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 Mustafa ÖZTÜRK
bilgiyurdu@hotmail.com

TÜRK DEMEK 
TÜRKÇE DEMEKTİR

TÜRK KALMAK İÇİN TÜRKÇEMİZİ KORUYALIM

Türk demek, Türkçe demektir. Soyca Türk olsalar 
dahi Türkçeyi unutan kavim veya kişileri Türk saymak, 
imkânsız gibidir.

Çin, Hindistan, Mısır, Doğu ve Orta Avrupa’da devlet 
kuran Türklerin ne oldukları ve nereye gittiklerini sorgu-
lamalıyız. Avarlar, Hazarlar, Kumanlar, Babüroğulları, 
Tolunoğulları ne oldular? Günümüze neden ulaşamadılar? 
Savaşçılıkları sayesinde yurt yaptıkları yerlerde  neden 
tutunamadılar da eriyip gittiler? Bu yaman sorular bizi 
milletimizin şu zayıflıklarına götürür: 

1.İç mücadele… Kardeşler arası saltanat kavgası
2.Aralıksız süren savaşlar, kırımlar  ve göçler sebebiy-

le nüfusun artmaması
3.Kültürün başta gelen ögesi olan dile önem verilme-

mesi.
Biz 3. madde üzerinde duracağız:
Dil, milleti oluşturan en önemli unsurdur. Türkçe, 

Türk milletini; Arapça, Arap milletini; Fransızca, Fransız 
milletini oluşturur. Dil olmaz ise millet de olmaz. Dil ol-
maz ise medeniyet, edebiyat, bilim ve iletişim olmaz.

Biz Türkler dilimiz sayesinde kökümüzü biliyor, 
kendimizi Oğuz Kağan’a, Bilge Han’a Türkçe sayesinde 
bağlayabiliyoruz.

Biz Türklerin dil sorunu, İslamiyet’e geçiş dönemi 
olan Karahanlılar  zamanında yoğunlaştı. Atalarımız 
Müslüman olunca Arapça yazıp söylemeyi bu yeni dinin 
bir şartıymış gibi algıladılar. Bu yanlış, günümüze kadar 
devam edip geldi. Öyle ki 732 yılında dikilen Orhun 
Yazıtları’nda yabancı dil oranı yüzde1 iken 12.Yüz yılın 
ilk yarısında yazılan Atabet ül Hakayık adlı eserde yüzde 
20’ye, Osmanlı’nın ‘’inşa ‘’adını verdiği sanatlı nesirde 
yüzde 90’lara çıktı. Yazı dili Arapça oldu. Göktürk ve 
Uygur alfabelerinin yerini Arap alfabesi aldı. İran, Oğuz 
Türkleri tarafından fethedilince, bu defa da Farsça kabul 
gördü. Türk kökenli şairler de şiirlerini Farsça yazar ol-
dular. Türkçe’nin yetim çocuklar gibi kenara itildiği bu 
durumu, Ziya Gökalp Kızılelma adlı uzun manzumesinde 
şöyle anlatır:

Çok yerleri biz fethedebilmişiz;
Her birinde ma’nen fethedilmişiz.

Bir kişver almış(ız ) tabiiyete,
Uymuşuz or(da)ki medeniyete.

Bazen Hindli, bazen Çinli olmuşuz;
Arap, Acem, Frenk dilli olmuşuz.

Ne bir Türk hukuku, Türk felsefesi, 
Ne Türkçe inleyen bir şair sesi…

Şair, hekim gelmiş bizden de, çokça
Kimi Farsi yazmış, kimi Arapça…

Fransızca, Rusça, Çince yazmışız,
Türkçe ile birkaç hece yazmışız.

Bakınız mesela: Yazmış koskoca 
Farabi Arapca, Karamzin Rusça;

Sina, Celaleddin, Zemahşeri’ler
Emeği Arab’a, Fars’a verdiler.
………..
Hakiki ruhumuz, safi dilimiz
Bağırır onlara: ‘’Bize geliniz!’’…

Zekamızı sanki kiralamışız,
Her dilden kitaplar sıralamışız.

Türk’ün hem kılıcı, hem de kalemi
Yükseltmiş Arab’ı, Çin’i, Acem’i.

Osmanlı’da resmi dil Türkçe idi ama üst tabakanın 
Osmanlıca adı verilen yazı dili, Arapça ve Farsça sözcük-
lerin hakimiyeti altındaydı. Kanuni devri şairi Baki’de 
yabancı sözcük oranı yüzde 65 ti. Kanuni Mersiyesi adlı 
meşhur şiiri şu beyt ile başlar:

Ey pay-bend-i damgeh-i kayd-ı nam u neng
Takey  heva-yı meşgale-i dehr-i bidireng
Bu dizelerde ‘’ey’’ ünlemi dışında Türkçe bir kelime 

görüyor musunuz?
Osmanlı’da Türk’ün bir değeri yoktu. Çünkü, devlet 

Türk olmayan devşirmelerce yönetiliyordu. Ayrıca, Arap 
ırkçılığı her tarafta etkiliydi. Şöyle ki: 

1.Kur-an’ın  Kehf ve Enbiya surelerinde adı geçen 
Ye’cüc- Me’cüc adlı kavmin Türkler olduğu anlatılır, hal-
ka Türk düşmanlığı telkin edilirdi.

2.Türk düşmanlığı amacıyla uydurulan bazı hadisler, 
din çevrelerinin dilinden düşmezdi.

3.Hutbe ve vaazlarda hep Arapça övülür, dini bir mec-
buriyet olmamasına rağmen, Arapçanın öğrenilmesi ve 
öğretilmesi istenirdi.

Bu anlayış yüzünden Arapça imtiyazlı bir dil haline 
getirildi. Türkçe konuşan ve yazanlar ise aşağılandı. 
Örnek vermek gerekirse: Tarihçi Naima’ ya göre Türk, 
idraksiz , çirkin suratlı, akılsız ve hilebazdı. Şair Nef’i: 
“Türk’e Hak, çeşme-i irfanı haram etmiştir.’’ demiştir.  
Saray’a kapılanmak isteyenler Türk iseler kimliklerini 
saklarlardı. Türkçe söylediği için saraya kabul edilmeyen 
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Mesihi adlı bir ozan şöyle yakınır:
“Mesihi, gökten insen sana yer yok
 Yürü var gel ya Arap’tan ya Acem’den’’

 Tokatlı Leali de benzer şeyleri söyler:
 “Olmak istersen itibara mahal
 Ya Arap’tan yahut Acem’den gel’’

Arapça ve Farsçayı beğenip Türkçeyi hor görenlerde 
Türk kimliği yoktu. 16.Yüzyıldan itibaren Osmanlı’da 
Türk kimliğinin silindiğini büyük tarihçimiz Halil İnalcık 
da yazmaktadır.

Türkçeye ilgisizlik, Tanzimat yıllarına kadar sürdü. O 
yıllarda ilk özel gazeteler yayımlandı. Bunların halk ta-
rafından okunması, anlaşılır bir dili gerekli kılıyordu. Bu 
ihtiyaç, dilde sadeleşmeyi  gündeme  getirdi. Dilde sade-
leşme ağır aksak yoluna devam ederken asıl büyük geliş-
me Türkçülük akımının doğuşu ile gerçekleşti. 1911’de 
Selanik’te Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip’in 
başlattıkları Genç Kalemler hareketi, Türk dünyasının 
üzerine bir güneş gibi doğdu. Arapça ve Farsçanın karan-
lık saltanatı yıkılmaya başladı. Ömer Seyfettin, o güzel 
öykülerini her Türk’ün anladığı sade Türkçe ile yazdı. 
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı kitabında en 
geniş bölümü Dilde Türkçülük’e  ayırdı. Türk şair ve ya-
zarlarının eserlerindeki yabancı sözcük sayısı hızla azaldı, 
Türkçe sözcük sayısı ise yükseldi. 

Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk İstiklal Savaşı 
kazanılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulunca Türkçecilik 
akımı yeni Türk Devleti’nin resmi politikası haline geldi. 
12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
kuruldu. Dil ile ilgili sorunlara bilimsel çözümler arandı. 
Çok olumlu sonuçlar alındı. Gazetelerdeki Türkçe keli-
me oranı 1931’de yüzde 35 iken, 1946’da yüzde 57’ye, 
1987’de yüzde 75’e yükseldi. Yazarlarımızın dili de iyice 
Türkçeleşti: Sait Faik yüzde 67, Reşat Nuri yüzde74, 
Behçet Necatigil yüzde 86 oranında* Türkçe yazdılar. 
Yüzde 100’e ulaşanlar bile oldu.

GÜNÜMÜZE GELİNCE
Günümüze gelince Türkçenin yeni sorunlarla karşı 

karşıya bulunduğunu görmekteyiz:
1.Okullarda Türk dilinin eğitim ve öğretimi hiç iyi 

gitmiyor. Güzel konuşma ve yazma hedefine ulaşılması 
çok zor görünmektedir.

2.Fransızca, İngilizce ve Almanca’dan sözcük girişleri 
önü alınmaz şekilde devam ediyor. Türk Dil Kurumunun 
çabası yetersiz kalıyor. Kurum, yabancı sözlere karşı yeni 
sözcükler üretip önerse de bunları benimseyenler sınırlı 
sayıda bir aydın grubundan ibarettir. 

Yabancı dil kullanımında en çok gözümüze batan 
kirlilik, işyeri tabelalarındaki kirliliktir. İş yeri sahipleri, 
özenti ve cehalet sebebiyle yabancı sözcükleri tercih edi-
yorlar. Yapılan bir araştırma, Kayseri’de bile iş yeri ad-
larının yüzde 68’inin yabancı dillere ait olduğunu ortaya 
koymuştur.

3.Bazı çevrelerde Arapça hayranlığı devam ediyor. 
19-20 Aralık 2019 tarihinde ASSAM adlı kuruluşun 
Üsküdar Üniversitesi ile iş birliği yaparak İstanbul’da  
düzenlediği 3. İslam Birliği Kongresi’nde İslam Ülkeleri 
Konfederasyonu’nun anayasası konuşuldu ve konfede-

rasyonun resmi dilinin Arapça olacağı söylendi. Bu top-
lantının bazı Türk devlet kurumları ve AKP’li bazı bele-
diyelerce desteklenmiş olması çok düşündürücü ve kaygı 
vericidir. Çünkü, Arapçanın tüm İslam ülke ve devletle-
rinin ortak dili olması, İhvan-ı Müslimin örgütünün ama-
cıdır.  Örgütün lideri Hasan El Benna şunları demektedir: 
“Bütün Müslüman milletlerin Arap dil ve kültüründe bir-
leşmeleri, doğal olarak, bu milletlerin Araplaşmasına yol 
açacaktır.” Günümüzdeki iktidarın böyle bir amacı mı var 
ki böyle bir toplantıyı desteklemiştir. Yorumu siz yapın.

Türk milliyetçileri, tarih ve dil bilinçleri gereği, şu 
gerçeğin farkına varmışlardır: Hiçbir yerde ve hiçbir     
devirde Arap, Türk’e egemen olamadı ama kendi dilini 
Türk’e kabul ettirdi; Türk’e ana dilini unutturdu, Türk’ü 
Araplaştırdı.

Kuran’ın  Arapça olması Hz. Muhammed’in Arap 
toplumunda yaşaması ile ilgilidir ve Arapçaya kutsallık 
kazandırmaz. Atalarımız dillerine önem vermedikleri için 
Farslaştılar, Slavlaştılar, Araplaştılar. Artık böyle facialara 
fırsat vermemeliyiz. 

4.Türk Dili konusunda asıl ve temel sorun, Türk insa-
nında özellikle aydın kesimde dil bilincinin olmamasıdır. 
Türkçe umurlarında değil. Bazı politikacı ve devlet adam-
ları bile dil yanlışları yapmaktan kendilerini kurtarama-
dılar. Örneğin, “Azerbaycan’’ yerine “Azerbeycan’’ de-
meye, “ayrıca, üstelik’’ kelimeleri varken bir matematik 
terimi olan “artı’’ sözcüğünü sık sık kullanmaya devam 
ediyorlar. 

Dil konusunda yetkili kurum olan Türk Dil 
Kurumu’nu izlemeli ve önerilerine uymalıyız. Konuşur-
ken ve yazarken kurumun ürettiği sözcükleri kullanmak 
milli görevimiz olmalı, TDK’nın ‘’Yabancı Sözlere Kar-
şılıklar Kılavuzu’’ her an yanımızda bulunmalıdır. Bu 
kitapçığın önerdiği aşağıdaki sözcükleri, örnek olması 
bakımından,okurlarıma arz ediyorum:

abaküs yerine sayı boncuğu,
absürt yerine saçma,
aktüel yerine güncel
alternatif yerine seçenek,
antipatik yerine sevimsiz, itici,
defans yerine savunma (spor terimi),
forvet yerine ileri uç  (spor terimi),
hat trick yerine üçleme  (spor terimi),
korner yerine köşe atışı  (spor terimi),
stoper yerine kesici (spor terimi),
orijinal yerine özgün,
meteoroloji yerine hava bilgisi,
psikolog yerine ruh bilimci,
sosyolog yerine toplum bilimci, 
billboard yerine duyurumluk
center yerine  merkez
stant yerine sergilik
sirküler yerine genelge
travma yerine  sarsıntı
Önerilen sözcükleri ben çok beğendim. Adı geçen kı-

lavuzdan yararlanıyorum. Çünkü, Türkçeye değer verdi-
ğimiz oranda Türk kalacağımızı biliyorum.

______________
* Bu yazıda verilmiş olan Türkçe ve yabancı dil oranları, Prof. Dr. 

Mustafa Argunşah’ın Dil Yarası adlı kitabından alınmıştır.
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Yaz gelip de beş ayları doğunca,
Akar boz bulanık seli yaylanın.
Açar mor menevşe kırmızı gonca,
Kokar burcu burcu gülü yaylamın.

Güzeller dağılır dört bir bucağa,
Ozanlar da sazın çeker kucağa,
Türkü yakar âşık oda ocağa,
Miskü amber olur külü yaylamın.

Güzeller seyrana çıkar yarışır,
Türlü koku birbirine karışır,
Çiğdem çiçek toprak ile barışır,
Bulutlar başında tülü yaylamın.

Koyun kuzum diye meleşir durur,
Âşıklar yâriyle söyleşir durur,
Keder gider neşe eyleşir durur,
Dile gelir şen bülbülü yaylamın.

Akça ceren yazı yabanda gezer,
Yavrum diye meler bağrımı ezer,
Avcı sakın vurma beni çok üzer,
Mahzun kalır dağı, çölü yaylamın.

Çıkayım yaylanın yüksek taşına,
Can feda güzelin kara kaşına,
Bir sevda gelince yiğit başına,
Avutmaz ırmağı gölü yaylamın.

Katar katar turna yaylada kışlar,
Kurban olam yürek deler bakışlar.
Bir gamzesi yâre dünya bağışlar,
Çimen çiçek dal örtülü yaylamın.

Seyfî bir güzele kandın vuruldun,
Coşkun sular gibi akıp duruldun,
Sen de bu sevdadan artık yoruldun,
Yârdan uzak kırık gönlü yaylamın.       
                                    

Mahmut SEYFELİ

YAYLAM
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İNSANINI İŞLEMEYEN 
MİLLETİN KÜLTÜRÜ YOK OLUR 

Emperyalizmin en sinsi ve tehlikeli olanı kültür em-
peryalizmidir.

Emperyalist ülke bu yoldan, hedef aldığı ülkenin kül-
türünü bozar, yozlaştırır, giderek yok eder. Yerine kendi 
kültür değerlerini koydurur. Hedef ülkeyi ve insanları 
kültür ve zihniyet bakımından bir sömürge haline getirir. 
Nihai hedef ekonomiktir. Ülkeyi zamanla, kendi mallarını 
sürdüğü bir pazar haline getirir, doğal kaynaklarını ele 
geçirir, kullanır. İçerde, ülkeyi birlikte sömürdükleri işbir-
likçileri vardır. Bunlar hedef ülkenin yarı aydınları, kimi 
iş adamları, medya ve eğitim sistemidir. 

Metin Aydoğan kültür emperyalizminin genel ola-
rak kendini ‘küresel kültür’ piyasalarında gösterdiğini 
vurgulayarak şu örnekleri 
veriyor: “Bu piyasaların ya-
rattığı yeni insan tipi, kendi 
ülkesine yabancılaşır. Tele-
vizyonlar, CD ve bant kaset-
ler, rock yıldızları, tişörtler; 
gençler üzerinde, anne-baba 
ve öğretmenlerden daha etkili 
olur. New Yorklu, Hong-
Kong ya da Atinalı gençler, 
yaşıtlarıyla, ailelerinden daha 
çok şey paylaşır duruma gelir. 
Aynı ürünlere ilgi duyar, aynı 
filmlere gider, aynı müziği 
dinlerler. Cola tanıtımları 
(reklamları), dünyanın hemen 
tüm ülkelerinde aynı anda 
gösterime girer. Küresel şirket malları, değişik şehirlerde 
aynı vitrin düzenlemeleriyle satışa sunulur. Los Angeles, 
Seul ya da İstanbul’daki aile arabaları, elektronik ev 
aletleri, mutfakları ve içki dolapları birbirine benzemeğe 
başlar.”

● Dünya çapındaki bu emperyalist süreçte bizim 
ulusal kültürümüz de kayıplara uğramış, en önemlisi 
sağlıklı bir şekilde gelişip serpilmesi sekteye uğramıştır. 
Neden böyle olmuştur, sebebi nedir? Açıkça görülür ki, 
Türkiye’yi bu büyük tehlike ile karşı karşıya bırakan te-
mel bir sebep de milletimizin kalkınma ve çağdaşlaşma 
arzu ve girişimidir.

Tuhaf…, nasıl olabilir bu? Olabiliyor, mekanizmasını 
şöyle açıklayabilirim: Bir toplumun başka toplumlardan 
kültür ithali başlıca iki yoldan olur: Birincisi zorla… (em-
peryalizm); ikincisi toplumun kendi bilinçli girişimleriyle. 

Bu iki durumu iyi ayırt etmek lazım: Birinci şekil, ‘kültür 
emperyalizmi’ dediğimiz şeydir. Osmanlı tarihinde parlak 
örnekleri vardır. İkincisi, çağdaşlaşmanın gereğidir. Türk 
devrimi bir örneğidir. Ancak bu şekil dahi zamanla yoz-
laşabilir, kültür emperyalizminin veya etkilerinin önünü 
açar. Ne yazık ki, Türkiye’de zamanla bu yola gidilmiştir.

● Emperyalizmin zorlaması ile giren kültür, salt 
yabancı çıkarlar yönünde alındığı için çok zararlıdır. 
Yabancı güç kendi konumunu güvenceye almak için, he-
def aldığı milletin zayıflamasını, bölünmesini, birliğinin 
bozulmasını ister. Ülkedeki işbirlikçilerinin desteğiyle 
öyle kurumlar dayatır ki, ülkenin sosyal yapısını, fikir 
dünyasını, hukukunu, ahlakını, ekonomisini bozar; her 

birinin kendi çıkarlarına uygun 
hale gelmesini sağlar. Hedef 
ülkede yaşam felsefesini, sos-
yal davranışları, özgürlükleri 
ve çalışma imkânlarını kendi 
menfaatlerinin gerektirdiği 
boyutlara indirir. Eğer gerekli 
önlemler alınmazsa, çağdaşlaş-
ma ve kalkınmanın gerektirdi-
ği kültür ithali de aynı sonuçla-
rı doğurur.

Yabancı kültürün -şu veya 
bu yoldan- bir milleti toptan 
teslim alması, tam bir felaket 
demektir. Ülkenin tüm doku-
larına sızan ithal kültür millet 
ve devletin önündeki verimli, 

geliştirici ve yaşatıcı bütün yolların önünü keser. Her şey 
dışardan geldiği için, ülke insanı en doğal haklarından 
yoksun kalır: Eğitimden yoksun bırakılır, kendini göste-
receği çalışma alanları bulamaz, beynini, duygularını kul-
lanamaz, emeğini değerlendiremez, yeteneklerini işleyip 
geliştiremez. 

Osmanlı’yı bir tarafa bırakalım, bizim Cumhuriyet 
tarihimiz bile bu engellemenin örnekleriyle doludur: 
Çiçeği burnunda uçak fabrikalarımıza kilit vurulmuştur, 
otomobil üretiminin önü kesilmiştir. İnsanımızı yetiştire-
cek, yaratıcı kılacak köy enstitüleri kapatılmıştır. Çalışma 
alanı bulamadıkları için en nitelikli gençlerimiz yıllardır 
Batı ülkelerine sığınmak zorunda kalmaktadır.

● Emperyalizmin bir ülkenin kültürünü nasıl boğup 
soluksuz bıraktığını yukarda anlattım. Sıra ulusal kültü-
rün karşısına çıkan ikinci tehlikenin ayrıntılarına geldi. 

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

Yabancı kültürün -şu 
veya bu yoldan- bir milleti 
toptan teslim alması, 
tam bir felaket demektir.  
Ülkenin tüm dokularına 
sızan ithal kültür millet ve 
devletin önündeki verimli, 
geliştirici ve yaşatıcı bütün 
yolların önünü keser.
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Bu sebep, kalkınma sürecinde -bilerek veya bilmeyerek- 
yabancı kültürün etkisinde kalmaktır.

Biliyoruz ki, Atatürk’ün tanımladığı Türk milliyetçi-
liği çağı yakalamayı hedefler, fakat aynı zamanda ulusal 
kimliğin korunmasını ve sürdürülmesini şart koşar. Öte 
yandan, Türk Devrimi insanımızın aklını özgürleştirmiş, 
kendini, yetenekleri ve yaratıcılığını gerçekleştirmesinin 
önünü açmıştır. Bu, Türk kültürünün en büyük kazancı 
olmuştur. Türk insanı, özgürleşen aklı ve yetenekleriyle 
çağdaş yapıtlar ortaya koymaya başlamış, milletimizin 
kendine özgü niteliklerini işleyerek ulusal kültüre yaşama 
gücü kazandırmıştır.

Ne var ki, büyük tehlike tam da bu noktada kendini 
göstermektedir: Çağı yakalama hedefi; daha ileri dü-
zeyde olan yabancı bir kültürden faydalanmayı, birçok 
çağdaş değerin alınmasını ve benimsenmesini gerek-
tirmektedir. Bu alım (ithal) sürekli, hazıra konma ve 
hep taklit şeklinde olursa, işte o zaman son derecede 
sakıncalı olmaktadır! Çünkü devamlı ve kalıcı bir hazıra 
konma süreci millî kültüre çok büyük zararlar verecektir. 
Şöyle ki, milletimizi millet yapan ana nitelikler 
işlenmeyecek, yenilenmeyecek, giderek yozlaşacak, 
aşınıp unutulacak, zamanla yok olacaktır. Kuşkusuz bu 
gerekçeyledir ki, Atatürk; milliyetçilik tanımının ikinci 
kısmında “ulusal kimliği koruma” şartını getirerek sakın-
canın önünü kesmek istemiştir.

Ulusal kültür hazinesi; kullanılmaz ve işlenmezse 
yozlaşır, güdükleşir, eskir, işe yaramaz hale gelir. Aynı 
açmaza ülkenin insanları da uğrar. Toplum büyük verim-
ler, yaratı ve gönenç imkânlarından yoksun kalır. İnsan-
larımızın son derecede önemli olan mevcut ve potansiyel 
yetenekleri zayıflamaya ve dumura uğramaya başlar. 
Yeni kuşaklar tembel ve özgüvensiz, amaçsız, idealsiz 
yetişir. Çünkü çalışamayacaklardır, yaratıcı olmalarının 

önü kesilmiştir, bir gelecekleri yoktur artık. Bunun sebebi 
nedir? Sebep değer, fikir ve araç olarak birçok şeyin sü-
rekli olarak yabancı kültürlerden alınmasıdır. Bu durum 
ülke insanının, kitleler halinde işlenmemesi sonucunu 
doğurur. İnsanını işlemeyen, değerlendirmeyen toplumun 
kültürü geriler, zamanla yok olur. Toplum millet olmaktan 
çıkar, kimliksiz bir insan kalabalığına dönüşür. İnsanını 
işlemek demek onu çağdaş bilimlerle, sanatla donatmak, 
ona yeteneklerini geliştireceği iş alanları açmak, yenilik-
ler yaparak, yeni şeyler keşfederek ulusal kültürün geliş-
mesine katkı yapmasını sağlamak, bunu kolaylaştırmak, 
bunun yollarını açmak demektir. Taklit, her şeyi hazır al-
mak bu imkânları engeller, gözden kaçırır, gereksiz kılar. 

● Peki, bu habis engellemeden nasıl korunabiliriz? 
Bu tutsaklığın, pasiflik ve kısırlığın önüne nasıl geçebili-
riz?

Yapılacak şey çağdaşlaşmanın, sürekli taklit ve ‘hazı-
ra konma’ şeklinde gerçekleşmesini önlemektir. Yukarda 
vurguladığım ‘maddi ve manevi değer ithalatı’ süreci 
insanımızı işsiz yapmamalı, ulusal kültürümüzün bir 
kenara atılması sonucunu doğurmamalıdır. Tam tersine 
insanlarımız; bir kütle halinde, dışardan alınan yeni 
çağdaş değerlerle veya bunları olabildiğince işleyerek, 
kendi kültürlerini canlı tutma, geliştirme, sürekli olarak 
ona yeni şeyler katma seferberliği içinde bulunmalıdır. 
Kendi insanımızın eseri olan yeni bir fikir, yeni buluş 
veya teknik, ekonomide ses getiren bir başarı, sanatta ve 
edebiyatta yeni bir çığır veya katkı… gibi özgün yaratılar 
ortaya konmalıdır.

Bu özgür yaratıcılık da ancak Türkiye’nin kal-
kınmasının devamlılığı ile olur, tarımsal gelişme ve 
sanayileşme, verimli hizmetleşme ile, her alanda iler-
leme ile olur. İnsanlarımıza kendini gerçekleştirme ve 
ulusal kültürümüzü geliştirme imkânı ancak bu yoldan 
sağlanabilir. Ulusal kültür dinamik ve değişkendir, çağa 
uyum sağlamalıdır.
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Sakarya Savaşı milli tarihimizin dönüm noktasını teş-
kil etmektedir. 1683 Viyana bozgunundan itibaren, batı kar-
şısında başlamış olan mağlubiyetler ve çekilme 1921 yılına 
kadar tam 234 sene sürmüş, Türk milletine bu uzun yıllar; 
felaketler, acılar, katliamlar, sürgünler, büyük ve çok kıy-
metli ülkeler kaybetme talihsizliğini yaşatmıştır. Anadolu 
gibi vatan olan ve bir zamanlar çoğunluğu Türk ve Müslü-
man bulunan Balkanlar tamamen elden çıktığı gibi, Birinci 
Dünya Savaşı felaketi neticesinde Anadolu’nun dahi işgali 
ortaya çıkarak, artık buralarda herhangi bir Türk varlığı 
bırakmamak üzere batı bu milletin üzerine çullanmıştır. 
Başşehir İstanbul işgal edilmiş, Anadolu’nun her bir par-
çası istilacı büyük devletler ta-
rafından paylaşılmıştır. Birinci 
Dünya Savaşı mağlubiyetinden 
sonra bu işgalleri gerçekleştir-
mek için Fransızlar Ermenileri, 
İngilizler de Yunanlıları maşa 
olarak kullanmışlardır.

İlk teslimiyetin hemen 
ardından Birinci Dünya Sava-
şının galipleri, İtilaf Devletle-
ri, İngilizlerin organizasyonu 
ile kısa sürede anlaşarak, Batı 
Anadolu’nun kendilerinin tari-
hi mirası olduğunu iddia eden 
Yunanlıları 15 Mayıs 1919’da 
İzmir’e çıkarmışlardır. Yu-
nanlılar Birinci Dünya Harbi 
galipleri arasında değildi ve 
bizimle savaşmamıştı. Onlara 
buraların verişmesi büyük bir 
haksızlıktı. Batının bu büyük 
desteğinden cesaret bulan Yu-
nanlılar, kısa sürede vahşiyane 
şekilde İzmir’i işgal etmişler 
ve Anadolu içlerine doğru harekete geçmişlerdi. Karşısın-
daki zayıf Türk mukavemeti onları durduramıyordu. İşte 
tam bu sırada İzmir’in işgalinden 4 gün sonra milli mu-
kavemeti organize etmek üzere Samsun’a çıkan Mustafa 
Kemal Paşa, buradan vatana yayınladığı ilk genelgesinde, 
İzmir’in ve devamı olan Batı Anadolu’nun işgalinin ka-
bul edilemeyeceğini, bunun için yurdun her köşesinde mi-
tingler yapılmasını istemişti. Bu mitingler başta İstanbul 

olmak üzere Kayseri dahil her yerde gerçekleştirilmiştir. 
Bu durumda işgal altındaki İstanbul Hükümeti ise işgalleri 
anlaşmalara uygun buluyor ve Mustafa Kemal Paşa’yı geri 
çağırıyordu.

Galip devletlerle yapılan anlaşmalara ve Anadolu’da 
başlayan işgallere razı olmayan Mustafa Kemal Paşa, 
düşmandan vatanı kurtarmak üzere mücadelenin başlatı-
lacağını, bunun milletle topyekûn yapılacağını ifade eden 
Amasya Tamimini yayınlamış, İngilizlerin tazyiki ile İs-
tanbul Hükümetinin ve Padişahın ısrarlı geri çağırmalarına 
uymayarak, askerlik görevinden istifa etmiş ve sivil olarak 
milli mücadeleyi başlatmıştır. Tabii onun bu istifası Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışından sonra ortadan kalk-
mıştır. Zaten o zamana kadar 
birliklerinin başında olan bütün 
kumandan arkadaşları onu lider 
olarak tanımışlardır. Erzurum 
ve Sivas Kongrelerini gerçek-
leştiren ve Türkiye Büyük Mil-
let Meclisini açan Kemal Paşa, 
bu süre zarfında Anadolu’nun 
her köşesinde vatanı düşman-
dan temizlemek üzere başlayan 
Kuvay-ı Milliye hareketlerini 
organize edip kendisine bağla-
mış, Meclis açıldıktan kısa süre 
sonra da, İstanbul’un silahla 
karşı koymasına rağmen milli 
orduyu kurup düşmanla açıkça 
savaşlara girişmiştir.

Doğu’da Kazım Karabekir 
Paşa Ermenileri def edip sınır-
ları Ruslarla yapılan anlaşma-
larla sağlama aldıktan sonra 

asıl savaş batıda İngilizlerin maşası Yunanlılarla başlamış-
tır. Mustafa Kemal Paşa batı cephesine kumandan olarak 
İsmet Paşa’yı tayin etmiş, Genel Kurmay Başkanlığına 
da Fevzi Paşa’yı getirmiştir. Yunanlılar ilk harekâtta İnö-
nü Savaşları ile durduruldu ise de ilerlemelerine devam 
etmişler, daha doğrusu Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fev-
zi Paşa aldıkları müşterek kararla düşmanı Anadolu’nun 
ortasına, geniş bir cepheye çekmişlerdir. Düşman bu şe-
kilde ana karargâhlarından uzaklaştırılmıştır. Yunanlılar 

Mehmet ÇAYIRDAĞ

SAKARYA ZAFERİ ÜZERİNE
MUSTAFA KEMAL PAŞA’nın 
19 Ekim 1921 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
YAPTIĞI KONUŞMA

Galip devletlerle yapılan 
anlaşmalara ve Anadolu’da 
başlayan işgallere razı 
olmayan Mustafa Kemal 
Paşa, düşmandan vatanı 
kurtarmak üzere mücadelenin 
başlatılacağını, bunun milletle 
topyekûn yapılacağını ifade 
eden Amasya Tamimini 
yayınlamış, İngilizlerin tazyiki 
ile İstanbul Hükümetinin 
ve Padişahın ısrarlı geri 
çağırmalarına uymayarak, 
askerlik görevinden istifa etmiş 
ve sivil olarak milli mücadeleyi 
başlatmıştır.
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ise sürekli İngilizlerden aldıkları destekle rahatça batıda 
İzmir’den sonra Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Afyon gibi 
önemli merkezleri ele geçirip, Sakarya nehrini aşarak 
Ankara’ya doğru harekete geçmişlerdir. Onlar artık Türk-
lerin tamamen yok edileceğini düşünmekte ve ele geçir-
diği şehir, köy ve kasabalarda Türk milletini yok etmek 
üzere vahşiyane katliamlar yapmaktaydılar.

İşte bu noktadan sonra çok dağılmış bulunan Yunan 
kuvvetlerine karşı Sakarya boyunda müthiş bir karşı sa-
vaş başlatılmış, ağustos sonundan eylül ortalarına kadar 
devam eden 21 günlük meydan muharebesinde Yunanlılar 
perişan edilmiş, binlerce ölü, esir ve malzeme terk ederek 
kendilerini zorla Sakarya’nın batısına atabilmişlerdir.

Bu şekilde kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi 
ile batının Türklere karşı 234 yıllık ilerleyişi durdurulup 
yüz geri edilmiş ve artık vatanın tamamen kurtuluş yolu 
açılmıştır. Bütün dünyada Türklerin katiyetle yok edileme-
yeceğini, bu toprakların onların vatanları olduğunu kabul 
etmişlerdir.

Bu zaferi büyük memnuniyet ve şükürle gerçekleşti-
ren Mustafa Kemal Paşa, önce millete ve silah arkadaşla-
rına teşekkür ve sevinç beyannameleri yayınlamış, Büyük 
Millet Meclisi’nde de zaferi anlatan ve durumu değerlen-
diren uzun bir konuşma yapmıştır.

Milli Mücadele esnasında Ankara’da yayınlanan res-
mi Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin yanında Yunus Nadi 
Bey ve arkadaşlarının çıkarmış oldukları, Milli Mücadele 
ve Atatürk’ü destekleyen sivil bir gazete olan “Anadolu’da 
Yenigün”, Sakarya Savaşları sırasında Ankara’dan 
Meclis’in ve bir kısım müesseselerin Kayseri’ye taşınma 
teşebbüsleri esnasında bu gazete de Kayseri’ye taşınmış ve 
burada Raşid Ağa Konağını (Atatürk Evi) merkez yaparak, 
1921 Ağustos başından Eylül’ün yedisine kadar bir Kay-
seri gazetesi gibi yayınına devam etmiştir. Gazete rahmetli 
vatanperver Vali Muammer Bey’in ilk defa kurmuş olduğu 
ve Erciyes Gazetesini bastığı vilayet (Liva) matbaasında 
basılmıştır.

Kayseri’de basılan Yenigün Gazetesi’nden bir nüsha-
yı, Kültür Müdürlüğüm sırasında 1982 yılında Sarız’dan 
bir köylü vatandaş getirmiş ve ondan satın almıştım. Ga-
zetede Sakarya Zaferi sonunda, Mustafa Kemal Paşa’nın, 
savaşı değerlendiren millete beyannamesi bulunuyordu. 
Başka yerde görmediğim bu beyannameyi, devrin kısa 
tarihi değerlendirmesi ile birlikte, Kültür Bakanlığı’nın 
çıkartmakta olduğu “Milli Kültür” dergisinde yayınlamış-
tım. Şimdi bu bir buçuk aya yakın, Kayseri’de çıkan bu 
derginin bütün sayılarını, İstanbul Beyazıt Kütüphanesi ve 
Ankara Milli Kütüphane koleksiyonlarından mikrofilmle-
rini getirterek, tamamını yayına hazırlamaktayım. Sakarya 
Savaşı’nın safhaları hakkında günlük haberleri, Kayseri 
ile ilgili önemli haberlerle birlikte veren gazetede yayın-
lanan, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının 
ardından Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde teferruatlı şekilde savaşı anlattığı ve dönemi 
değerlendirdiği nutkunu, Yenigün 28 Eylül 1337 (1921) 
tarihli Kayseri nüshasında: “ Eylülün 19. gününde Büyük 
Millet Meclisinin tarihi bir toplantısında Başkumandanı-

mızın mühim bir beyanatı” başlığı ile yayınlamıştır. Biz de 
oradan naklen ve az bir sadeleştirmeyle bu önemli konuş-
mayı aynen naklediyoruz:

“Muhterem arkadaşlar! Milletimizi imha etmek kas-
tında bulunan düşmanlarımız, Birinci Dünya Savaşında 
dahil bulunduğumuz gurubun mağlubiyetinden istifade 
ederek, maksatlarını seri bir surette fiilen ortaya çıkarmak 
teşebbüslerinde bulundular. Herkesçe malumdur ki, mü-
tareke zamanında memleket ve milletin hayatını müdafaa 
etmek için, elimizde mevcut bütün vasıtaları almak husu-
sunda teşebbüs etmedikleri hiçbir vasıta kalmamıştır.

Hakikaten ordumuz dağıtılmış ve elimizde silahımız, 
topumuz hemen hemen yok denilecek bir hale gelmiştir. 
İşte böyle bir zamanda idi ki, düşmanlar maksatlarını ta-
mamen temin etmek için Yunan ordusunu memleketimize 
saldırttılar.

Bu sırada düşman karşısına çıkabilenler, yalnız kalp 
ve vicdanları milli onur ateşiyle dolu millet fertleri olmuş-
tur.

Hakikaten Yunan ordusu, karşısında yalnız milli 
kuvvetlerden ibaret zayıf bir hat bulmuştur. Fakat bunun 
gerisinde millet ve memleketin temsilcilerinden toplan-
mış olan milli heyet, varlığımızı müdafaa etmek için tek 
vasıtanın ordu olduğunu takdir ederek, böyle bir orduyu 
meydana getirmek için bütün himmet ve gayretlerini sarf 
etmeye başlamıştı. Ancak düşmanlarımız bize bu fırsatı 
vermek istemediklerinden, derhal milli kuvvetlerimiz üze-
rine hücum ettiler ve bunun neticesinde Bursa, Uşak gibi 
kıymetli şehirlerimiz dahi, İzmir gibi düşmanın zorla eline 
geçti. Fakat hükümet, hükümetiniz bundan etkilenmedi ve 
bir an tereddüt göstermedi ve ordusunu vücuda getirmek 
için hazırlıklarına devam etti.

Ve bu gayret ve himmetlerle esası ve başlangıcı deni-
lebilecek bazı teşkilat vazifelendirilmeye başlamıştı. Fakat 
düşman buna muhakkak mani olmak için fırsatçı idi. Or-
dunun meydana getirilmesini kendi menfaatlarına aykırı 
gören bazı hainler, İstanbul ileri gelenlerinin, İstanbul’un 
daima gafil şahıslarının tavır ve hareketlerinden de istifa-
de ederek, hükümetimize karşı çıktı ve düşmanlara katıldı. 
Bunu pek müsait bir fırsat gören düşmanlarımız, derhal 
baskın tarzında Bursa’dan Eskişehir istikametinde taarru-
za geçtiler.

Öyle bir zamanda idi ki kuvvetlerimiz Gediz ve Si-
mav taraflarında meşgul bulunuyorlardı. Fakat bu meşgul 
olan kuvvetlerimiz derhal İnönü’de toplandı ve düşman ta-
arruz ve tecavüzünü emniyetle kabul etti ve ordumuz milli 
tarihimize Birinci İnönü Zaferini kaydetti.

Gerçi İnönü’de bu zaferi kazanmıştık. Fakat arzu 
edilen orduyu vücuda getirmek için muhtaç olduğumuz 
zaman geriye kalmıştı. Bu sebeple artık bundan sonra 
yeniden ordumuzu teşkil etmek ve geliştirmek için çalış-
mağa başlandı. Düşmanlarımız bu hazırlıklara da ön al-
mak istediler. Bu defa daha çok kuvvetlerle ve daha büyük 
ölçüde muhtelif istikametlerden yeni bir baskın hareketi 
icra eylemişlerdi ve bu baskın hareketi de yine ordumuz 
tarafından emniyetle karşılanmış ve neticesinde de İkinci 
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İnönü Zaferini kazanmıştık. Tıpkı birincisi gibi bu ikinci 
zaferi gerçekleştirmekle beraber ordunun hazırlıkları için 
yine erteleme vâki olmuştu. Bunun üzerine üçüncü defa 
yeniden pek büyük himmet ve gayretlerle ordunun hazır-
lanmasına devam edilmeğe başlandı.

Ordumuza saldıran Yunan kuvvetleri çarpışarak par-
çalandıkça hakikaten bizi imha etmek isteyen düşmanları-
mız daha büyük ölçüde tedbirler, teşvikler düşünmekte ve 
hırslar uyandırmakla meşgul oldular. Ve bütün bu mesai 
neticesinde Yunanistan’ın hemen bütün silahlı kuvvetle-
rinden meydana gelen, fevkalade mükemmel donatılmış, 
kuvvetli, büyük bir orduyu Anadolu’nun içerisine saldırt-
tılar. Artık düşmanlarımız kanaat getirmişlerdi ki bu kuv-
vetli ordu, teşkilatlanma halinde bulunan ve hazırlıkları-
nı tamamlamaya vakit bulamayan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ordusunu tamamen ortadan kaldıracak ve memle-
ket ve milletimizi imha hususundaki kararlarının tatbikine 
hiçbir mani kalmayacaktır.

Bu düşman ordusu temmuz ortasında taarruz hareke-
tine başlamıştı. Ordumuz bu harekâta karşı, malumunuz 
olduğu veçhile İnönü, Kütahya ve Altuntaş’ın kuzey ve 
kuzey doğusunda bulunan uzun bir hatta bulunuyordu. 
Bu hatta düşmanın muharebe temasını kabul etmiştik. Fa-
kat daha ilk temasta düşmanın sayıca ve vasıta üstünlüğü 
ortaya çıkıyordu. Buna binaen bu hat üzerinde kesin mu-
harebeyi kabulden çekinerek, yalnız mevzi muharebeler 
vererek düşmanı fazla zayiata uğratmakla iktifa ettik. Ve 
bunun neticesinde ordumuz Eskişehir doğusu ve Seyitga-
zi hattına çekildi. Yine bu hatta dahi görüldü ki düşman 
ordusunun üstünlüğü bulunmaktadır. Bu sebeple meydan 
muharebesi vermedik. Yalnız düşmanı kayba uğratmak 
için muharebeler yapıldı ve bundan sonra ordumuzu biraz 
daha ikmal etmek ve ihtiyat kuvvetlerinin nakline zaman 

bırakmak ve herhalde bizim için müsait ve düşman için 
müsait olmayan bir yerde meydan muharebesini kabul 
etmek uygun görülmüştür. İşte böyle bir kararla ordumu-
zun asıl kısımları, düşman ordusuyla olan temasını kesmiş 
ve uzak bir mesafeye, doğuya çekilmiş, 26 Temmuz’da 
Sakarya gerisinde toplanmıştı. Düşmanlarımız ve düş-
manlarımızın icra vasıtası olan Yunan ordusu, ordumuzu 
sıkıştırıp mağlup edemeyince elde yalnız birkaç şehir ve 
biraz arazinin kaldığını gördük. Ve bunun bir maksat te-
min edemeyeceğine bitabi kâni oldu. Herhalde tasavvur 
ettikleri maksada kavuşmak için ordumuzla mutlaka kati 
netice verecek bir meydan muharebesi yapmak zaruretin-
de bulunuyorlardı. İşte biz bu zaruretten dolayı düşmanın 
muhakkak doğuya yöneleceğine kâni bulunuyorduk ve Sa-
karya doğusunda, gelecek olan düşmanı emniyetle karşı-
lamak için lazım gelen hazırlıklarda bulunduk. Hakikaten 
düşman Eskişehir’de o güne kadar vâki olan zararlarını 
ikmal etmek ve ileri yürüyüş esnasında uzayacak menzil 
hatları üzerinde lazım gelen tertibatı yapmak için, 15-20 
gün kadar bir zaman sarf ettikten sonra, 13 Ağustosta ileri 
yürüyüşe başladı.

13 Ağustostan 17 Ağustosa kadar Porsuk Suyu’nun 
kuzeyinden ve güneyinden ve Sakarya’nın büyük kısmının 
güneyinden olmak üzere, toplam 10 piyade fırkası ve bir 
süvari fırkasından murekkep olan kuvvetli ordularını yü-
rüttüler. Ağustosun 17. ve 18. günleri bu düşman Sakarya 
Nehri’nde asıl ordumuzla temasa geldi. Düşman ihtimal 
bizim Milhaccık ve Sivrihisar’da ciddi bir mukavemette 
bulunacağımızı zannederek, bu hat kuvvetlerini merkezi 
olarak harekete geçirmişti. Hâlbuki bu sahada düşmanla 
temasta bıraktığımız kuvvetler, yalnız süvari kıtalarıyla 
hafif ve küçük piyade müfrezelerimizden ibaretti ve bunlar 
düşmanın hareketini mümkün olduğu kadar geriletmek ve 
orada tutmak ve teması muhafaza eyleyerek geriye çekil-
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mişlerdi. Bilhassa düşmanın ordusunun sağ cenahının ge-
risinde faaliyetler gösteren süvari kitlelerimiz, düşmanın 
hareketini fevkalade müşkülata uğrattı. Bu suretle düşma-
nın bütün stratejik yapısını meydana çıkarmıştı.

Düşman, Sakarya başına geldikten sonra almış oldu-
ğu tertibatın ordumuza taarruza ve ordumuzu arzu ettiği 
gibi mağlup etmeye müsait olmadığını anlamış olacaktır 
ki, 13 Ağustos’tan 23 Ağustos’a kadar mühim bir hareket 
yapamadı. Bu müddet zarfında yalnız stratejik tertibatı de-
ğiştirmekle meşgul oldu. Düşmanın bu yeni stratejik terti-
batında tatbik ettiği bakış açısı, asıl kuvvetleri ile ordumu-
zun sol cenahını çevirerek ordumuzu imha etmek ve ondan 
sonra Ankara’ya gelip, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
ve hükümetini dağıtmak ve bütün Anadolu’ya hakim ol-
mak idi. İşte bu maksada istinaden strateji yaparken, bizim 
nazarımızda oluşan gelişme şu idi. Düşman 1-2 fırkasını 
Sakarya’nın batısında terk ettikten sonra geri kalan 8 fırka-
sını güneye ve doğuya kaydıracak, Ilıca Vadisi’nin güney 
sahasında doğuya doğru yürütecekti. Bittabi biz de daha 
çok evvelinden düşmanın bu maksadını keşfetmiş bulun-
duğumuz için ordumuza ona göre tertibat aldırmış bulu-
nuyorduk. Daima düşmanın sağ cenahı karşısında harekât 
icra eden süvari kıtalarımız, hafif piyade kıtalarımız düş-
manın çekilme hatları üzerine, menzil hatları üzerine bir-
çok hücumda ve devamlı taarruzlarda bulundular. Birçok 
kollarını vurdular. Birçok otomobillerini ve diğer nakliye 
vasıtalarını tahrip ettiler veyahut ele geçirdiler. Ve neticede 
düşman, Çeltik civarından geçen menzil hatlarını kuzeye 
nakletmek zorunda kaldı. Düşman 23 Ağustos sabahına 
kadar tasavvur ettiği planın bütün tatbikatını tamamlamış-
tı. O gün sabahleyin bütün doğuya gitmekte olan kuvvetle-
rini kuzeye yöneltti ve ileri harekâta başladı.

Bizim İnler-Matrancı güneyinde ve onun doğusunda 
Kirizoğlu ve daha doğusunda Mangaloğlu denilen bazı 
mevzilerde ileri kıtalarımız vardı. Düşman bu ileri kıtala-
rımıza hücum etti. Bazı yerlerde hafif bazı, yerlerde ciddi 
ve kanlı muharebelerle müdafaa olundu.

Nihayet 23-24 Ağustos gecesi oradaki, zaten karar 
verildiği üzere, evvelce aldıkları talimat gereğince kuvvet-
lerimiz geriye, asıl mevziye alındılar. Düşman aynı günü 
takip eden gecenin sabahında, Beğlik Köprü civarında da, 
hafif postalarla gözetlenmekte bulunan kısımda bir ila bir 
buçuk fırkasını nehrin doğusuna geçirmeğe başladı. Ağus-
tosun 24. günü düşmanın Beğlik Köprü’den doğuya geç-
miş olan kuvvetleri üzerine o civarda bulunan kıtalarımız, 
kuzeyden ve güneyden taarruz ettiler. Muharebe akşama 
kadar ve bütün gece devam etti. Bunun neticesinde düş-
manın doğuya geçirmiş olduğu kıtalar fevkalade zayiata 
düçar oldu ve hemen köprünün civarında ve doğusunda 
tesis etmiş olduğu mevzilere kadar sürüldü. 25 Ağustos 
günü düşman Beğlik Köprü’den Haymana’nın 20-30 km 
daha doğusuna kadar devam eden bütün cephe üzerinde 
taarruza geçti.

Bu taarruzları daha başlangıcında umumi surette, yal-
nız bir nokta müstesna olmak üzere ağır zayiatla geri atıldı 
ve durduruldu. Yalnız güney sahasında, Alaçık kuzeyinde, 
Türbe Tepe denilen bir mevzimiz vardı ki, düşman burayı 

geçici bir suretle işgal etmiş bulunuyordu. Fakat aynı gün-
de o civarda bulunan ihtiyat kıtalarımız mukabil taarruza 
geçti ve pek kahramane taarruz ve hücumlarla düşmanın 
oraya dahil olmuş olan kıtalarını hemen tamamen deni-
lecek şekilde imha etmiş, buradaki düşman askerinin az 
bir kısmını teşkil eden kalıntılarını güneye atmıştır. Ve bu 
suretle aynı günde orası tekrar alındı. Bugünkü muharebe-
de düşman bu tepede ve Yıldız Dağı civarında fevkalade 
zayiata düçar edildi.

Ağustosun 26. günü düşman yine tekmil cephe üze-
rine umumi taarruzlarına devam etmiştir. Ve bu taarruz 
harekâtında gelişen düşman kıtaları ve bunların kısımları 
şöyle idi. Bir buçuk fırka kadar kuvvet Beğlik Köprü ve 
bunun kuzeyinde hücum ediyordu. İki fırka kadar bir kuv-
veti Yıldız ve bunun doğusundaki Deridemir mevzilerine 
taarruz etti. Bunun doğusunda Sapanca sahasında 4-5 fır-
ka kadar kuvveti taarruz etti. Düşmanın bugünkü taarruzu 
dahi umumi surette her yerde geri püskürtüldü ve durdu-
ruldu ve pek çok zayiat verdirildi. Yalnız Haymana civa-
rında Yamak’ın doğusunda bir miktar arazi kazanmağa 
muvaffak oldu. Fakat kısa bir mesafe dahilinde ilerleyebi-
len düşman kuvvetleri alınan tedbirlerle durduruldu. Bunu 
takip eden günde, 27 Ağustosta düşman ordusu, Sapanca-
Yamak arasındaki kısım hariç olmak üzerinde bütün cephe 
üzerine umumi taarruz yaptı ve düşman bu taarruzunda 
hiçbir yerde en ufak bir muvaffakiyet dahi kazanamadı.

28 Ağustosta yine düşman gündüz ve gece devam et-
mek üzere bütün hattımıza taarruz etti. Bu taarruz netice-
sinde Beğlik Köprü civarında ve sol cenahımız karşısında 
düşman bir kısım arazi kazanmaya muvaffak oldu. Fakat 
buna mukabil bilhassa sol cenahımız karşısında, telafisi 
kabil olamayacak büyük bir zayiata uğratılmıştır. Bununla 
beraber düşman taarruzlarında ısrar ediyordu. Ağustosun 
29. günü yine Beğlik Köprü’den ta Dikili Dağı ve daha 
onun doğusunda Büyük Gökgöz mevkiine kadar bütün 
kuvvetiyle umumi taarruza kalkışmıştır. Bugünkü muha-
rebe neticesinde Dikili Taş civarında, onun biraz daha ba-
tısında fazlaca bir kısım arazi kazanmağa muvaffak oldu.  
Bunu müteakip ordunun merkezini Sarı Halil ve Kursak 
mevkiinden geçen hatta almayı münasip gördük. Dikili taş 
civarında ilerlemeye muvaffak olan düşmana karşı tertibat 
almış olan kuvvetlerimizle bir hizaya gelmesi için umu-
mi cephede böyle bir değişikliği uygun gördük. Hakikaten 
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vaziyet harita üzerinde mütalaa buyurulursa görülür ki, 
bugüne kadar kıtalarımızın müdafaa ettiği hattı tamamen 
bir dik açı teşkil etmek üzere kuzeyden güneye uzanan Sa-
karya hattından ve tamamen batıdan doğuya devam eden 
Ilıca hattından teşekkül ediyordu. Şimdi biz bu dik açıyı, 
müdafaa hattının merkezini geriye almak suretiyle daha 
kısa ve daha yoğun bir müdafaa hattına mâlik bulunmuş 
oluyorduk. Yani düşmanın Dikili Dağ’ı istikametinde bir 
arazi kazanmış olması bize cephe değişikliği yaptırdı. Ve 
bu değişiklik düşmanın aleyhine ve bizim lehimize olmuş-
tur. Tabii ki böyle bir cephe değişikliği manzarası düşmanı 
çok ümitlere düşürdü. Onun için 30 Ağustosta tekrar düş-
man Beğlik Köprü mıntıkasında ve Sarı Halil ile Kursak 
mıntıkasında ve buradan daha doğuda Büyük Çalış isti-
kametinde, ordumuzun sol cenahı aleyhine olmak üzere 
umumi taarruza geçti. Bugünkü harekâtı neticesinde düş-
manın bütün taarruzları hemen her yerde muvaffakiyetle 
geri püskürtüldü. Yalnız Çal Dağı batısında hafif kıtalar 
ile savunulmakta olan araziye kolaylıkla dahil olmuş oldu. 
Böylece düşman biraz da, zannederim ümitlendi. 31 Ağus-
tosta tekrar bütün cephede taarruzuna devam etti ve bu ta-
arruz gecesinde de sürdü. Ve bunun doğusunda bulunan 
Çal Dağı sahasında bir kısım arazi kazandı. Bugüne kadar 
cereyan eden muharebelerde orada görülen vaziyet şöyle-
dir: Düşman düşmüş olduğu büyük zayiat yüzünden artık 
bizim sol cenahımıza, aleyhine olan taarruzdan tamamen 
vazgeçti. Fakat merkezde hafif tutulmuş yerlerde taarru-
zunu yenilemekle belki bir gece alabileceğini zannettiği 
kanaati hasıl oldu. Hakikaten eylülde düşman doğudan 
kaydırabildiği kuvvetlerin düzenlenmesiyle sağ cenahımız 
aleyhine, Dikili Taş’a kadar olan sahada umumi taarruz 
yaptı. Ve bu taarruzu 2 Eylülde, yine sağ cenahımıza ve 
merkezimize karşı yeniledi. Bugünkü taarruz neticesin-
de düşman Çal Dağı üzerinde bulunan bazı kıtalarımızın 
dahi, daha doğuya çekilmesine sebebiyet verdi.

Bu elimizde bulunan harita Kipert’in tercüme olun-
muş haritasıdır. Tabii bütün dünya bu harita ile hareketi ta-
kip ediyor. Hakikaten bu haritaya bakınca, Çal Dağı bütün 
o sahaya fevkalade hakim bir mevzi görünüyor. Açıkçası 
böyle bir mevzinin düşman eline geçmesi, muharebenin 
artık aleyhimize döndüğü gibi bir fikir verebilir. 

Fakat efendiler! Bu çok yanlış bir fikirdir. Daima 
cevherini muhafaza eden, aklını ve ferasetini muhafa-
za eden bir ordu için mevzinin ehemmiyeti yoktur. Bu 
asker her yerde muharebe eder. Tepenin ortasında, te-
penin altında, derenin içinde de muharebe eder.

Bu sebeple bu kaideye bağlı olarak hareket eden ordu-
muz, Çal Dağı’nı düşman eline geçmesinden de hiç endişe 
etmedi. Çal Dağı’nın 500 metre – 1000 metre doğusun-
da bulunan, müdafaa görüşüne göre daha ehemmiyetli ve 
daha sağlam bir hat üzerinde birleşti.

3 Eylülde düşmanın bütün cephede sessizliği görülü-
yordu. Yorgunluk görülüyordu ve bir takım tedbir almak-
ta olduğu hissediliyordu. Ve fakat eylülün dördüncü günü 
düşman, toplayabildiği kadar kuvvetlerle sağ cenahımız 
ve merkezim karşısında bulunan mevzilerini takviye etti. 
Ve oradan tekrar taarruza geçmek istedi. Fakat bu defa 

düşmanın bütün kuvvetleri fevkalade zayiatla her nokta-
da durduruldu ve püskürtüldü. Düşman hakikatte mağlup 
olmak üzere idi veyahut mağlup olmuştu. Fakat garip bir 
takım emeller peşinde, o kadar hayaller arkasında geziyor-
du ki bu mağlubiyeti bir türlü kendi kendine itiraf etmek 
istemiyordu. Onun için eylülün beşinci günü dahi toplaya-
bildiği son yedekleriyle, son bir taarruz ve son ümitle bir 
harekette bulunaktan kendini alamadı.

Hakikaten bütün kuvvetlerle, yalnız, ordumuzun mer-
kezine bir taarruzda bulundu. Fakat bu taarruz dahi büyük 
zayiatlarsa durduruldu ve geri atıldı. Artık düşman bütün 
cephe üzerinde taarruzdan vazgeçmek mecburiyetinde de 
kaldı ve müdafaaya geçmek ihtiyacını hissetti. Papulas’ın 
(düşman başkumandanı) resmi olarak neşrettiği raporunu 
burada okudum. O rapora göre Papulas, zannediyorum ki 
bu güne kadar cereyan eden muharebelerden sanki biha-
berdi. 6 Eylülden sonra kendisince muharebeyi bitiriyor 
ve raporda hülaseten diyordu ki: “ Türkiye ordusunu mağ-
lup ettim ve ırmağın doğusunda birleştim.” Hâlbuki bi-
zim planımızın birinci safhası sona ermişti. Henüz ikinci 
safhasına başlamamıştık. Aslında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ordusunun planı, düşmana istediği yerde muha-
rebe vermek, evvela onu çarpışmaya mecbur etmek ve 
çarptıkça kırmak, daha sonra üzerine atılmaktı. Bu sebeple 
maksadımızın birinci safhasını tamamen düşündüğümüz 
gibi neticelenmişti. Bunun için ikinci safhası başlıyor idi. 
6 Eylülde artık düşmanın hareket ve faaliyetine mecali 
kalmadığı tamamen görülüyordu. Fakat mukavemetin ne 
dereceye kadar kırıldığını anlamak için, derhal cephemi-
zin merkezinden mukabil taarruza geçtik ve takriben iki 
fırkalık bir cephe üzerinde bir taarruz hareketi icra olundu 
ve muvaffak olundu. Ve müsait olduğu derecede ileriye 
gidildi. Eylülün sekizinci günü bu harekete devam edildi 
ve yine hasıl edilen sevkiyat artırıldı. Ve artık anlaşıldı ki 
düşman ordusunun tepelenmesi zamanıdır.

Binaenaleyh daha kapsamlı ve daha umumi surette 
hazırlıklara başlanıldı. Eylülüm dokuzuncu günü, bütün 
ordu cephesinde ve bilhassa düşmanın sol cenahı aleyhin-
de, Beğlik Köprü doğusunda bulunan kuvvetlerine umumi 
taarruz icra ettik. Bu taarruz kısa bir zamanda gayet bü-
yük neticeler verdi. Düşman ordusunun hayat ve mema-
tıyla alakadar ve fevkalade mühim olan mevkii, kahraman 
askerlerimiz tarafından derhal işgal edildi. Ve buraları iş-
gal eden düşman, topunu, tüfeğini terk ederek perişan bir 
surette Beğlik köprü istikametinde kaçmağa başladı. Alpi 
köyünde oturmağa, burada bir mukabil harekât için hazır-
lanamaya karar vermiştir. Bu köyden düşman ordusunu 
çekilmeye mecbur ettik. Hakikaten 11 Eylülde düşman, 
sağ cenahından başlamak üzere batıya doğru çekiliyordu. 
Fakat bizim yönelttiğimiz taarruz o kadar tesirli ve o kadar 
imha edici idi ki, buna karşı düşman ordusu Yunan mille-
tinin gösterebileceği azami cesaret, yiğitlik ve kahraman-
lık ne ise onların hepsini göstermek suretiyle mukabele ve 
müdafaada bulunmak mecburiyetinde idi. Hakikaten öyle 
olmuştur. Düşman sağ cenahından getirmiş olduğu kuv-
vetlerle takviye etmiş ve ordusunun çekilme hareketini te-
min edebilmek için mukabil taarruza geçmiştir. 11 Eylül 
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günü düşmanın yaptığı bu ta-
arruzun tamamı kırıcı ve ezici 
bir surette püskürtüldü. Ve 12 
Eylülde ordumuz şiddetli ha-
reketlerle taarruza devam etti. 
Ve düşman bütün gayretlerine 
rağmen, en mühim mevzileri-
ni süngülerimize terk etmek 
mecburiyetinde kaldı. Kar-
talTepe, Beştepeler ve onun 
civarında uzayan mevzileri 
bırakmış idi.

Zaten düşman ordusu-
nun maddiyat ve maneviyatı 
bozulmuş ve sarsılmıştı. Bu 
darbenin tesiri altında artık 
muntazam bir çekilme manza-
rasını da kaybederek, perişan 
bir halde, bir an evvel nehrin 
batısına atılmaktan başka bir 
şey düşünmedikleri anlaşılı-
yordu. Nihayet 13 Eylülde bu 
saha düşmandan tamamen te-
mizlenmiş bulunuyordu.

Bu sahada meydan muharebesi cereyan ederken, Af-
yonkarahisar ve Dinar taraflarında bulunan küçük kıtala-
rımız, derhal düşmanın çekilme hattı istikametine taarruz 
etti. Ve önüne gelen düşman kıtalarını perişan etti, dağıt-
tı ve biliyorsunuz Sivrihisar’a kadar girdi. Yunan ordusu 
başkumandanlığının zati eşyasına varıncaya kadar birçok 
şey ele geçirildi. 13 Eylülden bugüne kadar, ki bugün 19 
Eylüldür, geçen safhayı kısa arz edeceğim.

Düşman nehrin batısına atıldıktan sonra tamamen 
çekilmeye devam edecek halde değildi. Onun için evvela 
toplanmak ve ondan sonra yürümek mecburiyetinde kal-
dı. Binaenaleyh, mümkün olduğu kadar kuvvetli olarak 
nehrin geçitlerini tutmuş ve onun gerisinde toplanmakla 
meşgul bulunmuştu. Bizim ona mukabil tatbik etmek iste-
diğimiz harekât, nehir boyunca yalnız işgal harekatı yap-
mak, düşmanın kuzey ve güney cenahları haricinde ricat 
hattını kesmek. Bu hareketimiz şimdiye kadar muvaffaki-
yetle cereyan etmiş ve muvaffakiyetle devam etmekte bu-
lunmuştur (Elhamdülillah sesleri). Yalnız çok arzu ederim 
ki, düşman daha çok burada uğraşmış bulunsun. Ancak 
bu hareketin tehlikesini anlamış olacaktır ki, artık nehrin 
müdafaasından vazgeçerek batıya doğru süratle çekilmeye 
başlamıştır.

En son vaziyet şudur: Düşman ordusu Mihaliccık 
ile Sivrihisar arasında ve daha çok tren güzergahlarında 
toplanıyor ve oradan çekilmek istiyor ve bizim kıtaları-
mız her noktadan geçmiş, Mihaliccık-Sivrihisar hattına 
yaklaşmakta bulunuyor. Çevirmeye memur olan kuvvet-
lerimizden bir kısmı Hamidiye-Mahmudiye-Arap Evren 
civarındadır. Yani Seyitgazi’nin kuzey doğusunda ve Alpi 
Köyü’nün güneyindedir. Diğer kuzeyden gelen çevirme 
kuvvetlerimiz Kartal Tepe’yi işgal etmiştir. Ve doğru Alpi 
istikametinde hareket halinde bulunuyor. Tabii bu vaziye-

te nazaran düşmanın hali pek de 
memnuniyet verici olmasa ge-
rektir ( Allah daha fena etsin ses-
leri). Bu teferruatlı malumatı hü-
lasa etmek istersek, denilebilir ki 
düşman, ordumuzun sol cenahını 
çevirmek suretiyle seri ve imha 
edici bir netice almak istiyordu. 
Düşmanın bu strateji harekâtını 
iptal ettik.

Düşmanı uyarma dairesin-
de muharebeye mecbur etmek 
suretiyle, evvela strateji olarak 
mağlup ettik. Muharebeyi cep-
he muharebesine çevirdik. Onu 
müteakip merkezimizi yarmak 
istedi. Onda da muvaffak ola-
madı. Ondan sonra müdafaada 
kalmaya karar verdi. Taarruz 
hareketlerimizle buna da mani 
olduk. Ve bir suretle 21 gün ve 
gecesiyle beraber devam etmiş 
olan Sakarya Meydan Muhare-
besi, kahraman ordumuz tarafın-

dan kazanıldı (Şiddetli alkışlar).
Efendiler! Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun 

Sakarya’da kazanmış olduğu meydan muharebesi pek bü-
yük meydan muharebesidir. Harp tarihinde misli, belki 
olmayan bir meydan muharebesidir. Malum-ı âlileridir ki 
büyük meydan muharebelerinden biri olan Mukdan Mey-
dan Muharebesi dahi 21 gün devam etmemiştir. Binaena-
leyh ordumuzun harp tarihine bir numune bahşeden bir 
zaferi kazanmış olması itibariyle, yüksek heyetini tebrik 
ederim (Alkışlar). Bu parlak muzafferiyeti gerçekleştiren 
zatları yüksek huzurunuzda ve bu kürsüden büyük hürmet 
ve takdirler ile anmayı bir vicdani görev bilirim. Genel 
Kurmay Başkanımız Fevzi paşa hazretlerinin, bu meydan 
muharebesinde ifa ettiği hizmetler pek büyük ve övgülerle 
anılmaya layıktır. Pek muhterem, faziletli ve kıymetli olan 
bu büyük insan, muharebe meydanlarının hemen her nok-
tasında, gece gündüz hazır bulunmuş ve pek isabetli ve pek 
kıymetli tedbirlerini, mahallinde icap edenlere tebliğ etmiş 
ve daima ferahlık verecek, kuvvet-i maneviyeyi yükselte-
cek öğütlerde bulunmuştur (Allah razı olsun sesleri).

Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa hazretleri derin 
bir zekâ, yorulmaz bir azim, iman ve faaliyetle, gece gün-
düz harekâtın en ufak noktalarına varıncaya kadar tesir-
li olmuş ve fevkalade bir görüşle ordusunu sevk ve idare 
ederek, bu muvaffakiyet ve muzafferiyete ulaştırmıştır.

Diğer gurup ve kolordu ve fırka, alay ve diğer kuman-
danlar, birbirleriyle müsabaka edercesine fedakârlık, kah-
ramanlık ve dirayet göstermişlerdir (Alkışlar).

Zabitlerimizin kahramanlıkları hakkında söyleyecek 
söz bulamam. Yalnız ifade de isabet edebilmek için diye-
bilirim ki; bu muharebe zabit (subay) muharebesi olmuş-
tur (Alkışlar). Binaenaleyh zabit arkadaşlarımın en ufak 
rütbelisine kadar kıymet ve fedakârlıklarını bütün kalp ve 

Erlerimizi medhüsenadan 
çok yüksek görürüm. 
Zaten bu milletin efradı 
başka türlü tasvir 
edilemez. Bu milletin 
evlatlarının fedakârlıkları, 
kahramanlıkları için ve 
örneği olmayan erlerimiz 
hakkında yeni bir şey ilave 
etmek isterim. Kahraman 
Türk neferi, Anadolu 
muharebelerinin manasını 
anlamış, yeni bir mefkure 
ile muharebe etmiştir
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vicdanımla ve takdirlerle yâd eylerim (Alkışlar).
Erlerimizi medhüsenadan çok yüksek görürüm. 

Zaten bu milletin efradı başka türlü tasvir edilemez. 
Bu milletin evlatlarının fedakârlıkları, kahramanlıkla-
rı için ve örneği olmayan erlerimiz hakkında yeni bir 
şey ilave etmek isterim. Kahraman Türk neferi, Ana-
dolu muharebelerinin manasını anlamış, yeni bir mef-
kure ile muharebe etmiştir (Şiddetli alkışlar).

Efendiler! Böyle evlatlara ve böyle evlatlardan 
meydana gelen ordulara sahip bir millet, elbette hak-
kını ve istiklâlini, bütün manasıyla muhafaza etmeye 
muvaffak olacaktır. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). Böyle 
bir milleti istiklâlinden mahrum etmeye kalkışmak ha-
yal ile meşgul olmaktır (Kahrolsun sedaları).

Efendiler! Milli Müdafaa Vekilimiz Refet Paşa haz-
retleri, muharebenin başlangıcında ve muharebenin bütün 
cereyanı esnasında, ordunun ihtiyacını, arz ettiği ve etme-
diği her şeyi muvaffakiyetle ve zamanında yetiştirmiştir 
(Allah razı olsun sesleri). Ve bu muzafferiyetin kazanılma-
sında birinci amillerdendir( Alkışlar). Binaenaleyh kendi-
sine teşekkürleri takdim ederim.

Efendiler! Düşmanın pek büyük gayretlerle, 
fedakârlıklarla vücuda getirdiği ve diğer bazı devletlerin 
de büyük yardımlarıyla takviye ettikleri, hakikaten mü-
kemmel ve kuvvetli ordularını mağlup etmek için, kendi-
mizde bulduğumuz kuvvet ve kudret, davamızın meşrui-
yetindendir. Hakikaten biz milli hudutlarımız dahilinde 
hür ve müstakil yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Biz 
Avrupa’nın diğer milletlerden esirgemediği, hukukumuza 
tecavüz etmemesini istiyoruz. Birinci Dünya Harbinde 

dahil olduğumuz gurubun mağlup olması yüzünden, layık 
olmamamız lazım gelen cezayı, Suriye ve Irak gibi geniş 
memleketlerimize idaresi ve geleceklerinin tayini hakkını, 
o memleketler halkına terk etmek suretiyle hakimiyet hak-
larımızdan vazgeçerek çekilmiş bulunuyoruz. Hiçbir mağ-
lup devletten bu kadar geniş ve bu kadar zengin memleket-
ler almamışlardır. Bu araziyi bizden almak için, idaremiz 
aleyhinde ve üzerimize atılan hususların tamamının aslı 
yoktur. Ve göstermelik sebeplerden ibarettir. Çünkü bugün 
işgal altında bulunan bu memleketlerdeki halkın, medenî 
olduğu iddia olunan idarelere karşı fikren isyan etmekte 
olmaları ve bütün kalp ve vicdanlarıyla, tekrar bizim ida-
remizde bulunmak arzusunu göstermeleri, bizim kötü ida-
remiz hakkında ileri dürülen hususların ne dereceye kadar 
hakikatten yoksun olduğunu tamamen ispat eder.

Hükümetimizin ve milletimizin Hristiyan unsurla-
ra karşı kötü muamelede bulunduğu hakkındaki haberler 
dahi hakikat haricidir. Bizim Hristiyan unsurlara karşı 
adilâne bir surette hareket etmemiz, geleneklerimiz ica-
bından ve dinimiz gereğiyledir. Ve hakikaten Hristiyanlara 
adaletli muamele edildiğine en büyük delil, memleketimi-
zin her noktasında, en ufak köyünde bile Hristiyan unsur-
ların Müslümanlardan ziyade huzur ve refaha ve servete 
sahip olmalarıdır. Eğer bunlar hakkında zulüm ile zorlama 
ile adaletsizce muamele etmiş bulunsaydık, tabii ki bugün-
kü hal ve vaziyette bulunmamaları lazımdır. Binaenaleyh 
bunun için başka delil ve ispat göstermeye lüzum görmü-
yorum.

Fakat bu Hristiyan unsurlardan, haricin teşvikleriyle 
veyahut ekmeğini yediği toprağa nankörlük ederek, mil-
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li varlığımıza zarar vermek, ihlal etmek teşebbüslerinde 
bulunacakların fenalıklarına set çekmek pek tabii ve za-
ruridir. Binaenaleyh bundan dolayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetini kınamak hiç kimsenin hakkı değildir. 
Bugün en büyük, en kuvvetli ve en medeni milletlerin bu 
meselede bize nispetle pek şiddetli ve zorlayıcı muamele-
lere teşebbüs etmekte olduğu cümlece malumdur.

Fakat bütün cihan bilmelidir ki, sakin ve bağlı azın-
lıklar daima himaye edilmiştir ve edilecektir. Hristiyan un-
surlardan olanların İslam vatandaşlarından bir farkı yok-
tur. Aynı hukuka sahiptir ve sahip olacaklardır.

Düşmanlarımızın diğer iddiaları da bu arz ettiklerim 
gibi asılsın ve esassızdır. Yunanlılar zorla ele geçirmek su-
retiyle işgal altına aldıkları mıntıkalarda, ekseriyetin Rum-
larda olduğunu iddia ederler. Hâlbuki hakikat tamamen 
aksidir. Bütün tarafsız istatistikler bunu böyle göstermek-
tedir ve uluslararası komisyon raporlarının neticesi bunu 
doğrulamaktadır. Ve nihayet Londra’da harp bölgelerinde 
tahkikat yapılmasını teklif ettikleri zaman, bunu bizim he-
yetimiz kabul ettiği halde, Yunan hükümeti reddetmiştir. 
Çünkü tahkikat neticesinin onların değil bizim lehimize 
olan hakikati doğrulayacağında şüphe yoktu. O halde Yu-
nanlılar bizim memleketimizin servetini çalmaktan başka 
bir gaye beslemiyorlar.

Yunanlıların bizim idaremiz aleyhinde neşretmeye 
devam ettikleri isnatlar, mateessüf bazı yerlerde kolay ka-
bul görüyor. Fakat sormak lazım gelir ki, onların göster-
dikleri medeniyet eserleri nedir? Yunanlıların medeniyeti, 
Efendiler, yangın, mazlum insanların kanına, malına, ca-
nına her şeyine tecavüz ve masum kadın ve çocukları kat-
letmektir. İtilaf Devletlerinin gözler önünde cereyan eden 
bu cinayetler, hakikaten Yunanlıların Anadolu’ya getirmek 
istedikleri medeniyetin menfur eserleridir. Evet… Haçlı 
kahramanları arasına girmek isteyen Kral Konstantin’in 
Anadolu’ya getirmeye memur olduğu medeniyetin eserle-
ri: Yangın yerleri, ihtiyar, kadın, çocuk cesetleridir (Kah-
rolsun sesleri).

Mazlum kanı dökmekten zevk alan Yunanlıların icra 
edegelmekte oldukları mezalime neden büyük devletler 
göz yumuyorlar? Ve neden bizim milli varlığımıza zarar 
verenlere karşı aldığımız tedbirlere kıyametler koparıyor-
lar? Bu sualin cevabını medeniyet âlemi versin.

Kral Konstantin bazı hükümetlerin hoşuna gitmek 
için, Venizelos tarafından açılan sefere daha büyük bir 
hareket vermek istediği zaman, bu gasp ve istila seferine 
gayet derin bir dini taassup içine girişmişti. Haçlıların asır-
larca evvel takip ettiği dini gayeleri yerine getirmek için, 
Hz. İsa tarafından kendisini memur zannetti. İzmir’de ilk 
karaya çıktığı zaman, İzmir şehrine değil, vaktiyle Haçlı-
ların çıktığı yeri seçerek oraya çıkmıştır. O mahallin Es-
kişehir ve diğer Müslüman-Türk şehirlerinin isimlerini 
değiştirdi.

Kral Konstantin, Mareşal Fuş ve General Gura gibi 
kıymet ve askeri şöhretleri dünyaca tanınmış büyük ku-
mandaların sahip oldukları değerleri gurur ile reddetti. 
Kral Konstantin’in arzusu, Haçlıların kahramanları sırası-

na geçmek ve eski istilacı zalimleri taklit etmek idi.
Avrupa bu serserilikleri uzaktan seyretti. Fakat Efen-

diler, Cenab-ı Hak bize yardım etti ( Elhamdülillah sesle-
ri). Ve Yunan ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu 
karşısında yüz geri etti. (İzmir Mebusu Sırrı Bey: Senin 
dehan karşısında). Şüphesiz hukukumuzu temin edinceye 
kadar, silahımızı elden bırakamayız. Fakat bundan bizim 
müfrit harp taraftarı olduğumuz zannolunmasın. Böyle bir 
anlayış kadar büyük haksızlık olamaz. Biz bilakis herkes 
ile sulh yapmak istiyoruz. 

Efendiler! Sulhen haklarımızı temin etmek için her 
vasıtaya tevessül ettik. Bu hususta hiçbir kusur etmedik. 
Fakat bizim iyi niyetlerimizi, ciddiyetimizi medeniyet 
âlemi nazarında gizlediler. Ve ancak ilkel kavimlere tatbik 
edilebilir muameleler ile çocukça bir takım manasız teh-
ditler ile bizi karşıladılar.

Efendiler! Bütün cihanın bilmesi lazımdır ki Türkiye 
halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti, 
onun uşak muamelesine tahammül edemez. Her medeni 
millet ve hükümet gibi varlığının, hürriyet ve istiklâlinin 
tanınması talebinde katiyyen ısrarlıdır (Hay hay sesleri) ve 
bütün davası da bundan ibarettir.

Biz cenkçi değiliz, sulhperveriz ve bir an evvel sulhün 
tesisini görmek ve ona yardım ve hizmet etmek isteriz.

Rusya ile dostuz. Çünkü Rusya herkesten evvel bi-
zim milli haklarımızı tanıdı ve ona riayet etti (Alkışlar). 
Bu şartlar dahilinde bugün olduğu gibi yarın da daima 
Rusya, Türkiye’nin dostluğundan emin olabilir (Alkışlar). 
Binaenaleyh İtilaf Devletleri dahi mevcudiyet ve milli 
istiklâlimiz tanımaları halinde onlarla da aramızda hiçbir 
ihtilaf sebebi kalmayacaktır. Ve derhal sulh ve münasebet-
ler tesis edilebilir.

Açık ve hukuki cephemizi tamamen arz edebilmek 
için işte bu kürsüden, kanun yapma ve uygulama geniş 
salahiyetine sahip olan yüksek heyetinize, Reis sıfatıyla 
beyan ederim ki biz cenk değil sulh istiyoruz. Ve bence 
buna mani hiçbir sebep yoktur. Eğer Yunan ordusunun 
bizi, meşru olan, haklı olan davamızdan vazgeçireceği dü-
şünülüyorsa bu mümkün değildir.

Böyle bir görüşün haksızlığını anlamak için pek ba-
sit bir muhakeme kâfidir. Loid Corc 16 Ağustosta Avam 
Kamarasında verdiği nutukta “Muvaffakiyetli bir harbi 
göze almış olan memleketin lehine muamele etmek lüzu-
munu” kabul ediyordu. Binaenaleyh bu muvaffakiyetli, bu 
muzafferiyeti kazanan Türkiye olmuştur. Buna göre Lord 
Corc’un sözünden dönmeyeceğini ümit etmek isterim. 
Mamafih bizi imha etmek nazariyesi karşısında mevcudi-
yetimizi silahla muhafaza ve müdafaa etmek pek tabiidir. 
Bundan daha tabii ve daha meşru bir hareket olamaz (Hay 
hay sesleri).

Efendiler! Askeri hareketimiz hakkında son malumatı 
ve son sözü söylemiş olmak için arz ederim ki, ordumuz 
vatanımız dahilinde tek bir düşman neferi bırakmayınca-
ya kadar tazyik ve taarruzlarına devam edecektir (Yaşasın 
sesleri ve sürekli alkışlar).
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Dünyanın en eski tarihi şehirlerinden olan 
Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanı’nda,  Kale ile cami 
arasındaki yer altı çarşının girişindeyiz... Yanımda eski 
bir arkadaşım var. Yönümüz, kuzeyimizde kalan tramvay 
durağına doğru... 

Ağustos ayının ortası... Saat 19’a yaklaşıyor. İnsanlar 
tramvaya, yer altı çarşısına, kapalı çarşıya, sağa sola, dört 
bir yana akıyor... 

Etrafı bir radar gibi süzüyorum:
Önümden yakasız gömlekli, beş metre sakalıyla 

biri geçiyor... Sağımdan göbeği açık, Herodot Cevdet”in  
tabiriyle, “cillop” gibi, genç bir bayan gidiyor... Az ileride 
gözleri fincan gibi, sıkma başlı güzel bir kız... Beride 
elinde çantasıyla giden kısa kollu, orta boylu genç bir 
beyefendi... Kenarda “Allah rızası için” diyerek dilenen 
sözde bir kütürüm... Ötede, birinin yürürken ağzında 
dürüm... Şekli şemali karışmış yaşamaktan usanmış, 
sanki azraili aramaya çıkmış bir ihtiyar... Seke seke giden 
bir yürüme özürlü gariban... Şalvarlısı, orta yaşlarda 
güreşçi yürüyüşlüsü... Ardında simsiyah peçeli, gözlüklü, 
heyula gibi seğirtip giden Suriyelisi... Biri terlikli, kısa 
pantolonlu, diğeri kır saçları ensesinde topuzlu iki erkek... 
Kabak kafalısı... Mini eteklisi, vücudu adeta meydanda, 
saçları havalı, dekoltelisi... Fıs fıs konuşarak giden biri 
türbanlı, yanındaki genç olan kont pantolonlu, başı 
kapalı ve hörgüçlü iki kadın... Fidan gibi delikanlılar, 
kimi kilolu, kimi göbekli, kimi çıta gibi, sakallı, sakalsız, 
bıyıklı, bıyıksız baylar, dobyesli bayanlar.. her kılıkta 
insan sağa sola geçip gidiyorlar, yuvasının üzerine 
basılmış karıncalar gibi... 

Kimi kaşlar çatık, kimi suratlar asık...  Kim bilir 
kimlerin kafasında ne tilkiler dolaşıyor? Herkes kendi 
aleminde, ama beyinlerinde kim bilir ne hengamelerle 
savaşıyor... Her kulda bir telaş, kimi hızlı kimi yavaş... 

Sen yaşıyor musun kardaş?!. 
Müthiş bir insan manzarası, adeta insandan çiçek 

bahçesi, cıvıl cıvıl... Giyimiyle, şekliyle, davranışıyla, 
bakışıyla, çehresiyle her biri ayrı bir alem... Bir ahenk, bir 
naturellik var bu manzarada... 

Yanı başımda, yalvaran gözlerle, arabasındaki üç beş 
simidini satmaya çalışan küçük simitçi... Karşıda yere 
serili bez üzerinde deri kemer, cüzdan, tırnak makası 
vs. pazarlayan sakalı kirli delikanlı... Belli ki kafası 
dumanlı...

O an arkadaşımın varlığından da güç alarak, yer 
altı çarşısının önünde, ayaklarımın uçlarında yükselerek 
uzaktaki birine “sana söylüyorum”  der gibi; avazımın 
çıktığı kadar bağırıyorum,   sesim korkunç yankılanıyor 
etrafa: 

-Heyyy Müslüman!..
Herkes birden istemsiz, dönüp bakıyor sesin geldiği 

tarafa... Biraz geriden “Küt!” diye bir ses... Aklını 
koymuş rafa, gözleri telefonda giderken genç bir kıza 
çarpmış trafo... Etraftan habersiz, ele ele tutuşup yer altı 
çarşısına girerken nidadan alınmış iki kumru:

-Bize mi söyledin abi?!.
-Hayır kardeşim!..
Karnı göbeği birbirine karışmış eski dam yuvarlağı 

gibi, açık giyimli, yürekli, kütük gibi bir bayan ince 
sesiyle:

-Bana mı dedin kardeş?!. 
-Hayır ablacığım!..
Siyah perçem sakallı, orta yaşlarda, pancar suratlı, 

heybetli, kaslı, bire uzun ikiye kısa, esmer vatandaş bana 
gözlerini dikerek tok ve asabi sesle:

-Bana mı dedin birader!..

Osman KARABABA
karababaosman@hotmail.com

HANİ HERKES MÜSLÜMANDI (!)...
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-Hayır arkadaşım!..
Yine ortalığa  yüksek bir nara daha atıyorum, yanlış 

bir şey yapan birine seslenir gibi:
-Heyy Müslüman!
Fidan gibi delikanlılar, limon gibi kızlar, göbeği şov 

yapan bayanlar, sanki cambaz gibi telin üstünde yürüyen 
bacaklar, çocukluğunu yaşayamayan gönülsüz küçük 
simitçiler, mendilciler, sucular... Yılların yorgunu ihtiyar 
kepler, ekmek vurgunu yanık suratlar...

-Bize mi seslendin kardaş, diyenin sayısı bir hayli 
fazlalaşıyor...

“Hayır”ı duyanların hepsi homurdanırcasına 
sanki onlar Müslümanlığa kabul edilmemişliğin 
hoşnutsuzluğuyla yüzlerini ekşitiyorlar...

Birçoğu kimliksiz dudak bükmelerle, “Kaçık!” 
dercesine saç silkmelerle, 
anlamsız, bön bön bakışlarla, 
şiddetsiz tavırlarla tepkiler 
koyuyorlar...

-Sahi, orada siz 
olsaydınız ne yapardınız?..

Haydi size de 
söylüyorum ne olacaksa:

-Hey Müslüman!..
Pardon! Mil pardon! 

Sizi niye kâle alayım ki, 
muhatabım siz değilsiniz ki?

Meydan... Kuru 
kalabalık; sistemin ağında 
can çekişen nice şuursuz 
balık... 

Bela tütüyor ortalık!
Amacım elbette bu değil! Eğil, eğil kulağına 

söyleyeyim:
Kızın göbeğinde gözü kalan delikanlı da, bacakları 

temaşa ettiren bayan da, güzelliği gözleri kamaştıran 
sıkma başlı beyazlı da, şekli şemali karışmış ihtiyar da... 
Pür telaş çantalı da... Belki de trafik mağduru, sek sek 
giden gariban da, radara giren herkes...

Herkes kendini Müslüman görüyor. Yüzde 98’i. 
Evet, herkes Müslüman! 

Ne güzel! Buna kimin itirazı olabilir ki!?.. İnsanların 
kisvesi kimseyi ilgilendirmez, buna kimse de karışamaz! 
Burada mevzu insanların dış vasfı; kılık kıyafetlerini, 
şeklini şemalini eleştirmek değil! Mesele insanların iç 
vasfı; kimsenin kendini İslam’ın dışında görmemesi!.. 
Kimse Müslümanlığı  kimseye vermiyor...

Evet, o herkesin tapulu malı! Olmalı!..
Ancaaak;
Ülke çok büyük bir ekonomik krizde; işsizlik 

darağacı, adalet firar, benzin yirmi lira, motorin 26 lira... 
Gel de refah ve huzur ara! Geçim toslamış duvara...

-Neresi bura?! 

...!?
Hızla uçuruma doğru yuvarlanıyoruz!..
Her gün gasp, soygun, her türlü hırsızlık, kapkaç, 

rüşvet, dolandırıcılık ve bunlara bağlı cinayetler... Vahşet, 
sapıklık, tecavüz, adam kaçırma ve bunlara dayalı 
şebekeler aksiyon halinde... Mahkemeler dava dava 
köpürüyor... 

Şimdi tam burada soruyorum: 
Bu nasıl bir Müslümanlık!?
İnsanlar arasında yalan, iftira, aldatma, kandırma, 

alay, tehdit, hakaret, hasetlik, kin, nefret, gıybet, fitnelik, 
fesatlık, kibirlilik, riyakarlık, sahtekarlık, evrakta 
sahtecilik, kamuda yolsuzluk, intihar gibi bilumum 
bozuk fiiller almış başını gidiyor!!! Eyvah!

Hani herkes Müslüman’dı!? 
Son zamanlarda 

toplumda öyle  korkunç, 
iğrenç ve sapık olaylar 
cereyan ediyor ki, 
anlatılması güç; “insanlık 
ölmüş” dedirtiyor! 

Bu nasıl bir 
Müslümanlık!

Sevgili Türk insanı!.. 
Bütün bunların sonu 

nereye kadar?! İktidar oy 
topluyor... Diyanet, camiler 
tesirsiz, sanki mescid-i 
dırar... Fiyat artışını gökte 
arar.

Kuran da diyor ki: 
“Asla zulmetmez kuluna Hüda’sı, kulunun çektiği kendi 
cezası.” 

Hiç düşündünüz mü?..
Türk aile yapısının sağlamlığının korunması, anne 

ve babaların, gençlerin bilinçlendirilmesi, özellikle genç 
neslin ihmal edilmeden süratle eğitilmesi gerekmiyor 
mu?..

Sağlıklı toplum, sağlıklı fertlerden oluşur. Yüce 
dinimiz İslâm’ın; aklı, canı, dini, nesli ve canın yongası 
malı korumayı emretmesinde çok önemli hikmetleri 
unutuldu mu? Fertlerin ve toplumların sağlığını, 
huzurunu korumanın ve sağlamanın şartı dinimizin 
emirlerine uymaktan geçmiyor mu?..

Toplumun bir an önce bütün illetlerden kurtulması; 
fertlerin, milli kültürünü, yüksek ahlak ve faziletini 
yaşatmasıyla ve ayrıca dininin emir ve yasaklarına 
uymasıyla mümkün değil midir?..

Demek ki, bizim ki, özde değil sözde 
Müslümanlık...

O halde ne duruyoruz?.. 
Herkes önce kendinden başlasın!..
*

Sağlıklı toplum, sağlıklı 
fertlerden oluşur. Yüce 
dinimiz İslâm’ın; aklı, 

canı, dini, nesli ve canın 
yongası malı korumayı 

emretmesinde çok önemli 
hikmetleri unutuldu mu?
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Değerli kızım ben hayata atıldığım zaman,  çevrem-
de bana hayatın ne olduğunu anlatacak hiç kimse yoktu. 
Hayatı deneme - yanılma yöntemiyle öğrenmek zorunda 
kaldım. Bu bana çok şey kaybettirdi. Şöyle ki; yirmi 
yaşında bilmem gereken bazı şeyleri otuz yaşında, otuz 
yaşında bilmem gereken bazı şeyleri de kırk yaşında fark 
ettim. Ömür 150 – 200 yıl olsa bu gecikme pek önemli 
sayılmazdı ama ömür kısa ve zaman çok kıymetlidir. Se-
nin de hayatı geç fark etmene gönlüm razı olmaz. Zama-
nın ne kadar kıymetli olduğunu anlayabilmen için tarihten 
örnek vermem gerekirse; yazılı kitabı olmaya Şintoizm, 
Budizm, Brahmanizm, Afrika budunlarının kült inançları 
ve yazılı kitabı olan üç dine inanan kişilerin hepsi öteki 
dünyaya inanıyorlar. Arkeolojik kazılar bize gösteriyor 
ki, M.Ö. 10 bin yıllarından bu yana (Göbeklitepe 12 000 
bin yıl öncesini işaret ediyor.) insanlar da öteki tarafta 
bir hayat olduğuna inanıyorlar. Bu nedenle “O dünya da 
kullansınlar” diye mezara koydukları ölünün yanına çok 
kıymetli hediyeler ve eşyalar koyuyorlar. Yani insanlık 
var olduğu günden bu yana sonsuz bir hayat olduğuna 
inanıyor. Ben de inanıyorum, senin de inanmanı tavsiye 
ederim…

Sonsuzluk ne demektir? Onun hesabını yapamayız 
fakat şöyle bir akıl yürütebiliriz. Bu gün insan ömrünü 

80 yıl kabul etsek, sonsuzluğun hesabını yapamadığımız 
için zamanı da kentilyon alsak, onu 80 yıla bölsek, bu 
dünyanın bir dakikasına karşılık Yaradan öteki dünya da 
bir milyar yıl veriyor demektir. O zaman bu dünyadaki 
bir dakika çok önemlidir ve o dakikaların çok iyi değer-
lendirilmesi gerekir. Bana göre zamanın kıymetini kavra-
yan kişiler yaşamının hakkını veriyor demektir. Senin de 
üzerinde düşünmeni ve zamanı iyi kullanmanı istiyorum.

Peki, neden zamanı iyi kullanamıyoruz? Çünkü in-
sanların pek çoğu farkında olmuyor. Bunlardan bir tanesi 
de benim. Gençliğimde “farkındalığın” anlamını bilmedi-
ğim için zamanı iyi kullanamadım ve çok şey kaybettim. 
Kayıplarımı tekrar kazanabilmek için yaşlılığımda olağa-
nüstü bir çaba sarf etmek zorunda kaldığımı sen her gün 
görüyorsun.

Yaratılışımızla ilgili önemli bir konu da şudur. Kişi 
evladı olan bizler Yaradan’a “bizi kişi olarak yarat” deme 
imkanımız yoktu. O bizleri, toprak, su, hava, ağaç, hay-
van, kuş, börtü – böcek vs. yaratabilirdi. Bizlere “kut” 
vererek kişi olarak yarattı. Akıllı insanlar bunun anlamını 
biliyor ve hayatlarını ona göre düzenliyorlar.

“Kimler farkında olmanın farkına varıyor?” dersen, 
çok zekiler değil çok akıllılar bunu başarıyorlar. Zeki 
olmak Yaradan’ın kişiye verdiği bir kuttur (lütuf). Ama 

 DEĞERLİ KIZIM 
NESLİGÜL’E MEKTUP

Yaşar DURAN
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çevrene bakarsan bütün zekiler başarılı olamıyorlar. Ak-
sine “Ben zekiyim, her şeyi başarırım” diyenler başarısız 
oluyorlar. Eğer zeka bilgi ile beslenmez ise faydadan çok 
zarar veriyor.

“Bilgi nedir?” dersen.  Güneşin dünyaya uzaklığını 
bilmek bir bilgidir. Elementlerin özelliklerini bilmek bil-
gidir. Onlar o alanda çalışanları ilgilendirir ve onlar için 
faydalı olur. Ama bizler için genel kültür olmaktan öteye 
bir anlam ifade etmezler. O bilgileri bilsem de olur bil-
mesem de… Üstelik bilgi o kadar çoğaldı ki, hepsini bil-
mek mümkün de değil. O halde geriye ne kalıyor? Şunu 
anlamalıyız ki, en iyi bilgi hayatımızda işe yarayacak 
bilgidir. Çevrene bakarsan şunu görürsün, mantığını kul-
lanan, farkındalığını geliştiren insanlar kıymetli zaman-
larını faydasız bilgileri elde etmek için harcamazlar. “Ne 
yaparlar?” Bütün zamanlarını ve enerjilerini kendilerine 
faydalı olacak bilgileri biriktirmeye ayırırlar.

“Bilgi nasıl elde edilir?”   tabi 
ki okuyarak ve dinleyerek. “Bu 
yeterli mi?” bana göre yeterli de-
ğil. Ben en iyi öğrenme yolunun 
gözlemlemek olduğunu çok geç 
öğrendim. Çevrende türlü türlü 
insanlar vardır. Bunların bazıla-
rı başarılı, bazıları başarısızdır. 
Başarılı olanların neden başarılı, 
başarısız olanların neden başarısız 
olduğunu gözlemlersen çok şey 
öğrenirsin. Çünkü onlar senin 
yaşayacağın hayatı gözlerinin 
önünde yaşıyorlar. 

Bana “akıllı insan kimdir?” 
diye sorarsan, farkındalığın öne-
mini kavrayan, kendine soru so-
rarak cevabını aramayı beceren, 
neyi nereden alacağını bilecek 
kadar bilgili, yaptığı mesleğe ait 
bilgileri en iyi şekilde öğrenen kişi 
akıllıdır.

“Akıllı ve bilgili olmak için ne yapmak gerekiyor?” 
dersen, sabrın ve iradenin anlamını çok iyi bilmek zorun-
dasın. Yokuşları bile 200 km hızla çıkabilen çok güçlü bir 
otomobilin var. Fakat deposunda benzin yoksa yerinden 
bile kaldıramazsın. İşte sabır ve irade, kişiyi harekete ge-
çiren ve hedefe götüren enerjidir. Dizini kırıp oturmak ve 
saatlerce ders çalışmak sabır ister. O sabrı ise irade besler. 
Yine otomobilden örnek verirsek, bir otomobil 30 bin 
parçanın birleştirilmesiyle yapılıyormuş. Bir parçası arı-
zalanırsa diğer parçaların hiç birini kullanamıyorsun. İn-
san da aklın yanı sıra bir yığın  duygular, hisler ve başka 
yeteneklerden meydana geliyor. Onların hepsinin hayatı-
mızda çok önemli yeri ve görevleri vardır. Onların öne-
mini iyi bilirsek, dengeli bir hayatımız olur ve lüzumsuz 
acılar çekmeyiz. Aşırı akılcılık kişiyi otomatikleştiriyor, 

aşırı duygusallık da hayattan kopmasına neden oluyor. 
Yaradan o yetenekleri verirken hepsini dengeli kullanın 
diye vermiştir. Değerli kızım, sabır ve iradenin anlamı 
üzerine biraz kafa yormanı rica ediyorum. 

Hayata yeni başlayan gençlere her ana - baba “Şunu 
şöyle yap, bunu böyle yap.” der. Ama bu öğütler pek bir 
anlam ifade etmez. Zira gençler hayat hakkında ne yeterli 
bilgiye ne de yeterli tecrübeye sahipler. Daha hayatın 
engelleriyle karşılaşmamış, (halk tabiriyle) tokatını yeme-
mişlerdir. Bu tür acıları tadan ana – babalar evladının ba-
şarılı olmasını ister ve kendi yaşadığı hayattan elde ettiği 
tecrübeleri anlatarak, evlatlarına aktarmak isterler. Fakat 
çoğunlukla başarılı olamazlar. Ben sana tavsiye yerine 
başka bir şey teklif ediyorum. En az on tane başarılı olan 
kişinin hayat hikayesini oku. O kitaplarda şunu görecek-
sin. Çok zeki olmalarına rağmen, başarılı olmak için yıl-
larca dizlerini kırmış ve büyük bir gayretle çalışmışlardır. 

“Neden böyle yapmışlar” diye 
merak ediyorsun. Bana göre birinci 
neden, yeteneklerini ve kapasitelerini 
görmek istemişler veya kendileri için 
“Ben neleri başarabilirim?” sorusu-
nun cevabını aramışlar. İkinci neden, 
gayelerini gerçekleştirerek başarının 
zevkini tatmak istemişler. Onların 
hiçbir zaman “şu lokantada yemek 
yiyemiyorum, şu elbiseyi veya oto-
mobili alamıyorum. Şöyle bir villada 
oturamıyorum, ya da bu sene neden 
tatile gidemedim” gibi dertleri ol-
mamış. Hedeflerine varabilmek için 
yaptıkları çalışmaları eğlence kabul 
etmişler. Onlar gece gündüz çalışır-
ken sıradan kişiler, onları anlayama-
mışlar, kimi alay etmiş, kimi kına-
mış. Fakat tarih bize gösteriyor ki, 
çalışanlar eserleriyle yaşarken halen 
diğerleri yok olup gittiler. 

Değerli kızım, eğlencenin bir 
tane tarifi ama bin tane anlamı var. Tembeller, vasat kişi-
ler, çalışkanlar, zekiler hepsi farklı anlam verirler eğlen-
ceye. Bazıları için zaman kaybı iken, bazıları için hayatın 
tadını çıkarmaktır. Kişinin yaşam şeklini hedefi belirler. 
Bütün bilgelerin ortak düşüncesine göre, “kişi hedefi 
kadar büyüktür”. Kişi kendine bir hedef koyar o hedefe 
ulaşmayı gaye edinirse, çalışmak ona asla zor gelmez ve 
yormaz. Hedefi olmayan kişilere değil çalışmak, yaşamak 
bile tat veya zevk vermez. Bu nedenle hayatları başlarına 
yük olur. Neden olmasın! Önlerinde nasıl kullanacakları-
nı bilmedikleri bir yığın zamanları var ve o zamanı nasıl 
dolduracaklarını bilemedikleri için can sıkıntısı içinde 
yaşarlar. Can kızım hayatın dili - dudağı yok, kimseyle 
konuşmaz. Ama gelmiş – geçmiş en adil yargıcıdır. Gay-
ret edene,  hayatı ciddiye alarak çalışanlara karşılığını 
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verir. Dikkat etmeyen ve umursamayanları da yerden yere 
vurur. İnsanlar yıllar geçtikten sonra bunu anlarlar ama iş  
işten geçmiş olur.

Değerli kızım, insanların çoğu mutluluk peşinde 
koşar. Oysa kişi hayatında sürekli mutluluk olmaz. Mut-
luluk, elde edilen başarının verdiği sevinçtir. O hayatın 
belli anlarında tadılır. Oysa huzur çok daha önemlidir. 
Huzur üzüntüsüz, dingin ve rahat yaşamak demektir. Hu-
zursuzluğun temel sebebi kötü arkadaş veya iş ortamıdır. 
Hayatla barışık olmayan, dengesini kuramayan kişilerin 
kendisine faydası olmaz ki başkasına faydası olsun. Bu 
tür kişilerle arkadaş olmak, huzursuzluk kapısından içeri 
girmektir. Tekrar çıkılır mı? Çıkılır. Ama çok büyük acılar 
çekildikten, bedeller ödendikten ve zaman kaybedildikten 
sonra çıkılır. Kötü arkadaşlıkların sonucu yılgınlık, bık-
kınlık, değer kaybı ve pişmanlıktır. Yukarıda bahsettiğim 
farkındalığın anlamını ve önemini bilirsen, sorumluluk 
sahibi sağlam karakterli ki-
şileri arkadaş edinir ve hu-
zurlu yaşarsın. Farkındalık 
arabanın farı gibidir, önünü 
aydınlatır, kaza yapmanı 
önler.

Farkındalık kadar 
önemli bir başka şey, hayal 
ile hayalciliğin arasındaki 
farktır. Kendimizden örnek 
vereceğim. Bildiğin gibi 
bir işletmemiz  ve oranın 
bir makine ihtiyacı var di-
yelim. Elimizdeki imkanlar 
o makinayı almaya yetmi-
yor. “Eksik kalan para için 
bankadan kredi mi çeksem, 
yoksa kazancımı biriktirerek 
mi tamamlasam?” diye otu-
rur hayal kurarım. Firmamız 
için hangisi uygunsa onu seçerim.(Başkaları planlama 
yaparım der.) Ama imkanım olmadığı halde bir uçak 
almayı düşünmem hayalcilik olur. Hayal kuranlar başa-
rırlar. Hayalcilik yapanlar ise batarlar. Çevrene bakarsan 
hayalcilerin ne kadar derbeder bir hayatları olduğunu sen 
de görürsün.

Değerli kızım, bir önemli detay daha vereyim. Aptal 
ile akıllı arasındaki farkı bilmeni istiyorum. Her ikisi de 
hayatın sunduğu imkanlardan faydalanmak ve güzel şey-
lere sahip olmak isterler. Aptal; “Gökhan’ın arabası var, 
Nilgün’ün villası var benim niye yok” diye sürekli sokra-
nır. Mal sahibi olanlara kızar, hatta onlardan nefret eder. 
Fakat çalışıp kazanarak almayı hiç akıl edemez. Akıllı 
ise; “Gökhan’ın arabası var, Nilgün’ün villası var, benim 
de olmalı” der. Ama bir şeye sahip olmak için mutlaka bir 
bedel ödenmesi gerektiğini bilir. Onun için gecesini gün-
düze çevirerek çalışır, terini akıtır, kazandığı para ile iste-

diğini alır. Hayata doğru teşhis koymak, başarının yarısını 
zahmetsiz kazanmaktır. Emek verilerek, hak edilerek 
kazanılan her şey, hem çok kıymetli hem de mutluluğun 
kaynağıdır.

Değerli kızım, ben senin babanım. Doğmana vesile 
oldum. Sana karşı sorumluluklarım var. Sen hayata atı-
lana ve ayaklarının üzerinde durana kadar sana yardımcı 
olmak (imkanlarım ölçüsünde) görevimdir. Bu görevimi 
severek, isteyerek yapacağım. Her baba gibi benim de 
senden beklentilerim var. Yine her baba gibi başarılı, 
şahsiyetli bir evlat olmanı ve beni gururlandırmanı bekli-
yorum.

 Şimdi en zor bölüme geldik. Bazı önerilerim olacak. 
Kabul eder, benimsersen beni çok mutlu eder ve ömrümü 
uzatırsın.

1. Okulun bitene kadar hafta içi evden çıkmayacak 
ve ders çalışacaksın.

2. Evine arkadaş 
almayacak, başkalarının 
evinde kalmayacaksın.

3. Görünüşünle değil, 
şahsiyetinle ve sağlam 
karakterinle ön plana 
çıkmayı tercih edeceksin.

4. Kendine değer 
vereceksin ki başkaları 
da sana değer versin. Zira 
kendini sevmeyeni başkaları 
hiç sevmez.

5. Yanlış arkadaş 
seçmeyeceksin.

Ben taş üretme ve pa-
zarlama işine girmeye karar 
verdiğim zaman, amcaların 
bana; “Taş işinde yüksek 
kazanç yok. Tanıdığımız taş 
ticareti yapanlar var. Yüzleri 

– gözleri toz, yakaları kirden kurtulmuyor. Sen de onlar 
gibi olursun, taş işine girme.” dediler. Ben de onlara; 
“Taş işinin önü açık, dikkatli çalışırsak para kazanırız. 
Sizden şunu istiyorum. –bu iş bizim kafamıza yatmıyor. 
Ama abimizin bir bildiği vardır. Bizim göremediğimizi 
kendisi görüyor olabilir- diye düşünün ve beni destekle-
yin” dedim. Onlar da mantıklarına uymadığı halde beni 
desteklediler. Gördüğün gibi o işten bu firma doğdu.  Bu 
örnekte olduğu gibi önerilerimden bazıları kafana yatma-
yabilir veya mantığına uygun gelmez. Şöyle düşünmeni 
istiyorum: “Bu önerilere, benim yaşımdaki birinin uyması 
zor. Fakat babam uzun bir hayat yaşadı ve hayat hakkında 
geniş tecrübeleri var. Tavsiyelerine uyarsam bana faydası 
olur” diye düşünür, hayatına uygularsan evreni bana hedi-
ye edersin.

Seni canından çok seven Baban
Yaşar Duran 
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Seyit Ali ERGEÇ

Osmanlı İmparatorluğu, milli tarihimizin inkâr edil-
meyecek bir parçasıdır. Öncelikle bu düşüncemizi ortaya 
koymayı faydalı buluyorum. Bugün hala sancılarını çekti-
ğimiz monarşiden cumhuriyete geçiş sürecinde toplumda 
derin kırılmalar yaşanmıştır. Mevcut düzende sahip olduk-
ları imkânları kaybetmek istemeyen kesimlerin direncinin 
yanında yeni ve bilinmeze tedbirli yaklaşanlar eklendiğin-
de Anadolu adına zor günler geçirilmiştir. Şüphesiz ulus 
devlet düşüncesi ile hanedan egemenliğinin temel alındığı 
devlet yönetim felsefesi konusunda ciddi görüş ayrılıkları-
nın yaşanması dönemin şartlarına bakıldığında normaldir. 
Ancak padişaha kul olunan modelden ülkenin vatandaşı 
olma saygınlığına erişilmesi hedefi halkta, kabul görmüş-
tür. Bazı istisnalar dışında tartışmaya kapatılmıştır. 

Osmanlı Hanedanı, kendi egemenliğini tesis ederken 
diğer Türk hanedan ve inançlarına karşı acımasız davran-
mıştır. Taht uğruna henüz yaşına yeni girmiş erkek çocuk-
lar kendi evladı olmasına rağmen onu boğacak kadar vic-
dandan uzaklaşılmıştır. Yapılan insanlık dışı uygulamalar 
alınan fetvalarla hukuki zemin sağlanmak istense de sür-
dürülememiştir. Devlet kurma yeteneği genlerine kadar iş-
lemiş diğer Türk hanedanları, Osmanlı Hanedanının ikbali 
için Evlad-ı Fatihan adıyla göçe mecbur edilmişlerdir. Va-
lide Sultanlar hep yabancı din ve meşrep mensuplarından 
türlü saiklerle seçilmiş,  sarayda üç Türkün bulunması teh-
dit olarak görülür olmuştur. Anadolu ihmal edilmiş, 600 
yıl egemenlik kuran Osmanlının mimari dokusu 200 yıl 
Anadolu’yu yöneten Selçuklu Hanedanının yanında sönük 
kalmıştır. Kısaca Osmanlı Hanedanı bizdendir ama bizim 
değildir, bizim gibi hiç değildir. 

Son zamanlarda Vahdettin’in ne kadar milli olduğu 
üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. Dini ve milli refe-
ransları ele alarak Vahdettin’i sahiplenen mahfillerin asıl 
gayesi Milli Mücadele ile hesaplaşmak olmuştur. Bunun 
karşısında ise imkânları kısıtlı ulus devleti savunan bir 
grup vatansever onurlu mücadele vermektedirler. Yapı-
lan dezenformasyonlarla, dünyada “başbuğ” ve “bozkurt” 
olarak görülen ve Türk Devletini kuran Mustafa Kemal 
bile milliyetçiler arasındaki hak ettiği ilgiye yeni kavuşa-
bilmiştir.  Gerçeği çarpıtmada bir sakınca görmeyen kimi 
zaman akademik ünvanlı yalan makineleri hala hedeflerini 
bırakmış değillerdir. Her gün yalanlarına yenilerini ekle-
yerek bir utanç dahi duymadan devam edebilmektedirler.  

Vahdettin, Anadolu’da kıvılcımı yakılan Milli Mü-
cadele ateşini söndürmek isteyen birisidir. Oyuna gele-
rek müfettiş olarak görevlendirdiği Mustafa Kemal’den 

silahların toplanması, askerin terhis edilmesi, Pontus eş-
kıyalarına karşı direnen halkın bertaraf edilmesi ve işgal 
güçlerinin isteklerinin uygulanması istenmiştir. Mustafa 
Kemal’in niyetinin anlaşılması üzerine birkaç hafta için-
de görevine son verilmiş, sonrasında askerlikle ilişiği ke-
silmiş ve hatta başıbozuklar diye suçlanıp ölüm fermanı 
Vahdettin’in imzasıyla verilmiştir. Vahdettin’in gözeti-
minde ayaklanmaları teşvik edip fetvalar alınmış, Anzavur 
gibilerine “paşalık” payesi verilmiştir.  Fatih’ten intikam 
almak için Beyoğlu’nda ata binerek İstanbul’un işgalinin 
ilan eden Fransız Maraşel d’Esperey’e yapılan görkemli 
tören Vahdettin’den daha çok İngiliz General Allenby’i 
rahatsız etmiştir. Vahdettin, İstanbul’un işgalini kabul et-
meyen Meclis-i Mebusan’ı 20 Aralık 1918’ de fesheden 
kimsedir. Aynı Vahdettin, işgale direnen yüzlerce vatan ev-
ladını önce Bekirağa Cezaevine hapseden ve bertaraf edil-
mek üzere Malta’ya sürgüne gönderen kişidir. Kut-ul Ama-
re savaşının muzaffer komutanı Ali İhsan Sabis Paşa’nın 
yargılanmak üzere Vahdettin’in oluru ile Malta’ya gönde-
rilmesini nedense bizim siyasal İslamcılar hep görmezden 
gelmişlerdir. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’i beraat 
etmesine rağmen Ermenilerin isteği ile defalarca yargı-
lanmasına izin veren ve alelacele idamını onaylayan bir 
acizdir. Vahdettin 1918’de 17 yaşındaki Ayşe Nevvare 
ve 1921’de 18 yaşındaki Nimet Nevzat hanımla 60 ya-
şında olmasına rağmen evlilik yapabilen kaygısız biridir. 
Bir diğer yönü ise saraydan 3000 altınla İngiliz General 
Harrington’un arabasıyla ayrılmadan önce gelecekte gü-
vence olması için İngiliz bankalarına para yatırmayı ihmal 
etmeyen kimsedir. Ne garip bir durumdur ki bugün millilik 
edebiyatı estirenler ve Vahdettin’i kahraman görenler de 
servetlerini İngiliz himayesine teslim etmektedirler. 

Vahdettin kötü dönemde yetkinliği tartışmalı biri 
olarak tahta oturmuş olabilir. Sevr’in imzalanması,  Mil-
li Mücadeleye vurulan darbeler, isyanların teşvik edilme-
si, vatanseverlerin idamı ve hapsedilmesi, Ermenistan’ın 
kurulmasının kabul edilmesi ve finalde İngilizlerin hima-
yesine muhtaçlığı kendisine yakıştırması kabul edilemez. 
Vahdettin’in bu kötülükleri bir Türk olarak bizler için de 
elbette onur kırıcıdır. Ancak bu onur kırıcı durumu kendisi 
“Müslümanların Halifesi Mehmet Vahidettin” diye hitap 
ettiği mektubunda General Harrington’a  “efendim” diye 
hitap ederek ve Papa’dan yardım isteyerek yaşamış olma-
lıdır. 

Vahdettin Kimdir?
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Tarih; geçmiş insan topluluklarının yaşayışlarını, kül-
tür ve medeniyetlerini, birbirleriyle ilişkilerini, belgelere 
dayanarak, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, yer ve zaman 
göstererek objektif olarak inceleyen bilim dalıdır.

Arkeoloji, kronoloji, cografya, paleografya, nümiz-
matik, epigrafya, antropoloji, filoloji ve etnoloji gibi yar-
dımcı bilim dalları tarihe ışık tutar.

Ülkemizde hemen herkesin ahkam kestiği bir alan-
dır tarih. Kimine göre övünç kaynağıdır kimine göre ise 
boş ve gerçek dışıdır. Tarihî olguları yücelten de yeren de 
aşırıya kaçar. Tarihî olguları neden-sonuç ilişkisiyle de-
ğerlendiremeyen insanların kafasında gerçeklerin yerini 
efsaneler alır. 

 Tarih, neden-sonuç ilişkisini temel alır; bugüne olduğu 
kadar geleceğe de ışık tutar.  
Bugünü anlamamız ve yo-
rumlamamız için referans 
olur. Bu özelliğinden dolayı 
her ne kadar “Tarih teker-
rürden ibarettir.”  denilse 
de tarih her zaman tekerrür 
etmez.

Zaman eksi sonsuzdan 
artı sonsuza doğru çizgisel 
bir harekettir. Bu çizginin 
üzerinde belirli bir kesiti 
yaşayan insan için zaman 
algısı mazi, hal ve atiden 
oluşur. Tarih biliminin ilgi 
alanı mazi yani geçmiştir. 

Tarihçinin objektifliği 
içinde sübjektiflik barın-
dırır. Objektif tarih, içinde 
duygu ve hislerin yer almadığı tarih anlayışıdır. Duygu ve 
hislerin düşünceyi etkilemesi önyargıdır. İnsanın duygu ve 
önyargılarından tamamen sıyrılması mümkün değildir.

Tarihçi olaylara ancak belgeler vasıtasıyla ulaşabilir. 
Tarihin alanına giren olay geçmişte kalmıştır. O nedenle 
tarihî olaylar gözlemlenemez. Tarihçinin elindeki belgeler 
geçmişten gelen kayıtlardır. Bu kayıtlar çoğu zaman dağı-
nık ve parçalar halindedir. 

Yakın zamanda gözler önünde gerçekleşen olaylar 
bile birtakım sır perdeleriyle gizlenmektedir. Hal böyley-
ken tarihçi gerçeğe nasıl ulaşacaktır? Görgü şahitlerinin 

ifadelerinde bile birbiriyle taban tabana zıt anlatımlar söz 
konusu olabilmektedir.

Tarihçi, ait olduğu toplumun kültürel ortamında yetiş-
miştir. Düşüncelerini ifade ederken kullandığı dil, bu kül-
türel ortamda şekillenmiştir. Tarihçinin duygu ve düşünce-
lerini şekillendiren dil, olguların anlaşılmasında etkilidir.

Tarihçi olguları yorumlarken yaşadığı toplumun kül-
türel ortamından ister istemez etkilenir. Tarihçinin incele-
me konusu yaptığı olgu ile arasında objektif kalmasını en-
gelleyen birçok etken vardır. Bu öznellik tarihçinin iradesi 
dışında ortaya çıkar ve gelişir.

Tarihçinin bilinçli bir şekilde objektifliği bir kenara 
iterek tamamen ideolojik kaygılarla tarihi çarpıtması bilim 
çevrelerince saygın bir çalışmanın sonucu olarak değerlen-

dirilmez fakat bu tür popüler 
ve etkileyici çalışmalar toplu-
mun belli bir kesimince kabul 
görebilir. Bu durum bilimsel 
anlamda o çalışmaya saygınlık 
kazandırmaz.

Tarihçi, geçmişe ken-
di yaşadığı dönemden bakar. 
Geçmişin olgularını inceler-
ken yaşadığı dönemle karşı-
laştırmalar yapar. Tarih geçmiş 
ile gelecek arasında bir köprü 
görevi görür. Geçmişi bilmek 
özgüveni artırır, geleceğe gü-
venle bakmaya sebep olur.

Hali yaşayan insan, en 
çok geçmişi merak eder. Geç-
mişteki olgulardan hareketle 
geleceğe dair birtakım öngörü-

lerde bulunur.  Tarih bilinci olmayan bir toplumun kimli-
ğini koruması mümkün değildir. Böyle toplumlar kültürel 
kimliklerini kaybetmeye mahkumdur.

Geçmiş hakkında gerçek ve sağlam bilgilerle donan-
mış insan, geçmişteki olaylardan ders çıkarır, geleceğe 
yönelik sağlıklı değerlendirmelerde bulunur. İnsan bilgiye 
açtır. Yaşadığı toplumu, çevresindeki insanları ve özellikle 
kendisini tanımak ister. Kendisinden önce yaşayan insan-
ların deneyimlerinden yararlanmak ister. Mustafa Kemal 
Atatürk”ün dediği gibi “Geçmişini bilmeyen toplumlar ge-
leceğine yön veremezler.”

TARİH VE TARİHÇİ

Hali yaşayan insan, en çok 
geçmişi merak eder. Geçmişteki 

olgulardan hareketle geleceğe 
dair birtakım öngörülerde 

bulunur.  Tarih bilinci olmayan 
bir toplumun kimliğini koruması 

mümkün değildir. Böyle 
toplumlar kültürel kimliklerini 

kaybetmeye mahkumdur.

Mehmet Necati DEMIRCAN
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 REFİK SAYDAM 
HIFZISSIHHA 

ENSTİTÜSÜ ÜZERİNE

Türkiye Cumhuriyeti Türk devlet geleneğine ve Türk 
milletinin maddi ve manevi değerlerinin şuuruyla kurul-
muştur. Avrupa’nın yüz elli yılda gerçekleştirdiği hukuk, 
sağlık, ekonomi, eğitim alanındaki gelişimi on beş yılda 
başarmıştır.

1923 yılında bir sterlin 763 kuruşa, 1938 yılında ise 
616 kuruşa denk düşmektedir.

Bu süreçte toplum sağlığıyla ilgili inkılaplar da ha-
yatımızla bütünleşmiştir. 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde 
“Türk temiz ve güneşli havayı sever.”, denilmek suretiyle 
sağlıklı olmanın ekonomik hayat bakımından önemine de 
değinilmiştir. 

Cumhuriyet’in ilk on yılındaki kurumsallaşma ve 
teşkilatlanma hızına son on yılda ulaşılamamıştır. Mil-
lileşme, eğitim, ekonomi ve sağlık yönünden insanı 
yüceltme felsefesi ve uygulamasında geri kalınmıştır.

Üreten Türkiye o dönemde yaşanmış ABD kay-
naklı bankacılık ve inşaat sektöründeki ekonomik bu-
nalımdan sıyrılmıştır. Yeni Türk devletinin savaşlar 
sonrası altyapısı henüz sağlanmışken ilk kurumsallaş-
ma adımlarından birisi de sağlık politikaları olmuştur. 

“Sağlık ve sosyal yardım konusunda izlediğimiz 
amaç şudur:

Ulusumuzun sağlığının korunması ve kuvvetlendi-
rilmesi, ölüm oranının azaltılması, nüfusun artırılması, 
sosyal ve bulaşıcı hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, 
bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya yetenekli 
bir halde sağlığına kavuşturulması. ”                   

Gazi Mustafa Kemal 1 Mart 1922

Günümüze baktığımızda Atatürk’ün sağlık alanın-
da yaptığı inkılaplar ve birikimin  100. yılında fedakar 
sağlık personeli sayesinde pandemi ile mücadele edecek 
durumda olduğunu ispatlamıştır. Aralık 2019’da Çin’in 
Vung şehrinde baş gösteren Covid-19 ülkelerin sağlık 
politikalarını test etme bakımından ibret verici olarak or-
taya çıkmıştır. Türkiye sağlık politikası yönünden yetersiz 
kalmış, buna karşılık Cumhuriyetin yetiştirdiği ne kadar 
takdir etsek, övünsek eksik kalacak sağlık kadrolarının 
özverili ve bilinçli çalışmaları sayesinde pandemiyi kont-
rol edebilme noktasına gelmiştir. 

Milli sağlık politikamızın durumu Korona salgını 
nedeniyle testten geçirilmiş, böyle bir döneme eğitim, 
ekonomi ve sağlık politikalarıyla hazırlıklı olmadığımız 
görülmüştür.

Milli mücadele günlerinde tifo, tifüs, kolera, trahom, 
verem-tüberküloz, sıtma, çiçek, frengi çok yaygındı. 2 
Mayıs 1920’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ku-
ruldu. Daha düzenli orduların kurulmasından önce sağlık 
politikaları şekillenmeye başladı. Cumhuriyet’in ilanı ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda kabullenil-
miş “devlet kimliği” toptan yenileşme ve çağdaşlaşma 
yolunu da açmıştı. Daha geniş tedbirler alınması için 
sağlık kuruluşlarının nitelikli sayıya ulaştırılmasıyla ilgili 
çalışmalar başlatılmıştır.

27 Mayıs 1928’de 1267 sayılı yasa ile Türkiye’nin 
ilk ve tek “halk sağlığı laboratuvarı” olan Dr. Refik Say-
dam Hıfzıssıhha Enstitüsü açıldı. Bu enstitünün amacı 
hızla yayılan hastalıklarla mücadele etmekti. Enstitü 
1931’de ağız yoluyla uygulanan ve çağın hastalığı olan 
BCG aşısı çalışmalarını başlatmış, 1932’de serum üreti-
mini de başararak ülke ihtiyacını karşılamış; aşı ithalatı 
durdurulmuştur. 

1933 Semple metodu ile kuduz aşısı üretimi yapıl-
mış, 1934’te İstanbul aşı hanesi enstitü bünyesine alın-
mıştır. Bu sayede çiçek aşısı üretilerek ihtiyacın tamamen 
karşılandığı görülmektedir. 1934’te enstitü bünyesinde 
farmakoloji şubesi oluşturularak yerli ve yabancı ilaçlar 
ile diğer hayati ilaçların kontrolüne geçildi. 1936’da Hıf-
zıssıhha okulu açıldı. 1937’de kuduz serumu üretilmesine 
geçildi. Aşı Serum Şube Müdürlüğü, difteri, tetanos, boğ-
maca gibi tedavi serumlarının üretildiği bölümdü. Sağlık 
alanındaki reformlar ile sıtmaya karşı devlet mamülü ki-
nin ilacı bütün Türkiye’ye ücretsiz dağıtıldı. 

Bütün bunlarla birlikte sağlık alanında çalışmalar 
yaygınlaştırıldı. 1922-1938 arasında 49 yasa ve 2 karar-
name çıkarıldı, 12 tüzük 21 yönetmelik yayımlandı. 13 
Mart 1924’te kabul edilen Köy Kanunu’na ek olarak “köy 
sağlık korucusu” bulundurmak zorunlu hale getirildi. 

Enstitünün başına Milli Mücadeleye katılmış Dr. Ad-
nan Adıvar, Dr. Refik Saydam, Dr. Rıza Nur, tekrar Refik 
Saydam, Dr. Mazhar Germen gibi mesleği doktorluk olan 
uzman şahsiyetler getirilmiştir. 

Kurumun yetki ve sorumlulukları ihtiyaçlar karşısın-
da değiştirilerek 4 Ocak 1941’de yeniden belirlenmiştir. 
İsmi 14 Aralık 1983 tarihinde “Refik Saydam Hıfzıssıhha 

Mustafa İLHAN
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Merkezi Başkanlığı” olarak değiştirildi. 

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ-
NÜN DİĞER BAŞARILI ÇALIŞMALARI

1942 yılında tifüs aşısı ve akrep serumu üretilmiştir. 
1948 yılından itibaren boğmaca aşısı üretilmiş, influenza  
virüsü, Newcastle virüsü, tavuk vebası üzerine araştırma-
lar başlatılmıştır.  1958’de frenginin modern yöntemlerle 
teşhisi, 1965 kuru çiçek aşısının üretimi, 1970 fibrinojen, 
albumin, ve gamma globulin üretimi, 1987 AİDS Araştır-
ma ve Doğrulama Merkezi’nin açılması, 1992 kan ürün-
lerinin viral inaktivasyonu enstitünün hizmetleridir.

Binası, Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarlık tarihinde 
büyük öneme sahip bir taş yapı örneğidir. Theodor Jost 
tarafından tasarlanmıştır. 

Enstitüyle paralel olarak Ankara, İstanbul, Sivas, Er-
zurum, Diyarbakır numune hastaneleri enstitünün uygula-
ma ve staj alanlarındandır. Bugüne kadar 
Türkiye’de devlet ve özel sektör hasta-
nelerindeki on binlerce sağlık, uzmanlık 
alanında çalışanların staj yeri olmuştur.

1920-1921 yıllarında Fransa, İngil-
tere ve ABD’ye çiçek aşısı, 1940 yılında 
Çin’e kolera, II. Dünya Savaşı sırasında 
çok sayıda ülkeye tifüs aşısı ihraç eden 
bu kurumun eksikliğini hissediyoruz. 
Kurum, büyük bir düşüncenin, ufuk öte-
sini gören bir dehanın eseridir.

HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ NE-
DEN KAPATILDI?

Edirne’de 1700’lü yıllarda çiçek 
aşısının bulunmasından 19. yüzyılda 
Tıbbiye Mektebi, 1881’de “memleket 
tabibi” adıyla hekimler atanması, 1839 

Karantina Örgütü sayesinde büyük tecrübe sahibi olun-
muştur. 1880 yılında salgın hastalıklara karşı İstanbul’da 
bakteriyoloji kurumlarının kuruluşu sağlık alanındaki 
çalışmalara çok iyi örneklerdir. 

 Türkiye’de İngiliz büyükelçisi Montagu’nun eşi 
Lady Mary Montagu’nun “İstanbul’da çiçek hastalığına 
karşı aşı denilen bir şey yapıldığıyla” ilgili sözleri engin 
ve zengin bir farmakolojik tecrübemizin olduğuna kanıt-
tır. 

 1990 yılıydı. Enstitünün başında merhum Prof. 
Dr. İ. Hakkı Gökhun bulunuyordu. Turgut Özal’ın liberal 
politikaları ve serumun ithalat yoluyla daha ucuza mal 
edilebileceği gerekçe gösterilerek Gökhun hoca’ya kamu 
kaynaklarının kötüye kullanımı suçlamasıyla davalar açıl-
mıştı. Bugün de bu mazerete sığınılmaktadır.

Enstitünün aşı üretimi 2004 yılında Bakanlar Kurulu 
kararıyla durduruldu. Kurumun tamamı 2 Kasım 2011’de 

Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı 
kararname ile kapatıldı.

82 yaşındaki emekli doktor Yaşar 
Aksoy diyor ki, “Elli yıl Amerika’da 
doktorluk yaptım. Bu enstitünün niçin 
kapatıldığını öğrenmek istiyorum. Orada 
çalışan bilim insanları ne oldu? Böyle bir 
koruyucu sağlık kurumu nasıl kapatılır? 
”.

Bu kapanıştan sonra Türkiye, ABD 
ve Avrupa Birliği projelerine yönel-
di. Graham Füller’in “Yeni Türkiye 
Cumhuriyeti” isimli kitabında yer alan 
“Atatürk’ün ve eseri olan Cumhuriyet’in 
yerine 2023 hedefleri gösterilerek 100. 
yılında yeni bir devlet kurmak.” fikri 
ortaya çıktı.

2008 Ağustos ayında Sağlık Bakanı 
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Recep Akdağ, ilerleme raporuyla “sağlıkta dönüşüm ra-
poru”  sebebiyle her kurumuyla dönüştürülen Türkiye’de 
bugün eksikliğini şiddetle hissettiğimiz bir enstitü tarih 
oldu. Hatta emperyalizmin istediği dönüşüm projeleriyle 
sağlıkta olduğu gibi eğitim, hukuk, ekonomide ağırlığı 
her gün artan çöküş “Yeni Kuruluş Anayasası” gibi söy-
lemlerle sürüklenişimizin arşivlik belgeleridir.

SONUÇ
Enstitünün kapatılışı, “dönüşüm projeleri”, devlete 

ait kurumları ve bürokrasiyi çökertme projeleridir. Ens-
titünün kapatılışı ne ilk ne de sondur. Bu uygulamalar 
devlet kültüründen yoksunluğun, liyakatin çökertilmesi 
anlamına da gelir.

Potansiyel insan gücümüzden, aydınlardan meydana 
gelmeyen bilgisizlik, yetersizlik, kurum inancını da yok 
eder. Dönüşümler yakın hedef olarak zengin tecrübe ye-
rine inandırılmışlığı, uzak hedef olarak bürokrasiyi görür.
Devletin bütün kadrolarını FETÖ gibi hainliğin emrine 
verenler tekrar tekrar düşünsün. Fikri kaynak ve tecrü-
beden yoksun dönüşüm huyundan vazgeçsin. Ülkemizde 
eğitim başta olmak üzere hukuk, ekonomi, sosyal hayatın 
kötü sonuçlarının belirginleştiği bir ülkede yaşar olduğu-
muz unutulmasın.

Reform ve dönüşümlerle nereye geldiğimiz bellidir. 
Özgürlük, demokrasi, insan hakları, salgınlar bize ilim, 
akıl, düşünce dünyamızda ortak değerleri yüceltmenin 
önemini ortaya koymuştur. 

 9-12. yüzyıllar arası Türkistan Türk-İslam mede-
niyetinin coğrafyasıdır. İbn-i Sina bin yıl önce bakın ne 

diyor:
 “Salgın hastalıklar için buyruktur:
● Ellerini onat yu---------> Ellerini iyice yıka-----> 

TEMİZLİK
● Galebeliğe girme------> Kalabalığa girme-----

>MESAFE
● Selami uzaktan vir----> Selamı uzaktan ver
● Eyu yi eyu iç------------> İyi ye iyi iç
● Hasta isen yatıvir------> Hasta isen yatıver
● Taşra çıkma yüzin ört-> Dışarı çıkma yüzünü 

ört→ MASKE

6-12. yüzyıllar, 16. yüzyıl Türk asrı olmuştur. Türk 
kültüründen gelmeyenler tehlikeli birer silah haline gel-
miş insanlardır, 21. yüzyılın Türk asrı olması için de bir 
zorlukturlar.

1958 yılından başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrenciliğimizde olduğumuz aşılar bu enstitünün ürün-
leriymiş… Halk sağlığı koruyucu hekimlik gibi sağlıklı 
toplum çabaları sayesinde devam ettirilmiştir. 

1984-89 arasında Belediye başkanlığım yıllarında 
“Yeşilhisar içmeceleri” şifalı suyunu ve içme suyu analiz-
leri için gittiğim bu taş bina bana hep güven vermiştir.

Aşı üretimini bir merkezden yönetme güçlüğü yaşa-
dığımız bu yıllarda Cumhuriyet’in aklın, ilmin ışığında 
meydana getirdiği temel kurumlarla derdiniz ne?.. Dönü-
şüm yok etme projeleriyle ne sonuçlar aldığımız ortada 
iken, yerine yenilerini devlet olarak ortaya koyamamış-
ken işe yaramaz alışkanlıklardan vazgeçmek zamanıdır.
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Osmanlı Devletinin ölüm fermanı olan Mondros 
Mütarekesi bir yönüyle İtilaf Devletleri’nin “Şark 
Meselesi’’ni halletmeleri anlamını taşıyordu. Bu amaçla 
derhal Mütareke’nin hükümlerini uygulamaya koyuldular. 
Çünkü böyle bir fırsatı yüzyıllar boyu bekleyerek yakala-
mışlardı. 

Bu Mütareke’nin maddelerine göre; İstanbul ve Ça-
nakkale Boğazlarındaki istihkâmları, İtilaf Devletleri’ne 
teslim edilecek, mühimmat ve taşıtlara el konulacaktı. 

Mütareke’nin 7’inci maddesine göre, herhangi bir 
stratejik noktayı güvenliklerini tehdit gerekçesiyle işgal 
edebileceklerdi. İşte bu hükümler doğrultusunda ve itilaf 
devletlerinin talebi üzerine Osmanlı Harbiye Nezareti, 
Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı’nın Anadolu 
yakasındaki askeri birliklerimizden 14’üncü Kolordu ile 
55’inci Tümen Gelibolu’dan Tekirdağ’a; 49’uncu Tümen 
Malkara’dan Kırklareli’ne; 60’ıncı Tümen Eceabat’tan 
Keşan’a kaydırıldı. Bu uygulama sonucu, Çanakkale Bo-
ğazı savunmasız hale geldi ve İngilizler tek kurşun atma-
dan 16 Kasım 1918’de İstanbul’u işgal ettiler.

15 Mayıs 1919’da da Yunan Ordusu İzmir’e asker 
çıkardı. İşgal ettikleri yerlerdeki silah ve cephaneliklere 
el koydu.

M. Kemal Atatürk’ün bü-
yük eseri Nutuk’ta “Akbaş kah-
ramanı kaymakam’’ diye övdü-
ğü; Köprülülü Hamdi Bey 1886 
yılında Üsküp Vardar’a bağlı 
Köprülü kasabasında doğdu. 
Hamdi Bey, cesareti, çalışkan-
lığı, üstün hizmet anlayışı ile 
sivrilmiş, vatan borcunu canı 
ile ödemiş, şehit Mülki İdareci-
miz, işgalci İtilaf Devletleri ile 
mücadele için eski askerler ve 
kahraman vatanseverler tara-
fından kurulan Kuva-yı Milliye 
öncülerinden olan bir kahra-
mandı. İlköğrenimini doğduğu 
kasabada, orta öğrenimini 
Üsküp İdadisinde yaptı. Yükse-
köğrenimini İstanbul’a gelerek 
Mülkiye’de tamamladıktan 

sonra İhtiyatı Zabit Mektebi’ne(yedek subay okulu) girdi 
ve 1911 yılında asteğmen olarak mezun oldu. 

Kosova’da maiyet memuru olarak göreve başladı. 
Balkan savaşına asteğmen olarak orduya katıldı. Kuma-
nova Cephesi’nde Sırplara karşı savaştı. Vardar Ordusu-
nun bozguna uğraması üzerine 200 kişilik bir kuvvetle 
çarpışa çarpışa, çete savaşı yaparak Edirne’ye Şükrü Paşa 
kuvvetlerine ulaştı. 

Hamdi Bey 10 Temmuz 1913 ‘te Edirne’nin kurta-
rılmasından sonra Edirne polis müdürlüğü idari bölüm 
başkanlığına getirildi. Birkaç ay sonra Demirköy Kayma-
kamlığına atandı. Bu görevde iken Bulgar ve Sırp komi-
tacılarına karşı kahramanca mücadele etti. 1915 yılında 
Malkara, 1916 yılında Keşan, daha sonra Sındırgı, 13 
Temmuz 1917’de de Edremit kaymakamlığına atandı.

Hamdi Bey, Edremit kaymakamlığı görevindeyken 
Yetimler Yurdu ve Edremit İdman Yurdunu kurdu. İlçede 
matbaa da kurarak gazete çıkardı. Elektrik getirtmek için 
etütler yaptırdı. İlçenin İmar planını çizdirdi, kanalizas-
yon işini başlattı.

Hamdi Bey, millici duruşu sebebiyle ve ‘’ Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası’’nın baskılarıyla 5 Nisan 1919 tarihinde 
Damat Ferit Hükümeti tarafından kaymakamlık görevin-

den azledildi. Dahiliye 
Nezaretinden tutuklama 
emri de çıkartıldı. Ham-
di Bey, tutuklanmaktan 
yakın arkadaşı olan Ba-
lıkesir Mutasarrıfı Hilmi 
Bey sayesinde kurtul-
du. Bir süre Ayvalık’ta 
172’inci Alay Kuman-
danı Ali Çetinkaya’nın 
yanında, bir sürede de 
Burhaniye’de akraba-
larının yanında kaldı. 
Daha sonra Balıkesir’de 
kurulmuş olan Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti’nde fa-
aliyetlere başladı. Burada 
Mahmut Esat Bozkurt, 
Vasıf Çınar, Mustafa Ne-
cati ve İngiliz Kemal’le 

“Bu yaptıklarınızın 
hesabını mutlaka 

vereceksiniz. 
Kuva-yı Milliye 

yalnız ben değilim. 
Kuvay-i Milliye 

bütün millettir. O 
ölmeyecektir.’’

Turan ZORLU

MUSTAFA KEMAL’İN 
KAHRAMANI
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birlikte çalıştılar. 
Hamdi Bey, Balkan Savaşına katıldığında Teşkilat-ı 

Mahsusa’ya girerken yaptığı yemin gereği,( görevden 
alınsa dahi kendisini vatan savunmasında görevli kabul 
ettiği için) mücadeleye devam ediyordu.

Gittiği yerlerde gençlerle buluşuyor, halkı 
M.Kemal’in etrafında birleştirerek vatanın kurtarılmasın-
da görev almaya çağırıyor, mitingler düzenleyerek halka 
ümit veren konuşmalar yapıyordu. 

Mustafa Kemal Paşa, Köprülü’yü fark etti. Gerçek-
leştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik telgrafları gönde-
rerek kutladı. Merkez Heyeti, Hamdi Bey’e farklı farklı 
görevler verdi. Hamdi Bey ise, doğrudan cephede görev 
almak istiyordu. 

O günlerde Yunan’ın Ege’de ilerleyişi ve Anzavur 
Ahmet tehlikesinin artması yüzünden, hem Milli Müca-
dele veren Ordu hem de Kuva-yı Milliye güçleri silah ve 
cephaneye büyük ihtiyaç duyuyorlardı. Bu ihtiyaçların 
giderilmesi için bin türlü çare aranıyor ama buluna-
mıyordu. Bu topraklarda çok cephane vardı. Gelibolu 
Yarımadası Akbaş koyundaki “Akbaş cephaneliği’’ de 
bunlardan biriydi. Ancak bu cephanelik İngiliz ve Fransız 
işgal kuvvetlerinin kontrolü altındaydı. Bu cephaneliğe el 
konulması fikri böyle bir ortamda Hamdi Bey tarafından 
gündeme getirildi. Bölgedeki 61’inci Tümen Komutanı 
Kazım(Özalp) Bey’in de desteği alındı. 

Dramalı Rıza, köylü kıyafetleri giyerek bölgedeki 
işgalci askerlere tarımsal gıdalar satmak bahanesiyle 
cephanelik çevresinde incelemeler yaptı. Düşman asker-
lerinin nöbet değişimini, devriye gemilerinin saatlerini, 
telefon hatları gibi bilgileri tespit etti. Biga’ya döndüğü 
gün Hamdi Bey ile baskın planını kesinleştirirler. 

Hamdi Bey, Mülkiye’den arkadaşı olan Lapseki Kay-
makamı Hasan Basri Bey’le görüşüp yardım istedi. Böy-
lece depodan ele geçirilecek olan malzemenin nakliyesi 
için gerekli olan deniz araçları temin edilmiş oldu. Dra-
malı Rıza çevre köylerden hem baskın hem de sevkiyatın 
hızlı bir şekilde yapılması için adamlar topladı.

 Baskın tarihi olarak 26/27 Ocak 1920 gecesi seçildi. 
Gecenin ilerleyen saatlerinde Dramalı, otuz kadar ada-
mıyla Akbaş Cephaneliği garnizonunu bastı. Senegalli 
sömürge askerleri hiçbir direniş gösteremediler. Kayık 
ve motorlar Akbaş Koyu’na yanaştı. Silah ve cephaneler 
yüklendi. İngiliz devriye gemilerine yakalanmadan Ana-
dolu kıyısına taşınan cephaneler karadan Yörüklerin yar-
dımıyla iç kesimlere sevk edildi. 

Hamdi Bey, Kazım (Özalp) Bey’e cephaneliğin alın-
dığını bildirdi. Kazım Bey’de M. Kemal’e bildirir. M. 
Kemal Paşa Heyet-i Temsiliye namına 29 Ocak 1920’de 
Balıkesir’de bulunan 61’inci Tümen Komutanı Kazım 
(Özalp) Bey’e gönderdiği telgrafta Hamdi Bey’e Akbaş 
baskınından dolayı teşekkürlerini iletmesini ister. 

Akbaş olayının duyulması üzerine İngiliz yönetimi 
ve İstanbul hükümeti küplere biner. Olayın faillerinin 

yakalanması için bölgeye Anzavur Ahmet birlikleri sevk 
edilir. Hamdi Bey, cephanelerin saklandığı Yenice ka-
sabasına giderken, İnova Köyü camisinde dinlenirken, 
Anzavur Ahmet’in adamlarından Gavur İmam çetesi tara-
fından 17 Şubat 1920’de camide tutsak edilir. 

Bulgar, Sırp çetelerinin, Yunan askerlerinin yapmadı-
ğı şekilde bin bir işkence ile kendilerini Hilafetin Ordusu 
olarak niteleyen caniler tarafından vahşice şehit edilir. 

T.Cumhuriyeti’ne giden yolun en önemli aşaması 
olan Kurtuluş Savaşı’nın, Kuvay-i Milliye’nin fedakar 
kahramanlarından biri olan Hamdi Bey’in yakalandığında 
söylediği şu son sözleri tarihe mal olmuştur; “Bu yap-
tıklarınızın hesabını mutlaka vereceksiniz. Kuva-yı 
Milliye yalnız ben değilim. Kuvay-i Milliye bütün mil-
lettir. O ölmeyecektir.’’

Hamdi Bey’in cansız bedeni ayaklarına ipler bağ-
lanıp sürüklenerek,18 Şubat 1920’de Biga’ya getirildi. 
Çarşı ve sokak aralarında sürüklendi. Halka Kuvay-i Mil-
liye’cilerin sonu böyle olacak diye gözdağı verildi. Ham-
di Bey’in naaşı 5 gün sokak ortasında kaldı.14. Kolordu 
komutanı Yusuf İzzettin Paşa, Biga’ya gelerek şehidi def-
nedilmesini sağladı. Bu eyleminden dolayı, vatan haini 
Anzavur Ahmet, İngilizler tarafından 5000 İngiliz altını 
ile ödüllendirildi.

M. Kemal Paşa, Nutuk’ta  Akbaş baskını ve Ham-
di Bey hakkında geniş açıklamalarda bulunur ve ondan 
“Köprülü Hamdi Bey adında kahraman bir arkada-
şımız’’ diye söz eder. Atatürk, Hamdi Bey’i nitelerken 
kahraman sözcüğünü bilinçli olarak kullanmıştır. Kah-
raman: Gençliğinden, hayallerinden, beklentilerinden ve 
sevdiklerinden vaz geçerek ortaya çıkıp canı pahasına bir 
doğruyu yaşatmaya çalışan insandır. Kahraman unvanını 
hak eden bu önemli şahsiyet Hamdi Bey’in hayatını ince-
lediğimizde özel bir dikkat ve heyecanı hak ettiği bir ger-
çektir. 34 yıllık kısacık hayatı renkli ve fırtınalı anılarla 
doludur. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun.

Dramalı Rıza Bey
İstiklal Savaşımızın isimsiz kahramanlarından biri de 

Dramalı Rıza Beydir. Akbaş baskınında çok büyük emeği 
geçmişti. O’nun mücadelesinden bir kesit şöyledir: Ham-
di Bey’in şehadetinden sonra Yenice’de cephaneleri ko-
rurken Anzavur Ahmet ve Gavur İmam’ın kuvvetlerince 
Dramalı Rıza Bey’in etrafı sarıldı. Teşkilatı Mahsusa’da 
eğitim almış Dramalı Rıza 40 kişi ile 200 kişilik Anza-
vur kuvvetlerine karşı 4 gün süren bir çatışmadan sonra, 
Anzavur’un eline geçmemesi için silah ve cephanelerini 
ateşe verip imha etti. Bin bir eza ve cefa ile elde edilen 
bu malzemeyi kendi eliyle yakmasını bir türlü içine sin-
diremeyen Dramalı kendini affettirmelerinin çarelerini 
aramıştır. Halbuki o koşullarda başka bir çare yoktur. Ya-
pılması gerekeni yapmıştı. Rıza bey, Hamdi Bey’in şeha-
detine çok üzülmüştü ve bunların sebebi olarak gördüğü 
Damat Ferit’i öldürmek için İstanbul’a gider. Saray çev-
resinde inceleme yaparken bir ihbar sonucu yakalanarak 
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29 yaşında idam edilir. Nihal Atsız’ın dediği gibi:
“Adsız şansız olsa da, en büyük kahramanlık;
Göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir.’’
Milli Mücadele ve Saray
Günümüzde ‘’Vahdettin hain mi değil mi?’’ tartışma-

ları yaşanmaktadır. İşgal edilen bir ülkede vatanı kurtar-
maya çalışanlara engel olmak, düşmanla işbirliği yapmak; 
gaflet ve dalaletin önüne geçerek ihanet noktasına gelirse, 
bunu yapanlara hain denir. Bu açıdan baktığımızda aşa-
ğıda ismi geçen kişilerin hain olup olmadığına siz karar 
verin:

1. Sadrazam Da-
mat Ferit: İngiliz amiral 
Calthorpe’e yazdığı mek-
tupta ‘’padişah ve benim 
yegâne ümidimiz Allah’tan 
sonra İngiltere’dir.’’

2. Sadrazam Salih Paşa: 
‘’İngiltere’ye direnip dur-
mak gereksiz ve tehlikeli-
dir. ‘’

3. Hariciye nazırı Mus-
tafa Şerif paşa: ‘’Kendim, 
kabinedeki arkadaşlarım, 
Sultan ve geniş bir halk 
kitlesi adına katiyet ve 
ciddiyetle temin ederim ki 
umumun arzusu İngiltere 
tarafından idare edilmek-
tir.’’

4. Harici Nazırı Sefa 
Bey: İngiliz yüksek komise-
rine yazdığı mektupta ‘’Os-
manlı Hükümeti Ermenile-
re toprak verilmesini kabul 
ediyor.’’

5. Yazar ve Nazır Ali 
Kemal: ‘’Bu ülkedeki ya-
bancı askerler Teşkilat-ı 
Milliye’den bin kere daha 
iyidir.’’

6. Sait Molla: (Yazar İngiliz Muhipler Cemiyet Baş-
kanı) ‘’ Anadolu’daki milliyetçi hareket boşa gitmeye 
mahkumdur.’’

7. Yazar Refi Cevat Ulunay:  ‘’Yunanistan kısa za-
manda M. Kemal Kuvvetleri denen çapulcuları tama-
men tepeleyecektir.’’ ‘’Anadolu ile değil Yunanistan’la 
anlaşmalıyız.’’ 

8. Anzavur Ahmet: ( Kuvayı Muhammediye Birlik-
leri Komutanı) ‘’Padişah, Yunanlarla harp edilmesine 
razı değildir. Yunanlılar bizim dostumuzdur… Onlara 
silah çekmek küfürdür.’’

Din Adamları:
1. Şeyhül İslam Dürrizade Abdullah: ’’Padişahın 

izni olmadan yabancı askerlere karşı duranları, 
asker ve para toplayanları tek tek veya topluca öl-
dürmek İslam’ın  gereği ve görevidir. Milliyetçileri 
öldürenler gazi sayılır, bu yolda ölenler şehit.’’ Şeyhül 
İslam’ın verdiği fetvalar İngiliz ve Yunan uçaklarıyla 
tüm Anadolu’ya atıldı ve işbirlikçi yandaş gazetelerde 
yayınlandı. Dürrizade Abdullah, Milli Mücadele önderi 
M. Kemal ve diğer Kuvay-i Milliye’ciler hakkında ölüm 
fetvasını yazdı. Sadrazam Damat Ferit imzaladı, Vahdet-
tin yürürlüğe koydu. Kurtuluş savaşının kazanılmasından 
sonra Türk düşmanı Şerif Hüseyin’e sığındı.

2. Şeyhül İslam Mustafa 
Sabri: ’’Benim elimden gelse 
Türkleri Arap yaparım; vak-
tiyle Araplaşmamış olmaları-
na da çok eseflenirim…’’

3. Divitli Eşref Hoca: ’’İn-
gilizlere meydan okuyoruz. 
Bu en büyük küfürdür.’’

4. Delibaş Mehmet: ‘’ 
Kim Kemalci milliyetçilerle 
birlikte Yunan’a karşı gelirse 
şer’an kafirdir.’’  demişler ve 
bu sözlerinin gereğini yapmış-
lardır. (adı geçen din adamla-
rının İslam’ı yorumlamalarına 
dikkatinizi çekmek isterim.)

Son olarak son Osmanlı 
Padişahı Vahdettin’den bahset-
mek istiyorum: 

Vahdettin: ‘’İngiliz ulusu-
na karşı beslediğim sevgi ve 
hayranlık duygularımı ba-
bam Sultan Abdülmecit’ten 
miras aldım. Ümidimi 
Allah’tan sonra İngiltere’ye 
bağladım.’’ (Miras ve ümide 
dikkat!)

Vahdettin’in İngiliz işgal 
komutanına hitaben ‘’dersaa-
det işgal orduları başkuman-

danı general Harrington cenaplarına’’ diye başladığı 
mektubunda ‘’ son hadiseler üzerine hürriyet ve haya-
tımı tehlikede görmekteyim. Osmanlı saltanatı ve İs-
lam hilafeti üzerindeki ırsen haiz bulunduğum meşru 
ve mukaddes haklarımı tamamiyle muhafaza etmek 
şartıyla hayatımın muhafazasını en çok Müslüman 
tebaa ya malik olan İngiltere imparatorluğundan bek-
liyorum.’’ ifadesini kullanmıştır. 16 Kasım 1922

Bu mektup Vahdettin’in kaçarken yaptığı iltica tale-
bine ilişkin resmi vesikadır ve Osmanlı arşivlerindedir.

Hitler’in bile intihar erdemini gösterdiği düşünüldü-
ğünde ne kadar acı bir son. 
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Dünyada her şey gelişerek devam ediyor; başta bilim 
olmak üzere, eğitim, sağlık, ekonomi, sanayi, insanın in-
sana bakışı, eleştirinin önemi, denetleme, değerler dünya-
sı… Bunlar içinde kesinlikle arkaya atılamayacak olan bir 
şey daha var ki o da yönetim biçimleri / insanların nasıl 
yönetileceği ile ilgili gelişmeler.

Tarihçilerimiz Türklerin geri kalış nedenlerini sayar-
larken bilim, ekonomi, askerlik vb. en önemli  geri kalış 
konuları olarak görürlerken, yönetim biçimini genellikle 
ıskalarlar ya da daha arkaya iterler. Bilim ve ekonomi el-
bette çok önemli ve imparatorluğun dağılmasında başlıca 
etkenlerdendir, ama bilim ve ekonominin de sonunda ge-
lip dayandığı yer, yönetimle, yönetim biçimiyle, kaynak 
ve insan kullanımıyla ilgilidir. İmparatorluğun ortak akıl 
doğrultusunda yönetilmesi halinde daha uzun ve gönenç 
içinde yaşayacağı her aklı kılavuz yapmış kişinin onayla-
yacağı bir gerçektir.? Devletleri sürekli tek kişinin yönet-
mesi ve o tek kişilerin hep akıllı ve kurallara sadık kişi-
lerden olması ihtimal dahilinde olabilir mi? Bir devlet, bir 
kişi / bir kahramanın, öncülüğünde kurulduğu gibi pek ala 
bir deli/bir hain eliyle de yıkılabiliyor.

Bu sakıncaları o yıllarda gören, devleti iyileştirmeyi 
düşünen Osmanlı aydınları olmamış mıdır? Olmuştur tabii 
ki, hem de birçokları. Ama kimi engellenmiş, kimi de ne-
reden başlayacağını tam bilemediği için başarısız olmuş-
tur. Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet’in ilanı bu 
çabaların tarihte kalmış başarısız örnekleridir.

Büyük Atatürk, mükemmel bir tarih bilincine sahip ve 
çok iyi bir tarih okuyucusudur.  O, Tanzimat’la başlayan 
süreci çok akıllıca analiz etmiş, dünyanın gidiş yönünü 
hakkıyla kavramıştır. Bu düşüncedir ki onu köktenci dav-
ranmaya itmiştir. Bir adım ileri atıp, iki adım geri giderek 
gelişmiş dünyayı yakalamanın mümkün olamayacağını 
anlamış, Tanzimat, İslahat ve Meşrutiyet’i ise bizzat gör-
müştür. O aynı zamanda bir Türk milliyetçisi olduğu için, 
milleti merkeze oturtmadan ve ona gereken değeri verme-
den de bir çabanın amaca ulaşamayacağını biliyordu. Çün-
kü çok milletli imparatorlukta yaslanacak bir taban yoktu. 
Bütün bunları kafasında bir satranç ustası gibi değerlen-
dirmiş ve bu doğrultuda kendine kararlı bir yön tayin et-
miştir. Yavaş ve sabırlı, ne vaktinden önce davranmış ne 
de vaktini kaçırmıştır. Kervan yolda dizilir anlayışı onun 
mantığına terstir. Sivil hayatı da bir savaş alanı gibi görüp 
bir kurmay kafasıyla atacağı her adımı önceden tasarlan-
mıştır. Onu savaşta ve barışta başarılı kılan baskın özellik 

de budur.
Dünyanın ileri ülkeleri/milletleri göz kamaştırıcı bir 

zenginlik ve refah içinde yaşarken, mutluluğun tadını çı-
karırken ve yurttaşları insan olmanın onurunu duyarken, 
neden Türk milleti sefalete mahkum ve söz hakkından 
mahrum olarak kalsın? Bu durum tüm milliyetçiler için  
milliyetçiliğe ve adalet duygusuna aykırı düşmez mi?. Bu 
hal, aynı zamanda bir milletin temel haklarından feragat 
ederek kendini diğer milletlerden aşağı görmesinin zımni/
sessiz bir ikrarı sayılmaz mı idi? O’nun için Türkleri hiç 
kimse bu padişah da olsa bu konuma itemez ve bu konum-
da tutamazdı. Bu çerçevede düşünen birinin varacağı yer 
elbette: “Türk milletinin tabiat ve şiarına en mutabık idare 
şekli cumhuriyettir” olacaktı. Devlet yönetimine tüm Türk 
milletini ortak edecekti.

O, bunu birçok savaşlardan sonra 29 Ekim 1923 ‘de 
gerçekleştirdi, Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet, bütün 
imkansızlıklara rağmen zaferi kazanan Türk milletine, öz 
meclisince verilmiş bir armağan, bir ödüldür. Cumhuriye-
tin ilanı ile birlikte her yurttaş –kadınlar da dahil- seçme 
ve seçilmede eşit kabul edildi, yönetime ortak edildi. Artık 
koskoca bir millet bir sultanın, padişahın merhametine tes-
limden ve kul olmaktan – değersiz olmaktan- kurtuldu ve 
kendi kaderini kendi elleriyle çizme onuruna erişti.  Bunu 
kulluk zihniyetinden kurtulamamış ve dünya ile ilişki-
si kesik bazıları bir ihanet olarak yorumlasalar da. Ama 
aydınlık bir kafa taşıyan, uygar dünyayı tanıyan her Türk  
“Cumhuriyet”i gecikmiş, alkışlanacak bir başarı olarak ka-
bul etti ve onu candan benimsedi. Bu girişim sağduyulu 
tüm bireyler için aynı zamanda bir hakkın teslimiydi.

Bu moral ve coşkunlukla gelişmenin tüm araçlarından 
yoksun ve savaşla yerle bir edilmiş bir ülke dünyayı hay-
retler içinde bırakacak bir ilerleme atılımı gerçekleştirdi. 
At, araba, kağnı bulmakta sıkıntı çeken yoksul Türkiye, 
birçok sanayi kuruluşu ve uçak yapar hale geldi. Eğitim ve 
sağlıkta ihtiyaçlara uygun çözümler hemen uygulamaya 
sokuldu ve bunların sonucu olarak devletler ailesi içinde 
hak ettiği onurlu bir konuma geldi. Doğu’nun ve Batı’nın 
birçok halkları bu duruma imrendiler ve genç Türkiye’yi 
taklide çalıştılar.

Cumhuriyet, Atatürk ölünceye kadar benzetme uygun-
sa, ilerleme ve gelişmede koştu, o öldükten sonra durakla-
dı ve 1950’li yıllardan/çok partili dönemden sonra Atatürk 
zihniyeti terk edilerek, idare-i maslahatçı, dini ve siyaseti 
istismar eden bir kesim baskın çıktı, söz sahibi oldu. Bu 

Ali ÖZBEK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
100 YAŞINA BASARKEN         
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bozuk zihniyet –ne yazık ki- bugünlere dek hükmü ferma-
dır ve geri kalışımızın temel sebebidir. Bunlar kendi ko-
numlarını korumak için milletin gerçek ihtiyaç ve mesele-
lerini bir kenara itmiş, bazı karanlık zihniyet ve grupların 
gönlünü hoş tutmayı kendilerine ilke bilmişlerdir…

Cumhuriyet kurulduğundan bugüne iki büyük düşman 
ona ayak bağı olmuş ve onun gelişmesini ciddi biçimde 
engellemiştir: Bölücülük ve irtica. Bölücülükle mücade-
lede çok partili hayattan sonra da hükümetlerin kararlı bir 
tutum takınmalarına karşın sonuçta yine de tam bir başarı 
elde edilememiştir. Bu süreç devam ediyor. Ellili yıllardan 
sonra irtica ile mücadele konusunda da aynı şeyleri söyle-
mek bizi mutlu ederdi ama ne yazık ki tam tersi bir durum 
Türkiye’nin adeta kaderi olmuştur. 2002 yılına kadar gelen 
çoğu iktidarlar irticai zihniyetin açık/kapalı destekçileri ya 
da bizzat o zihniyetin için-
den gelerek devlet gücünü 
kendi hesaplarına kullanma-
yı başarmışlardır. Bunlarla 
kesintili -kararlı-gevşek- 
bir mücadele esas alınarak 
Cumhuriyet’in temel ilkeleri 
korunmaya çalışılmıştır..

2002 yılında iktidarı 
eline alanlar, Cumhuriyet’e 
daha cepheden saldırmış, 
açık ve şedit bir düşmanlı-
ğın temsilcileri olmuşlardır. 
Anayasa, yasa, halk iradesi, seçimler, adalet, mahkemeler, 
eğitim kurumları, askeriye, kadın hakları, çocuk hakları, 
dine bakış açıları vb. hepsi hırpalanmış, yaralanmış, terk 
edilmiş ve bir bumerang gibi hançerini varlık sebepleri 
Cumhuriyet’e yöneltmişlerdir. Bunlar Cumhuriyet’in fazi-
letini, Cumhuriyet’in zaafı olarak anlamışlardır. Gün geç-
mesin ki, Türklüğe, Cumhuriyet’e, Atatürk’e, akla, bilime 
aykırı bir şey yapılmasın. Sözleriyle, eylemleriyle, kılıkla-
rıyla, kıyafetleriyle Türklerin geleneklerine, Cumhuriyetin 
temel ilkelerine, uygarlığa ve ahlaka aykırılığın örneğini 
sergilemedikleri tek gün yok. Osmanlılık, halifelik, şeriat, 
Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı ağızlarında sanki, sakız 
olmuş arsız arsız çiğnemeye devam ediyorlar. Bu durum 
devlet için bir milli güvenlik meselesidir. 

Bu anlayıştaki birileri için Cumhuriyetin 100’üncü 
yılı ne ifade eder? Böyle bir yıldönümünü kutlarlar mı, 
kutlarlarsa samimiyetlerine inanılır mı? Yıkmak için uğ-
raştıkları bir yönetim sisteminin doğuşunun yıldönümünü 
hakkıyla kutlamalarını bu kesimden beklemek mantıklı 
mı? Yasak savma olarak üç-beş resmi törenle işi geçiştire-
cekler. Belki bunu da yapmazlar ama, yakında seçim var 
ve bazı “sazanları” ağlarına düşürmek için buna mecbur-
lar. Ne yazık ki kandırıyorlar ve her seferinde bunlara kan-
maktan da adeta keyif alan kemikleşmiş bir grup var! Bu 
yapıyı ayakta tutan ne din sevgisi, ne vatan sevgisi, ne hiz-
met aşkı; sadece çıkar birliği ve cehalettir. Çıkarcılığın ve 
cehaletin koalisyonu. Cahiller bunların olmazsa olmazıdır. 
Bunu bazen de ikrar ediyorlar. Bunları ayakta ve diri tutan 
biat kültürü, her türlü yönetemezliği kader gibi algılayan 

çekirdek bir kesim.
Peki, ne yapmalı? Devleti şu an ele geçirmiş olanlar 

100’üncü yılı hakkıyla kutlamayacaksa, biz de mi sineye 
çekelim? Kaderimize razı mı olalım? Hayır.

Türkiye her bakımdan büyüdü ve serpildi. Önem-
li belediyeler , bazı sivil toplum kuruluşları, odalar, der-
nekler bu zihniyete teslim olmadı. Onlar, halen, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne sadık ve onun yurttaşı olmayı bir onur 
sayıyorlar. 

Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamasını yapacak güç 
ve etkinlikteki başat kurumlar “Belediyeler ve Sivil Top-
lum Kuruluşları”dır. Bu boşluğu onlar dolduracaktır. Söz 
konusu kuruluşlar samimi olarak bu etkinliğe gönül ver-
dikleri taktirde resmi ihmali örteceklerine ve çok da başa-
rılı olacaklarına inanıyoruz. Bu işte başı çekecek olanlar 

başta Başkent olmak üzere 
diğer bütün Büyük Şehir Be-
lediyeleridir. 

-Bence, naçizane, ne ya-
pılmalıdır?

Başta kamuoyuna yö-
nelik, tüm iletişim araçları 
kullanılarak “Cumhuriyet 
Erdemdir” felsefesine uygun 
yoğun bir aydınlatma kam-
panyası yapılabilir. Her kente 
100’üncü yıla yakışır en az 
bir anıt eser kazandırılabilir. 

Büyük ödüllü bilim, kültür, müzik, marş, resim, heykel, 
şiir, roman, hikaye, tiyatro eserleri yarışmaları başlatılabi-
lir. Tüm Türk cumhuriyetlerinden sanatçılar davet edilir ve 
değişik kentlerde konserler verebilirler. Monarşi, demok-
rasi, tiranlık, totalitarizm, komünizm, faşizm vb. yönetim 
sistemlerini halkın anlayabileceği şekilde anlatan kıyasla-
malı ve değerlendirmeli kitaplar, görsel ve işitsel videolar 
hazırlanabilir, hatta böyle bir kitap okullarda ders kitabı 
olarak da düşünülebilir. Halkın neyi kazanıp neyi kaybe-
deceği bu kitaplarda açıkça vurgulanır… İşinin ehli olan 
birçok insanımız muhakkak ki daha da iyi önerilerle bizi 
şaşırtabilir, çünkü bunu yapabilecek yeterli insan kaynağı-
mız vardır.

Milletlerin ve devletlerin hayatında 10’uncu yıl, 
50’inci yıl ve özellikle 100’üncü yıl çok önemli köşe tarih-
lerdir. Bu dönemler asla sessiz geçilemez. Bu kutlamaların 
hakkıyla yapılması geleceğe yollanan bir mesaj anlamı da 
taşır. Biz bu kadar yaşadık ve bundan sonra da yaşayacağız 
enerjisinin dışa taşması olarak görülür. İç ve dış düşman-
lara karşı bir gövde gösterisi, “ayağınızı denk alın” mek-
tubudur da bu. 

Bütün Türkler, Cumhuriyetin 100’üncü yıla erişme-
sinden gurur duyacaklar ve kutlamalara gönüllü olarak 
katılacaktır. Bundan eminiz. Hevesi kursaklarında kalacak 
olanlar, kızıl ve kara gözleriyle başkalarıdır.

Şimdiden Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı bü-
tün Türklere kutlu olsun.

Kuruluşuna yakışır, efsanevi bir kutlama dileğiyle.

Milletlerin ve devletlerin hayatında 
10’uncu yıl, 50’inci yıl ve özellikle 

100’üncü yıl çok önemli köşe 
tarihlerdir. Bu dönemler asla 

sessiz geçilemez. Bu kutlamaların 
hakkıyla yapılması geleceğe 

yollanan bir mesaj anlamı da taşır.
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Hakan TUNÇ

Rusya’nın tarihsel politikaları güney hat üzerinden sıcak 
denizlere açılma çabaları üzerine kurulmuştur. 17. Yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkan ve 18. Yüzyılda gerçek şeklini alan 
Rusların sıcak denizlere ulaşma hedefi, sonraki dönemlerde 
Rus dış politikasının ana omurgası haline gelmiştir. 

Dünyanın Akdeniz merkezli güç mücadelesi olarak ger-
çekleşen olaylar, coğrafi keşifler dönemine kadar yoğun bir 
şekilde kendisini hissettirmişti. Coğrafi keşifler sonrasında 
kısmı olarak önemini kaybeden Akdeniz merkezli güç mü-
cadeleleri, Süveyş Kanalı’nın açılmasından sonra tekrar eski 
haline dönmüştür. 

Rusya 17. Yüzyıldan sonra bu mücadele sahasında ak-
tif  bir şekilde bulunmuştur. İngiltere ve Fransa, Rusya’yı 
Akdeniz’den uzak tutmak için zaman zaman Osmanlı 
Devleti’ne destek olmuşlardır. Osmanlı Devleti de büyük 
güçler arasında yaşanan bu güç mücadelesi sayesinde varlı-
ğını korumayı başarmıştır. Bu durum Osmanlının yaptığı dip-
lomatik bir başarı olarak değerlendirilemez. Büyük devletler 
arasındaki mücadele Osmanlı Devleti’nin yaşamasını zorunlu 
kılmıştı. 

Birinci Dünya Savaşı’na kadar İngiltere ve Fransa’nın ön-
cülüğündeki devletler Akdeniz’de Rusya gibi güçlü bir devlet 
yerine Osmanlı gibi söz dinleyen güçsüz bir devletin varlığını 
tercih ettiklerinden, Osmanlı Devleti varlığını koruyabilmiş-
tir. Ancak Almanya ve İtalya’nın bu mücadeleye katılması, 
Osmanlı Devleti’ni yaşatma düşüncesi yerine bir an önce 
paylaşma düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Birinci Dünya Sava-

şı öncesinde yapılan gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti’nin 
paylaşılması kararlaştırılmıştı. Aslında hedef Akdeniz üzerin-
de söz sahibi olma çabasıydı.

Birinci Dünya Savaşı Rusya’yı Akdeniz’den uzaklaştırma 
hedefleri üzerine çıkmışken bu savaşın bitmesi de Rusya’yı 
yaşatma çabalarıyla sonuçlanmıştır. Tarihsel paradokslar ta-
rihsel çıkar mücadelelerinden başka bir şey değildir.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Sovyetler 
Birliği, jeopolitik denklemleri de gözeterek zaman zaman 
Türkiye’den toprak taleplerinde bulunmuştur.  İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Sovyet Rusya Türkiye’nin savaşa dâhil olma-
sı için Türkiye’ye baskı yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Türkiye’den Kars Ardahan ve Boğazları isteyen Sovyet 
Rusya’nın Boğazlar üzerindeki taleplerinden vazgeçmediğini 
görmekteyiz. 

1990’lı yılda Sovyetler Birliği’nin dağılması, Rusya’nın 
Akdeniz’e inme hedeflerini geçici olarak ertelemesine neden 
olmuştur. Ancak 2000’li yıllardan itibaren hızlı bir şekilde to-
parlanan Rusya, ilk etapta Karadeniz üzerindeki hâkimiyetini 
geliştirip, tekrar Akdeniz üzerine yayılmacı politikalarına yö-
nelme çabalarına girişmiştir. 

Rusya, Karadeniz’e en büyük sınırı olan Türkiye’den 
daha fazla sınıra sahip olma amacıyla ilk olarak doğalgaz 
kozunu kullanarak Gürcistan üzerinde egemenlik kurmaya 
çalıştı.  Ancak batılı güçlerin Gürcistan’daki yeni yönetime 
aşırı derecede destek verme görüntüsü, Gürcü yönetimine 
aşırı güvenden kaynaklanan pervasızca hareket etme ortamı 

 AVRASYA SATRANÇ TAHTASINDA 
UKRAYNA HAMLELLERİ
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sağladı. Sonuç olarak Gürcistan Aphazya’yı işgal ederek 
Rusya’nın Gürcistan’a müdahale etmesine zemin hazırladı. 
Rusya’nın ön bahçesi olarak gördüğü Kafkaslarda yer alan 
Gürcistan’a müdahalesi dünyayı yeni bir soğuk savaşa 
girdirmiştir.

Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi Kafkasların soğuk 
savaş sonrası oluşan ABD lehine oluşan üstünlüğünün bittiği 
anlamına gelmektedir. Bölgedeki güçler dengelenmeye 
başlamıştır. Rusya Gürcistan’a müdahalesinin getirdiği 
güvenle Karadeniz’de önemli bir üs olan Kırım’ı ilhak 
etmiştir. Rusya’nın Kırım’ı işgali batının önemli bir müttefiki 
olan Ukrayna’nın çevrelenmesini sağlamıştır. 

Avrasya satranç tahtasında önemli bir yere sahip olan 
Ukrayna, Rusya’nın Avrasyalı bir imparatorluk hedefine 
ulaşmasına sağlayacak bir kilittir. Ukrayna olmadan Rusya’nın 
hâkimiyeti Avrasya ile sınırlı olabilir. Ancak Ukrayna’yı ele 
geçirmiş bir Rusya Akdeniz’e açılacak önemli bir üs elde 
edecektir. Bu durum Rusya’yı küresel bir imparatorluğa 
dönüşecektir. Batı müttefiki olan Ukrayna’nın bağımsızlığını 
kaybetmesi, batının Avrasya’daki hâkimiyetine ciddi darbe 
vuracaktır. Bu durum da batıyı Polonya üzerinde üslenmeye 
itecektir. Avrupa sınırlarından Avrasya’ya müdahale etmek 
zorunda kalacak batılı güçler için Ukrayna’nın kaybedilmesi 
kabul edilemez bir durumdur. 

Ukrayna aynı zamanda Rusya’nın dünyaya açılan kapısı 
durumundadır. Rus doğalgazının dünyaya pazarlaması şu 
anda Ukrayna üzerinden gerçekleşmektedir. Batılı devletler 

Ukrayna’nın bu konumunu kullanarak Rusya üzerine baskı 
kurma çabasına giriştiler. Rusya bu baskılara karşı Ukrayna’yı 
devre dışı bırakacak doğalgazı Avrupa’ya alternatif bir yoldan 
götürecek kuzey akım 2 projesini gündeme getirdi. Bu proje 
önemli oranda tamamlansa da ABD’nin baskısıyla hayata 
geçirilememektedir. Batının Ukrayna üzerinden Rusya’yı 
dize getirme çabalarına Rusya Ukrayna’yı işgal girişimiyle 
yanıt vermiştir. 

Aslında Rus çıkarları için Ukrayna sadece bir amaçtır. 
Tarihsel olarak değerlendirdiğimizde Rusya’nın esas hedefi 
Akdeniz’e hâkim olmaktır. Akdeniz tarihte hiç olmadığı 
kadar dünya gündeminde yer almaktadır. Akdeniz’in son 
zamanlarda öneminin artmasının sebebi keşfedilen ve 
çıkarılmayı bekleyen olağanüstü miktardaki doğalgaz ve 
petroldür. ABD jeolojik araştırmalar merkezinin tahminine 
göre Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölge 
olan LEVANT HAVZASI diye bilinen bölgede 3,45 trilyon 
metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol rezervinin 
bulunduğu açıklanmıştır. Bu rapor dünyanın en büyük doğal 
gaz rezervinin Akdeniz olduğunu göstermektedir. Yine aynı 
raporda Kıbrıs adası çevresinde 8 milyar varil petrol rezervi 
bulunmaktadır. Bunun da maddi değeri yaklaşık 400 milyar 
dolardır.

Rusya, ABD’nin Irak’ı işgali sırasında, işgale diplomatik 
tepki dışında bir tepki gösterememişti. Ancak, artık Rusya 
dünya dengelerini değiştirecek güce ulaştığına inanmaktadır. 
ABD’nin Irak’tan sonra Suriye’ye yayılma politikasına izin 
vermeyen Rusya, Suriye üzerinde Akdeniz’e açılacak bir 
koridor elde etmiştir. Ancak Rusya’nın Suriye ile bağlantısını 
sağlayacak direkt bir sınır komşuluğu yoktur. Suriye ile 
ilgili bütün bağlantılarını, Türkiye’nin havayolu, demiryolu, 
denizyolu ve karayolunu kullanarak sürdürmektedir. Bu 
nedenle Rusya küresel hedefleri için Türkiye’ye bağımlı 
durumdadır. Türkiye ile en ciddi diplomatik krizleri çıktığı 
dönemde bile ilişkilerini sürdürmesinin sebebi Suriye 
üzerinden Akdeniz’deki güç mücadelesinden kopmamak 
istemesidir. 

Rusya’nın Gürcistan, Kırım ve Ukrayna hattı üzerinden 
Karadeniz’e yayılma çabaları, Karadeniz üzerinde daha fazla 
söz sahibi olup, 1833 yılı Hünkâr İskelesi antlaşması yoluyla 
boğazlarda elde ettiği kazanımları tekrar kazanması çabası 
olarak değerlendirebiliriz. Rusya’nın Türkiye’ye jeopolitik 
bağımlılığına karşı yaptığı hamle ise Türkiye’yi Rusya’ya; 
enerji, tarım, askeri ve turizm üzerinden ekonomik olarak 
bağımlı hale getirmek olmuştur. Bu saydığımız unsurlardan 
askeri alanı hariç tutarsak Türkiye Rusya’ya bağımlı 
durumdadır. Ukrayna meselesinin halledilmesinden sonra 
Türkiye’nin hedefe oturacağı tartışma götürmez bir gerçektir.

Türkiye batıya alternatif politikalar üretme amacıyla 
Rusya’nın sıcak denizlere ulaşma hedeflerine ciddi katkı 
sağlamış durumdadır. Türkiye’nin Ukrayna’ya sattığı silahların, 
Rusya’nın Ukrayna’da tam hâkimiyeti sağlamasından sonra 
Rusya tarafından Türkiye’ye baskı yapması için bir mazeret 
olarak kullanacağını değerlendirebiliriz.

Dünya konjonktürü İkinci Dünya Savaşı öncesindeki 
gerilimlere benzer bir manzaraya dönüşmüştür. Yapılan 
hamleler İkinci Dünya Savaşı öncesini anımsatmaktadır. Bu 
durumda Türkiye’nin de yapması gereken 1936’da Montrö 
ile başlayıp İkinci Dünya Savaşında tarafsızlık politikasını 
izleyerek sürdürdüğü başarılı dış politikasını tekrar hayata 
geçirmesidir. Çünkü aynı tas, aynı hamam.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda görev 
yaptığım yıllarda genellikle enerji konularında görüş ve 
düşüncelerimi değerli dostum, ağabeyim Mustafa Öztürk 
hocamın çıkarmış olduğu “BİLGİYURDU” dergisinde 
paylaştım. Derginin çıkışına maalesef pandemi dolayısı 
ile iki yıl ara verildi. Daha sonra kağıt fiyatlarındaki artış 
dolayısı ile daha bir zor döneme girildi. Eylül 2022 itibarı 
ile Mustafa hocam dergi için bir yazı kaleme almamı is-
tedi, sevindim, ancak yazının konusu ile ilgili de bir şey 
belirtmedi. Daha önceki yazılarımdan bahisle neler yaza-
cağımı düşündüm. Daha önceki yazılarımın konusu enerji 
ve buna bağlı olarak Rusya, İran, Irak, Suriye, Mısır ve 
Libya idi. Özellikle Doğu Akdeniz’de olup biten olayları 
ve Arap Baharı konu olan ülkeleri kapsıyordu. Türkiye 
bütün bu ülkelere olan münasebetlerini bağımsız olarak 
değil, ABD ile birlikte belirlemişti; aslında bu bir hata idi. 
ABD Irak’a girdiğinde (her ne kadar 3 Mart 2003 tezke-
resi TBMM’den geçmese de) Türk hükümeti bu duruma 
destek olmuş, 1,5 milyon Iraklının ABD tarafından öl-
dürülmesine, Irak’ın kuzeyinde ABD kuklası Kuzey Irak 
Kürt Yönetiminin oluşmasına ve Irak Devleti’nin bölün-
mesine seyirci kalmıştı. Soydaşlarımız olan Türkmenler 
ise dışlanmışlardı. Üstelik Türk askerinin başına çuval 
geçirilmişti.

ABD’nin Irak’a girmesinin sebebi, dünyada en bü-
yük petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olan Irak’ın ele 
geçirilmesiydi. Peki, Türkiye’nin Irak’ta bir hedefi var 
mıydı? Maalesef yoktu. Türkiye’nin Libya’ya karşı mü-
dahalesi ise başlı başına bir garabettir. Kaddafi’nin yıkıl-

masının Türkiye için bir faydası yoktu. Dönemin dışişleri 
bakanının valizler dolusu parayı Kaddafi karşıtı milislere 
göndermesi akıl tutulmasıdır. Buna karşılık Batı’nın Lib-
ya ile münasebetine bir bakalım:

 Öncelikle Libya’da çıkan petroller dünyanın en 
kaliteli petrolüdür. Bu petrole sahip olmak için Batı’nın 
yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ancak, Kaddafi; Fransa, 
İtalya, İngiltere gibi ülkelerin büyük firmalarının hisse-
lerini ele geçirmişti. Kaddafi, bu emperyalist ülkelerin 
liderlerine kendince amansız dersler vermek istedi. Fran-
sa ilk kurşunu atan ve uçakları Libya’ya ilk saldıran ülke 
olmuştu. Ardından diğer ülkeler geldi. Hareketin hukuki 
bir meşruiyeti yoktu. Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı 
ilk beyanatında “NATO’nun Libya’da ne işi var?” dese de 
sonrasında Türkiye’de vurmaya başladı. Sonunda Kaddafi 
öldürüldü, Fransa ve İtalya Kaddafi’den ve onun bu ülke-
lerdeki servetinin yarattığı riskten kurtuldular.

Mısır’da ise ABD kullanma süresi dolmuş olan Hüs-
nü Mübarek’i değiştirmek için bir program gerçekleştirdi. 
Uzun süre iktidarda kalan Mübarek yerine, Müslüman 
Kardeşleri Mursi ile denemek istedi. Mursi’nin 1 yıllık 
iktidarında yaptığı icraatlar ABD ve İsrail’in politikaları-
na uymadı. Sonunda Mursi’yi getirdiği gibi götürdü. Hal-
kın isyanı ve ayaklanması gibi hareketler ABD’nin umu-
runda değildi. Halkın demokrasi gibi bir talebi de yoktu. 
Üstelik getirdiği Sisi de bu isyanları umursamadı. Olan 
Türkiye’ye oldu. Mısır’la bütün köprüler atıldı. Yunanis-
tan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye’nin başına 
Mısır tarafından bela edildi. Mısır, diğer Akdeniz ülkele-

Türkiye ABD İlişkilerine 
Toplu Bakış

Ahmet MUHTAROĞLU
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rinin tamamı ile “Münhasır 
Ekonomik Bölge” anlaşma-
larını imzaladı.

Gelelim Suriye’ye; 
başlangıçta Suriye’ye ABD 
ve Türkiye birlikte girerken 
Türkiye’nin maksadı başka 
idi, ABD’nin ise maksa-
dı bambaşka idi. Türkiye 
daha çok, Esad’ın gitmesi 
ile Suriye’de Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı’nın ik-
tidar olması gibi bir ümit 
besliyordu. ABD ise İsrail 
ile birlikte uzun vadede 
bu bölgede bir Kürt devle-
tinin kurulması için çaba 
harcıyordu. Ayrıca Musul-
Kerkük petrollerinin koridor marifeti ile Akdeniz’e ulaş-
tırılması gizli hedefi idi. Türkiye ise geç de olsa bu planı 
anladı ve bu duruma engel olmaya çalıştı. 

Suriye özelinde ve genelinde çok şey söylendi ve 
yazıldı. Süper güç olan ABD ve Rusya burada bilek gü-
reşine girdiler ve bu durum dünyanın 10 yılına mal oldu. 
Rusya, ABD, İran, Türkiye ve İsrail burada kozlarını 
paylaşmaya başladı. El-Kaide, Hamas, IŞID, PKK, Özgür 
Suriye Ordusu gibi birçok örgüte deneme tahtası oldu ve 
kimse galibiyetini ilan edemedi. Olan zavallı halka oldu 
ve Suriyelilerin yarısı yerlerini kaybetti ve diğer yarısı da 
sığınmacı oldu. Suriye, fiilen ABD’nin planladığı şekilde 
üçe bölünmüş oldu. Burada olan yine Türkiye’ye oldu.

 Doğu Akdeniz olaylarında ise Akdeniz’e kıyısı 
olan ülkelerin tamamına yakınının Türkiye ile arasında 
husumet meydana geldi. Aslında Doğu Akdeniz’de çıka-
bilecek petrol ve doğalgazın nihai tüketiciye ulaşabilmesi 
için Türkiye’nin desteği ve inisiyatifi şarttı. Kim ne bu-
lursa bulsun, kim ne çıkarırsa çıkarsın Akdeniz’de çıkan 
petrolün ve doğalgazın tek muhatabı en sonunda Türkiye 
olur. Normalde ABD, Türkiye ile İsrail’in anlaşmasını da 
istemeyebilir. Çünkü ABD, 
Avrupa Birliği’nin enerji 
ihtiyacını kendisinin karşıla-
masını isteyecektir. Türkiye, 
Ege ve Akdeniz’de ulusla-
rarası anlaşmalardan doğan 
haklarını korumak ve kol-
lamak için meşru zeminde 
Uluslararası Hukuk, Deniz 
Hukuku, Münhasır Eko-
nomik Bölge, Adalar, Kıta 
Sahanlığı gibi konularda 
bilhassa Yunanistan’ın saldı-
rı ve tacizlerini dile getirmek 
için uluslararası konferans 
çağrısı yapmak durumunda-
dır. Çünkü, dünya yeni bir 
belirsizliğe doğru hızla iler-

lemektedir.    
 Bir ülke düşünün ki 

70 yıldır müttefiksiniz ama 
devamlı düşmanlık görü-
yorsunuz. 1962’de Rusya 
U2 uçakları Küba üzerinde 
uçarken ABD Türkiye’deki 
Nükleer başlıklı füzelerini 
Türkiye’ye haber vermeden 
kaldırması hadisesi işin baş-
langıcını oluşturur. Kıbrıs 
Barış Harekâtında uygula-
nan silah ambargosu, haşhaş 
ekiminin yasaklanması, 40 
yıldır başımıza musallat 
edilen PKK sorunu, Füze 
Kalkanı konuşlandırma 
problemi, S400 sorunu, F16 

ve F35 sorunu, FETÖ oluşumunun bir Pentagon CIA ola-
yı sonucu olması, keza Doğu Akdeniz sorunu, şimdi de 
Yunanistan’a verilen destek ve Dedeağaç’a yapılan askeri 
yığınak ve üsler sorunu, ABD’nin nasıl bir dost olduğunu 
ortaya koymuştur.  Eğer, ABD, Türkiye müttefiki bir ülke 
ise, buna göre davranmak durumundadır. Bir dost ülkeden 
dostluk beklenir, düşmanlık değil. Dolayısıyla  ABD-
Türkiye ilişkileri, yeniden gözden geçirilmelidir.

Paul Henze isimli bir ABD CIA ajanı, aynı zamanda 
Türkiye masası şefi, 2006 yılında ABD Dışişleri Bakanlı-
ğına bir rapor gönderdi. Raporda “Türkiye kurucu lider-
leri denetim mekanizmasını öyle kurmuşlar ki hükümeti 
ikna ettiğinizde Meclis, Meclis’i ikna ettiğinizde Ordu, 
Ordu’yu ikna ettiğinizde Yargıtay karşımıza çıkıyor. 
Türkiye bu şekilde ABD politikalarının yanında olamaz. 
Bunları bertaraf etmek için eğer ABD çıkarı Türkiye’de 
bir Federasyon kurulması ise başkanlık sistemine geçil-
melidir” demişti. Ne yazık ki Türkiye, ABD’nin isteği 
doğrultusunda Başkanlık Sistemine geçti. ABD’nin Tür-
kiye üzerine planları, tıkır tıkır işliyor. 

ABD, Türkiye müttefiki 
bir ülke ise, buna 
göre davranmak 

durumundadır. Bir 
dost ülkeden dostluk 

beklenir, düşmanlık değil. 
Dolayısıyla  ABD-Türkiye 
ilişkileri, yeniden gözden 

geçirilmelidir.
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Bilgehan AYATA

Haksız yere eleştirilen çok güzel bir şiirimiz var: 
Orda Bir Köy Var Uzakta.

Bu şiiri eleştirenler, Halil Rıfat Paşa’ya atfedilen “Gi-
demediğin yer senin değildir.” sözünü ileri sürmektedir.

Bu eleştiriye ilk kez, Levent KIRCA’nın bir skecinde 
tesadüf etmiştim. Sonuncusu, gazeteci-yazar Yavuz Selim 
DEMİRAĞ’ın şu satırları oldu: “… 
Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da 
fistan giyemem aman” sözlerini türkü 
haline getiren emperyalist zihniyet, 
ilkokullarda yıllarca çocuklarımıza 
“Orada bir köy var uzakta. Gitmesek 
de görmesek de O köy bizim köyümüz” 
şarkısını zihinlere kazıyarak, gidip, 
görmediğimiz köyün bizim olduğu ya-
lanına inanmamızı dayattılar. Oysa 
sadece siyasette değil, hayatın her 
alanında gidip, görmediğimiz, dokun-
madığımız, hissetmediğimiz yer bizim 
olmaktan çıkar.” (Yeniçağ Gazetesi, 18 
Nisan 2021 tarihli yazı.)

Yazara göre bu “şarkıyı” -ki şarkı 
değil, şiirdir; mısraları da öyle değil-
dir- zihinlerimize “emperyalist (sö-
mürgeci) zihniyet kazımış, bununla bir 
“yalanı” dayatmıştır.

Bu şiirin şairi, Ahmet Kutsi TECER’dir (1901-1967). 
Ahmet Kutsi TECER, aynı zamanda yazar, oyun yazarı ve 
öğretmendir. Sivas millî eğitim müdürlüğü, yükseköğre-
tim genel müdürlüğü, talim ve terbiye kurulu üyeliği, mil-
letvekilliği, Paris kültür ateşeliği, UNESCO yürütme ko-
mitesi Türk delegeliği görevlerinde bulunmuştur. Sivas’ta 
ilk defa âşıklar bayramını tertip etmiş, Âşık Veysel’i o 
keşfetmiş, Türk milletine o tanıtmıştır. Derlediği türküler 
halk müziği repertuvarında çok büyük yer tutan Muzaffer 
SARISÖZEN’e kılavuzluk etmiştir. “Türk halk müziğinin 
okullara ve radyoya girmesinde önemli rol oynamıştır. 
Yurt dışında kaldığı yıllarda çeşitli komisyonlarda yaptı-
ğı konuşmalar ve verdiği konferanslarla Türk kültürünün 
Avrupa’da tanınmasına ön ayak olmuş, Paris’te yayımla-
nan Turkey Ancient Miniatures (1961) adlı albümün ha-
zırlanmasında büyük emek harcamıştır.” (İslam Ansiklo-
pedisi)

Adı; Türk kültürüyle, halk şiiriyle, halk bilimiyle öz-
deşleşmiştir. Koçyiğit Köroğlu piyesini yazmış, soyadını 
bile Sivas’taki Tecer Dağı’ndan almıştır. “Emperyalist zih-

niyet”, böyle bir insanın yanına yaklaşabilir mi?
Peki, şiirde söylenenler yalan mıdır? İddia edildiği 

gibi gidip görmediğimiz, dokunmadığımız, hissetmediği-
miz yer, bizim değil midir?

Çeşitli tartışmalar bulunmakla birlikte, TECER’in 
bu şiiri Sivas’ta görev yaptığı sıralarda Muzaf-

fer SARISÖZEN’in köyü olan 
Çelebiler’den ilhamla, baba ocağı olan 
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı 
Apçağa köyü için yazdığı düşünülüyor. 
Neresi için yazarsa yazsın bu şiirde bir 
özlemi, dileği ifade etmiş; bir gerçeği 
dile getirmiştir.

Şiirin yazıldığı zaman cumhuri-
yetin ilk yıllarıdır. Bu yıllarda mem-
leketçi aydınlar Anadolu’ya yönelmiş, 
Anadolu köylerini eserlerinde işlemiş-
lerdir. Cumhuriyet rejimi de kalkınma-
ya köylerden başlamıştır.

Şiirin dörtlüklerinde sırasıyla 
“köy, ev, ses, dağ, yol” imgeleri kulla-
nılmıştır. Bu imgeler bir araya geldiğin-
de bir resim çıkar karşımıza: Dağların 
üzerinden aşan kıvrım kıvrım yolların 
sonunda toprak damlı evlerden oluşan 

hayatın olağan akışı içerisinde bir köy. O yılların Anadolu 
köyünden bir portredir bu.

Şiirin ilk dörtlüğü köyle başlar:

Orda bir köy var, uzakta,
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.

Bugün köy nüfusunun toplam nüfusa oranı % 7 civa-
rındadır. Şiirin yazıldığı yıllarda bu oran yaklaşık % 75’ti.

Çeşitli nedenlerle köyümüzden, obamızdan uzak dü-
şüyoruz. Hayat meşgalesi de köyümüze, obamıza gitme-
mize her zaman izin vermiyor. Gitmiyor veya gidemiyoruz 
diye oralar bizim olmaktan neden çıksın? İnsan memleke-
tini yüreğinde taşır. Bir yeri yürekte hissetmek için ille de 
orayı görmek mi gerekir? Kerkük’ü, Ötüken’i, Urumçi’yi 
hiç görmedim; ama adını her duyuşumda içim kıpırdar. 
Şair de bu gerçeği bu dörtlükle dile getirmiştir. Gidemedi-
ğimiz yerleri bizim saymamak, o yerleri bizden koparmak 
isteyenlerin işine gelir.

O KÖY BİZİM DEĞİL Mİ?
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Şiirin ikinci dörtlüğü şöyle:

Orda bir ev var, uzakta,
O ev bizim evimizdir.
Yatmasak da kalkmasak da
O ev bizim evimizdir.

Geleneğimizde baba ocağı kutludur. Aile bireyleri da-
ğılsa bile onları bir araya getiren; insanın doğduğu yerle 
bağını sürdüren en önemli unsurdur. Şair, bunun bilincinde 
olarak şiirin bütünündeki sıla özleminden doğan serzenişi 
ev imgesi üzerinden dile getirmiştir.

Üçüncü dörtlükte ses imgesini görüyoruz:

Orda bir ses var, uzakta,
O ses bizim sesimizdir.
Duymasak da tınmasak da
O ses bizim sesimizdir.

Ses imgesinin görünen yönü, köy hayatının günlük 
gürültüsü olsa da kasıt bu değildir. Şair hem tevriye hem 
mecazımürsel sanatından yararlanmıştır. Şairin sesten kas-
tı, köylülerdir. Duymak ve tınmak sözcüğünün bir arada 
kullanılması ise bilinçli bir tercihtir. Tınmak, “duymak” 
olduğu gibi “umursamak” anlamına da gelmektedir. Şair, 
köylüyü duymayan veya duyup da umursamayanlara 
Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir.” sözünü şiir diliy-
le ifade etmiştir.

Dördüncü kıta dağdan söz ediyor:

Orda bir dağ var, uzakta,
O dağ bizim dağımızdır.
İnmesek de, çıkmasak da
O dağ bizim dağımızdır.

Ahmet Kutsi TECER’in şiirlerinde tabiat büyük yer 
tutar. “Sivrisinekler” bile şiirine konu olmuştur. 

Dağlar ise tüm edebiyatımızda üzerine en çok şiir ya-
zılan tabiat unsurudur. Köy denince akla ilk gelenlerden 
biri de dağlardır. Dağların eteğindeki ya da dağların çevre-
lediği köy imgesi Anadolu köylüsünün çetin hayat şartla-

rında yaşadığı gerçeğini güçlendirdiği gibi, Anadolu köy-
lüsünün ululuğunu da belirginleştirir. Memleket; dağları, 
ovalarıyla; yaylaları, ormanları, dereleriyle Türk milletine 
aittir. Millet, buralara düşman ayağı basmaması için yakın 
zamanda destansı bir millî mücadele vermiştir. Öyleyse 
gölgesinde otursak da oturmasak da yurdumuzun ağaçları 
bizimdir. Bağrında koştursak da koşturmasak da ovaları 
bizimdir. Zirvesinden inmesek de bir adım bile çıkmasak 
da dağları bizimdir… Tendürek, Cudi, Beşparmak dağları 
en az Erciyes kadar göğsümüzü kabartır. 

Son dörtlükte yol var:

Orda bir yol var, uzakta,
O yol bizim yolumuzdur.
Dönmesek de, varmasak da
O yol bizim yolumuzdur.

Bu dörtlükte de yol sözcüğü tevriyeli kullanılmıştır. 
İlk anlamda köyün yolundan gidip gelmek anlaşılsa da 
ikinci anlamda yoldan kasıt, “amaç/gaye/ülkü”dür. Üçün-
cü dize yol sözcüğünün bu anlamda kullanıldığını açıkça 
ortaya koyuyor.

Şair bir ülküden söz ediyor, uzak bir ülkü. Büyük 
ülkülerin hemen gerçekleşmesi beklenemez, bunun için 
ülküler uzaktadır. Şair bu ülküye veya amaca henüz va-
ramadığımızı, ulaşamadığımızı düşünüyor; ama amaçtan 
dönmüş de değiliz. Şu hâlde hâlâ ülkü yolundayız ve bu 
ülkü bizim ülkümüzdür. Dava adamları, ulaşsa da ulaşma-
sa da yolundan dönmez.

 “Orda Bir Köy Var Uzakta” şiiri, biçim ve içerik açı-
sından fevkalade bir şiirdir. Şiirin söyleyişindeki sadelik, 
ahenk ve güzel Türkçe; içeriğindeki anlamlılık, samimiyet 
ve Anadolu kokusu; bestesindeki çocuksuluk, yanıklık ve 
musiki onu her yaştan insana sevdirmiştir. 

Ne Ahmet Kutsi TECER ne de bu güzel şiir, sözünü 
ettiğimiz eleştirileri hak ediyor. Cumhuriyetin öğretmen-
lerinin şiiri de bestesini de öğrencilerine öğretmesini, es-
kiden olduğu gibi etkinliklerde, millî bayramlarda söylet-
mesini dilerim. 

Şiir de şairi de bin yıl yaşasın!
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Bu yazımızda sadece tarım ve gıdanın dünya siyase-
tindeki önemi; gelişmiş ülkeler ve Türkiye’nin de dahil 
olduğu gelişmekte olan ülkelerin tarıma  bakış açıları ve 
Türkiye’de iktidarların ve küresel güçlerin “gayrı milli” 
yaklaşım ve programlarla  tarım sektöründe yaptıkları 
tahribat kısaca ele alınacaktır. 

DÜNYADA GIDA ÜRETİMİ, AÇLIK VE 
YETERSİZ BESLENME  
Gıda, her insanın yaşamsal hakkıdır ve her ülke, va-

tandaşlarının yeterli ve sağlıklı beslenmeleri için gerekli 
temel gıda maddelerini sağlamak durumundadır. Geliş-
mekte olan ülkelerin tarıma 
gereken önemi vermemeleri 
veya küresel güçlerin dayattığı 
yanlış tarım politikaları nede-
niyle dünyada açlık ve yetersiz 
beslenme konusunda durum 
giderek ağırlaşmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) kay-
naklarına göre; 

Dünyanın tarım alanı 
varlığı, hızla artan dünya nüfu-
sunu besleyebilecek potansiye-
le sahip olduğu halde, dünyada 
her yıl 5 milyonu çocuk olmak 
üzere 9 milyondan fazla insan 
açlık ve yetersiz beslenme ne-
deniyle ölmektedir,

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı açlık, kalori ve 
protein eksikliği, vitamin ve mineral eksikliği ve obezite 
etkisi altında yaşarken, gelişmiş ülkelerin çoğunda aşırı 
gıda israfı vardır ve günlük gıdaların %20-50 kadarı israf  
edilmektedir.

TÜRKİYE’DE İKTİDARLARIN TARIMA 
BAKIŞ AÇISI
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tarım 

sektörünün en önemli sorunu; iktidar sahiplerinin, 
tarım ve gıdanın ulusal bağımsızlığın en başta gelen 
şartı olduğunu anlayamamış olmalarıdır. 

Mustafa Kemal Atatürk; “Köylü, milletin efendi-
sidir” ve “milli ekonominin temeli ziraattir” sözleriyle 
tarıma büyük önem verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan tarım politika-
larıyla milli gelir hızla artmış, sanayileşmede önemli 
adımlar atılmış, yanmış yıkılmış bir ülke on yıl içerisinde  
Avrupa’ya uçak ihraç eder hale getirilmiştir.

Atatürk sonrası iktidarlar döneminde tarım sektörü-
müzde yaşanan bazı gelişmelere rağmen, gelişmiş ülke-
lerle kıyasladığımızda tarım sektörüne gereken önemin 

verilmediği ve uygulanan politikaların  yetersiz kaldığı 
ve hatta küresel güçlerin güdümündeki uluslararası kuru-
luşların dayattığı projelerle  tarım sektörümüzün bugünkü 
acı duruma düşürüldüğü görülmektedir. 

Türkiye’de devlet yönetenlerin tarıma bakış açısını 
anlayabilmek için, bu ülkeye önemli hizmetlerde bulun-
muş olan rahmetli Süleyman Demirel’in Sakarya’da bir 
otomobil fabrikasının açılış törenindeki şu sözünü hatırla-
mak yeterli olacaktır: 

“Daha dün bu topraklarda patates üretiliyordu, 
şimdi otomobil üretiyoruz.”

Her ülkenin sanayi yatı-
rımlarına da, tarımsal amaçlı 
yatırımlara da ihtiyacı vardır. 
Ancak, bunlardan biri için di-
ğerini yok etmek, bir insanın 
iki bacağından birinin gereksiz 
yere kesilmesi gibi birşeydir. 
Sanayi ve yerleşim bölgesi 
olarak tarım dışı arazilerin kul-
lanılması gereklmektedir.

1980 Sonrasında Turgut 
Özal döneminden başlayarak 
tarımın büyük ölçüde ihmal 
edilmesi ve özellikle de 2002 
yılından itibaren AKP hükü-
metlerince uygulanan ithalat 
ağırlıklı politikalar sonucunda 

tarım sektörümüzün giderek (adeta küresel güçlerin talep-
leri doğrultusunda, planlı bir şekilde) çökertildiğini söyle-
mek haksızlık olmayacaktır. 

Tarım Topraklarımız Kırmızı Çizgimiz Olmalıdır
AKP iktidarları döneminde; Anayasa’nın çok açık 

hükümlerine rağmen 2005 yılında çıkarılan “Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve 2012 yılında 
çıkarılan “Büyükşehir Yasası” ile en verimli tarım toprak-
larımız büyük ölçüde tarım dışı amaçlarla kullanılmasının 
önü açılmıştır. Bu kanunlara yapılan itirazlar da ne yazık 
ki Anayasa Mahkemesi’nce anlaşılmaz bir şekilde redde-
dilmiştir. Neticede en verimli ovalarımız, ormanlarımız 
ve  kıyılarımız adeta yakılıp, yıkılıp yağmalanmış, bu 
konudaki haberler artık haber değerini yitirecek kadar 
sıradan hale gelmiştir.. 

Ayrıca, ülkemizde her ürünün hasat döneminde adeta 
“kör gözüne” dercesine gümrük vergilerinin sıfırlanarak o 
ürünlerin ithal edilmesi, içeride gıda fiyatlarının düşmesi 
yerine artmasına, diğer yandan birçok üreticimizin de 
tarım dışına itilmesine sebep olmuştur. 

Tarım Bakanlığı verilerine göre; 
2003 yılında  Çiftçi Kayıt Sistemi’ne  (ÇKS) 

kayıtlı çiftçi sayısı 2.8 milyon iken bu sayı 2021 yı-

TARIMIN TÜRKİYE VE DÜNYA 
SİYASETİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Birçok ülkede olduğu 
gibi Türkiye’de de tarım 
sektörünün en önemli 

sorunu; iktidar sahiplerinin, 
tarım ve gıdanın ulusal 

bağımsızlığın en başta gelen 
şartı olduğunu anlayamamış 

olmalarıdır.

Dr. Kemal SANDIK
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lında 2.1 milyona düşmüştür. 
	 Tarımsal üretimde kullanılan arazi mik-

tarı 27.9 milyon hektardan 23.1 milyon hektara geri-
lemiş; yani, 4.7 milyon hektar (Bulgaristan’ın tarım 
arazilerinin toplamı yaklaşık 5 milyon hektardır) 
arazi tarım dışına çıkarılmıştır.
Tarımsal Destekleme Politika ve Programları
Türkiye’de iktidarların tarıma verdiği önemin diğer 

önemli bir göstergesidir. Tarımsal destekleme bütçesi 
Tarım Kanununda belirtildiği gibi GSMH’nın en az %1’i 
oranında olması gerekirken, bu oran AKP iktidarları dö-
neminde Kanunun emrettiği miktarın yarısı kadar (%0,5) 
gerçekleşmektedir.

Güneydoğu Anadolu Projesi’nde Durum
Türkiye’de AKP iktidarlarının tarıma bakış açısını 

Güneydoğu Anadolu Projesi’nde (GAP) yaşananlarla da 
görmek mümkündür:

Türkiye’nin enerji ve tarımsal üretimine büyük kat-
kı sağlayacak olan GAP’ın Tarımsal Sulama ayağının 
tamamlanması halinde Türkiye’nin tarımsal üretiminin 
%25-30 oranında artacağı; kurulacak tarımsal üretim 
işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinde istih-
damın artması ve bölgede refah seviyesinin yükselme-
siyle terörün ortadan kaldırılmasının mümkün olacağı 
değerlendirilmekte idi. Ancak; dönemin başbakanı ve 
daha sonra cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2008 ve 2017 yıllarında bölgede yaptığı ko-
nuşmalarda GAP’ın tarımsal sulama yatırımlarının iki yıl 
içinde tamamlanacağına dair iki defa söz verilmesine rağ-
men ilerleme sağlanmaması bu konuda dışarıdan bir baskı 
ve “kasıtlı” bir engellemenin sözkonusu olduğu şüphele-
rini artırmaktadır.

Hangi siyasal parti ve ideoloji olursa olsun; GAP 
Projesi’nin sulama yatırımlarını bu kadar ihmal eden 
iktidarların milli olduğunu söylemek mümkün değil-
dir.

Türkiye’deki tarıma bu bakış açısına karşılık geliş-
miş ülkelerin  tarım ve gıdaya verdikleri öneme de değin-
mek, ilgililerin ders almaları açısından faydalı olacaktır.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN TARIM VE GIDAYA 
BAKIŞ AÇILARI
Dünya siyasetine yön veren gelişmiş ülkelerin gıda 

ve tarım sektörüne  verdikleri önemi ve bu sektöre ba-
kış açılarını, ABD dışişleri eski bakanlarından Henry 
Kissinger’ın şu sözleri çok çarpıcı bir şekilde ortaya koy-
maktadır:

“Petrolü denetlersen ulusları, gıdayı denetlersen 
insanları denetlersin. Gıda silahtır ve bizim müzakere 
çantamızdaki araçlardan biridir.” 

“ABD’nin gıda silahı, Arap petrol kartellerinin 
elindeki petrol silahı ile boy ölçüşecek durumdadır.”

Günümüzde artık her konuda globalleşmeden, kü-
reselleşmeden ve dünyanın küçük bir köy haline geldi-
ğinden bahsediyoruz. Başdöndürücü bir hızla yaşanan 
teknolojik gelişmeler ve uluslararası dev şirketlerin etkisi 
altında gelişen ve büyüyen dünya ekonomisi, tarım ve 
gıda sektöründe de buna paralel gelişmelerin yaşanması-
na yol açmaktadır.

ABD ve AB gibi ülkeler Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ), Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluş-
ları kullanarak gelişmekte olan ülkelerin tarım  sektörle-
rini üretimden uzaklaştırarak önce ekonomilerini çökert-

mekte ve kendi üretim fazlalarına pazar yaratmakta, daha 
sonra o ülkelerin doğal kaynaklarına el koymaktadırlar. 

ABD’li bir ekonomist olan Harry Magdoff  “Em-
peryalizm Çağı” adlı kitabında bu olguyu şöyle ifade 
etmektedir: “Amerikan endüstrisi ve tarımının kota-
larla ve özel anlaşmalarla etkin ve kararlı bir biçimde 
korunması, ABD’nin uluslararası politikasının yaşam-
sal bir unsurudur.”

Kanada’nın Ottawa Üniversitesinde İktisat Profesörü 
ve Küreselleşme Üzerine Araştırma Merkezi kurucusu 
olan  Michel Chossudovsky’nin bir çalışmasında;

1970’lerin sonuna kadar gıdada dışa bağımlı olma-
yan ve hatta ihracat gelirlerinin %80’ini canlı hayvan 
ihracatıyla karşılayan Somali’nin IMF ve Dünya Bankası 
tarafından “ekonomik reformlar” adı altında dayatılan 
“tasarruf tedbirleri ve önemli hizmetlerin özelleştiril-
mesini içeren politikalar” sonucunda tarım sektörünün 
nasıl çökertildiği; gıda krizi ile başlayan iç kargaşa ve 
bunu takiben yaşanılan iç savaş sonucunda Somali’nin 
içişlerine ve ekonomisine uluslararası kuruluşlar kana-
lıyla nasıl müdahale edildiği ve bunların sonunda küresel 
aktörlerin Somali’nin petrol kaynaklarını ele nasıl ele 
geçirdikleri bu çalışmada etraflıca ortaya konulmaktadır.

Somali’de ve diğer bazı ülkelerde yaşananların ışı-
ğında,  Türkiye’de Dünya Bankasınca finanse edilen ve  
2000 - 2006 yıllarında uygulanan Tarımsal Reform Pro-
jesi (ARIP)’nin hedef ve sonuçlarına göz atmakta fayda 
vardır: 

Doğrudan Gelir Desteği (DGD) uygulamasıyla, 
gerçek üreticinin desteklenmesi yerine, tarımdan kopmuş 
olan arazi sahibinin desteklenmesi; 

Çukobirlik, Fiskobirlik, Tariş, Marmara Birlik gibi 
üreticiye girdi temin eden, kredi sağlayan ve ürünlerini 
pazarlayan Tarım Satış Kooperatiflerinin devreden çıka-
rılmasıyla üreticinin çaresiz bir duruma itilmesi sağlan-
mıştır. 

Yapılan bir bilimsel araştırmaya göre; ARIP projesi-
nin Türk çiftçisinin her yıl 4-5 milyar Dolar gelir kaybına 
uğradığı belirtilmektedir.

Tarım dahil her alanda uygulanan projelerin milli 
hedeflere dönük olması, başka ülkeler tarafından da-
yatılıyor olmaması esas alınmalıdır.

SONUÇ
Tarımsal faaliyetlerin en önemli, niteliği değiştiril-

mesi en zor ve yitirildiğinde tekrar kazanılması nere-
deyse imkansız olan kaynağı kuşkusuz topraktır.

Savaşlar, daha fazla toprak almak ve daha zengin do-
ğal kaynaklar elde etmek için çıkarılır. Savaşmadan, hiç 
bir felakete uğramadan topraklarımızı üretim  yapılamaz 
hale getirmek, savaş dönemlerinde vatana ihanetten daha 
ağır bir suç olarak değerlendirilmeli ve Tarım toprakları-
mız uygulanacak her projede “kırmızı çizgimiz” olarak 
değerlendirilmelidir. 

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi,  Tarım ve Gıda konu-
su ülkemizde de bir parti ve sadece Tarım Bakanlığı’nın 
yürüteceği bir konu olarak görülmemeli, milli egemenli-
ğin “olmazsa olmazı” kabul edilerek bir devlet politikası 
olarak ele alınmalı ve sürdürülmelidir. 

Tarım topraklarımız devletin kırmızı çizgisi ola-
rak kabul edilmeli, tarım arazilerimizin tarım dışı 
amaçlarla kullanılmasına asla müsaade ve müsamaha 
edilmemelidir.
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Glauber Rocha “Biri sinema hakkında konuştuğunda 
Amerikan sineması hakkında konuşuyordur. Sinemanın et-
kisi, Amerikan kültürünün dünyadaki en agresif ve yaygın 
görünümü olan Amerikan sinemasının etkisidir. (…) bu 
yüzden Hollywood dışında yapılan her sinema ile ilgili tar-
tışma, Hollywood ile başlamalıdır.” der. Hollywood Anita 
Ekberg (La Dolce Vita), Audrey Hepburn (My Fair Lady), 
Ava Gardner (The Killers), Barbara Stanwyck (Double 
İmdemnity), Bette Davis (All About Eve), Brigitte Bardot 
(La Mepris), Deborah Kerr (The King And I), Elizabeth 
Taylor (Giant), Gina Lollobrigida(Beat The Devil), Gloria 
Swanson (Sunset Boulevard),Grace Kelly (Rear Window) 
Greta Garbo (Ninotchka), Marilyn Monroe (Some Like To 
Hot), Sophia Loren (El Cid), Ursula Andress (Dr. No), Zsa 
Zsa Gabor (Moulin Rouge), Vivien Leigh (Gone With The 
Wind) ve daha burada isimlerini sayamayacağımız yüz-
lerce kadın oyuncuyu yıldızlaştırmış, ikon haline gelen bu 
kadınları markalaştırarak Amerikan kültürünün güçlü ta-
nıtımcıları ve temsilcileri olarak sınırlar ötesine taşımıştır.

Bu büyüleyici kadınlar yıllar yılı modadan sanata 
Amerikan politikasının ana hedefi olan yayılmacı küresel 
kültürü sadece filmlerinin izleyicide bıraktığı etkiyle değil 
yarattıkları saç stilleri, giyim tarzları, şuh bakışları, erkek 
dünyasına hitap eden kadınsı çekicilikleri ve kusursuz gü-
zellikleriyle insanların evlerine taşıdılar, tablo ve resimle-
riyle hayranlarının yatak odalarının duvarlarını ve hayalle-
rini süslediler.

Daha da ötesi hemcinsleri üzerinde yarattıkları reka-
bet duygusunu iyi hesaplayan güzellik ve diğer tüm tüke-
tim sektörlerinin marka yüzleri olarak Amerikan kapitalist 
sisteminin değirmenine su taşıdılar. Bir imaj imal sektörü 
olan Hollywood’un sürekli eskilerinin yerine yenilerini 
gündeme taşıdığı kadın yıldızlarının makyajlarından ba-
kımlarına ve özel yaşamdaki tercihlerine kadar yaratmış 
olduğu göz alıcı imajın sadece Amerikalı kadınlarda de-
ğil diğer ülkelerin kadınlarında ve bizde de yeni moda 
rüzgârlarıyla öykünmeci bir tavır yaratma eğilimi yadsı-
namaz bir gerçektir.

Kadınlar kırmızı halılarda ünlü modacılara diktirdik-
leri haute couture giysilerle arz-ı endam eden bu yıldızla-
rın döktükleri servetle yarışabilme gücüne sahip olmasalar 
bile ufak çaplı değişikliler yaparak hayranlıkla, gıptayla 
onların ne yapıp ettiğini takip ettikçe de Hollywood’un 
yeni trendler yaratmayı ve toplumları bu popüler kültürün 
dönüştürücü etkisi altında tutmayı sürdüreceği görülüyor.

Tüketim kültürünün baş aktörlerinden biri olan Holl-

ywood bu temel zihniyetten hareketle biteviye imaj üret-
mektedir, peki Türk sineması kendi imajlarını üretebil-
me olgusunu hangi ideoloji veya hangi temel düşünce 
üzerine kurdu ve bugüne değin ne tip prototipler üretti? 
Kapitalist sistemin her tür nimetinden yararlandığı, pazar 
ekonomisinin tüketim çarklarını güçlendiren marka yüzü 
birer ilham perisi olmasalar da, filmlerde yarattıkları etki 
ve toplum üzerindeki algı yaratıcı gücüyle Türkan Şo-
ray, Fatma Girik ve Belgin Doruk gibi yıldızlaşan Türk 
Sinemasının temel taşları olarak “Türkan Sultan”, “Erkek 
Fato”, “Küçük Hanımefendi” gibi sıfatlarla anılan ve dil-
lerde gezen kadınlar oldu.

Kadının imge olarak sinema kültürünün temel sürük-
leyici görsel etki unsurlarından biri, hatta birincisi olduğu 
net bir gerçek.Beyaz perdenin yarattığı bu kadın imgele-
rinden görsel özdeşim olarak etkileneninin yine kadınlar 
olduğu ortada. Hedef kitle yine toplumun dönüştürücü 
ana gücü olan kadınlar olunca kendi sinemamıza dönerek 
Türk sinemasının kadın imgeleri yaratma konusunda fikrî 
bakımdan karakterinin ne olduğunu sorgulama gereğinin 
oldukça önemli olduğunu hissettik. Bu konuyu küçük dar 
bir alana mahkûm etmeden söz konusu mevzunun sade-
ce kadının sinemada temsil biçimleriyle sınırlı olmadığı 
düşüncesinden yola çıkarak, sinemanın ilgi alanının ka-
dının temsil ettiği tüm dinamiklerle iç içe olduğunu gö-
rebilmekteyiz. İşin merkezinden sorgulamaya başlayarak 
yerli sinemamızdaki kadına yönelik imge çalışmalarının 
nedenlerini ve niçinlerini analiz edebilmek gerektiğini dü-
şünmekteyiz.

Ekonomik bir sistem olarak tüketim ekonomisi üze-
rine kurulu kapitalist sermaye gücünün tüm dünyada ken-
dine pazarlar aradığı, tek tek merkeze bağlı yönetilebilir 
kapitalist devletler yaratma amacını güttüğü ve küresel 
daha üst bir güce ulaşarak tüm toplumları kendi iradesine 
uyumlu bir rotaya yönlendirerek ve kontrol altında tutarak 

SİNEMA VE 
KADIN (*)

Özlem AKŞİT
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tüketim ekonomisini geliştirme çabasında olduğu artık çok 
bilinen bir gerçektir.

Bu gerçekten yola çıkarak ‘Batı dünyası, kapitalizmin 
en göz alıcı ürünü olan sinemayı, bir kitle iletişim aracı 
ve kapitalist üretimin dili olarak tanımlayabileceğimiz tek 
bir dil üzerinden tüm dünyaya ihraç ettiği filmlerle tek bir 
kültür (tüketim kültürü) yaratma çabasındadır’ diyebiliriz.

Sinema üretimini sadece sanatsal arzuya dayalı bir et-
kinlik olarak izah etmek yahut film endüstrisini hızla kat 
ettiği bilimsel ve teknolojik devinimle dünya kültürüne 
katkılı bir sektör olarak görmek eksik bir bakış olur. Kapi-
talizmin “oz büyücüsü” olarak kullandığı sinemayla olan 
çıkar ilişkileri ve sıkı bağı gözden kaçırılmamalıdır.

Sinema 1890’lı yıllarda küçük ölçekli endüstrilerin 
var olduğu, rekabetçi kapitalizmin üst düzeye yükseldiği 
bir dönemde doğmuştur. 1908’de Fransa’da gramofon üre-
ticisi ve işadamı Charles Pathe’ın girişimleriyle endüstri-
leşme yolculuğu başlayan sinema, yerel ve küresel pazar 
ekonomisi için rağbet gören muazzam bir cazibe alanı 
oluşturdu. Hollywood ile tekelleşme gücü arttı ve sinema 
endüstrisi kapitalist ülkelerin rekabet savaşına girdikleri 
kâr payı yüksek bir alan oldu. İnsanlık tarihini etkileyen 
iki büyük Dünya Savaşı’nın sonunda oluşan yeni küresel 
yapılanma ve tekelleşmeye doğru giden dünya ekonomisi 
içinde propaganda vasıtası olarak önemli rol üstlendi ve 
sistemden ekonomik payını aldı. Film endüstrisi dijital 
oyunlar, film starları üzerinden yaratılan moda unsurları, 
çizgi filmler ve çizgi film kahramanlarından esinlenerek 
üretilen oyuncaklar, tişörtler, videolar, kitaplar ve birçok 
değişik ticarî maldan oluşan yan sektörler yaratarak git-
tikçe gücünü artırdı. Ve Hollywood film endüstrisi dış re-
kabette emsallerini saf dışı eden bir güç kazanarak kapi-
talizmin tanrılarından biri oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bu tekelleşmeyle rekabet 
edemediler, Fransız, İtalyan, Alman, Rus, İran ve Japonya 
sineması gibi ürettikleri sinema akımlarıyla kendi sinema 
politikasını yürüten birkaç istisna ülke dışında kalan ülke-
ler daha içe dönük iddiasız veya ucuz taklit filmlerle seyir-
ci kitlelerini elde tutma çabası içinde oldular. Çünkü dev 
prodüksiyonların dev maliyetleriyle ekonomik ve teknolo-
jik olarak rekabet güçleri yoktu. Batı filmlerinin ithali batı 
kültürünün de ithali demekti. Batılılaşmayı zaten rehber 
edinen yöneticiler yerli sinema yapımcılarının batı filmle-
rinin uyarlanmış versiyonlarının topluma izletilmesine ve 
sinemanın emperyal hedeflerine onay verdiler.

Kapitalizmin dünyadaki temsilcileriyle yerel yöne-
timlerdeki temsilcileri arasında ortak bir zihniyet birliği 
söz konusu olduğu için, sinema sektörünün öyküleriyle 
yaratacağı simulasyonlar ve simularklar yani bir gerçek-
lik olarak algılanması istenen görüntüler onların da işleri-
ni kolaylaştırmaktaydı. Jean Baudliard kapitalizmi bu iki 
kavramın ortaya koyduğu hipergerçekçilik üzerinden izah 
etmektedir. Hipergerçekçilik bireyi her tür ilke ve amaç-
tan vazgeçirebilmekte, üstelik kapitalizm onu bireylere 
yönelik kullanan yönetimlere karşı da kullanabilmektedir. 
Sistem bu şekilde davranarak doğruyla yanlış, iyiyle kötü 
arasındaki net ayrımları kaldırmış ve eşdeğerlik yasası 
yaratmıştır. Gerçekler ile hangi gerçeklik, doğrular ile 

hangi doğruluk, gerçek ile sahici kavramlarını birbiri-
ne karıştırarak bunların uygulanabilirlik değerini yok 
eden sistem bir yandan üretim ve zenginliği yok ede-
rek insanı öğrenilmiş çaresizliği içinde zenginliğin ve 
refaha kavuşmanın yollarını göstererek sarkacın öteki 
ucuna doğru itmekte, orada da çaresizliğe düşen insa-
nı yarattığı yeni değerlerle sarkacın bu tarafına doğru 
çekmektedir.

Bir simülasyon dünyası içinde iyice şaşkınlaşan so-
kaktaki insanlar sinemanın endüstriyel gücünü nereden na-
sıl sağladığıyla pek ilgilenmez, genel bir tehdit ve rahatsız 
edici bir durum hissetmedikçe de sinemanın emperyalist 
işlevine kafa yormak istemezler. Gündelik hayatın telaşla-
rından, sıkıntılarından uzaklaştıran eğlendirici ve oyalayı-
cı yanıyla ilgilenir fakat algı mühendisliğini fark etmezler. 
Oysa üçüncü dünya ülkelerinde özellikle eğlence etkinliği 
olarak toplum hayatında etkin yer alan sinema, yerli ya-
pımcıların basit dilli anlatımlarla yaptığı filmler üzerinden 
tüm subliminal mesajlarla etki alanını kurar fakat sadece 
o millete aitmiş gibi görünür. Tıpkı Bourdieu’nun dediği 
gibi “Güç ilişkilerinin özünde yatan şey, güç ilişkilerine 
benzememeye çalışarak gücünün tamamını bu gizlilik-
ten almaktır.”

Ahlâk ve vicdan değerlerini yıka yıka giden böyle 
bir sisteme entegre olmayı isteyen tüm ülkelerde sis-
temin istediği dönüşüme girmek kaçınılmazdır. Küresel 
liberal sistemin etkisinde ilerleyen Türkiye ekonomisi de 
bu dönüşümün temsilcileri tarafından yönlendirilmektedir. 
Türk sineması Batı ülkelerindeki kadar toplum hayatına 
müdahil olamamışsa da dünyadaki ekonomik ilerleyişten 
siyasi iktidarların yaptırımından ve yönlendirmesinden ba-
ğımsız değildir.

Aklımızı kurcalayan, daha insanı merkeze alan, daha 
eşitlikçi bir dünya özlemimizin sınırlarını daraltan bir ku-
tuplaşmanın yıkılmasında “sinemanın bir yapılandırıcı 
rolü olamaz mıydı?” sorusunun cevaplarını aradığımız 
bu araştırma yolculuğunda, sinemanın misyonu konusun-
da vardığımız ortak nokta hep aynı olmuştur. Kapitalizm 
1950’lere değin aile içi üretimin baş aktörü olan kadını 
sanayi patronlarının fabrikalara bağlayarak yarı yarı-
ya hem evin hem patronun işçisi konumunda tutarken, 
1980’lerden sonra aileyi artık gereksiz görerek kadını aile 
içi üretimin bir parçası olmaktan daha çok, dış dünyada 
bir tüketim tanrıçası ve sektörün üretim çarklarında bir 
ucuz köle biçiminde etkin kılmak istemiş, sinema sektörü-
nü bu betimlediği kimliklerin belirginleşmesi ve toplumsal 
zemine yerleşmesi için araç olarak kullanmıştır ve kullan-
mayı da sürdürmektedir.

Özetle bir eğlence kaynağı olmasının çok daha ötesin-
de gerek yabancı, gerek yerli sinema, geçmişte olduğu gibi 
bugün de en güçlü hizmetkârı olduğu sistemin varlığını et-
kili bir biçimde sürdürebilmesi için onu ayakta tutan bir 
destek kolon olma görevini sürdürmüştür ve sürdürecektir.

__________________
(*)Yazarımızın bu yazısı,  Klaros Yayınları web sitesi sinema say-

fasında yayımlanmıştır. http://klarosyayinları.com/blog/.2909/sinema-
ve-kadın
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Almanya’da görev yaptığım Erich-Kastner 
Schule’nin müdürü Waidman, “Bay Peker, ikinci dünya 
savaşında Almanya’yı işgal eden güçler,  ilk iş olarak 
eğitim sistemiyle oynadılar” demişti.

Eğitim sistemiyle sık sık oynamak, ülke çocuklarının 
geleceğiyle, ülkenin geleceğiy-
le oynamaktır. Oysa bu ülkenin 
Eğitim Sistemi M. Kemal Atatürk 
tarafından: ülkenin kuruluşunda 
belirlenmişti.

Günümüz AKP eğitim siste-
minde, sık sık Bakan değiştirilmiş 
ve her gelen bakanda; “eğitim sis-
temini sil baştan değiştiriyoruz” 
diye işe başlamışlardı.

Gelinen nokta İmam-Hatip 
ağırlıklı ahirete yönelik bir eği-
timle karşı karşıyayız. Üniversite 
sınavlarında yüz binlerce sıfır (0) 
çeken bir nesil var elimizde.

Günümüz eğitim sisteminde 
liseler;

Eğitim ve kültür yeri değil; 
üniversiteye hazırlık yeri olarak 
görülüyor ve buna göre eğitim 
veriliyor.

Geleceğin Türkiye’sini kura-
cak yavrularımızı; testlerle bo-
ğuyoruz ve değerlerimiz, hayata liselerde yetişmeden 
merhaba diyorlar.

Türk edep ve töresinden, İslam edep ve öğretisinden 
oldukça uzak olarak!. 

Çare ve öneri mi?
Eski eğitim sistemimiz bu günden çok daha iyi idi:
Önce öğretmen yetiştiriliyordu; gerekli program ve 

özelliklere sahip, donanımlı ÖĞRETMEN OKULLA-
RI,  EĞİTİM ENSTİTÜLERİ, KÖY ENSTİTÜLERİ ve 
YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARINDA.

Bu okullardaki eğitim sistemi ile Türk eğitimi, ça-
ğın gereklerine uygun ÇAĞDAŞ bir eğitim veriyordu: 
Türk çocuklarına.

İnanın doğruyu söylüyor ve iddia ediyorum ki; ÇAĞI 
ve ÇAĞDAŞLAŞMAYI yakalamaya az kalmıştık.

Türkiye’nin her yerinden, her köşesinden AYDIN-
LIK beyinler yetişmeye; hurafe ve örümcek kafalılığı 

elinin tersiyle karanlığın çöplüğüne iten gençler yetiş-
tikçe:

İçte ve dışta birleri rahatsız oldu.
İçte sadece ahirete ve nakle yönelik eğitimi benimse-

yen imam taifesinin huzuru ve rahatı kaçtı. 
Dışta da ne oluyor bu 

Türkiye’ye, Türkler bizim em-
peryal sistemimize zarar vere-
cekler diyen güçlerin olumsuz 
propagandaları ve yerli işbirlik-
çilerinin de oluruyla:

Bu değerli ve donanımlı 
okullar birer birer kapatıldı. (Eğer 
bilinçli değilse aynı hatayı askeri 
okulları kapatarak da yapıyoruz.)

Sonuç mu?
Deve sidiğinin şifasına, 

organik hoşafın kerametine ina-
nan, üfürükçülüğün kutsallığına 
inanan, düşünmeyen, irdeleme-
yen, hoca ne söylerse doğrudur 
diyen ve okumayan bir gençlik 
kalmakta elimizde.

Uygulanan sistemle veliler, 
Devlet Okullarına güveni kaybet-
ti.

13.500 özel okul ve bura-
larda boğaz tokluğuna aç mide 

ile çalışmaya zorunlu tutulan yaklaşık: 165.000 öğret-
menle; ezbere yönelik, beceriden uzak, kişilerin değer-
lerini göremeyen, özel yetenekleri ortaya çıkaramayan 
bir EĞİTİM SİSTEMİYLE çağın toz ve dumanında, 
ÇAĞI yakalamaya çalışıyoruz.

Olası mı?
Derisini değiştirmeyi başaramayan yılan ve ko-

zasını kıramayan ipek böceği, nasıl ki ölmeye razı ise: 
Fikirlerini,  eğitim sistemlerini çağdaşlaştıramayan 
ULUSLARDA; geri kalmaya, sömürülmeye, borç 
almaya, eşin dostun verdiğiyle geçinmeye mahkûm 
olurlar.

Soru: Eğitim Sisteminde ÇAĞIN neresindeyiz?
Esen kalınız.                                         
NOT: 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının; öğret-

menlerimize, öğrencilerimize ve ulusumuza hayırlı olma-
sını diliyorum. Umarım verimli ve başarılı bir yıl olur.

Nazım PEKER

EĞİTİM SİSTEMİNDE ÇAĞIN 
NERESİNDEYİZ?
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