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MAZLUMLARIN AHINDAN
KORKMAZ MISINIZ?
Mustafa ÖZTÜRK

bilgiyurdu@hotmail.com

2020 yılı kötü geçti. 2021’e de umutla giremedik.
Türkiye’yi kuşatan sorunların yakın zamanda çözüleceğine dair bir emare de ortalıkta gözükmüyor.
Ülkeyi yönetenler bir yanlıştan vazgeçseler bile
sevinecek, umutlanacağız. Mesela, kutuplaştırıcı,
kavgaya davetiye çıkaran, kara çalan dilden, konuşma
üslubundan…
Muhalefet partileri, demokrasi gereği vardır. İktidarı
eleştirmeleri görevleri icabıdır. Gazeteler, TV kanalları,
sivil toplum kuruluşları da eleştiri hakkına sahiptirler.
Bunlar olmasa yanlışları, hataları, yolsuzlukları nereden
öğreneceğiz? Demokrasinin güzelliği buradan geliyor.
Dolayısıyla, iktidar eleştirilere tahammül gösterecek, kendisini düzeltmeye çalışacak, ama hiçbir zaman eleştirenlerin ağzını kapatmayacak, onları düşman ilan etmeyecek.
Elbette, eleştiri, hakaret içermeyecektir. Hakaret hukuki
bakımdan suç, ahlaki bakımdan da ayıptır.
Demokrat olmayan ülkelerde, medya özgür değildir
veya iktidarın yandaşı yapılmıştır, yalnızca servis edilenleri yazabilirler. Sovyet Rusya’da, Hitler Almanya’sında
böyleydi. Halk, tekyönlü propaganda altında tutulur, gerçekleri öğrenmesine izin verilmezdi. Çok şükür, Türkiye
henüz bu seviyeye düşmedi, ama muhalefet eden TV
kanallarına bir bahaneyle cezalar verilmesi, Sözcü gazetesine açıkça cephe alınması hiç de hayra alamet değil.
İktidar, millet yararına iş yapıyorsa desteklenir, yapmıyorsa eleştirilir. Eleştirenlerin ‘’illet, zillet, terörist,
hain, soytarı, çöp, çöplük’’ gibi olumsuz, çirkin ifadelerle
suçlanması, toplumun kamplara ayrılmasına yol açar.
Sanırım, asıl yapılmak istenen de budur. Millî birliği tesis
etmekle görevli ve sorumlu insanların kendi halkını bile
bile ayrıştırması ne hazindir. Kavgadan medet umuyorlar.
Yazıklar olsun!..
İktidarın, yani Cumhur İttifakı’nın kendisine biat
etmeyenleri suçlamak yerine, ülke sorunlarına odaklanıp
sebep oldukları problemleri çözmesi gerekir. Aşağıda
değineceğim sorunları muhalefet yaratmadı.
Türk halkı hızla yoksullaşıyor. Prof. Dr. Mustafa
Aydın’ın yaptığı son araştırma, halkın %51’inin ailesini
geçindiremediğini, ancak %3,6’sının tasarruf yapabildiğini ortaya koydu.
Saray’a para dayanmıyor.
Yolsuzluk ve hırsızlığın önü alınmıyor. Çünkü, yapanın yanına kar kalıyor.
Halktan toplanan vergiler, yandaş müteahhitlere akıyor.
Siyasallaştığı için Yargı’ya kimse güvenmiyor.

Kurumlar denetlenemiyor, hesap vermiyor.
Ehliyetin yerini yandaşlık almış. Mesela, yandaşlar
dışında kimse rektör, müdür olamıyor.
Yeşil alanların, sahillerin yağması devam ediyor.
TÜİK’e göre işsizlik, %12,7 ama bunun gerçeği yansıtmadığını herkes biliyor. Gençlerimizin %25’ine iş verememişiz. İş bulma umudunu kaybedenler ya yurt dışına
çıkıyor ya da intiharı seçiyor.
İktidar ve yandaşları Suriye’de kazanılan zaferlerden
bahsediyorlar, ama 5 milyon Suriyeli Türkiye’ye bir hançer gibi girmiş!.. Bu mu zafer?!
Bütçe açığı yıldan yıla katlanıyor. İktidar yeni borç
bulabilmek için çalmadık kapı bırakmıyor.
Hayat pahalılığı, üst üste gelen zamlar, tahammül
sınırlarını zorluyor. İflaslar, intiharların önemli sebeplerinden birisi olarak öne çıkıyor. Bu yüzden TÜİK’in
%14,6’lık enflasyon oranına kimse inanmadı. Çünkü,
vatandaş çarşıyı pazarı biliyor. Gerçek enflasyonun %36
olduğunu da bağımsız kurumlar açıkladı.
Enflasyonda olduğu gibi, gerçeklerin halktan saklanması demokrat olmayan rejimlerin bir özelliğidir. Gerçekler saklanıyor ki, memura, işçiye, emekliye daha az zam
verilsin. Nitekim; işçiye, memura ve emekliye açıklanan
enflasyonun bile çok altında, çok düşük zamlar layık
görüldü. Adeta alay ettiler, memur ve işçimizle. Doğal
olarak, işçi ve memur örgütsüz, sendikasız kaldığı sürece,
bu haksızlığa katlanmak zorundadır. Sendika var, ama
iktidar yandaşı olup hak aramayan sendikaları sendika
sayamayız.
2021’e geldiğimizde, ülkenin temel sorunu; Türkiye
Cumhuriyetinin niteliklerinin aşındırılması, ana ilkelere
hor bakılmasıdır.
Anayasa’da ‘’demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti’’ olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyetinin bu niteliklerinden hızla uzaklaşarak bir parti ve şahıs devletine
dönüşüyor olması, yalnızca bir grup duyarlı aydının sorunu olmamalı; bütün yurttaşların sorunu olmalı. Çünkü,
bir arada ve aynı vatanda yaşıyoruz. Bu bağlamda ülkeyi
yönetenlerden beklentim, ‘’demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti’’ olmanın gereklerine uymaları, bu kavramların içini boşaltmaktan vazgeçmeleridir.
Devlet adamları Anayasa’yı önemsemez, Genel Başkanlar parti programlarını çiğner, hukuk adamları iktidarın ağzına bakıp talimat beklerse memlekette düzen mi
kalır!? Adalet, hak ortadan kalkıp ölçü olmaktan çıkmışsa
memleket mağdur ve mazlumlarla dolacaktır. O zaman
korkun mazlumların ahından!..
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Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

HEDEF ULUS DEVLETLER…
HEDEF TÜRKİYE…

Küresel şirketler Batı’da Sanayi Devrimi’nin ardından, 19. yüzyılın sonlarında, uluslararası faaliyet gösteren
güçlü sanayi şirketleri olarak ortaya çıktı. Singer, Standart
Oil, General Electric, Kodak AEG, Siemens, Bergmann,
Shell, Unilever, Philips, Bayer gibi şirketler Batı’nın ilk
UÖŞ’leri oldu. Bugünse örümcek ağları gibi bütün dünyayı sarmış bulunuyorlar.
Küresel şirket bir ana merkezle, bu merkeze bağlı olarak değişik ülkelerde faaliyet gösteren şubelerden oluşan
bir ekonomik bütündür. Küresel şirket; doğrudan yabancı
sermaye yatırımı yapan, birden fazla ülkede üretim faaliyetinde bulunan, bu faaliyetleri kendi kontrolünde bulunduran şirkettir.
● Adı üzerinde küresel şirketler… Yaşam ortamları küresel…, ancak küresel olurlarsa var olabiliyorlar.
O zaman ne yapacaklar, her biri her bir taraftan dünya
kaynaklarını ve pazarlarını ele geçirmeye çalışacaklar.
Varlıklarını sürdürmeleri, giderek daha çok güçlenmeleri,
küresel olmaları buna bağlı; saldırgan ve işgalci olmalarına bağlı...
Ancak bir engel var: Göz koydukları doğal kaynaklar
ve pazarlar sahipsiz değil, onların da sahipleri var! O
zaman asıl hedef onlar olacak, o ‘sahipler” olacak. Öncelikle onlara boyun eğdirilecek. O engelleri ortadan kaldırmaları veya onları kendilerine zararlı olmayacak bir şekle
sokmaları gerekiyor. Hedef ülkeler, yani -Türkiye gibiulus devletler hizaya getirilerek, ellerindeki kaynakları ve

pazarları ele geçirilecek.
Biraz daha teknik olarak ifade edelim: Ortam dünya
ekonomisidir. Küresel şirketler bu ortama egemen olmak,
sahip olmak istiyorlar, ancak orada ulus devletler var!
Ulus-devlet “kendi halkının çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, ulusal varlığa ve benliğe sahip çıkan, temel
hedefleri ulusun çağdaşlaşması, ülkenin sanayileşmesi ve
gelişmesi, sosyal adaleti gerçekleştirmek olan devlet”tir.
İşte, küresel şirketler bu hedefleri ve tutumu kabul etmiyor. Çünkü ulus- devletlerin coğrafyasını işgücü ve ham
madde kaynağı, pazar olarak görüyorlar. Ulus devletler
ise o kaynak ve pazarları kendi coğrafyasının insanları,
kendi milleti lehinde kullanmak istiyor. İşte bu anlayış ve
bunun gerektirdiği ulusal politika ve uygulamalar küresel
şirketlerin daha da büyümesi önünde esaslı bir engel teşkil ediyor.
● Demek ki, dünya ekonomisi dediğimiz arenada iki
büyük rakip var. Biri ulus devletler, diğeri küresel şirketler…
Bu durumda küresel şirketler (ulus-ötesi şirketler) ne
yapacaktır? Yapacakları açıktır: Ulus devletleri ortadan
kaldırmak veya onları kendi gelişmelerini engelleyemeyecek bir kalıba sokmaya çalışacaklar!
Her iki yol da ulus-devletlerin ulusallığını ortadan
kaldırma kapısına çıkıyor. Bunun için de başka araçların
yanı sıra başlıca 5 ekonomik silahı kullanıyorlar: Başta
ticaret olmak üzere, dış ekonomik ilişkiler liberalleştirili-
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yor. Ülke borçlandırılıyor, tesisler ve fabrikaları özelleştiriliyor, ülke ekonomisi yabancı sermayeye açılıyor. Ülke
toprakları yabancılara satılmaya başlıyor. Siyasal araçlar
da kullanıyorlar: Azınlıkları tahrik ediyorlar, yeni etnik
sorunlar yaratıyorlar, ‘demokrasi’ dayatıyor, dinci akımları azdırıyorlar.
Tek sözcükle ifade etmek gerekirse, sonunda ülke
küresel şirketler tarafından adeta işgal edilmeye başlıyor;
ülkenin kimyası bozuluyor; ekonomi küresel şirketlerin
hammadde kaynağı ve pazarı, kâr aracı haline geliyor,
ülke yeniden sömürgeleşiyor.
İşte günümüzde birçok sanayileşmesi engellenmiş
ülke gibi Türkiye’nin de başına gelen budur, bu felakettir.
● Açıkça görüyoruz ki, küreselleşme olgusu ulus-devlete karşıdır, onunla bağdaşmıyor, bir arada olamıyor, onu
dışlıyor. Küresel şirketler ve tabi oldukları merkez; temel
mücadele hedefi olarak karşılarında ulus-devleti görüyorlar. Çünkü dünyaya dayattıkları –yukarda belirttim- neoliberal politikalara (serbest ticaret, borçlandırma, özelleştirme…) karşı direnişi ancak ulus-devletler gösterecektir.
Dünya kaynak ve pazarlarını ele geçirme hedeflerinden
vazgeçmeyeceklerine göre, yapacakları tek şey vardır:
Ulus-devleti etkisizleştirmek, hatta yok etmek!... Bunun
için de çare bellidir: Ulus devletlerin, ulusallık niteliklerinden soyutlayarak, küreselleşme süreciyle, yani küresel
şirketlerin çıkarları ile uyumlu hale getirmek.
Biraz farklı bir açıdan tekrar bakalım bu gerçeğe:
Batı’nın dev şirketlerinin çıkarlarının gerektirdiği
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düzenle -Türkiye gibi- az gelişmiş, sanayileşmeleri
engellenmiş ülkelerin çıkarlarının gerektirdiği düzen
arasında karşıtlık (zıtlık) vardır. İki düzen birbiri ile
çatışıyor, biri diğerini dışlıyor. Küresel kapitalistler yoksul ülkelere, bu ülkeler için gerekli olan düzenin tam tersi
bir düzeni, Liberalizm’i dayatıyor. Ancak bu dayatma
sırasında karşılaştığı zorlu bir engel var: Ulus-Devlet!...
Batı’nın ileri sanayi ülkeleri; Ulus-Devlet aşamasını
çoktan geçirmiş, onun nimetlerini geçmişte bolca elde
etmiştir. Bugün kendi ilerlemesinin önündeki en büyük
engel ise, yoksul ülkelerin “Ulus-Devlet”leridir. O zaman
tek çözüm yolu olarak şunu görüyorlar: Bu ülkelerin
Ulus-Devletlerinin planlı bir şekilde zayıflatılması; o ülkelerin devletlerinin, Batı’nın çıkarlarına hizmet edecek
bir kalıba dökülmesi... İşte günümüzde Avrupa Birliği
ve ABD ile kurulu ilişkiler yoluyla ve işbirlikçilerin desteğiyle, sanayileşmesi engellenmiş, Türkiye gibi ülkelerde yapılan ve yapılmakta olan budur.
Peki bu hedef nasıl gerçekleştirilecek? Ulus-devlet şu
yönlerde değişime uğratılarak:
-Devlet piyasanın ve şirketlerin hizmetine girecektir.
-Devlet sosyal devlet olmaktan çıkarılacaktır.
-Ulusal egemenlik ilkesi terk edilecektir.
-Kamu faaliyetleri sır olmaktan çıkarılacaktır.
-Devlet elektronikleşecektir (e-devlet).
- Devlet eğitim alanında etkin bir rol oynayacaktır.
Toplumun geniş kesimlerinin zihinsel olarak hazırlanması
bakımından, üç sosyal grubun yetiştirilmesine özel bir
önem verecektir. Bunlar, gazeteciler, din adamları ve iş
adamlarıdır.
Kısacası, küreselleşme, devleti ortadan kaldırmıyor;
tersine kendi devletini oluşturuyor. Merkez’in kaldırmaya
uğraştığı, ‘ulus-devlet’tir; onun yerine e-devlet görüntülü,
küresel şirketlerin hizmetinde olan ‘kozmopolit devlet’i
koyuyor.
● Kısacası, küresel şirketlerin hedefi, dünyanın her
tarafında yalnızca kendi çıkarlarına hizmet edecek devletlerin bulunmasıdır. Emperyalist Batı ulus-devlete karşıdır,
onu dönüştürülecek veya yok edilecek ilk hedef olarak
görür. Çünkü serbest ticaret, özelleştirme gibi neoliberal
politikalara karşı direnci, çevre ülkelerinde ancak ulusdevletler gösterebilir. Bu sebeple ulus-devleti etkisizleştirmek, bu devletleri ulusallık niteliklerinden soyutlayarak, küreselleşme süreciyle uyumlu bir kalıba sokmak
ister.
Batı Oligarşisi; küreselleşme görüntüsü altında yoksul
ülkelerin savunma zırhı olan ulus- devleti boğuyor, parçalıyor, yok ediyor. Onun yerine kendi devletini, kendine
uşaklık edecek yeni devletler kurduruyor.
Ne yazık ki, bu saldırıdan Türkiye de payını alıyor.
________________________________.
KAYNAK: Cihan Dura, Türkiye’ye Batı Saldırısı:
Ekonomimiz Hangi Silahlarla İşgal Ediliyor? Galeati
Yayıncılık, Ank., 2020, 302 s.

6

Osman KARABABA
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BU ALEMDE SEN NESİN?

Sen!..
Evet, sen!..
Farzı misal, bir çiçek gibi topraktan fışkırdın da sonra
dünyaya gözlerini açtın... Güneş’i görünce gözlerin kamaştı. Yüksek değerdeki ışık huzmesi seni çok, ama çok
etkiledi. O bir garip geldi sana; her gün bir doğuyor, bir
batıyordu. Onsuz da olamıyordun, ona bir anlam da veremiyordun; huzurun kaçtı. Acizliğin korkuya dönüşünce
“O, Mabut’tur!” dedin çıktın.
Korkun bilgisizliğindendi. Oysa, Rab dediğin
Güneş’in, senin için, kainat boşluğunda bir yörüngeye
sistemli bir şekilde yerleştirildiğini idrak edememiştin!
Korktuklarına sığınarak korkularından kurtulacağını
sandın. O gün bugündür korktuklarını ve sırrını çözemediklerini tanrılaştırmakta ustasın!
Fıtratındaki mucizeyi görmezken, çevirdin gözünü
göğe; o da ne: uçsuz bucaksız boşluk... Baktın ki, her
şey mucize, sanki rüyadaki sarhoşluk... Alemler içinde
alemler... Güneş’i yutan nice dev güneşler, sayısız devasa yıldızlar, uçsuz bucaksız galaksiler, kuasarlar, kara

delikler, nebulalar, gökadalar vb. nice bilinmeyen somut,
kozmik cisimler...
Kafanda kurdun, “Kainat sonsuzdur!” diye ahkam
savurdun.
Her insan bir kainat, buna ne buyurdun!
Somut varlıklardan mürekkep olan Kainat’ın, bir fanus gibi, nihayetinde bir sonunun olduğunu fikredince,
ölümcül paradoksun dayanılmazlığıyla, Kainat’ın büyüklüğüyle Dünya’nın boyutunu kıyaslamaya kalkıştın! Kainatın büyüklüğü karşısında dünyayı adeta yok sayacaktın.
Kâinat’ı Asya kıtası yerine koydun, baktın ki Dünya
nerdeyse Asya kıtasında bir kum tanesi... Küçük dilini
yuttun, adını bile unuttun!
Alemler içinde alemler neden vardı?
Filmi geri sardın: Kâinat bir Asya kıtası, Dünya da
Asya kıtasında bir kum tanesi!!! Hafızan almadı!. Bir
emsal getirdin kendince. Bugün, gözle görülemeyen
ancak her gün on birlerce insanın hayatını söndüren
corona virüsünün boyutunu Kainat’la kıyaslayınca...
Kafan durdu! Zerreler içinde kürrelerin dansında ya
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kendini “ot”a benzettin sorumsuz ya da benliğinden
bir tanrı yonttun sığınacak... Ancak yerle gök arasında
ne varsa her şeyin senin şerefine yaratılmış olduğunu algılayamadın!
Zannediyor musun ki bu kainat boşuna?!! Ve sor
bakalım aklına, sen kainatta niçin varsın?!
Yaratılışındaki olağanüstülük ve gizemle kainatın
aynası olduğundan habersizken sen... Kainat’ta bir zerre olan varlığına bütün kainatı sığdıran Yüce Yaratan’ın
kudret, ulviyet ve azameti karşısında eğilmen gerekirken... Sen ne yaptın? Bir virüs yarattın; dünyayı birbirine
kattın! Mal, mülk ve makam gücüyle kibir girdabına düştün! ‘Corona’yı kullanıp tanrılık egonu tatmine giriştin;
insanlara tahakküm etme hırs ve iştiyakını doyurmaya
uğraşıyorsun. Her tavrınla tanrılık taslıyorsun da sanrılarının mezara kadar süreceğini unutuyorsun!
Gözlerin kör senin! Öbür
aleme delil, mucize mi arıyorsun! O halde çık dünyanın dışına! Git trilyonlarca
ışık yılı! Ve merkezindeki
sıcaklık 1 milyar C derece
olan, renk renk ışık şovu
yapan milyarlarca dev yıldızları... Manyetik alanı
dünyanın milyon katı ve bir
çay kaşığı kadar kütlesi 1
milyar ton gelen, evrenin
en gizemli sayısız görüngülerini... Uzayda her saniye
cereyan eden sayısız, esrarengiz olaylar ve kimyasal
reaksiyonları... Gör! Bunlar
niçin var?
Ve mercimek kadar gözbebeğinle nasıl görüyorsun
her şeyi ve küçücük beyninle
nasıl kavrıyorsun sonsuz
olay, obje, imge ve simgeleri
idrak ettin mi?
Sor bakalım aklına, dünyaya göre bir zerre olan beyin hücrelerinin trilyonlarca materyal ve bilgiyi nasıl
yüklendiğini izah edebilecek mi? Sana boşuna mı verildi
akıl? Kuran-ı Kerim; Kıyâme Suresi 36. Ayette: “Yoksa
siz başıboş bırakıldığınızı mı zannediyorsunuz?” diye
niçin uyarıyor?!
Düşündün mü bu âlemde sen nesin?!
Şu kesin: İdrak etsen de etmesen de sen, ezelden ebede, ‘yok oluş’un değil,‘sonsuz oluş’un simgesisin!
Kâinat fanusunda, cismenle bir zerre oluşuna karşın ruhen, zihnen ve manen kainata sığmayışın... Düşünme, fikretme, hayal etme, kainatı ve kendini algılama kabiliyetine sahip oluşun... Daha önemlisi akıl, ruh,
duygu, özgür bir irade gücüne ve Yaratan’ını idrak etme
kudretine malik oluşun... Sana Yaratan tarafından ulvi
bir değerin verildiğini, bunun yanında çok ağır bir gö-
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rev ve sorumluluğun yüklendiğini göstermiyor mu!?
O halde sen ‘ölüm’ün değil ‘ölümsüzlük’ün bir timsalisin ve ‘İlahi Mizan’ın özlemisin! Bu demek oluyor
ki, sen, ölmekle bu dünyada yaptıklarından kurtulmuş
olmuyorsun!
Haydi bakalım! İstersen yırtın, dövün, kendini parçala, sevin, coş, koş... Ne yaparsan yap; ister Sahibine
tap ister ‘benlik putu’na... Bir süreliğine olsan da turap, sen ebediyen yok olmayan bir varlıksın!
Tekrar düşün! Evrenin boyutuna göre, nerdeyse yok
mesabesinde olan insan vücudundaki bir hücreye, gözle
görülmeyen bir corona virüsü saplanıyor ve ciğerlerini
patlatıyor... O halde şimdi insan ölmekle külliyen ve ebediyen yok olmuş mu oluyor?!
Peki, o zaman ne olacaktı, arzularını tanrı edinen
ilahlar...Tarih boyu insanlığı kana bulayan, karanlığa boğan, büyük acılara ve zulümlere sebep olan Firavunlar,
Haccac-ı Zalimler, tagutlar,
diktatörler... Saymakla bitmez...
Dünyaya gelmiş geçmiş
tüm insanların işlediği haltlar? Yalanla, din’le, dümenle
gasp edilen haklar, makamlar?! Yapanların yanına kar
mı kalacaktı üzerlerindeki
‘Ah!’lar?!
Milletin bekasına tuzak,
Kuran’dan uzak cemaatler,
din taciri tarikatlar, ilimsiz,
irfansız dergahlar, fitne, fesat
yuvaları, ihanet odakları,
tanrısal egolu sarıklar, siyasi
keneler...
Velhasıl tüm dünyadan
gelip geçenler...
Sebepsiz mi yaratıldılar
ki, yaptıklarına karşılık hiçbir bedel ödemeyecekler!?
Akıl almaz bir sistemle dizayn edilmiş kainattaki
her şeyin mükemmeliyeti; senin için “İlahi Mizan”ın
zorunluluğunu haykırıyor, duyuyor musun?!! İşte
budur idrak! Budur iman!
Yüce kitabımız Kur’an: “... Umulur ki aklınızı kullanır, üzerindeki ilahi kudret ve rahmet eserlerini düşünürsünüz .” diye şiddetle boşuna uyarmıyor!.. (Mü’min
Süresi 67. ayet)
Düşünsene, bu gidişin nereye?..
Varlığın boşuna değildir! Ve beyhude yaratılmadın!
Madenin sevgidir; ‘sonsuz oluş’un da sevgiden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden sen sevginin bir tezahürüsün!..
Yüce Sahibin, seni sevmeseydi yaratır mıydı? Seni sevmemiş olsaydı bu satırları okuyor olur muydun?
Bundan sonra istersen düşünme!
***

Bugün, gözle görülemeyen
ancak her gün on birlerce
insanın hayatını söndüren
corona virüsünün boyutunu
Kainat’la kıyaslayınca...
Kafan durdu! Zerreler
içinde kürrelerin dansında
ya kendini “ot”a benzettin
sorumsuz ya da benliğinden
bir tanrı yonttun sığınacak...
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Ateizm – Deizm
Mehmet ÇAYIRDAĞ

Son asırlarda dünyada belli boyutlara erişip üst düzey- (Neml-65)” buyurmaktadır. Yine ruh hakkında Hz. Peyde birçok taraftar bulan, Allah’a ve hiçbir dine inanma- gamber’ den bilgi isteyenlere “Onu ancak Allah bilir” demak, bütün varlıkların tesadüfen kendiliğinden oluştuğuna mektedir.
ve ortaya çıktığına inanmak olan ateizm ile son yıllarda
Biraz aklı olan bir insan etrafına şöyle baktığında kuyine dünyada birçok taraftar bulan, sadece bir yaratıcıya rulmuş olan düzenin azametimden ürpermemesi müm(Allah’a) inanmak esasında dayanan deizmin ülkemizde kün değildir. Bu koskoca dünya kitlesinin hiç sapmayan
de azda olsa taraftarları bulunmaktadır.
saatte üç yüz kilometrenden fazla hızla dönerek geceyi
Önce ateizm hakkında düşüncelerimizi belirtelim;
gündüzü oluşturması, kutuplardan farazi olarak geçen bir
Öncelikle şunu söylemeliyim ki ateizme inanmak ger- hattın 23 derece eğimi ile güney ve kuzey yarım kürede
çekten çok zor hatta mümkün değil. Her şeyin, bütün bu münavebeli olarak mevsimlerin ortaya çıkması, bütün
âlemin, bütün bu sistemlerin, hala tam olarak anlayama- bunların milyonlarca km uzaktaki güneşten, ışık ışınları ile
dığımız, insan vücudunun,
gelen ısı ile meydana gelmesi
hayvanların, havsalanın alaartık herkesin malumu olan
Allah kainatı, melekleri ve
mayacağı bütün bu varlığın,
bilgilerdir. Gökyüzündeki bu
galaksilerin ortaya çıkışının,
koca şuursuz cansız kitleler,
cinleri yarattıktan sonra
içlerindeki ve birbiri arayıldızlar hem kendi etrafınsındaki düzenin kendiliğin
da ve hem de tayin edilen
insanı yaratmış ve akıl, şuur
oluşması ve bu düzenlerini
yörüngelerinde dönüp yol
kusursuz şekilde devam etkat etmektedirler. Oksijen
sahibi
meleklere
ve
cinlere,
tirmelerinin tesadüfen, hiçve hidrojen gazlarının birlebir yaratıcısının olmadığı,
şiminden su yaratılmış, buninsanı kudreti ile yarattığı
hala tek bir kudret tarafından
dan denizler meydana getirilidare edilmekte olduğu ve
miş, buradan çıkan buharlar
üstün bir varlık olarak
devamlı yaratıldığını görmegökyüzünde bulut haline gemek için ya aklı olmamak ya
lip rüzgarlar ile taşınarak, yer
tanımalarını istemiştir.
da her alanda kör ve sağır olkürenin her tarafında yağmur
mak demektir.
halinde canlı hayatı ortaya
Öncelikle şunu belirtelim; insan aklı dünyadaki diğer çıkarmaktadır. Denizlerden çıkan bulutlar atmosferi geçip
bütün yaratıklardan çok çok önde bir farka ve üstünlüğe kaybolmamaktadır. Atmosferin özel yapısı onları aşağıda
sahip olduğu halde onun da bir sınırının olduğunu unutma- tutmaktadır.
yalım. Hayvanlar da kendi aralarında akıl farkına sahiptirTabii bunlara sonsuz misaller ve harika yaratılışlar ilaler. Mesela bu dünyada aklı önde olan maymuna, köpeğe ve edilebilir. Bunları anlamaya aklımız yetmektedir. Böyle
ve papağana birçok maharetler öğretebilirsiniz. Ancak bir bir düzende her şeyin kendiliğinden ortaya çıkması ve vardereceye kadar. Bunları insanın sahip olduğu kabiliyetle- lıklarını yaratıldıkları şekildeki mükemmellikte aksamanre ve zekâya yaklaştırmanız mümkün değildir. Yani onları dan devam ettirmelerini görmek, ısrarla inkara hakikate
ulaştıracağınız bir sınır bulunmaktadır. Daha ileriye götü- isyan etmekten başka bir şey değildir. Allah âlemi yaratremezsiniz. Beyinlerinin, akıllarının kapasitesi o kadardır. mıştır ve idaresine devam etmektedir.
Bunlardan muazzam farklarla ilerde olan, Allah’ın böyle
Gelelim deizm meselesine;
bir beyinle yarattığı insanın aklının da bir sınırı bulunmaHerhalde birçok beyinde ateizmin saçmalığı ve gerçekmaktadır. Bu dünyada, insan yaratılmış olan etrafındaki lerle alakasının olamayacağı görülünce bu defa da inançbu âlemin nereye kadar uzayabileceğini, zamanın ezelde lara ve dine karşı çıkmak üzere deizm ortaya sürülmüştür.
nereden gelip ebette nereye gideceğini bu akılla kavraması Bunlar, “evet bu olağanüstü düzenin bir yaratıcısı olması
hiçbir zaman mümkün değildir. Daha birçok misaller de lazım, ancak inanılan, dinler, kitaplar ve peygamberlerin
verilebilir. Onun için insanın hiçbir şekilde ulaşamaya- aslı esası yoktur, bunları insanlar uydurmuştur. Allah, bir
cağı bu bilgilere Allah Kur’an-ı Kerim’de “gayb” ismini defa âlemi yaratmış ve öylece kendi haline bırakmıştır. Arvermektedir. İnsanların gayba inanmaları gerektiğini be- tık hiçbir müdahalede bulunmamaktadır. Varlıklar içinde
lirtmektedir (Bakara-3). Zaten başka da bir çare yoktur. insanın bir ayrıcalığı yoktur. Kainatta, denizdeki bir kum
“Göklerde ve yerde gaybı Allah’ tan başka kimse bilemez kadar bile esamisi olmayan insanla, yaratıcının kitap ve
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peygamber göndererek onu muhatap alması, ona her şeyin
üzerinde bir değer vermesi mümkün değildir” demektedirler.
Önce, Cenab-ı Hak tabiiki kainatta insana özel bir değer vermiştir. Onlar inanmazlar ama Kur’an-ı Kerim’de ve
diğer bütün mukaddes kitaplarda Allah kainatı, melekleri
ve cinleri yarattıktan sonra insanı yaratmış ve akıl, şuur sahibi meleklere ve cinlere, insanı kudreti ile yarattığı üstün
bir varlık olarak tanımalarını istemiştir. Topraktan yarattığını belirttiği insana önce, cinlerden olan şeytan (iblis),
kendisine bağlı olanlara birlikte, kendilerinin ateşten yaratıldıklarını ileri sürerek karşı çıkmış, melekler ise yine
yaratıcının verdiği kabiliyetle, insanın ileride birbiri ile
kavga eden, topluluklar halinde savaşlar çıkaracaklarını
düşünerek, Cenab-ı Hakk’a “bunların kan dökücü bir valık
olduklarını” belirterek istenilen saygıda (secde) tereddüte
düşmüşlerdir. Bunun üzerine Allah, insanda yaratmış ol-

keşifler yapmaktadırlar. Cenab-ı Hakk’ın kanununu yaratmış olduğu elektriği keşfedip onu hayatının her alanında
kullanmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaları için
yeryüzüne bütün madenleri ve petrolü gizlemiştir. İnsanlar bunları arayıp bulup ihtiyaçlarına göre kullanmaktadırlar. İnsanlardan başka hiçbir yaratığın bunlara ne ihtiyacı
ve de ulaşma kabiliyeti vardır. Yine ateşi yakmaktadır ve
onu gerekli işlerinde kullanmaktadır. Hele son zamanlarda
televizyonlar, telefonlar ve telsizleri oluşturan kanunları,
bilgileri büyük bir maharetle keşfetmişler, bunları hedeflere ulaştırmışlardır. Bu nimetler akıllara hayret veren gelişmelerdir. Bir küçük bilgisayara milyonlarca bilgi depolanıp, bunların en küçük teferruatından istendiği zamanda
ve istendiği şekilde istifade edilmektedir. Cenab-ı Hakk’ın
yaratmış olduğu bu nimetler, kanunlar insanlık tarafından
sürekli keşfedilmektedir. Biz bunları gördük, bizden sonrakiler acaba daha neler görecekleridir.

duğu maharet ve bilgileri göstererek, onun üstünlüğünü
ortaya koymuş, melekler bunun üzerine hemen tövbe edip
saygılarını göstermişler, şeytan ise eski fikrinde, isyanında
devam etmiştir.
Şimdi deistler bunların hiçbirine inanmamaktadırlar.
Öyle ise maddi olarak yaratıcının insana nasıl değer verdiğini, onu kainattaki bütün canlı, cansız yarattıkları içerisinde akılla nasıl bir üstünlüğe sahip kıldığını düşünelim. Ona dünyayı iyi ve kötüyü ayırt etme ve yeni keşifler
yapma kabiliyeti vermiştir. Bu sebeple insan dünyaya serbestçe, iyi ve kötüyü tercih edecek şekilde bir imtihan için
göndermiştir. Kötüyü seçenlerin bu dünyada dahi kısmen
cezasını gördükleri, iyiyi seçenlerin ise yine bu dünyadan
bile mükafatını gördükleri, dikkat eden her akıl sahibi için
tecrübelerle sabittir. Dünyada Allah insanlar için ve tabii
bütün canlılar için ideal bir ortam yaratmıştır. Ancak insanlar için özellikle yaratmış olduğu nimetleri ve kanunları
bulunmaktadır. Hayvanların bir kısmına ehlileşme kabiliyeti verip insanların hizmetine ve ihtiyacına tahsis etmiştir. Ehlileşen hayvanların yavruları da ehli doğmaktadır.
Suyun kaldırma gücü ile yaptığı gemileri denizde yüzdürebilmektedir. Havanın yine şaşılacak şekildeki kaldırma
gücü ile hareket halindeki uçakları dünyanın her tarafına
ulaştırabilmektedir. İnsan Cenab-ı Hakk’ın kendisi verdiği
akılla onun koymuş olduğu kanunları durmadan keşfetmektedir. Yoksa insan bir şey yaratmamaktadır. Devamlı

İşte bütün bu büyük nimetleri bahşeden Allah tabii ki
insanlardan, imtihan için göndermiş olduğu dünyadaki
ömürleri içinde bazı şeyler istemektedir. Onun için insanların en küçük fiilleri ile ilgilenmektedir. O, kendi kitabında en küçük bir iyiliğin ve en küçük bir kötülüğün karşılığının ceza ve mükafat olarak verileceğini buyurmuştur.
Cenab-ı Hakk başka hiçbir varlıktan bir şey istememektedir. İstedikleri de zaten insanların menfaati içindir. İnsanı
sadece bu dünya için yaratmış olsa idi diğer varlıklar gibi
bu aklı vermez, dünya için ideal olarak yaratılmış hayvanlar gibi ne ilerde başına geleceği ve nede geçmişte olanları düşünmeden rahatlık içinde yaşar ve ölümle yok olur
giderdi. İnsan aldığı bu kabiliyet ve aklı ile diğer bütün
yaratılmışlardan farklı olarak bu dünya için yaratılmamıştır. İyi ve kötüyü seçme kabiliyeti verilerek o imtihan
edilmektedir. Kendi düşüncesi ile yaratıcıyı bulma kabiliyeti bulunduğu halde O, insanlara kolaca doğru yolu
bulmaları için içlerinden bir peygamber ve bunlara kendi katından kitaplar göndermiştir, artık insan bilerek seçim yapmaktadır ve yapmıştır.
İşte ateist ve deistlerin bile bile inkar ettikleri alemin
düzeni ve insanın bunun içindeki yeri bizlere bunları düşündürmektedir. Cenabı-ı Hak, Peygamberimize kitabında
sık sık “Sen inanmayanlar için üzülme, bu onların tercihidir. Allah istese hepsini inançlı kılardı” buyurmuştur.
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TARİHÎ KARTPOSTALLAR
Ve
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ-2

ve vatan müdafaasındaki yeri konusunda bilgi vermiş
ve bu konuda kartpostalların önemine değinmiştim. Bir
okuyucumuzun ricası üzerine konuyu biraz daha zenginleştirmemiz gerektiğini görmüştük. Bu vesile ile yeniden
arşivime inme ihtiyacı doğmuş ve altı kare kartvizit üzerinde durmayı uygun gördüğümü belirtmek isterim.

Bir Karadağlı’nın hazin teslimi
Yaşasın Vatan,Yaşasın Millet,Yaşasın Özgürlük
Geçen haftaki yazımızda tarihî kartpostalların politika

Tarihte gördük ki bir yerde askerin yoksa orası senin değildir. Osmanlı devleti 350 yıldır elinde tuttuğu
Rumeli’yi vasıfsız ve cahil politikacı ve subaylarımız
sayesinde on yıl içerisinde adım adım kaybetmişti. İşte
birinci kartpostalda ordumuz bu bölgelerden çekildikçe
müdafaasız kalan insanlarımız vatan bildiği topraklarda,
nice çaresizlikler yaşamışlar ve Anadolu’ya göç etmeye
başlamışlardır. İşte Karadağlı insanımızın çektiği sıkıntıyı belirten ,“le Petit Jornal” adlı Fransız dergisinin
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Fransa ve Almanlar, Ruslar çekmişlerdir. İlk önce Osmanlı devletiyle, İmparatorluk içerisindeki azınlık haklarını korumak adına anlaşmalar ile baskılar kurulmaya
başlamıştı.
İşte yine Liberte dergisi’nin kapağında görüldüğü
gibi Avrupa devletlerinin Osmanlıyı parçalama işini görüşmek üzere bir toplantısını görüyoruz. Ne yok edici
planlar kurdular ki Rumeli’de ordusu çekilmiş, çaresiz
Türklerin başları kesilmiş ve militanların mızraklarının
ucuna takılmış bu kesik başlarla kendi insanlarına moral
vermektedirler. Tabir caizse “Su uyur, düşman uyumaz”
gerçeği tarihin şaşmaz bir gerçeği tekerrür etmiştir!
Avrupa Birliği Toplantısı Rumeli’de Türklerin
kesilen başları mızraklar ucunda Ordular ilk hedefiniz İzmir.İleri
Bir vatanseverin tespitiyle “Tanrı Türk’ü seviyor. “
Başkomutan Atatürk’ün Kurtuluş savaşında ,askerimizin
şahlanışı üzerine şu emri meşhurdur: ”Ordular !İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri !”İşte sağdaki son kartpostal da
ise :”Ordular ilk hedefiniz İzmir, ileri !” komutu yazılı
emri yazılı kartpostal, bastırılmıştır.
İnanan adam her zaman galiptir. Büyük komutan ve
her savaşında düşmanı dağıtmanın ve aziz yudumuzu
düşmandan temizlemenin güzelliğini yaşayan Mustafa
Kemal’in meşhur zeybek oyunu hakkı değil midir!
Son gülen iyi gülüyor.
kapak resmi. Resmin altında “Bir Karadağlının hazin
teslimi” yazılı. Bir milis askeri önünde bir Türk’ün esir
oluşu! Bir gün önce o coğrafyanın efendisi, bir gün sonra
esir!.. Ne acıklı ve ne ıstırap verici bir durum!..
Peki Rumeli nasıl kaybedildi? Yandaki kartpostal altındaki yazıda gizlidir ve sorumuzun cevabıdır: “Yaşasın
Vatan, Yaşasın Millet, Yaşasın Özgürlük.”Söz güzel
ama hazmedilmeyen bir özgürlük!
Osmanlı devletinin de yenilebileceği 11.Viyana bozgunu ile ortaya çıkmıştı. Bu mağlubiyetle Türkleri Anadolu topraklarından koparıp, Asya bozkırlarına gönderme
planlarını hazırlamaya başlamışlardır. Başı da İngiltere,
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KARABAĞ
AZERBAYCAN’DIR!
Op. Dr. Tayfun ÖZDEM
“El bilir ki, sen menimsen,
Yurdum, yuvam, meskenimsen,
Anam, doğma vetenimsem,
Ayrılır mı gönül candan?!
Azerbaycan, Azerbaycan!”
Samed VURGUN
Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın yüreği, Türk tarihinin
ve geleceğinin de kilit noktasıdır!
Tarihte 1991’e kadar devlet kuramamış ve millet olamamış, yaşadığı milletin tebaı olmaktan öteye gidememiş
Ermeniler, himayesinde oldukları Rus Birliğinin 1991’de
dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bu arada
Rusların desteğiyle mesnetsiz iddialarla Azerbaycan’a
yaptıkları kahpe saldırıda Dağlık Karabağ’ı işgal ederek
Türklere soykırım yapmışlardır. Bebek, çocuk, kadın,
ihtiyar demeden 613 Türk’ün vahşice katledildiği bu
soykırım, dünya tarihine
“Hocalı Katliamı” olarak
geçmiş; AGİT, AKPM,
AİHM tarafından onaylanmıştır. Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi 822
no’lu kararıyla Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan
topraklarını terk etmesini
istemesine rağmen Ermeniler Dağlık Karabağ topraklarında tarihsel ve bilimsel
olmayan, mesnetsiz tezlerle
hak iddiasını sürdürmeye devam etmişlerdir. Üstelik Ermeni asıllı olmayan “Albanlar’a” ait kiliseleri kendi kültür mirası olarak gösterme çabasına düşmüşlerdir.
Tarihi gerçeklere kısaca bir göz atalım:
Türk kökenli halkların ( Ön Türkler), 5.Yüzyıldan
itibaren bu bölgede yerleştikleri bilinmektedir. Göbekli
Tepe kazı ve çalışmaları, çok daha önceki tarihlere ait
Türk varlığının kanıtlarını ortaya koymuştur. 11.Yüzyıldan itibaren de Atabeyler, Harzemşahlar ve Selçuklu
Türklerinin hakim oldukları bilinmektedir. Safeviler ve
Osmanlılar arasında da birçok kez el değiştirmiştir.
1805’te Karabağ Hanlığı ile Rusya Çarlığı arasında
imzalanan Kürekçay Antlaşmasıyla Azerbaycan toprakları Çarlık tarafından işgale uğramıştır. Çarlığın Karabağ’ı
işgal ettiği dönemde Karabağ’da Ermeni yerleşimlerin
bulunduğuna ilişkin hiçbir belgeye rastlanmamıştır.
Azerbaycan Türklerinin azınlık durumuna düşürülmesi için Ermeniler buraya sonradan göç ettirilmişlerdir.

Gülistan (1813), Türkmençay (1828) Antlaşmaları ile
Aras nehri sınır oluşturacak şekilde Azerbaycan kuzey
ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Antlaşmanın
15. maddesi gereği Ermeniler İran’dan; Erivan, Nahcıvan ve Karabağ’a göç ettirilmeye zorlanmıştır. Şuan
Ermenistan’ın bulunduğu Revan Hanlığı büyük oranda
Ermeni göçüne uğramış ve Ermeniler azınlık olmaktan
kurtarılmaya çalışılmıştır.
Dağlık Karabağ; Ermenilerin mesnetsiz sahiplenmelerinin tam aksine, Türk kültürünün ve medeniyetinin merkezlerinden biridir. İsmail Gaspıralı, Yusuf
Akçura, Hüseyinzade Ali Turan gibi ünlü Türk büyükleri ile Kafkasya’dan esen Türkçülük rüzgarı Türkiye
Türklüğüne ilham vermiştir. Yani İtalya için Floransa
neyse; Azerbaycan için de Karabağ odur.
1917 yılında Sovyet Çarlığının yıkılması sonrası
1918’de Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çok kısa süre devamlılığı
olan Transkafkasya Devleti
kurulmuştur. Kafkasya’nın
Rusya’dan ayrılarak bağımsız
bir devlet olmak hususundaki faaliyetlerini önlemek
amacıyla Bolşevikler, Ermeni asıllı Stepan Şaumyan’ı
Bakü’ye yönetici olarak atamışlardır. Akabinde 15 binden
fazla Azerbaycan Türk’ü
Pantürkist ve Devrim karşıtı
olmaları sebebiyle Rus ve Ermeni Taşnak orduları tarafından katledilmiştir. Çevre
illere de yayılan katliamda 60 bine yakın Türk yok edilmiş, ama bütün bunlara rağmen, Mayıs 1918’de Mehmet
Emin Resulzade liderliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti
ilan edilmiştir. Bu soykırımlar Doğu illerindeki Türkler
de eklendiğinde yüz binleri aşmaktadır.
Bakü’nün Rus işgalinden kurtarılması için Almanlar
ile çatışmayı göze alan Enver Paşa’nın emri ile Nuri
Killigil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Ağustos
1918’de Bakü’ye girmiş ve şehri kurtarmıştır. Mondros
Mütarekesi ile İngilizler bölgeye el koymuş, ama onlar da
çekilmek zorunda kaldığı için tekrar Ruslara dönmüştür.
1920’den başlayarak 30 yıla yakın Rus baskısı ve sürgünleri de devam etmiştir.
Millî Mücadelede Türkiye Cumhuriyetinin temelleri
atılırken bu bölge de unutulmamıştı. Mustafa Kemal Atatürk, Nahçıvan ile aradaki Türk Kapısını unutmamıştı;
Karabağ’ın Azerbaycan içinde otonom bir bölge olarak

Dağlık Karabağ;
Ermenilerin mesnetsiz
sahiplenmelerinin tam
aksine, Türk kültürünün
ve medeniyetinin
merkezlerinden biridir.
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kalması sağlanmış, ayrıca İran ile sınır düzenlemeleri
yapılarak Nahçıvan ile bağlantımız açık kalmıştır.
1980’lerin Rusyasının, Gorbaçov’un “Glasnost (Açıklık)”, “Perestroyka (Yeniden Yapılanma) ” politikalarıyla
dağılma sürecinde bölgede yaşayan Ermeniler 1987’de
Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan’a bağlanması
için müracaatta bulunurlar. Ardından 1988’den itibaren
de silahlı ve terörist eylemlere, katliamlara başlarlar.
Azerbaycan Parlamentosu da 15 Eylül 1989’da bölgenin özerk statüsünü kaldırarak doğrudan kendilerine
bağlar. Karabağ’da yaşayan Ermeniler de Rusların
desteğini alarak “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” adı ile
Azerbaycan’dan koparmak için bağımsızlığını ilan eder
ve geçmişte yaptığı gibi Türk soykırımına başlarlar.
Sputnak’da 26 Kasım 1988’de 216 Türk’ü katlettikleri gibi, 20 Ocak 1990’da da Azatlık (Eski adı Lenin)
Meydanına bağımsızlık için çıkan binlerce Azerbaycan Türk’ünü vahşice doğrarlar. Ancak Mehmet Emin
Resülzade’nin dediği gibi; “Bir kere yükselen bayrak
bir daha inmez!” ve Azerbaycan, 18 Ekim 1991’de yeniden bağımsızlık ilan eder. Bu arada Ermeni güçlerin
sistematik baskıları ve katliamları hala devam etmektedir.
25 Şubatı 26 Şubat’ta bağlayan gece, bölgedeki Rus 366.
Alayın da desteğini alarak çoluk çocuk, hasta, yaşlı,
kadın demeden 613 Türk’e insanlık dışı vahşeti uygularlar. Bu soykırım dünya tarihine “Hocalı Katliamı”
olarak geçmiştir.
24 Mart 1992’ de AGİT en kısa sürede sorunun barışçıl bir yoldan çözümü için Minsk’te toplanma kararı almasına rağmen bu toplantı 6 Aralık 1994’te Rusya, Fransa ve ABD eş başkanlığında Budapeşte’de yapılmıştır.
Türkiye ise ısrarlı tutumuna rağmen dahil edilmemiştir.
1.5 milyondan fazla Azerbaycan Türk’ü göçkün konu-
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muna getirilmiştir. Zaten Rusya sorunun çözümünü istememektedir. Çünkü sorun devam ettiği sürece iki devlet
de kendisine bağımlı kalacak ve AB, ABD ve NATO’nun
etki alanına girmeyecektir. Bu arada komşu İran; kendi
içindeki Türk varlığı, iki ülke ile de ekonomik çıkarlar ve
Ermenistan ile olan stratejik ilişkileri nedeniyle sorunun
devam etmesini istemiştir. Fransa’da sorunun çözümünde
daima Ermenistan’dan yana olmuştur. ABD yönetimi ise,
16 Eyalet Meclisinin bu yaşananları “Soykırım” olarak
karar almasına rağmen, Ermeni lobisi etkisiyle sürecin
tam tersine Azerbaycan’ı suçlu olarak gösterme çabasına
girişmiştir. Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal
eden Ermenistan, 12 Mayıs 1994’te ilan edilen ateşkes
sürecini de kendi çıkarı yönünde kullanmaya devam ettirmiştir. 30 yıldır AGİT, Minsk Grubu gerçekte kesin bir
çözüm üretmek istememiştir. Türkiye her ne kadar süreç
boyunca koşulsuz olarak Azerbaycan’ı desteklemiş olsa
da Ankara’nın 2009’da İsviçre’de imzaladığı Ermenistan sınırının açılmasıyla ilgili anlaşma, ErmenistanTürkiye milli futbol maçları süreci ve yaşananlar Türk
kamuoyunun hafızalarındadır. Ankara’nın bu tutumu kardeş ülke Azerbaycan’ı hayal kırıklığına uğratmış olsa da
Türk halkı daima Azerbaycan’ın yanında olmuştur.
Ermenistan; Haziran 2010, Haziran 2012, Ocak
2014, Ocak 2015, Nisan 2016 ve en son 23 Temmuz
2020’de yine kalleşçe, Tovuz bölgesinden Azerbaycan’a
saldırmıştır. Bu arada Rusya’nın, Batı yanlısı Ermenistan
Paşinyan hükümetiyle kötü ilişkileri sonucu Azerbaycan
ordusu üzerindeki politik baskısının azaldığını görüyoruz.
Azerbaycan, Ermenilerin bu kahpe saldırılarına anında
şiddetli bir karşılık vermiş; Ermeni ordusunu her cephede müthiş bir bozguna uğratmıştır. 4400 km2’ lik Karabağ bölgesinde bir anda Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Sul-
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tanlı, Zengilan ilçeleri, köyleri ardından “Kafkasya’nın
incisi” sayılan Şuşa’yı ele geçirmiştir. Azerbaycan
Türk ordusu kısa sürede Hankendi’ye ulaşmış, Hocalı
Katliamının hesabının sorumak için Ermeni ordusunu
imha edecekken Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan dünyanın huzurunda yenilgiyi kabul etmiştir. Böylece Dağlık
Karabağ›da savaş sona ermiş olup, Rusya’nın gözetim ve
şahitliğinde 10 Kasım 2020’de ateşkes imzalanmıştır.
Böylece Dağlık Karabağ’a 28 yıllık hasretlik sonra sona
ermiştir.
Dağlık Karabağ’ın vahşice işgali, Hocalı’da yapılan
soykırım inkar edilemez tarihi bir gerçek iken, yaptırımı ve insani sorumluluğu olan süper güçlerin 28 yıldır
Azerbaycan’ın yanında açıkça yer almamalarının sebebi bölgesel stratejik çıkarları gereğidir. AGİT, AİHM,
Minsk Grubu, AB, AKPM.. vb konseyler ve birliklerin
hepsi hikayedir... Tarihte inkar edilemez bir gerçek vardır:
Siz ilimde, teknikte ve her yönden güçlü iseniz haklısınız
bu dünyada... Yoksa soykırıma da uğrasanız sizi kurtaracak hiçbir gücü bulamazsınız. Türk’ün dostu yine
Türk’tür! Azerbaycan yüksek gücüyle Karabağ’ı almayı başarmıştır. Kutlu olsun!
Antlaşmanın özet metni şu şekilde:
1) Tam bir ateşkes sağlanarak Azerbaycan ve
Ermenistan sahip oldukları
mevkilerde duracak, 2) Ağdam ve Gazah bölgesi 20
Kasım’a kadar Azerbaycan
tarafına iade edilecek, 3)
Dağlık Karabağ ve Laçin
koridoruna 1960 Rus askeri
varlığı barış gücü olarak
yerleştirilecek, 4) Rus askeri varlığı Ermeni askeri güçlerinin çekilmesine paralel
olarak konuşlandırılacak, barış gücünün kalış süresi, taraflardan herhangi biri bu hükmü bu sürenin bitiminden
6 ay önce feshetme niyetinde olmadıkça, önümüzdeki 5
yıl için otomatik uzatma ile devam edecek, 5) Ateşkesi
korumak amacı ile bir barış koruma merkezi kurulacak,
6) 15 Kasım’a kadar Laçin, 1 Aralık’a kadar da Kelbecer
Azerbaycan’a geri verilecektir. Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında iletişimi sağlayacak Laçin Koridoru Rus
barış gücünün kontrolünde olacaktır. 3 yıl içinde Laçin
Koridoru boyunca yeni bir hareket rotası belirlenecektir.
Azerbaycan vatandaşlarının güvenliği Laçin Koridoru
boyunca garanti edilmektedir. 7) Ülke içinde yerinden
edilmiş kişiler ve mülteciler, Dağlık Karabağ topraklarına
ve Birleşik Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin kontrolü
altındaki komşu bölgelere geri döneceklerdir. 8) Savaş
esirlerinin değişimi, rehineler ve diğer tutukluların yanı
sıra kayıpların kalıntıları yapılacak, 9) Bölgedeki tüm
ekonomi ve ulaşım bağlantıları açılacaktır. Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayan
yeni bir ulaşım bağlantısı inşa edilecektir.
SONUÇ:
fakatsız büyük bir zafer elde etmiştir! Türkiye’nin
dünyanın gözü önünde Azerbaycan’ın haklı davasının

yanında, bir kardeş olarak, açıkça varlığını hissettirmesi; Türk gücünün dünya konjonktüründe önemli bir
yere sahip olduğunu gösterdi!
Ötede ateşkes imzalanmasının ardından
Erivan’da şiddetli protestolar patlak verdi. Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli bir
kalabalık tarafından saldırıya uğradı. Başbakan Nikol
Paşinyan saklandı ve sonra halkın isyanıyla istifaya zorlandı. Kafkasya Jeopolitiğinde Rus etkisi ve 28 yıl öncesi durum düşünüldüğünde, anlaşma ciddi bir kazanım
olarak değerlendirilmektedir. Özellikle Nahçıvan- Türk
kapısı ile Türk dünyası arasında yüzyıl sonra sağlanacak bir karayolu bağlantısı; öncelikle sosyo-ekonomik,
jeopolitik bakımdan ve akabinde Türk birliği stratejisi
açısından heyecan vericidir. Savaşta teçhizatını, cephanesini, her şeyini bırakıp kaçan Ermeni ordusunun imha
olmaktan kurtulmuş olması ise Ermenistan için bir kazanç
olmuştur. Rusya’nın eski Sovyet coğrafyası içinde AB
benzeri siyasi ve ekonomik birliği içeren bir sistemi, askeri anlamda da kolektif güvenlik modelini genişletmek
niyetinde olduğu düşünüldüğünde Rusya için de büyük
bir kazanım olarak değerlendirilmelidir.
Karabağ içişlerinde bağımsız, dışişlerinde ise
Azerbaycan’a bağımlı vatan
toprağıdır. Ancak Karabağ’ın
yarını, statütüsü belirsizdir.
Ermenistan’ın 15 yıl içinde
bir referandumla kendine
bağlama oyununa girişeceği
düşünülmelidir. Rusya’nın
ise sözde bağımsız bir devlet
isteyebileceği akılda tutulmalıdır. Sahada kazanılan
zafer, masada olabilecek
kayıpları gölgelememeli, gelecek kuşaklarımızın hayalleri
canlı tutulmalıdır. Ermenistan yaptığı soykırımın, işlediği savaş suçlarının, katlettiği sivillerin, kaçarken yakıp
yıktığı tarihi değerlerin, ormanların ve öldürdüğü canlıların hesabını vermek üzere dünya önünde yargılanması kesinlikle sağlanmalıdır.
Kahraman Azerbaycan ordusuna AŞK olsun ve gecikmiş zaferi kutlu olsun diyoruz!
Dağlık Karabağ Azerbaycan’dır!

Türk’ün dostu yine
Türk’tür! Azerbaycan
yüksek gücüyle Karabağ’ı
almayı başarmıştır. Kutlu
olsun!

KAYNAKLAR:
1)
Prof. Dr. Haydar Çakmak / Karabağ Sorunu, Yankı Dergisi,
www.cobanatesi.com
2)
Çoşkun Faik Kavala / Veryansın Tv/ Herkes İçin Tarih/
Tarih-11/ Tarih-20
3)
Dr. Afgan VELİYEV / Azerbaycan’da Yenileşme ve
Milliyetçilik Hareketi
4)
Ebülfez Elçibey / Bötüv Azerbaycan Yolunda
5)
Samir Guliyev / Bağımsızlıktan Sonra Azerbaycan- ABD
İlişkileri Yüksek Lisans Tez
6)
Volkan Özdemir /Veryansın TV/ Karabağ’da Son Raund
7)
Ünal Atabay / Mehmetçik Azerbaycan Yolunda
8) TRT Haber
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
ANADOLU’DA KADIN /
HAKLARI VE ŞİDDET
Özlem AKŞİT
“İnsan topluluğu kadın ve erkek iki cins insandan oluşur. Kabil midir
ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, öbürünü ihmal edelim de
kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı
toprağa bağlı kaldıkça diğer yarısı göklere yükselebilsin!”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Medeniyet tarihi sayfalarında bazı yüzyıllar savaş açlık zulümler ile insanlığın karanlık, kimi yüzyıllar ise bilgi ve aydınlanmanın aydınlık yüzyılı olarak öne çıkar ve
kayda girer.İçinde bulunduğumuz yüzyıl da kaos, şiddetin
ve insanlığın yetersiz kaldığı insanlığın sınıfta kaldığı örneklerin net olarak gözlemlendiği bir yüzyıl olarak kayda
geçecektir.
Şiddet insanların hayatlarını yalnızlaştıran, yaşarken
yaşatma erdemini yok eden onur kırıcı yıkıcı bir davranıştır. Etimolojik olarak violation (şiddet) kelimesi latince
violare (ihlal)’den gelmektedir.
Felsefe düşünürü ve barış
aktivisti New Garver da şiddetin bir insanın bedenine ve itibarına yönelik ihlal olduğuna
dikkat çeker. Ekonomik şiddet,
fiziksel şiddet, ruhsal şiddet
gibi bireye yönelen şiddetin
bireyden bireye yahut yapısal
bir şiddet türü olarak sistemin
bireye uyguladığı şiddetten de
söz etmek mümkündür. Ruhsal
şiddet süreğen fiziksel şiddet de
en görünürde olandır ki; bugün
ülkemizde 2008- 2020 yılları
arasında www.anıtsayac.com
sitesinin verilerine göre öldürülen kadın sayısının 3.174
civarında olması şiddetin ülkemizde rakamsal olarak ne denli üst boyutlara ulaştığını, toplumsal çözülmenin ve ailelerin
yaşadığı dramların boyutlarını
gözler önüne seriyor.Tabii ki
kadınlığın çilesini erkekliğin
ayıbını da yüze vuruyor.
Oysa ki sınırlı sayıda da olsa
kadın tarihi araştırmalarını okuduğunuzda bu toprakların temel
kültür kodları bugünkü içinde

bulunduğumuz trajik tabloyu sorgulatacak niteliktedir.
Üzerinde yaşadığımız bu topraklar kadın haklarının/kanunlarının ve etkinliklerinin en fazla sergilendiği dünyada
eşsiz benzersiz tek coğrafyadır.
İlk biricik örnek, Hitit Kraliçesi, III. Hattuşili’ nin eşi
Puduhepa’dır. Kadeş anlaşmasını imzalayan kadın ve
çocuk hakları konusunda kanunlar yapan ve ilk kadın
yönetici mührünü kullanarak kadın-erkek eşitliğini devlet işlerinde belgeleyen kadındır.
Daha sonra Sümer Kraliçesi Enheduanna tarihte bilinen ilk kadın şair ve yazar olarak 4000 sene önce şiirlerinde “Ben Enheduanna…” hitabıyla
özgüvenini ve kadının güçlü varlığını
geleceğe bir belge olarak sunan bir
başka isimdir.
Türk devlet geleneğinin en büyük temsilcisi olarak bilinen Altun
Can Hatun ( ?-1060) ata binen,
hünerle kılıcını kullanan ve eşi
Tuğrul beyi askerlerine komutanlık
ederek muhasaradan kurtaran olarak tarihte şerefli yerini almıştır. İl
Bilge’dir.
Türklerde “Tengriken” ünvanı
erkek yöneticiler için kullanılırken
“Terken” e dönüşerek kadın yöneticiler için kullanılır olmuştur. Daha
önceki hitap İl Bilge yani “Bilgi sahibi, akıllı kadın” şeklinde iken daha
sonra Terken kullanılmıştır.
Terken Hatun (?- 1094) bu hitapla tarihte bilinen bir diğer kadındır.
Melikşah’ın eşidir. Nizamülmülk ile
yıllarca mücadele etmiş, devlet yönetimine hakim bir isim olarak o günkü
Selçuklu kadınının konumuna işaret
emesi bakımından ilgi çekicidir. Söz
buraya gelmişken denilebilir ki hanedan mensubu olmanın ayrıcalıkları bu
topraklarda yaşayan toplumun gene-
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linin gerçeğini yansıtamaz. Bizler ne yazık ki tarihimizi
bilmiyor Selçuklu aile yaşamının görsel verilerini yurt dışına kaçırılan Selçuklu çini levhaları, seramik tabaklar ve
heykelciklerin ziyaretçilere sergilendiği New York Metropolitan Art Museum, Kopenhag Art Museum ,St.Louis Art
Museum, Roma National Art Museum gibi dünya müzelerinde görebilip öğreniyoruz. Bu sanat eserlerinde Selçuklu
kadını eş, kardeş ve ana olarak özerk ve oldukça konforlu
statüye sahiptir.
Selçuklu kadını ve aile hayatını yansıtan eserlerde kadın, erkek, yüzünü birbirine dönmüş vaziyette yahut bir
sofranın başında erkek elinde testi kadının maşrapasını
doldururken resmediliyor. (Diğer kültürlerde ise alışageldiğimiz betimleme kadınların erkeklerin içki kadehlerini
doldurur vaziyette olmalarıdır) Veyahut yine bu heykelciklerde gözümüze
çarpan Selçuklu kadının dik duruşlu
erkeğinin yanında ve eşit boyda oluşudur. Bu eserler bir kurgu değil bir
tarihi gerçeğin belgeleridir. Daha somut bir örnek de Aşıkpaşazade’nin
bahsettiği Prof. Mikail Bayram hocamızın Anadolu Bacılar Teşkilatı adlı
kitapta geçmektedir. Bacıyan-ı Rum
dünyanın ve Anadolu’nun ilk ve ortaçağdaki tek kadın teşkilatıdır. Ahilik
teşkilatının kadınlar kolu olan ve Avrupalı tarihçilerin Anatolian Sisters
olarak kayıtlara geçtiği Anadolu Bacıları başlarında Kirmani’ nin kızı,
Ahi Evran’ın eşi Fatma bacı (Hatun
ana) olmak kaydıyla, Selçuklu devletine dokumalar üreterek, kılıç döverek, kilim yaparak iktisadi ekonomik
olarak katkıda bulunmuş, atlı, silahlı
mesaj getirip götürebilen, Moğol istilalarını püskürtebilen cesur savaşçı kadınlardı. Türklüğün ve İslam’ın
Anadolu topraklarına yayılmasına da
hizmet etmişlerdir. Çünkü Kur’an ilmi
de almaktaydılar, erkeklerden yüzlerini sakınmayan beraber ortak hayatın
sorumluluklarını paylaşan kadınlardı.
Bu teşkilatın hazin biçimde dağıtılmasının ardından
yeni bir devlet yeni bir kentleşme düzeni içinde kadın
köylerde çok değişen bir durum olmasa da artık çoğunlukla kentlerde ev içine dönük bir yaşama başlamakta ve
değişen yaşam şartları içinde kadına yönelik değişik bir
düşünce yapısı hakimdir artık; Kadın = Edepli , münasip
davranan, itaatli, iffetli, doğurgan ve suskun bir topluluk
olarak sosyal kimlik kazanır. 14. Ve 15. yüzyıllardan sonra
kadının sınırları budur.
Bu yaşam biçimine genelde kadınlar uyum sağlarken
bazı kadınlar ise kimlik mücadelesi verirler. Örneğin 15.
Yy. Divan Edebiyatının ilk kadın şairi olarak bilinen Zeynep Hanım evlendikten sonra şiiri bırakır. Aşık Çelebi
bunu evli bir kadının şiir yazmasının kadın erdemlerini küçülttüğü düşüncesinin oluşturduğu baskıyla bıraktığı şek-
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linde nakleder tekiresinde. Fakat Mihri Hanım ve Nigar
Hanım gibi şairler mücadelelerini verirler hatta şair Nigar
Hanım mutsuz bir evliliğin ardından şiirlerini bırakmamak
için bir daha hiç evlenmez ve kendini edebiyata vakfeder.
Uzun bir suskunluğun ardından Tanzimat dönemi ile
birlikte kadınlar varlık ve sosyal kimlik mücadelelerini
daha belirgin ortaya koymaya başlarlar. Fransız ihtilali ile
başlatılan özgürlük ve birey olma düşüncesini en çok gündeme taşıyan Batı’da “ İşçi grevleri ve kadın hareketleri”
olmuştur.
Ünlü düşünür Hooks, feminizmi cinsiyetçi zihniyeti,
cinsiyet sömürüsünü ve baskıyı sona erdirme hareketi olarak niteler. 19.yy’ın başında başlayan I. Dalga kadın hareketi oy verme, eğitim hakkı ve mülkiyet haklarını kazanmak hedefi taşır.
I ve II. Meşrutiyetin ilanının ardından bu düşünce akımları Osmanlıyı
da sarmış özellikle Fransa’daki değişimleri takip eden yazışmalar yapan
bazı önde gelen ailelerin ileri eğitim
alan Osmanlı kadınları toplumsal meselelere kafa yormuşlar, gazeteler ve
dergiler çıkarmışlar, dernekler kurarak
çalışmışlardır.1934 yılında seçme ve
seçilme haklarının tanınması öncesinde kadınların sayısız çalışmaları ve
emekleri vardır. Örneğin Selma Rıza
Feraceli; İttihat Ve Terakki Cemiyetinin yegane kadın üyesi ve “Hanımlara Mahsus Gazete” ve “Kadınlar Dünyası” gibi iki önemli derginin yazarı
olarak “ Dört evlilik, miras eşitsizliği,
kız çocuklarının okuma hakları gibi
konularda mücadele vermiştir.Hilal-i
Ahmer (Kızılay)’in kurucuları arasındadır. Ulviye Mevlan Türkiye’nin
ilk kadın hakları savunucularından
biridir ve Osmanlı’nın ilk feminist
dergisi olan Kadınlar Dünyası’nın ve
kadın hakları örgütü olan Osmanlı
Müdaafa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyetinin kurucusudur. Suat Derviş
Avrupa’ya giden ilk kadın gazeteci,
ilk basın sendikasının beş kurucusundan biri ve ilk başkanı, Devrimci Kadınlar Birliğinin kurucusudur. Prenses
Nimet kendi başkanlık çatısı altında dönemin önde gelen
kadın dernekleri temsilcilerini toplayarak “Kadınlarımızın
içtimaları 1328” başlıklı iki büyük toplantı düzenlemiştir.
Emine Semiyye Hizmet-i Nisvan ve Şefkat-i Nisvan derneklerini kurmuştur(1908). Fatma Aliye Hanım Cemiyet-i
İmdadiye (1908), Halide Edip Adıvar Teali Nisvan (1908)
derneklerini kurdular. Nakıye Hanım ve Nezihe Muhittin de bu teşkilatta görev aldılar.Nezihe Muhittin ,tarihin
bugün çok önemle kaydetmediği kadın,Cumhuriyet Halk
Fırkası dahi kurulmadan önce Kadın Halk Fırkasını kurarak Türkiye’deki ilk siyasal partinin kurucusu olmuştur.
Kadınların siyasal haklarının tanınması için mücadele veren ilk kadın olarak bilmemiz gereken önemli bir isimdir.
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İnas Darülfununu Mezunlar Cemiyeti (1910), Donanma Cemiyeti Hanımlar şubesi (1912),
Müdafaa-i
Milliye Osmanlı Hanımlar Derneği ve Anadolu Kadınları
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti(1913), Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti (1914) gibi irili ufaklı pek çok
cemiyet içerisinde hanımlar kendilerini vakfederek çalışmışlar Sufragette’ler Avrupa’da sokaklara dökülerek haklarını ararken aynı hakları elde edebilmek için basın yayın üzerinden mücadele veren kadınlarımız bir yandan da
uzun süren savaşlardan yıpranmış bitap düşmüş toplumun
gücünü artırmak için çabalamışlardır.
Bugün çoğunun adları anılmasa da harcı onlar koymuşlar ve süreci hızlandırmışlardır.
Bu hareketlerin ve fikir cereyanlarının tetikleyici gücü
bazı görünür dönüşümleri sağlamıştır. Abdülhamit’in
emriyle kız rüştiyeleri ve 1914’te ilk kadın üniversite-
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si açılmıştır.1917 yılında çıkarılan aile kararnamesiyle,
ikinci kadınla evlilik birinci kadının onayına bırakılmış,
evlilik yaş sınırı kadınlarda 17, erkeklerde 18 olarak değiştirilmiş, iki şahitli resmî evlilik şartı getirilmiş, kadınların kılık kıyafetlerinde düzenlemelere gidilmiştir. Fakat
kadınlar 1934 yılına değin elde edemediler. Velhasıl Türk
kadının medeni hukuk dairesindeki hakları için çaba sarf
etmediği ve hazır bulduğu savı doğru ve hakkaniyetli değildir, kadınlarımız çok çaba ve emeklerle çalışmışlardır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki; “İnsan topluluğu kadın ve erkek iki cins insandan oluşur. Kabil midir ki
bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, öbürünü ihmal edelim
de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir
cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça diğer yarısı göklere
yükselebilsin!”
Yeni cumhuriyet kadınının İl bilge hatunlar kadar aydın bilge düşünen kadınlar olmasının yanı sıra Bacıyan-ı
Rum teşkilatı kadınlarının hareket noktası olan “Toplumuna, işine, aşına, eşine sahip” donanım ve yapıda olması
öngörülmüştür.
İşte bugün ki toplum yapımıza ve manzaramıza baktığımızda bu bütünlükçü imge ile popüler kültür, medya
ve kapitalist sistemin yoğurup önümüze sürdüğü günümüz
kadın profili arasında sosyal kimlik, eşitlik ve hukuksal
haklar bağlamındaki talihsiz çelişki net görülecektir.
***
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PROF. DR. HARUN
GÜNGÖR
Mustafa ÜNAL
Geleneksel Türk geleneğinde bir kişi son nefesini
verdikten sonra düzenlenen cenaze törenleri, kişinin
toplumdaki yerine göre, günlerce, haftalarca ve aylarca
sürebilirdi. Bu tören süresince katılımcılar ölen kişinin
doğumundan itibaren meziyetlerini, yaşadığı olayları,
hatıralarını, neredeyse kronolojik olarak canlandırır, deyim yerindeyse onun hayatını tiyatral bir biçimde yeniden
yaşatırlar ve böylelikle yeri gelir ağlanır, yeri gelir gülünür. Tabii, birçok kültürel yaşayışta görüldüğü gibi, bu
uygulamalar da Türklerin İslam’ı kabul etmesiyle Arap
kültüründen etkilenmiş ve yok olmuştur. Günümüzde
ölen siyasiler, sanatçılar ve daha çok da akademisyenlerin
ardından konuşulması ve yazılar yazılması güzel bir adet
olmuştur.
Bu bağlamda 1 Kasım 2020 tarihinde sonsuzluğa, güzel ata ruhlarının arasına yolcu ettiğimiz Prof. Dr. Harun
Güngör hocamızın ardından birçok yazılar yazıldı. Sosyal
medyada günlerce yazıldığı gibi, Yeni Ufuklar dergisi
Aralık sayısını O’na ayırdı, birçok arkadaşı ve öğrencisi
O’nun hakkında bildiklerinden bazılarını kaleme
döktüler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi de 2021 Mart sayısını Harun Güngör hocamız
adına çıkaracak. Şimdi de elinizde bulunan Bilgiyurdu
dergisi, bu vefanın örneğini göstermektedir. Ayrıca bir
caddeye adını verme kararı alması Büyükşehir Belediyesinin bilim adamına kadirbilirliğini göstermesi bakımından önemlidir.

Her insanın mutlaka az çok, bir takım özellikleri
vardır. Bu özellikleri de o kişinin anılmasına nam olur.
Harun Hoca’nın da kendine has birçok özelliği var idi.
Çevresindeki herkes bu özelliklerini mutlaka görmüşler
ve onlarla ilgili hatıralar yaşamışlardır. O’nun ailesine
bağlılığı, nüktedanlığı, hoş sohbetli oluşu, her toplantıda
odak noktası oluşu, Turan Engin’i, Aşık Veysel’i, Muharrem ve Neşet Ertaş’ları dinleyerek duyduğu müzik hazzı,
dağları gezerek bitki ve çiçekleri araştırması, onların fotoğraflarını çekip paylaşması, tabiat severliği, at biniciliği
gibi bir çok hasletleri ile ilgili bilgi ve hatıralar yazılabilir, ama burada birkaç konuyu yüzeysel de olsa dikkatlere
sunmaya çalışacağım.
Öncelikle O, adam gibi adam türünden bir adamdı.
Dünyanın neresinde olursa olsun geçerli olan ahlaki
meziyetlere sahipti. Kıskançlık nedir bilmez, gönlü bol
bir insandı. Hak ederek birisi bir şey elde etmişse, bırakın
kıskanmayı tam aksine takdir eder överdi. Bu insanlığının
arkasında kendine olan özgüveni, insanı ve ülkesine hizmeti sevmesi yatmaktadır.
Akademi dünyasında yaptığı çalışmaları Dinler Tarihi alanı başta olmak üzere, Türkoloji’de çok önemli
bir yer almıştır. Türkiye ve diğer Türk dünyası ile ilgili
dini konularda yapmış olduğu değerlendirmeler, Türk
dünyasının geleceğini ilgilendiren nitelikte idi. Daha
SSCB yıkılmadan önce yazdığı yazılarla Türk dünyasının
günümüzde içinde olduğu bunalımları anlatmıştı, ama
Türkiye’nin başında etkili ve yetkili yerlerinde bulunan
yöneticiler Türkçü bakışa sahip olmadığından dolayı,
herhangi bir adım atmamış, tam tersine Harun Hoca’nın
aleyhine propagandalar yapmışlardır. Şimdilerde herkesin
FETÖ dediği ama zamanında herkesin “Fethullah Hoca
Efendi Hazretleri” diyerek temenna ettiği adama “Fettoş”
adını bizzat kullanarak “fettoşçuların” büsbütün tehlikeli
olduğunu yazdığında “hükümetin polisleri” O’nu takibata
alıp sindirmeye çalışmışlardı. Hatta o kadar ileri gitmişlerdi ki, Kazak TV’sinin hazırladığı din programının
Harun Hoca ve benim de dahil olduğum bölümlerinin
yayınlanmaması için Kazakistan devletine dahi müdahale
etmeye kalkışmışlar ama, devletin kararlılığı ile program
defalarca yayınlanmıştı.
Hülasa, Türkiye ve Türk dünyasında uygulanması
gereken din politikasının cemaatlere teslim edilmemesi,
Arap milliyetçiliğine dayanan İslamcılığın terkedilmesi
gerektiği yönündeki telkinlerini dikkate alacak Türkçü bir
muhatap bulamadı, ama bu görüşlerini az da olsa Türk
ülkelerinden gelen öğrencilere “belki bir gün fırsat yakalarsınız” diye anlatmaya gayret etti.
Harun Hoca’nın akademisyenliği ile ilgili olarak
söylenebilecek önemli konulardan birisi de O’nun akademisyen yetiştirmesindeki başarısıdır. Seçtiği öğrencileri şimdi ülkemizin değişik üniversitelerinde başarılı
akademisyenler olarak hizmet etmektedirler. Bu arkadaşlarımız Hocamıza, Hocamız da öğrencilerine bağlı
kalmışlardır. Hocamız, bütün öğrencilerini çok iyi takip
eder, onların sosyal olsun, idari olsun, ailevi olsun bütün
durumlarından haberdar olurdu, gerektiğinde de müda-
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ERDAL DAĞ
Her insanın mutlaka az
çok, bir takım özellikleri
vardır. Bu özellikleri de o
kişinin anılmasına nam
olur. Harun Hoca’nın da
kendine has birçok özelliği
var idi. Çevresindeki herkes
bu özelliklerini mutlaka
görmüşler ve onlarla ilgili
hatıralar yaşamışlardır.
hale ederdi. Bu bağlılığa örnek olarak, öğrencileri
Hocamızı çağırdığı zaman Hocamız koşar, Hocamız
çağırdığında da öğrencileri koşardı. Öğrencileri,
O’nun emeklilik törenini üç kez yapmışlardı.
Kendi öğrencilerinden başka, Türk Dili, Tarih,
filoloji, sosyoloji, antropoloji gibi diğer disiplinlerde
çalışan genç akademisyenlere de çok güvenir, onların gelecekte mükemmel olması ve gelişmesi için
yardım eder, onları cesaretlendirir, teşvik ederdi.
Akademi içinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı
gibi, akademi dışından amatör araştırmacıları araştırma ve çalışmaya yönlendirmesi, teşvik etmesi,
onların yazdıklarını defalarca düzelterek okuması,
samimi bir teşvik olarak bir çok eserin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Ayrıca, Türk milliyetçisi,
ülkücü kuruluşların alanı ile ilgili konuşma davetlerini kesinlikle ikiletmez, hemen programı hazırlardı.
Bir gün gençler fikir almak için ziyaretine gelmişti, ziyaret her zaman olduğu gibi, uzadı. Bu
sürede çaylar, bisküviler istendi kantinden. Gençler
bu durumdan rahatsız oldular ve birisi “Hocam valla
mahcup ediyorsunuz. Ne gerek var? Zaten bir sürü
vaktinizi aldık” dedi. O da “bunda ne var oolum!
Biz hocamızdan böyle gördük. Benim hocam Hikmet Tanyu. Ona ziyarete gittiğimizde eliyle kahve
yapar ikram ederdi. Yedirir, içirirdi” dedi.
Evet, sayısız insanın hayatına damga vuran Harun Hocam, senin insani, akademik hasletlerinle
derdini dert edindiğin Turan ülkün de bizim için ışık
olacak ve biz de “hocamızdan böyle gördük. Hocamız Harun Güngör” diyerek hasletlerini yaşatmaya
çalışacağız.
Ruhu, uçmakta Türk atalarla şad olsun!

(1965- 2020)

G.Funda DAĞ
1965 yılında Öğretmen Mahmut- Emine Dağ’ın
4. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini
Kayseri’de okudu. 1978’de Kuleli Askeri Lisesine girdi.
1988 yılında Kara Harp Okulundan levazım teğmen
olarak mezun oldu; ilk görev yeri Adapazarı/Sakarya’da
göreve başladı.
1989 yılında G.funda Dağ ile tanıştı ve 30 yıl sürecek
hayat arkadaşlığı başladı.
1993 yılında aslan oğlum dediği Mahmut Dağ, 2000
yılında prenses kızım dediği Cemre’yi kucağına aldı.
Adapazarı’ndan
sonra şark hizmeti
için Kars komutanlığı
görevine başladı. 3 yıl
dolunca HaydarpaşaGata Askeri Hastanesi
LV Saymanı göreviyle
İstanbul’da 7 yıl çalıştı.
‘Periyodik
muayne’de kalp kası
büyümesi (Kardiomiyopati) teşhisiyle
malulen binbaşı rütbesi ile emekli oldu.
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve
İstanbul Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümlerinde yüksek lisans yaptı.
Hastalık sebebiyle Kayseri’ye 2007’de dönüş yaptı. Eşi Funda Hanım’ın MHP Melikgazi Kadın kolları
Başkanı olması ile birlikte aktif siyasete girmiş oldu.
Türkiye’nin dört bir yanına eşi ile beraber gitti.
2013 yılında MHP’den bir gurup arkadaşı ile istifa
etti.
İYİ Partinin kuruluş aşamasında Meral Akşener’in
yanında yer aldı.
Melikgazi ilçesi yönetim kurulu üyeliği ile başlayan
sıra ile sekreter yardımcısı ilçe sekreteri ve yönetim kurulunun oyu ile Melikgazi ilçe başkanlığına seçildi. Kongre
süreci başlayınca tekrar aday olduğunu açıkladı, rakip olan
kişi ile nezaket çerçevesinde yarıştı.
Covid 19 tedbirleri içerinde kongre ve delegelerin
çoğunluk oyunu alarak yeniden Melikgazi İçe Başkanı
seçildi.
Esnaf ziyareti, Pazar esnafı muhtar ziyaretlerine
pandemiye rağmen devam etti. 12 Aralık’ta nefes darlığı
şikayeti ile gittiği hastaneye yatırıldı.
19 Aralık 2020’de çoklu organ yetmezliği nedeni ile
vefat etti.
Arkasında binlerce arkadaş, seven bırakarak aramızdan ayrıldı. İyi bir eş, iyi bir baba, adil bir insan, iyi bir
yönetici idi.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun!.
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Asım Hocam
Mustafa ÜNAL
O’nu yirmi yıl kadar önce Türk Ocakları’nın toplaniyi biliyordu ki, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu görüşü,
tılarında görmeye başladım. Tiril tiril Kruvaze lacivert
Türk milliyetçiliği idi. Bu görüş birlik içinde güçlü ve
takım elbiseli ve duruşu vakur birisi idi hep. Zamanla taetkili olmazsa Türkiye’nin geleceği tehlikeye girer, arzunıdım, saygım ve sevgim de zamanla artarak devam etti.
ladığımız “yüz milyonluk milliyetçi Türkiye” ülkümüz
E, bir de Sanat Okulu geçmişimiz birleşince yakınlığımız gecikir idi.
ülkücü öğretmen-öğrenci sevgi ve saygısına büründü.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, ümidini de yitirBelki de melankolik bir sevgi ve saygının mehabetiyle
mezdi, Milliyetçi derneklerdeki gençleri maddi ve manevi
zihnimde pürüzsüz bir biçimde sonsuza kadar var olacak
olarak destekler, onların başarılarıyla övünür, geleceğe
“hocam”ın sıfatları O’nu sevmeme ve saymama vesile
güveni artardı. Türk Ocakları Kayseri Şubesinin değişik
olmuştur.
organlarında zaman zaman aldığı görevler sırasında heAsım Sancak Hocam,
yecanı daha da artar, bütün
70’li yılların şuurlu, saf ve
faaliyetleri kendine kaygı
tavizsiz “Türkeşçi” ülkücü
ederdi. Yapılacakların en iyi
Türk milliyetçisi bir öğretmen
öğretmen tipini muhtevi bir
şekilde olması için kafa yoşahsiyet yansıtmakta idi.
rar, gençlerin bunları gerçekheyecanı ile yaşadı hep. Bütün
Onun ölçüsü, “Türkeş Bey”
leştirmesinden mest olurdu.
milliyetçi faaliyetlerde arzu ve
idi, “Albay” idi. Türkeş
Ocağın arsasını alım
sevgisi her zaman üst sevisürecinde sık sık gidişat hakcoşkuyla bulundu. Hele hele bu
yelerdeydi. Ondan dolayıdır
kında sorar, sıkıntılı olsak
ki, Türk milliyetçisi, ülkücü
da O’nun üzülmemesi için
faaliyetlerde gençleri gördükçe
gençler yetiştirmek için en
gayet iyi gittiğini söylerdim,
güzel ortam kabul ettiği
ama bazen rengimizden
göğsü
kabarır,
gözlerinin
içi
ışıl
Sanat Okulu’ndan, “Türkeş
veya yalanımızdan anlarmış
Bey’in emri ile” istifa eder
ki, koluma girer Ocağın
ışıl parlar ve yüzü hep gülerdi.
ve genel seçimde aday olur.
kütüphanesinde neyi nasıl
Şartlar öğretmenliğe döndüryapmamız gerektiğine dair
mez, kader O’nu sanayiciliğe yönlendirir, ama yürekten
tavsiyelerde bulunurdu. Arada sırada “bulduklarını” bize
Türk milliyetçisi bir öğretmen heyecanı ile yaşadı hep.
ulaştırır, moralimizi yükseltirdi. Sonuçta, tapuyu aldığıBütün milliyetçi faaliyetlerde arzu ve coşkuyla bulundu.
mızda ne kadar da sevinmişti. Tabii, üyelerimizin sevinci
Hele hele bu faaliyetlerde gençleri gördükçe göğsü kaba- yönetimdeki arkadaşlarımızın sevincini kat kat arttırmıştı,
rır, gözlerinin içi ışıl ışıl parlar ve yüzü hep gülerdi.
ama Asım Hoca’nın çocuksu gurur dolu sevinci hepimizi
Çevresini ve konuşulanları dikkatlice süzer, gördükkendine daha çok bağlıyordu.
lerini ve dinlediklerini ülkücü bakış açısıyla değerlendirir,
Şehrimize göçmek zorunda kalan Türkmen ve Uygur
görüş ve tavsiyelerini sakin sakin anlatırdı. Eğer, ters bir
soydaşlarımıza ve öğrencilere yaptığı yardımlarıyla birhusus görürse, o sakinliğin yerini hiddet ve büyük bir
çok ocak şenlenmiştir. Yaptığı yardımların başkalarınca
kaygı alır, endişelerini tekrar tekrar anlatırdı.
bilinmesini istemez, “Allah bilsin yeter” derdi.
Ülkenin gündemini en ince ayrıntısına kadar takip
Hastalığından önce, telefonda görüştüğümüzde
eder, eğitim, ekonomi, din, asayiş gibi konulardaki deKarabağ’ın kurtuluşuna ne kadar da sevinmiştik, ama
ğerlendirmelerini ilgilenenlere kulağına da eğilerek uzun
Türk’ün “Kızıl Elma”sı mı biter? Kırım ile Doğu Türkisuzun ve üstüne basa basa anlatırdı. Böyle anlatımlarını
tan ile dertlendik birlikte. En yakın zamanda oraların da
hiç sıkılmadan çok kez dinlemişimdir.
sevincini yaşama dileğinde bulunduk. Ne yazık ki, illet
Son yıllarda hemen hemen her alanda gündemde yer
salgına yakalandı ve 18 Aralık 2020 Çarşamba günü sonalan olayları değerlendirirken fazla üzülürdü. Geleceksuzluğa, kutlu ruhların arasına yolcu ettik.
ten endişelenirdi, zira O’na göre, Türk milliyetçilerinin
Ruhun hep şad olsun Hocam, çünkü Türk milleti
parçalanmışlığı ve sağa sola savrulmaları Türkiye Cumsonsuza kadar karşılaşacağı bütün belalardan çıkmasını
huriyetinin bekasını tehlikeye atıyordu. Çünkü O, çok
bilecek ve atalarının ruhunu şad edecektir.
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Mustafa ÖZTÜRK

bilgiyurdu@hotmail.com
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ASIM SANCAK
AĞABEY DE
HAKK’A YÜRÜDÜ

Korona virüsü nedeniyle ülkemizde ve Kayseri’de
çok değerli insanlarımızı ebedî aleme uğurladık.
Bunlardan biri de teknik öğretmen, iş adamı ve Türk
milliyetçilerine Kayseri’de ağabeylik yapmış olan Asım
Sancak’tır.
Asım Ağabeyle 1965 yılında Belediye İşhanı’ndaki
Türk Kültür Derneğinde tanıştık. O yıllarda milliyetçi
öğretmenler, avukatlar burada buluşurlardı. Kişisel sorunlardan ziyade ülke sorunları konuşulurdu. Büyükleri
hayran hayran dinler, onlar gibi olabilmek için de çok
okumamız gerektiğini düşünürdük.
O yıllarda Asım Ağabey, Yapı
Sanat Okulunda meslek dersleri öğretmeniydi. Derneğe, aynı
okuldaki meslektaşı Şemsettin
Trabzon Bey’le beraber gelirlerdi.
İkisi de gayet güzel giyinirlerdi.
Kravatsız oldukları bir günü
hatırlamıyorum. Bu iki güzel
insanın dostluğu, günümüze kadar, daha doğrusu, ecele kadar
devam etti.
Arkadaşlık ülküdaşlık ile
birleşirse daha büyük bir anlam
kazanıyor. Koparılamaz bağlar
ve bağlılıklar oluşuveriyor. Asım
Ağabey ile böyle bir dostluğumuz
vardı. Kişisel sorunlarım dahil
tüm sıkıntılarımı paylaştığım beş
altı kişiden biriydi. Ben kendisine içtenlikle Abi derdim,
o da bana ‘’Mustafa Bey’’ diye hitap ederdi. Bazıları bu
ifadeleri resmi sayabilir; ama asla değil, karşılıklı sevgi
ve saygının gereğiydi bu hitap sözcükleri…
Atalarımız, ‘’Dost acı söyler.’’demişlerdir. Asım Abi
de beni zaman zaman uyarmıştır ve eleştirmiştir. Bu uyarı
ve eleştiriler beni hiç üzmemiştir. Çünkü iyiliğim için
yüzüme karşı söylenmiştir. Şimdi düşünüyorum da şu sonuca varıyorum: Başka dost ve ağabeyler de keşke Asım
Abi gibi uyarsalardı, hatalarım bu kadar olmazdı.
Gösterişten uzak bir İslami yaşantısı vardı. Haramı
helali bilirdi. İslamın farzlarını titizlikle yerine getirdiğinin şahidiyim, herkes de şahittir. Bazı zengin Müslümanların aksine zekât konusunda çok hassastı. Yoksulları
arayıp bulur, zekâtını verirdi.
Herkese örnek olacak bir yönünü özellikle anlatmak istiyorum. Dini görevlerinin şuurunda olduğu gibi

ailesine karşı vazifelerini de eksiksiz yerine getirmiştir.
Babası İbrahim Sancak 2002 yılında 83 yaşında vefat
etti. Ömrünün son iki yılını yatalak bir hasta olarak
yatağında geçirdi. Yatalak bir hastaya bakmak, O’nun
altından alıp temizliğini yapmak kolay mı? Değil tabii,
ama seven bir yürek olunca en zor iş kolaylaşıveriyor.
İşte bu yürek Asım Abi’nin yüreğidir. 99 yaşında iken
14 Eylül 2018 tarihinde rahmetli olan annesine de aynı
şekilde bakıp duasını almıştır. Eminim ki, Asım Abi,
yaşlı anne ve babasına hizmet ederken, yemeklerini yedirirken, banyolarını yaptırırken,
alnını kırıştırmamış, üşenmemiş,
sinirlenmemiş,’’öf!’’ bile dememiştir. Bu nedenle onun cenneti
hak ettiğine inanıyorum.
Peygamberimizin ‘’Çocukların anne ve babalarına karşı vazifeleri’’ konusunda pek çok hadisi
vardır. Bunlardan sadece ikisi
bile, konunun ne kadar önemli ve
derin olduğunu ortaya koymaya
yetecektir.
Peygamberimiz diyor
ki,’’Allah rızası için ana ve babasına iyilik yaparak onların gönlünü alanlara müjdeler olsun!
Allah onların ömürlerini bereketlendirir.’’
Asın Abi, bu hadislerden
belki de habersizdi, ama ana ve babasına hizmet ederek
onların gönlünü aldığından dolayı Allah’ın rızasını kazanmıştır, diye düşünüyorum.
Asım Abi, Türk milliyetçisiydi. Milliyetçi harekete
Ankara’da Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda
öğrenciyken katıldı. Milliyetçi kuruluşlarla o zaman
tanıştı. Galip Erdem, Sadi Somuncuoğlu, Nuri Gürgür,
İbrahim Metin gibi milliyetçi şahsiyetlerle ülküdaş oldu.
Öğretmen olarak Kayseri’ye atanınca, milliyetçilik
faaliyetlerine Türk Kültür Derneğinde devam etti.
MHP’nin Kayseri’de teşkilatlanıp güç kazanmasında
büyük katkısı olan kişilerden biridir. Bu alandaki hizmetlerini saymakla bitiremeyiz, ama bazılarını yazmadan
geçmek olmaz:
Teşkilat ne zaman maddi bir problem ile karşılaşsa
iki kişi çözerdi bu sorunu: Asım Sancak ve Kamil Kantarcı. Kayseri’nin değil yalnızca, Ankara’nın da. O yıllar-
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da Kayseri’de yapılan Gençlik Kampları’nın
bütün yiyecek ihtiyaçlarını da bu ikili temin
etmişti.
Genel Merkez’in Kayseri’de en çok güvendiği kişilerden biriydi. Devlet memuru
olmasına rağmen siyasi faaliyetlere korkmadan katılırdı. Ancak partide resmen görev
yapamıyordu. Bu engelin ortadan kaldırılması gerekirdi. Asım Abi, bu fedakarlığı da
yaptı, Rahmetli Başbuğ ile görüşerek, devlet
memurluğundan istifa etti. Devlet memuru
olduğu halde Genel başkan Türkeş’i evinde ağırlaması, şimşekleri üzerine çekmişti.
Şimdi çok daha rahat çalışabilecekti. Öyle
de oldu. 1977 seçimlerinde hem milletvekili
listesinde yer aldı, hem de birinci sıradaki
Mehmet Doğan Bey’in seçilmesi için var
gücüyle çalıştı.
1980-2000 yılları arasında kendini işine
verdi. Kendi kamyonu ile çelik eşya pazarladı. Çoğu zaman şoförlüğünü bile kendisi yaptı. Karşılaştıkları zorlukları bana anlatmıştı.
Para kolay kazanılmıyor.
Asım Abi’yi hayatının son 15 yılında
Türk Ocakları Kayseri Şubesi ile Bilgiyurdu
Derneğinde görüyoruz. Bu iki dernekte de
bir bilge kişi olarak kabul gördü. Özellikle
yardımlaşma ve dayanışmaya önemli katkı
sağladı.
Başkanı olduğum Bilgiyurdu’nun 97
No’lu üyesiydi. Yaptığımız geleneksel
“Cuma Sohbetleri”ni kaçırmazdı. Bilgiyurdu dergisinin her sayısına maddi katkı verir,
dağıtımına yardımcı olurdu. Derneğimiz aracılığıyla her yıl en az 10 öğrenciye karşılıksız
burs veriyordu. Cuma toplantılarına eli boş
gelmezdi, Becen’deki bahçesinde yetiştirdiği
meyveleri kasalar dolusu getirir, katılımcılara
tabak tabak ikram ederdi. Küçük şeyler değil
bunlar. Günümüzde kaç kişi yapıyor bu güzellikleri karşılık beklemeden!?
Hastaneye kaldırıldığını çok sevdiği
komşusu, değerli ortak dostumuz Osman
Altınkaynak’tan öğrendim. Aradığımda telefonuma cevap verebildi. Sesi fena değildi.
‘’İyiyim. Virüs henüz ciğere inmemiş.’’ dedi.
Sevindim. Bu görüşmeden sonra doğrusu
ölüm beklemiyordum. Acı haber, 18 Aralık
2020 Cuma günü saat 10:00’da geldi. Hulusi
Akar Camii’ndeki cenaze namazına yetişebildim. Saat 11:15’di.
İlahi takdire ne yapabiliriz ki...
Biliyorum, yerini doldurmak, mümkün
olmayacak; maddi varlığı ile aramızda bulunamayacak, ama adı dilimizde, sevgisi kalbimizde hep yaşayacaktır.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun!

Gençlik Dergisi

Hey Koca Göçbaşı
Orhan KÖKSAL
Mustafa Öztürk Hocam, arayıp da “Bu ay dergiye Mustafa
Göçbaşı ile ilgili bir yazı yaz!” deyince burnumun direği sızladı!
Ne yazacaktım, ne söyleyecektim, nereden başlayacaktım bir türlü
karar veremedim. O kadar çok anımız var ki rahmetliyle, bazı anılarımızı sohbetlere bırakarak kalan kısımları yazmaya çalışacağım.
İnsan sevdiğinin kıymetini öldüğü zaman daha iyi anlıyor. Göçbaşı ile ilk tanışıklığımız 1976 yılının sonlarına rastlar; MHP Gençlik Kollarının Kayseri’ye damga vurduğu yıllar… Rahmetli her
türlü faaliyetin içinde mutlaka bulunurdu. Türk Kültür Derneğine
gidip geliyoruz. Büyük Ülkü Derneği Merkez Şube Başkanlığına
zaman zaman uğradığımda da, rahmetliyi hep en önde, her türlü
faaliyetin bizzat içinde buluyordum. Büyük Ülkü Derneği Genel
Merkezi’nin faaliyetine son verilirken, Genç Ülkücüler Derneğinin müteşebbis heyetinde ben de yer aldım. Daha sonraki kongrede
başkan oldum. Rahmetli Mustafa Abi hep yanımızda idi. O evinde
bizlere sıcak çorba ikram ederdi. O dönem Kayseri’de çok büyük
olaylar olmuştu. Dernek yönetim kurulumuz hakkında tutuklama
kararı çıkarılmıştı. Bir müddet firar gezdikten sonra gidip teslim
olduk. 6 ay sivil ceza evinde kaldık. Çıktıktan sonra iş-eş-aş telaşına düştük. 1980 yılının başlarında Erciyes Üniversitesi’ne memur
olarak başladım. Mustafa Göçbaşı Abi de o dönemde üniversitede
çalışıyordu. Birlikte çok güzel günlerimiz oldu. Göçbaşı’nın üniversitede öyle bir misyonu vardı ki; Türkiye’nin her yerinden gelen ülküdaşlarımızın her türlü işleriyle o meşgul olurdu.
12 Eylül 1980 darbesinden sonra cezaevinde de birlikteydik.
Beni ondan önce almışlardı. Soğuk bir kış günü Göçbaşı’nı getirdiler. Bizim bulunduğumuz nezarethane 15 m2’ lik bir yerdi ve 40
kişi kalıyorduk. Rahmetli içeri girdi ; ‘‘Hah bura sıcakmış, burada bahara kadar yatılır!’’ dedi. Ben de ‘’Gel hele Koca Göçbaşı,
yatılır yatılır! ’’ dedim. Bizleri çok merak etmiş, haber alamayıp
da orada karşılaşınca sevinmişti. Buna sevinilir mi dediğimde “En
azından hayattasınız!’’ demişti. Çünkü o dönemde, sorguda işkenceye maruz kalmaktan şehit olan ülküdaşlarımız olmuştu. Göçbaşı
Ağabeyi üniversitede işten alıp getirmişlerdi. Beyaz gömlek ve
kravatla 17 gün kalmış, beyaz gömleği simsiyah olmuştu. Kravat
başımıza bela olmuştu, koyacak yer bulamamıştık. Sırt sırta yatar
birbirimizi ısıtırdık. Bir gün ‘Mustafa Abi nasıl kokuyorsun ya’
dediğimde, ‘Sanki sen mis gibi mi kokuyorsun!?’ demişti ve gülüşmüştük. Rahmetli çok merhametli bir insandı, herkesi teselli eder,
moral verirdi. Çok güzel sesi vardı. Hunat Mahallesi türküsünü
enfes söylerdi, bana da söyletirdi. Bir gün Mehmet Kabaktepe
ile beni güreştirmişti. Güreş minderimiz ranzaların üst kısmı idi.
Güreş başladı, ranza bizim ağırlığımıza karşı koyamadı, kırıldı.
H.Ömer Özdönmez’in üstüne düştük. Enkazdan H.Ömer’i zor çıkarmıştık. Vah Mustafa Abi vah.. çok gülmüştü.
Neşeli bir insandı; gülenle güler, derdi olanla da oturur ağlardı.
Allah rahmet eylesin, yeri hiç dolmayacak, hep anılarda yaşayacak. Kabri nur, mekanı cennet olsun inşallah…
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MEHMET GÖKTOLGA
(1945-23 Aralık 2020)
Hakkı DURAN
(Cihangir oğlu, 1945 doğumlu, Peruze’den doğma, Sivas
Kangal Kurtoğlu köyü nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuklu,
Sivas Barosuna kayıtlı avukat. -MHP ve Ülkücü Kuruluşlar
iddianamesi-)
1980 öncesi MHP ve ülkücü câmianın önemli isimlerinden Avukat Mehmet Göktolga’nın korona virüs sebebiyle vefat etmesi, câmiamız açısından çok büyük bir kayıp olmuştur.
Üniversite yıllarından bu yana arkadaşlığımız bulunan Göktolga, hayatı boyunca kendini dâvâsına adamış, bu uğurda sürekli mücadele vermiş bir arkadaşımızdı.
Tanıdığımda Ankara Hukuk Fakültesinin ülkücüleri arasındaydı. Her mücadelede ve her toplantıda Mehmet Sakarya, Bahri Zorlu, Can Özbay vd. hukuk fakültelilerle beraber
onu görürdünüz. 1967-68 yıllarında Ankara’da değişik fakültelerde okuyan, zaten sayıları pek fazla olmayan ülkücüler
birbirlerini tanımaktaydılar. İlk ülkü ocağını Ankara Hukukta
onlar kurdukları gibi, Başbuğ Alpaslan Türkeş’e fakültede
konferans verdirmeyi de onlar başarmıştı. O dönemde verilen
ülkücü mücadelenin fikrî ve fiilî olarak daima ön saflarında
yer almıştı. Kayseri’de yapılan ve yarım kalan MTTB kongresinde de beraberdik. 1971’de hukuk fakültesinden mezun
olan Göktolga, memleketi Sivas’ta avukatlık yapmaya başladı. 1972-73 yıllarında onu Sivas MHP İl Başkanı olarak görüyoruz. Sonra askere gidiyor, askerlik dönüşü ilçesi Kangal’da
avukat yazıhanesi açıyor. 1977 seçimlerinde milletvekili adayıdır ki bu da bir nevi görevdir.
1977 yılı sonunda Başbuğ, MHP ve Ülkücü kuruluşların
fikrî eğitimi için bir kurul oluşturmaya karar vermişti. Bu göreve seçilenlerden biri de Mehmet Göktolga’dır. Ankara’da
bir ön eğitim yapılıyor. Merhûm Gün Sazak tarafından Gümrük Tekel Bakanlığı bünyesinde Kontrolörler Kurulu oluşturmaya başlanmış, eğitimciler bu kurula tayin edilmiştir..
Mehmet Göktolga’nın daha önce memuriyeti olmadığı için
önce memur olarak atanmış, yeterli süreyi doldurunca kurula
dahil edilmişti. O günlerde Ecevit’in Güneş Motel operasyonuyla hükümet değişikliği oldu. Ecevit, 11’lerden Tuncay
Mataracı’yı Gümrük ve Tekel Bakanlığına getirdi. Bunun
üzerine Alpaslan Türkeş, eğitimcilere istifa emrini verdi. Eğitimciler, bölgelerine Hergün Gazetesi Bölge Temsilcisi statüsüyle gönderildi. Mehmet Göktolga, Ankara’daki eğitimden
sonra Sivas bölgesi eğitimcisi olarak görevlendirildi. Bu bölge Sivas, Amasya ve Tokat illerini kapsıyordu. Galiba 1978
yılıydı, Sivas MHP İl Kongresine katılmıştım. Mehmet Bey,
bizi ilçesi Kangal’da misafir etmiş ve meşhur Çermik’i de o
zaman görmüştük. Bu bölgede 12 Eylül 1980 darbesine kadar
MHP ve ülkücü teşkilatların eğitimi ve diğer sorunlarıyla uğraşmaya devam etti.
12 Eylül 1980 darbesiyle ülkedeki anarşi, terör katliamlar
durmakla beraber darbeciler, azmasına destek oldukları terö-

rü kendi ihtirasları için kullandılar. Uydurma belgelerle Türk
milletinin kendini meşru savunma gücü olan ülkücüleri suçladılar. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar hakkında mantık ve hukuk
anlayışından yoksun, çelişkilerle dolu bir iddianame hazırlatarak dava açtılar. İşkenceler, idamlar birbirini kovaladı.
MHP eğitimcileri, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde
idam istemiyle yargılandılar. Mehmet Göktolga 14 Kasım
1980’de tutuklanarak Mamak askeri cezaevine konuldu.
Tutukluluğu 1982 Mart ayı sonlarına kadar sürdü. Mamak
Cezaevi’nde yaşananların mahiyetini yeni nesiller bilmeyebilir. Savaşta düşman esirlerine yapılan muamele neyse odur
dersek yanlış olmaz... Dürüst, mütevazi, mü’min, esprili, güleryüzlü ve yüksek vasıflı bir kimse idi. Hayatı boyunca hem
fikrî, hem fiilî olarak milliyetçi-ülkücü mücadelenin içinde olmuştu. Bu durum onun doğuştan gelen kabiliyetlerine
önemli katkı sağlamış, çeşitli konularda isabetli değerlendirme yapma yeteneği ve önemli tecrübe birikimi kazandırmıştı.
Olaylar karşısında soğukkanlılık, cesaret, sonuçlarını tahmin,
millî sorunlarda her türlü tehlikeyi göğüslemek zaten lider ülkücülerin şiarıydı.
Mamak’tan tahliye olduktan sonra Sivas’ta serbest avukatlık yapmaya devam etti. Eşi Emine Hanım’la Gökalp, Gökay ve Gökçen adlarını taşıyan ikisi erkek, biri kız olmak
üzere üç evlat sahibi olmuşlardı. 2014 veya 2015 yılı kurban
bayramında telefonla aramıştım. Hac vazifesini ifâ etmiş,
Mekke’de olduğunu söyledi. Haccını ve bayramını kutlamıştım.
Mehmet Göktolga’nın son yıllarda eşiyle birlikte
Silifke’de ikamet ettiğini öğrendim. Torunlarına bakmak için
eşi ile Sivas’a gelmişler, maalesef orada koronaya yakalanmış
ve hastanelik olmuşlar. Eşi Emine hanımın 13 Aralık’ta vefat
ettiğini öğrendik. Mehmet Göktolga arkadaşımızın iyileşeceği ümidini taşırken 23 Aralık 2020 günü onun da vefat haberi
geldi.
Oğlu Prof. Dr. Gökalp Göktolga, vefatını sosyal medyada şu sözlerle duyurdu: “12 Eylül darbelerinin, Mamak
zindanlarının bile hakkı haykırmaktan vazgeçiremediği, hep
haklının, hep mazlumun yanında duran babam… Adam gibi
adam; nefes aldığım sürece oğlun olmaktan gurur duyacağım
babam, Hakk’a yürüdü. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn.
Şüphesiz O’ndan geldik ve O’na döneceğiz. Meşakkat dolu
dünya hayatını tamamladın ve artık O’na döndün mekanın
cennet olsun. Annemle birlikte nurlar içinde yatın.”
Cenâb-ı Hak rahmet ve mağfiret eylesin! Evlatlarına, dostlarına ve ülkücü câmiaya başsağlığı ve sabır dilerim. Rûhu
şâd olsun!
Bu arada câmiamızdan çok sayıda arkadaşımızı korona
sebebiyle kaybettik. Hepsine yüce Tanrı’dan rahmet niyaz
eylerim.
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Yazar, Gazeteci, Şair, Eğitimci

Mehmet Sarı
Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Bıraktığı eserleri ve gazeteciliğiyle İncesu’ya, dolayısıyla
Türk kültürüne büyük hizmetler etmiş olan Mehmet SARI, 15
Aralık 2020’de sonsuzluğa yürüdü. Eğitimci, yazar ve gazeteci
olarak ilçenin çınarlarından biriydi.
Sevgi, saygı ve tevazu adamı... Ahlak, vakar ve disiplin
vazgeçilmezi... Bir kültür, fikir ve düşünce insanıydı... İncesu
sevdalısı... İncesu’yun hafızası, güçlü bir kalemiydi. Yazmayı,
okumayı hayatı boyunca doya doya yaşayan yüksek bir ideal ve sarsılmaz bir irade... Cumhuriyet aşığı, Atatürk’ün fikir
ve düşüncelerine bağlı çok iyi bir eğitimci... Aydın bir insan,
sanki öğretmen olmak için yaratılmış kaideler bütünü... Öğretmenlik yıllarında bütün öğrencilerini çok iyi takip etmiş, onların
sosyal, maddî ve manevî problemlerini çözmekten zevk duyan,
fedakar ve ender bir karakter... Çok çalışkan, dürüst, sıcak kanlı,
güleryüzlü oluşun timsali...
Yüksek ahlaki meziyetlere sahipti. Kıskançlık, çekemezlik
nedir bilmez, gönlü bol bir insan... Hak ederek birisi bir şey elde
etmişse, bırakın kıskanmayı tam aksine onu takdir etmeden ve
övmeden rahat edemezdi. Doğruları doğru yerde söylemekten
asla çekinmeyen, tatlı eleştiri yapan yol göstericiydi. İçinde
bulunduğu iş veya olaylar karşısında gerekirse elini taşın altına
koymasını bilen güçlü bir yapıya haizdi. Kendine olan özgüveni
yüksekti. Kendisiyle ve halkla daima barışık, barışçıl, affedici,
merhametli, yardımsever, güçlü bir vatansever örneğiydi. Ruhu
şad, mekanı cennet olsun!
Kısa hayat hikayesi:
1944’te İncesu’da doğdu. İlk ve ortaokulu İncesu’da, Öğretmen Okulunu Sivas’ta yatılı olarak okudu. 1965’te öğretmenliğe
Afyonkarahisar, Emirdağ ilçesi Başara köyünde başladı. Askerlik görevinden sonra sırasıyla Mardin, Nusaybin ilçesi Yolbilen
Köyü İlkokulu, Kayseri, Pınarbaşı Methiye Köyü İlkokulu, İncesu Karahöyük Köyü İlkokulu, İncesu Kızılören Kasabası İlkokulu, Tomarza Söğütlü Köyü İlkokulu, İncesu Karamustafa Paşa
İlkokulu’nda çalıştı. 1979’da İncesu Atatürk İlkokulu’na müdür
olarak atandı. Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Diplomasını aldı.
Bu okuldan 1992’de kendi isteği ile emekli oldu.
1979’da Ankara- Çağdaş Eğitim Dergisinde şiirler ve makaleler yazmaya başladı. 1993’de ‘’Bizim İncesu gazetesi’ni,
sahibi ve yazı işleri müdürü olarak on atlı yıl çıkardı. Yeni Kayseri gazetesinde iki yıl, 2005-2020 arası zamanda Kayseri Havadis gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
2002’de İncesu’yla ilgili biyografi ağırlıklı ‘‘İncesu’dan
Açılan Pencere’’ adlı kitabını, ardından 2005’te yazar, eğitimci Osman Karababa’yla birlikte, 10 yıl emek verdikleri ve
İncesu’yun hemen her şeyini anlatan ‘‘Dünden Bugüne İNCESU’’ adlı lüks ciltli, muhteşem, kaynak bir esere imza attı.
Yazar ve şair Sergül Vural’la birlikte, ‘’Şiirlerle İncesu‘’ şiir

kitabını bir ekiple yayın hayatına kazandırdı. 7. kitabı “Türkmen Ağıdı”nı Türk kültürüne, Türkiye’de pandeminin başladığı
hafta armağan etmişti.
İncesu I.Ulusal Sempozyumu Düzenleme Kurulunda görev
aldı. İl ve ilçedeki bir çok dernekte, ilçede konut yapı kooperatifinde görev yaptı. Beş yıl İncesu Belediyesi Meclis Üyeliği
ve beş yılda bir siyasi partinin ilçe başkanlığını yürüttü. Emekli
olduktan sonra uzun yıllar kırtasiye dükkânı çalıştırdı.
Gayretli çalışmalarından ötürü, Bakanlık, Kaymakamlık ve
birçok kurum ve kuruluşlarca başarı ödüllerine layık görülmüştür.
Evli ve iki çocuk babasıydı.
Allah rahmet eylesin!
Şiirlerinden birkaç örmek:
SENİ SEVDİM İNCESU...
Erciyes, Tekke, Sivri’nin kucağında,
Genç, ihtiyar, kadın kültür ocağında,
Tarihi doku, Külliye’n, hep karşımda,
Seni sevdim, ömür verdim İNCESU…
(.....)
İncesu deresi gece gündüz akar,
Aksu bağlarına artık herkes bakar,
Derebağ’da brokoli mis gibi kokar,
Seni sevdim, ömrümü verdim İNCESU…
(.....)
Tarihin çok eskilerden dem vurur,
Sana hizmet etmek bence büyük gurur,
Mehmet SARI kültürün için yorulur,
Seni sevdim, ömrümü verdim İNCESU…
.........
ÖZLEDİM...
Öküzlerin peşine düşüp tarlaya giden,
Karasabanla yalın ayak çift süren,
Çoğu zaman elinde deynek, kuzu güden,
Hem erkek hem kadın ANNEMİ özledim.
(.....)
Komşu komşuya kem gözle bakmaz,
Kimse kimsenin sırrını sokağa saçmaz
Gerektiğinde hep birliktir, ayrılmaz
O güzel dost ve içten KOMŞULARI özledim.
(.....)
Özledim kartınları, kırtılları, tırtılları.
Özledim sapan taşıyla kafamı yaran arkadaşları,
Özledim kemerde idare, çadırda fener ışıklarını,
Özledim hep komşuları,en çok da ANNEMİ özledim.
***
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Asaf Mehmetbeyoğlu
Asaf Mehmet Beyoğlu’ nun 28 Ağustos 2020
Tarihindeki vefatına düşürülen tarihler
-1Bir kara gün Ağustos yirmi sekiz
Gitti Asaf hepimiz kaldık sessiz
Yokluğun hicranıyla söyledim tarih
Asaf bu kalp gayri dolmuyor sensiz
Mehmet ÇAYIRDAĞ (Nakkaşi)-2020

ﺍﺻﻒ ﺑﻮ ﻗﻟﺐ ﻏﻳﺮﻯ ﺪﻮﻠﻣﻮ ﻳﻮﺮ ﺳﻧﺳﻴﺰ
-2Kimseyi derde giriftar eyleme asla Allah
Bir veda eylemeden göçtü ne dostlar nâgâh
Yok vefâ böyle bu dünyada bakalım tarihine
Salgın Asaf Bey’i de aldı götürdü eyvah

Mustafa ARSLAN (Cemali)-2020

 ﻮﻓﺎ- ﺳﻟﻐﻳﻦ ﺍﺻﻒ ﺑﻛﻰ ﺪﻩ ﺍﻠﺪﻯ ﻛﻮﺗﻮﺮﺪﻯ ﺍﻳﻮﻩ
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Bilgehan AYATA

NEDİR BU “KUZEN”DEN
ÇEKTİĞİMİZ?

Yüzlerce yıldır, yabancı dillerden sözcük alıyoruz.
Dilde millîliğin en yüksek olduğu dönem olan Göktürkler
çağında bile az da olsa Çinceden sözcük almışlığımız var.
Aldığımız sözcükleri Türkçenin teknesinde yoğurmuşuz,
onlara benliğimizi katmışız, onları benimsemişiz… Peki,
şu herkesin dilindeki “kuzen”e ne diyelim?
En okumuşundan en kitap yüzü görmemişine kadar
herkesin dilinde bir ‘kuzen’... Yahu! Nasıl yapıştı bu
milletin diline bu sevimsiz, bu çiğ, bu mendebur kelime?
Çizgi filmlerdeki hayvanlara bile “kuzen” dedirtiyorlar.

Türkçe, akrabalık adı zenginliği
bakımından dünya dilleri arasında
belki de ilk sıradadır; çünkü
Türklerde akrabalık bağları çok
güçlüdür ve dil, bu bağı yansıtır.
Anne, baba, bacı, kardeş, ağabey,
abla, ebe, dede, nine, hala, bibi,
teyze, amca, dayı, enişte, kayın,
yenge, dünür, hısım…
Nedir bu ‘kuzen’?
Türkçe Sözlük’e göre Fransızlar erkek yeğene
“kuzen” (cousin), kız yeğene “kuzin” (cousine) diyorlarmış. Varsın, desinler.
Bir kere, bizde kız- erkek ayrımı yoktur. Biz yeğenimizin cinsiyetine bakmayız. Bizde yeğen yeğendir. Kuzen-kuzin ayrımına dikkat etmememiz de bundandır.
Bir çocuğa soruyorum: “Bu kim?” Cevap: ”Kuzenim.” “Nasıl yani? Ağabeyinin çocuğu mu, ablanın
çocuğu mu? Kız kardeşinin çocuğu mu, erkek kardeşinin çocuğu mu? Amcanın çocuğu mu, dayının çocuğu
mu? Halanın çocuğu mu, teyzenin çocuğu mu?” Çocuk,
“Yok.” diyor. “Aslında babamın kuzeni.”
Şimdi bu çocuğa ne diyebilirim? Kitaptan öyle
okuyor. Televizyondan öyle izliyor. Şarkıdan öyle
dinliyor. Öğretmeninden, arkadaşından, çevresinden öyle

duyuyor. Ne desin yavrucak?
Şimdi azıcık aklı, izanı, vicdanı olanlara soruyorum:
Türkçedeki onlarca birbirinden güzel, farklı akrabalık
adını bir “kuzen”de eritmek akıl kârı mıdır?
Türkçe, akrabalık adı zenginliği bakımından dünya
dilleri arasında belki de ilk sıradadır; çünkü Türklerde
akrabalık bağları çok güçlüdür ve dil, bu bağı yansıtır.
Anne, baba, bacı, kardeş, ağabey, abla, ebe, dede, nine,
hala, bibi, teyze, amca, dayı, enişte, kayın, yenge, dünür,
hısım… Eski Türkçede olup bugün kullanmadıklarımız:
eçü/apa (ata), içi (ağabey), eke (abla), ini (erkek kardeş),
singil (kız kardeş), yurç (küçük kayın), küdegü (güveyi,
damat), kükü (hala)… Liste uzar da uzar.
Anasının ak sütü gibi helal bu mirası elinin tersiyle
itip yaddan yabandan borç dilenene ne denir?
Şimdi, şu şarkıda-türküde “emm’oğlu-emmi kızı”
yerine, “kuzen” koyun bakalım; olacak mı?
“Ben de bu dağların nesine geldim
Meleşir kuzular sesine geldim
Bir garip ölmüş de yasına geldim
Geldim emm’oğlu”
…
“Atımın da nalı yoktur ey
Üzerinde çulu yoktur ey
Göl başında yolu yoktur
Git gelemem emmim kızı”
Şöyle ağız dolusu, göğsünü gere gere, Türk’çe ve
Türkçe “amcamın oğlu, teyzemin kızı, dayımın torunu”
vb. diyen duyamayacak mıyız? Teklifimdir: Kuzen demeyeceğine dair, herkese Divanü Lügati’t Türk üzerine
yemin ettirelim.
Nedir bu ‘kuzen’den çektiğimiz?
Vay, anam babam vay!
--O---
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KAYBOLAN YILLAR
Seyit Ali ERGEÇ

Türkiye son 80 yıldır, zaman zaman terk edilmiş olsa
da kendi iç münakaşalarının esiri olmuştur. 1940 sonrası
dış ülkelerin de sinsi çalışmaları sonucu halk arasında derin fay hatları oluşturulmaya çalışılmıştır. Güçlü ülkeler,
daha doğru bir tabirle, emperyalist devletler çıkar kavgalarını kendi aralarında direk olarak yapmazlar. Genellikle
kendi hinterlandını belirleyip etki alanlarına tampon bölgeler kurarak muhatapları ile çatışma yaşarlar. Uzakdoğu,
Ortadoğu ve Orta Amerika en bariz çatışma coğrafyalarıdır. Türkiye sahip olduğu binlerce yıllık devlet geleneği
sayesinde dünyada saygın ülkeler arasında yer almıştır.
Ancak uzun zamandır yaşadığı iç sorunlar zayıf düşmesine neden olmaktadır. Bu sorunların bugün bizi yakmasına, gelecek nesillerimizi endişelendirmesine, bize ülke
olarak kaybettirmesine engel olacak politikalar maalesef
üretilmediği gibi aksine mevcut durumdan beslenen güç
odakları daha da iştahlanmaktadır.
Türkiye’de son yarım yüzyıldır yaşanan ve temelini
dini özgürlükler noktasında ifade eden çok tartışmalara
sahne olmuştur. Bugün hala “türban” konusunun zaman
zaman kaşınması tekrar eski yanlış uygulamaların hatırlatılması samimi duygulardan uzak siyasi hareketlerdir.
Gereksiz ve bir o kadar da lüzumsuz yapılan tartışmalar
inançlarından ötürü sorgulanmaması gereken bazı kadın
profillerini “vitrin” olmakla ithama kadar götürebilmektedir. Samimi olmak gerekirse modası olan bir şeyin ne
kadar dini özgürlük olduğu tartışılmalıdır. Markaların tasarım ve bağlama modelleri üzerine yaptığı çalışmalar büyük bir kesim tarafından kabul görmektedir. Samimi inancı nedeniyle tercih edenlerin yanında zengin muhitlerin
pahalı kıyafetlerine aksesuar olarak betimleyenler azımsanmayacak kadar çoktur. Dolayısı ile karanlık odaklarca

“türbanlı hâkim” üzerinden yapılmak istenen tartışmalar
sığ ve gereksizdir. Vatandaşın gündemi de bu değildir.
Geçenlerde bir okulun mesaj sisteminden şöyle bir
ileti aldım. “Bu gün yapılan Din Kültürü ve Ahlak Dersine
sadece 3 kişi katılmıştır. Lütfen öğrencilerimizin katılımını sağlayalım.” Bu üzücü mesajın nedenini araştırdığımda
gençlerden beklemediğim bir yanıta şahit oldum. Liseye
giden gençler şunu ifade ediyordu: “Biz ilkokuldan beri
aynı şeyleri öğrenip duruyoruz. Din Kültürü dersin adı,
ama bize sadece İslam kültürü anlatılıyor. Onun da büyük
kısmında mezhepleri okumuyoruz. Dersin adı Din Kültürü
ise neden dünyanın diğer dinlerinden haberimiz olmuyor,
bilgimiz olmuyor? Eğer bu dersin adı İslam Kültürü ve
Ahlak Bilgisi olsa daha uygun karşılanabilir. Mezhepleri
ve toplumsal yapı hakkında bilgi verilmemesi, hep benzer şeylerin ilkokuldan beri bize anlatılması bizim ilgimizi
çekmiyor.” diyorlardı. Sosyal medyada sıkça dolaşan can
alıcı şu soruyu da beraberinde getiriyorlardı: “Japonya’nın
%62’si dine inanmıyor. Ama nasıl oluyor da Japonya’da
çocuk tacizleri, kadına şiddet, kamu malına zarar, hırsızlık gibi toplumsal suçlar yok denecek kadar az oluyor?
Japonlar ateist olmalarına rağmen hangi ahlaki eğitim
ile dürüst kalabiliyorlar?”
Gençler bizden daha derin sorgulamaları yapıyorlar.
Çoğu zaman sorularına cevap vermekte aciz bile kalıyoruz. Gençlerin gündemi, şekil bakımından öğretilen inançlar ve yapılan şekilsel tartışmalar değil, verilen eğitimin
ahlaki sonuçlarıdır. Kimse “türbanlı hâkimin” kararından
korkmasın, ancak gençlerin sorgulamalarından çok korksun. Ve herkes bıraksın bu kısır siyasal tartışmaları da gözünün önüne baksın.
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Siyaset ve Liderlik
Mustafa İLHAN
Demokrasi ve Liderlik
ABD’nin birer uydusu, BOP’un “eş başkanlık” gibi yeni bir
yönetim tarzı benimsendi Türkiye için…
20. Yüzyılın tarihi, totaliter rejimlerin zeminini hazırlamış siyasi gelişmelerin ışığında bir tarihtir. Bu yüzyıl, blokİktidara gelebilmenin yolları arandı, sosyal ve kültürel
laşmalar, silah sanayisinin rekabeti, toplumların gelişmesinin hassasiyetler kullanılmaya başlandı. Klasik particilik anlahangi rejimle olacağını beliryışı yerine Türkiye’de olduğu
leyen, imparatorluklara son
gibi radikal partilerin önü açılveren, “milli devlet ve milli
dı. Rejime, kurumlara, sosyoUluslararası konjonktürel
çıkarlara” öncelik vermiştir.
kültürel değerlere adeta savaş
açıldı. 2023 hedeflerine Yeni
projeler, yeni tip devlet
Emperyalizme karşı baTürkiye Cumhuriyeti konuldu.
ğımsızlık mücadelesini hızbaşkanlığı
kimliklerini
Eski Türkiye “Hiçbir şey eslandıran, evrensel değerlere
sıkça kullanma ortamını
kisi gibi olmayacak.” sloganyönlendiren bir yüzyılı geride
larını sık kullanmaya başladı.
bıraktık.
da birlikte getirdi. Genelde
Türkiye Cumhuriyeti’nde
20. yüzyıl, Türk milleti
İslam coğrafyasında köklü
“ilklerden” söz etmek gündeiçin de milli bağımsızlık,
lik hale geldi.
çağdaş ve çağına göre örnek
değişiklikler getirirken, Suriye,
kurumlarla üniter bir devlet
Irak, Lübnan, Mısır, Libya,
kurmanın zeminini hazırlamış,
Uluslararası konjonktütercih ve fırsatlarını vermiştir.
rel
projeler,
yeni tip devlet
Yemen gibi. Türkiye’de ”Reis”
Yüzyılın sonlarına doğru dünbaşkanlığı kimliklerini sıkça
gibi tarihin derinliklerinde
yada siyasetin yönünü değişkullanma ortamını da birlikte
tiren en önemli olay, Sovyet
getirdi. Genelde İslam coğkalmış kavramların sık
Rusya’nın çöküşü, Varşova
rafyasında köklü değişiklikler
kullanıldığı
da
görülmektedir.
Paktı’nın dağılışıdır. Yeni düngetirirken, Suriye, Irak, Lübya düzeni adı verilen sınırlar
nan, Mısır, Libya, Yemen gibi.
içinde kalınarak tek kutuplu dünyaya geçiş olmuştur.
Türkiye’de ”Reis” gibi tarihin derinliklerinde kalmış kavramların sık kullanıldığı da görülmektedir.
Almanya’da Adolf Hitler, İtalya’da Benito Mussolini
Sovyetler’de marksist totaliter lider rejimleri tarihe gömülTehdit ve tehlikeli olanı “Biz daha demokratız.” söylemimüş; arayış ve gelişmeler toplum yönetimlerine yeni bir
dir. Her gün ulusal televizyonlarda her şeyi bilen sözde gazeyol açmıştır. Sovyetlerin dağılması, Çin’de liberalleşme,
teciler, tartışmalı üniversitelerin tartışmalı akademik üyeleri,
ABD’yi tartışmasız dünyanın tek hakimi yapmış, Türkiye’yi alt yazısında “siyaset bilimci” yazan fakat son 200 yıllık
ABD’nin projelerinin peşine takıldığı bir “eksen kaymasına” yakın tarihten bihaber, jeo-stratejik bilgilerden uzak strategötürmüştür. “Yeni Türkiye Cumhuriyeti” (Graham Füller)
jik merkez mensupları, olayları manipüle ederek siyasetin
projeleri doğrultusunda iktidar değişikliğine yönlendirilmiş- istediği dille konuşurken en etkili silah olan propagandayı
tir.
kullanıyorlar.
Sovyetlerin dağılması “sağ-sol partiler” arasındaki progİçinde yaşadığı toplumun sorunlarını manipüle ederken
ramların farklılığını da ortaya çıkardı. Rejimleri ideolojik
adeta emperyalistlerin kullandığı psikolojik-siyasi savaşın da
temellere dayandırma, yerini uluslararası ilişkilerde ağırlıklı aracıları olduklarının farkında olmayan yeni yetmeler...
olarak milli çıkarları öne çıkarmışken, Türkiye’de milli ve
Haddimi bilerek şunu söylemek isterim ki bu ülkenin
üniter devlet ekseninden kopuş başlatılmıştır. ABD’nin busiyaset duayenleri, az konuşuyor veya konuşturuluyorlar.
gün “Dünyayı yöneten bir milyon potansiyel insan gücüm
Sosyolog, psikolog, sosyal psikoloji uzmanları! Sosyal, ekovar.” övgüsüne neden olan tarikat ve yöneticiliğin kitabı
nomik, kültürel çöküntünün gözle görülür olduğu bir ülkede
yeniden yazıldı. Türkiye de bundan payına düşeni aldı. Geri
ne zaman konuşacaksınız?
kalmış, gelişmekte olan ülkeler, çok netleşmiş olmasa da
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Ekonomistler ekonomiyi, hukukçular hukuku, tarihçiler
tarihi tartışadursun… Aşiret reisliği özlenmiş, liderliğe isim
arayışı geri kalmışlığa çare görülüyor.
Lider Arayışları
Lider, eski tanımı ile, kendini inandırmış ve inanmış, hedeflerini inandıklarına göre belirlemiş, yöntem ve tekniğini
manipülasyon temellerine dayandırmış adamdır.
Liderleri iki grupta toplamak mümkündür.
Devlet kurmuş, kurduğu devleti çağdaş düşünce ve kurumlar üzerine oturtmuş demokratik liderler.
Mevcut devlet kurumlarını yukarıdaki tarife uygun olarak
tek adamlığa yönelik otoriter fakat totaliter rejimlere açık
liderlik hevesinde olanlar şeklinde iki grupta toplayabiliriz.
Bu yazımızda ikinci grup liderlerin kişilik analizlerini
yapmaya çalıştık. Verilen örneklerde devlet şeklini, kurumlarını inandırılmış ve inanmış olmak temeli üzerine oturtan
liderlik açılımı yapılmıştır.
Kartacalı politikacı ve devlet adamı Hannibal (MÖ 247181), “En tehlikeli silah inandırılmış insandır.” diyor.
Onun içindir ki lider diye tarif ettiğiniz kişilerin kişilik
analizleri çok önemlidir. Liderler kin ve nefreti, ayrıştırıcılığı, yalancılığı; mensuplarını ateşleyici, militanlaştırıcı olarak
kullanan insanlardır.
Referansı İslam olarak gösteren partilerin kimliği her
zaman radikal İslam’a açıktır. Radikal İslam’la yaşamaya
“alışma” dönemi böyle başlar. (Yüksel Işık, Siyasal İslam’ın
Arka Bahçesi, s.15)
Kendini inandırmış birisinin liderlik hevesi, “tek adam-
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lık” yolundaki faaliyetlerinden sadece birisidir. Sürekli böyle
bir iddianın sahipleri taraftarlarını tutamadığı zamanlarda
manipülasyonlara başvurabilir.
Hemen söylemeliyim ki 21. yüzyılın liderlere değil, potansiyel insan gücü, liyakat, büyük ekonomi, büyük ordu
gibi geçerli değerlere ihtiyacı vardır. Kökleşmiş devlet
adamlığı ekolü, bürokrasisi olmayan toplumlar devletleşemiyorlar, milletleşemiyorlar.
“Liderler bencildir, yalancıdır, daha ileri giderek; iktidar
gücünün temeli propaganda ve büyük yalanlardır.”(V.E.
Büyük Yalanlar, Zeplin Kitap, 2019)
21. yüzyıl, liderler çağı değildir. Kadroları ve onların
gelecek 50, 100 yıllara ait fütüroloji, gelecek bilimi, ışığında
projeler üretme asrıdır.
Geçmişte liderler çok geniş propagandaların kısa süreli
gücünü kullanmışlardır. Geniş bir propaganda ekibi oluştururlar. Başdanışman, danışman, danışman yardımcıları gibi
maaşlı adamları vardır. Bakanları liderlerine bağlı büyük
yalanlar söylemede yarışırlar.
“Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili
olur ve insanların o yalana inanması da o kadar kolaylaşır.”
(Joseph Goebbels, 1897-1945, Hitler’in Halkla İlişkiler ve
Propaganda Bakanı )
Günümüzde bu yalanlara o kadar alıştırıldık ki her gün
medya haberleri bunları bize ulaştırmakta, tekrar tekrar sunmakta yarışıyor.
“Bir insana yalan olsa bile bir söylemi sürekli tekrarlarsanız, o söylemin nereden geldiğini unutur ve kendi fikri gibi
benimser ve savunur.” (Joseph Goebbels, Büyük Yalanlar)
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Gençliğini önce siyaset akademilerinde yetiştirirken halkı
aldatma yöntem ve teknikleri öncelikle öğretilir. Faşist gençlere öğreteceğim; hakikati önce hayallere, kalplere işlerim,
sonra zihinlere işlenmiş olur. (Benito Mussolini, 1883-1945)
Liderler için yazılan hikayeler vardır. Çıkar birileri “Kendi hikayemizi yazıyoruz.” derse, sahte bir kahraman yaratmanın çabası içindedir. Toplum ve devletine zarar veren her
kim olursa olsun, sahte kahramanlardır. Kahramanlar tarihin
akışı içinde ortaya çıkarlar. Çakma kahraman ve lider yaratma çabaları çağdışı bir anlayıştır, siyasi sapkınlıktır. “Kendi
hayatımı bir başyapıt yapmak istiyorum.” (B. Mussolini)
Liderler kavgacı, ayrıştırıcı, dövüşçülüğü hep gündemde
tutarlar. “Biz bize katılmayanlarla tartışmıyoruz, onları yok
ediyoruz.” (B. Mussolini)
Konuşmalarında “Milletim!” söylemini sıkça kullanırlar,
ancak milletin kimlik adını söylemezler. İnançlarının gereği
olan kendine inanmış taraftarlarını millet tanımına alırlar.
“Biz kendi milletimizi yarattık. Mit bir inançtır, bir tutkudur.
Gerçeklik olmasına gerek yok.” (B.Mussolini)
“Biz daha demokratız, özgürlükçüyüz, kişi hak ve
hürriyetlerine saygılıyız.” derler. Bu sayede inandıkları
doğrultuda toplumu siyasallaştırırlar. Hedefleri ise insanı
fakirleştirerek “Sadaka kültürümüzde var, bir kase çorba,
bir dilim ekmek için şükredin.” edebiyatıyla, “Millet iradesiyle geldik!” söylemlerinin arkasında bir kimliksizleştirme
vardır. Özgürlükleri tartışma yetkisini kendilerinde bulurlar.
“Özgürlük bir görevdir, hak değil. Mutlak özgürlük diye bir
şey yoktur.” (B. Mussolini)
Liderlik yönetimlerinde bireyle devlet uyumlu, parti devlet ve devlet parti çıkarları için çok rahat kullanılır. Devleti
temsil eden vali benim valim olur. Güvenlik güçlerine inandığı doğrultuda hedef belirler. “Güvenlik güçleri emniyet ve
asayişi sağlamakta zorlanıyor.” derken alternatif güçler kadrolaştırılır. Bundan sonra sıra iktidarda kalabilmeye çare olacak açık ve gizli yollara başvurulur. “Kendi payıma 50 bin
silahı 50 bin oya tercih ederim.” (B. Mussolini) 15 Temmuz
“hain hareketi”nde on binlerce silahın akıbeti belli değildir.
Her zaman için gündeme bağlı şövalye anlayışı ile düşman yaratmayı çok iyi bilirler.
Sanki ülkeyi muhalefet yönetiyor ve sorunların tek sorumlusu muhalefettir. Daha önemlisi iç siyasette hiç rastlanılmayan sorumsuz muhalefet de o rotaya girer. Bu defa
muhalefet, muhalefete muhalefet eder.
“Düşmanınıza odaklanmaktan geri durmayın. Ortadaki
sorunların tümünü tek bir odağa yönlendirin. Basını hükümetin kullanabildiği dev bir klavye olarak düşünün. Bana
vicdansız bir medya verin, size bilinçsiz bir halk sunayım.”
(J.Goebbels)
Propagandanın hareket noktasında en aşırı biçimde “kin,
nefret ve hakaret” vardır. Tarihin ders verdiği bütün liderler
bundan nasibini almıştır; yeni türedi liderler de böyle bir
akıbetin adayı olabilirler. “Asla kabahat ve suç üstlenmeyin,
sadece bir rakibinize odaklanın ve kötü giden her şeyin suçunu onun üzerine yıkın.”(J.Goebbels)
Devlet kurumlarının üzerine en acımasız şekilde giderler eğitim, ekonomi, hukuk en büyük yarayı alır. Hukuk ve
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yargı sistemini başından itibaren tarafgir gösterip (!) itiraz
eder. Bütün kurumlar kendinin olunca lider ve kadrosunun
itirazları biter. “Hukuk ve yargı sisteminin devletin efendisi
olmasına izin vermeyin. Her zaman etrafınızda bir yalaka
ordusu bulundurun.”(J.Goebbels)
Her zaman için halkı heyecanlandırıcı ve tetikleyici
konuşmalar yaparlar; seçmenini kontrol etmeye çalışırlar.
Kontrolü kaybettikleri anlar olur, kin ve nefret kusmaya başlarlar.
“Halkı her zaman asla soğumasına ve düşünmesine izin
vermeyin. İlk sözü kim ne kadar güçlü ve bağırarak söylerse
o kazanır.”(J.Goebbels)
Türkiye Liderliği
Sivilleşmeyen toplumlar sorunlarını çözemez, bilgi
toplumu da olamazlar. Sonuçta bilişim toplumu aşamasına da geçemezler.
Türkiye’de liderliğin iki alt yapısı vardır. Birincisi Yeni Osmanlıcılık, BOP’un peşine takılmış, Arap
Baharı’ndan istikrarsız bir Ortadoğu çıkmazı, yetmiyormuş gibi Libya ve Doğu Akdeniz’de Mısır, İsrail, Yunan
anlaşmazlıkları. İçte terör, yönetim, ayrıştırıcılık sorunu
olan bir ülkenin dışta çok başarılı bir siyaset izlemesi
mümkün değildir.
Diplomasi düşmanı azaltma ve müttefikleri çoğaltma
sanatıdır. İkincisi, Siyasal İslamcılık. Lider denilen kimse
başı sıkıştığında iç politikaya da yansıyan politik esasları
buna göre şekillendirmiştir.
Türkiye’de eksen kayması ile birlikte adeta üç misak-ı
milli noktasına gelmiştir. Misak-ı Milli sadece sınırları
belirlememiştir. Üç milli ve bağımsız kuruluşu da hedefine koymuştur. Milli eğitim, milli savunma, milli ekonomi. Milli eğitim sistemsizleşmiş, amaç ve hedefi yok
olmuş, cehaleti ortadan kaldıracak gücü azalmıştır. Milli
savunmanın yeni bir ordu anlayışı ile,Türk ordusunun
oturmuş tarihi gelenekleri yok edilmiştir. Milli ekonomide “sadaka kültürü” ile birlikte hızla borçlanan ve fakirleşen bir toplum yaratılmaya itilmiştir. Böylece yurttaşlık
bilinci, düşünen toplum yapısı yok edilmiş... Yerine; inandığını zanneden, bilinçsiz, sözde dinden uzaklaşan bir
kitleye dönüştürülmüştür.
Tarikat ve siyasi taraftarların iş başına getirilmesi, nepotizm, liyakat ve adaletten uzak bir yönetim hastalığıdır.
İhalelerin yandaşlara verilmesi, klientalizm, şımarmış bir
zengin sınıfının yaratılmasıdır. “Bir ülkeyi helak etmek
istediğimizde, o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşlarına (iyilikler emrederiz); buna rağmen onlar kötülükler işlerler. Böylece o ülke, helake müstehak olur; biz
de orayı darmadağın ederiz.”(TDV, Kur’an-ı Kerim ve
Açıklamalı Meali, İsra suresi 16. Ayet, s.282)
Böyle bir gidişatın başında bulunan kişi lider olamaz.
İktidar partisinin genel başkanı, genel merkezinde
gençlik kollarınca düzenlenen “Avrupa’nın Gençleri
İstanbul’da Buluşuyor” toplantısında Avrupalılığı şöyle
tarif etti: “Bana göre Avrupalı olmak, insanlığa ufuklar
açmak, dünyaya, hayata, barışa katkı sağlayacak yeni
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fikirler üretmek demek.” (11.02.2007) Avrupa yerinde
duruyor, Batı medeniyeti evrenselliğini koruyor. Bugün
biz bunun neresindeyiz?
Ahmet Hakan “Mırıldandığım Öyküler” adlı köşe
yazısında; İktidar partisinin, şimdi Polonya büyükelçisi,
“Danışman” diye bilinen isimlerinden Egemen Bağış,
Amerika’da şimdiki tabirle Fetöş tarafından düzenlenen
bir vakfın ödül törenine katılmış, törende yaptığı konuşmada Erdoğan’dan “My boss , “Patronum” diye söz etmiştir; Fetöş yanlısı bu vakıf, Medeniyetler İttifakı taraftarı… Belgesi İspanya Başbakanı adına bir Katolik papaz
tarafından verilmiştir. (Hürriyet, 15 Mart 2002)
11 Şubat 2007’de Adana milletvekili Abdullah Çalışkan, İktidar partisi Adana Gençlik Kolları 2. Dayanışma
Meclisi’nde; “Turuncu, AKP rengidir” atkı takan partili
gençlere “Yeşil devrimden yanayım. Devrimlerin rengi ya
yeşildir ya da kırmızıdır.” demiştir.
Türkiye’de bu bakışla ilgili patron-devrimci profili
ortaya çıkıyor. Aradan geçen zaman içerisinde Patron var,
çıkmaza girmiş bir devrim var. Dünyada yeşil devrim
ile gelişmiş bir ülke yok. Geri kalmışlık kaderi olmuş 45
civarında İslam ülkesi var.
Lider, şef, führer gibi ünvan sahiplerinin çoğu sandık
demokrasisi ile seçilirler. 2002 seçimlerinde mükerrer oy
kullanıldığı ortaya çıktı. (Güneş, 11.05.2007) 2002 seçimlerinde 41 milyon 465 bin kayıtlı seçmen vardı. 2007
seçimlerinde aradan 5 yıl geçmesine rağmen 60 bin seçmen artışı olmuştur. Türkiye’de bu seçimler bugüne göre
düzenlenmiştir.
Lider peşinde koşanlardan birisi “Hiçbir şey olmamış
olsa bile mutlaka bir şey olmuştur.” demiştir. Düşünülmesi gereken de budur.
SONUÇ
İktidarlar ideolojik güçlerini I. Dünya Savaşı’nda gazete ve dergi, II. Dünya Savaşı’nda sinema, radyo; Soğuk
Savaş döneminde kendi söylemlerini kitlelere kabul ettirmede propaganda amaçlı kullanmıştır.
Propaganda, insanların duygularını, düşüncelerini, hareket ve tutumlarını; kısaca zihinsel faaliyetlerini bir konu
üzerinde şekillendirmeye çalışır. İnsanların beyinlerini
tembelleştirerek her istediğinizi yapabilirsiniz. “Yalan
söyleyin, mutlaka inanan çıkacaktır; olmazsa yalana
devam edin.”(J.Goebbels)
Türkiye son yıllarda iç politikada bu yolla kullanılan
bir ülke haline gelmiştir.
İnsanımız 125 kelime ile konuşuyor; 500 kelimelik
düşünüyor. Günde 11 saniye okuyor. Okumayan düşünemez, düşünemeyen konuşamaz. Beyne, zihinsel faaliyetlere müdahale, üstelik yalanla düşünen toplumlarda beyi̇ n
ki̇ ralamasi kolaydır. Başkasına göre düşünen başkalaşir,
kendi olmaktan çıkar.
Lider hayatta iken değil, kendisinden sonra konuşulandır. Ancak kendisini liderleştirmiş olanlar tarihte iyi iz
bırakmamışlardır. Atatürk’ün konuşulma tarzı ile Benito
Mussolini’nin, Adolf Hitler’in konuşulma tarzı aynı de-
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ğildir. Lider sadece ufku değil ufkun ötesini de görendir.
Yarınını göremeyenden lider olamaz. Toplumun geleceği
ile ilgili güzel, gerçekçi işler yapamayandan ne lider, ne
reis olur.
Liderler akıllı, bilge, en büyük ve yakın danışmanı
tarih olandır; bilge insanlardan ve tarihten beslenirler.
Tehlike, kriz, kaos üretenden lider olmaz.
Toplumsal teminatlarımız olan Laik-kışladan şeriatcami arasındaki kavga, cemaat, ticaret ve siyaset ortaklığına taşındı. İktidar kendi krizinin de sahibi oldu. Krizler
yönetilemediği gibi içte ve dışta yeni krizlerle baş başa
bırakıldı. Eksikliğine rağmen demokratikleşme çabaları
olan bir ülkeden milletleşememiş, devletleşememiş alt
kültürleri Müslümanlık adına dayatan, tek elden yönetilme tehlikesi ile karşı karşıya kalan bir ülke haline getirildik.
Siyasetin aktörleri demokrasi ile kavgalıdır. O yapılanma Totalitarizmin yolunu açar. 20. yüzyılda dünya iki dünya savaşı, Hitler ve Mussolini, Almanya ve
İtalya’nın yöneticileri ile bunu yaşadı. Tek adamlık ve
benzeri yönetimler 21. yüzyılda daha çok büyük güçler ve
Emperyalizm’in işine gelir. Bu siyasi fantezilerden vazgeçmeden iç ve dış sorunlarınızı çözmede zorlanırsınız.
Son yıllarda kendisinin ortaya koyduğu siyaset fantazileri
ile Türkiye, hiçbir sorunun üstesinden gelemiyor. Görünen bizi ilgilendiren dış sorunlar “uluslararası siyaset
platformuna” taşındığında çözümlenmesi de zorlaşıyor.
Yıllardır bu ülkenin zenginliklerini, enerjisini, birikimlerini tüketerek gelinen noktada siyasi İ̇slam’ın ülke
yönetiminde muktedir olma şansı da kalmamıştır.
Uluslararası proje ve vaatlerle iktidarlar devri gerilerde kalmış olmalıydı. Hayır di̇ yebi̇ len bir Türkiye şansı
kaybolmuştur. Kapalı rejimlere geçmiş ülkeler siyasetle
ki̇ şi̇ leşti̇ rme, tekelleşmenin yolunu açar.
“Zira sapanla saptıran ortaklıklar; birisi öbürünü
saptırmış, öbürü de onun saptırmasına boyun eğmiştir.
Öyleyse günahı ikisi beraberce yükleneceklerdir.” (Nahl
suresi 16.ayet, s.268)
Aldatan ve aldanan aynıdır. Çağın değerlerine dönme
ve ulaşma çabamız olmadıkça, savrulan ülke, yönünü arayan devlet, ekseni kaymış bir düzenin temsilcisi olmaktan
kendinizi kurtaramazsınız.
Türkiye “Türk devlet geleneğine” uygun yönetilseydi;
ne türban sorun olurdu; Ne de 15 Temmuz hain darbesi
yaşanırdı.
Hopkins Üniversitesi’nin 20 Kasım 2008 tarihli
2023 raporu, Türkiye’de İslami muhafazakarlık kazanacak sosyal hayatta İslami muhafazakarlık baskısı
olacak. Atatürk’ün hedeflediği Türkiye yerine; şeriatla
yönetile(mey)n İslami muhafazakarlık gerçekleşecektir,
diyor.
Bu düşüncelerle yola çıkan iktidarlar, emperyalist
politikaların aracı olarak, borçlandırıma, fakirleştirme,
ayrıştırmayı iç politikada sonuç olarak ortaya koyarlar.
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Kadir DAYIOĞLU

MUSTAFA KEMAL,
LOZAN, AYASOFYA (2)

Osmanlı’nın 14. asırda başlayan ve yükselme trendine
giren serüveni, 16. yy’da zirve yaptı… Sonra, yine üç asır
sürecek bir iniş süreci başladı… Şüphesiz, bu altı asırlık
sürede Osmanlı, “birinci sınıf” devletler arasındaydı. Ama
17 ve 18. yy’da, uzun süren Avusturya, Rusya ve İran harpleri, sözgelimi Girit Savaşı ve iç isyanlar (Celali), açlık
ve kıtlık vs. Osmanlı’yı yedi-bitirdi. Ünlü Halveti Şeyhlerinden Şemsettin Sivasi (1520-1597) yaşanan kıtlık nedeniyle Sivas, Tokat, Çorum yöresinde, ahali tarafından
yendiğinden, “köpek” ve “kedi” kalmadığını, hatta bir
kazanda “çocuk” pişireni görenler, onu da kaynatıp yediklerini anlatır, “Menkıbeleri”nde… Açlık, kıtlık, Ayan/
mütegallibe ve eşkıya ahalinin üzerine bir balyoz gibi inip,
çıkıyor. Osmanlı’nın henüz zirveden düşmediği yıllarda
Anadolu’nun durumu bu.
Bir de bunlara, “kara ticaret yollarının”, “denize”
kayması, yeni kıtaların keşfi, bu sayede Avrupa’nın zenginleşmesi (Merkantilizm), Rönesans ve Reform hareketlerini ekleyin… Haliyle ağırlıklı olarak; “vergi salma”,
“ticaretten pay alama”, “ganimet” ve “talan” üzerine
kurulu Osmanlı ekonomisi sarayın, vezirlerin/paşaların,
yeniçerinin, İstanbul’un geçimini karşılayamaz oldu.
Ciddi iktisat tarihçileri (mesela Şevket Pamuk), Payitahtın üç endişesi olduğunu söylüyor: İstanbul ahalisinin
karnını doyurmak, yeniçeriye maaş verebilmek ve Sarayın/bürokratların giderini karşılayabilmek… Gerisi mi?
Ayanların, mültezimlerin, mütegalibenin/derebeylerin/feodallerin, şeyhlerin insafına bırakılmış.
Düşünebiliyor musunuz; Girit Harbi (1645-1669) yirmi küsur yıl sürdü. Bu sürede
Venedik donanmaları Çanakkale Boğazı’nı kapadı. Savaşan orduya yardım gidemez
oldu, İstanbul’dan. Hatta
İstanbul’u, işgal korkusu bile
sardı, payitahtı. Köprülüler
imdada yetişti baba ve oğul
sadrazam oldu, Osmanlı’yı
bu badireden kurtardı.
Aslında, Osmanlı hiçbir
zaman, Venedik, Portekiz,
İtalya, İspanya, İngiltere
gibi “deniz devleti” olamadı, onca tersanesine rağmen.
Hiçbir zaman “kadırga”dan
“kalyon”a geçemedi. Bak-

mayın siz; “AK Deniz bir Türk gölüdür!” diyenlere. Tüm
süreçte Venedikliler, Cenevizliler, daha sonra Akdeniz’de
İngiliz ve Hollandalılar vs. kadar etkili değil. Hep “kara
devleti” olarak kaldı. Batıda ateşli silahların gelişmesi karşısında, kara ve deniz savaşlarda da tutunamaz oldu.
Anlatırlar: Sokullu Mehmet Paşa Kıbrıs’ın fethine karşı çıkmış. Birincisi o zaman İstanbul bağlamında, Rodos,
Girit gibi bir stratejik konumda olmayışı… Biliyorsunuz
Kıbrıs asıl stratejik özelliğini Süveyş Kanalı’ndan sonra
kazandı. İkincisi de “haçlıların ittifakına” neden olur,
diye. Nitekim de öyle oldu… Kıbrıs’ı fethettik ama birkaç
ay sonra birleşen “haçlı donaması” Osmanlı donanmasını, İnebahtı’da (1571) paramparça etti; bir daha da denizde belimizi doğrultamadık. Arkasından Çeşme (1770) ve
Navarin (1827) felaketleri… Rivayet olunur ki; Rusların,
Baltık-Cebelitarık cihetinden Ege’ye gelebileceğini bilmiyor, Payitaht. Geliyorlar ve Çeşme’de (İzmir) donanmamız yerle bir ediyorlar. Aslında Ege ve Akdeniz kıyıların
da tam hakim değiliz. Buralar korsanların barınma ve ikmal üssü olarak kullanılıyor.
İnebahtı hezimeti sonrası, Sokullu Mehmet Paşa’nın;
“Biz Kıbrıs’ı almakla kolunuzu kestik; siz donanmamızı tahrip etmekle sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal yerine gelir ama kol gelmez!” sözü artık geçerli değildi. Yine
düşünebiliyor musunuz; Kazak korsanları, Karadeniz’den
gelip, payitahta 20-30 kilometre uzaktaki Yeniköy ve
Sarıyer’i yağmalıyor, ahali İstanbul içlerine doğru kaçıyor. Yıl, 1600’ler, 1700’ler. Toroslar’dan sonra güvenli bir
biçimde “Hac”a gitmek imkansız. Oralarda da eşkıya kol
geziyor. Düşünebiliyor musunuz? Arap Yarımadası’nda
Portekizliler haydutluk yapıyor. Güney doğu, ayrıcalıklarla Kürt beylerine teslim
edilmiş. İstanbul sınırları içerisinde asayişi sağlayamayan
İmparatorluk, yurdun dört
köşesinde sulh, sükun ve huzuru nasıl sağlayacak?
Osmanlı’nın valileri başkaldırıyor, İstanbul’a… Nitekim bu başkaldırıların ikisinde, Mısır Valisi Kavalalı
Mehmet Ali Paşa ve oğlu,
ilkinde Kütahya’da (1831),
ikincisinde Nizip’te (1839)

Ciddi iktisat tarihçileri
(mesela Şevket Pamuk),
Payitahtın üç endişesi
olduğunu söylüyor:
İstanbul ahalisinin karnını
doyurmak, yeniçeriye maaş
verebilmek ve Sarayın/
bürokratların giderini
karşılayabilmek…
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Osmanlı ordusunu mağlup ediyor. Padişah, “valisinden”
kurtarması için yardım diliyor… Mart 1833’te Ruslar’dan
yardım istendi; “gel bizi valimizden kurtar!” diye. 8 Temmuz 1833’de Ruslarla karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşması mahiyetindeki Hünkâr İskelesi Antlaşması
imzalandı. Rus donanması İstanbul›a gelip Büyükdere’de
demir attı. Daha da acısı, Valin ile “Kütahya Antlaşması”
imzalıyorsun. Nizip’te de, Osmanlı bu zor durumdan, İngiltere, Avusturya, Rusya, ve Prusya gibi büyük devletlerin müdahalesi ile kurtulabildi (1839).
Gelelim, “zurnanın zırt dediği yere”, Osmanlı-İngiliz
Serbest Ticaret Anlaşması (1838). Bakınız ne oldu: “Baltalimanı’ndaki Reşit Paşa Yalısı’nda imzalanması nedeniyle Baltalimanı Anlaşması da denilen bu anlaşma, ülkeyi ‘Avrupa’nın açık pazarı’ durumuna getirdi. Yol açtığı
ekonomik çöküşle, Osmanlı İmparatorluğu’nu dağılmaya
götürecek süreci başlattı”. Bu yıllarda Mustafa Kemal ve
diğer “hainler” ve “lanetliler”, henüz ana rahmine düşmemişti. Muhtemelen anne ve babaları da…
Sırada Kırım Savaşı var (1853-1856)… Biraz da
İngiltere’nin gazı ve desteği ile Kırım’da Rusya ile savaşa girdik ve kazandık. Fakat bu savaşı, “dış borç alarak”
yaptık. Daha önce Rus Savaşı nedeniyle iç borçlanmaya
gitmiştik (1775). Bu ilk borçlanmaydı… Sonrası geldi, borçlarımızı ödeyemez olduk, sonuçta iflas ilan ettik
(1875). “Sultan Hamid” döneminde ilan edilen Muharrem
Kararnamesi ve Düyunu Umumiye İdaresi’nin kurulmasıyla (1881), Avrupalı devletlerin mali denetimi altına girip, ekonomik bağımsızlığını kaybedecektik. Alacaklılara;
bizim “gümrük gelirlerimize, tuz, tütün, ağnam (koyun)
resmi ve Mısır vergisine el koyun” ve tahsil edin denecekti. Bu borçların, ülkemize düşen kısmının son taksiti, 1955
yılında ödendi.
“93 Harbi”nde (1877), Ruslar, Yeşilköy’e (Ayastefanos)
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kadar geliyor. İstanbul düşmek üzere. “Sultan Hamid”
padişah… İngiltere’den yardım diliyor. İngiltere kabul
ediyor. Önce Ayastefanos Antlaşması yapılıyor Rusya ile.
Sonra, İngiltere bunu beğenmiyor, “Gelin Berlin’e!” diyor,
bu sefer ünlü Berlin Antlaşması imzalanıyor… Yıl, 1878.
Bir de, Ayastefanos’un anısına, Yeşilköy’e bir anıt dikiliyor. Sonra bu anıt 1914’te yıkılıyor. İngiltere’nin bu lütfüne karşılık Kıbrıs, İngiltere’ye kiraya veriliyor. 1915’te
Büyük Britanya topraklarına ilhak oluyor. Lozan’da bu “ilhak” kabul görüyor…
Bir de “12 Adaların” Lozan’da verildiği safsatası var.
“Türk-İtalyan Savaşı 18 Ekim 1912 tarihinde İsviçre’deki Lozan kentinin Ouchy semtinde imzalanan ve ‘Ouchy
(Uşi) Antlaşması’ ya da ‘Birinci Lozan Antlaşması’ olarak
bilinen anlaşma ile sona erdi. Buna göre Osmanlı Devleti
Libya’daki askerlerini geri çekecek, bölge özel bir statüye konulacak, karşılığında İtalyanlar da işgal ettikleri 12
Adalar’ı geri verecekti.” Ama vermediler.
Bu vermeyiş, Osmanlı’nın da işine geldi. İtalyanlar çekildiği taktirde Yunanistan’ın işgal edeceği endişesi, ısrarcı olunmasına engel oldu. Tabii, “12 Adalarla”, o yıllarda
Yunanistan’ın işgali altındaki “Ege Adaları”nı karıştırmamak lazım. İkinci harp sonunda, tüm bu adaları, İtalyan
faşizmine, Alman Nazizm’ine karşı savaşan Yunanlılara
değil de, savaş girmeyen Türkiye’ye mi vereceklerdi? Bu
adalar, “İkinci Harp” sonrası Yunanistan’a verildiğinde
Almanların işgali altındaydı. Madem öyle, bir “dünya devleti” olduk, şimdi gidip alalım.
Dönelim biraz daha geriye: Mesela, Berlin
Antlaşması’nın bir 61. Maddesi var. Çok ilginç ama nedense gündemimize pek gelmez. Madde şu: “Osmanlı
Hükümeti, halkı Ermeni olan vilayetlerde mahalli ihtiyaçların gerektirdiği ıslahatı yapmayı ve Ermenilerin Çerkez
ve Kürtlere karşı huzur ve güvenliklerini garanti etmeyi
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taahhüt eder ve bu konuda alınacak tedbirleri devletlere
bildireceğinden, bu devletler söz konusu tedbirlerin uygulanmasını gözeteceklerdir”.
Bunun gereği, “otonom bir Ermenistan” için “eyalet-i
sitte” fermanı çıktı. “Vilâyat-ı Sitte”; Erzurum, Van,
Mamüretü’l Aziz, Diyarbekir, Sivas ve Bitlis’i kapsıyordu.
Buralarda yoğun Ermeni nüfus vardı. İşin acı yanı, o yıllarda Çerkez ve Kürtler tarafından “huzur ve güvenlikleri”
bozulan Ermeniler’in hesabını bile “Türkler”den soruyorlar, günümüzde. Tabii, “61. Madde” ve “Vilâyat-ı sitte”
kararnamesi hiçbir zaman uygulanmadı. Aksine; Ermeni
komitacılara karşı, Abdülhamit’ten mülhem, Kürtler’den
oluşan “Hamidiye Alayları” kuruldu.
Bu örnekleri şunun için verdim. Büyük devletler, özellikle 19.yy’da, çıkarları gereği, Osmanlı’nın “tarihten
silinmesini” istemiyor. Öyle ya, kime kalacak “Osmanlı
mülkü”? O nedenle, bu gecikmeyi, sırf Abdülhamit’in siyasi dehasına bağlamak doğru değildir. Derler ki, Sultan
Hamid döneminde hiç toprak kaybı olmadı. Aslında, en
büyük toprak kaybı, onun 33 yıllık saltanatına denk gelir.
Osmanlı bu dönemde, Tunus, Mısır, Sırbıstan, Karadağ ve
Romanya olmak üzere yaklaşık 1,6 milyon kilometre kare
toprak kaybeti. Bu döneminde kaybedilen toprakların büyüklüğü, bugünkü Türkiye’nin yaklaşık iki katıdır.
Mesela Berlin Antlaşması ile verilenler şöyle: “Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Karadağ’ın kendi başlarına
birer prenslik olmalarını kabul etmiştir. Doğu Rumeli vilayeti kurulmuş ve Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı ancak çeşitli imtiyazlara sahip olmuşlar. Toprak paylaşımı
ise şöyleydi: Bosna-Hersek imtiyazlı vilayet haline geldi.
Doğu Rumeli imtiyazlı vilayet haline geldi. Bulgaristan
Prensliği kuruldu. Kıbrıs Sancağı İngiltere’ye kiralandı. Niş Sancağı Sırbistan’a bırakıldı. Teselya Sancağı
Yunanistan’a (1881) bırakıldı. Kars, Batum, Artvin ve Ardahan sancakları Rusya’ya bırakıldı. Dobruca Sancağı Romanya’ya bırakıldı. Bunların dışında birkaç kaza
Karadağ’a bırakıldı. Van’ın doğusundaki Kotur yöresi
İran›a verildi. Ayrıca kongre döneminde Fransa’nın yaptığı kulis çalışmaları sonucunda, antlaşma maddelerinde
olmadığı halde 3 yıl sonra Tunus Prensliği Fransızlarca
işgal edilmiş ve gerekçe olarak Berlin Antlaşması gösterilmiştir”. (Kaynak: Wikipedia)
Tabii, Fransız devrimi (1789) etkilerini Osmanlı topraklarında da göstermeye başlamıştı. Artık “ulus-devletlerin” bir bir tarih sahnesine çıkmaya başladığı bir döneme
giriliyordu. Nitekim; 1800’lerin başındaki “Suudi-Vehabi” ayaklanması; yine 1800’lü yıllar içerisinde irili ufaklı,
otuza yakın “Kürt ayaklanması”, Ermeni ayaklanmaları; Rum Pontus, Etnik-i Eterya, Hıncak-Taşnak örgütleri,
İngiliz Muhibleri Cemiyeti, ABD Mandacıları; Bulgar,
Yunan vs. devletlerinin kurulması doğal olarak Osmanlı
toplumunun ana omurgasını oluşturan “Türkler” de kendi
teşkilatlarını ve “ulus-devletlerini” kurmak için örgütlenmeye başladılar. Jön Türklerle başlayıp, İttihat Terakki ile
devam eden bu süreç Anadolu coğrafyasında ya da “Anadolu Beylerbeyliği”’nde, “Anadolu İhtilali” ile noktalandı. Bunun da simge ismi Mustafa Kemal ve tapusu da Lozan…
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“Bizim ecmain” ve İslamcılar Kürt ve Arap ayaklanmalarının; “Laik ve demokratik Cumhuriyet” ile kaldırılan “Saltanat ve Hilafet” için yapıldığını söylerler. Ama
1800’lerin başında, henüz Mustafa Kemal ve Türkiye
Cumhuriyeti yokken yapılan bu ayaklanmaları görmezden gelirler ya da bilmezler. Şimdi soruyorum: Osmanlı
tebaası, bir-bir “ulus-devletlerini” kurmak, bununla ilgili
örgütler kurmak, silahlı mücadeleye girmek isterken, ana
omurga Türkler ne yapacaktı? Yani, şunu mu diyecekti:
“Kusura kalmayın… Özür dileriz… Biz, bin yıl önce buralara geldik. Yanlış yaptık… Tekrar geldiğimiz yere döneceğiz!” Bakınız bir şey söyleyeyim; tarih böyle bir şey
yazmaz!..
Osmanlı tebaası içerisinde sadece ve sadece Türkler oyunbozanlık yapsaydı Jön Türkler’e de, İttihat ve
Terakki’ye de, Kuvay-ı Milliyecilere’de ne söyleseniz, haklısınız. Vallahi, ağzımı açmazdım. Nitekim, 1960’larda,
henüz toyken, “bakir Anadolu çocuğu” iken, İstanbul’a
okumaya gittiğimizde, “İttihat ve Terakki” ile simgeleşen
Ener, Talat ve Cemal üçlüsü için hain derdi, sağın akıl hocaları. Gerekçeleri de İmparatorluğu yıkmış olmalarıydı.
Hele hele Tanzimat ve Meşrutiyet aydın ve paşaları Mustafa Reşit Paşa, Mehmet Emim Âli Paşa, Fuat Paşa, Mithat
Paşa külliyen kafir ve haindi. Eminim günümüzde onların
çocukları ve torunları da aynı düşünce içerisindeler. Yoksa, bu gün “mebzul” miktarda Osmanlı modernleşmesi ve
Cumhuriyet düşmanı çıkmazdı. Bir de, “sağda vuruşanların” aynı yolun yolcusu olduğunu sanırdık. Meğerse ortak
paydaları tekmiş, “antikomünist” olmakmış. “Allahsız komünizm” sizlere ömür olunca, saflar da netleşmeye başladı.
Bu sefer ciddi kaynaklardan Osmanlı ve Cumhuriyet
tarihini; Cumhuriyet’in tapu senedi Lozan’ı okumaya başladım. Bu vesile ile, gençliğimizde kulaklarımıza üfleyenlerin çapına gördüm… Onlar için kaybettiğim yıllara yanmaya başladım… Ama iş işten geçmişti artık… Lozan’ı
okuyunca, temel şu amaçları gördüm: Dünyaca tanınma,
bağımsızlık, bunun önündeki engel kapitülasyonların kaldırılması, “kabotaj hakkı”(1923, kalkması 1926) ve nihayet vatandaşlık esasına müstenit “Ulus-devlet”. Gerisi
teferruat.
Adına ne derseniz deyin, “Gavur padişahlarla” başlayan Osmanlı modernleşmesinin hedefi, toplum “çağdaş”
hale getirmek, Osmanlı’yı yıkımdan kurtarmaktı… Tabii,
buna, başta “ulema” ve “medrese”, Yeniçeri, “imtiyazlı”
zümreler hemen itiraz etti. Öyle ya, kazanımları ellerinden alınıyordu. Kılık kıyafetten, dilden, hukuktan, idari
yapıdan, mahkemelerden, ticaret hukukundan, sanayi ve
ticaret düzenlemelerinden, Yeniçeriliğin kaldırılmasından,
eğitimden vs. başladılar işe. Tabii bunları, “gelenekçi” bir
toplumu değiştirmek oldukça zordu. “Halbuki Osmanlı
kurumları ve Osmanlı hukuku eskimiş, daha 19. Yüzyılda
işlevini kaybetmişti. Sultan Abdülaziz’in kendisinin kurduğu Sayıştay’ı 11 Mayıs 1868’de ziyaretindeki şu sözlerine bakın:
‘Geçen asırlarda halkın ve memleketin çıkarları konusunda yapılmış olan şeylerden çağımızda artık istifade
kabil değildir. Geçmişte konulan usul ve kanunlar memle-
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ketimizin ve halkımızın ihtiyaçlarına yeterli olmuş olsaydı sız, özgür bir Türk devleti kurmaktı. Hiçbir ittihatçı da bu
bugün Avrupa’nın en medeni ve en muntazam devletleri hedefin dışında bir ülkü taşımıyordu. Ama dedim, hedefe
arasında olmamız gerekirdi’” (Taha Akyol).
gidiş yolları farklıydı. Ve ayrıca Atatürk, bir “İttihatçının”
“Evet, bugünkü İslamcıların idealize ettiği Osmanlı ne yapabileceğini çok çok iyi biliyordu. O nedenle sürekli
kurumları bilim devrimi üretebilecek, sanayi devrimi için teyakkuz halindeydi, bunlara karşı.
iktisadi birikim yaratabilecek nitelikte olsaydı, Osmanlı
Biliyorsunuz, bizim hukukumuza, “Kuvvetler Ayrılıkendi başkentini bile kurtaramayacak kadar zaafa düşer ğı”, 1961 Anayasası ile girdi… Mustafa Kemali bu noktamiydi? Çağımızda Müslümanların hilafete değil, modern ya iten hem dönemin siyasi şartları ve hem de “kuruluş”un
bilime, hukuk devletine, özgürlüklere ihtiyacı var.Bunları gerekleri idi… Eminim, Mustafa Kemal günümüzde gelse,
yaparken 1789 Fansız Devri’mi ve onun önderlerinin etki- “Kuvvetler Ayrılığını” savunurdu. Çünkü iç ve dış şartlar
leri düşünce, ekonomi, siyaset, toplum üzerindeki etkileri çok değişti.
iyice hissediliyordu. Bu hissedilmelerle beraber aydınlar
19 yy’da Osmanlı yönetici ve aydınları, batı normlarını
ve yöneticiler arasında da kamplaşmalar başladı.”
egemen kılmaya çalıştı. Mesela “Sultan Hamid” eğitim ve
“Osmanlı modernleşmesi otokratik bir modernleşme- öğretim konusunda yaptığı işleri kimse yadsıyamaz. Ama
dir. İç ve dış gelişmeler, hayatın son kırk yılında impara- aynı Sultan, müthiş bir özgürlük, yayın, basın düşmanıydı;
torluğu, bu otokratik modernleşmeden anayasal bir mo- hafiyeleri ve jurnalleri ile ünlüydü. Nitekim, okullar açan
narşiye kadar sürükledi. İmparatorluk genç cumhuriyete bu padişah aynı zamanda, sayısız kitap yaktırtmış; yayınparlamentarizm, siyasal parti, basın gibi siyasal kuramları ların, iktidarına engel olur endişesi taşımıştı. Yine bu yüz
miras olarak bıraktı. Cumhuriyet ilk anda eğitim sistemini, yılda, özellikle Meşruti monarşi ile birlikte teşebbüs edilen
üniversiteyi, yönetim örgütüher şeyin, benzeri Cumhurinü, mali sistemini imparatoryet Türkiyesi’nde de var. O
luktan miras aldı. Cumhurinedenle, özellikle 1908-1918
19 yy’da Osmanlı yönetici ve
yet devrimcileri bir Ortaçağ
dönemi için Tarık Zafer Tuaydınları, batı normlarını
toplumuyla değil, son asrınaya Hoca; “Cumhuriyet’in
egemen kılmaya çalıştı. Mesela
nı modernleşme sancıları
laboratuarı!”
benzetmesi
ile geçiren imparatorluğun
yapar.
“Sultan Hamid” eğitim ve öğretim
kalıntısı bir toplumla yola
Yazılana, çizilene, uygukonusunda yaptığı işleri kimse
çıktılar. Cumhuriyetin radilamalara bakınca bunun böyyadsıyamaz. Ama aynı Sultan,
kalizmini kamçılayan öğele olduğunu rahat görebiliyolerinden biri de yeterince
ruz. Fakat Mustafa Kemal’in
müthiş bir özgürlük, yayın,
radikal olamayan Osmanlı
bunlardan bir farkı var: Bir
basın düşmanıydı; hafiyeleri ve
modernleşmesidir. Bugünkü
kere inanılmaz derecede devTürkiye’nin siyasal-sosyal
rimci; o nedenle; “idareyi
jurnalleri ile ünlüydü.
kurumlarındaki sağlamlık ve
maslahatçılar asla devrim
zaafın bilinmesi, son devir
yapamaz!”, demişti. İkincisi,
Osmanlı moderneşme tarihini iyi anlamakla mümkündür. ne yaptığını çok iyi biliyor, ayağı yere basıyor; Enver Paşa
Geçmişle geleceği birarada düşünmek ve tartışmak. As- gibi kafası “Kaf Dağı”nda gezmiyordu. Devrime esas kolında bu tartışma farklı açıdan ve yollarla yapılsa da her nularda sayısız makale ve kitap okumuş ve uygulamış. Bu
kişinin alışkanlığıdır. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, okuyuş, cephede kan ve barut kokusu içinde bile devam
bu tartışmanın bir unsuru olarak 19. yüzyıl tarihimiz için etmiş. Fransız devrimini iyi biliyor ve (Ruso)yu örnek alıgenel bir giriştir. (İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun yor. Bunların yanı sıra, İslamiyet’i de çok iyi biliyor. İslam
Yüzyılı)
tarihi ile ilgili geniş bir bilgiye sahip. Akşam yatıp, sabah
Mesela, dönemi gereği, önce monarşi sonra meşruti mo- kalkıp yapılan işler cümlesinden değil yaptıkları. Aslında,
narşiye dönüşen Osmanlı Devleti (1876), işe, (Ruso)’dan Osmanlı aydınlarının çok donanımlı; mektepli zabitlerin
etkilenerek “kuvvetler birliği” ile başladı. 1908 İkinci çok iyi birer “kurmay subay” olduğunu da belirtmek duMeşrutiyet devrimi ile, bu sefer, (Montequ)’den esinlene- rumundayız.
rek, “Kuvvetler Ayrılığı”nı esas aldı. Tam bu noktada, kenMustafa Kemal, devrimciliğin gereği, her devrimci gibi
disi de eski bir İttihatçı olan Mustafa Kemal, “kuvvetler radikal bir yapıya da sahip: Mesela, “Harf devrimine” kabirliği”nden yanaydı. Bunun ülkeyi batıracağına inanıyor, rar verdiğinde, “üç ay” gibi kısa bir süre öngörüyor. Daha
nitekim çöküşte bunun etkisi olduğunu söylüyordu (Zafer temkinli İsmet Paşa, sürenin kısa olduğunu, birkaç yıla yaToprak). Nitekim, Cumhuriyet’in temel yasası 1921 Ana- yılmasını telkin ediyor. Atatürk’ün itirazı şu oluyor: “Ya
yasası, “Kuvvetler Birliğini” esas alıyor, bunun tepesine üç ay içerisinde hallederiz… Yoksa, gerçekleştiremeyiz!”
de “Hakimiyeyi Milliyenin” tecelligahı olan TBMM’ini Nitekim öyle de oluyor.
koyuyordu.
Enver Paşa ile başlayan Latin alfabesine geçme süreci
Mustafa Kemal’in, devrim sonrası, çok sayıda İttihatçı Mustafa Kemal tarafından, hem de en yakın arkadaşlarıarkadaşını, ekarte etmesi, yönetimden uzaklaştırmasının nın tereddüt ve muhalefetine rağmen noktalandı. Enver
ana nedenlerinden biri buydu. Kuşkusuz bu tasfiye olan- Paşa zamanından beri buna karşı çıkan İsmet Paşa, anılalarla Mustafa Kemal’in ana hedefi; bu coğrafyada bağım- rında bunun nedenlerini uzun uzun anlatır. Ama sonunda
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şu hükme varır: “Harp inkılabı bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşayı
tahrik eden sebeptir. Ama. harf inkılabının bizde tesiri ve
büyük faydası, kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster istemez Arap kültüründen koptuk. Arap kültürünün ve
Arap dilinin tesiri hakkında, yeni nesiller bizim kadar fikir edinemezler. Bir misal olarak söylemek isterim: Benim
çocukluğumda kültür sahibi adamlar. Türk dilinin kifayetsizliğinden, eksikliğinden meyus olarak bahsederlerdi ve
bunun için cemiyet içinde hem Türk diye bir millet olarak
Arap’tan ayrılığı kaldırmalıydık, hem de sağlam bir dile
kavuşmak maksadıyla Arapçayı kabul etmeliydik, derlerdi. Yani vaktiyle devleti kurarken ve Türk dilini yaparken
Arap dilini kabul etmek doğru olacaktı, görüşünü hararetle savunurlardı.
Anadolu’da ilk Türk devletini kuranların hepsi Türk
beyi olarak devlet başına geçmişler ve milli hususiyetlerini
muhafaza etmişlerdir. Sonra
Osmanlılar devrinde, edebiyat
vesilesiyle dil ihtiyacı genişledikçe sanatı Arap dili üzerinde işlemek hevesi milli kültürü
zayıflatmıştır. Bizim devrimizde
Latin harflerine geçmek Türk
dilini ve milli kültürü kurtarmak için esaslı bir etken olmuştur. Şimdi, bütün sapmalara
rağmen, yazıyı yeni harflerle öğrenmiş olanlar eski harflere dönemezler. Kur’an kursuna gidenler için de böyledir.”
(İsmet İnönü Hatıralar. İki cilt. Bilgi Yayınları)
Özetleyecek olursak: Lozan “hezimet” falan değil, bu
ülkenin tapu senedi. Bir asırdır da olamaya devam ediyor.
Unutmayın, bu bir antlaşma, adı üstünde, hep senin istediğin olacak diye bir kural yok. Önemli olan “çıktılar”.
Teferruatı tartışabiliriz ama hiç tartışılmayacak olan şu:
Bu antlaşma ile bağımsız ve laik bir Türk devletinin kurulması. Bağımlılığın simgesi olan kapitülasyonların ve dolayısıyla “Duyunu Umumiye”nin kaldırılması, karasularımızda ticari egemenlik hakkımız (Kabotaj), Sevr ile bize
verilmek istenen birkaç yüz bin kilometrekare olan toprağımızın 800 bin kilometre kareye çıkartılması ve nihayet
Anakara Hükümeti’ni ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm
devletlerin kabul etmesi.
Devrimlerin çoğunu kısmen ya da tamamen eleştirebilirsiniz. Bu hakkınız ama eleştirirken neyi eleştirdiğinizi
de bilerek yapmanız gerekir. Bu da yetmez; Osmanlı’nın
beşeri, fiziki ve ekonomik açıdan en fakir ve en geri kalmış
coğrafyasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne, kalan ekonomik, demografik, kültürel, fiziki, sosyal mirası da çok
iyi bilmek gerekir. Unutmayalım; Bu Cumhuriyet, tıkır-tıkır işleyen, dört-dörtlük bir miras üzerine kurulmadı.
Bağımsızlığını yitirmiş, yarı sömürge haline gelmiş
Osmanlı’nın külleri arasından, yeniden doğdu… Bu da,
hiçbir zaman ırkı temele dayanmayan, “vatandaşlık” esasına müstenit bir Türk devletidir… Şayet; “Türk devletinden”, “Türk” lafzından rahatsız değilseniz, mesele yok.
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Tabi bu devletin temelinde de laiklik, eğitimde birlik, tekli
hukuk, kadın-erkek eşitliği yatar… Bunlarda anlaşabildiğimiz taktirde, gerisi teferruat. Teferruatlar da zaman ve
mekan göre gözden geçirilir.
Bu nedenle Mustafa Kemal’i “hainlikle”, “lanetlilikle” suçlayanların tarihi iyi bilmesi gerekir. Bir de, hemşerimiz Şehit Miralay (o zaman yarbay) Mehmet Nazım
Beyin, Eskişehir-Kütahya savaşında (1921), diğer cepheye yardıma giderken şehit olması üzerine merhum İsmet
Paşa’nın, haberi duyunca, ağlamaklı bir biçimde; “Bu neslin vatandan başka bir sevgilisi olmadı!” sözünü kimse
unutmasın. Mustafa Kemal, cephedeki bu bozgunu haber
vermeye gelenlere, sanki içine doğmuş gibi; “Nazım’a ne
oldu!” sözü unutulur gibi değil.
Bugün, geçen seksen altı
yıla “Fetret Devri” Diyanet
İşleri Başkanı; “Keşke Yuna
galip gelseydi” diyenler ve
“Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin!” diyen bu kişinin cenazesine katılan TBMM Başkanı
ve diğerleri Mustafa Kemal’i
“yok hükmünde” saysalar bile
bu kahramanlarla ilgili hatıralar asla unutulmayacak. İnanın,
bu anekdotu yazarken, gözlerimden yaşlar geldi… Mustafa
Kemal’in kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığının başında, “Milli Mücadele kahramanlarını” “hainlikle” suçlayan ve bu doğrultuda “fetva” veren
Şeyhülislam Dürrizade Abdulah’a ve yine Şeyhülislam
Mustafa Sabri’ye benzer birisinin bulunması inanın derinden yaralıyor insanı!..
Yine bunlar şunu unutmasın: Cumhuriyet devrimleri,
“içki masasında!” ya da gece yatıp sabah kalkınca karar
verilenler cümlesinden değil. Arkasında; yüzeli yıllık,
“meşruti monarşilerle” devam eden Jön Türkler ve İttihat ve Terakki ile hız kazanan Osmanlı modernleşmesi,
akıl, bilimsel bilgi, deneyimler ve “çağının” gereği var.
Bunlar Mustafa Kemal’in devrimci kişiliği ile birleşince
ortaya bu Cumhuriyet çıktı. Atatürk’ün “Gavur padişahlardan” farkı da burada. Ben eminim, doğmalara takılıp
kalmayan, onlara itibar etmeyen Mustafa Kemal, bugün
olsa, yine döneminin çağının gereğini yapardı. O, geçmişe,
bir “bozuk plak” gibi takılanlar cümlesinden asla olmadı.
Hep ileriye baktı.
…Ve mensubu bulunduğu, sürekli onunla övündüğü
“Türk Milleti”ne güvendi. “10 Yıl Nutku”nun finalinde,
tüm dokularını titreterek söylediği şu cümleler her şeyi anlatıyor ve yetiyor: “…Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün
unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda
yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk Milleti; Ebediyete
akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını, daha
büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.
Ne Mutlu Türküm Diyene!”
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HOŞGÖRÜLÜ OL Kİ SENDE HOŞ GÖRÜLESİN
Necdet BAYRAKTAROĞLU
Yazarımız, 11 Ocak 2021 tarihinde vefat etmiştir. Bu yazı muhterem Necdet
Bayraktaroğlu’nun bize ulaşan son yazısıdır. Allah rahmet eylesin.
Yüce Allah, kainatta yarattığı her varlığa kendi özelliğine göre vazifeler yüklemiştir. İnsanlar toplu bir halde
yaşamak ihtiyacındadırlar. Toplum hayatının devamı için,
herkesin birbirlerine karşı vazife ve sorumluluklarını yerine
getirmeleri lazımdır. Bu vazife ve sorumluluklardan birisi
de hoşgörüdür.
Hoş kelimesinin anlamı: “Duyguları okşayan, güzel
duygular uyandıran, zevk veren, beğenilecek yönleri bulunan olarak” ifade edilmektedir. Hoş görmek ise: “Gücenilecek bir davranışı anlayışla
karşılamak, kusur saymamak, katlanmak, müsamaha etmek” şeklinde
açıklanmaktadır. Hoşgörü anlam olarak, kendine aykırı gelse de her şeyi
anlayışla ve olgunlukla karşılamaktır.
Kendi düşünce ve anlayışına uygun
olmasa bile, başkalarının düşünce ve
davranışlarını rahatça ifade etmelerinden rahatsız olmama, tepki göstermemedir.
Hoşgörülü olmak, karşı tarafın
her dediğine evet demek, affetmek,
razı olmak, boyun eğmek, göz yummak, boş vermek, aldırmamak ve izin
vermek anlamında değildir. Olaylara,
davranışlara ön yargısız yaklaşmaktır. Kendini bir başkasının yerine
koyup onu anlayabilmektir. Anlayabilmek, zaten hoşgörüye giden altın
yoldur ve içinde sevgi muhakkak şarttır. Yunus Emre bu
konuda: “Benlik davasını bırak / Muhabbetten olma ırak /
Sevgi ile dolsun yürek / Hoşgörülü olmaya bak” diye söylemiş, Aşık Veysel ise: “Madem görüyorsun, o vakit hoş
görüver” demektedir.
Dinimiz, inancın huzur bulması için ameli esas almıştır
ve insanların karşılıklı münasebetlerinde hoşgörü esasını
getirmiştir. Hoşgörülü olmak, sabretmeyi bilmektir. Kuranımız Nahl suresi 125. Ayette: “Ey Muhammed Rabbinin
yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır” denilmektedir. Sakin
ve yumuşak olarak sabırla kalplere sızmayı, hoşgörü esasına göre davranmayı tavsiye ediyor. Çünkü kaba davranış,
incitici olmak daima kaybettirir. Aynı Ayette devam ederek: “Onlarla en güzel şekilde tartış” diyor. Bütün sevgiler
hoşgörü ile başlar, büyür ve yücelir. Yüce Allah Kuranımız
Bakara Suresi 109. Ayetinde: “… Af ve hoşgörü ile davranın” diye buyurmaktadır. Hz. Peygamberimiz de, insanları
hoşgörü sahibi olmaya davet ederken “Hoşgörülü ol ki, sen
de hoş görülesin” demiştir. Victor Hugo ise. “Hoşgörü, en
iyi dindir” diye söylemiştir.

Hoş görmek, olayları, durumları, kişileri iyi yönünden
yakalayabilmektir. Hoşgörülü olmak için adaletli, vicdanlı,
merhametli, şefkatli ve sevgi dolu olmak lazımdır. Hoşgörülü olmayanlar çevrelerinde kimseyi bulamazlar. Yumuşaklıktan mahrum olan hayırdan, iyilikten mahrum kalır.
Yumuşaklığın bulunduğu yerde güzellik, şiddet ve kaba
kuvvetin olduğu yerde çirkinlik vardır. Kuranımız Fusilet
Suresi 34. Ayette: “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü
en güzel şekilde sav (bertaraf et, önle). O zaman seninle
aranda düşmanlık bulunan kimse, sanki
candan bir dost olur” diyerek fenalık
yapana, kötülük edene sabır ve sükunetten, hoşgörüden ayrılma denilmektedir. Hz. Mevlana ise: “Şefkat ve merhamette güneş gibi ol, hoşgörüde deniz
gibi ol” diye belirmektedir.
Biz dünyaya şikayet etmeye, başkalarının kusurlarını aramaya gelmedik.
Sevmeye, sevilmeye geldik. Bir atasözümüz de: “Dünyada rahat yaşamak
isteyen her şeyi hoş görmeli” denilmektedir. Üzümün çöpü var, armudun
sapı var diye irdeler, inceler durursak,
bütün çevreye nefsin, egonun gözlüğü ile bakarsak hüsran buluruz. İnsanı insan olarak sevebilmek, onu kusur
ve meziyetleri ile kabul etmektir. Yine
bir atasözünde: “Sevgiyi bilene güldür,
hoşgörü” denilmiştir. Hoşgörüde müsamaha ve tahammül ve iyi niyet, af var. Maide Suresi 13.
Ayette: “…Sen onları affet aldırma” denilmektir.
Sevgi, saygı, hoşgörü birbirini tamamlayan, hayatı anlamlı kılan üç unsurdur. Hoşgörü, kalpten uzaklaşırsa, vicdani ve insani duygular zayıflar ve Allah o kalbe bakmaz.
Hoşgörü ile geceler aydınlanmış, kışlar bahara erer. Yunus
Emre: “Yaratılanı hoşgör Yaratandan ötürü” demektedir.
Bizler hatalı ve kusurlu varlıklarız. El açıp kusurlarımız
için Rabbimize yalvarırız. Birbirimizi hoşgörü ile karşılar,
benimser ve kabul ederiz. Yaratılmış her insan Allahın kuludur. Hoşgörü ilgili olarak söylenen atasözlerimizde. “Dikensiz gül olmaz, sana taşla vurana sen aşla vur, derviştir
hoşgörür, sür git dememişler gör geç demişler, insan beşer,
kul şaşar” diye belirtilmiştir.
Hoşgörülü insan, mutluluğu ve huzuru diğer insanlardan
çok yaşar, olumlu olur ve sıkıntı, stresten uzak kalır. Sevenleri artar, saygı görür ve değer verilir, çevresi ve dostları
çok olur ve ilişkilerde kolaylık kazanır. Bir ata sözümüzde:
“Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır” denilmektedir. Hoşgörülü olmayan insan yalnız kalmaya mahkumdur.
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Hoşgörülü olmak için insanlara anlayışlı ve uyumlu davranışlarda bulunmalıyız. Farklı duygu ve düşünceleri anlamalı ve saygı duymalıyız. Hataları için insanları suçlamamalıyız. Hataları görmemeli, örtmeye çalışmalı ve affedici
olmalıyız. Kusurları ve ayıpları araştırıp ortaya çıkarmamalı ve bunlarla alay etmemeliyiz ve insanların hakkına saygı
göstermeliyiz. Düşünür Gothe: “Sevdiğinin kusurlarını hoş
görmeyen sevmiyor demektir” diye söylemiştir.
Yapılan her şeyi hoşgörü ile karşılamak mümkün değildir. Tarihte ve bugün yaşanan katliam, şiddet, zulüm, işkenceleri ve savaşları hoşgörü ile karşılamak mümkün değildir. Dünyada barış, sevgi, saygı, huzur isteniliyorsa, bunun
en temel şartı hoşgörü anlayışını benimsemektir. Hoşgörü,
başka inanç, düşünce ve devletlerin varlıklarına saygılı olmaktır. Hz. Mevlana bu hususta: “Gel, gel her ne olursan
ol gel! İnançsız da, putperest de olsan, gel! Burası umutsuzluk dergahı değil, yüz kere bozsan da tövbeni yine gel!”
diye söylemiştir. Hoşgörü evrensel bir nitelik taşır ve yolu
sevgiye dayalıdır. Atatürk ise bu konuyu: “Uygarlık demek,
bağışlama ve hoşgörü demektir” diye ifade etmiştir.
Hoşgörünün karşıtı ise, hoşgörüsüzlüktür. Ön yargılı olmak, katı olmak ve katı davranmaktır. Hoşgörüsüzlüğün temelinde bencillik yatar. Kişi karşı tarafı değil, kendi istek ve
beklentilerini ön planda tutar. Karşı tarafa hata yapma hakkı
tanımaz. Bir insanın her zaman haklı olması veya hata yapmaması mümkün değildir. Böyle bir anlayış ve bakış düşünülemez. Bu nedenle insanlar arasında iletişim için hoşgörü
lazımdır. Bu ilişkilerdeki hoşgörülü davranışlar, önyargıları
ve katılığı yıkar ve barışı, başarıyı ve mutluluğu kazandırır.
Bugün evde, okulda, sokakta, trafikte, işyerinde, komşulukta ve akrabalar arsında hoşgörü eksikliği mevcuttur. Bencillik, sevgisizlik, güvensizlik, anlaşmazlık, tartışma, kavga
ve olumsuzluklar adına her şeyi görebilir ve yaşayabilirsin.
Hoşgörüyü hayata geçirebilmek için iletişim ve diyalog
gereklidir. Hoşgörü, farklı fikirlere, davranışlara saygıdır,
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iyi karşılamaktır. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmasını sağlar.
Voltaire: “Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı
olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü
hoşgörü doğanın ilk yasasıdır” diye söylemiştir.
Aile içinde hoşgörünün çok önemli yeri vardır. Hoşgörülü bir ailede, sıcak bir ortam ve beraberlik ruhu artar,
huzurun devamını sağlar. Yuvayı mutlu kılmanın yolu hoşgörüdür. Özellikle çocuklara gösterilen hoşgörü, aile içi samimiyet ve güveni çoğaltır. Çocuklara sağlıklı bir ortamda
büyüme ve gelişme imkân verir.
Hoşgörü toplumda, yönetimde, idarede, iş yerlerinde
çok önemlidir. Hoşgörülü insan başkalarının düşüncelerine saygılı olan, onlardan yararlanan, doğruya ulaşmak için
başkalarının görüşüne başvuran insandır. Bir atasözünde
“Akıllıya danışırsan, onun aklı seninle olur” denilmektedir. Bu nedenle yönetimde ve işyerlerinde hoşgörülü davranıldığı takdirde başarı her zaman yüksek olur. Kararların
alınması ve uygulamasında büyük yeri vardır. İdare akla,
bilgiye ve hoşgörüye dayanmalıdır. H. Wilhelm Van Loon:
«İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem tolerasntır” diye söylemiştir.
Hoşgörünün hakim olduğu toplumlarda uyum, uzlaşma,
paylaşma ve kaynaşma fazla olur. Refah, huzur, güven, barış, kalkınma artar. Hoşgörüde bulunan devletler, milletler, fert ve toplumlar doğruyu bulmanın ve isabetli icraatın,
başarılı bir geleceğin yolunu bulur. Dale Carnegie: “Toplumsal hayatta en yararlı erdem hoşgörüdür” diye ifade
etmiştir. Mahatma Gandi ise: “Bu çağın gereği ortak bir
din değil, çeşitli dinlere bağlı insanlar arasındaki karşılıklı
hoşgörü ve saygıdır” diye açıklamıştır.
Hoşgörü, toplum hayatında düşmanlık, dargınlık, kırgınlıkları dağıtarak, sıcak dostluğa döndürecek en etkili
yoldur. Hoşgörüde öfke yatışır, kişi kendine gelir ve özür
diler. Birlik Yüce Allahın emridir ve hayır vardır. Ali İmran
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103. Ayette: “Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin” denilmektedir. Bir atasözümüzde “Kötülüğe
kötülük her kişinin işi, kötülüğe karşı iyilik er kişinin işi”
denilmektedir. Voltaire bu konuda: “Anlaşmazlık insanın
en büyük hastalığıdır. Hoşgörü ise en büyük çaresi” diye
söylemiştir.
Hoşgörü toplumların, kültürlerin ve medeniyetlerin
gelişmesinde büyük rol oynar. Hoşgörü Türklerin kültürel
zenginliklerinden birisidir. Türkler, tarih boyunca yönetimlerinde ki halka hoşgörülü davranışa değer veren en önemli bir millettir. Üç kıtada din, dil ve ırk bakımından birçok
milleti sınırları içinde barındırmış ve beraberce yaşamıştır.
Hiç bir zaman bu toplumları ezmemiş, inançlarına saygı
duymuş ve karışmamış, can ve mal güvenliklerini sağlamış,
kendi kültür ve inancını benimsetmek için çaba sarf etmemiş ve baskı uygulamamıştır. Çünkü anlayışlarında “Yaşa
yaşat, koru kolla” prensibi hakim olmuş, “Farlılıklar üzerinde birlik” düşüncesini uygulamıştır. O dönemlerde dünya üzerinde vahşet ve katliam hakim iken, insanlar haksız
yere öldürülürken, Türkler topraklarındaki çeşitli dinlere
mensup 30 aşkın ırkın yaşadığı halka hoşgörülü, adil ve
merhametli olmuştur. Tarihçi Jean Paul Raux eserlerinde
Türklerin iki bin yıllık tarihini anlatır ve şöyle der: “Türkler, egemenliklerindeki halklar arasında ayırım yapmadılar
Herkese aynı hukuku uyguladılar. Diğer halkların kimliklerini korudular. Onları sömürmediler. Aksine doyurmaya
çalıştılar. Dost bildiklerine iyilikle yaklaştılar. Türklerin
hoşgörülü davranışları, dünya uygarlığına yaptıkları en
önemli hizmettendir.”
İlim adamı Brockelman ise Türklerin hoşgörüsü hakkında: “Müslüman Türkler, fetihler esnasında isteselerdi
Hıristiyanları tamamen yok edebililerdi. Fakat mensubu
bulundukları din, buna müsaade etmez” demektedir. Amerika siyah tenli insanlara, İngilizler Orta Doğu’da Türklere,
Araplara ve Hindilere, Fransızlar Cezayir, Fas, Tunus ve
Libya’da, Rusya Avrupa ve Orta Asya da ki milletlere, İspanya ve Portekiz sömürgesi altındaki insanlara soykırım,
katliam ve zulüm yaparken, Türkler hep adil ve hoşgörü
içinde olmuştur. Hakim olunan geniş coğrafyada yaşayan
Gayrimüslim vatandaşların inanç ve geleneklerine karışılmamış ve sömürge muamelesi yapılmamıştır. Bu insanlar
Türklerin hoşgörüsü altında, huzur ve güven, barış içinde
yaşamışlardır.
Hz. Peygamber Uhut’ta amcası Hamza’yı şehit edeni,
Alparslan, esir aldığı Bizans İmparatoru Romen Diyojen’i
affetmiş, hoşgörülü davranmıştır. Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev, evlendiği Gürcü Prensesine Müslüman
oluncaya kadar sarayda inancına ait ibadethane yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un ve Bosna Hersek’in
fethinden sonra şehirde yaşayan Hıristiyanlara can, mal ve
inanç özgürlüğü sağlamış, bu hususta ahitnameler vermiştir.
Padişah II. Bayazıd, 1492 yılında İspanya ve Portekiz’de
katliam ve zulüm gören Yahudilere: «Ülkemin kapıları dünyanın neresinde olursa olsun zulüm görenlere açıktır» demiş ve hoşgörü ile topraklarına kabul etmiştir.
İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Ruslara yenilip Osmanlı topraklarına sığındığında kız kardeşine yazdığı mektubunda
şöyle diyordu: “Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin, suyun
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yapamadığını onlar yaptılar; beni esir ettiler. Ayağımda
zincir yok, zindanda da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin yine esirim; şefkatin ulüvv-i cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni bu işte bu elmas bağa
bağladılar. Bu kadar şefkatli, bu kadar alicenab, bu kadar
asil ve bu kadar nazik bir milletin arasında, hür esir gibi
yaşamak bilsen ne tatlı.”
Her yıl, 16 Kasım “Uluslararası Hoşgörü Günü” olarak
kutlanmaktadır. Ancak, haklının değil, güçlünün haklı ve
hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 1995 yılında Unesco
tarafından “Hoşgörü yılı “ olarak kabul ve ilan edilmesine
rağmen ve milletlerarası toplantılarda siyasi, dini, ekonomik, kültürel ve barış konularında hoşgörüden her defasında dem vurulurken, uygulamada fazla mesafe alınmamaktadır. Çünkü güçlülerin hoşgörüsü yoktur. Halbuki, insanlık
ve toplumlar her zamankinden daha fazla bugün iyilik ve
hoşgörüye ihtiyaç halindedir.
Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hızlı bir şekilde toplumsal değişim yaşanmaktadır. Teknoloji ve iletişim, her
geçen gün Türk insanına müdahale ederek, yıkıcı ve kirli
bilgi ile esir almaktadır. Bu değişim, iletişimler her geçen
gün insanlarımızda, aile ve toplumumuzda bozulma yaşatmaktadır. Mili, dini ve kültürel değerlerimizi yok etmeye
dönük faaliyetler had safhadadır. Sokakta, evimizin içinde,
televizyon ekranlarında, gazetelerde, internet ve bilgisayar
ve cep telefonlarında, manevi yapımız bozulmakta ve aile,
insanımızdaki sevgi ve hoşgörü bağları koparılmaktadır.
Eskisi gibi insanlar arasında sevgi, saygı, hoşgörüye dayalı,
huzurlu ve mutlu, işbirliği içinde bir ortam var mı? Yok.
Hoşgörüden uzak, kopuk bir halde.
Barışçı, adil ve merhametli nesillerin yetişmesi için onlara iyilik ve hoşgörü kavramının öğretilmesi ve benimsetilmesi lazımdır. Anne ve baba, aile, okul ve devletin kamu
ve özel birimleri bu konuda önemle hizmet vermelidirler.
Değerlerimiz ancak yaşayarak, yaşatarak verilir. O zaman
başarılı, yaratıcı ve çözen, özgüven sahibi, iyiye, doğruya,
hoşgörüye ulaşan bireyler yetiştirmiş oluruz.
KAYNAKLAR
Kemal Arkun - Türklerde Barış ve Hoşgörü - Efsus Yay. - İst.
2017
Prof. Dr. İlyas Çelebi - İtidal ve Hoşgörü - Çamlıca Yay. - İst.
2009
Turgut Karabulut - Hoşgörü - Cinius Yay. -İst. 2010
Kuranda Evrensel Hoşgörü - Heyet - Nesil Yay. - İst. 1997
İ. Hahkı Ünal, M. Özdemir - İslam Kültüründe Hoşgörü - Diyanet Yay. - Ank. 2015
Michael Walzer- Çev. Abdullah Yılmaz - Hoşgörü Üzerine Ayrıntı Yay. - İst. 1998
Prof. Dr. A.Tatlı, Dr. İdris Görmez- Sevgi, Saygı, HoşgörüElit Kültür Yay.- İst.2014
Yaşar Yiğit - Peygamberimiz ve Hoşgörü - Diyanet Yay. -Ank.
2010
Hadislerle İslam- Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. – 7 CiltAnk.2014
Ömer Asım Aksoy - Atasözleri Sözlüğü - Türk Dil Kurumu
Yay.- Ank.1971

40

Gençlik Dergisi

ATATÜRK’ÜN
ALNINDAN ÖPTÜĞÜ
KAHRAMAN
Turan ZORLU

Kurtuluş savaşımız; cephedeki asker ve cephe gerisindeki halkın elbirliği ile kazanılan bir milli mücadeledir.
Bu mücadele, Türk milleti bünyesinde iki önemli unsuru
barındırıyordu. Bunlardan ilki M. Kemal gibi vatanperver bir
deha, ikincisi ise İttihat ve Terakki tarafından kurulan daha
sonra kapatılan Teşkilat-ı Mahsusa’nın istihbarat geleneğinden gelen tecrübeli asker ve sivil istihbaratçıların varlığıydı.
Bu olmak ya da olmamak mücadelesinde millet olarak
büyük kahramanlar çıkarmışızdır. Bu kahramanların bir
kısmı cephede göğüs göğüse savaşmış, bir kısmı cepheye
mühimmat yetiştirmiş, bir kısmı da cephe gerisinde önemli
görevler üstlenmiştir. Cephe gerisindeki görevlerin başında
istihbarat çalışmaları gelir. Çünkü bu faaliyetler rakip olması
muhtemel devletlerin imkan ve hareket kabiliyetlerini ortaya
çıkarmak, hareket tarzlarını, güçlerini, silah ve cephane durumlarını önceden tesbit etmek için yürütülen faaliyetlerdir.
İstihbarat kelimesinin dilimizdeki içerdiği anlamlardan
“ihbar” “ele verme’’, muhbir “ihbarcı’’, ajan ve casus sözcükleri toplumsal alanda olumsuz çağrışımlar barındırdığından Türk milleti tarafından saygınlıkla karşılanmamıştır.
Ancak kurtuluş savaşımızda İngiliz ve Yunan ordularının
içine, ölümü göze alıp sızarak gizli servislerin elinde bulunan raporları öğrenerek Ankara’ya, Genel Kurmaya bildiren,
Türk kuvvetlerinin savaşta başarılı çıkmasını sağlayan, Milli Mücadelede görev almış ünlü bir Türk casusu, büyük bir
kahraman olan “İngiliz Kemal” lakaplı Ahmet Esat Tomruk,
1892 yılında İstanbul Cerrahpaşa Altımermer Mahallesinde
dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Reşit Bey, annesi Sıdıka
hanımdır. 5 yaşında babasını kaybeden Ahmet Esat annesi ile
birlikte dayısı Sezai Bey’in himayesine girmiştir.
İlk öğrenimini Emirgan’da tamamladı. Dayısı onu Galatasaray Lisesine kaydettirdi. Parlak bir öğrenci olan Ahmet
Esat Fransızcasını çok geliştirdi. Yurt dışından edindiği arkadaşlarıyla mektuplaşması II. Abdülhamit’in hafiyelerinin
dikkatini çekmiş ve takibe alınarak Jöntürkler örgütünden
olduğu şüphesiyle, 16 yaşında olan Ahmet Esat hafiyeler tarafından tutuklanmıştır. Yıldız Sarayı’na götürülür, işkence
edilir, bir hafta sorgulanıp bırakılır.
Dayısı, bir Yahudi ile anlaşıp ona para vererek yurtdışına
kaçması için bir İngiliz gemisine gizlice bindirmiştir. Kaptan,
kaçak binen Esat’ı yakalar. Yolculuk sırasında kaptan Ahmet
Esat’ı sever ve onu evlat edinir. Ahmet Esat bir İngiliz gibi
büyür. Kaptan ona her zaman ‘’ülkesini unutmamasını ve
Türkiye’ye ait olduğunu’’ söylemiştir.
Öğrenimine NAVY COLLEGE’de devam eder, 1914 yılında mezun olur. Artık tam İngiliz aksanıyla konuşabiliyor
hatta farklı bölgelerdeki İngilizceyi de taklit edebiliyordu.
Okul yıllarında profesyonel olarak yaptığı boks maçlarında
birçok birincilikler elde etmiştir.

Ahmet Esat I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla ülkesine
dönmesinin gerekli olduğunu düşünerek 1914 yılının Ağustos
ayında Türkiye’ye döner, topçu teğmen olarak askere alınır
ve Çanakkale Cephesi V. Ordu karargahında göreve başlar.
Burada Albay olan M.Kemal ile tanışır. Özellikle Çanakkale
Cephesinden İstanbul’a gizli olarak gelen İngiliz denizaltıları
ile ilişkiler kurar ve onlara yardım edenleri tespit eder. Ahmet
Esat, Lawrens adıyla anılan ünlü İngiliz casusunun peşine
takılarak; (O Lavrens ki: Arapların çoğu tarafından Osmanlı
devletinin hakimiyetine karşı verdikleri özgürlük mücadelesine katkılarından dolayı halk kahramanı olarak kabul edilir)
Şam, Musul, İran hududunda takip eder. Onun faaliyetleri
hakkında hükümete bilgiler aktarır.
Kut-ül Amare’nin esir alınan komutanı olan İngiliz General Townshend ile aynı zindana bir İngiliz subayı imiş gibi
hapse girerek, generalin ağzından çok kritik istihbarat bilgileri aldı. Askerliği bittikten sonra Teşkilat-ı Mahsusa’ya girerek
önemli görevler üstlendi. Ünlü İttihatçılardan Kara Kemal ve
Dramalı Rıza’dan çetecilik dersleri aldı.
Daha sonra 1918 işgal İstanbul’unda zamanını Beyoğlu’ndaki boks kulübünde geçirir. İstanbul’da işgal kuvvetlerinin boks şampiyonunu yenerek büyük ün kazanır.
Ahmet Esat tutuklu olan İttihatçıları kurtarmak için çabalamış, ancak bu yüzden İngiliz istihbaratının ağına takılmış, Yabancı bir gemiyle yurt dışına kaçarken Çanakkale
Boğazı’nda yakalanmış ve İstanbul’da hapse atılmıştır. Hapishanede Koçaki adlı bir Rumdan yankesicilik sanatını öğrenir. Bu sanat daha sonra hayatını kurtarır. Bir süre sonra
Çanakkale’deki sahra hapishanesine gönderilir. Orada Hint’li
Müslüman askerlerle yakın ilişkiye girmiş; onların sempatisini kazanmış, bir müddet sonra da buradan kaçmayı başarmıştı. Lapseki’den Biga’ya geçti. Biga’da Kuvay-ı Milliye’cilere
sığındı. Bir süre sonra oradaki milislerle yakın diyalog kurdu.
Redd-İ İlhak ve Kuvay-i Milliye Cemiyeti kurucularından
Vasıf Çınar, Mustafa Necati ile tanışır. İngilizceyi çok iyi konuştuğundan, fiziki olarak sarışın ve mavi gözlü olmasından
yani İngilizlere benzediği için ‘’İngiliz Kemal’’ lakabı burada takılmıştır. 61. Tümen komutanı Kazım (Özalp) bey ile
tanışmıştır.
Ahmet Esat, defalarca düşman arasına girip istihbarat
toplar. Ama en büyük başarısı Anzavur Ahmet’le görüşmesidir. Kuvay-i Milliye’nin ilk yıllarında yurt içinde çeşitli
isyan ve ayaklanmalar çıkmıştır. Koçkiri, Şeyh Sait isyanı…
gibi bunların en önemlisi Anzavur çetesinin çıkardığı isyandır. Damat Ferit, Hilafet Ordusu ve İngilizler tarafından destekleniyordu. Başındaki Ahmet Anzavur ‘’Ben Halife tarafından görevlendirilerek bu yöreye gönderildim’’ diyordu.
Ahmet Esat, Amerikalı bir misyoner kılığında gazeteci
Mister Herri olarak Anzavur çetesine sızar. Anzavur, Ahmet
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Esat’ı, 40 – 50 kişilik merasim bölüğüyle karşılar. Ahmet Esat
Amerikan hükümetinin silah ve cephane göndereceğini bildirir ve Anzavur’a ihtiyaçlarını sorar. Anzavur tüm elindeki
silah ve cephaneyi gösterir ve Kuvay-i Milliyeci’lere nereden
saldıracağını anlatır. Ayrıca Ahmet Esat Kapıdağ bölgesinde
Rum eşkıyalarının lideri olan Kirman’a ‘’Türklere karşı mücadele etmemelerini, Türklerin birbirleri arasındaki çarpışmalardan Rumların kazançlı çıkacağını, barış konferansı
sonunda Rumlara tazminat verilmesinin düşünüldüğünü,
olaylara karışanların bu tazminattan yoksun bırakılacağını’’ söyleyerek Rumların Anzavur kuvvetlerini desteklemelerini engellemiştir.
Anzavur’un tüm olanak ve hareketlerini Kazım bey (Özalp)’e bildirir. Kuvay-ı
Milliye’de bu bilgilerle Anzavur çetesini
tepeler. Eğer bu isyan bastırılmasaydı
Sakarya Savaşı yapılamazdı. Sakarya
Savaşı kazanılmasaydı 26 Ağustos
yapılamazdı. Ve bugün Ege Bölgesi
Yunanistan sınırları içinde, İstanbul
halen İngiliz işgali altında olabilirdi. Ahmet Esat ‘’bir mıh bir nal,
bir nal bir at…’’hikayesinde olduğu
gibi bir mıh olmuştur.
Yunan ileri harekatı başlayınca
Ankara’ya gelen Ahmet Esat, TBMM
Başkanı M. Kemal, Genel Kurmay başkanı İsmet İnönü, Milli Savunma Bakanı
Fevzi Paşa tarafından kabul edilmiştir. Gazi
M. Kemal Paşa emri ile İngilizce, Fransızca,
İtalyanca ve Rumca bildiği için, Genelkurmaya
bağlı olarak istihbarat şubesinde çalışmaya başlar. Albay
İsmet (İnönü) karşısına oturttuğu Ahmet Esat Bey’e masada duran tabanca, bayrak ve Kur-an’ı Kerim’i üzerine elini
koydurarak ‘’icab ederse vatan için canını feda etmekten
kaçmayacağına’’ dair sadakat yemini ettirmiştir.
Ahmet Esat Bey’e verilen görev: Yunan ordusu karargahına girip gerekli bilgileri toplamak; bu bilgileri vakit geçirmeden ilgili yerlere bildirmek idi. Ankara’dan Antalya’ya
geçti. Orada Amerikalı gazeteci Herri Williy kimliğine bürünerek gerekli belgeleri pasaport vs. de Trablusgarplı Sart
takma adıyla İtalya konsolosluğundan temin ettikten sonra
Rodos’a geçti. Rodos’ta kendini Amerikalı gazeteci ve sinema muhabiri olarak tanıttı. Rodos’ta kumarda hile ile kazandığı 45 bin Frank ile İzmir’e geçerek vatan görevine başladı.
Ahmet Esat’ın İzmir’deki hayatı bonkör bir Amerikalı
gibi geçmiş; kısa sürede gece hayatının aranan siması olan
Ahmet Esat Bey üst düzey Yunan subaylarıyla da samimiyetini artırmış; hatta onların en gizli toplantılarına katılmış,
aldığı bilgileri İzmir’deki kendisi gibi görevli bulunan Alaattin Tiritoğlu vasıtasıyla Antalya mutasarrıfı Aşir Bey’e aktarmıştır.
İngiliz Kemal, Yunan Kurmay Başkanı Sarıyani’nin akrabası zengin Yunan kızı Angelika’ya ilan-ı aşk ederek gönlünü kazanır. Angelika’nın evi Yunan subaylarının klübü gibidir. Burada çok önemli bilgileri rahatça elde eder.
Yunan Kralı Konstantin’in İzmir’e geleceği, Yunan cephelerini gezeceği haberi üzerine harekete geçen İngiliz Kemal, kendisini krala eşlik edecek gazeteciler arasına yazdırır.
Başkomutan sıfatıyla İzmir’e yeni gelen Papulas’ın ikamet-
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gahına gider, kendisini ABD sinema kumpanyası ajanı ve
Chicago Tribun gazetesi muhabiri Herri Williy olarak tanıtır. Amerikan kamuoyunun gazetesine verdiği önemi anlatır,
yazacağı haberlerle Yunanlılara hizmet yapacağını söyler ve
bu sözlerine karşılık Yunan ordusunun muhterem bir konuğu
olarak cepheleri dolaşır, topladığı bilgileri İsmet Paşa’nın karargahına aktarır.
Beş ay düşman içinde görev yapan, Yunanlılar arasında
kuvvetli istihbarat ağı kuran Ahmet Esat (İngiliz Kemal) kordonda (Çerkez Ethem’in de Yunan ordusuna sığındığı sırada)
yemek yerken Çerkez Ethem, Manyaslı Şevket ve Fotoğrafçı Necati tarafından görülür ve Yunanlılara ispiyon
edilir. Yunan makamları tarafından yakalanır.
Divanı harbe verilir. Beş yıl hapis cezasına
çarptırılır. İzmir Atina Paleovastratos hapishanelerinde uzun ve çileli bir mahpus
hayatı sonrası büyük zorluklarla cezaevinden kaçarak Türkiye’ye dönmeyi
başarır. Fakat o tutukluluk döneminde hiçbir şekilde Türkçe konuşmayarak kimliğinin meçhul kalmasını
sağlamıştı. Hatta Yunan hakimler
bile onun Amerikalı olduğuna kanaat getirmişlerdi. Hapishaneden kaçtıktan sonra el becerileri konusunda
mahir olduğundan caddede avara avare dolaşan bir Rumdan çarptığı parayla
bir Fransız şilebine kaçak olarak binip
İzmir’e gelmiştir. Ankara O’nu bu kez de
Batı Trakya’ya yollar. O sırada Yunan ordusunun emrinde olan Ermeni General Antranık’in
karargahına girer çok değerli bilgileri Ankara’ya ulaştırır.
Vatan ve millet için paha biçilmez bir vatansever olan
Ahmet Esat, kendini kah Amerikalı bir gazeteci, kah bir sinema muhabiri olarak tanıtıp, kılıktan kılığa girer ve casusluk
hayatında birbirinden değerli ve ulaşılması hayli zor bilgiler
edinerek zekasını ve yeteneğini konuşturur. TBMM için tabiri caizse yükte hafif pahada ağır bilgiler elde etmiş ve büyük bir amme hizmeti yapmıştır. Milli Mücadele döneminde
bir Türk casusu olarak çok büyük kahramanlık ve hizmetler
yapan Ahmet Esat Tomruk (İngiliz Kemal) başarılarından
dolayı M.Kemal tarafından alnından öpülerek kırmızı şeritli
İstiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir. Ahmet Esat gençliğinde kazandığı Türkiye hafif siklet boks şampiyonluğu ünvanını 1932 yılına kadar korumuştur. Sert yumruklarından
ötürü ‘’Tomruk’’ soyadını almıştır. Hayatını konu alan iki
film çevrilmiş, adına 20ye yakın kitap yazılmıştır.
Ancak; her isimsiz kahraman gibi değeri bilinmez, unutulur. Ömrünün son yıllarında yalnızlık ve fakirlik çeker. Nihayetinde 1964 yılında devlete başvurarak emekli maaşı bağlanmasını ister. TBMM tarafından vatana hizmet tertibinden
500 Lira aylık bağlanır.
Hayatının son yıllarını İstanbul Beyoğlu’nda geçiren Ahmet Esat Tomruk 1964 yılında kısmi felç geçirir. Bol maceralı bir hayat süren Ahmet Esat 9 Şubat 1966 tarihinde beyin
kanaması geçirmiş ve Fransız Pastör hastanesine kaldırılmış,
14 Şubat 1966 tarihinde 74 yaşında vefat etti. Emirgan’daki
aile mezarlığına defnedilmiştir. Ruhu Şad mekanı Cennet olsun.
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ANKARALILAR, ANKARA’DA
OTURANLAR VE TÜM TÜRKLER İÇİN
ALİ ÖZBEK

Ankara, Osmanlının birçok Anadolu kenti gibi hor
görülmüş, yanık yüzlü, alnı kırış kırış, dudakları çatlak,
elleri nasırlı, kara-kuru, kadim bir kalenin gölgesinde;
hayırsız babasının bile sonunda ocağına sığınmak
zorunda kaldığı bir hayırlı evlada benzer.
Yine benzeterek söylersek, o, dudakları boyalı, elleri
ojeli, feleğin her türlü çemberinden geçmiş, bazı yaldızlı
dünya başkentlerinin dudak bükerek, küçümseyerek,
omuz üstünden baktığı, masum Anadolu’nun simgesi, saf
ve kendi halinde bir kenttir.
Bu kent, binlerce kölenin, kanın ve iskeletin
üstünde yükselen, hak gasplarının biriktiği, harami,
hırsız ve katil: Londra, Paris, Berlin, Roma, Moskova,
Washington, Pekin… gibi, dünyadaki diğer başkentlere
benzemez. Söz konusu başkentlerin bizi hayran bırakan
her eserinin temeli bir iskelet, bir kan deposudur ve
milyonların gözyaşıyla inşa edilmiştir. Ama Ankara,
kendi yağıyla kavrulmuş, kendi emeğinin ürünüyle
gelişip serpilmiş, her türlü haksız sermayeye kapalı,
gasptan ve talandan uzak, tek sermayesi onuru olan bir
başkenttir.
O Anadolu Türklerinin gölgesine sığındığı; su, bakım
ve sevgi görmeyen, buna rağmen her yerde biten, kendi
gelen bir iğde ağacına da benzetilebilir.
O, Köroğlu’nun babasının Bolu Beyi’ne sunduğuöncesinde- basit bir tay, sonradan dillere destan kırat
gibidir.
Dünya kabadayılarının, çakallarının herkesi
susturduğu devirlerde, bu sülüklerin karşısına çıkıp,
ona posta koyan, güzelce de pataklayan Türk soyunun
alçakgönüllü eseridir Ankara.
O, çoraktı toprak oldu, evsiz-barksızdı evlendi
barklandı, yolsuz-yordamsız diyorlardı, bilakis yol
yordam öğretti, mahrumdu mamur oldu, tozlu-topraklı
idi, silkindi gül-çemen oldu, yoksuldu varsıllaştı.
Sıradan bir kentti, dünyada özgürlük meşalesini yakan
Bozkurtlara başkent oldu.
Bu şehrin baba düşmanları sömürgeci Avrupalılar,
onların tetikçileri, Rum, Ermeni, Araplar ve onların
biyolojik, ruh akrabaları yerli artıklar ve mandacılar;
Türk’ün her haksızlığa çomak sokan bu kentini
çekemiyorlar. Yükselirken ayaklarından çekiyorlar,
biriktiğini har vurup harman savuruyorlar, kimliğini
ve kişiliğini örseleyip başkent konumundan bir şeyler
çalmaya, koparmaya çalışıyorlar. Bu kentte oturup başka
kentlere güzellemeler diziyorlar. Buğuz ediyorlar, çamur
atıyorlar ve onun misyonunu silmeye çalışıyorlar…

Ankara’nın büyük ruhu, bütün olanı biteni görüyor ve
bilge bir ağırbaşlılıkla, bu açık ve örtük düşmanlara
anladığı dilden cevap vereceği günü bekliyor.
Cahil, nankör, kadirbilmez, ahlaksız ve ihaneti
bir kartvizit gibi kanında, ruhunda taşıyan bu güruhun
bilinçaltı; Türk’e, zaferlerine düşmanlıkla tıka basa
doludur. Ankara sözcüğü bu malum azınlığa bir
yenilmişliği, Türkler karşısında küçülmüşlüğü ve
yitirdikleri saltanatlarını çağrıştırıyor. Ankara, onların
yumuşak etine batan bir diken, ayakkabılarının içinde
bir cam kırığı gibidir. Ankara, bu soysuzların uykularını
kaçıran, sinirlerini bozan, hezimetlerini gözlerine
sokan, her yer ve zamanda karşılarına çıkan bir hayalet
sanki.
Asya’ya kadar sürmeyi düşündükleri ama
başaramadıkları, kapıdan kovdukları ama bacadan
giren, dilini, tarihini ve kültürünü unutturmak istedikleri
ama alt edemedikleri ve her ölümden sonra daha güçlü
doğmanın adıdır Ankara. Türklüğü ve Türk’ün dirilişini
çağrıştıran bir efsanevi varlıktır Ankara. Ankara eşittir,
Türkiye, Türklük ve Türkçülük demektir. Ankara,
Türkiye’nin başkentidir ve şimdi de 97 yaşında sırtı yere
gelmez gürbüz bir delikanlıdır.
Onun şanı; düşmanları kadar çok, düşmanlarından da
büyüktür. Onun Atatürk gibi bir kurucusu ve bir hemşerisi
vardır çünkü.
O, Batı Türkeli’nin çorak bir Ötüken’i idi, bugün
bütün Türkler ve mazlumlar için bir Ergenekon oldu.
O, bu ülkenin kalbinin olduğu yerdedir, Türkiye’nin
avuç içindedir.
Bu kent, tüm Türklerin, sizin de kaderinizle özdeş
olduğu için tüm husumetleri üzerine çekmektedir. Sizin
bahtınızın kararmasını isteyenler, Türkleri tekrar devlet
kapısından kovmak isteyenler, Ankara için de kötü
düşünenlerdir.
Bu değeri ve bunun kıymetini hiç değilse siz
bilin Ankaralılar, Ankara’da oturanlar, tüm Türkler ve
Türkçüler!
Ankara demek; milli devlet, milli siyaset, milli
ekonomi ve Türk’ün yeniden dirilişi demektir.
Şimdi nerede mi?
O, boy aynasında kendine çekidüzen veriyor, dünya
tahtına yeniden oturmak için.
Bekleyin, az kaldı gelecek.
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“ÂŞIKLAR ATIŞMASI”(*)
(Âşıklar Tartışması-Âşıklar Konuşması-Âşıklar Karşılaşması)
Dünyada hiçbir milletin kültüründe olmayan, muhteşem, enteresan,nadide ve üstün hasletlerden biridir. Bu,
sadece Türk’e has, Allah vergisidir ve Türk olmanın bir
özelliğidir. ”Âşıklar Atışması” berrak, kıvrak ve yüksek
zekanın ürünüdür.
Atışmalar, uzun yıllar Türk Halk Edebiyatının Âşıklık
geleneğinde çok önemli bir yere sahipti. Bu gelenek günümüzde önemini yitirmek üzeredir. Biz burada farklı
çeşidi ve özelliği olan bu geleneğin tümüne değinemeyeceğiz, sadece CANLI, benzer bir örneğini yansıtacağız.
O da aşıklar arasında yapılan şiir yarışmalarında birinin
söylediği dörtlüğe veya beyite diğeri tarafından aynı ve-

zin ve ayakla cevap verilmesinin benzeri...
Âşıklık geleneğinde “karşılaşmalar”ın özel bir yeri
vardır. Âşıklar, bu karşılaşmaları belli bir sistem içinde
gerçekleştirirler. Atışmaların en belirgin özelliklerinden
biri, âşıkların soru cevap niteliğinde devam eden şiirlerle
birbirlerini yoklamalarıdır. Özellikle halk hikâyelerinde,
çok eskiden beri atışma özelliği taşıyan karşılıklı şiir
söyleme örnekleri görülmektedir. Atışmalarda daha çok
iki âşık yer almakla beraber, üçlü hatta daha fazla âşığın
katıldığı atışmalar/karşılaşmalar da vardır. *(Bilgiyurdu)
Aşağıda Kayseri Şairler ve Yazarlar Derneğinin
yönetim kurulu başkan ve üyesi iki değerli şairin atışmasını okuyacaksınız:

BERBATÎ’YE SİTEM

ASABÎ’YE SİTEM

Hayli zaman oldu sesin çıkmıyor,
Yoksa dilini mi yuttun BERBATİ!
Gönül gözün bizden yana bakmıyor,
Kış uykusuna mı yattın BERATİ!

Aylar oldu hasretini çekerim,
Ahbabımsın seni nasıl ekerim?
Bugünlerde ters dönüyor tekerim,
Taşları pirince kattım ASABİ!

Olup bitenlerden var mı haberin?
Ne sap döndü ne de ağzı keserin.
Utanmazsan öğün işte eserin,
Pişmiş aşa su da kattın BERBATİ!

Elim de yerinde dilimde şükür,
Sen git de haine zalime höykür
İnan ki susarsam yüzüme tükür,
Her zaman haksıza çattım ASABİ!

Bedenler üstünde kelle geziyor,
Sırt dönmüş eşine elle geziyor.
Yılan gibi sivri dille geziyor,
Sen de mi dostunu sattın BERBATİ!

Ayı mıyım uykulara yatayım,
Bu dünyanın anasını satayım,
İflas ettim bir daha mı batayım?
Zaten on yıl evvel battım ASABİ!

Ekmeğini haram tasına bandın,
Önüne gelene öpüldün kandın,
Sırtın yerden kalkmaz herkülüm sandın,
Kaşlarını bana çattın BERBATİ!
Suç sende erimez kapının karı,
Bekleme bu yılda artık baharı,
Atı alan geçti bak Üsküdar’ı
Boşuna kırk takla attın BERBATİ!
Satıp savurursan peceyi damı,
Eloğlu perişan eder adamı
Ayağının biri dışarıda mı?
Yadelleri mesken tuttun BERBATİ!
ASABÎ sözünden hisse almadın,
Özünü kaybettin soylu kalmadın.
Ekşidi süt helal maya çalmadın,
Diz boyu pisliğe battın BERBATİ!
ASABÎ- Köksal AKÇALI

Merhamet olur mu gören bir körde?
Helal yerim, haram bulunmaz terde,
Bilirim sorgu var yarın mahşerde,
Dünya’yı bir pula sattım ASABİ!
Yalakalık için atamam takla,
Kimseye aldanmam malla matakla,
Asabisin gel istersen patakla,
Ben çileyi çoktan tattım ASABİ!
Varsın yiyen yesin içsin sırtarsın.
Bizi ahmaklıktan Allah kurtarsın.
Beni yanlış terazide tartarsın,
Zannetme yan gelip yattım ASABi!
BERBATÎ’ye kızma zehir zemberek,
Etrafımız dolu zaten engerek,
Bana herkes değil gardaş sen gerek,
Acı sözlerini yuttum ASABİ!
BERBATÎ- Yusuf DOĞDU

