güzel evler. Çocukken hayran hayran baktığım evler. Fakat Müslüman evleri nerede? Şehrin % 90’ını teşkil eden toprak damlı,ısınmak için icat edilen ahır odalı, tavşan pencereli,
bir çoğunun havalandırması damda açılan soğukta yağmurda
karda üzeri bir çul ile örtülen camsız pencereli evlerden hiç
bir tane kalmadı.
Kültepe- Kaniş’teki 5 bin yıllık bir geçmişte insanların
tuvaletlerini bulan arkeologlar onları nasıl koruyor da burada
ki bir iki kötü de olsa genel yapıları içeren bir ev korunmuyor?
Ve kayseri yapılarının çoğu sanki Gültepe-Kaniş’teki
halk evlerinin biraz değişimi gibi görünüyor. En azından temeli aynı... Bin senelik yapılaşmada 7 bin yıllık geleneğin
kullanılması da ayrı bir zorunluluk. Uygarlıkların yaşamlara
etkilerini inkar edilmez. Bu bizim konumuza girmez.
Avrupa’ya gidip gelenler bilirler orda ki 1800’lü yıllardan kalma evleri. Nasıl korunduklarını ve nasıl kullanıldıklarını... Mahalle olarak duran bu evler gibi olmasa bile bir iki
tane si korunabilirdi.
“Ben çok istiyordum böyle bir mahallenin, evlerin korunmasını… Yağmur yağınca tıp tıp damlayan evleri” demek
yetmez. Hep birden istemeliydik. Yaşadığımız yerleri örneklendirmeliydik. Görmezden geldik. Görmek isteyenlerde seslerini duyuramadılar. Güçleri yetmedi.
Oraları terk edip amacı dışında kullanmaya zemin hazırlayıp “Yıkmaktan başka çare yok” demekle problemden
kurtulacağımızı sandık. Kısa yoldan kurtulduk.

Oralarda hepimizin babaannesi, dedesi ve bizler doğduk.
Tatlı acı anılarımızı orda bıraktık. Yoksa: Geçmişimizden
kurtulmak için mi yıktık oraları?
Sanki geçmişimizden kurtulmak için yeni tarz geliştirdik. Necip Fazıl Kısakürek in senaryo romanlarından olan
“Villa semer” ini her zaman hatırlamak için bu eserleri korumak gerekirdi. Hani hamallık yapan adam hamalken itibar
görmezdi de zenginleyince yaptığı villasının adını villa semer koymuştu ya, gelenler ne güzel ad diyorlardı ya oradaki
gibi.
Artık giden gitti. Varsa eğer kalanlardan bir iki örnek geleceğimiz için tarihi gelişimimiz için, yapmak- istemek herkesin görevidir.”

2018-2019 Bilgiyurdu Cuma Konferansları
Tarih
05 Ekim 2018
12 Ekim 2018
19 Ekim 2018
26 Ekim 2018
02 Kasım 2018
09 Kasım 2018
16 Kasım 2018
23 Kasım 2018
30 Kasım 2018
07 Aralık 2018
14 Aralık 2018
04 Ocak 2019
11 Ocak 2019
18 Ocak 2019
25 Ocak 2019
01 Şubat 2019
08 Şubat 2019
15 Şubat 2019
22 Şubat 2019
01 Mart 2019
08 Mart 2019
15 Mart 2019
22 Mart 2019
29 Mart 2019
05 Nisan 2019
12 Nisan 2019
19 Nisan 2019
26 Nisan 2019
03 Mayıs 2019

Konuşmacı
Hami KIRATLI
Prof. Dr. Osman CEYLAN
Kemal SANDIK
Mustafa ÖZTÜRK
Mehmet Sait ONAT
Osman SEL
Seyit Ali ERGEÇ
İbrahim GÜNGÖR- Mustafa KILIÇKAYA
Sadık GENÇ – Ali DOĞAN
Kadir ÖZDAMARLAR
Yaşar DURAN
Mustafa ÖZTÜRK
Atila ÖZMEL
Kul Ahmet CANTÜRK
Mustafa ÖZTÜRK
Mustafa YILDIZ
Osman ARSLAN
Ünal ÖZERDEM
Prof. Dr. A.Kadir YUVALI
Mustafa ÖZTÜRK
Zeki KARAHÜSEYİN
Serap DURMUŞ
Kadir ÖZDAMARLAR
Genel Sohbet
Hakan TUNÇ
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Mustafa İLHAN
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Konu
Türkiye’nin dünü bugünü
Türkiye’de halk sağlığı ve gıda güvenliği
Türk tarımının sorunları ve çözüm yolları
Vefatının 94. yılında Ziya Gökalp
Türkiye’de tarikatlar
21.yy’da Türk milliyetçiliği
Atatürk’ün konuşmaları
Türkiye’nin eğitim sorunları ve öğretmenlik
Alevi-Bektaşi kültürü
Türkülerimizin dili
2000 yıl önceki Türkler
Kemalizm’in 2. Kuramcısı Mahmut Esat Bozkurt
Türkiye’de sendikacılık
Doğu Türkistan’da neler oluyor?
Atatürk’ün Maarif vekili Mustafa Necati
Belediyelerde imar uygulamaları ve kentsel dönüşüm
Türkiye’nin jeopolitiği
Piyasa ve ekonomisi ve iktidar
Türklerde devlet anlayışı
Kendini Türklüğe adayan adam: Dr. Reşit Galip
Kayseri ekonomisinin, Türkiye Ekonomisindeki yeri
Bugünkü Türkiye ekonomisi
Türk edebiyatında Çanakkale
Atatürkçülüğün aynasal temelleri
Ermeni sorunu ve Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey
Türkiye’de etnik unsurlar ve yeni Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Kemal Samsun’a nasıl ve neden gitti?
Türkçülük, Türk Milliyetçiliği, Siyaset

