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Çok kıymetli Bayrak okurumuz...

Elinizde tuttuğunuz dergi, yarım asrı 
aşkın süredir devam eden 
mücadelenin sesi ve okuludur.

Derginin bugüne kadar hayatını 
sürdürmesi; davasına hizmet etmeye 
çalıştığımız Hakk’ın lütfu olmasıyla 
beraber; yazanı, dağıtanı, okuyanıyla 
hep beraber büyük Bayrak Ailesinin 
onurlu mücadelesinin eseridir. 
Bayrak’ın tarihi, akıl almaz, göz 
yaşartıcı özveri hikayeleri ile doludur. 
Her bir emek sahibine şükranlarımızı 
sunarız.

Bu mücadelenin, bu didinişin gayesi; 
hakkı haykırmak, yeryüzüne O’nun 
yüce şanını yaymaktır. Yayıncılık bu 
mücadelenin en etkili vasıtasıdır. 
Dergimiz yayıncılık faaliyetlerinin 
miğferidir. Bu dergi, kadim davaya 
hizmet eden şahsiyetli bireyler 
yetiştiren bir okuldur.

Bayrak, siz kıymetli okuyucuları ile 
birlikte Türkiye’nin millî, manevî 
kadrolarına hep öncülük etti, yol 
gösterdi, yol açtı.

Sizi yeni başlayan çalışmaya destek 
olmaya davet ediyoruz. Yayınlarımızı 
daha büyük kitlelere ulaştırmak için, 
sesimizi ilk defa duyup gelecek 
olanlara çağrımızı iletecek yeni 
çalışmalarımızı daha emin adımlarla 
sürdürebilmek için sizi Bayrak’ı 
desteklemeye davet ediyoruz.

- Bir sevdiğinize Bayrak 
ya da gökmavi için 

abonelik hediye edin.

- Bölgenizden, 
öğrencilerinizden, 

yakınlarınızdan
Bayrak ya da gökmavi 

adına reklam alın.

- Tanıdıklarınızdan 
Bayrak kitaplarını

almasını isteyin.
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A K S İ Y O N  V A K T İ

Tüm dünya Koronavirüs ismi veri-
len musibet sonrasında kabak çi-
çeği gibi açıldı, saçıldı. Zannedildi 
ki insanlık toz pembe bir dünyaya 
uyanacak. Gözümüzü kapatacağız, 
sonra her şey eskisinden de güzel 
olacak. Salgın hastalık mazereti se-
bebiyle halının altına süpürülmüş 
onlarca mesele, kördüğüm olmuş 
halleri ile inkâr edilmez şekilde 
önümüze yığıldı. İnsanoğlu şerefli 
bir mücadele ile huzura kavuşur. 
Sorunları, onlara muhatap olanlar 
çözer. Çözüm ondan ya da bundan 
medet ummak değildir. İnsanoğlu 
kendi elleriyle yaptıklarının karşı-
lığını görür. Hayır! Hayır! Hayır! 
Hiçbir şey kendiliğinden oluver-
mez. İnsan, sorunlarının çözümü 
için sabırla mücadele etmelidir. 
ve sabırlı, teşkilatlı mücadele-
yi emretmek, gereğini ameli ile 
yerine getirmek zorundadır. Bu 
kural dışında insan ziyandadır.

Bakalım şu yaşananlara... 
Libya, Suriye’nin Devamıdır
Libya’da petrol aramaları esnasında Rusya, 

Fransa, İtalya ve ABD arasında kaldık. Libya’da 
yaşananların anlamı nedir? Peki stratejimiz ne? 
Suriye’de olanlar ve savaşanlar aynıyla Libya’da 
da karşımızda değiller mi?

Suriye denilen, işgal altındaki topraklarımız-
da olanlar unutuldu mu? Mehmetçiğin kanı 
daha kurumadı. Rus moskofu Putin’in kapısında 
bekletilen temsilcilerimizin utancı hâlâ üzeri-
mizde değil midir? Amerika’nın Suriye’de terör 
örgütlerine verdiği destek alenen bilindiği halde 
ülkeyi yeni bir maceraya sürüklemek doğru mu?

Ayasofya, umut, endişe
1934 yılından beri Müslüman dünyasının için-

de bir yara olan Ayasofya Camii aniden günde-
me geldi. Neden şimdi? Umut... Fatih’in emaneti-
ne sahip mi çıkılacak? Müslümanların içerisinde 
haklı endişe... Her kutsal davada olduğu gibi 
Ayasofya’da siyasi bir rant için istismar mı edi-
lecek? Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması 
için Cumhurbaşkanının bir imzası yeterli oysa. 
Ayasofya Fatih’in bir emanetidir. Siyasete ve 
seçim meydanlarında hiçbir siyasinin istismar 
etmesine fırsat vermeden açılmalıdır.  

Türkmeneli ne zaman hür olursa, 
Türkmeneli Cumhuriyeti ne zaman 
kurulursa terör o zaman biter
Türkmeneli’ne şanlı ordumuz bir kez daha gir-

di. Bu kez Kandil de dahil pek çok terör öbeğini 
ortadan kaldırmak için. Kıymeti kendilerinden 
menkul TV stratejistlerinin maharet gibi gös-
terdiği haritalar dehşet verici. Ülkemizin içinde 
bile teröristlerin kontrolünde koridorlar olduğu 
ve bunların ele geçirildiği söyleniyor. Ülkemizin 
sınırları içerisinde nasıl olur da eli kanlı çapul-
culara nefes alacak alanlar bırakılmış?

Müslüman Türk gencine ne oldu?
Ne oluyor Müslümanlara. Z kuşağı, 2000 yılı 

sonrası doğumlu gençlerimiz üzerine oynanan 
oyunlara kim dur diyecek. Eşcinsellik, dinsizlik, 
uyuşturucu bağımlılığı, lafta dindarlık, zina düş-
künlüğü özendirilirken, yapılan maksatlı anket-
lerde gençlerimiz %90’lar nispetinde dinin ken-
di hayatlarını tanzim için bir kıstas olmadığını 
ifade ediliyorlar.

Bu gençleri dinden soğutan “İslâm’ı referans” 
aldığını söyleyip sonra sözünden dönenlerin 
despotik, dediğim dedik, kavgacı, adaleti hiçe 
sayan tavrı mı? Din üzerine güya objektif araş-
tırmalar yaparak dinin temeli olan güveni sarsan 
araştırmacılar mı? Yoksa din adına, -haşa- Allah 
adına sulta sahibi olanların, yıkılası nüfuzlarını 
devam ettirmek için kadını, genci men etmesi; 
“helali haram, haramı helal” kılmaya çalışan 
sözde kanaat önderlerinin ayyuka çıkan kepa-
zelikleri mi soğuttu bu gençleri? Dini alet olarak 
kullananlar bir neslin değerlerimizden uzaklaş-
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masına mı sebep oldu? Çözüm ne? Rönesans çok 
mu uzak? Cebrail sormuştu efendimize; “Din 
nedir?”, “İslâm nedir?”

“Bizim gibiler zaten iktidarda, onlar 
çözüversin” mi demeli?
Kim bizim gibidir? Biz Efendimizin tebliğ etti-

ği dini gerçekten yaşıyor muyuz? O, bugün bizi 
görse yaptıklarımıza doğru der miydi? Kur’an’ın 
tanımladığı “Müslüman” anlayışına bugünün 
Müslümanları ne kadar uyuyor? Hz. Ali’nin ya-
nında olmaya cesaret eder miydik? Emir sahibi 
Muaviye’ye “Hatalısın, dur, tövbe et” diyebilir 
miydik? Hiçbir şey yapamasak Kerbela’da Hü-
seyin efendimizin yanında toprağa düşen 73. kişi 
olmaya razı olur muyduk? Yoksa emir sahibi Ye-
zit’in önünde diz mi çökerdik? Milli, manevi de-
ğerlerimizden her gün biraz daha uzaklaşırken, 
bizi biz yapan değerlere karşı yabancılaşırken bu 
vurdum duymazlık neden? “His yok” mu, “hare-
ket yok” mu, “acı yok…”mu, Leş mi kesildik?

“Bizden” ne demek, yeniden düşünmek gerekir. 
Muhakkak ki Müslümanları tevhit etme ulvi ide-
ali uğruna kimi büyük fedakarlıklar gerekecek-
tir. Bu asla inkâr edilemez. Ancak büyük âlim, 
(Allah ondan razı olsun) Numan bin Sabit el-Kû-
fi İmam-ı Azam Hazretlerinin yeni kurulan dev-
lette kendisine görev teklif edildiğinde sergile-
diği onurlu ve Müslümanca, haklı reddedişinin 
azameti ne derece büyük ise öğrencilerinin, “Biz 
hocamızın siyaseti üzere değiliz” diye onu yalnız 
bırakması da o derece acınasıdır. Bir bedende 
iman ve eylem nasıl olur da ayrılır. Eğer iman ve 
bildikleri üzerine hareket etmemek birbirinden 
ayrılırsa geriye boş teviller ve ceset kalır. Akif ifa-
desi ile “leş mi kesilir insan”

Siyasi duruşumuz nettir
Biz, her kulun olduğu gibi, İslâm dünyasının 

meselelerine hizmet ve Allah’ın davasını tebliğ 
ile mükellefiz. Türk Milleti’nin tarih boyunca 
yeryüzünde en büyük fetihleri gerçekleştirmesi-
nin temelinde devletinin olması yani milletinin 
teşkilatlanmış olması vardır. Bu nedenle devle-
timizin devamlılığı her şeyin üzerindedir. Dev-
letin devamlılığı, İslâm medeniyetinin yeniden 
gelişmesinin temel dayanağıdır. Elbette söyle-
yeceklerimiz Müslümanların tevhidi, devletin 
devamlılığının bilinciyle söylenmektedir. Ancak 
biz emir sahibine itaat için Hz. Ali’yi, Hz. Hüse-
yin’i, İmam-ı Azamı bir başına bırakmanın caiz 
olmadığını biliriz. Yanlışa yanlış dememek dilsiz 
şeytanlığına düşmeyiz. Bir grubun, kişinin İslâ-
mi söylemleri tercih etmesi, bu iddiada olması 
onun muhakkak ki doğru yaptığını göstermez. 

Türk askerinin sözü ile denetim, itimada mani 
değildir. Söylemlerini ve eylemlerini beraber 
tetkik etmek zorundayız.

Biz taraflı yayıncılık yapıyoruz
Bizim derdimiz tarafsız dergicilik değildir. Biz 

tarafız. Haktan, adaletten ve istiklalden yanayız. 
Hürriyetçiyiz. Gerçek İslâm’a hizmet etme çaba-
sındayız. Büyük Türk milletinin yaşam ve varo-
luş mücadelesinin sözcüsü ve eylemcisiyiz. Bu 
nedenle de kimse kusura bakmasın milletimizi 
teşkilatlanmaya, teşkilatımıza katılmaya davet 
ediyoruz. Kimseyi düşman da rakip de bellemi-
yoruz. Ancak, bugün yaşananların iktidarın ve-
bali olduğunu da söylemekten çekinmeyiz.

Yönetimi liberal ve ekonomik kaygılar ile bir 
arada tutulan, milletimizin gönlüne hoş gelecek 
söylemleri ile İslam’ı temsil ettiğini iddia eden, 
araştırdığı seçmen beklentilerini seçim mal-
zemesi olarak nutuklarda kullanmada mahir, 
eylemde kıt iktidar partisi AKP yönetiminin de 
milliyetçilik hassasiyeti olan kişileri etrafında 
toplayarak, onları hayal kırıklığına uğratan, ik-
tidara koşulsuz ve denetimsiz destek olan MHP 
yöneticilerinin de izinde değiliz. Gelişim ve ça-
ğın ötesine geçme hayali kuran kişileri yanlış 
yönlendirip, onların hayali üzerine müzmin bir 
muhalefet iktidarı kuran, dinden korkan, Ana-
dolu kültüründen utanan CHP yönetiminin de 
Çin ve Rusya sevicilerinin de yanında değiliz. 
Kendisini bu grupların istismar ettiğini fark ede-
cek her Müslüman’a, Türk’e ve Türk vatandaşına 
da teşkilatımıza katılma davetimizi sunuyoruz.

Bu sorunların çözümü mümkün
Şu şaşmaz bir gerçektir ki; çağrılarımız bir der-

gi sayfasında kaldığı müddetçe bir hüküm ifade 
etmeyecektir. Eyleme geçen söz hüküm ifade 
eder. Artık eylem vaktidir. Bu bir mücadele çağ-
rısıdır.

Bugün ülkemizin, İslâm dünyasının, 
insanlığın içerisinde boğulduğu so-
runları fark edecek idrak seviyesindeki 
kişilerin, yetişmiş mücadele ehilleri-
nin, çözüm için ortaya koyacak fikri, 
düşüncesi olanların, bu fikirlerin haya-
ta geçebilmesi için eylem, çaba ve mü-
cadele ortaya koymamasının; felakete 
gidiş seyrinin istikametini tam tersi 
yöne çevirebilecek gücü olup da kendi 
oturduğu yerden, evinden çıkmadan, 
sadece yanlışlar hakkında söylenmek 
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tembelliğine girmek, olanları sadece 
eleştirip, yapılmayanlar, eksik yapılan-
lar için birilerini suçlamak ve harekete 
geçmeme kolaycılığını tercih etmenin 
vebali tarih önünde ağırdır.

Şimdi değilse ne zaman?  
Biz değilsek kim?
Kökü Anadolu’ya bağlı, Kur’an ve sünnetle 

yoğrulmuş; liderleri, öğretmenleri tarafından 
tüm kardeş kavgalarından korunmuş insanların 
“Bizi evlatlarımız ve mallarımız mücadeleden 
alıkoydu” deme lüksü yoktur.

O insanların, bilenlerin, Mücadelecilerin bir 
devrin tarihi ile övünmekle yetinmek lüksü 
de yoktur. Çünkü Mücadelecilik belirli bir dö-
nem aralığında doğmuş, belirli yıllarda genç-
liklerini geçirmiş, belirli öğrenci yurtlarında 
beraber mücadele etmişlere verilen ad değil-
dir. Mücadele ruhtur. Bugün yerinden kalkıp, 
bugünün yanlışlarına “dur” diyebilme iradesidir. 
Bugün ülkemizin ve insanlığın içerisinde boca-
landığı kirli belalardan insanları çekip çıkarabil-
mek çabasıdır. Zaman geçti. Dün dünde kaldı. 
Gidenler gitti… Bugün yeniden mücadele etme 
ve teşkilatlanma vaktidir. Mücadele üzerine 
iman edenlerin psikoloji bilimi açısından buna-
ma alameti olarak kabul edilen, sadece geçmiş-
ten bahsetme, sürekli hoşnutsuzluk, geçimsizlik 
hastalığından kurtulup çağı değiştirme iradele-
rine yeniden kavuşmaları için artık vakit gelmiş 
ve geçmektedir. Çünkü Edebali’nin nasihati küs-
lükleri gönül alma ile, ayrılıkları da birleştirme 
ile ikame etmektir. Bey töresi tefrikayı değil tev-
hidi mecbur kılar.

Bu ülkenin kendinden emin, inancı 
sağlam, imanı pek, ehil liderlere ih-
tiyacı var. Haydi gelin. Yarım asırdır 
her seferinde yaptığımız gibi yeni-
den ve sadece Allah’a güvenerek, 
gönülleri titreterek, tazece, umutla, 
coşkuyla, aşkla milletimize rehberlik 
etmek, özlenen Muhteşem Türkiye 
idealini gerçekleştirmek için hare-
kete geçelim. Mücadele azim ve 
kararlılığı ile yeniden bismillah 
diyerek yollara düşme vaktidir.
* Editör bölümü için, Millet Partisi Genel Başkanı, 
Bayrak Dergisi Kurucusu ve Başyazarı Sayın Aykut 
Edibâli ile 18 Haziran Perşembe günü yapılan sohbet 
esas alınmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ayasofya’nın 
ibadete açılması ile ilgili olarak “Ayasof-
ya’dan çan sesi değil Allah’ın izni ile ezan 
sesi yükselecektir” diyerek destek açıklaması 
yaptı.

İyi Parti grubu ibadete açılması planlanan 
Ayasofya için meclise araştırma önerge-
si veriyor. Önerge, Ak Partinin ret MHP ve 
HDP’nin çekimser oyları ile ret ediliyor.

Kısaca Ayasofya siyasi malzeme ve siyasi 
rant aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. 
Şu an mecliste bulunan siyasiler bu konuda 
samimi olmadıkları müddetçe, bu siyasilere 
destek verenler de samimiyetsizliği gördük-
leri halde desteğe devam ettikleri müddetçe 
Ayasofya’yı daha çok tartışırız.

Ayasofya, 
Siyasete Malzeme 

Yapılmamalıdır

Ayasofya’nın ibadete açılması tar-
tışmaları ile ilgili iktidara çağrıda 
bulunan CHP’li Öztrak; “18 yıldır, 
Saray yönetimi ne zaman başı sıkış-
sa Ayasofya’yı ortaya atıyor. 18 yıldır 
iktidardasınız, tek adamın kararına 
bakar iş. Bunu istismar etmeyin, 
bunun üzerinden siyaset yapmayın 
açacaksanız açın” çağrısı ile destek 
vereceklerini söylüyor.

Bayrak PanoramaE D İ T Ö R D E N
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H ü s e y i n  S e z e rBayrak Panorama

İstanbul’un fethi ile kiliseden camiye 
çevrilen Ayasofya 1934 yılında Ba-
kanlar Kurulu kararı ile müzeye dö-
nüştürüldü. Fatihin vakfiyesi de çok 
açık olmasına rağmen Ayasofya’nın 
camiden müzeye çevrilmesi millet 
nezdinde büyük rahatsızlığın oluşma-
sına vesile oldu. Siyasiler muhafazakâr 
kesimin oyları için Ayasofya’yı her 
seçim öncesi gündemlerine alarak 
tekrar cami olarak açacakları sözlerini 
verdiler.  Ayasofya’nın ibadete açılaca-
ğı seçim vaatlerinden ileriye gitmemiş 
seçimlerden sonra unutulmuştu.

Ayasofya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi-
nin yönetim kurulunda Ayasofya’nın ibadete açıl-
ması konusunu bu yıl tekrar gündeme getirerek: 
“Ayasofya’da namaz da kılınır, Fetih suresi de oku-
nur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar ve-
rir” diyerek Ayasofya için yeni bir sayfa açıldı. Yıl-
lardır tek başlarına iktidarda olmalarına rağmen 
şimdiye kadar cami olarak açmayan siyasi iradenin 
şimdi Ayasofya’yı gündeme getirmesi samimiyet 
yerine siyasi rant elde etme girişimi değil midir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Mart 2019 tarihin-
de Tekirdağ’daki mitinginde Ayasofya’nın ibadete 
açılmasını isteyen bir vatandaşa şunları söylemişti:

“Önce Sultanahmet’i doldurun sonra bakarız. 
Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, 
Ayasofya’yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara 
gelmeyelim. Bunların hepsi tezgâh. Biz ne zaman, 
neyi, nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz.”

18 Mart Pazartesi akşamı ise yine bir televizyon 
canlı yayınında Ayasofya hakkında açıklamalarda 
bulunan Erdoğan, ‘camiye dönüştürülmesi’ hak-
kında ‘bunlar da bir tahriktir’ diyerek şöyle konuş-
muştu: 

“Tahrik unsurlarını bozalım diye açıklamasını 
yapmak durumunda kaldım. Orada mesela bir ser-
gi yapıldı, orada Kur’an tilaveti de yaptık. Belli bir 
bölümünde şu anda namaz da kılınıyor. Bunları 
da aşmak bizim için sorun değil aşarız ama geti-
risi, götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam 
doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. O, bizim için 
faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım dünyanın 
çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. 
Acaba bunu söyleyenler, bu camilerin başına ne 
gelir, bunu düşünüyor mu? Şu anda kundaklama 
hareketleri, birçok şeyler yapılıyor. Bunları düşün-
meden, bunların hesabını yapmadan söylüyorlar. 
Kusura bakmasınlar bunlar dünyayı tanımıyor-
lar, muhataplarını bilmiyorlar. Ben bir siyasi lider 
olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kay-
betmedim. İslam dünyasının yükünü çekiyoruz. 
‘Nerede, ne oluyor, ne olabilir?’ Bunların hepsini 
düşünmek zorundayız. Onun için hassas olacağız, 
dikkatli olacağız.”

İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü etkinlikle-
rinde Ayasofya’da birtakım etkinlikler gerçekleş-
tirildi. Fetih suresi ve fetih duası okundu. Önce 
tilavet okundu şimdi sırada beklenen Ayasofya’nın 
ibadete açılması. Bu etkinlikler sonrası Ayasofya 
bu yıl da gündeme bir kez daha gelmiş oldu. Cami 
olarak açılacak mı veya bu girişim sonuçsuz mu 
kalacak bunu zaman gösterecek. 

Milletin beklentisi Ayasofya’nın siyasi rant olarak 
değil Fatihin emanetine sahip çıkmak için asli hü-
viyetine döndürülmesidir. 

Fatih’in Emaneti 
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Türk Tarih Kurumu eski başkanı ve 
24., 25. ve 26. dönem Milletvekili Yusuf 
Halaçoğlu, Habertürk’te Gün Orta-
sı programına bağlanarak Ayasofya 
tartışmalarına ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Daha önce Ayasofya’nın ibadete açılmasına iliş-
kin iki defa soru önergesi verdiğini hatırlatan Ha-
laçoğlu, önergesinin çekilmesi halinde önünün 
açılacağına dair telefonlar aldığını söyledi. Tür-
kiye’de ibadet edilmese dahi açık olan kiliseler 
olduğunu ve çanların çalınmasına izin verildiğini 
belirterek, Avrupa’dan gelen tepkileri eleştirdi. Biz 
buna izin verirken ezanın okunmasına izin verme-
yen Avrupa ülkelerinin Ayasofya’nın ibadete açıl-
masına karşı çıkmasının çifte standart olduğunu 
ifade etti.

Halaçoğlu, “Ayasofya ibadete açılırsa ne olacak. 
Şu an zaten cami. Atılmış sahte imzalar ile burası 
müze yapılmış.” şeklinde konuştu. Canlı yayında 
bir belgeyi de yayınlayan Halaçoğlu, söz konusu 
kararnamedeki Mustafa Kemal Atatürk’ün imza-
sının sahte olduğunu ifade etti. Yusuf Halaçoğlu, 
“Atatürk’ün imzası var, imzada K. Atatürk şeklinde 
imza ama karar Soy Adı Kanunu’ndan önce atıl-
mış.” dedi.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu: Prof. Dr. İlber Ortaylı:

İlber Ortaylı da katıldığı televizyon 
programında Ayasofya’nın politika 
aracı yapılmasının tehlikeli olduğuna 
dikkat çekerek şunları söyledi:

“1934 yılında müzeye çevrilişinde şüphesiz ki bey-
nelmilel tartışmaların etkisi vardır. Bu tartışma 
bugün de sürüyor. Bazı kendini bilmez Hristiyan 
çevreler, burayı kilise olarak kullanmak, burada 
ayin yapmak istiyorlar. Buna ancak gülünür. Böyle 
kimselere alsa yüz verilemez.

Burası 1934 yılında Cumhuriyet hükümeti kara-
rıyla müzeye çevrilmiştir. Burada birtakım göste-
rilere, törenlere gerek yoktur. Kaldı ki caminin bir 
bölümünde de namaz vakitlerinde ezan okunuyor, 
cuma namazı da kılınıyor.

Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılma-
malıdır, tehlikelidir. Bunu karşılayacak gücünüzün 
olması gerekir.”

Ayasofya’yı ibadete kim açmıyor veya 
açtırmıyor?
Ayasofya’nın ibadete açılması her seçim öncesi 

gündeme getirilmesine rağmen bir türlü gerçek-
leştirilememesinin sebebi ne olabilir? 

Ayasofya’nın ibadete açık olmasından kim rahat-
sızlık duyuyor? 

İktidarından muhalefetine varıncaya kadar 
mikrofonu eline alan mecliste bulunan siyasiler 
Ayasofya’da çan sesi değil (şu an çan da çalınmı-
yor) ezan sesi duymak istiyoruz diyor. Hasret sona 
erecek, Ayasofya Fatihin emanetine uygun olarak 
ibadete açılacak, hasret bitecek diyor. Ama icraata 
gelince hasret bir türlü bitmiyor. Neden?

Ayasofya’yı Politika Aracı 

Yapmak Çok Tehlikeli
Sahte Belgelerle Müze Yapıldı

Ayasofya

Bayrak Panorama
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Ülkeye, Bayrağa 
ve Vatana Aidiyet Duygusu 

Verilmeden

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mü-
dürlüğü, Türkiye’ye 3 milyar 261 mil-
yon 500 bin ABD doları (22 milyar lira) 
yatırım yapan 9 bin 11 kişinin Türk 
vatandaşlığı kazandığını açıkladı.

Genel Müdürlüğün yaptığı açıklamada, 26 Tem-
muz 2016’da Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapı-
lan düzenlemeyle Cumhurbaşkanınca belirlenen 
kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların va-
tandaşlık kazanmalarına olanak sağlandığı anım-
satıldı.

Son zamanlarda özellikle Suriye’den gelen sı-
ğınmacılardan sonra gündeme gelen yabancıların 
Türk vatandaşlığına kabulünü ekonomik gerekçe-
lere bağlayıp 250 bin dolar yatırım yapan ev alanın 
Türk vatandaşı olabileceği ilanları yapılmıştı. Bu 
mantık başlangıçta cazip gelebilir ama ileri dön-
melerde mazhzurlarını da beraberinde getirecek-
tir. Vatandaşlığı, para ile satın alınan sosyal bir 
olgu olarak görmemek gerekir. Vatandaş olmanın 
bir aidiyet duygusu olmalıdır. Vatandaşlık verdi-
ğimiz bu kişilerde ülkemize aidiyet duygusu tesis 
edilmiş midir?

Ülkeye, bayrağa ve vatana aidiyet duygusu olma-
yan insanların vatandaşlığa kabul edilmesi ne de-
rece doğru olacaktır?

Vatandaşlık 
Verilebilir mi?

Borçlandırma Ekonomisi İle

Kamu bankalarından Halkbank, Vakıf-
bank ve Ziraat Bankası ev veya taşıt almak 
isteyenlerle, ev eşyalarını değiştirmek 
veya tatile gitmek isteyenlere uzun dö-
nem ödemesiz ve uzun yıllara yayılan 
vade oranları ile kredi verme kampanyala-
rı başlattı. 
Kamu bankalarının her sektörde geçerli bu kam-

panyaları ile vatandaşlar yeni bir borçlanmaya 
teşvik edilmektedir. Sıfır ev veya ikinci elden ev al, 
araba al, evinizin eşyasını değiştir. Alacak veya de-
ğiştirecek bir şey bulamadı isen tatile çık. Tatil ih-
tiyacını erteleme, ailenle birlikte tatilini yap. Sanki 
batan firmanın malları tutanın ellerinde kalıyor, 
yeter ki açıklanan bu kampanyalardan birine sa-
hip ol. Seçilen kampanyaya göre 6 aydan bir yıla 
kadar ödeme yapma sonra da üç yıldan 20 – 30 yıla 
kadar varan ödeme seçenekleri ile borçlan.

Eskiden herkes ihtiyacını önceden belirler gelir 
gider veya gelecek hesaplarını yapar, ödeme gü-
cüne göre bir harcama kalemi oluştururdu. Şimdi 
ekonominin çok güzel olduğunu anlatmak, pembe 
tablolar çizmek için insanların gelecekleri ipotek 
altına alınarak borçlandırılıyorlar.

Kamu bankaları maliyetinin altında açıkladıkları 
oranlarda yaptıkları kredi kampanyaları sonucun-
da zarar edecekler.  Bu zarar da görev zararı olarak 
kayıtlara geçecek. Vatandaşa istihdam alanları aça-
rak, gelirlerini artırarak tüketim yapma tavsiyesi 
yerine gelirlerini kısarak bankalara borçlandırmak 
devletin vatandaşına yapacağı en büyük zulüm-
dür. Devlet vatandaşının borç batağı içinde değil 
refah içinde yaşayacağı tedbirleri alır. Vatandaşı 
borçlandıranlar kısa vade de ekonominin toz pem-
be olmasına kitleleri ikna edebilirler. Uzun vade 
de kaybeden ise hem borç veren hem de borçlanan 
insanlarla birlikte bir millet olur. Borçla gelecekle-
rimizi ipotek ettirerek değil gelirlerimizi artırarak 
yaşamanın yollarını öğrenmeliyiz.

M i l l e t i n  G e l e c e ğ i
İpotek Altına Alınıyor
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/  H a y r e t t i n  D u r m u ş

T E M M U Z ’ U N  K I S A  T A R İ H İ

Güldüren adam Kemal Sunal bu kez ağlatıyordu 
bizi. Açıklanan ölüm sebebi kalp krizi.  

§

Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını bu 
ayda ilan ediyor, komünist manifesto bu ayda ya-
yınlanıyordu. Tomris Uyar ölmüş kimin umurun-
da?

§

Süleymaniye’de askerlerimizin başına çuval 
geçirilirken, Kemaliye Başbağlar’da teröristlerin 
kurşunlarıyla otuz üç can toprağa düşüyordu. 

§

“Dünyaya gözümü yangınla açtım.” diyen ve Ma-
dımak yangınından sağ kurtulan Aziz Nesin iki yıl 
sonra yine Temmuz’da can veriyordu. Türkiye’nin 
ilk kadın valisi Lale Aytaman Temmuz’da başlıyor-
du göreve. Ergenekon sanığı Kuddusi Okkır kan-
sere yenik düşerken, Milliyet’in kurucusu Ali Naci 
Karacan, Hababam sınıfının mucidi Rıfat Ilgaz, 
TİP’li Mehmet Ali Aybar bu ayda ölüyorlardı. İsra-
il Gazze’de katliamlarına bir yenisini ekliyor ve iki 
bin kişi Temmuz sıcağında buhar oluyordu.

§

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu bu ayda 
kuruluyordu. Atatürk’ün eşi Latife Uşaklıgil’in 
dünya yolculuğu paşa hazretlerinden yıllar sonra 
bitiyor, Lübnan’da bin kişi vuruluyordu. Şair Ece 
Ayhan ölüyordu.

Türkler Viyana önlerinde durduktan 
100 yıl sonra Napolyon Mısır’ı işgal 
edecekti. Berlin duvarı utancına daha 
fazla dayanamayıp yıkılacaktı Temmuz 
sıcağında. Gorbaçov’un perestroikası-
na çok az kalmıştı.

Yavuz, mukaddes emanetlerle Mı-
sır’dan dönerken, Barbaros Hayrettin 
Paşa bu ayda deryaları öksüz bırakmış-
tı. Sultan III. Ahmet’le Sultan II. Mah-
mut tacı tahtı bırakıp gerçek yurtlarına 
göçmüşlerdi çoktan. Sultan Reşat da 
bu ayda gidecekti peşlerinden. Nihaye-
tinde I. Cihan Harbi patlayacaktı.

Temmuzun sıcağı ortalığı yakıp kavurmaya de-
vam edecek; Yıldırım Beyazit’in Timur’la Ankara 
önlerindeki cengi fetret devrinin fitilini ateşleye-
cek, Ruslarla Prut ve Pasarofça antlaşması imza-
lanacaktı, Boğazlar anlaşmasından önce. Neyse ki 
Hatay bu ayda katılıyordu anavatana. II. Meşruti-
yetin ilanından henüz seneler geçmişken cihan 
devletimiz paramparça oluyor ancak alacakaran-
lıkta parlayan şimşek misali milletin kurtuluş mü-
cadelesinin temelleri atılıyordu Erzurum kongre-
sinde.

Temmuzun birinde Kandilli Rasathanesi açılı-
yordu. Ne çok deprem haberi verecekti kim bilir? 
Bobin bobin kağıtlara yazılacaktı şehirlerin, köyle-
rin kaderi. 

§

Keriman Halis Türkiye güzeli seçilirken, Halide 
Edip’in eşi ilk sağlık bakanımız Adnan Adıvar’la, 
kahramanımız Kara Fatma dünyasını değiştiriyor-
du. 2 Temmuzda Sivas Madımak otelinde otuz yedi 
can yanıp kül oluyordu.

§

Fransa, Cezayir’in bağımsızlığını tanıyacaktı iş-
galden yıllar sonra. 

§
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§

“Zafer mi, hezimet mi?”diye tartışıladursun 
Cumhuriyetimizin tapu senedi Lozan bu ayda 
imzalanıyordu. Kore’ye asker gönderişimiz, Ata-
türk’ü Koruma Kanununu kabul edişimiz de bu 
aydadır.

§

İlk kadın tiyatrocumuz Afife Jale, Adanalı yazar 
Demirtaş Ceyhun, hemşehrisi “Ay yüzlüm” Murat 
Göğebakan, İran Şahı Rıza Pehlevi, karikatürist 
Oğuz Aral, sinemamızın ağır karakteri Agah Hûn 
iz bırakarak göçüp gitmişlerdi dünyadan.

§

Kıbrıs Türk’ünü bağımsız bir devlete götürecek 
ilk adım atılıyor, onların haklarını garantiye alacak 
Kıbrıs Barış harekâtı düzenleniyordu. Beş parmak 
dağları al bayrağın gölgesi altındaydı artık.

§

Derin acılar yaşayarak Ötüken’den Ankara’ya 
uzun bir yolculuğa çıkan Türk Milleti asırlardır 
gördüğü ihanetlerin bir yenisiyle sarsılmış, savaş 
zamanında bile düşmanın saygı gösterdiği meclis 
binası kendi uçaklarımızla bombalanmış, şükürler 
olsun ki Türk Milleti kendi kaderine el koymuş-
tu. Tanka, topa, mermilere karşı canını siper eden 
isimsiz kahramanların sayesinde şafak ağarırken 
Ankara semalarında bayrak dalgalanmış, büyük 
bir badire atlatılmıştı… Şairin dediği gibi her şey 
“biz yaşarken” olmuştu.

§

Belli ki Temmuz hep sıcak geçecekti… Ne de olsa 
“Karpuz kabuğu denize” düşmüştü artık…

Talat Sait Halman’ın bakanlığında geç de olsa 
Kültür bakanlığımız kuruluyordu. 

§

Amerikan 6. Filo askerleri Dolmabahçe’de deni-
ze atılıyor, İsmet paşanın damadı gazeteci Metin 
Toker’in kalemi yazmaz oluyordu artık.

§

Eski başbakanlardan Nihat Erim Temmuz sıca-
ğında anarşistler tarafından öldürülüyordu. Mah-
zun-i Şerif “Musa isen Turu Sina’n/ Haktan gelmiş 
idi İnan/ Yesin seni yılan çayan/ Erim erim eriye-
sin/ Sürüm sürüm sürünesin” diyeli on yıl bile ol-
mamıştı.

§

Joris ve Haçikyan’ın Yıldız Camii önünde II. Ab-
dülhamit’e yaptığı başarısız suikastın üzerinden 
yetmiş yıl geçmiş, “Ayşe tatile çıkmış” Kıbrıs Barış 
harekâtı başlamıştı. Apollo 11 uzaya gönderilmiş, 
Neil Armstrong Ay’a ilk ayak basan kişi olarak tari-
he geçmişti. Biz Tübitak’ı henüz kurmuştuk.

§

İncil’de söylendiği gibi “Rüzgâr eken fırtına biç-
miş”, Mehmet Ali Ağca Roma’da Papa’yı vurmuş-
tu.

§

Disk Genel Başkanı Kemal Türkler suikasta kur-
ban giderken, gazeteci Örsan Öymen, tiyatro sanat-
çısı Toto Karaca bu ayı beklemişlerdi ölmek için.

§

Kenan Evren devlet başkanı olarak; ilk, orta ve 
liselerde zorunlu din derslerinin okutulacağını bu 
ayda açıklamıştı.
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ABD’deki Irkçılık Olayları İle

“I can not breathe” Olaylara damgası-
nı vuran söz budur; Nefes alamıyorum.                                
George Floyd’a yapılan insanlık dışı 
uygulama; polisin bir zenci vatandaşın 
boğazına bilerek basması ve öldürmesi 
sonucunda doğal olarak insani refleksi 
harekete geçirdi ve olay hem Birleşik 
Devletlerde hem de başkaca ülkelerde 
tepkiyle, protesto ve gösterilerle kınan-
dı.

Polis, bir suçlunun peşinde olabilir. Ama yaka-
lanmış, kaçma ihtimali gözükmeyen ve yalvaran 
bir insana bunca acımasız olmak için ya izahı zor 
bir intikam beslenmeli ya da yine izahı zor bir kor-
ku nöbetine tutulmalı. Yoksa sekiz dakika 46 sani-
ye “Nefes alamıyorum.” diye feryat eden bir insana 
nasıl onu öldüresiye insanlık dışı bir işkence yapı-

lır.
George Floyd, sanıktır. Polisin görevi, sanığı tu-

tuklayıp adalete teslim etmektir. Ondan sonrası 
adaletin işidir. Suçlu mu suçsuz mu olduğu, suç-
lu ise ne kadar suçlu olduğu adaletin işidir. Ama 
görülüyor ki ortada adaleti aşan büyüklükte deva-
sa sorunlar var. Elleri kolları bağlı bir adamın göz 
göre göre öldürülmesinin yanında, onun suçunun 
acaba ne kadarlık bir ağırlığı vardır?

ABD siyahi denen insanların uğradığı ayrımcılık, 
uzun zamandan beri devam eden Irkçı uygulama-
lar acaba bitecek mi? ABD de ırkçı ve polis vah-
şetine karşı çok söz söylenebilir.  Dünyaya insan 
hakları ve özgürlükler dersi vermeye veya trans-
fer etmeye kalkanların, demokrasi ve özgürlükten 
bahsedenlerin ne kadar samimi oldukları yıllar-
dan beri görülmektedir… 

Dünyada gözlerden ırak nice dramlar yaşan-
maktadır hemen her gün Floyd’un akıbetinden 

Dünya Çalkalanırken!
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hafif olmayan. Doğu Türkistan’daki Uygur Türkü, 
Myanmar’daki Arakanlı Müslüman; Tibet’teki, 
Keşmir’deki yerli halk nefes alamamaktadır kendi 
öz yurdunda. 

Floyd’un çırpınışları, aslında sadece kendisi-
nin değil bütün bir insanlık camiasının, canlılar 
âleminin, dünyanın, doğanın çırpınışlarının bir 
yankılanmasıdır. Bugün deredeki kurbağanın fer-
yadıdır; Nefes alamıyorum. Göldeki tatlı su balığı, 
denizdeki deniz balığı aynı travmayı yaşamaktadır: 
Nefes alamıyorum. 

Doğa, dünya, atmosfer nefes alamamaktadır., ne-
den?

Kapitalizmin cenderesinde ezilen insanlık, emin 
olunuz, nefes alamamaktadır. Sosyalizm, libera-
lizm, ne kadar yapay düzen varsa sahte teneffüsle 
insanı yaşattığını sanmakta ama insanlık nefes ala-
mamaktadır.

Afganistan’ın özgür dağlarında nefes almak zor-
laştırılmıştır. Irak’ta, Suriye’de nefes almak izne 
tabidir bugün. Filistin’in sahipleri nefes almak için 
izin almalıdır zoraki misafirlerden. Yemen’in garip 
çocukları, birbirlerinin nefesini kesmektedirler 
efendilerinin keyfi uğruna. Libya’nın kendi kendi-
ne yeten insanları, topraklarının zenginliklerini, 
misafir ettikleri efendileri hortumlasın diye nefes 
alamamaktadır bugün.

Amerika’nın geçmişi ve şeceresi kirlidir. Ame-
rikan iç savaşları hep isyan, sömürü, zülüm ve 
vahşete dayanır. Yıllarca kızıl derililerin yok edil-
mesi, kölecilik ve sömürünün devam etmesi için 
süren güney-kuzey savaşları, asırlardır süren ve 
halen devam eden beyaz zenci mücadelesinin te-
melinde sömürü ve ırkçılık vardır... Çünkü üstün 
ırk özelliğini savunanların, topluma egemen olma 
gerektiği inancına sahip olmaları, Siyonizm’in Ya-
hova’sından, Muharref Tevrat’tan kaynaklanmak-
tadır. Bunlar yeni değil. “Ku Klux Klan”, “Neo fe-
derasyoncular”, “Neo naziler” “Hıristiyan kimliği 
“adı altında hareketler aynı inançları taşıyor. En 
son ortaya çıkan “Alt-righ” hareketi ise anti-semi-
tik (Yahudi düşmanlığı), İslamifobik (İslam’a karşı 
düşmanlık) ve muhafazakâr fikirleri savunuyor.  

ABD tarihi silinmeyecek lekelerle doludur. Sici-
li bozuk ve kabarıktır. Irkçılıktan, sömürmekten, 
gayri insanilikten beslenenlerin sonu hüsrandır. 
“Zulümle abat olanın sonu berbat olur” Amerika 
er geç insani olmayan düşünce ve uygulamaların-
dan dolayı sarsılacak, yıkılmaya mahkûm olacak-
tır...

Irkçılık; insani olmayan, insanlığın problemi!
Yaşananlar karşısında sorumlu kim, insan mı, 

hukuk mu, sistem mi? İnsanı eşit görmeyen inanç, 
hak ve hürriyetlere saygılı olmayan, hukuka da-

yanmayan sistemler er geç çökeceklerdir. ABD’yi 
bekleyen tehlike budur.

Suçlu, adını öğrenmeyi gereksiz gördüğüm beyaz 
polis değildir sadece. Ona nefes kesme cesareti 
veren sistem masum mudur? Ya seyirciler? Işıklı 
camların karşısında uyuşturulan, hipnoz edilen 
kim varsa, onlar, sizler, bizler; suçlu değil miyiz?

Her ırkçı hareket ve tutum, insanlığın ruhunda 
derin yaralar açıyor ve bırakıyor… Irkçılıktan do-
layı vicdanlar ve yürekler yaralanıyor. Tarih içeri-
sinde birçok olaylar meydana gelmiş, her olayda 
insanlık kaybetmiştir. Irkçılığın cehalet ve öfkesine 
ortak olanlar kendi anlayışlarına kurban olacak-
lardır. Ateş ateşi, karanlık karanlığı yok edemez. 
Karanlığın yerini aydınlık, ateşin yerini su almalı-
dır. Toplumların huzuru için sevgi, barış tohumları 
ekilmelidir.

Amerika’da siyahi nüfus için pozitif ayrımcılık 
halen devam etmektedir. ABD’lerinde ayrımcılık 
ve değişim sancıları huzur ve barış ortamını sağ-
layamazsa sonunu hazırlar. Her insani olmayan 
sistem yıkılmaya mahkumdur. Dünyada toplum-
sal huzurun sağlanmasında siyah, beyaz, renk, din 
ayırımı yapılmadan eşit statüde yaşama konusuna 
işlerlik kazandırılmalıdır ki huzurlu barış ortamı 
olsun. 

Adil bir dünya, an dolsun ki, kendiliğinden ku-
rulmayacaktır. Ya sokaklara dökülenler kadar bile 
tepkini –makul ölçüler içinde- ortaya koyamaya-
cak hep seyredeceksin, yaşananlarda olduğu gibi. 
Ya da nefes almaya engel bütün sahte yapılanmala-
rın elinden insanlığı, canlı hayatı, doğayı, dünyayı, 
makro âlemi kurtarmak için gayret göstereceksin.

İnsanı, rejimi tanrılaştırmak hiçbir inançta yok-
tur, insani ve İslami de değildir. Masumları öldür-
me değiştirilmemiş Tevrat’ta, İncil’de de yoktur, 
Kur’an’da da yoktur. İnsanın insanca yaşaması ve 
muamelesi, sömürücüler ve zalimlerce kabul edil-
mediği sürece dünya huzur bulamayacaktır.

İnsanlık, yeni bir Barış Medeniyetine muhtaçtır. 
Bu Barış Medeniyetine George Floyd da onun ne-
fesini kesen de muhtaçtır; siyah da beyaz da. İnsan-
lık muhtaçtır. Belki en fazla da biz muhtacız; anla-
maya, yaşamaya, yaşatmaya.

Dünyada faşizm, sosyalizm, komünizm, libera-
lizm, kapitalizm, kavmiyetçilik, sahte demokrasi 
anlayışları artık tükenmiştir. Allah; bize nefes aldı-
racak, insanlığa ve âleme nefes aldıracak gayrette 
yardımcımız olsun.

İnsanlığa barışı, huzuru, sevgi, hoşgörü, adalet ve 
hürriyetleri, tarihte olduğu gibi Türk İslam mede-
niyeti getirecektir... Bu yoldaki çalışmalar önemli 
ve değerlidir.
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/  A h m e t  K a r a 

Hamaset İle Gerçeklerin Üstü Örtülmüyor

Türk milleti, iktidar ve muhalefet ara-
sında gerçekleşen muvazaalı siyaset 
oyunu ile oyalanırken milletimizin 
maddi varlıkları gayri milli sermaye ta-
rafından sömürülmekte, inancı dejenere 
edilmekte, büyük bir ahlaki ve sosyal 
buhran ilmek ilmek tüm yurt sathına 
yayılmaktadır. Söylemler milli, kavram-
lar İslami, insanlarımızda da şabloncu 
bir değerlendirme hâkim olunca ma-
alesef gerçekler görülememektedir. 
Gerçeklerin görüldüğü andaki son 
pişmanlığın fayda vermeyeceği unutul-
mamalıdır. 

Duyarsızlaşmaya dair geliştirilmiş meşhur kur-
bağa metaforu vardır. Kurbağa sıcak suyun içine 
atılır. Ardından kurbağa türe özgü çevik hareke-
tiyle fırlayarak sudan kaçar. Asıl deneyde kurbağa 
oda sıcaklığında suyun içine konulur ve su yavaş 
yavaş ısıtılır. İlginç bir şekilde kurbağa yükselen sı-
caklığın farkına varmaz ve haşlanarak ölür. 

Kurbağa misalindeki gibi milletler kendi değer-
lerine açıktan yapılacak sözlü veya fiili saldırılara 
hemen tepki vererek kendilerini korumaya alırlar. 
Ama saldırı sinsi olursa yok oluşa doğru olan gidiş 
adım adım gerçekleşmiş olur. 

Orhun Abidelerinde Bilge Kağan’ın Türk Mille-
tini uyaran cümleleri bugün de geçerlidir. Tarihin 
sayfalarına ibretle bakıp hatalardan ve başarılar-
dan dersler çıkarmalıyız.

Şu an İktidarda bulunan Ak Parti yirmi yıla ya-
kın bir süredir tek başına iktidarda bulunmaktadır. 
Cumhuriyet tarihinin sürekli olarak iktidarda ka-
lan tek siyasi partisidir. İktidara gelirken verdikleri 
“yolsuzluk, yoksulluk ve yasakla” kararlı mücadele 
sözü ne kadar gerçekleşmiştir? Verilen bu sözler-
den bugün geldiğimiz noktada eser kalmış mıdır? 

Kâğıt üstünde her şey dört dörtlük işliyor. İstatis-
tikleri iktidarın istediği doğrultuda açıklamayan-
lar görevden alınarak, yerlerine gönüllerine göre 
açıklama yapacak birileri getiriliyor. Rakamlar ile 
vatandaşın yaşadığı gerçekler birbirini doğrula-
mıyor. Maça çıkan boksör rakibinden aldığı yum-
ruklarla kafa gözü dağıldığı halde hocasının moral 
için söylediği: “Çok güzel dövüyorsun. Böyle de-
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vam et, maçı kazanacaksın.” telkinlerine karşı bok-
sörün: “Hocam tamam. Ben onu dövüyorum da 
beni kim dövüyor?” dediği gibi biz de rakamlarla 
vatandaşın gözünü boyayanlara soralım: Pandemi 
sürecinde sıkıntıya girmeyen, daralmayan tek ülke 
biziz, onlarca ülkeye yardım yaptık, diyorsunuz 
ama sıkıntıya düştüğünü söylediğimiz ülkelerden 
borç istiyorsunuz. İşsizlik rakamlarının azaldığını 
açıklıyorsunuz, İŞKUR’un önünde asgari ücretle 
de olsa iş arayan insanların sayısı her geçen gün 
artıyor. Asgari ücret yoksulluk rakamlarının çok 
çok altında… Kısaca hamaset ile her şeyimiz dört 
dörtlük ama gerçekler bunun tam tersi.

Tümgeneral Mehmet Dişli’nin 
emekliliğine kim engel oldu?
Dört yıldır FETÖ ile yatar FETÖ ile kalkar olduk. 

Askerinden polisine, esnafından memuruna kadar 
yüz binlerce kişi soruşturma geçirdi, tutuklandı 
FETÖ’nün tüm ayakları açığa çıkarıldı her ne hik-
metse bir türlü siyasi ayağı bulunamadı. 

Ak Partiden ayrılarak yeni parti kuranlar eski 
defterleri açarak ağızlarındaki baklaları çıkarma-
ya başladılar. Bakalım açılan eski defterler siyasi 
ayağı bulmada yardımcı olacak mı? Eski Başbakan 
Davutoğlu’nun: “15 Temmuz darbe girişiminin kilit 
isimlerinden biri olan ve tutuklanarak ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası verilen eski Tümgeneral 
Mehmet Dişli’nin kesinlikle emekliye sevk edilme-
si konusunda ben de MİT Müsteşarı da çok ısrarcı 
olduk. Bunu MİT’ten gelen bir rapor üzerine söy-
ledim. Son geceye kadar Dişli’nin emekliye sevki 
söz konusuydu ama son gece kimler devreye girdi 
de emekli listesinden çıkarıldı” şeklinde bomba id-
dialarda bulunması dikkat çekici değil midir? 

Dişli’nin darbe sonrası Genelkurmay başkanı 
Akar ile birlikte helikopterden inmesi de dikkat 
çeken bir olay olarak hafızalarda durmaktadır.

Silahlı kuvvetlere bilgi verilmesin 
talimatı mı verildi?
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İl-

ker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer de telefonla bağ-
landığı TV yayınında eski MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan’ın 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komis-
yonu’na verdiği ifadede, hükümetten FETÖ’cüler 
dâhil olmak üzere silahlı kuvvetlere bu konuda 
bilgi verilmemesi, talimatı aldıklarını söylediğini 
belirtti. 

MİT’in raporu ve Başbakanın ısrarına rağmen 
darbe girişiminin en önemli aktörlerinden birisi 
bilerek mi bilmeyerek mi korunmuştur? Emekliye 
sevk edilmemesinde kimlerin rolü olmuştur?

İlker Başbuğ’un avukatının iddiası doğru mudur? 
Doğru ise MİT’in belirlediği bu isimler Silahlı 
Kuvvetlerden neden saklanmıştır?

AKP Tanıtım ve Medya Başkan 
Yardımcısından FETÖ itirafı
AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre 

Cemil Ayvalı’nın, CNN Türk’te yayınlanan “FE-
TÖ’de Siyasi Ayak’ tartışmasında kullandığı ifade-
ler bir itiraf değil midir? Ayvalı diyor ki:

“İktidara geldiğimde sanki kendi kadrolarım var-
dı da çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi 
girdim? Hayır. Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek 
vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine 
kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kal-
dık.”

Ayvalı bu açıklamasından sonra istifa ederek 
köşesine çekildi. Davutoğlu ve Sezer’in iddiaları, 
Ayvalı’nın itirafları üzerine Cumhuriyet savcıları 
görevleri gereği dava açarak hain darbe planının 
perde arkasını aralamaları gerekmiyor mu? FE-
TÖ’nün siyasi ayağı için bu açıklamanın üzerinde 
ciddi olarak durulması gerekmez mi?

Türkiye’de kaynaklar şu an sadece belli kesimlere 
aktarılıyor

Eski Başbakan Davutoğlu, Kamu-Özel İş Birliği 
ile yapılan hazine garantili ihaleleri de eleştirerek; 
Rusya ile girilen yeni ilişkiler nedeniyle hiçbir kar-
şılık alınmadan Akkuyu’ya vergi muafiyeti tanındı-
ğını iddia ederek şunları söyledi: 

“Hedefim görev süremin ikinci üç ayında imar 
yasası, siyasi etik yasası, ihale yasasının değişimi-
ni sağlamaktı. Özellikle ihale yasasına doğrudan 
müdahale edecektim. Tabii şimdi olduğu gibi 
‘oraya-buraya verin’ diye değil, şeffaflaşması için. 
İhalelerde neler döndüğünü görüyordum. Bir di-
ğer müdahale çabam Akkuyu Nükleer Santrali 
için oldu. Rusya ile girilen yeni ilişkiler nedeniyle 
hiçbir karşılık alınmadan Akkuyu’ya vergi muafi-
yeti tanındı. Bunun ekonomiye bedeli ağır oldu. 
Vergi istisnası olacaksa o zaman başka kalemlerde 
indirim olsun dedim, başarılı olamadım. Zaten o 
günlerde parti içi darbe süreci yaşadım. Hep söy-
lüyorum demokrasi olmazsa oligarklar oluşur. 
Türkiye’de kaynaklar şu an sadece belli kesimlere 
aktarılıyor.”

Sayın Davutoğlu ve Babacan acaba köprü, otoyol, 
havaalanı ve şehir hastaneleri ile ilgili bildiklerini 
de açıklayacaklar mıdır?

Davutoğlu ve Babacan icranın başında iken gör-
dükleri bu hataları neden o zaman gündeme geti-
rerek millete bunları anlatma ihtiyacı hissetmemiş 
de bugün açıklama gereği duymuşlardır?

Siyaset yeniden şekillenirken oyun kurucular 
yeni bir oyunun mu peşindeler. Milletimiz uyan-
malı, gerçekleri görmeli yaldızlı lafların peşine ta-
kılarak geleceği üzerine oynanan oyunlara müsaa-
de etmemelidir.
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/  M u s t a f a  G ö k t e k i n

Fıkra bu ya; Stalin yerine geçen Nikita 
Kruşçev iki mektup bırakmış. Bu mek-
tupları açma çok sıkıştığında birinci 
mektubu aç, bütün imkânların tüken-
diğinde ise üçüncü mektubu aç diye 
vasiyet etmiş!
 Kruşçev bir süre sonra öylesine sıkış-
mış ki birince mektubu açmak zorun-
da kalmış! Mektupta “ Olanlardan beni 
ve benim dönemimi suçla!” yazıyor-
muş. Kruşçev, Stalin dönemini yerden 
yere çalmaya başlamış ve bütün suçu 
Stalin’e yıkmış. Biraz rahatlamış, yöne-
tim nefes almış.
Bir süre sonra Kruşçev yine sıkışmış 
ve her şey bitti dediği anda ikinci 
mektubu açmış, mektupta; “Hemen iki 
mektup yaz.” yazıyormuş!

Ayasofya’yı Açmak

Küçülen Ekonomi…
Ülkemizde ekonomi kötüye giderken; birden 

bire bütün dünyada olduğu gibi korona virüs be-
lası ile baş başa kaldı. Kötü olan şartlar daha da 
kötüleşti ve ehil ellerde olmayan ekonomik yapı 
gittikçe çözülemez soruna, kurutulamaz bir batak-
lığa dönüştü. Hesapsız yapılan harcamalar, bütçe 
de olmayan ödemeler ve ülkenin sırtına yük olan 
müşteri garantili otoyollar, köprüler ve hastaneler 
hazineyi iyice boşalttı. Müşteri sözleşmeli yerlerin 
Osmanlı’nın son zamanlarındaki “Duyun-u Umu-
miye” den hemen hiçbir farkı kalmadı.

Ekonominin, sanayinin ve hizmet sektörünün 
çarklarının virüs nedeniyle iyice yavaşlaması da 
her şeye tuz biber oldu. İşsizlik aldı başını gitti. 
Kapıya dayanan borçlar, sokakları dolduran işsiz-

veya Mektuplar Açmak

https://tr.wikipedia.org/wiki/Nikita_Kru%C5%9F%C3%A7ev
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nikita_Kru%C5%9F%C3%A7ev
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ler ordusu! Buda yetmezmiş gibi işsizlerin, yoksul-
ların devletten yardım beklemesi, batılı ülkelerin 
vatandaşları için açıkladıkları yardım paketlerinin 
büyüklüğü hükümeti iyice darboğazın içine soktu.

Gerek hükümetin ve gerekse devletin kurumla-
rının rakamlar üzerinde oynayarak; bütün zengin 
devletler küçülürken; -hangi mantıkla olduğu bi-
linmez- ülkemizin birinci çeyrekte 4,5 oranında 
büyüme teraneleri, enflasyon üzerindeki oynanan 
rakam oyunları da vatandaşın ikna edilmesine yet-
medi.

İti̇bardan Tasarruf Olmaz da 
Neyden Olur?
Devletin başında tek adam görüntüsü veren ve 

bunun bazen kendi sözleri ile de ifade eden Sayın 
Erdoğan ve Maliye Bakanı’nın beyanları ekonomi-
nin çarklarının dönmesine yetmediği gibi; kendi 
vatandaşlarının mağduriyetine rağmen, sözüm ona 
110 ülkeye yapılan yardımlar vatandaş vicdanında 
mâkes bulmadı. Çünkü kendi insanının ihtiyaçları 
varken başkalarının rahatlatılması insanımızı 
üzdü.

Vatandaşa, sanayiciye ve esnafa verildiği söyleni-
len desteklerin destek olmaktan öte borç eteleme 
ve kredi vermek suretiyle yeni borçlanmalar oldu-
ğu herkesçe görüldü ve verilen rakamların hayal 
ötesi rakamlar olduğu, aklı eren herkes tarafından 
açıklandı. Buda yetmezmiş gibi beyanlarını des-
teklemek için TV reklamları çaresiz insanları ağla-
nacak halimize güldürdü.

Ele geçen, cebe giren, mutfağa yansıyan bir şeyin 
olmaması TV ekranlarından yapılan açıklamaları 
anlamsızlaştırdı. İnsanlar kendi kendilerine ko-
nuştuklarının dışında birde seslerini yükseltmeye 
başladılar. Kim ne derse desin, hangi konuyu gün-
deme getirirseniz getiriniz insanlar hamaset iste-
miyor; kendi gerçeğine bakıyor. Hamasete pirim 
vermiyor ve İktidarın oyları hayal edemeyecek-
leri kadar düştü. Nerede ise iktidarın muhalefeti 
yine kendi içinden çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde 15 
Temmuz gazileri kendilerine ödenmesi gereken 
paraların ödenmemesini protesto eden toplantıları 
Çalışma Bakanlığının hemen yanı başında yapıldı. 

 Muhalefette bulunan meclis partilerine gelince; 
onlarında İktidar partisinden pek bir farkı yok. 
“Hasan kasap, kasap Hasan” misali gerçekten so-
runların çözümünü bilenlerin vatandaşlarımızla 
buluşmasının önüne geçmek için onlarca, fason, 
benzer partileri çıkardılar ve çıkarmaya devam edi-
yorlar. Sorunları çözecek partinin yerine koyduk-
ları birçok parti yetmezmiş gibi; yüzlerce binlerce 
engel koydular, tıpkı iktidar partisi gibi.

50 yılı aşkın bir zamandır ülkenin sorunlarına 
çözümler üreten, iktidarları uyaran, yanlışların 
düzeltilmesi için samimiyetle uyaran ve her se-

çimde milletten ruhsat isteyen “Millet Partisi” ve 
düşüncesi ya fasonları arasında gölgelenmeye ça-
lışıldı ya da seçimlere girmesi engellenerek vatan-
daşın gözünden uzakta tutuldu. Gerçekten meclise 
girerek muhalefet yapmasına bile izin verilmedi. 
Fasonları tarafından düşünceleri, çözüm yolları 
vatandaşa kendi fikirleri imiş gibi anlatıldı fakat 
icraata gelince; uygulanmadı veya kötü taklitleri 
uygulandı o da çözüm olmadı.

Suçlar İktidarda Olan Muhalefetin(!)
Politikaları ile iktidara yön veremeyen, yöneteme-

yen muhalefetinde büyük payı vardır. Muhalefet 
gerçek anlamda muhalefet yapmış, yapabilmiş ol-
saydı ülke bu kadar kötü yönetilemezdi. Eğer ger-
çekten muhalefet kendini savunmak yerine; yanlış 
yönetimleri ve çözüm yollarını gerçek anlamda 
halka anlatabilmiş, mecliste gerçekten gündeme 
getirebilmiş olsaydı, yapılmayan ve yapılamayan-
ları halka, millete getirmiş olsaydı, elbette hükü-
mette kendine çeki düzen verme gereği hissederdi.

Tıpkı Stalin-Kruşçev fırkasında olduğu gibi sıkı-
şan hükümet bütün suçların müsebbibi olarak ya 
muhalefeti gösteriyor veya milletin sinir uçlarına 
dokunan gündemler icat ediyor. Millete neye mal 

Samimiyet; İllaki Samimiyet

Ayasofya için 1934 yılından bu yana 
millet, bu konuda hassas olanlar; 
“Ayasofya ibadete açılmalıdır.” diye-
rek; binlerce beyanat, yüzlerce gösteri 
yaptılar. Bu beyanat ve gösterileri 
yapanların bir kısmı da bugün iktidar-
da olan Sayın Erdoğan ve arkadaşları! 
Nerede ise 18 senedir iktidarda ve 
sıkışana kadar bu konuda hiçbir adım 
atmadı. Danıştay kararı bekliyor. Bir 
kalemde onlarca kanun çıkaran İkti-
dar partisi Ayasofya’yı ibadete açmak 
yerine kullanmayı tercih ediyor. Çünkü 
çözüm unutulup giderken, mağduriyet 
her zaman pirim yapıyor.

Bu kadar tantana çıkardıktan sonra  
Ayasofya ibadete açılsa bile ülkemizin 
ne gibi sıkıntılar yaşayacağını bilemi-
yoruz. Egemen milletler bu konuları 
tartışmaz. Milletinin vicdanı ne söylü-
yorsa yapar ve geçer.
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olacağına bakmadan! Bugünlerde de; “Çavbella 
suçluları” bulunmuş ve hesabı sorulmuş gibi unu-
tulup gitti. “Ayasofya ibadete açılsın mı açılmasın 
mı?” Tartışmasına gündemde tutmaya çalışıyor-
lar. İşi bitince o da unutulup yerini alacak. Netice 
olarak da muhalefet görevi imiş gibi; ortaya atılan 
topa herkes şut çekmeye çalışıyor. Yani milletin 
gerçek gündemi ile ilgilenen yok. 

Samimiyet; İllaki Samimiyet
Ayasofya için 1934 yılından bu yana millet, bu 

konuda hassas olanlar; “Ayasofya ibadete açıl-
malıdır.” diyerek; binlerce beyanat, yüzlerce gös-
teri yaptılar. Bu beyanat ve gösterileri yapanların 
bir kısmı da bugün iktidarda olan Sayın Erdoğan 
ve arkadaşları! Nerede ise 18 senedir iktidarda ve 
sıkışana kadar bu konuda hiçbir adım atmadı. Da-
nıştay kararı bekliyor. Bir kalemde onlarca kanun 
çıkaran İktidar partisi Ayasofya’yı ibadete açmak 
yerine kullanmayı tercih ediyor. Çünkü çözüm 
unutulup giderken, mağduriyet her zaman pirim 
yapıyor.

Bu kadar tantana çıkardıktan sonra  Ayasofya iba-
dete açılsa bile ülkemizin ne gibi sıkıntılar yaşaya-
cağını bilemiyoruz. Egemen milletler bu konuları 
tartışmaz. Milletinin vicdanı ne söylüyorsa yapar 
ve geçer.

İngiliz, korona ile ilgili yardım gönderdiğimiz 
İngiliz. Hazinemize ait 459 ton altınımızın teslim 
ettiğimiz İngiliz, iktidarınız döneminde madal-
yalar alığınız İngiliz yakınlarda Rumlar lehine 
çözülmediği için çözülemeyen, çözümsüz hale 
gelen Kıbrıs’ta 200 kilometre toprağı Rumlara 
peşkeş çekti. Hükümetimizden ses, seda yok. 
Tıpkı 18 adanın Yunan tarafından işgalinden sonra 
sesimizin çıkmadığı gibi.

Libya’da Son Durum…
Devletimiz Libya kara sularında bayrak gösteri-

yormuş. Göğsümüz kabarır. Bu bayraklar Kıbrıs’ta, 
işgal edilen egede de gösterilsin ki, devletimizin 

gücü ile iftihar edelim. 
Libya’da yükün büyüğünü çekerken, kimse eli-

ni taşın altına koymadığı halde Basının ifadesi 
ile Darbeci Hafter güç kaybetmeye başlayınca 
arkasında bulunan güçler Birleşmiş Milletler dâ-
hil ateşkes istemeye başladı. Devlet adamlarımız 
da ABD ile aynı kanaatleri paylaşmanın yolunda. 

Türkiye birilerinin dümen suyunda gidecekse, 
niye bu kadar risk ve yük aldı, askerini şehit verdi? 
Bizim insanımız ve kaynaklarımız sebil mi? Tür-
kiye’nin aleyhine olursa Hafter’i destekleyecekler, 
Türkiye başarılı olup, itibar kazanınca biz onların 
dümen suyuna gireceğiz. Böyle bir dış politika olur 
mu? 

Hükümetimiz lütfen mektup açmaktan vazgeçsin 
ve işi ehline verilmesi için demokratik nizama 
geçişin yollarını açsın. Hükümet oy kaybediyor 
hatta muhalefetteki partiler oy kazanıyor da 
olabilirler. Değişen bir şey olmaz işi ehline 
vermediğiniz takdirde “Millet için yerin altı üstün-
den hayırlı.” Olacaktır. 

Suriye Ve Kıbrıs…
Yanlış politikalar sebebiyle Suriye bataklığında 

debelenirken, Kıbrıs’ta kaybettiklerimizin hesabı-
nı yapan bile yok! Kaldı ki ülkeniz insanları sıkıntı 
içinde kıvranıyor ve sizin zaten yetersiz ve zor da 
olan sanayinizin nerede ise yarıya yakın çarkları 
durmuş! Siz hala hayal kuruyor ve hamasi sözlerle, 
afaki laflarla halkın karnını doyurmaya çalışıyor-
sunuz. Lafla karın doymuyor Muhterem Efendiler. 
Karın doyurmak için ekmek gerekir ekmek, ekmek 
içinde üretmek!

Yeni Bilim Kurulları Kurulmalı
Hükümet mademki seçime gitmeyecek! -hoş git-

se ne var gitmese ne var.- Hani korona ile ilgili bir 
bilim kurulu kuruldu ya; ekonominin düzeltilmesi 
için de yeni bir ekonomik bilim kurulu kurmalı. 
Hatta dış politikadaki yanlışların düzeltilmesi için 
de bir bilim kurulu kurmalı. Sosyal adaletin tesisi 
için, hukuk müessesesinin korunması ve kurulma-
sını denetleyecek bir kurul da kurmalıdır. Bilim 
kurulları, Sayın Erdoğan’ın ve hayal dünyasında 
gezen Sayın Maliye Bakanının, diğer sayın bakan-
ların bozduklarını kendilerine ikaz etsin ve düzelt-
sinler, doğrusunu göstersinler.

Hani bir şarkıcı vardı meşhur olmuş bir şarkı-
sında; Ben sizin babanızım ben ne dersem o olur(!)” 
diyordu ya! Devlet, devlet adamlarının “ben ne der-
sem o olur.” mantığıyla ve sıkışınca mektup açarak 
devlet yönetilmez. Devlet yönetmek bilgi işidir. 
Devlet yönetmek ehliyet işidir ve işi ehline vermek 
işidir. Bir işi başaramadığınızda işi ehline vermek-
te erdemdir.

Bizden söylemesi…

50 yılı aşkın bir zamandır ülkenin 
sorunlarına çözümler üreten, 
iktidarları uyaran, yanlışların 
düzeltilmesi için samimiyetle uya-
ran ve her seçimde milletten ruhsat 
isteyen “Millet Partisi” ve düşüncesi 
ya fasonları arasında gölgelenme-
ye çalışıldı ya da seçimlere girmesi 
engellenerek vatandaşın gözünden 
uzakta tutuldu. Gerçekten meclise 
girerek muhalefet yapmasına bile izin 
verilmedi. 
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/  A l i  B a k ı m

MÜCADELECİ KİMDİR?

Bir sevdadır, özlemdir, aşktır Müca-
deleci olmak. Bir kutlu davanın yiğit 
ve kahraman neferi olmak. Huzurun, 
mutluluğun, adaletin hâkim olduğu 
kutlu çağların müjdecisidir Mücadele-
ci olmak. 

Bu dava, bir milletin var oluş mücadelesinde, Hak-
kın ve hakikatin safında yer alıp, milletimiz yaşayacak 
düşmanları kahrolacak diyebilmektir. İç ve dış millet 
düşmanlarının, Sömürüye, haksızlığa, adaletsizliğe, 
ahlaksızlığa, zulme, cehalete dayalı düzeni karşısın-
da, dik duruşunun adıdır Mücadelecilik. 

Aziz milletimizi tehdit eden, her türlü olumsuz ve 
çetin problemler karşısında, asla ve kata umutsuzlu-
ğa düşmeden, “Zafer Hakkın ve Hakka İnananların-
dır, İman Et Mücadele Et Zafer Senindir” diyen yiğit-
lerin otağıdır Mücadelecilik. 

Mücadeleci olmak, bozulan, dejenere olan, yok edi-
len sosyal hayatımızdaki erdemlerimiz karşısında, 
milli ve manevi değerlere bağlı, İslam’a saygılı yeni 
bir şahsiyetin inkılabı, inşası, imarı ve ıslahı için ça-
balamak demektir.

Mücadeleci olmak bir olmak, birlik olmak, diri ol-
mak, güçlü olmaktır. Bir otağ etrafında birleşmek, bir 
ocak içinde yer almaktır. 

“Bu Ocağın Adı Yeniden Millî 
Mücadeledir”
İşte Yeniden Milli Mücadele Hareketi, Türk Mille-

tinin varlık ve beka davasında bir zaruretin tezahü-
rü olarak ortaya çıkmıştır. Millet sevdalılarının güç 
birliği ettiği bu hareket, çile ve dava adamı Aykut 

Edibâli ve bir grup değerli arkadaşları tarafından Af-
yon’da doğmuş, Konya’da filizlenmiş, kısa süre için-
de Anadolu’nun her köşesinde taltif, takdir ve destek 
bulmuştur. Bugün, bu hareketle bir şekilde tanışmış, 
davanın içinde bulunmuş, fedakarlık yapmış herkes, 
‘Ben Mücadeleciyim’ demekten gurur duyar, övünür 
ve bir şekilde geçmiş hatırasını yad eder. 

Benim de hatıralarım var elbet, 70’li yılların ilk ya-
rısında, Tokat’ta tanıdığım bu davada, İsmail Hakkı 
Çıttır ağabey ve memleketim olan Gaziantep’te, tanı-
dığım ve her ikisi de rahmetli olan Bekir Sıddık Yavuz 
ve Mehmet Emrullah ağabeyler hayatımı şekillen-
diren muhteşem insanlar olmuşlardır. Yoğunlukla 
Tokat, Gaziantep, Konya ve Ankara’da doya doya ya-
şadığım bu kutlu dava sebebiyle, Ankara’da muhte-
rem insan, büyük dava adamı Aykut Edibali ağabeyle 
tanışma fırsatı buldum. Sonraki yıllarda kızımı kas-
tederek, “Meryem annemize selam söyle” deyişini de 
hiç unutmadım.

Yeniden Milli Mücadele Hareketi, 1984 yılında Isla-
hatçı Demokrasi Partisi ile siyasi hayatımıza katılmış 
oldu. Teşkilat kurma çabalarımızı o günleri yaşayan 
bilir. Tıpkı Mücadele mecmuası sattığımız yıllardaki 
heyecanımız gibi, bölgem olan Hatay’ın ilçe ve bel-
delerinde partinin teşkilâtını kurmaya çalıştık ve ar-
kadaşlarımız adeta destanlar yazdı. Daha sonra par-
tinin adı Millet Partisi oldu.

Birçoklarının yaptığı gibi Yeniden Milli Mücade-
le Hareketi, IDP ve Millet Partisinin önüne konulan 
engellerden, entrikalardan ve Bizans oyunlarından 
bahsetmeyeceğim. Zira bu 300 yıldan beri süregelen, 
Türk insanına reva görülen, bu milletin gerçek evlat-
larını yok etme ihanetinin bir parçası olduğundan 
hiç şüphem yoktur.

Mücadele Devam Ediyor
Güne gelelim. “Milletim Uyan” diye yeni-

den haykıralım. Eğer bu davadan nasiplen-
diğini iddia eden ve “İdealim, düşüncem, 
ıstırabım budur” diyen millet Evlatları 
varsa, yüreğinde az da olsa “vefa” duygusu 
taşıyorsa, buyursunlar; lider de yerinde, 
dava da yerinde, teşkilat ta yerindedir. 

Gelin şu dünyada, fani ömrümüzü bu şerefli, bu 
kutlu davaya hasredelim. Bir olalım, birlik olalım, 
diri olalım. Kardeşliğimizi ilan edelim.

Aksi takdirde, vallahi de, billahi de, tallahi de he-
sap günümüz çok çetin olur. 

Birliğin adresi Mücadele Birliği’nin kurucusu, 
muhterem ağabeyimiz Aykut Edibâli’nin Genel 
Başkanlığını yaptığı Millet Partisi’dir.
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/  İ b r a h i m  H a l i l  S i p a h i

Ayasofya’nın Hukuksuz Olarak 
Mü z e  O l u ş u

Ayasofya ilk defa, ahşap kilise olarak, miladi 360’da yapılmış, 404’de bir ayaklanma-
da yakılmıştır. 416’da tekrar inşa edilmiş, 532 de yine yakılmıştır. 537’de ufak kubbeli 
bir halde inşa edilmiş, 561’de ise bugünkü kubbesi büyütülmüş, içerisi de son derece 
kıymetli altın ve gümüş gibi eserlerle tezyin edilmiştir. 4. Haçlı seferi, İstanbul’u zapt 
edince, Ayasofya, şehrin bütün zenginlikleri gibi, tamamen yağma edilmiş, harabeye 
çevrilmiştir. 1261’de Bizanslılar, şehri Frenklerden geri alınca, kiliseyi tamir etmişlerdir. 
1346’da büyük kubbe çökmüştür. 1356’da yeniden yapılmıştır. 1402’de kilise tamamen 
haraptı ve kubbe kısmen çökmüştü*. Fatih, 1453’de İstanbul’u fethettiğinde Ayasofya 
harap haldeydi.    

*- Kastil Krallığı Elçisi Cılajivo’nun Seyahatnamesi
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Ecdadımızın âdetine göre, bir şehir feth olundu-
ğunda, fethi yapan hünkâr veya kumandan, ancak 
cuma günü şehre girer, o zamana kadar mahallin 
cami haline çevrilen en büyük kilisesinde, Cuma 
namazını eda ederdi. Fatih Sultan Mehmed de 30 
Mayıs Cuma günü şehre girdi. Ayasofya kilisesi 
temizlenmiş, kubbenin sağlam kalmış kısmının 
altı namaz kılınacak hale sokulmuş, muvakkat bir 
mihrab oturtulmuştu. Akşemseddin Hazretlerinin 
imametinde, Fatih Sultan Mehmet Cuma namazı-
nı kılmıştı. Bu andan itibaren artık Ayasofya kilise-
si, Ayasofya Camii olmuştu.

19. yüzyıla kadar, her bir hünkârın zamanında ge-
rek camiin ibadethane kısmına gerek binanın di-
ğer bölümlerine, avlusuna bahçesine, birbirinden 
nefis Türk mimari, eserleri eklenmiş, bina tama-
men bir Türk sanat abidesi olmuştur.*

1935 yılı başlarında “geçici olarak” 
ibadete kapatıldı
19. yüzyıl sonlarına doğru başlayan Osmanlı top-

rakları ile birlikte birçok eser sınırlarımız dışında 
kalırken. Başta Ayasofya olmak üzere sınır için-
dekiler de diğer mabetlerimiz gibi bakımsız ve 
harap hale düşmüştü. Cumhuriyetin ilanından ve 
devletin biraz toparlanmaya başlamasından sonra, 
Ayasofya’nın da restorasyon ve tamirleri düşünül-
müştür. 

Maarif Vekili Abidin Özmen (09.7.1934). İstan-
bul’a gelmiş, teftişleri sırasında Ayasofya’yı da gez-
mişti. Ayasofya’nın ibadet mahali dışındaki kısım-
larının perişan halini görmüş ve bu yerlerin ihya 
edilip bir müze halinde halka açılmasının faydalı 
olacağını düşünerek fikrini Atatürk’e açmıştır. Ata-
türk, konunun bir uzman heyetçe incelenmesini 
emretmiş.**

1 Şubat 1935’de restorasyon çalışması nedeni ile 
geçici olarak ibadete kapatılan Ayasofya Cami, bir 
daha ibadete açılmamış ve halen müze olarak kul-
lanılmaktadır.

Tarihçi ve milletvekili Prof. Yusuf Hallaçoğlu; 
Ayasofya Atatürk’ün imzası taklit edilerek müzeye 
çevrildiğini iddia ediyor. Ayasofya’nın tekrar cami 
olarak ibadete açılması için TBMM Başkanlığı’na 
teklif veren Hallaçoğlu, söz konusu karara ilişkin 
iki tarihi belgedeki Atatürk imzalarının farklı ol-
duğunu Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de doğru-
ladığını kaydetti. Halaçoğlu, konuya ilişkin ilk kez 
günışığına çıkan belgeler bulunduğunu belirtti. 
Halaçoğlu “Ayasofya Atatürk’ün imzası sahte şekil-
de taklit edilerek hukuksuz şekilde müzeye dönüş-
türülmüştür. Müze olarak kullanılamaz” diyor.

*- İstanbul Ansiklopedisinin 3. cilt, Ayasofya maddesi.
**- Osman Ergin, “Muallim Cevdet” (1937) isimli eserinin 
105-107. sahifelerinde anlatır

Hukuksuzluk söz konusu
Ayasofya’nın 24.11.1934 tarih ve 2/1589 sayılı Ba-

kanlar Kurulu kararı ile müze haline getirildiğine 
dikkati çeken Halaçoğlu;

“Bu karar Resmi Gazete vb. devletin hiçbir resmi 
yayınında yayınlanmamış, bununla ilgili herhangi 
bir kayda da rastlanılmamış. Başbakanlık Mevzua-
tı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
07.06.1995 tarihinde, Ayasofya Kararnamesi’nin 
Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmadığına 
dair verilen bir dilekçeye 14.06.1995’te Genel Müdür 
Özgür Erkman imzası ile ‘24.11.1934 tarih ve 2/1589 
sayılı Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete ’de 
yayımlanmadığı tespit edilmiştir’ cevabı veriliyor. 
1924 Anayasası’na göre de bugünkü anayasaya göre 
de tasarı, teklif ya da kararnamelerin, yasa ya da 
KHK olabilmeleri için Cumhurbaşkanı’nın ona-
yından sonra Resmi Gazete’de yayımlanmaları 
gerekiyor. Ama Ayasofya için böyle bir durum söz 
konusu değil. Burada açıkça hukuksuzluk var.” 3 
gün önce imza imkânsız, diyor.

Halaçoğlu, Ayasofya’nın müze yapılmasına iliş-
kin bir tuhaflığın da Bakanlar Kurulu kararname-
sinin altındaki Atatürk imzasında göze çarptığını 
vurgularken, “Mustafa Kemal’e Atatürk soyadının 
verildiği 2587 sayılı Özel Kanun, Resmi Gazete’de 
27.11.1934 tarihinde yayımlandı. Atatürk’ün imzası-
nın bulunduğu Ayasofya kararnamesinin tarihi ise 
24.11.1934. O halde, 3 gün öncesinden. Atatürk’ün 
kararnameyi imzalamış olması da mümkün gö-
zükmüyor. Burada açıkça bir sahtecilik söz konu-
sudur” diye konuştu.

Halaçoğlu, Emniyet’in “ilgili dilekçeniz ekinde 
fotokopisi bulunan 24.11.1934 tarih ve 2/1589 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nde Cumhurbaş-
kanı adına atılı bulunan imzanın, yine dilekçeniz 
ekinde sunulan Atatürk’ün örnek imzalarına bi-
çimsel açından fark gösterdiği ilk bakışta belirle-
nebilmektedir” cevabını verdiğini belirtti.

‘Müze olarak kullanılamaz’
Halaçoğlu, “Bütün bunları alt alta koyduğu-

nuzda burada bir imza sahteciliği bulunduğunu 
söylemek kaçınılmaz” dedi. Ayasofya Camii’nin 
19.02.1936 tarihli tapu senedine göre Fatih Sultan 
Mehmet Vakfı adına cami olarak tapulu olduğunu 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütük Defteri’nde de 
ayın şekilde cami olarak kayıtlı olduğuna dikkati 
çeken Halaçoğlu, “Ayasofya’nın şu an müze olarak 
kullanılması yasalara aykırıdır” dedi. Halaçoğlu, 
TBMM Başkanlığı’na sunduğu bir yasa teklifiyle 
Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini istedi.

Ayasofya 481 sene, cami Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti ve Ezan sesleri yankıları ile 
yaşamıştı. Ayasofya bugün aynı sesleri 
yeniden duymak hasreti içindedir.
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/  H a s i p  S a r ı g ö z

Ayasofya…Konum olarak dünyanın en güzel 
noktalarından biri seçildi. Karadeniz 
ile Marmara’nın kesişim noktasında, 
Doğu Roma İmparatorluğu’nun yöne-
tim ve dünyanın da güç merkezinde, 
bugünkü adıyla İstanbul Boğazı’na 
ve Altın Boynuz Haliç’e nazır “Tarihi 
Yarımada” üzerinde inşa edildi.

Burası aynı zamanda, İslam Peygam-
beri Hz. Muhammed’in fetih müjdele-
rine ve fatihler için övgülerine konu 
olan kutlu bir beldeydi… 

Yapımına 23 Şubat 532’de başlandı, zamanına 
göre 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 
büyük bir törenle, 27 Aralık 537’de ibadete açıldı.

Bizans imparatorluk tarihinin en görkemli kili-
sesiydi! 916 yıl kilise olarak kullanılan bu görkemli 
yapı; 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından 
İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte, İslâm Savaş 
Hukuku’nun fethedene verdiği hakka dayanılarak 
ve “kılıç hakkı” olarak camiye çevrildi. 
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İçinde tam 482 yıl namaz kılındı.  Hiçbir devirde 
hiçbir kimsenin aklına dahi gelmemişti, ama Cum-
huriyet döneminde Bakanlar Kurulu’nun aldığı ve 
bugün dahi tartışılan bir kararla, cami hüviyeti 
sona erdirilerek Müze haline dönüştürüldü. 

Bu güzel ve de özel cami bugün “Ayasofya Müze-
si” olarak her dinden ve her milletten ziyaretçileri-
ni ağırlamaya devam etmektedir.

Bugünkü Ayasofya binası, aslında aynı yere aynı 
isimle üçüncü kez inşa edilen kilise olduğundan 
“Üçüncü Ayasofya” olarak ta bilinir. İlk iki kilise 
isyanlar sırasında yine Hristiyanlar tarafından yı-
kılmıştır. 

Son yapılan bina ise her devirde hazineler dolusu 
altın ve paralar sarf edilerek güçlükle ayakta tutu-
labilmiştir. Türklerin şehri fethetmeleri, harap du-
rumda olan Ayasofya için de bir kurtuluş olmuştur.  

Dönemin en geniş kubbesine sahip olan Ayasof-
ya’nın kubbesi Bizans devrinde birçok kez çökmüş, 
Ancak Mimar Sinan tarafından yapılan güçlendir-
me işleminin ardından bir daha çökmemiştir. Yani 
Mimar Sinan’ın deyimiyle “Ayasofya’nın eline bas-
ton verilmiştir”. 

Ayasofya Vakfiyesi’nin bir sayfasında, Fatih Sul-
tan Mehmet tarafından yazdırılmış “Bu şerefli 
vakfiyeye kötü bakan ve gereklerini yerine getir-
meyenlerin başına her türlü dert ve bela gelsin”  
şeklinde bir kısım bulunmaktadır.  

Bu nedenle buradaki sözlerin başına “Eğer bu 
cami kiliseye çevrilirse” veya “camilikten çıkarı-
lırsa” gibi sözler eklenerek özellikle Atatürk ve o 
dönemdeki devlet adamları ağır ithamlar altında 
bırakılmışlar ve hala da bırakılmaktadırlar. 

İyi de öyle değil mi?
Aslında iş göründüğünden biraz daha karışık.
Anlatalım.
Ayasofya 24 Kasım 1934 Tarih ve 2/1589 Sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile müze haline dönüştürül-
müştür. 

Ancak, gerek 1924 ve gerekse de bugünkü anaya-
saya göre; tasarı, teklif veya kararnamelerin, yasa 
ya da kanun hükmünde kararname olabilmeleri 
için, Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi 
Gazete’de yayımlanmış olması gerekmektedir. 

Aşağıda açıklayacağımız üzere, aslında bu karar-
name bugün dahi hukuken geçersizdir. 

Bu kararnamede Atatürk’ün de imzası vardır ve 
bu imza “K. Atatürk” olarak atılmıştır. Yalnız bu 
işte bir tuhaflık vardır. 

Atatürk’ün imzasının olduğu kararnamenin tari-
hi 24.11.1934’tür, ki bu tarihte Atatürk henüz “Gazi 
Mustafa Kemal”dir. Bilindiği üzere Mustafa Ke-
mal’e “Atatürk” soyadı 27.11.1934’te  verilmiştir. Yani 
Gazi Mustafa Kemal, kendisine henüz Atatürk so-
yadı verilmediği bir dönemde bu soyadını ya hak-

sız olarak kullanmış ve böyle bir imza atmıştır, ya 
da bu imza sahte bir imzadır! 

Doğrusu nedir?
Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu Hoca tarafından yapı-

lan araştırma ve incelemeler neticesinde; Ayasof-
ya Kararnamesindeki “K. Atatürk” imzası ile Ata-
türk’ün diğer imza örnekleri arasında çok ciddi 
biçimsel farklılıklar bulunduğu tespiti ile imzanın 
sahte olduğu, sahte imzanın da çok büyük bir ihti-
malle Atatürk’ün ölümünden sonra atıldığı iddia 
edilmiştir. 

Yine bu imza 1994 yılında İstanbul Emniyeti Kri-
minal Dairesi’nde incelenmiş sahtedir raporu ve-
rilmiştir. 

Aynı kararnamedeki imzanın sahte olduğu iddi-
asını destekleyen bir tuhaflık İsmet İnönü’nün im-
zasında da vardır. 

İnönü, her yerde imzalarını “İ. İnönü” olarak 
atarken, sadece bu kararnamedeki imzasını yalnız 
“İnönü” olarak atmıştır ki, Yusuf Hoca İnönü’nün 
imzasının da sahte olduğunu belirtmektedir. 

Ayrıca, Atatürk hayatta iken; Ayasofya’nın sadece 
bahçesi ve binanın giriş bölümünün müze olarak 
hizmet verdiği, esas olarak kubbe altındaki namaz 
kılınan bölümde ise, restorasyon çalışmalarının 
devam ettiği ve bu bölümün henüz müze olmadığı 
da ifade edilmiştir.  

Her nasıl olmuş ise, sonuçta Fatih Vakfiyesi’nin 
gereklerine aykırı bir işlem tesis edilmiş ve Cami 
kapatılmıştır! 

İlginç bir konudur.
Kim ne derse desin, Ayasofya Camii’nin müzeye 

dönüştürülmesi konusu çetrefilli, karanlık ve mu-
ammalı bir konudur. Kanaatimce bu iş, bir oldu-
bittiye getirilmek suretiyle, Müslüman Türk mille-
tine büyük bir kazık atılmıştır ve bu oldubittinin 
nasıl olduğu hala tam anlaşılamamıştır. Her kim 
veya kimler sebep oldu iseler, bunun ağır vebali 
dünyada ve de ahirette onların üzerindedir…

İşin çok daha ilginci, yıllar sonra 2013 yılı içeri-
sinde, MHP tarafından Ayasofya’nın yeniden cami 
olarak ibadete açılması isteğiyle TBMM’ye bir 
kanun teklifi verilmiştir.  Fakat ne hazindir ki, bu 
teklif: İslami anlayışı öne çıkararak din üzerinden 
politika yapan AKP Hükümeti’nin çoğunlukta ol-
duğu TBMM tarafından reddedilmiştir! 

Gelin biz ilginçliklere devam edelim.
Akdamar Kilisesi ile Sümela Manastırı’nın müze 

olduğunu unutuveren AKP hükümet aklı, zannım-
ca sırf Haçlı zihniyetine şirin görünebilmek adına, 
her yıl bu müzelerde şaşalı ayinler yapılmasına 
izin verirken, müzeye dönüştürülmüş olması dahi 
hukuken tartışmalı olan Ayasofya Müzesi’nin, 
müze olduğunu hiçbir şekilde unutmamaktadır. 

Takip edenler hatırlayacaklardır. En son 2020 yılı 
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içerisinde, İYİ Parti tarafından Ayasofya’nın ibade-
te açılması için bir grup önerisi verilmiş ve bu öne-
ri de AK Parti tarafından reddedilmişti!

Her nedense Ayasofya cami olsun teklifleri de, 
AKP’li dindarların egemen olduğu meclisimiz ta-
rafından reddedilmektedir. 

Yine, daha önce hükümete yapılan “Ayasofya 
açılsın” çağrılarına kulak tıkayan Partili ve Dindar 
Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yan tarafta Sultanah-
met’i doldurmayacaksın, Ayasofya’yı dolduralım 
diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların 
hepsi tezgâh!” diyerek tepki göstermişti.

Eline geçen her fırsatta Heybeliada Ruhban Oku-
lu’nu açmak için kolları sıvayan, içimizdeki çıban-
başı Fener Rum Patrikanesinin ekümenliğini tanı-
yan ve başta Yeşilköy Süryani Kilisesi olmak üzere, 
birçok kilisenin şaşalı temel atma törenlerini ger-
çekleştiren Sayın AKP Hükümetlerinin, iş camiye 
gelinceki tutumları çok garipti…

Garipti ama, yürütülen algı operasyonları nede-
niyle, Sayın Ahalimizin büyük çoğunluğu bu gara-
beti anlayabilmekten çok uzaktı.

Devam edelim;
Mesela İznik’te bulunan “Ayasofya Kilisesi”; İz-

nik’in 1331’de Osmanlı Devleti tarafından fethini 
müteakip, Orhan Gazi tarafından kılıç hakkı ola-
rak camiye çevrildi. Bu kilise Hristiyanlar için çok 
önemli bir kiliseydi. Zira İznik’te toplanan ve yüz-
lerce İncil’in dörde düşürüldüğü meşhur ruhani 
İznik Konsülü burada toplanmıştı… 

Bu cami çok uzun yıllar Müslümanlara hizmet 
ettikten sonra AKP iktidarı tarafından kiliseye çev-
rilmiştir!

Yine bu Caminin kubbesindeki “Bismillahirrah-
manirrahim” ayet-i kerimesi üzerine Tanrı İsa figü-
rü ve haç yerleştirilmiştir!

Neyse ki, o dönemin MHP’sinin etkili siyaseti ve 

İznik halkının gösterdiği büyük tepki sonucu Aya-
sofya yeniden cami olarak ibadete açılabilmiştir.  

Şimdi sözüm Hükümete:
Şimdiye kadar olan icraatlarınızı gayet iyi gördük, 

eğer siz Ayasofya’yı açacak olsaydınız şimdiye ka-
dar 50 sefer açardınız.

Şimdi gündem yine Ayasofya…
Osmanlı’yı sevmiyor musunuz?
İslam’ın kılıç hakkına inanmıyor musunuz?
Ayasofya Vakfiyesini bilmiyor musunuz?
İktidar mı değilsiniz?
Muktedir mi değilsiniz?
Meclis çoğunluğu sizde değil mi?
Topu neden yargıya atıyorsunuz?
Kanun mu çıkaramıyorsunuz?
Kararname mi yayınlayamıyorsunuz?
Neyi bekliyorsunuz?
İşte at, işte meydan…
Top çevirmeyin…
Açın kardeşim.
İster açın ister açmayın, gelecekte bir gün gerçek-

leşecek olan şey bellidir.
Müslüman Türk milleti gelecekte; kim ne der, 

kim ne yapar diye bakmayacaktır. Tam 482 yıl cami 
olarak hizmet vermiş olan bu özel yapının, kubbe-
si ve minarelerinin üzerine geçirilmiş olan bu kara 
çuvalı bir gün kendisi çıkarıp atacaktır. 

Çünkü Ayasofya, Sevgili Peygamberimizin müjde 
ve övgülerine mazhar olmuş kutlu bir fethin sem-
bolüdür. 

Eğer ibadete açılarak başındaki bu kara çuval 
çıkarılırsa, Ayasofya aynı zamanda Türkiye Cum-
huriyeti’nin, Hristiyan dünyası karşısındaki gerçek 
bağımsızlığının da en önemli sembolü olacaktır…
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 /  R a h i m e  E d i b â l i 

ABD’de Anayasa İhlalleri Sorgulanıyor

25 Mayıs’ta Minneapolis’te George 
Floyd Amerikan polisi tarafından işken-
ce edilerek, halkın gözü önünde öldü-
rüldü. Bunun üzerine ile Amerika’da 
başlayan tepki gösterileri tüm dünyada 
ırkçı söyleme karşı duruş gösterilerine 
dönüştü. Fransa’dan Afrika’ya kadar 
siyahilere karşı yapılan haksız muame-
leler, işkenceler protesto edildi. Aradan 
bir ay geçtikten sonra Atlanta’da bir si-
yahi yeniden polis tarafından katledildi. 
Amerika’da ve tüm dünyada protestolar 
haklı öfkesiyle devam ediyor.

Orduyu Halka Karşı Kullanmak İsteyince
Amerika’da birçok bölgeye yayılan yayınlan gös-

terilerin ardından ABD Başkanı Trump yanında 
Pentagon Savunma Bakanı Mark Esper ve Genel 
Kurmay Başkanı Mark Milley olduğu halde kilise-
ye elinde İncil ile yürüdü. Trump gerekirse orduyu 
protesto gösterilerini dağıtmak üzere güç kullan-
maktan kaçınmayacağını söyledi.* ABD yaşadığı 
iç savaşın ardından binbir zahmet, kan, gözyaşı 
ile oluşturduğu anayasanın suiistimali ve ihlali ile 
karşı karşıya kaldı.

*-  https://thehill.com/homenews/administration/500730-
five-things-to-know-about-trumps-legal-power-under-
the-insurrection

Anayasa İhlal Ediliyor
Bunun üzerine, Amerika’da anayasanın üstünlü-

ğünün ihlal edildiği, insanların yaşam haklarının 
göz ardı edildiği söylemleri dile getirilmeye baş-
landı. Hem de en üst seviyeden kişilerin ağızların-
dan telaffuz edilmeye başlandı. Halk tabandan, de-
neyimli uzman kesimler de üst seviyeden Trump 
yönetiminin yaptıkları hayati hataları eleştirmeye 
başladılar. 2018 Aralığında “anayasal hakkını kul-
landığını” ifade ederek istifa eden Pentagon’un 
eski Savunma Bakanı James Mattis, Trump’a elit 
kesimin yapacağı eleştiri hücumlarının öncülüğü-
nü yaptı. Trump’ın “İncili bir kere bile okuduğunu 
sanmadığını”, “kilise önünde yaptığı konuşmayla 
ABD halkını birleştirmek yerine ayrıştırdığını”, 
söyledi. “Trump’ın anayasa ihlali yaptığını” söyle-
di.

Pentagon Ve Genel Kurmay Orduyu 
Halka Karşı Kullanmak İstemedi
ABD Pentagon Savunma Bakanı Mark Esper, 

Trump’ın yaptığı konuşmadan önceden haberi ol-
maksızın sadece yanında bulunduğunu ve onunla 
yürüdüğünü belirtti. ABD Halkına karşı ordunun 
kullanılmasının da mümkün olmadığını söyledi. 

Daha sonra Genel Kurmay Başkanı Mark Miley, 
Trump’ın kilisede yaptığı konuşma için “üniforma 
ile orada bulunmasının büyük bir hata” olduğunu, 
“olayın politize edildiğini”, söyledi. “Bu hatadan 
kendisinin ve Amerikan halkının ders çıkarmış ol-
duğunu umduğunu” söyledi. 

Trump Rüzgâr Ekip Fırtına Biçiyor
Hatırlarsınız, Trump, geçtiğimiz sonbahar-kış 

ayında azil sürecinde(impeachment) suçlu bulun-
masına rağmen, Cumhuriyetçilerin verdikleri oy 
desteği ile sürecin son aşamasına geçilememişti. 
Trump, bu gösterileri Demokratların bir çeşit in-
tikamı olarak yorumlasa da aslında iş çığırından 
çıkalı çok olmuştu. Yani Trump rüzgâr ekip esip 
fırtına biçiyor. Trump ırkçı söylemlerini devam 
ettirdiği sürece de, ülkesindeki artan cinayetlerin, 
katliamların azmettiricisi oluyor. Buna ülkedeki 
ABD polisleri de dahil olmak üzere halkı birbirine 
karşı kışkırtıyor. İlginçtir artık konuşma sırası hal-
ka ve akıllı, okumuş insanlara geldi. ABD’nin her 
kesiminden ve tüm dünyadan her kesim insandan, 
ırkçı söyleme karşı tepkiler gelmeye devam ediyor. 
Acaba Trump asıl kendi bakış açısının kendi sonu-
nu hazırlamakta olduğunu görebilecek mi görece-
ğiz… 

https://thehill.com/homenews/administration/500730-five-things-to-know-about-trumps-legal-power-under-the-insurrection?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=EBB%2006.03.20&utm_term=Editorial%20-%20Military%20-%20Early%20Bird%20Brief
https://thehill.com/homenews/administration/500730-five-things-to-know-about-trumps-legal-power-under-the-insurrection?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=EBB%2006.03.20&utm_term=Editorial%20-%20Military%20-%20Early%20Bird%20Brief
https://thehill.com/homenews/administration/500730-five-things-to-know-about-trumps-legal-power-under-the-insurrection?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=EBB%2006.03.20&utm_term=Editorial%20-%20Military%20-%20Early%20Bird%20Brief
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/  I b r a h i m  A y a n

Kıbrıs’ın Yakın Tarihi

Öncelikle belirtmeliyiz ki KKTC Cum-
hurbaşkanı Akıncı’nın söylemlerine 
nasıl geldiğimizi hatırlatıp, geçmişin 
bir taramasından sonra önerilerimizi 
sunacağız.

1571-1577 yılları arasında Osmanlı 
Devleti Kıbrıs adasına hâkim olur Emin 
Oktay’ın tarih kitaplarında bahsettiği 
gibi şarabı için fethedilmez.

1 Temmuz 1878’de devlet hukukun-
da görülmemiş garip bir antlaşmayla 
Kıbrıs İngiltere’ye “emaneten” terk 
edildi. İngiltere Kıbrıs’a karşılık her yıl 
Osmanlıya 22 bin 936 kese altın ödeye-
cekti.

Geçmiş geleceğe ışık tutmadıkça akıl karanlıklar içinde yürür.

A.de Tocqueville
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1923 Lozan Antlaşması ile Kıbrıs resmen Türki-
ye’nin ilgi alanı dışına çıkarılır. Bir İngiliz sömür-
gesi halini alır.

Yıl 1928 Kıbrıslı Rumlar, Yunanistan’la birleşerek 
“Enosis” hayallerini İngilizlere iletirler. Söylemle-
rine göre Türkler ada nüfusunun beşte birine düş-
müştür.

Yıl 1947 İngiltere adada statü değişikliği için mü-
racaatları kabul etmez. Çünkü Ortadoğu bölgesine 
en yakın tek egemenliğinin olduğu yer Kıbrıs’tır.

Yıl 1948 Kıbrıslı Rumlar kilisenin öncülüğünde 
halk oylaması yaparlar. Oylama sonucu “Enosis” 
çıkar.

Yunanistan 1951 yılında NATO’ya alınır. Rum-
lar umutlanmaya başlar. 1954 yılında Yunanistan 
BM’ye başvurarak Kıbrıs için” Self- determinas-
yon” kararı verilmesini ister. İngiltere karşı çıkar. 
BM’de nasıl olduysa Türkiye İngiltere’yi destekler.

Yıl 1955 Rumlar Kıbrıs’ta kitlesel gösterilere baş-
lar ve silahlanırlar. Meşhur EOKA kurulur. Mart 
ayı ile birlikte polis karakolları ve resmi dairelere 
bombalı saldırılara başlarlar.

Yıl 1959 İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasın-
da Zürih ve Londra antlaşmaları imzalanır. Kıbrıs 
Bağımsız Cumhuriyeti kurulur. Cumhurbaşka-
nı Rum, Yardımcısı Türk: ama Rumlar Enosis’ten 
vazgeçmezler. Türklerde cılız olarak taksim derler. 
Çatışmalar sonucunda Türklere vahşi katliamlar 
başlar. En vahşisi Noel’deki katliamdı.

Yıl 1963 Cumhurbaşkanı Makarios, Anayasa’yı 
değiştirmek istediğini resmen açıklar. Rumlar, 
Türkleri imha etmek için Akritas Planı’nı uygula-
maya koyarlar. Rum çeteler toplu katliam olarak 
24 Türk’ü öldürür. EOKA’cıların başında Girivas, 
Nicos Sampson ve Rum liderlerden Thassos Papa-
dopulos vardır.

Yıl 1964 Ocak, Londra toplantısı yapılır ve Rum-
lar Garanti Antlaşmasının kaldırılmasını isterler. 
Temmuz ayında Rum Meclisi Enosis kararı alır. 
İyi hatırlıyorum Genelkurmay başkanı Cemal 
Tural son söz silahlarda demişti. Türk hükümeti 
“Kıbrıs’a çıkartma yapabiliriz.” Deyince ABD,” Bi-
zim verdiğimiz silahları Kıbrıs’ta kullanamazsınız 
deyiverdi.” İşte o günlerde Türk Hava Kuvvetleri 
Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları gerçekleştirir. Cen-
giz Topel adlı pilotumuzun kullandığı uçak isabet 
alır. Paraşütle atladı. Rum askerlerince esir alındı 
ve şehit edildi.

Çatışmalı yıllar birbirini kovalar. 1974 yılı Kıbrıs 
için karar yılı olur. EOKA-B kurulmuş ve saldırı-
ları artırmıştı. 15 Temmuz 1974’te Yunan subayları 
desteğinde Nikos Sampson darbe yapar. Makarios 

Kıbrıs’ terk eder. 20 Temmuz 1974 itibariyle Türk 
ordusu adaya çıkarma yapar. Batı dünyasının bas-
kısı altında ikinci harekât yapılsa da belli bir bö-
lüm alınarak harekât sonlandırılır. 13 Şubat 1975 de 
Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulur. Böylece ada 
fiilen ikiye bölündü.

1979 yılında Rumlar önce kabul ettikleri iki federe 
devleti kabul ettiler: ama sonra bu görüşlerinden 
vazgeçtiler.

1983 Haziran ayında KKTC Meclisi tarihi kararı 
alır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilir.

1999 Aralık ayında kimilerine göre Kıbrıs fatihi 
Karaoğlan Ecevit, Helsinki’de Kıbrıs ve Ege ko-
nularının AB gündemine taşınmasını kabul eder. 
Böylece AB Kıbrıs sorununa kolayca karışma im-
kanına kavuşur.

2001 Eylül ayında gazetelere Kıbrıslı Rumların 
Yunanistan’ın desteğiyle silahlandıkları haberleri 
yanında Ab Parlamentosunun Türk Ordusu Kıb-
rıs’ta işgalci bildirisi yansır.

2004 yılında ortaya atılan Annan Planını nere-
deyse bilmeyenimiz yoktur. Yes be annemci M.Ali 
Talat ve taraftarları ile R. Rauf Denktaş tarafları-
nın çalışmaları sahaya yansır. AB’nin de desteği 
ile Türk tarafı evetçi olur. Bu arada Millet Partisi 
Genel Başkanı ve arkadaşlarının Denktaş’a yar-
dımlarını unutmamak gerektiği inancındayım. 
Oylamaya Rumlar hayır dedi (%70). İşin garibi evet 
deselerdi on yıl içinde KKTC yok olacaktı.

Kıbrıs’a karşı ülkemizdeki düşünceler:

TÜSİAD’ın bir dönem başkanlığını yapan Tun-
cay Özilhan “Verelim Kurtulalım” kampanyasına 
destek vermiş ve 26 Kasım 2001’de Türkiye- AB 
Karma Parlamentosu üyeleri önünde “Kıbrıs Tür-
kiye’nin AB’ye tam üyeliği önünde çok önemli bir 
engeldir. Kıbrıs stratejik önemi olan bir ada olabi-
lir. Ama diğer yandan 65 milyonun AB’ne üye olup, 
yaşam standartlarını yükseltmek, zengin bir ülke 
haline gelmek hedefi vardır. Kıbrıs nedeniyle bu 
hedefi kaybetmemek gerekir.” Diyebiliyordu.

TÜSİAD’ı anlıyorum da MUSİAD’ın Mart 
2000’de Kıbrıs’tan sorumlu Devlet Bakanı Ş. Sina 
Gürel’in 250 iş adamı ile adaya yatırım için götür-
düğü geziye bir temsilci göndermesi garip değil 
mi?

2004 yılında gazetelere yansıyan bilgilere bakı-
lırsa KKTC çiftlik gibi kullanıldı. Sağ iktidarlar ve 
onlara yakın siyasetçiler, gazeteciler, bilim adamla-
rı otellerde ağırlandılar. 1989-1992’de ekonomi Asil 
Nadir’e teslim edildi. İngiliz oyunları neticesinde 
Asil Nadir batınca KKTC ‘de battı. KKTC’den ka-
zanan iş adamları da kendi topraklarına yatırım 
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yapmadılar. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti hükü-
metleri ne yaptı. Türkiye narenciye de KKTC’ye 
el uzatıp ürünü aldı mı? Güzelyurt’ta narenciye 
üreticileri Türkiye’den gelen simsarlar tarafından 
dolandırıldı. Kıbrıs’tan çıkan zeytinyağları, doma-
tes, biber ve patlıcanlar ordu pazarlarında satıldı. 
Girne ve Lefkoşe’de esnaf zor durumda kaldı. Kıb-
rıslı Türklerin onurları kırıldı. Derviş Eroğlu’nun 
Başbakanlığı döneminde yolsuzluklar hala konu-
şuluyor.*

TBMM’de görev yapmış AKP’li Muş milletvekili 
bakın neler söyleyebiliyor.” Kıbrıs’ta mutlaka bir 
çözüm olmalı. KKTC dünyanın tanımadığı bir ül-
kecik. Hiçbir ülkenin uçağı inmiyor. 1974’ten bu 
yana 30 yıl geçmiş, bu mesele hallolmamış. Biraz 
kâr, biraz zarar, bu sorunun çözülmesi gerektiği-
ni düşünüyorum Tabii, her şey bizim istediğimiz 
gibi olmuyor. İnsan bazen gönlü istemese de an-
laşmalara imza atabiliyor. Toprak, toprak diyoruz 
da insanı mı düşüneceğiz, toprağı mı düşüneceğiz? 
Kuru toprak beni beslemiyorsa, ne yapayım ben o 
toprağı? Yunanistan’ın dünyada daha fazla destek-
çisi var” Başbakanken Erdoğan’da Denktaş’a git 
memleketinde konuş demedi mi?

Görüldüğü gibi ne kadar basit düşünen, gele-
ceğe ait bir öngörüsü olmayan vekillerin bulun-
duğu ülkemizde Kıbrıs’ın geleceğimiz açısından 
stratejik önemini insanlarımızın bilmemesi kadar 
doğal bir şey olamaz; yalnız TÜSİAD, MÜSİAD 
ve TBMM’de görev yapan vekillerin yük görmesi 
ülkemiz açısından hiçte bir durum değildir.

İngiltere ve Batı’nın Kıbrıs’taki emelleri:

Binlerce yıllık tecrübesi olan İngiltere, binlerce 
sayfayı bulan Annan Planı’nın mucididir. Emeli 
küreselleşmede Kıbrıs’ta ayrılmamaktır. Avrupa 
Birliği de Ortodoks dayanışması sonrasında Rus-
ya’nın Güney Kıbrıs’ı Akdeniz’in Küba’sı haline 
getirmesinin önüne geçmek için adımlar atmaya 
başlamıştır. Batı bunun için adanın gerçek sahibi 
(Osmanlı Devleti’nden kalma) Türkiye’ye çıkarma 
yapma imkânı tanımış, böyle Rusya Federasyo-
nu’nun emellerini boşa çıkarmıştır. Avrupa Birli-
ği’ne kesin olarak üye yapılarak, Ortadoğu’da ABD 
ve İsrail hegemonyasına karşı Avrupa Birliği’nin 
bir inisiyatif merkezi konumuna getirilmek isten-
miştir.

Adadaki Türk varlığını Amerika ve İsrail, Orto-
doks Hıristiyanlara, Ruslara ve Yunanistan’a karşı 
desteklerken, Rusya’da Kıbrıs’ın Ortodoks Rumla-
rını kendi kilisesi üzerinden denetim altına alarak, 
Kıbrıs üzerinden sıcak denizlere açılma stratejisini 
uygulamak istemiştir.

*- Cumhuriyet Gazetesi 24.04.2004

Kıbrıs adasının karşı kıyısında bulunan İsrail 
devleti gelecekte Kıbrıs üzerinde emperyalist plan 
ve programlar yaptığı için, bu sorunun hemen çö-
zümünü istememekte, Büyük İsrail’in Ortadoğu’da 
kurulmasına kadar Kıbrıs sorununun çözümünün 
geciktirilmesi için çaba sarf etmektedir. Güçlü İs-
rail lobilerinin etkili çalışmaları Kıbrıs sorununu 
çözümsüzlüğe mahkûm etmektedir.

Türkiye’nin güney sahillerinin güvenliği, Kuzey 
Kıbrıs’taki Türk varlığının geleceği ve özellikle son 
zamanlarda öne çıkan Bakü-Ceyhan petrol boru 
hattının

Karpas yarımadasının çevresinde bulunmuş olan 
yeni petrol yataklarının da Türk karasularında kal-
ması ve Türk egemenliğinde bu kaynakların işle-
tilebilmesi açısından da bir Kuzey Kıbrıs Türkiye 
bütünleşmesinin Türkler açısından yararlı olacağı 
açıktır.

Bunu engellemek isteyen Batılı devletler ve em-
peryal güçler, sürekli olarak Kıbrıs’ta çözüm diye-
rek, Türklerin adanın kuzey bölgesindeki devleti-
nin tasfiyesine öncelik vermektedirler.

Çözüm ve sonuç:

Türkiye’nin güney kısmında olan Hatay nasıl gü-
venlik endişesi ile Türkiye’ye sonradan katılmışsa, 
aynı doğrultuda Kuzey Kıbrıs da doğu Akdeniz’de 
Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türklerinin güvenliği 
açısından Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı 
alınmalıdır

Türkiye’nin güney sahillerinin güvenliği, Kuzey 
Kıbrıs’taki Türk varlığının geleceği ve özellikle son 
zamanlarda öne çıkan Bakü-Ceyhan petrol boru 
hattının, Karpas yarımadasının çevresinde bulun-
muş olan yeni petrol yataklarının da Türk karasu-
larında kalması ve Türk egemenliğinde bu kaynak-
ların işletilebilmesi açısından da bir Kuzey Kıbrıs 
Türkiye bütünleşmesinin Türkler açısından yararlı 
olacağı açıktır.**

Beş yüz yıl önce Müslümanları İspanya’dan ko-
vanlar, yüz yıl önce Osmanlı İmparatorluğu’nu 
Balkanlar’dan geri püskürtenler, şimdi de Ön 
Asya, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki Türk var-
lığını ortadan kaldırmak istemektedirler. Milleti-
mizi uyanmaya yöneticilerimizi de basiret sahibi 
olmaya çağırıyoruz.

**- Kıbrıs’ta Hatay modeli Prof. Dr. Çeçen N. Gazete
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A h m e t  Ç u v a l d ı z

ÇUVALDIZ Evveet değerli okurlar, yazarınız Çu-
valdız bir ay sonra yeniden evleriniz-
de. O da ne, bütün kapılar sanki bir du-
var! Geleceğimi bildirseydim hazırlık 
mı yapardınız? Kimi kandırıyorsunuz, 
yapmışsınız zaten yapacağınızı, kapat-
mışsınız bütün kapıları. Ne yapalım, 
ben de artık şansımı pencerelerde, 
olmadı bacalarda deneyeceğim, yine 
de evlerinize gireceğim…

Adamım, Boğazımı Sıkma  
Nefes Alamıyorum
Delidir, ne yapsa yeridir lakaplı Trump’ın başkan 

olduğu, neredeyse bütün İslam ülkelerini yerle bir 
eden eli kanlı Amerika, korona virüsle kapışırken bir-
den kendini kor ateşlerin içerisinde buluverdi.

Beyaz bir polisin, diziyle boğazına bastırıp siyah bir 
Amerikalının soluksuz kalarak ölümüne sebep olma-
sından sonra ABD birdenbire karıştı. Yıllardır benzer 
sahneleri İslam ülkelerinde görmeye alışık insanlar 
da şaşırdı bu işe. Amerika’da ha? 

 Evet, Amerika’da. Bütün Dünyayı ateşe verirsen, o 
ateşin seni de sarması çok doğal. Çok doğal, zira ABD 
denilen o heyula devlet, zaten bu düşüncenin ürünü. 
İçeride beyazların dışarıda ise kendilerinin üstün ol-
duğu, diğerlerininse adeta bir köle olduğu bir düşün-
cenin… 

İşte bu nedenle sıkılıyor insanların boğazları. Ya gel 
bize köle ol ya da öl! Bugün özgürlükler ülkesi deni-
len Amerika’da yıllar önce yaşananları Kökler dizisi 
bizlere göstermedi mi? Denilebilir ki Kökler dizisi bir 
filmdi. Doğru, lakin yaşananları anlatan bir filmdi. 
Öyle Rambo filmleri gibi uyduruk değil. 

Karanlık çağlarda gemilerle Amerika’ya taşınan 
yüzbinlerce Afrikalı sayesinde bugünkü Amerika 
var. Peki, bugünün aydınlık çağında durum farklı mı? 
Yooo öyle peşin fikirli olmayın. Artık durum farklı, 
hem de çok farklı. Çünkü şimdi taşınanlar siyahlar 
değil, artık ülkelerin zenginlikleri.

 Seviyesine ulaşmayı amaçladığımız Batı da tıpkı 
ABD gibi, sömürülen onca millet sayesinde var. Siz 
bakmayın günümüzde özgürlüğünü kazanmamış 
hiçbir milletin kalmadığına. Beyinleri ve de bütün 
zenginlikleri sömürülüp duruyor hem Batı hem de 
ABD tarafından.

Siz zannediyor musunuz ki günümüzde sporda ba-
şarılı olan bazı siyahilere lüks hayat yaşadıkları Ame-
rika da bütün siyahiler özgür. Özgür olmasına belki 
özgürler ama, evsiz, barksız, sokaklarda veya park-
larda yaşıyor çoğu, çalışanlarsa birkaç dolara talim 
ediyor. Bize hep sokakların önü gösteriliyor. Lakin 
sokakların arkası kapkaranlık…

Öldürülen George Floyd

Kökler dizisinden bir sahne 
(Roots 1977, tek sezonluk TV dizisi)
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Sen; adamım, boğazımı sıkma, nefes alamıyorum 
diye yalvarsan da bu kahpe dünyada düzen böyle 
kurulmuş. Egemenlerin kölelerin boğazını sıkması 
gerekiyor ki kahrolası çarkları hep dönsün enseler 
kalınlaşıp göbekler şişsin. Senin nefes alamaman ya 
da ölmen sanki umurlarında…

Bu çarka çomak sokacak, devranı da tam tersine 
döndürecek bir ülke ve bir millet var. Türkiye ve Türk 
Milleti! Peki Türkiye bu güçte, Türk Milleti bu azim-
de mi? Maalesef hayır. Zira bizi yönetenler de bizim 
boğazımıza çöküp duruyorlar yıllardır. Ve o kahrolası 
iktidarlarını devam ettirmek için de bizi boğmak isti-
yorlar dizleriyle. Onlara inat, biz hep nefes alacağız, 
yaşayacak ve yaşatacağız inşaallah.

HDP İle Hizaya Getirmek
Reis, bir taraftan bizden ve bizden olmayanlar diye 

bu necip milleti kamplara ayırmaya çalışırken bir ta-
raftan da kendine rakip gördüklerini HDP ile dirsek 
temasında olmakla suçlayıp duruyor.

Bizatihi kendilerinin kahrolası AB sevdasının bir 
sonucu olarak bağrımıza bir hançer gibi saplanan 
HDP ile yıllardır yaptıkları bölücü dansları unutup 
güya muhalefeti susturmak için birilerinin HDP ile 
temasta olduğunu söyleyip duruyor bizim Reis.  

Şimdilerde birilerini HDP ile görüşmekle itham 
edenler zamanında öyle gizli saklı da değil, hem de 
herkesin gözlerinin önünde, neler yapmışlar neler, 
şöyle bir hatırlayalım mı? Tam da atalarımızın “ele 
verir talkını kendi yutar salkımı” dedikleri hesap. 
Üzümü yiyenlere bağını soranlar çıkar bakarsın…

5 Ağustos 2009’da dönemin DTP Genel Başkanı Ah-
met Türk, o dönemin Başbakanı Erdoğan ile bir “açı-
lım” görüşmesi yapar ve açılım süreci başlar. 3 Ocak 
2013’te Ahmet Türk ve BDP Milletvekili Ayla Akat 
Ata, AKP iktidarının izniyle İmralı’ya gidip Abdullah 
Öcalan’la görüşür. 

Ve bundan sonra İmralı adeta yol olur. 23 Şubat 
2013’te BDP’li Pervin Buldan, S. Süreyya Önder ve 
Altan Tan, 18 Mart 2013’te ise Selahattin Demirtaş 
ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder yine AKP 
iktidarının izniyle İmralı’ya kadar gidip Öcalan’la gö-
rüşürler.

“Açılım” başlamıştır bir kere. Bu defa da 21 Mart 
2013’te Apo’nun nevruz mektubu BDP yöneticileri 
tarafından bir toplantıda okunur. Ve sonrasında açı-
lıma bir açılım daha eklenir. 17 Aralık 2013’te BDP’li 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kapısına Türkçe 
ile birlikte Kürtçe bir de tabela asar.

Arkasından gelen “çözüm süreci” ve yaşanan o 
malum olaylar. Gerçi bizim siyasilerin dün dündür 
bugünse bugündür gibi garip bir düsturları var. Bu 
bakımdan birilerinin dün yaptıklarını unutup da bu-
gün başkalarını suçlamaları çok normal. Lakin bizim 
için uyulması gerekli ulvi bir düstur var: Ya hayır söy-
leyecek ya da susacağız. Biz hayrı seçtik... 

Biz Kimiz Türk Milleti mi Yoksa 
Türkiyeli mi?
Siz duydunuz mu bilmiyorum Cumhurbaşkanlığı 

Hukuk Politikaları Kurulu diye bir kurul var(mış). Ne 
yapar bu kurul, herhalde hukuk devletine giden yol-
da fikir üretir diye düşünürken üyelerinin fikir yerine 
zehir ürettiklerini öğrendim. 

Sözünü edeceğim zehir, sizin de çok iyi bildiğiniz 
bir zehir. AKP’nin olmazsa olmaz düsturlarından 
biri. Biliyorsunuz ki onlara göre “Türk Milleti” diye 
bir millet yok! Peki ne var? “Türkiye Halkları” var. 

Bakın o kurulun üyesi ve Reis’in danışmanlardan 
birisi olan M Uçum ne demiş: Türkiye toplumu çok 
kimlikli bir toplumdur. Bizim toplum farklı kimlik 
gruplarının bir bileşkesidir. Türkiye modeli biçimi 
veya milleti dediğimizde insanlar tuhaf bir tepki gös-
teriyorlar. Türkiye Milleti(!), tek bir etnisiteye dayan-
mıyor. 

Türk Milleti diyenler de Türk Milleti’nin sadece 
Türklerden ibaret olduğunu söylemiyorlar. Bunun 
içerisinde Kürtler, Gürcüler, Azeriler de var. Kast edi-
len şey Türkiye’de yaşayan bütün kimliklerin oluştur-
duğu bir millettir. Türkiye Milleti, biçimi ya da mode-
li demek rahatsız olunacak bir şey değil(!) 

Hepsi bu kadar mı? Olur mu? Dahası da var. Bu 
kurulda bir isim daha var. Eski solcu, şimdi ise baş 
danışman olarak atanan Ayşenur Bahçekapılı. Bu 
hanımefendi daha 2009’da çözüm süreci sırasında 
Fetöcü’lerin desteklediği “Taraf” ta tarafını ortaya 
koymuş ve şu incileri döktürmüş: 

Anayasa ne zaman değişir sizce? sorusuna “Bir tarih 
veremem ama demokratik açılım konusunda atılan 
her adım bizi anayasa değişikliğine daha çok yaklaş-
tırıyor. Demokratik açılım(!) başarılı olursa anayasa 
değişir. Çünkü demokratik açılım anayasa değişikli-
ğini kapsıyor. Zaten Anayasa değişikliği olmadan de-
mokratik açılım yapılamaz ki” cevabını vermiş.

Peki, neler değişecek Anayasa’da? sorusunu da “12 
Eylül Anayasası askeri zihniyetin dayattığı bir ana-
yasadır. Bu sistemde bir sürü vesayet kurumu var. 
Bu vesayet kurumların temizlenmesi, haklar ve öz-
gürlüklerle ilgili sınırlamaların azaltılması ve haya-
tın sivilleştirilmesi gerek. Ayrıca, vatandaşlık tanı-
mı değiştirilecek, herkes kendi etnik kökenini ifade 
edebilecek. Üst kimlik olarak da kendilerini Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşıyım diye tanıtacak” şeklinde 
cevaplamışlar. 

Vatandaşlıktaki ‘Türklük’ tanımı kalkacak öyle mi? 
sorusunu ise “Tabii. Yoksa demokratikleşmeyi yapa-
mazsınız” diye cevaplamışlar. 

Kendilerine “hükümet etme rolü” verilenlere bu 
rolle birlikte birçok “sufle” de verilmiş anlaşılan. 
Oyunda sıra o role gelince hiç zorluk çekmiyorlar, el-
lerine tutuşturulan sufleyi yapıştırıyorlar. Elbet Türk 
Milleti de bir gün AKP’yi yere yapıştıracaktır.
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12 Ada ve Ege’de İşgal Edilen 
Türk Adaları
Ege Denizi’ndeki adalarımız bir bir Yunanistan ta-

rafından işgal edilmişken Milli Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar’dan bir açıklama geldi. “Akdeniz ve Ege’de-
ki haklarımızdan asla vaz geçmeyiz. Sonuna kadar 
savunuruz. Bu gücümüz de var!”

Peki, gerçekler ne yönde dersiniz. Biliyorsunuz Tür-
kiye, Lozan Anlaşması’nın 15. maddesi gereği 12 ada 
ile birlikte Rodos ve Meis adaları da dahil 14 adadaki 
haklarından İtalya adına vazgeçmişti. 

2. Dünya Savaşı sırasında, 12 ada, önce Almanlar, 
sonra da İngilizler tarafından işgal edildi. 12 ada ile 
ilgili talebimiz İngilizlerce reddedildi. 2. Dünya Sa-
vaşı’na girmediğimiz için 12 adanın kaderinin belir-
lendiği Paris Konferansı’na davet edilmedik. Ve daha 
sonra imzalanan Paris Antlaşması ile 12 adanın ege-
menliği Yunanistan’a verildi.

Paris Antlaşması’nın 14. maddesine göre 12 ada gay-
ri askeri statüde olup, Yunanistan, bu adalara asayişi 
sağlamak için jandarma ve polis dışında herhangi bir 
asker yerleştiremez. Ancak bu adalar daha 1960’ların 
ilk yarısından itibaren Yunanistan tarafından silah-
landırılmaya başlanır. 

Türkiye bu durumu ilk olarak 1964’te protesto eder. 
Daha sonra bu defa da Nisan 1975’te BM Genel Sekre-
terliği’ne nota gönderir, Yunanistan’ın adaları silah-
landırmasını tekrar protesto eder. Bu durumun Tür-
kiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini bildirir.

Yunanistan, adaları işgale etmeye devam eder ve 
Rodos’a mekanize tümen; İstanköy’e mekanize tu-
gay, Batnoz, Lipso, İleriye, Kelemez, Sömbeki, İleki, 
İstanbulya, İncirli, Kerpe ve Meis adalarına da birer 
tabur veya alay seviyesinde askeri birlik konuşlandı-
rır. Mevcut durum itibarıyla 12 adalar da dâhil, gayri 
askeri statüdeki 14 adadan 12’si silahlandırılır.

1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’ne 
göre; çok taraflı antlaşmaların hükümleri sadece oy-
birliği ile değiştirilebilir. Türkiye ile birlikte tam 8 
devletin taraf olduğu Lozan Antlaşması’nın 15. mad-
desi, Lozan’a taraf olan 5 devletin (İngiltere, Fransa, 
Yunanistan, Yugoslavya, İtalya) ve Lozan’a taraf olma-
yan 16 devletin katılımıyla 1947 yılında değiştirilerek 
imzalanan Paris Antlaşması ile 12 adanın egemenliği 
İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilmiştir.

 Yapılan bu değişiklik, sözleşme ve antlaşmalara ay-
kırı olduğu için geçerli değildir ve Yunanistan’ın 12 
ada üzerinde hiçbir egemenlik hakkı yoktur!

Ege’de egemenlik haklarımızı korumayı, Yunan jet-
leriyle veya botlarıyla it dalaşı olarak görenlere soru-
muz şu. Ne zaman 12 ada silahsızlandırılacak ve son 
yıllarda işgal edilen 18 ada Yunanistan’dan geri alına-
cak?

Derisine göre tarttıkça terazilerin 
Rengine kara çaldıkça insanlığın 
Sıktıkça boğazını bir siyahın- 
Bir beyaz olarak burada ben 
Nefessiz kalıyorum 
Eğer sen insansan  
Ben insanlığımdan utanıyorum 
 
Bir düşün, 
Nasıl bir ilkelliğin içindesin? 
Haberin yok 
Renklerin kardeşliğinden 
Hâlbuki ben 
Kardeşiyim Etiyopyalı Bilal’in 
Harlem’den Malcolm X’in 
Kerim Abdulcabbar’ın 
Ve Somalili İbrahim Beşir’in 

Ama sen 
Ta Montesquieu’den beri 
Renklerle bozduğun aklını 
Kararttığın kalbini 
Yüzüne sürdüğün 
Beyaz lekeyi 
Alnından çıkaracak 
Ne bir ilaç bulunur 
Ne bir kimya 
Şunu da bil ki 
Kurtulacak senden Dünya

“Erdemli bir varlık olan 
Tanrı’nın, iyi bir ruhu simsi-
yah bedene yerleştireceğini 
sanmıyorum.”

Montesquieu

Kirli Beyaz Kin

S e l a m i  Y ı l d ı r ı m
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/  M u h a m m e d  R e c e p l i

Kıbrıs’ta Serbest Geçiş

Dünyanın üç ana kıtasının kavşak noktasında 
bulunan Kıbrıs, sıradan devlet adamlarının dahi 
es geçemeyeceği kadar ehemmiyeti bariz bir konu-
dur.

Stratejistlere göre; Boğazlara hâkim olan, dün-
yaya hâkim olur. Bunu Kıbrıs için söylemesek de, 
dünya hâkimiyeti hedefi olan bir gücün, Kıbrıs’ı 
gözardı etmesi elbette düşünülemez.

Serbest Geçiş
Serbest geçiş, 2003 yılında Türkiye’nin çıkışıyla 

gündeme geldi. Türkiye, hiçbir koşul aramaksızın 
Güney Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’a (ve Tür-
kiye’ye) geçişlerine yeşil ışık yaktı. Bu, Rumlara ve 
dünya kamuoyuna bir jest olarak takdim edildi. 
Sonraki yıllarda Türk yönetimince bazen tek taraf-
lı bazen iki taraflı bir serbest geçiş izni gündeme 
getirildi. 

En son 23 Nisan 2020’de KKTC Bakanlar Kuru-
lu’nun günübirlik iki taraflı serbest geçiş hakkı ver-
diği görüldü. Rum tarafı, kararı tanımadığını ama 
engel de olunmayacağını ifade etti.(*) Rum tarafı, 
her zaman olduğu gibi, Kuzey’in adının geçme-
sinden ya da Denktaş’ı çağrıştıracak her hangi bir 
eylemden uzak durmak için özel bir gayret göste-
riyor.

Her iki tarafın serbest geçişe yaklaşımları konu-
sunda arada önemli farklar var. Türk tarafı bir ka-
yıt aramaksızın serbest geçiş hakkı verirken Rum 

Üzerine Düşünceler

Dünyanın en önemli stratejik, coğrafi, 
sosyoekonomik ve sosyokültürel nok-
talarından birinde yer alan Türkiye; 
bu özellikler bakımından kendisinden 
geri kalmayan bir toprak parçasıyla da 
yakından ilgili bulunuyor. Bu toprak 
parçası Kıbrıs’tır.

Kıbrıs, ata yadigârıdır. Atalarımızdan torunla-
rımıza bırakılan emanettir. Kıymetini yeterince 
anlayamadığımız emanettir. Ya da bir avuç mutlu 
azınlığın, hakkında kandırıldığı ve kandırmaya ça-
lıştığı bir konudur.

Kıbrıs hakkında hiç bilgimiz olmasa bile, onun 
önemini bize anlatacak yığınla hadise cereyan et-
mektedir. Dünyayı parselleme ve yönetme gayre-
tindeki devletlerin ve güçlerin Kıbrıs’a yoğun ilgi-
leri ve Kıbrıs’la ilgili planları vardır.

Belki de ilgisi ve planı olmayan bir biz kaldık.  
“Nereden de aldık bu işi başımıza.” Tezimiz yok. 
Kuyruk politikalarının takipçisi olduk. Misyonu 
ve kimliği olanların tezi olur. Misyonu ve kimliği 
olmayanların, ya da misyon ve kimliğinden uzak-
laşanların ve utananların tezleri olamaz. Onlar, 
kuyruk politikalarının takipçisi olurlar ancak ne 
yazık ki.
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tarafı önemli kriterlerin yerine getirlmesini zorun-
lu kılmaktadır. Öncelikle serbest geçiş hakkından 
yararlanarak Güney’e geçebilmek için Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ya da Avrupa Bir-
liği vatandaşı olmanız gerekiyor. Kuzeyli olmanız 
geçişe imkân verse de Kuzey Kıbrıs’ta n kiraladığı-
nız bir araçla giriş yapmanıza izin verilmiyor. T.C. 
vatandaşlarının Güney’e geçişleri ise bir hayli zor-
laştırılmışa benziyor. 

Bir Türk vatandaşından Kuzey Kıbrıs’tan 
Güney Kıbrıs’a geçerken istenecek 
evraklar:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Güney Kıb-

rıs’a geçiş yapmak istemeleri halinde Atina Kıbrıs 
Rum Kesimi Konsolosluğu’na müracaat etmeleri 
gerektiğini biliyor muydunuz? Yunanistan’ın Sc-
hengen vize (Avrupa Birliği vize politikası olup 
kapsama dâhil ülkelerde 90 günlük seyahat iznine 
sahiptir.) başvurusu için istediği evrakların aynıla-
rının sizden istenmesine hazır olmalısınız.

Güney Kıbrıs seyahatinizle ilgili olarak işte sizden 
istenecek olanlar; seyahatiniz için yeterli gelirini-
zin olduğuna dair banka mevduat beyanı, Seyahat 
Sağlık Sigortası ki 30.000 Euroluk bir teminatı 
muhtevi olmalıdır, seyahatiniz süresince faydala-
nacağınız yol ve konaklamalara dair rezervasyon 
belgeleriniz, Güney’e bir davet üzerine gidiyorsa-
nız davet mektubunuzun yanınızda bulunmasını 
unutmamalısınız.

Pasaport konusunun dahi çok sıkı tutulduğunu 
görmek şaşırtıcı olmamalıdır: Pasaport son geçer-
lilik sürenizin Güney Kıbrıs’tan çıkış tarihinizden 
en az altı ay sonra olması gerekmektedir, pasapor-
tunuz on yılı aşkın tarihli ya da yıpranmış olma-
malıdır. Eski ya da yıpranmış pasaportların Güney 
Kıbrıs’a geçiş başvurularından önce yenilenmesi 
gerekmektedir.

Takım Oyunu 
Ve Takımda Söz Sahibi Olmak
Dünya arenasında geçerli olan kural artık şudur: 

Oyunlar takımla oynanacak. Bu, uygulama olarak 
yeni değil. Yeni olan şu ki, oyunla hiç ilgisi olmayan 
oyuncular; takımda ve oyunda yer alabiliyorlar ve 
birinci derecede söz sahibi olabiliyorlar. O kadar ki 
takımın ve oyunun asıl oyuncuları geri plana itile-
rek silikleştiriliyor ve oyun asıl mecrasından başka 
bir mecraya çekiliyor. Kıbrıs’ta olan budur.

Sınır ve Serbest Geçiş
Devlet olmanın gereklerinden biri de sınırlara 

sahip olmaktır. Sınır o kadar önemlidir ki, basit 
sayılabilecek sınır ihlalleri veya sınır problemleri 
yüzünden ciddi krizler olabilmektedir. Hatta bu 
krizler, uluslararası camiayı dahi meşgul edecek 
boyutlara ulaşabilmektedir.

Sınırlar, devlet hâkimiyetinin ifadesidir. Sınırlar 
ve giriş kapıları, devletin yapısı ve karakteristikleri 
hakkında fikir verir.

Avrupa Birliği; Gümrük Birliği Antlaşmasına 
rağmen Türkiye’ye karşı yükümlülüklerini yerine 
getirme konusunda pek istekli davranmamaktadır. 
Sınırları kaldırmak bir tarafa, sınırları yükseltme 
eğilim ve gayretindedir. Sözgelimi; vize uygulama-
sının kaldırılması, protokol gereği iken, bunun la-
fının edilmesi, vizenin kaldırılmasından daha çok 
yürürlüktedir.

Avrupa Birliğinin, Türkiye’ye ve Kıbrıs’a (KKTC) 
karşı var olagelen ve son zamanlarda daha belirgin 
hale gelen olumsuz yaklaşımına karşı Türkiye’nin, 
diplomatik ve artistik bir jesti olmuştur: Serbest 
geçiş. Serbest geçişin reelpolitik bakımından bun-
dan öteye bir anlamı olmamıştır, olamaz.

Avrupa Birliği; hedefleri, yöntem ve metotları, or-
ganları, kurum ve kuruluşları, ilkeleri, hassasiyet-
leri, öncelikleri... belli bir organizasyondur. Politi-
kaları da bellidir. Bu, o kadar nettir ki, Türkiye’nin 
jest veya çıkışlarına karşı alternatif politikalar ve 
tezler ileri sürmeyi dahi lüzumsuz görmektedir.

Olayın, başka boyutu yok mudur, denilirse; elbet-
te vardır. Bir defa, sosyal olayların çok yönlü oldu-
ğu, bilinen bir gerçektir.

Bir başka yönüyle, serbest geçişle Rumlar; nos-
talji yaşamış, Megola idea dürtüsünü depreştirmiş 
oluyorlar.

Serbest geçişle, ata topraklarını görme imkânını 
da elde ediyor Rumlar.

Belli Olmayan
Serbest geçişle Türkiye’nin bir sonuç alamaya-

cağı açıktır. Belli olmayan husus şudur. Aşağıdaki 
soruların cevabı nedir? Serbest geçişin süresi ne-
dir? Bir sefere mahsus olmak üzere mi yürürlüğe 
konulmuştur? Uygulama ile nasıl bir sonuç hedef-
lenmiştir? Hedefe ne oranda varılmıştır? Alternatif 
politikalar var mıdır? Varsa nelerdir?

Kendi Dinamiklerimiz
Kendi dinamiklerimiz hem problemlerimizin 

kaynağı hem de problemlerimizden çıkış kaynağı-
dır. Kompleksli, ısmarlama, yama, yapay ve iğreti 
politika, ya da politikasızlıkları bıraktığımızda; çı-
kış yolları belirmeye başlayacaktır.

Kendi dinamiklerimiz devreye girmeye başladı-
ğında ilk önce kendi insanımıza jest yapma aklı-
mıza gelecektir. Kimlik, onur ve özgüven; kendi di-
namiklerimizi harekete geçirecektir. İşte o zaman 
şunu demenin zamanıdır: Beni kimse tutamaz! 
Bizi kimse tutamaz!

(*)23 ve 24 Nisan 2020 tarihli basın yayın organları.
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/  Y a h y a  D e m e l i

KIBRIS ECDADIN VE ŞEHİTLERİN

ye’nin kararsız tutumu, Başkan Johnson mektu-
bunun anlamı ve özelikle 20 Temmuz 1974 Kıbrıs 
Barış Harekâtına kadar sürmüştü. KKTC’de yıl-
larca süren zulüm ve katliamların ardından Barış 
Harekâtı ile elde edilen kazanımlar; huzur ve gü-
ven ortamı için bir adım atılmış, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 15 Kasım 1983 yılında kurulmuş, fakat 
uluslararası toplum tarafından ekonomi, ulaşım, 
spor gibi alanlarda  ambargo ve uygulanmalar de-
vam etmektedir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kaderi batıya teslim edilemez!
Dünya sömürgeci devletlerinin gözleri, asırlardır 

“Ortadoğu’nun anahtarı Kıbrıs” üzerindedir. Batı, 
Güney Kıbrıs’a verdiği desteğin belki yüzde birini 
bile KKTC ne vermiyor. Batı yeni sömürü alanları 
oluşturmak için Kıbrıs’ı bahane olarak kullanıyor.  
Sanki Kıbrıs meselesi çözülürse Türkiye’nin AB’ne 
tam üyeliğini destekleyecekler… 

Türkiye, Ortadoğu barışı ve özgürlükler yolunda 
mücadele verirken Kıbrıs meselesi geçiştirilemez! 
İstenenler karşılığında tavizler verilemez! KK-
TC’nin ayrı ve bağımsız bir devlet olduğu ispatlan-
malıdır. Batının veya bir başka ülkenin himayesin-
de, ömür boyu kimliksiz yaşaması kabul edilebilir 

EMANETİDİR!

Kıbrıs Barış Harekâtı üzerinden 46 yıl 
geçmesine rağmen halen Kıbrıs tam 
özgür ve uluslararası statüye kavuş-
muş değildir. Kıbrıs Düşmanların 
oyunlarına alet edilmeden bir an önce 
bağımsız ‘Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ 
statüsüne kavuşturulmalı, özgür olma-
lıdır!

Kıbrıs Rum kesimi, hedef ve ideallerinde (Enosis) 
ısrar ederken biz ne yapıyoruz; Kıbrıslılaştırılıyor 
muyuz? Yıllardır sorunun çözülmesinden yana 
olan Kıbrıslı Türklerin 1958 yılından beri deği-
şik nedenlerle dünyadan izole edilmek istendiği 
artık görülmüş olunmalıdır. Kıbrıs Türkü yalnız-
laştırılamaz. ‘İki arada bir derede’ bıraktırılamaz.  
Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunmadan, 
geçici ara çözümlerle hareket etmek problemleri 
artıracaktır. 

Tarihin akışı içerisinde Kıbrıs Türklerinin büyük 
çilesi bitmemiş; 1959,1960 Londra ve Zürih Konfe-
ransları ile Türkiye Kıbrıs’ta garantörlük hakkı ka-
zanmış olmasına rağmen, Kıbrıs Türklerine karşı 
1963, 1967 katliamları, bu katliamlara karşı Türki-
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mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tek başına 
uluslararası maçlara bile katmamışlardır. Siyasi-
ler, Türkiye ile birlikte giderek daha da güçlenen 
KKTC’nin önünü tıkayacak adımlardan kaçınmalı-
dırlar. Yıllardır verilen mücadele masa başlarında 
zaafa uğratılmamalıdır. 

KKTC kaderi, egemenliği ve Türk halkının gele-
ceği, yabancı projelere bırakılamaz. Kıbrıs Türki-
ye’nin bir paçası ve Türk yurdudur. 

KKTC devleti bu günlere kolay gelmedi; yıllardır 
verilen mücadeleyle ağır bedeller ödedi. Güçlü ve 
kararlı politikalarla Kıbrıs’ın önünü açmak için 
uğraşılmalıdır. Bu işin çözümü, KKTC’ni, Bağımsız 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti statüsüne dönüştürüp 
tek başına uluslararası topluluklara katılımını sağ-
lamaktır.

Kıbrıs’ın geleceği ve güvenliği ne 
Amerika ne İngiltere ne de batıya 
Emanet Edilemez! 

Kıbrıs Şehitlerimizin ve ecdadımızın 
emanetidir, korunmalıdır!
Şehit kanlarıyla yoğrulan topraklar Türk yurdu-

dur. Adriyatik’ten, Viyana’dan Çin Seti’ne hatta 
Kore’ye kadar dünyanın bu bölgelerinde şehit kanı 
vardır. Dolayısıyla buralar ecdat diyarlarıdır. “Kıb-
rıs Bir İslam Toprağıdır, Ebediyen Öyle Kalacaktır. 
Dünya Barışı İçin Hayatidir” (A. Edibali) 

Adanın tarihine baktığımızda, Müslümanlar 
tarafından 649 tarihinde fethedilmiştir. Peygam-
berimizin süt halası Ummu Haram, bugün Kıbrıs 
Larnaka’da “Halâ Sultan” adıyla bilinir. Daha son-
raları düşmanların eline geçen Kıbrıs,1571yılında 
Osmanlılar tarafından alındıktan sonra, Ummu 
Haram’ın mezarının bulunduğu yere bir tekke ve 
cami yapılmıştır. Hala Sultan Türbesi, İstanbul’da-
ki Eyüp Sultan Türbesi gibi Kıbrıs’taki İslâm varlı-
ğının en eski izini teşkil etmektedir.

Kıbrıs’ın fethi tamamlanınca Lefkoşe merkezli 
bir beylerbeylik oluşturulmuş; Baf, Magosa, Gir-
ne, Alanya, İçel (Mersin), Tarsus ve Trablus Şam 
sancaklarından meydana gelmekteydi. Görüldüğü 
gibi sadece adanın kendisi değil, Anadolu ve Suri-
ye’den de bazı yerler bir araya getirilerek, idari bir 
birim oluşturulmuştu. Kıbrıs asırlarca Türk yurdu 
olarak kalmış ve araştırmalara göre Kıbrıs Türk-
leri, fetihten sonra Anadolu’daki Türkmenlerden 
getirilerek adaya yerleştirilmiş ahalidir.

Bağımsız Kıbrıs Türk Devleti, tarihi ve varisi ol-
duğumuz ecdadın emanetidir, her zaman korun-
malı, güçlendirilmelidir! 

Düşman planları bilinmeli, stratejiler 

geliştirilmelidir.
Ülkeyi yönetenler, iyi bir devlet adamı ve siyaset-

çiler basiretli olmalıdır. “Göz odur ki o dağın ardı-
nı görmeli! Yol odur ki nereye varacağını bilmeli!” 
Düşmanını, dostunu bilmeyen, plan ve proje ge-
liştiremeyip hazırlıklı olmayanların başarı şansı 
yoktur. Tarih unutmaz; 1974 yılında Kıbrıs’a çıkar-
ma yaptığımızda bize ambargo koyanlar, Rahmetli 
Denktaş’a “Git memleketinde konuş” diyenler her 
an hatırlanacaklardır.

Kıbrıs halkının beyni AB ve birçok ülke tarafın-
da yıkanarak, duyguları istismar edilerek düşman 
emellerine alet edilmek isteniyor. Halen başta İn-
giltere, ABD ve İsrail’in gözü Kıbrıs’ta. İsrail’in, 
Yunanistan’la adalar ve Kıbrıs üzerinde emelleri 
var. Bazı adalarda İsrail savunma silahları var. Kıb-
rıs’tan alacakları mal mülk ile de buranın yerli in-
sanları haline gelme çalışmaları var… 

Kıbrıs, tarih boyunca Orta Doğuya açılmak iste-
yen devletler için, vazgeçilmez stratejik ve ticari 
bir üs olarak görülmüş, etrafını saran bölgelere 
“bölgesel ve stratejik güç” olma yolunda bir açılım 
sağlamıştır. Akdeniz’in üçüncü büyük adası olan 
Kıbrıs’ın en yakın komşusu Türkiye’dir. Türkiye’ye 
uzaklığı 65 km, Suriye’ye 100, Yunanistan’a ise 965 
km dir. Kıbrıs’ın dünyanın en yoğun ve gündemde 
çatışma alanı olan Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Fi-
listin bölgesine yakın olması da Kıbrıs’ın stratejik 
önemini artıran faktörlerdendir. 

Ayrıca, Kıbrıs özellikle son zamanlarda yapılan 
Ortadoğu açılımları ile bulunduğu bölgede tica-
ret ve turizm için bir cazibe merkezi olabilecek bir 
konuma ve coğrafyaya sahiptir. Dolayısıyla Kıbrıs 
Akdeniz’i kontrol altında tutan büyük bir stratejik 
üstür. 

Yunanistan ve Rumlar Enosis’ten vaz geçmemiş-
lerdir. Bunu bilerek ve görerek her ne pahasına 
olursa olsun Kıbrıs korunmalı, ikinci Girit olama-
malı ve olmayacaktır!

Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin güvenlik üs-
südür. Ortadoğu’nun, Mukaddes beldelerin savun-
ma ve korunmasında kilit noktadır… 

Kıbrıs Bağımsız Bir devlettir hükümranlık hakla-
rı korunmalıdır!

1974 yılından bu tarafa tam 46 yıl geçti fakat, ha-
len Rum Yönetimle problemler halledilmiş değil. 
Adada artık iki devlet vardır. Bağımsız Kıbrıs Türk 
Devleti egemen devlet olup tek kimlikli ve tek va-
tandaşlı olmalıdır. Bundan böyle Bağımsız Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti adıyla yaşantısını sürdürmeli, 
biran evvel gidişatını belirlemelidir.

Türkiye, Kıbrıs’ın güvenliğini tehlikeye düşüre-
cek, Kıbrıs’ı1974 öncesi zulüm ortamına sürükleye-
cek, Kıbrıs Türklerini temel hak ve hürriyetlerden 
mahrum bırakacak hiçbir adıma müsaade etme-

https://www.sabah.com.tr/haberleri/kibris
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melidir. Batının oyunlarıyla sonuçlanacak tavsiye 
mahiyetindeki herhangi bir karara izin vermeme-
lidir!

Kıbrıs meselesinde yerli ve milli olma konusunda 
bu yazımıza bir parantez açarsak; Kıbrıs davasın-
dan bahsederken sayın Aykut Edibali’nin Kıbrıs’la 
ilgili yaptığı taktire şayan çalışmalar unutulma-
malıdır. 1974 yılında yazdığı “Türkiye’nin Kıbrıs 
politikası ne olmalıdır.” Kitabı ve akabinde “Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmelidir” öngörü-
sü Kıbrıs’a yön vermiş, 24 Nisan 2004 tarihinde de 
ekibiyle Kıbrıs’ta Annan planına karşı ‘hayır’ kam-
panya çalışmasının tarihte önemli bir yeri vardır… 

Bizler devletimize, yurdumuza, milletimize her 
zaman sahip çıkan kutlu nesiliz. Bizim 1970 yıllar-
dan beri dillendirdiğimiz bir marşımız var;

Aziz millet aziz millet 
Uyan artık geç oldu. 
Kıbrıs, Kudüs, Türkistan’ın 
 düşmanlarınla doldu.   

Davamız; Türk milletinin varlık ve beka 
davasıdır! Bu dava herkes tarafından 
biline…
Kıbrıs Türkünün ayağına diken batsa Anadolu 

acısını hisseder. Kıbrıs Türkü, Büyük Türk Mille-
ti’nin ayrılmaz bir parçasıdır, asla yalnız değildir. 
Türkiye bölgesinde büyüyen kararlı duruşu, onu-
ruyla barış elçisi olarak yerli, milli bir plan ve po-
litika takip ederek tüm oyunları bozmalıdır. Kıbrıs 
Türkünün mücadelesi her alanda desteklenme-
lidir. Türkiye üzerinde, Kıbrıs konusunda yoğun-
laştırılan baskılar karşısında Türkiye’nin garan-
törlüğü, Kıbrıs üzerindeki hakları hiçbir şekilde 
müzakere ettirilemez. Londra ve Zürih anlaşmala-
rıyla doğan haklarımız sürekli saklı kalarak, hiçbir 
platformda bu hakların münakaşasını dahi kabul 

edilmemelidir. Kıbrıs konusunda toprak, anayasa, 
göçmenler, haklar ve benzeri konular hiçbir şekil-
de ayrı ayrı paketler halinde değil bir bütün olarak 
ele alınmamalıdır. 

Kıbrıs ebediyen 
Türk İslâm yurdu olarak kalacaktır!
Tarihimiz şan şeref ve kahramanlık örnekleriyle 

doludur. Şanlı 20 Temmuz Barış Harekâtının mut-
lu yıl dönümünü üzerinden 46yıl geçti. Ne kadar 
süre geçmiş olursa olsun, güvenle, gururla, şük-
ranla kutlamaya devam edeceğiz. Unutmayacağız! 
Unutturmayacağız!

Kıbrıs, tarihi ve coğrafi açıdan Türkiye’nin ayrıl-
maz parçasıdır. Kıbrıs’ı ‘Misakı Millî’ ile birlikte 
Müslüman’ın ve Türk’ün gerçek varisleri olarak 
savunmaya devam edeceğiz, etmeliyiz! Türk İli 
olan Kıbrıs’ta ezanlar susmayacak, Türk bayrakları 
dalgalanacak, istiklal marşı gök kubbede yankıla-
nacaktır…

Kıbrıs Türkleri tarihinden, inancından, milli 
kimliğinden uzak kalmamalıdır! Kıbrıs davasının 
öncülerinden Merhum Dr. Fazıl Küçük’e, Rauf 
Denktaş’a, yakında vefat eden Saygıdeğer eşi Ay-
dın Hanım’a, isimsiz kahramanlara ve bütün Kıb-
rıs şehitlerine Mevla’m gani gani rahmet eylesin, 
gazilerine de sağlık afiyetler versin.

Uyanmalı, davamıza sahip çıkmalı, ihtişamlı yü-
rüyüşe, Muhteşem Türkiye’ye doğru yol almalıyız. 
Kıbrıs, zayıf ve yabancıya muhtaç, tarihi yapılan-
masından, kutlu hedeflerinden ve diriliğinden 
yoksun hale getirilmeden Türkiye ile bahtı yücelen 
hale gelmelidir…

Kıbrıs ebedi Türk yurdu, ecdat 
yadigarıdır, öyle de kalacaktır!
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EOKA’nın Kıbrıs’ı Yunanistan’a Bağlama 
İhaneti: Enosis…
1950’li yılların başlarında Kıbrıs’ın Yunanistan’a 

bağlanması için Georgios Grivas liderliğinde Türk 
düşmanı Yunan milliyetçisi bir terör örgütü EOKA 
kurulur. Amacı ENOSİS’i gerçekleştirmektir. 
1930’lu senelerde Birleşik Krallık (İngiltere) idare-
sinde bulunan Kıbrıs adasının “Yunanistan’a bağ-
lanması” ideolojisi olan Enosis’i kendine milli ide-
oloji edinen EOKA örgütü, adadaki Türk varlığını 
tamamen yok saymaktaydı. 

Nitekim 20 Aralık 1963 gecesi, Lefkoşa’nın Tahta-
kale semtinde iki Türk’ün öldürülmesiyle başlayan 
saldırlar, 103 Türk köyüne, Lefkoşa’nın Küçük Kay-
maklı semtine ve Kanlıdere bölgesinde Türklere 
karşı düzenleniyordu. Larnaka ve Tuzla’da Türk 
evlerine ateş açılmış ve dokuz kişinin öldürülme-
siyle sonuçlanan ve tarihe  “Kanlı Noel” olarak ge-
çen cinayetlerin faili EOKA, Türk’ün sabrını taşı-
rıyordu.

Peygamberimizin halası, Hala Sultan’ın ayak bas-
tığı günden beri bir İslam; II. Selim döneminde 
1570 yılında fethedildiği günden beri bir Türk yur-
du olan Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı kendine 
dert edinmiş EOKA’ya karşı bir direniş örgütü kur-
mak Türk’ün boynunun borcu olmuştu. Önce Fazıl 
Küçük önderliğinde 1957 yılında “Volkan” örgütü-
nü, ardından Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu 
ve Mustafa Kemal Tanrısevdi tarafından Türk Mu-
kavemet Teşkilatını (TMT) kurar ve bir bildiriyle 
tüm Kıbrıslı Türkleri bu çatı altında toplanmaya 
davet eder.

Türkiye’nin desteği olmadan olamazdı
Türkiye tarafından desteklenmeyen bir müca-

delenin başarılı olamayacağını bilen Kıbrıslı di-
renişçiler, zamanın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı merhum Fatin Rüştü Zorlu ile görüşerek 
destek isterler. Görüşmeler sonunda Türkiye’den 
destek kararının çıkması üzerine bu iş için Daniş 
Karabelen görevlendirilir. İlk etapta 5 bin ile 10 bin 
arasında üye planlanır. 18 yaşını geçmiş kadın, er-
kek herkesin katılacağı örgüt mensupları sıkı bir 
eğitimden geçirilecektir. Bu gelişmeler üzerine ör-
gütün kuruluşu için çalışmalara başlanır. TMT’nin 
Kuruluş ve Çalışma Planı hazırlanır ve üst düzey 
yetkililerin onayı alınır. TMT’nin varlığının açığa 
çıkarılacağı gün, EOKA saldırılarına göre belirle-
necektir. Bu güne kadar örgüt toplantı veya gösteri 
yapmayacak, bildiri dağıtmayacaktır. Örgüt 18 ya-
şını geçmiş erkek veya kız gençlerle oluşturulacak, 
örgüte alınanların eğitimden geçirilmesi zorunlu 
olacaktı. Planda örgüt mevcudu kısa vadede 5 bin, 
uzun vadede 10 bin olarak planlanır. 

1958 Nisan’ında Ankara’da Fazıl Küçük ve Rauf 
Denktaş’ın da bulunduğu toplantıda ilk TMT li-
deri olarak Türk subayı Rıza Vuruşkan’ın atanması 
kararlaştırılır. 5 bin gençten oluşacak örgüt gücü-
nün eğitimi bir yıllık sürede tamamlanacaktır. Ni-
hayet Rıza Vuruşkan liderliğindeki TMT’nin kuru-
luşu 1 Ağustos 1958 yılında Kıbrıs’ta gerçekleşir.

Örgütlenme
TMT’nin dört farklı seviyede birlikleri bulun-

maktaydı. Bunların küçükten büyüğe sıralanışı 
şöyleydi: “Manga”, “Bölük”, “Tabur”, “Sancak”.

1961 ihtilali ile birlikte gerçekleştirilen sistem 
değişikliğinden 1976 yılına kadar TMT’de; Lef-
koşa Sancağı, Mağusa Sancağı, Larnaka Sancağı, 
Limasol Sancağı, Baf Sancağı, Lefke Sancağı, Bo-
ğaz Sancağı, Erenköy Sancağı, Yeşilırmak Sancağı, 
Serdarlı Sancağı, Mehmetçik Sancağı adında 11 
sancak vardır. 

Bunların yanı sıra, 1963’ten sonra “mücahit” ola-
rak adlandırılan teşkilat üyesi erlere de kuruluşta 
“kurt”, 1961-63 yılları arasındaysa “arı” denilmiştir.

TMT, 1976 yılında Güvenlik Kuvvetleri Komu-
tanlığı’na dönüştürülünceye kadar sırasıyla Rıza 
Vuruşkan, Şefik Karakur, Kenan Çoygun, Cevat 
Giray, Rüştü Kazandağ, Süleyman Eyüpoğlu, Arif 
Eryılmaz, Çetin Başar, Aydın İlter gibi “bayraktar” 
adı verilen Türk subayları tarafından yönetilmiştir.

Kaynakça: Wikipedi’den

Keser, Ulvi (2007). Kıbrıs’ta Yeraltı Faaliyetleri ve Türk 
Mukavemet Teşkilatı… IQ Kültür-Sanat Yayınları, İstan-
bul, s. 640 

Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede 
TMT’nin Yeri, C. I, Lefkoşa 2009, s. VI.

Kıbrıs Türkü’nün 
Milli Direniş 
Teşkilatı: TMT
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KORE

Bir yıldır, siyasetle uğraşan arkadaşla-
rım için büyük kargaşalar yaşamış is-
tilalara uğramış sonra dünyanın güçlü 
ekonomileri arasına girmiş ülkelerin 
tarihi hakkında tutuğum raporların ta-
rihi gelişimlerinin özetlerini de burada 
paylaşmak istiyorum 

Başta şu kitap bir Kore tarihi özeti, basımı fizi-
ken kaliteli ancak aynı şey tercüme için söylene-
mez sanki motamot tercüme edilmeye kalkışılmış. 
Veya Google translate yardımıyla Türkçeye çevril-
miş. Üslupsuz, okuyucuya okuma tadı vermeyen 
uzun cümlelerle kurulu bir çalışma ortaya çıkmış. 
Tercüme yapanlar önce çevirdiği eserin dili değil 
çevrilen dilin inceliklerini, kelime zenginliklerini 
bilmeli. 

Kore sıradan bir ülke değil. Halkı da öyle MÖ bi-
rinci yüzyılda kurulu devletleri var; Gogoryo Kral-
lığı. 

Zengin tarihi tecrübelere sahipler. Büyük zafer-
leri, yenilgileri, İç kargaşaları, isyanları, istilalara 
uğramaları bu milletin zengin tecrübelerini oluş-
turuyor. Bir milletin tarihi zenginliği sadece askeri 
başarıları değil başarısızlıklarını, yenilgilerini he-
zimetlerini de doğru anlamasıyla orantılıdır. Eğer 
bir ülke evlatlarına sadece hamaset yapar zaferleri 
dışında yenilgi sebeplerini de anlatamazsa tarih-
ten güç alması mümkün değildir. 

Ondört asır evvel (612-614) Çin’e karşı kazandık-
ları Büyük Salsu Nehir savaşları, Korelilerin karşı-
laştıkları her hezimette, yenilgide, uğradıkları isti-
lalardan çıkış yolu bulmada bir ümit ışığı bir moral 
ve motivasyon kaynağı olmuştur 

612 tarihinde Kore’de kesin hâkimiyet kurmak 
için bir milyon kişilik ordu oluşturan Çin, Salsu 
Nehir savaşlarında tarihinin en büyük yenilgile-
rinden birini yaşamıştır. 

Salsu Nehir savaşları tamamen strateji, iklim 
şartlarından yararlanma düşmanı belli bir coğraf-
yada sıkıştırıp yok etme üzerine kuruludur. Bu sa-
vaş askeri bir muharebede sayı ne kadar çok olursa 
olsun bunun geliştirilecek stratejilerle taktiklerle 
yok edileceğini göstermiştir. Bir milyon Çinli aske-
ri ve o askerin iaşesi ile ilgilenen 120 bin Çinliden 
sadece üç bini geri dönmüştür. Kore yaşadıkları iç 
savaşlar, Moğollara bağımlı hale gelmeleri, Çin im-
paratorlarının hâkimiyetini kabulleri, köle olarak 
satılmaları, Japon istilalarına düştüklerinde çıkış 
yapmak için sığındıkları tarihi başarılarından biri 
işte bu savaş olmuştur. 

Hangi ideoloji olursa olsun, hangi sistem kabul 
edilirse edilsin hiçbir iktidar idare ettiği milletin 
geleneklerine ters düşen yapı ilelebet uygulaya-
maz.  Avrupa istediği kadar laik olsun temel kültür 
Hıristiyanlıktır. Rusya’nın, Ortodoks gelenekler-
den ayrılması mümkün değildir. Çin tüccarlığının 
temeli Konfüçyüs anlayış üzerine kuruludur. Bu 
felsefe olmasa Çin olmazdı. Türkiye Cumhuriye-
tinde de laiklik her ne kadar anayasa maddesi ola-
rak kabul edilmişse de Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Sünniliği Osmanlı’dan daha ileridedir. 

Kore Varlığını Budist Ve Konfüçyüs 
Sentezine Borçludur... 
Kore’nin milli kahramanı Wonhyo’dur. (617-686 

MS) O Kore Budist geleneğinin önde gelen düşü-
nürlerinden, yazarlarından ve yorumcularından 
biriydi. O Doğu Asya Budizm’inde ve özellikle 
Kore Budizm’inde anahtar bir kavram olan Öz-İş-
lev fikrini ortaya koydu. 

Seol Chong ise Wonhyo 5’inci oğluydu. Aynı za-
manda annesi prensesti. Devlet desteğiyle kültür 
ve eğitim alanında Kore tarihine önemli katkılar 
sundu. Seol de babası gibi bir bilgindi. Kore alfa-
besini geliştirdi.

Dünyaya hâkim olan devletlerin ortak özelliği; 
halklarının kültürel aşamalar sağlamış, kitapla, 
okumayla, tetkik etmeyle aralarının iyi olmasıdır. 
Kore, bir bakımı ile kalkınmasını eski çağlardaki 
efsanelerini konu alan edebiyatına borçludur. 

Tarihî Kore dizilerinde Koreli kadınların oldukça 
kibar, nazik, nezih bir dile sahip imajı çizilmekte-
dir. Yine bu dizilerde devletin yıkılmasında tahrip 
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edici etkili bir unsur olan rüşvet, iktidar mücadele-
leri, ehliyet ve liyakat sahibi olmayanların idareci 
konuma getirilmeleri anlatılmaktadır. 

Gerçek Tarihi Algılar Gelecek Kazandırır 
TRT’de Kore dizilerinde siyaset, tarih, politika, iç 

çekişmeler, ihanetler gösteriliyor. Aralarında asla 
Süpermenler, He-manler, Rambolar yok. Tarihle-
rini didik didik ediyorlar.

1600 yılların ilk yarısı. Kore, Çin’de Ming hane-
danlığına bağlı bir devlet. Bu devlet Kore’yi sürek-
li sömürüyor. Silah sanayisinin gelişmesine izin 
vermiyor. Savaşta Korelileri ön safa sürüp kalkan 
olarak kullanıyor. Kore kralı gizliden gizliye silah 
sanayini geliştiriyor. Ancak Kore’de Ming devleti 
ile gizli ilişkide olan devletlerine ihanet eden bü-
rokratlar da var. Yine savaş söylentileri, iç kargaşa 
çıkartarak karaborsada vurgun yapan spekülatör-
ler bozuk düzenin devamından menfaatleri gereği 
yanalar. 

Kral Ming devletinin de kışkırtmasıyla devriliyor. 
Yeni kral bütün geleceğini Ming hanedanlığı hima-
yesi üzerine inşa ediyor. Onların talebi doğrultu-
sunda silah atölyelerini kapatıyor. 

Ancak Ming hanedanlığı Jin hanedanlığına ye-
nilince Kore Jin imparatorluğunun istilasına dü-
şüyor. Kore teslim oluyor. Teslim töreninde yenik 
Kore kralı Jin imparatorunun önünde kendi as-
kerlerinin, ailesinin huzurunda Jin imparatoruna 
üç defa secde ediyor. Bu utanç verici hali izleyen 
kralın oğlu prens başını öne eğiyor. Abisi veliaht 
pren ise ona “Başını öne eğme. İyi bak ve bu anı 
unutma!” diyor. İşte veliahtın bu sözü milliyetçili-
ğin, kalkınmanın itici gücü olmanın, milli utancın 
gelişmesinin, Kore’nin tarihi doğru algılamasının 
en önemli belgesidir. Tarihin işlevi budur 

Bu tarih deneyimi ve şuuru Amerika’da yok. 
Çünkü onların yenilgi hikayeleri yok. İşte bu tec-
rübesizlik Amerika’nın sonunu getirecektir. Çünkü 
geri çekilmeyi bilmiyor. Geri çekilme tecrübesizli-
ği Amerika’yı yok edecektir. 

Burada kendi ülkemize de bakıp söyleyelim. Ma-
lazgirt zaferi sonucunda Bizans imparatoru Diyo-
jen Alpaslan’ın önünde o günün tören anlayışına 
göre yere kapaklanmış Alpaslan da onun sırtına 
basmıştı. Plevne’de teslim olmak zorunda kalan 
Gazi Osman Paşa kılıcını kural gereği diz çökmüş 
şekilde Rus generaline verdiğini gösteren resimler 
Bulgar müzelerinde sergilenmektedir. 

Kore-Türkiye mukayesesi 
1910 yılında Japon istilasına uğrayan Koreliler bu 

işgale karşı tıpkı Türkiye’deki gibi Kuvayı Milliye 
benzeri direniş örgütlerini kurup mücadeleye baş-
larken yine Mustafa Kemal’in Amasya genelgesine 

benzeyen bir bağımsızlık bildirgesini Koreli aydın-
lar 1 Mart 1919’da yayınlamışlardı. 

1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı ülkeyi 
ikiye bölmüş özellikle, Güney Kore yakılıp yıkılmış 
ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline gel-
mişti. 

1960 Türkiye’de darbe olmuştu. Bizim darbeci-
lerin ekonomi politikaları yoktu. 1961 yılında ise 
Güney Kore’de General Park Chung-Hee askeri 
darbeyle Güney Kore yönetimine el koydu. O, 1946 
yılında İkinci Dünya Savaşı galiplerinin Kore’yi 
bölme politikalarına karşı geldiği için tutuklan-
mıştı. 

1960’lı Yıllarda Hem Türkiye Hem Kore 
Planlı Ekonomiye Geçti.
Güney Kore Han Nehri Mucizesi olarak adlan-

dırılan büyük kalkınma hamlesine girişti. İthalat 
odaklı sanayileşmeden İhracat odaklı sanayileş-
meye girişti. Yeni köy politikalarıyla (Saemaul 
Hareketi) köy hayatını canlandırmaya çalıştı. Köy-
lünün kalkınması üretime güçlü girmesi için her 
türlü katkıyı sağlamaya başladı.

Devlet destekli ihracatı desteklemeyi milli poli-
tikası haline getirdi. Kore halkının aklına, zihnine 
milliyetçiliğin Kore yerli malını kullanmak, koru-
mak, üretimini yapmak ve bunu ihraç etmek oldu-
ğu inancını yerleştirdi. 

1980’lerde Türk ekonomisinin kaptanı Turgut 
Özal olmuştu. Kore kalkınmasının tam tersi poli-
tikalar yürüttü. Köylüyü yok eden kararlar aldı. İt-
halat özellikle yabancı sigara ithalatıyla yüzbinler-
ce tütün üreticisinin köyünü terk etmesine neden 
olacak süreci başlattı. Et kombinalarını devre dışı 
bırakarak Türkiye hayvan üreticiliğine ağır darbe-
ler indirdi. 

Özelleştirmeyle Şeker Fabrikalarının satışı sü-
recini başlatan fikirleriyle Türkiye’nin şehirlerini 
üretimden uzak kitlelerin yığını haline getirdi.

Güney Kore, dünya piyasalarına kendi milli oto-
mobilini sürerken Özal kendi yerli otomobil üreti-
cilerine “teneke üretiyorsunuz” diyerek yerli milli 
özel sanayinin temeline kibrit suyu döktü. İthal 
lüks araba ithalatını yoğunlaştırdı. 

Güney Kore 20 milyar dolar zarar eden ancak 
ödediği vergiler bunun kat kat üstünde olan Hun-
dai şirketinin ayakta kalması için destek verdi. Gü-
ney Kore devlet güvencesiyle yurtdışında çalışan 
Korelilerin tasarruflarını yerli üretime teşvik edip 
devlet kefilli sanayiler kurarken özellikle 28 Şubat 
sürecinde Türkiye yönetiminde o gün etkin olanlar 
yurtdışındaki işçilerin kurduğu işletmeleri ideolo-
jik ayrımlara göre sınıflayıp bazılarını mürteci ola-
rak ilan edip batmalarını sağladı. 
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M u s t a f a  K a b c ı  /  E m e k l i  M ü f t ü

Halife 
Müsta’sım 
Billâh

zaman uykudan uyanmış, az bir kuvvetle düşma-
nını karşılamak zorunda kalmıştı. Fakat mağlûp 
olarak Bağdad’a çekildi. ,

“Hülâgû, halife ordusunu perişan ettikten sonra, 
Bağdad’ın doğusunda ordugâhını kurdu. Halifeye 
kayıtsız şartsız teslim olma teklifinde bulundu. Fa-
kat bu teklif, Müsta’sım tarafından reddedilince, 
şehri muhasara altına aldı. Bağdad muhasarası 50 
gün sürdü” 

Vezir İbni Alkamî, Hülâgû’nun bir dost gibi kar-
şılanmasını, halife tarafından şehre davet olunma-
sını tavsiye ediyordu. Müsta’sım, Hülâgû gibi bir 
belâyı, kendi eliyle Bağdad’a getirmek istemedi. O 
zaman, vezir bizzat Moğol ordusuna gitti. Halife 
için aman aldı. Hülâgû’nun sulh (!) fikrinde oldu-
ğunu, halifeyi makamında bırakacağını, hattâ kızı-
nı halifenin oğluna vereceğini (!) ilan etti. Halifeyi 
Hülâgû’nun çadırına gönderdi. Nikâh merasimin-
de bulunmak üzere Bağdad ahalisinin bir kısmını 
da şehir dışına çıkardı. Hâlbuki halife vezirine gü-
venmiş olmasaydı, gaflet içinde bulunmasaydı pek 
âlâ kaçabilirdi.

“Halife Müsta’sım, Hülâgû’ya “Emîru’l-ümerâlık” 
unvanını vermek suretiyle, yine makamında ka-
labileceğini umuyordu. Bu hülya ile Hülâgû’nun 
karargâhına gitmek üzere tantanalı bir alayla Bağ-
dad’dan çıktı. Başına, büyük ipekli bir sarık sar-
mıştı. Oğulları ve Abbâsi sülâlesi, Bağdad›ın eşrafı, 
ayanı, büyük memurları, âlimler ve fakîhler bera-
berinde bulunuyordu.

Moğol karargâhına gelince, halife bir çadıra tıkıl-
dı. Yanındakiler de kordon altına alındı.

Bağdad’da yıllardan beri toplanmış olan hazine-
lerin yerleri için, halife zorlandı. Bir askeri birlik 
muhafazası altında Bağdad›a götürüldü. Sarayda 
gizli hazinelerin yerleri gösterildikten sonra tek-
rar karargâha getirildi. Hemen sarığı boynuna do-
landı. Kendisi de bir çuvala sokuldu. Çuvalın ağzı 
bağlandı. Bir süvari birliğinin geçeceği yola atıldı. 
Son halife, atların ayakları altında can verdi. He-
yetle birlikte gelenler de takım takım öldürüldü. 
Bağdad tam kırk gün yağmalandı. Ahaliden eli 
silah tutanlar öldürüldü. Çocuklarla kadınlar esir 
edildi. Bu suretle, beş asırdan beri devam eden Ab-
basî halifeliği de yıkıldı ve tarihe gömüldü”. “Artık, 
bütün şehir, bütün saraylar ve camiler ateşler için-
de yanıyor, sokaklar kan ve ateş içinde kalıyordu. 
Bağdad’ın en zengin kütüphaneleri yağma edili-
yor, Dicle nehrine atılan kitaplardan köprüler ku-
ruluyordu”.

“Rivayete göre, Bağdad’da bulunan kitaplar, Dic-
le’ye atıldı. Köprü teşkil edildi. Moğol ordusu, bu 
kitap köprülerinden geçti”.1

1- Zekai Konrapa, Peygamberimiz,İslam Dini ve Aşere-i 
Mübeşşere, Sayfa: 588-589-590; İst.1993

Tarih boyunca Abbasi Devleti’nin otuz yedinci 
halifesi Müsta’sım Billâh gibi işkence ile öldürü-
len başka bir kimseye rastlamak mümkün değildir. 
Çok acıklı bir şekilde öldürüldüğü için her hangi 
bir yorum yapmadan olayı olduğu gibi aktarıyo-
ruz.

İnişli çıkışlı bir yönetim sergileyen Abbasiler, so-
nunda Moğol istilasına uğradılar (756-1258) ve böy-
lece, Abbasî halifeliği ortadan kalkmış oldu.

Abbasilerin son halifesi “Müsta’sım Billah” idi, 
Otuzyedinci halife Müsta’sım, Hafız-ı Kur’an’dı, 
temiz bir zattı. Fakat büyük gaflet içindeydi. Bü-
tün devlet işlerini veziri İbn Alkamî’ye bırakmıştı. 
Taşrada valiler halkı eziyor, soyuyordu. İbni Alka-
mî şiî idi. Şiiliğin “İmamiyye” kolundandı. Abbasî 
halifeliğini yıkarak yerine “Şii” bir devlet kurmayı 
düşünüyor, fakat maksadını gayet gizli tutuyordu. 

O zaman, Cengizoğullarından Hülâgû, İran’a hâ-
kimdi. İbni Alkamî, Hülâgû ile gizli muhabereye 
girişti. Hülâgû’yu, Bağdad’ın istilasına davet etti. 
Hülâgû ise Abbasî halifeliğinin yıkılması fikrin-
deydi. Fakat halifenin bundan haberi yoktu. Hatta 
Bağdad’ın etrafındaki askerler bile, birer bahane 
ile başka yerlere gönderilerek Abbasî saltanatının 
askerleri azaltıldı.

İran›da, Vezir İbni Alkamî gibi Şia mezhebinde 
bulunan Nusayri Tûsî’nin de bu işte parmağı var-
dı. Rivayete göre, Nusayri Tûsî, halifeye takdim 
ettiği kasideden beklediği mükâfatı göremediği 
için kin bağlamış, İbni Alkamî ile işbirliği yapmış, 
Hülâgû’ya da hulûl eylemişti.

Gafil halife Müsta’sım, büyük bir ordu ile 
Hülâgû’nun Bağdad civarına geldiğini görünce, o 
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/  A l i  E d i b â l i

Son birkaç ay içinde, dünyayı hego-
monyası altına alan emperyal güçler 
de dahil olmak üzere, zengininin, 
fakirinin hayatta kalabilme endişesine 
neden olan, , ufacık bir toz zerresinden 
de küçük bir mahlukattı.

Bu iradesi olmayan varlık, tıpkı atomun protonu 
ve nötronu etrafında dönen elektronlar gibi müt-
hiş bir şey yaptı. Bu virüsler sistematik bir yıkıcılık 
getirdi. 

Birisi bir yıl önce, bütün dünyanın zerreden kü-
çük, yarı canlı, yarı cansız yaratığın insanlığı dize 
getireceğini söylemiş olsaydı herhalde onun akıl 
sağlığına şüphe ile bakılırdı.

Sözlerinden şüphe edilmeyen şerefli bir elçinin 
getirdiği Furkan’ın ayetlerinde, Allah’ın kahhar sı-
fatının tecelli edişine işaret eden ayetlerden biri de 
Nemrut ile ilgili olanıdır. Nemrut, kibirli meydan 
okuyuşunda yalnızca ufacık bir sinek ile durdurul-
muş idi. Medeniyetler ve insan aklı; Allah’ın kud-
reti ve azameti karşısındaki acziyet içerisindedir.

Yaşamakta olduğumuz bu uzun tecrit dönemle-
rinde, tefekkürü çağıran bir ruh hali tüm insanlara 
nasip oldu mu, insanlık bu devam etmekte olan 
tehdidi, bir ders alınacak musibet olarak görebilir 
mi bilemiyoruz.

Rabbimizin bize buyurduğu bir emir var ki, iki 
elimiz kanda da olsa terk edilemez. Bu görev Mü-
cadele’dir. Bizim mücadeleye yüklediğimiz mana, 
cehd, cihad, kelimelerindeki ruhtur.

Allah’ın ruhundan üflediği insanı yücelten; nefsi 
ile, şeytan ile, kötülük ile olan mücadelesidir. Bu 
savaşın anlık terkleri esnasında, kötülük mevzi 

zaferler elde eder. Mücadeleyi rehavet ile ikame 
edenler, kalelerini savunmasız bırakırlar ve devşi-
rilmesi pek kolay insanlar olurlar. 

Yaşanan küçük kıyamet provası, serveti, gücü ne 
olursa olsun insanları çaresiz kıldı. İnşallah biz de 
gerek toplum hayatımızdaki sosyal hastalıkları ge-
rekse fiziksel hastalıkları alt ederek güçlü bir top-
lum olarak değişmekte olan yeni dünya düzeninde 
yerimizi alacağız.

Garbın ve Şarkın hesaplaşmasında, Çin ve 
ABD’nin yine rol alacağı görülüyor. Dünyaya ni-
zam verecek olan Allah’ın halifesi olarak halk edi-
len insanoğlunun, Hz. İnsan olarak ihya edilmesi 
gerekmektedir. Dünya için çatışan insanlara sunu-
lacak yegâne düzen İslam’ın kuralları ile kurulacak 
düzendir. Kapitalizme, komünizme ve köhnemiş 
tüm batıl sistemler, yegâne olan sistem Kitaptaki 
İslam’ın yeniden yaşanmasıdır. Bunun adı İslam 
Rönesansı’dır ve Allah’ın izniyle bu sistem tesis 
edilecektir.

Millet Partisi’nin sistematize etmeye çalıştığı İs-
lam Rönesansı’nı tesisi için Millet Partisi kadro-
larına büyük görev düşmektedir. Bu büyük İslam 
Rönesans’ına ulaşmak için Millet Partisi iktidarı 
elzemdir. 

Millet, topyekûn dönüşüm hareketinin baş aktö-
rü olacak, Allah’ın izniyle, Çin’in de ABD’nin de 
adaletsizliğine meydan okuyacak olan düzeni tesis 
edecektir. Bu zafer kesin ve mutlaktır, ne zaman 
olacağı ve kimin aracılığı ile olacağı ise müphem 
olandır.

Bizi illetleriyle de nimetleriyle de sınayan Rah-
man ve Rahim olan Allah’tan, en büyük niyazımız 
bizi doğru yolundan ayırmaması ve bizi sevenlerle 
beraber uğrunda mallarımız ve canlarımız ile be-
raber mücadele etmemizi sağlayacak iman ateşini 
diri tutmasıdır.

Mücadele
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/  C e l a l  Ö z s o y l u

Su Kaynaklarımızı Değerlendirecek

Tarımla uğraşanların hayali yazın bu suları nasıl 
olur da tarım alanlarımızda sulama işlerinde kul-
lanırız olmaktadır. Bu suları yalnız yaz aylarında 
mı kullanmalıyız? Sahip olduğumuz suları kışın 
kullanamaz mıyız? Bunun üzerinde düşünülmeli-
dir. Ciddi fizibilite çalışmaları yapılarak kışın de-
ğerlendirilemeyen ve boşa akan su kaynaklarımızı, 
arazilerimiz için nasıl verimli olarak kullanabiliriz 
çalışmaları yapılarak projeler geliştirmeliyiz.

Geleceğin Savaşları Suda Olacak
İstesek de istemesek de geleceğin savaşları, pan-

demilerin yanında su savaşları üzerinden devam 
edecektir. Su, bulunduğu coğrafyalar için stratejik 
öneme haiz en önemli doğal kaynaktır. Bunda mü-

İ s t i h d a m  v e  T a r ı m  P o l i t i k a s ı

Milli Tarım Politikasına 
İhtiyaç Var

Türkiye bir tarım ülkesi ve suyun bol 
olduğu ve aynı zamanda suyun yok 
olduğu da bir ülkedir. Ülkemizde birkaç 
senede bir de olsa, bol kar yağışı oluyor. 
Veya her yıl yükseklere kar düşer. Kızı-
lırmak, Yeşilırmak, Gediz, Aksu,  Göksu, 
Çoruh, Fırat ve Dicle v.b. nehirlerimiz 
zaman zaman suyun bolluğundan 
taşkın yaparak akar. Hatta yaz kış onlar 
boşa akar bizlere de seyrine bakarız. 
Sahip olduğumuz bu suları yeteri kadar 
değerlendirebiliyor muyuz?
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neccim olmaya gerek yok. Türkiye’nin sahip oldu-
ğu zengin su kaynaklarından dolayı karşılaşacağı 
su kavgalarına şimdiden hazırlık yapması, strate-
jilerini A, B, C… planlarını ileriye dönük şimdiden 
hazırlaması gerekmektedir. 

Ülkemizde; Tarım Bakanlığı,  Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT’si), il ve ilçe tarım verimliğini arttır-
mak için gerek resmi, gerekse STK’lar vardır. Şunu 
söylemek istiyorum, yeni örgütlenmeye ihtiyaç 
yok. Mevcut kurum ve kuruluşların organizasyonu 
ile ülkemiz, 5-10-20-25 yıllık kalkınma plan ve pro-
jeleri ile 10 senede, Hollanda ve benzeri ülkelerin 
seviyesine gelebilir, hatta daha ileri seviyeye de ge-
çebiliriz.  

Nasıl olacak?
Öncelikli hedefimiz, arazilerin kışın sulanması. 

Kışın yaza çevrilmesidir. En büyük proje bu. Bun-
dan büyük su projesi de yok. Neden derseniz? Ne-
den Yağışlar kışın olur? Allah’ın lütfu bizi besleyen 
topraklar, Allah’ın emri ile kışın suyunu tutar, re-
zerve eder, bahar ve yaz aylarında toprağa attığı-
mız tohumlara öyle bir can verir ki, yazın verdiği 
güneş enerjisi ile de, şıvgın filizlerle büyüterek, 
mevsim mevsim, ay ay, gün gün, meyve ve sebze 
olarak bize ikramın ederler.

Kul olarak bize düşen nedir? Düşünmek. Aklını 
kullanmak. Akıl etmek.  Allah’ın verdiği zengin-
liklerle, ölü toprağa tohumu atıp, yetiştirip, ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmaktır.

İşte bu bir istihdam projesi. Bu nasıl bir istihdam 
politikası olacak? Ekecek insana, yetiştirecek in-
sana, toplayacak insana, soğuk hava deposu inşaa 
edecek ve depolayacak insanlara ihtiyaç var. Bun-
ları ambalajlayıp yükleme yapacak insana ihtiyaç 
var.  Bunu iç ve dış piyasaya pazarlayacak insana 
ihtiyaç var. Lojistikte insana ihtiyaç var. V.b. çoğal-
tabiliriz ve arkası da bitmez. Kısacası her alanda 
yetişmiş insana ihtiyaç var. 

Tarım ürünlerimizin tür ve cinslerine göre sanayi-
de, tıpta, silah sanayinde ve endüstriyel alanlarda, 
ham veya mamul madde olarak değerlendirilmesi-
ne ihtiyaç var. 

Tarım ürünlerinin yaşı ve kurusu için tesisler ku-
rulmalı, üretim ve pazarlaması devlet politikası ha-
line getirilmelidir. Son teknoloji ile çiftçilerimizin 
üretim yapmaları sağlanmalıdır. Tarım alanlarımı-
zın yoğun olduğu illerimizde Ziraat Fakültelerimiz 
var. Fakültelerimiz, çiftçilerimizle işbirliklerini 
geliştirmeli teorik bilgiler elbirliği ile üretime de-
ğerlendirilmelidir. Çiftçilerimiz son dönemlerde 
kaderleri ile baş başa bırakılmakta, ithal ürünler 
karşısında korumasız kalmaktadır. İthal tarım 
ürünleri teşvikleri ile çiftçimiz çıkmaza sokul-
makta bunun neticesinde her yıl ekim alanlarımız 
azalmakta çiftçimiz başka sektörlere kaymakta, 
verimli topraklarımız tarımdan uzaklaştırılmakta-

dır. Çiftçilerimiz bizzat devlet eli ile ithal sopası ile 
cezalandırılmaktadır. Biran önce hatalarımızdan 
vaz geçilerek Milli bir Tarım Politikası belirlenerek 
uygulamaya geçilmelidir. Sözde değil icraatta bir 
Milli tarım politikası olmalıdır.

İslâm dünyası ile öyle bir siyaset güdeceksin ki, 
düşmanını değil, dostunu çoğaltarak, Sayın Ediba-
li’nin dediği gibi, “İslâm ülkeleri arasındaki sınırı 
belediye sınırı” yapıp, çölleri yeşertip, gönülleri 
fethedeceksin. Böylece Allah’ın istediği ve emret-
tiği “Emri-bil maruf, nehyi anıl münker” vazifesini 
su kaynaklarımızı ve tarım alanlarımızı kullanma-
da da yerine getirmeliyiz.

Bizim ecdadımız bunu yaptı. Gittiği yere hiçbir 
zaman zülüm götürmedi. İslâm medeniyetini ve 
kardeşliğini götürdü. İnsanların birbirlerini sev-
melerini sağladı. Çanakkale savaşının özünde ve 
ruhunda var olan ve savaşı kazandıran, önce arka-
daşının su içmesini isteyip, sulu mataranın dönüp 
dolaşıp tekrar suyu ile birlikte kendine dönmesini 
sağlayan ruh ve bu şiarı uygulayacağımız politika-
larla bütün insanlığa sunmalıyız.  

Su kaynaklarımız bulunduğu bölgenin en yakın 
tarım arazilerine yönlendirilmeli, yönlendirilirken 
enerji üretilmeli, tüneller, kanallar ile ülkenin her 
tarafını donatmalı, çalışmalar Ferhat’ı geçmelidir.   

Bu gün bolluk nedeniyle açlık, zenginlik nedeniy-
le sefalet içinde yaşayan, Asya’dan Afrika’ya bizleri 
bekleyen nice ülkeler var. Modernize edilmiş bir 
tarım politikası ile İslâm ve insanlık dünyasını aç-
lık, yokluk ve sefillikten kurtarabiliriz.

Öyle bir tarım ve endüstriyel proje hazırlayıp, ge-
liştirmeliyiz ve birleştirmeliyiz ki, kışı yaz, soğuğu 
sıcak, fakiri tok, maddi ve manevi zengini çok hale 
gelmeliyiz.

Bunları yapmak için, içimizdeki ve dışımızdaki 
engelleri aşacak ve projelerle bunları gerçekleşti-
recek muktedir bir Türkiye’ye ihtiyaç var. Hayvan-
cılık politikasını da tarım politikalarının dışında 
tutamayız.   

İstesek de istemesek de gele-
ceğin savaşları, pandemilerin 
yanında su savaşları üze-
rinden devam edecektir. Su, 
bulunduğu coğrafyalar için 
stratejik öneme haiz, en önem-
li doğal kaynaktır. Bunda mü-
neccim olmaya gerek yok.
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/  H a y r e t t i n  D u r m u ş

Bayrak Yürekli Adamın Kitabı

Vatanı Yüreğinde Saklayan Çocuk
Yüreğinin bir köşesi evlat acısıyla yanarken (artık 

o evlatlarına kavuştu ama bu kez de Kıbrıs’ı yetim 
bıraktı) diğer köşesi vatan hasretiyle kavrulan Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk 
cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın hatıralarından 
oluşuyor bu kitap. Karkot Deresi Rauf Denktaş’ın 
ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğini anlatan bir 
hikâye aslında. Bütün mesele bu büyük soruya ce-
vap vermek de değil mi zaten? 

Daha çocukluk günlerinde geleceğin büyük dava 
adamı olacağının ışıkları görülüyordu Denktaş’ta. 
O da her çocuk gibi oyunlar oynuyor, ip atlıyor, 
daldan dala zıplıyordu ama bir farkla. O, çocuk 
yüreğiyle bile “Düşman bu küçük tayyareciyi tanı/ 
Kanatları altında saklayacak vatanı” diye şiirler 

Büyük dava adamı, gerçek müca-
deleci, çileli bir yiğit, kahraman 
bir mücahit ve Kıbrıs Türklerinin 
yılmaz savunucusu Rauf Denktaş 
da her fani gibi ecel şerbetini içti 
ve 2012 yılında bu fani âlemden 
göçtü. Dünya denen geçitten ge-
çip giderken ardında derin izler, 
unutulmaz hatıralar bıraktı. 

Rauf Denktaş kitaplar da yaz-
dı. “Bayrak Yere Düşürülemez”, 
“Kıbrıs Girit Olmasın”, “Yeniden 
12’ye 5 Kala” bunlardan bazıları. 
Biz bu yazımızda onun “Karkot 
Deresi” kitabından bahsetmek is-
tiyoruz. Rauf Denktaş’ı anlamak; 
çetin imtihanlarla başladığı hayat 
yolculuğuna eşlik etmek adına bu 
kitabı okumak faydalı olacaktır 
diye düşünüyorum. Çünkü otobi-
yografik bir eser Karkot Deresi.
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okuyordu. Çocukluğunda verdiği sözü tutmuş ve 
Rauf Denktaş bir kartal gibi kanatları altına almış-
tı Kıbrıs’ı…

“Akşamları Ayfiban tepesinin serininde toplanır-
dı köylüler birer birer ve Omorfo’nun parlak ışıkla-
rına bakarak konuşurlardı hep. Ben onlara şiirler 
okurdum okulda, öğretmenlerimizin bize gizlice 
öğrettiği milli şiirlerden. Coşarlar, ağlarlardı. Afe-
rin çekerlerdi bana. Daha sonraki yıllarda İstiklâl 
Savaşı Nasıl Oldu? Kitabından hikâyeler aktarır-
dım onlara” (Denktaş, 2005: 12) der Rauf Denktaş 
çocukluk günlerinden bahsederken.

Çocukluk günlerini yanında geçirdiği dedesi Şe-
herli Mehmet’in “Osmanlı yamandı… Gittiler ama 
yine gelecekler. Ben görmesem de sizler görecek-
siniz” (Denktaş, 2005: 14) sözüyle büyüyen kahra-
man bir çocuktu o.

Elinde küçük bir av tüfeği, boynunda asılı fotoğ-
raf makinesi, bir matara su ve yanında köpeğiyle 
Karkot Deresi’ni karış karış gezdi her gün. Yorgun 
argın eve döndüğünde haliyle uykuya dalardı her 
çocuk gibi ama rüyasında bile milletinin aydınlık 
geleceğini görürdü. “Rüyalarında hep zenginleş-
miş, modernleşmiş köyler, Tahir ağanın veremi 
atlatıp iyileşmesini görürdüm ve sık sık kuş gibi 
kanatlanıp uçardım… Fazla börekten olacak birkaç 
kez kâbus basmıştı beni” (Denktaş,2005:16) diyerek 
esprili kişiliğiyle yıllar sonra bize o günleri anlatır. 
Yatarken de babaannesinin öğrettiği duayı okur-
muş. “Yattım Allah, kalkarım inşallah, kalkamaz-
sam amentübillah.”

Denktaş’ın Rumlarla İlk Kavgası
Denktaş birincilikle bitirdiği İngiliz okulunda 

(ortaokul yılları) Türklerin aşağılandığını görür ve 
buna dayanamaz. Okulun ilk günlerinde başından 
geçen bir olayı şöyle anlatıyor kitabında: “Kazami-
as ile iyi arkadaştık fakat altı yıllık okul süresin-
ce benim dışımdaki Türklere ‘Bello Turko’ (Deli 
Türk) deyişi hâlâ kulaklarımda çınlar. Bu deyişten 
özel bir zevk aldığı aşikârdı. Beni bundan muaf tut-
masının özel bir sebebi vardı. Okulun açıldığı ilk 
gün bana köylümüz diye tanıtılan Eliadis adında 
bir çocuk ‘Bello Turko’der demez kavgaya başla-
mış ve Eliadis’i iyice hırpalamıştım. Benden özür 
dilemesini sağlamıştım.” (Denktaş, 2005: 23)

İşte o günlerde başlayan dava adamlığı son ne-
fesine kadar devam etti. “Rumlar ‘enosis için ölü-
rüz’ diyorlardı. Biz de ‘enosis olmasın’ diye ölürüz 
diyorduk. Çünkü biliyorduk ki enosis olursa zaten 
öleceğiz.” (Denktaş, 2005: 60) 

Denktaş’ın İlk Tarihi Konuşması 
ve Son Sözü
Halka ilk kez nasıl hitap ettiğini ve yankısının na-

sıl olduğunu kitabında şöyle anlatıyordu: “Kasım 

1948’de Selimiye Camii’nin önündeki meydanda 
tertiplenen büyük antienosis mitinginde ilk kez 
halka hitap etmiştim. İrticalen konuşmuştum. 
Heyecan yüklüydüm ve bu heyecanı halka iletebi-
leceğimi hissediyordum. Yoğun alkışlar arasında 
kürsüden indim. Babamın mesai arkadaşları gelip 
beni kucaklıyorlardı. Bazıları ağlıyordu. ‘Baban 
seni görseydi’ gibi sözlerle beni cesaretlendiriyor-
lardı.” (Denktaş, 2005: 88)

Grivas’la, Makarios’la, Klerides’le yapılan müca-
deleler, Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın kurulma-
sı, 1963’teki Kanlı Noel hadisesinin gerçek yüzü, 
Türkiye’ye bağlanan umutlar, dünyanın Kıbrıs 
Türk’ünü görmezden gelmesi, bütün kapıların yü-
züne kapanmasına rağmen Denktaş’ın bir tek der-
di vardı. “Davayı kurtarmak” (Denktaş, 2005: 202)

15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ilân edildiği zaman Denktaş’ın bir sözü vardı. “Do-
ğan çocuğun ana rahmine döndüğü görülmemiş-
tir. Dünyanın bizi tanımaması umurumda değil. 
İşte Kızıl Çin! Yakın zamana kadar kimse onları 
tanımadı ama bu Çin gerçeğini değiştirmedi…”

Rauf Denktaş sözünü tuttu ve kızının açıklamala-
rından öğrendiğimizi göre “Hıristofyas’a söyleyin: 
Kuzeyde bağımsız bir Türk Cumhuriyeti var” dedi 
son nefesinde…

Dile kolay… Sürgüne, esarete, bin bir zahmet ve 
çileye rağmen bir ömür boyu milli davanın bayra-
ğını sadece Kıbrıs semalarında değil bütün dünya-
da dalgalandırmasını bildi bayrak yürekli adam. 

Nefesinizi tutarak okuyacağınız kitap güzel bir 
otobiyografi. 

KAYNAK
Denktaş, Rauf Raif, Karkot Deresi,(2005). İstan-

bul, Remzi Kitabevi.
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P S İ K O L O J İ

s b t k a l e m i @ g m a i l . c o m 

Ben küçükken şöyle bir macera kitabı vardı: Romanın kahramanı 
sizdiniz. Bir yere kadar roman olay örgüleri ile sürüyor ve bir yerde 
kahraman olarak sizin bir tercih yapmanız gerekiyordu. Tercihleri 
listeliyordu size kitap. Eğer sağ tarafa giden yoldan devam ederim 
diyorsan sayfa 50’ye, eğer sol tarafa giden yoldan devam ederim 
diyorsan sayfa 60’a, eğer ortada bulunan yoldan giderim diyorsan 
sayfa 70’e gidiyordunuz. Roman kahramanı olarak siz de tercihte 
buluyor, ilerleyen sayfalarda yine bir tercih imkânı sunuyor kitap 
ve nihayetinde bir anlamda “kaderinizi çiziyordunuz”. Bu kitap 
hakkında daha fazla detay hatırlamıyorum fakat zannederim ki 
kitaptan payıma düşeni aldığımı düşünüyorum. 

Bugün Olan Dün Oldu
1
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Bir bakıma hayat da tam olarak bu formatta iler-
liyor. Bu ilerlemenin adına da zaman diyoruz.1 Se-
çenekler içerisinden kendimizce en uygun olanın 
seçme eğilimiz ve ne olacağına dair öngörümüz 
var. Seçenekler arasında en uygunu ifadesinin altı-
nı çizmek istiyorum. Çünkü bu uygunluk çok kişi-
sel, kişi için en tanıdık, her zaman doğru olmayan 
ve geçmişimizden bir şıkka götürür bizi. İşin ironik 
yanı bazı tercihlerimiz zarar verici olsa da, men-
faatimize olmasa da, canımıza mal olsa da bizim 
tercihimizdir. İnsana verilen iradi güç ne kadar 
muazzam…

Ve elbette sınırlı. Sınırlılığı bilgi ve görgüsünden 
kaynaklanıyor. Bunu bir benzetme ile ifade etmek 
gerekirse farklı bir gezegende yaşamın bulunduğu 
ve hiçbir ön çalışma yapılmadan (orada yaşam na-
sıldır, oralılar ne yer ne içer, nerede yaşar?) oraya 
giden ilk araç ile sizin gönderildiğinizi. Örnek bu 
ya, elbette o yaratıklarla ortak noktalarımız olsun. 
Mesela sizi karşılamak için mükellef bir sofra kur-
sunlar. Sofrada hihu (görünüşü kuru köfteye ben-
zeyen, içinden çeşitli sosların aktığı, yiyenlerin yü-
zünde hoşluk yaratan bir yemek ) tertkiy (kalın bir 
ansiklopedi gibi görünen, pişmemiş ete benzeyen, 
yumuşak bir dokuda, iştah açıcı ve yaratıkların çok 
sevdiği bir yemek) piğni (lapa kıvamda, kırmızı 
renkte güzel kokulu yerel bir çorba) ve bizim bildi-
ğimiz ekmek olsun. Elbette sadece ekmek yer kal-
karsınız. Kokusu veya görünüşü iyi olsun olmasın, 
tanıdık olanın en güvenli olduğuna dair bir kod var 
hepimizde. Merak duygunuzu ve iştahınızı daha az 
dinlerseniz bu kod ile muazzam bir sofradan kuru 
ekmek yiyerek kalkmak mümkündür. Bir bakıma 
bu kod bizi sindiremeyeceğimiz şeyleri yemekten, 
zehirlenmekten ve ölme riskinden de koruyacak-
tır elbette. Fakat o gezegende uzun süre kalmayı 
tasarlıyorsanız bilgi ve görgünüzü geliştirmek iyi 
olur.

Bu benzetmeden hareketle, bizim olaylar karşı-
sındaki seçimlerimizde tam olarak böyle. Bize en 
tanıdık olanı seçme eğilimiz var. Geçmişimizde 
nasıl tepki vermeyi öğrendiysek yine benzer olay-
larda aynı tepkileri veriyoruz. Mesela bir trafik 
kazasını ele alalım. Bu kaza bazı ihlal, ihmaller 
neticesinde fizik kanunlarının gereği olarak ger-
çekleşir. Bir bakıma şimşeğin çakması için gerekli 
koşullar oluşmuş ve şimşek çakmıştır. Yani trafik 
kazası dediğimiz olay tek başına, nötr bir olaydır. 
Fakat trafik kazası deyince aklınıza ilk gelenleri 
yazın desem (dilerseniz yazının devamını okuma-
dan önce düşünün) korku, dehşet, panik, acı, sakat 
kalmak, ölüm, polis, mahkeme, ambulans… gibi 
olumsuz yaşam olayları aklınıza gelecektir. Elbette 
olumlu bir yaşantı olduğunu iddia edecek değilim 
fakat bu çağrışımlar bizim yorumlarımızdan kay-
naklanır. Trafik kazasını kötü olarak etiketleriz ve 

diğer kötü yaşam olayları ve duygular ile arasında 
bağ kurarız. Olaylar karşındaki yorumlarımız ter-
cihlerimizi etkiler. Mesele geçirmiş olduğumuz 
trafik kazasından sonra yaşamın anlamını sorgula-
rız ve zaten geçmişte sağlam bir zeminde değilse 
derin bir keder hissederiz. Mesela geçmişte ölüm 
gerçeği üzerine düşünmemiş ve kabul etmemişsek, 
yoğun korku ve kaygı hissederiz. Geçmişte kendi-
mizi suçlu hissetmiş ve bu durum ile uzlaşamamış-
sak kazada yolcu koltuğunda olsak bile kazanın 
sorumluluğunu üzerimize alırız. Çünkü bu kaza 
bizim günahlarımız nedeniyle gerçekleşmiştir. 

Biraz daha esnek bakıyorsak, kazanın olduğu ve 
kayıplarımız ile ilgili sağlıklı üzülebilir, kaybetme-
diklerimize dair şükür geliştirebiliriz. Kaza ile ilgili 
tedbirsizlikleri değerlendirip kazanın öğrencisi 
olabiliriz. Kaza yaşamın değeri, kendi değerimiz, 
ilişkilerimizin değeri üzerinde düşünmemizi sağ-
lar yaşam kalitemizi arttırabiliriz. Ölümün gerçek-
liğini “tekrar” fark eder ve yaşam doyumumuzu 
arttırabiliriz. 

Olaylar karşısındaki tercihlerimiz geçmişimiz-
den çok etkilenir. Genelde bize en tanıdık yola 
saparız ki başımıza kötü şey geleceğini bilsek de 
ödeyeceğimiz bedeli tanımanın konforu vardır o 
yolda. Sonu hüsran olursa deriz ki yine olmadı. 
Bu tercihin bilincinde değilmişiz de “kaderin bir 
geleceğini “oyunuymuş”tur bu sonuç. Ağlamak da 
bizim hakkımızdır. 

Kısaca sofrada ne yiyeceğimize biz karar veririz. 
Uzağınızda ya da yakınınızda etrafınızda olan olay-
ları bir tarayın. Toplumuzun salgına karşı verdiği 
reaksiyon ilk kez yaşanmadı. Sokağa çıkma yasağı-
nın olduğu zaman kurallara uyma, yasak kalkınca 
ise salgın sonlanmışçasına davranma kültürümüze 
özgü araştırmalarda da ortaya konmuştu geçmişte. 
İçsel motivasyonu az ve dıştan denetimli bir top-
lumuz. Bu nedenle bizi virüsten koruması gereken 
bir “devlet”e ihtiyacımız varken bireysel tedbirle-
rin ciddiyetini fark edemiyoruz.

Amerika’da olan uzaktan izlediğimiz 
ırkçılık olaylarına ten rengi biraz 
daha koyu olan vatandaşın ölümü 
sebep olmadı. Aslında toplumunun 
büyük bir çoğunluğu göçmen olan 
Amerika’da bugün göçmenlere karşı 
uygulanan ayrımcılığın geçmişte yer-
lilere uygulandığı tarihi ve sanatsal 
kaynaklardan görülmektedir. Heybe-
lerimizde ne varsa onu koyuyoruz 
ortaya. Yani bugün olan dün oldu. 
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G ö k m e n  K a h r a m a n

Öncelikle çocukları korumanın sadece ebeveyn-
lerin değil çocukların kendilerinin de sorumlulu-
ğu olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle onları 
korumak için ebeveynlerin alacağı tedbirler kadar 
çocuklara öğretilecek bilgiler de önem taşıyor. Tra-
fik kuralları,  güvenlik kuralları, sağlığını koruma, 
güvenli internet kullanımı, istismardan korunma 
gibi bilgiler, aileler tarafından yaşına uygun şekil-
de çocuklara öğretilmelidir. Neyi, ne zaman, nasıl 
anlatacağımız konusunda kararsızsak, bu konular-
da pek çok başvuru ve bilgi kaynağına hem basılı 
yayın olarak hem de internet ortamında ulaşabil-
memiz mümkün.

Çocuklarımızı korumaktan bahsedince genellik-
le beden sağlıklarını ve bütünlüklerini korumayı 
düşünüyoruz. Önce; kazalar, yaralanmalar, hasta-
lıklar gibi en sık rastlanan bedensel risklere iliş-
kin tedbir almak geliyor aklımıza. Bu tür fiziksel 
tehlikeler konusunda hemen hepimiz dikkatli ve 
bilgiliyiz. Mesela; Kesici aletleri küçük çocukların 
ulaşamayacağı yerlere koymanın, kullanması ge-
rekiyorsa ebeveynin gözetiminde ve yaşına uygun 
olanları kullandırmanın, çocukları bu tür yara-

Mümkün Mü?
Çocuklarımızı Tehlikelerden Korumak

Son yıllarda anne babaların çocuk-
larını korumakla ilgili endişelerinin 
arttığını gözlüyoruz. Pek çok ebeveyn, 
eskisinden daha tehlikeli bir dünyada 
yaşadığımızı düşünüyor. Çocuklarını 
bu tehlikeli dünyadan nasıl koruya-
caklarını bilemeyen ve bundan dolayı 
endişe duyan anne babaların sayısı 
oldukça fazla. Maalesef çocuklarımızı 
bütün tehlikelerden koruyabilmek 
mümkün değil. Hem çocuklar hem 
yetişkinler için tehlikeler ve riskler 
hayatın kaçınılmaz bir parçası. Ancak 
yine de risklere karşı bilinçli olmak ve 
çocuklarımızı bilgilendirmek büyük öl-
çüde koruyuculuk sağlayabilir. Nelerin 
tehlike oluşturacağını öngörebilir ve 
nasıl yaklaşacağımızı bilirsek önleyici, 
koruyucu tedbirler alabiliriz. 
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lanmalardan korumak için alınması gerekli oldu-
ğunu biliyoruz. Benzer birçok ihtimale karşı neler 
yapabileceğimiz konusunda fikir sahibiyiz. Sağlık-
lı gelişimleri için uykularından beslenmelerine, 
hasta olduklarında verilecek ilaçlara kadar birçok 
konuda hassasiyet gösteriyoruz. Bunlarla birlikte 
hemen her aile; okula gidip gelirken kullanacağı 
güvenli yol,  zararlı gıdalar,  hastalıkların bulaş-
ma yolları gibi fiziksel risklere ilişkin konularda 
çocuklarına bilgi veriyor. Sağlık ve kişisel bakımla 
ilgili alışkanlıkları kazanması için çaba harcıyor.

 Sağlığı;  “bedenen ve ruhen iyi olma hali” ola-
rak tanımladığımıza göre sadece fiziksel gelişime 
ve risklere ilişkin tedbir almak yeterli mi? Aslında 
ruh sağlığının beden sağlığı kadar önemli olduğu-
nu hepimiz kabul ediyoruz. Ancak pek çok anne 
baba çocuğunun bedensel gelişimini takip ettiği 
kadar ruhsal gelişimini takip edemiyor. Halbuki 
sağlıklı bir psikolojik gelişim diğer tüm risklerden 
korunmak için en önemli etken. Acaba çocukları-
mızın psikolojik sağlıklarına ve ruhsal gelişimle-
rine yönelik ne tür tedbirler alabiliriz?  Kalabalık 
şehir hayatının, sosyal kültürel değişimlerin ve 
kontrolsüz gelişen kitle iletişim araçlarının sürekli 
yeni tehlikeler ürettiği günümüzde, çocuk gelişimi, 
psikolojisi ve riskler konusunda daha fazla bilgiye 
ihtiyaç duyuyoruz. Ne yapsak da çocuklarımız yön-
lendirmelere çabuk kapılmasa? “Hayır” demeye 
hakkı olduğunu bilse?  Nasıl davransak da kendi 
değerinin farkında olsa? Arkadaş ortamında kabul 
görmek için her şeyi göze almasa?  gibi pek çok 
soru anne babaların kafasını kurcalıyor.

Ruh sağlığı ve psikoloji alanında yapılan araştır-
malar risklere en açık çocukların  “temel ihtiyaç-
ları” karşılanmayanlar olduğunu gösteriyor.  Öy-
leyse şu sorunun cevabını bulmalıyız; Çocukların 
temel ihtiyaçları nelerdir? Cevap basit değil mi?  
“Yeme, içme,  giyinme, barınma, uyku. Daha ne 
olsun?” Diyenlerden misiniz? Eminim değilsiniz.  
Bedensel gelişimleri için fizyolojik ihtiyaçlarının 
karşılanması çok önemli fakat psikolojik açıdan 
güçlü, kendini koruyabilen çocuklar yetiştirmek 
istiyorsak duygusal gereksinimlerin de “temel ihti-
yaçlar” listesinde yer aldığını bilmeliyiz.  Koşulsuz 
sevilme, kabul edilme, bağlanma, güvende hisset-
me, kendine ait sınırların bulunması gibi duygusal 
gereksinimlerin giderilmesi sağlam bir psikolojik 
gelişim için şart. Duygusal ihtiyaçları karşılanmış, 
ruhsal açıdan sağlıklı bir çocuk tehlikeleri, riskleri 
fark etme, onlarla baş etme gücü ve becerisi kaza-
nıyor. Ailesinin sevgisinden emin olan bir çocuğun 
hatalarını saklama ve karşılaştığı riskleri anne ba-
basından gizleme ihtimali azalıyor mesela. Ailesiy-
le güçlü bir bağa sahip olan çocuğun, dışarıda kim 
olduğuna bakmadan bağ kurma riski çok düşük.  

Duygusal ihtiyaçlar konusunda doğru anlaşıl-
ması gereken en önemli husus; koşulsuz sevgi ve 
sınırlar arasındaki dengenin gözetilmesidir. Koşul-
suz sevgi her istediğinin yerine getirilmesi ve ne 
yaparsa yapsın onaylanması değil, sevginin;  başa-
rılı olursa, uslu durursa, söz dinlerse gibi koşullara 
bağlanmamasıdır. Elbette çocuğun sınırlara, ku-
rallara ve başkalarının da sınırları olduğunu bil-
meye ihtiyacı var. Sınırları olan bir ailede büyüyen 
çocuk toplumsal kurallara uymakta zorlanmaz. 
Hangi davranışların onay göreceğini, hangileri-
nin görmeyeceğini fark eder. Yanlış davranışları 
durdurulan çocuk kendisiyle ilgilenildiğini, işlerin 
kontrolden çıkmasına izin verilmeyeceğini bilir, 
kendini güvende hisseder. Yani;  belirlenen sınır-
lar, kurallar ve yaptırımlar  “acaba sevilmiyor mu-
yum?” kaygısı yaratmayacak, gösterilen sevgi ise “ 
istediğim her şeyi yaparım” algısı oluşturmayacak 
şekilde dengelenmelidir.  Bu denge içinde aile bi-
reyleri arasında oluşan bağlılık, sevgi, kabul, güven 
duyguları sadece çocuğun değil ailenin tüm fert-
lerinin sorunlarla baş etme ve ruhsal dayanıklılık 
güçleri açısından yeri doldurulamayacak bir öne-
me sahiptir. 

Amacımız çocuklarımızın beden ve ruh sağlıkla-
rını korumaksa; çok sayıda bilimsel araştırma ço-
cuklar için en koruyucu faktörün olumlu bir aile 
ortamında büyümek olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle çocuklarımızı dışarıdaki risklere karşı ko-
rumak istiyorsak aile ortamımızdaki riskleri de  gö-
zetmemiz gerekir. Tehlikeler karşısında en değerli 
sığınağımız ailemizdir. Kendimizi değerli ve gü-
vende hissedebileceğimiz, sağlam bağların olduğu 
bir aile ortamı bize sağlıklı düşünebilmek, kendi-
mizi yenilemek, geliştirmek fırsatı sağlar. Bu sığı-
nağı güvensizlikle, tehditlerle, duygusal yoksun-
luklarla, hiçbir amaca hizmet etmeyen kurallarla 
doldurursak çocuğumuz da biz de dış dünyadan 
gelebilecek tüm tehlikelere karşı savunmasız kalı-
rız. Çocuklarının beden ve ruh sağlığını önemse-
yen,  hayatın kaçınılmaz bir parçası olan risklerden 
korumak isteyen ebeveynlerin en öncelikli görevi;  
iletişime açık, duygusal açıdan besleyici, çatışma-
nın olumlu biçimde yönetilebildiği, sınırların açık 
ve net olduğu bir aile ortamı yaratmaktır.

Sağlığı; “bedenen ve ruhen iyi olma hali” 
olarak tanımladığımıza göre sadece 
fiziksel gelişime ve risklere ilişkin tedbir 
almak yeterli mi? Aslında ruh sağlığının 
beden sağlığı kadar önemli olduğunu 
hepimiz kabul ediyoruz. Ancak pek çok 
anne baba çocuğunun bedensel gelişi-
mini takip ettiği kadar ruhsal gelişimini 
takip edemiyor.
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B U L A B İ L İ R  M İ Sİ N İ Z ?  •
B U L M A C A

K O R K U T Ç N B V C Z Ş L J H G F D U
A A R A P G İ R B V C Z Ş L J H G A M L
R R D O Ğ A N Ş E H İ R B V C Z D R A U
A B V K U L U N C A K B V C Z P O G L D
K B V C İ S M E T İ N Ö N Ü H Ü Ğ U A A
A N U R H A K D A Ğ L A R I A T A V T Ğ
Y T O H M A S U Y U Ç W Ç K M Ü N A Y Ç
A R Ç E Ç I İ Ç W Ç N Ç N U İ R Y N A N
B Ç N Ç N S S N Ç N B N B R D G O Ç A B
A N B N B A İ I N B V B V U O E L N K V
R B V B V V D Y B V C V C Ç Ç Q Ç B Ç C
A V C V C O A A V C Z C Z A N Ç N V A Z
J C Z C T A V Ç C Z Ş Z Ş Y B N B C B Ş

G Z Ş Z R Y Ü Ü Z Ş L Ş L Ç V B V Z A L
Ö Ş L Ş U T G G Ş L H L H N C V C Ş B H
L L H L Y A R R L H G H G B Z C Z L A G
Ü H E H L L Ü Ü H G F G F V Ş Z Ş H D F
Ç Ğ D G İ A S S G T A R I F L Ş L G A D
N A N E Ş M Y A M A D A Ğ I H L H F Ğ P
B D E L E L A Z Ö T U G R U T H G D L Ş
V A R A Y B V C Z N A H I Z A Y F P A U
C Ç A K B V C Z Ş N A H M İ K E H Ç R M
Z K D B V C Z Ş L İ Z A G L A T A B I R
Ş A İ S E T İ S R E V İ N Ü Ü N Ö N İ U

M A L A T Y A K A Y I S I S I B V C Z D

M A L AT YA  •  K I R K D Ö RT 
•  İ N Ö N Ü Ü N İ V E R Sİ T E Sİ 

•  A KÇ A D A Ğ  •  A R A P G İ R  • 
A RG U VA N  •  B AT TA LG A Z İ  • 
D A R E N D E  •  D O Ğ A N ŞE H İ R 

•  D O Ğ A N YO L  •  H E K İ M H A N 
•  K A L E  •  KU LU N C A K   • 
P Ü T Ü RG E  •  YA Z I H A N  • 

Y E Şİ LY U RT   •  İ S M ET İ N Ö N Ü 
•  H A M İ D O  •  T U RG U TÖ Z A L 

•  M A L AT YA OVA SI  • 
N U R H A K D A Ğ L A R I  • 

A KÇ A B A B A D A Ğ L A R I  • 
YA M A D A Ğ I  •  SÜ RG Ü VA D İ Sİ 

•  SÜ RG Ü OVA SI  • 
TO H M A SU Y U  •  KU R U Ç AY 

•  F I R AT  •  SÜ RG Ü Ç AY I 
•  M A L AT YA K AY I SI SI  • 

K A R A K AYA B A R A J G Ö LÜ 
•  KO R KU T  •  U LU D A Ğ  • 

D U R M U Ş



Çok kıymetli Bayrak okurumuz...

Elinizde tuttuğunuz dergi, yarım asrı 
aşkın süredir devam eden 
mücadelenin sesi ve okuludur.

Derginin bugüne kadar hayatını 
sürdürmesi; davasına hizmet etmeye 
çalıştığımız Hakk’ın lütfu olmasıyla 
beraber; yazanı, dağıtanı, okuyanıyla 
hep beraber büyük Bayrak Ailesinin 
onurlu mücadelesinin eseridir. 
Bayrak’ın tarihi, akıl almaz, göz 
yaşartıcı özveri hikayeleri ile doludur. 
Her bir emek sahibine şükranlarımızı 
sunarız.

Bu mücadelenin, bu didinişin gayesi; 
hakkı haykırmak, yeryüzüne O’nun 
yüce şanını yaymaktır. Yayıncılık bu 
mücadelenin en etkili vasıtasıdır. 
Dergimiz yayıncılık faaliyetlerinin 
miğferidir. Bu dergi, kadim davaya 
hizmet eden şahsiyetli bireyler 
yetiştiren bir okuldur.

Bayrak, siz kıymetli okuyucuları ile 
birlikte Türkiye’nin millî, manevî 
kadrolarına hep öncülük etti, yol 
gösterdi, yol açtı.

Sizi yeni başlayan çalışmaya destek 
olmaya davet ediyoruz. Yayınlarımızı 
daha büyük kitlelere ulaştırmak için, 
sesimizi ilk defa duyup gelecek 
olanlara çağrımızı iletecek yeni 
çalışmalarımızı daha emin adımlarla 
sürdürebilmek için sizi Bayrak’ı 
desteklemeye davet ediyoruz.

- Bir sevdiğinize Bayrak 
ya da gökmavi için 

abonelik hediye edin.

- Bölgenizden, 
öğrencilerinizden, 

yakınlarınızdan
Bayrak ya da gökmavi 

adına reklam alın.

- Tanıdıklarınızdan 
Bayrak kitaplarını

almasını isteyin.

b a y r a k @ b a y r a k y a y i n c i l i k . c o m  /
0  5 3 3  8 1 7  9 2  5 0

( s a d e c e  w h a t s a p p )

Bayrak’a
Nasıl 

Destek
Olursunuz?

gökmavi’yi
beraber
tasarlayalım!
amatör ya da profesyonel olarak
çizim yapıyorsanız
bizimle iletişim kurun.
çalışmanızı gönderin,
yayınlayalım.



TARİH 
IŞIKTIR

M U H A R R E M  Y A K I N

Tarihte gün yüzüne çıkan, çıkamayan nice 
yaşanmışlıklar vardır. Bizim bu kitapta 

yaptığımız, o yaşanmışlıklardan bir buket 
oluşturmak. En önemlileri, en komikleri, en 

acıları, en dikkat çekicileri değil; belki 
hepsinden derlenmiş bir demet. Daha nice 

demetler oluşturulabilecek demetler 
yığınından bir demet.

Ç I K T I!ÇIKTI!YENİ
ESER

Hemen sipariş verin!

Ç I K T I!ÇIKTI!YENİ
ESER

Hemen sipariş verin!

Bu eser Türk insanına ve Türk çocuklarına 
umut ve heyecan verecek, hikâye alanıyla da 

olsa millî, fikrî ve duygusal ihtiyaçlarımız 
için faydalı olacaktır.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi kültür 
ve değer yargılarından ilham alarak, bunları 

öğrenerek, geleceğe umutla bakmaları, 
güzelliklere güzellik, sevgilere sevgi 

katmaları en büyük arzumuzdur.


