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Yeniden Dizayn Edilen
Sadece Kafk aslar mı?

Bilimde Geri Kalmışlığı-
mız ve Medreseler

/  K e m a l  Y a m a n

“Mücadele Birliği Ha-
reketi”, başlangıcındaki 
inanç, kabul, anlayış, ira-
de ve karar itibariyle bir 
iman, fikir, ahlâk ve bu 
değerlerin şekillendirdiği 
bir aksiyon hareketidir.

Mücadele
Birliği’ni Doğru
ve İyi Anlayalım
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A Y K U T  E D İ B Â L İ
BAŞYAZI

Yıllar Süren Kanlı İşgal,
Zulüm ve Jenosit

Yıllardan beri Azerbaycan’ın toprakları Erme-
ni çetelerinin kanlı işgalinde idi. Yaklaşık olarak 
Azerbaycan’ın beşte biri bu kanlı işgal altında 
çırpınıyor ve sözde medeni dünyadan yardım 
bekliyordu. Ama vicdanları sağır dünya bu fer-
yada kulaklarını tıkamıştı. Büyük şairimiz Fuzu-
li’nin ‘Dost bivefa, felek birahm, devran bisukûn / 
Dert çok, hemdert yok, düşman kavi, tali’ zebun.” 
(Dost vefasız, dünya acımasız, dönem huzursuz, 
dert çok, dert paylaşan yok, düşman güçlü, talih 
esir/ güçsüz.) dizeleri Orta Doğu’da karanlık ve 
kanlı bir gerçek haline gelmişti.

Şanlı Direniş
Zafer Kazanınca Belli Oldu!

Azerbaycan’ın yiğit insanları canlarını dişlerine 
takarak ata topraklarında yıllardan beri devam 
ettirilen kanlı işgali defetmek için bir şanlı varo-
luş mücadelesinin ateşini yaktılar. Ve Ermeni çe-
telerinin işgali altında kalmış köyleri, kasabaları 
kurtarmaya başladılar. Hatırlayalım; yıllar boyu 
Azerbaycan, Ermeni çetelerinin katliamı ile kana 
boyandı. Ama Türkiye’nin müttefi k ve dostların-
dan hiçbirinin kılı kımıldamadı. Fakat Ermeni 
çeteleri mağlup olup kaçınca Azerbaycan Ordu-
sunun harekâtına son vermesi için baskılar, hatta 
tehditler kendini göstermeye başladı. Aynen 1974 
sonrası Kıbrıs’ta yaşanan baskılar ve engelleme-
lerin sökün etmesi gibi… Gene hatırlatmak mec-
buriyetindeyiz ki; Türkiye, Kıbrıs’ta Türk ve Müs-
lüman kardeşlerinin yardımına koşup EOKA 
Rum tedhiş çetelerini kovalamaya başlayınca, 
Batılı müttefi klerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ambargo uyguladılar?! Ve bu Amerikan (NATO) 
ambargosu seneler boyu sürdü! Rum EOKA çete-
lerinin yıllar boyu sürmüş cinayetleri karşısında 
Batı’nın sergilediği vurdumduymaz tavır, Azer-
baycan’da Ermeni çeteleri için de aynen uygu-
lanmıştır.

Aynen Kıbrıs Türklerinin
Maruz Kaldığı Zulüm Gibi

Hatırlayalım; Kıbrıs’ta EOKA adını alan Rum 
katliam çeteleri yıllar boyu Türk kardeşlerimizin 
evlerini yaktılar, yıktılar. Masum ve korumasız 
insanlara karşı adice işledikleri tecavüzleri me-
zarlara kadar uzanmıştır… Çeteler, yıllar  boyu 
silahsız Müslüman Türk köylerini basmıştı. Bun-
dan yıllar önce idi. İhanet ve gafl etlerin sonucu 

Can 
Azerbaycan 
Kurtuluş 
Savaşı
Veriyor!
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti
Kuruluyor!

Türk Azerbaycan’daki Ermeni kanlı 
çeteleri derhal defolup gitmeli, 
Azerbaycan Türklerinin hakları 
teslim ve tanzim edildikten sonra 
savaş sona ermelidir.
Yaşasın Can Azerbaycan!
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kaybettiğimiz Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
İngiliz emperyalistlerinin yönlendirdiği Yunan 
askerleri menhus cinayetleri işlemek kastıyla 
Anadolu’ya baskın vermişlerdi. Fransızlar da 
bu yağmaya Güney Anadolu’yu ele geçirmek 
için katılmışlardı. Ancak Türk Milletini tarihe 
gömmek ve Sevr Anlaşmasını uygulamak için 
yaptıkları melanet, emperyalistlerin ayaklarına 
dolaşacaktı. Güneydoğuda Fransız emperyalist-
leri, Ege’de İngiliz piyonu Yunan emperyalistle-
ri, Sevr’i uygulamak, yani Türk Milletini tarihe 
gömmek amacıyla gelecekler ama, cinayetlerden 
sonra, yakarak, yıkarak geldikleri gibi defolup 
gideceklerdi.

Düveli Muazzamanın (Emperyalist 
Devletlerin) Şark Meselesi, ve “Ger-
gin Sınır Politikası” Adı Altında 
Toplanan Vahşi Sömürü Hayalleri

Türklerin Anadolu’yu fethetmesi Bizans’ı ve 
Roma’yı telaşlandırmış, Türklerin temsil ettiği 
insanlık dünyasına karşı kin, haset ve düşman-
lık duygularını kabartmıştı. İnsanlara adalet, 
hürriyet ve  medeniyet getiren İslâm, Hristiyan 
Dünyasında yok edilmesi gereken bir düşman 
olarak lanse edildi. İspanya’dan sonra Sicil-
ya’da Müslümanlara karşı körüklenen nefret ve 
Katolik papazlarının Engizisyon zulmü, önce 
Endülüs Medeniyeti’nin sonra SİCİLYA İSLAM 
MEDENİYETİ’NİN ışığını söndürdü. Ön yar-
gısız medeniyet tarihi araştırmaları gösteriyor 
ki; asırlar boyu uyumuş, cehalet, pislik ve vah-
şet içinde yüzen Hristiyan Batı uyanamamıştı. 
Eski Orta Asya, Çin, Hint, Mısır, Mezopotamya 
ve Ege medeniyetlerinin humuslu toprağında 
pozitif bilimleri ve hümanizmi kuran, sistem-
leştiren bir insanlık medeniyeti inşa edildi. İnşa 
edilen bu medeniyet ile; Matematik, cebir, optik 
gibi medeniyet hazineleri, Müslüman âlimle-
rin insanlık medeniyetine hediyesi olmuştur. 
Tıp, jeoloji gibi ilimlerin ya kurucusu veya ye-
nileyicisi Müslümanlar olmuştur. Bugün bütün 
medeniyet dünyasının kullandığı temel ilimler 
Elcebrvel mukabele ilmi, kimya, astronomi gibi 
ilimler asimtotot, sıfır, seher, müslin gibi temel 
kavramlar Müslüman âlimlerin hediyesi olarak 
insanlığın hizmetine sunulmuştur. 

Zafere Giden Yol
Azerbaycan Türkünün vatanını düşman iş-

galinden kurtarışının meydana getirdiği umut 

bütün Türk ve Müslüman dünyasında sevinç ve 
şükür dalgası olarak yayılıyor. Horasan ve Teb-
riz’de on binlerce Müslüman Türk, “Karabağ bi-
zimdir” diyerek Tebriz semalarını inletiyor. Ama 
malum kaynaklar bu uyanışın ışığını söndürmek 
istiyorlar.

Azerbaycan toprakları Ermeni çetelerinin zu-
lüm ve işgali altında inlerken kılları kımıldama-
yan, vicdanları sızlamayan Rus’u, Amerika’sı, 
Avrupa’sı Ermeni koruyucusu rolüne soyunup 
Azerbaycan Türklerinin vatan topraklarını düş-
man işgalinden kurtarma gayretini kırma çaba-
sına giriyorlar. Ama, Azerbaycan Türklerinin 
mücadelesi Ermeni işgali altında kalmış son 
Türk köyü kurtuluncaya kadar sürecektir. Azer-
baycan Türklerinin bu haklı kararını kimse hiç-
bir sebep veya bahaneye sığınarak savsaklama-
ya, durdurmaya teşebbüs etmemelidir. “Dünya 
kamuoyu ne der?” gibi palavralara itibar edilme-
meli vesselam. Hele Azerbaycan Türklerinin bu 
şanlı uyanış ve direniş mücadelesine ve zaferine 
kulp takma gayretlerine kulak asılmamalıdır. 
“Azerbaycan Türkleri bu mücadeleyi tek başına 
yapamazlar, mutlaka birileri yardım etmiştir” 
gibi hezeyanlara da itibar edilmemelidir. Keşke 
birileri yardım etseydi, minnettar olurduk.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlığı Seçimi Hayırlı Olsun!

Sayın Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanı seçilmiş ol-
ması dolayısıyla kutluyoruz! Sayın Ersin Tatar’ın 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı se-
çilmesi büyük sevince vesile olmuştur. Kıbrıs’ta 
gizli Enosisi hazırlamak amacına yönelik olduğu 
anlaşılan “federasyon” söylemini toprağa gömen 
Kıbrıs Türklerinin zaferini kutluyoruz.

Başta Sayın Tatar olmak üzere Millî Kıbrıs da-
vasında emeği geçenlere teşekkür ederken bu 
davanın unutulmaz liderleri rahmetli Adnan 
Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Müftü Dânâ Efen-
di, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve ismi altın 
harflerle yazılacak Kıbrıs şehitlerimize, mücahit 
gazilerimize rahmet niyaz ediyoruz.

Kıbrıs’ta Türk bayrağının ebediyen 
dalgalanacağını müjdeliyoruz.

Yaşasın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yaşasın Can Azerbaycan!
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H ü s e y i n  S e z e rBayrak Panorama

Hazine ve Maliye Bakanı Albay-
rak, “Kur benim için hiç önemli değil. 
İşin o tarafına ben hiç bakmıyorum. 
Sanayi sağlam, üretim tarafı sağlam. 
Kur meselesinde göreceksiniz, en 
kârlı çıkan biz olacağız. Çünkü kurun 
kontrolü artık bizim elimizde” açıkla-
ması ile adeta vatandaşın aklı ile dalga 
geçti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sitesinde yer alan 
dış borç verileri en son 2020 yılının ilk çeyreğini 
içeriyor. Mart 2020 sonu itibarıyla borç dağılımı-
mız şöyle; toplam (kamu + özel) 431 milyar dolar 
dış borcumuz var. Bunun 253,5 milyar doları özel 
sektöre, 169,2 milyar doları devlete ve 8,4 milyar 
doları Merkez Bankası’na ait.

2003 yılının ilk çeyreğinde toplam dış borç kaba-
ca 130 milyar dolardı. Yani dış borçlarımız son 17 
yılda 3,3 kat artmış.

Devletin bir de 169,2 milyar dolarlık dış borcu 
var. Bu 7.60 kuru üzerinden 1,3 trilyon lira ediyor. 
Kurdaki artış nedeniyle, kur farkından doğan zarar 
şirketlere 280 milyar liraya mal oluyor. Kur arttık-
ça özel sektörün de devletin de borç yükü artıyor. 
Devlet olarak bu kadar döviz borcumuzun bulun-
duğu bir dönemde ekonominin başında olan ba-
kan ise ben kura bakmıyorum diyor. Bu gerçeklerle 
yüzleşmekten kaçmak, algı ile vatandaşın gözünü 
boyamaktır. Kısaca skandaldır. 

Faiz lobisinden şikayet ediyoruz, faiz-
lerin yüksekliğinden şikayet ediyoruz. 
Ama yanlış politikalar neticesinde 
ödediğimiz günlük faizin nasıl azala-
cağının hesabını yapmıyoruz. 
“2020 yılının ilk sekiz ayında yapılan faiz 

ödemesi tam on dört milyar dolar!..”

On sekiz yıllık AKP iktidarında faize ödenen 
ise “488 milyar 300 milyon dolar” yani, her 
gün, ama her gün 75 milyon 700 bin dolar faiz 
ödüyoruz. 

Her Gün 75 Milyon 
Dolar Faiz Ödüyoruz

Albayrak Vatandaşın Aklı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
Dalga Geçiyor

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi 
Açılış Töreni’nde konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan,

“Ülke ve millet olarak kendimizi kontrolsüz 
bir Batılılaşma fırtınasının içinde bulduk. 
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ye-
tiştirmek için çıkılan yolun en sığından, en 
bayağısından, en çarpığından bir Batı taklit-
çiliğine dönüşmüş olması, Cumhuriyetimi-
zin en büyük kaybıdır. Her dönemde elbette 
bu fikrî sancıyı yaşayan, tartışmayı ve arayışı 
sürdürmeye çalışan dava insanları çıkmıştır. 
Ama bunların sesi ve üretimi devlet gücünü 
de arkasına alan kayıtsız şartsız Batıcılığı sa-
vunan zihniyetin faşist dayatmaları karşısın-
da yetersiz kalmıştır. 

Samimi bir muhasebe ile geçtiğimiz 18 yılda 
her alanda tarihi eserlere ve hizmetlere imza 
attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde 
arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı 
düşünüyorum.”

18 yıldır iktidarda olan bir partinin Genel baş-
kanının bu sözleri şimdiye kadar uygulanan 
eğitim politikalarının iflas ettiğinin itirafıdır. 
Cumhurbaşkanı muhalefet lideri gibi kendi 
uyguladıkları eğitim politikasının eleştirisini 
yapmıştır. Deneme yanılma yöntemiyle yapı-
lan eğitimin faturası maalesef ağır olmaktadır. 

Eğitim ve Öğretim İtirafı
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Savunma Bakanlığı yetkilile-
rince yapılan açıklamada, “ABD 
Türk hükümetinin daveti üzeri-
ne, on yıllardır İncirlik Üssü’nden 

operasyonlarını gerçekleştiriyor. 
ABD’nin İncirlik’te devam eden 
varlığı, ABD ve NATO ile mütte-
fikimiz Türkiye arasındaki güçlü 

ilişkileri göstermektedir. Savun-
ma Bakanlığı’nın İncirlik’teki 
varlığını sonlandırmak gibi bir 
planı yoktur” denildi.

Dünya Bankası raporuna göre, düşük 
ve orta gelirli 120 ülke arasında Türkiye, 
en çok dış borcu olan 6. ülke oldu. Bor-
cun millî gelire oranına göre Türkiye, 
Arjantin’in ardından 2. sırada yer aldı. 

En çok dış borcu olan 10 ülke içinde Türkiye, dış 
borcun millî gelire oranında ise yüzde 59’luk oran-
la ikinci sırada yer aldı. Bu alanda ilk sırada, yüzde 
65’lik oranla Arjantin yer alıyor.

120 ülkede dış borcun millî gelire oranı ortalama 
%26 ile görece düşük seviyede. Ancak Türkiye ve 
Arjantin, hem borç miktarı hem de dış borcun mil-
lî gelire oranı ile listede dikkat çekiyor.

Kaynak: Sözcü 14.10.2020

Dünya Bankası açıkladı: 
Dış borçta Türkiye 120 ülke arasında 6. sırada

Pentagon: İncirlik’teki
Varlığımızı Sonlandırmayacağız

Washington yönetiminin Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden taşınacağı iddialarına 
ABD Savunma Bakanlığı’ndan yalanlama geldi. 
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Çin yönetiminin Uygurların ve diğer 
Müslümanların yaşadığı Doğu Tür-
kistan genelinde son yıllarda binlerce 
cami, türbe ve diğer kutsal mekanı ya 
yıktığını ya da hasar verdiğini akta-
ran New York Times (NYT) yıkımın 
boyutunu uydu görüntüleriyle ortaya 
koydu.

Buna göre 2017’den bu yana yaklaşık 8 bin 500 
caminin tamamen yerle bir olduğu ve bu sayının 
bölgedeki toplam cami sayısının üçte birinden faz-
lasına denk geldiği kaydedildi. Enstitü adına araş-
tırmaya öncülük eden Nathan Ruser, “(Çin) Kültür 
Devrimi’nden bu yana eşi benzeri görülmemiş bo-
yutta bir yıkım ve silme kampanyası yürütüldüğü 
görülüyor” dedi.

Çin Yönetimine 39 Ülkeden Çağrı
Çin bir taraftan kutsal mekanları yıkarak yok 

ederken diğer taraftan da insan hakları ihlalleri 
ve toplama kamplarında yaptıkları insanlık dışı 
uygulamalarla Uygur Türklerini asimile etme ça-
lışmalarını yürütmektedirler. Çin’in bu insanlık 
dışı uygulamalarına karşı Çin yönetimine ortak 
bir mektup gönderen 39 ülke, Doğu Türkistan›daki 
toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların 
derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. 
Çağrı yapan ülkeler arasında başta Türkiye olmak 
üzere İslam ülkelerinin olmaması dikkat çekti. 

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimin 
2. turunun galibi UBP adayı Ersin Ta-
tar oldu. Tatar, KKTC’nin 5. Cumhur-
başkanı seçildi. 

KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıl-
dığı bir televizyon programında, “Rumlarla ortak-
lık Kıbrıs Türkünün kabul edeceği bir şey değildir. 
Kıbrıs Türkü artık bir devlet sahibidir.” ifadelerini 
kullanarak şunları söyledi:

‘Kıbrıs Türk halkı dünyaya egemenliğine çok 
önem verdiğini ve bu topraklarda bir anlaşma 
olacaksa mutlaka o anlaşmanın içinde kendi ken-
dimizi yönetme hakkının hiçbir zaman elimizden 
alınamayacağını ve Türkiye ile ilişkilerimize fevka-
lade önem verdiğimizden dolayı garantörlük hak-
kının hiçbir zaman sulandırılmaması gerektiğini 
seçim kampanyası boyunca çok iyi anlattık. Karşı-
mızdaki cephe bizi bu konuda çok eleştirdi fakat 
biz bu tuzakları anlattık.”

Kıbrıs Türk’ünün haklı davasının 
yılmaz savunucusu olacağına inandı-
ğımız KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar’ı tebrik ediyoruz.

Çin Son Üç Yılda
8 Bin 500 Cami Yıktı!

KKTC’nin Yeni Cumhurbaşkanı

Ersin Tatar:
Rumlarla ortaklık Kıbrıs Türkü-
nün kabul edeceği bir şey değildir
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S o s y a l  M e d y a d a  T e s p i t l e r
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/  B a y r a k  A n a l i z  -  H ü s e y i n  T o p t a ş

Emperyalist Güçlerin Tetikçisi

Ermenistan tarafından Azerbaycan 
topraklarına yapılan kalleş füze saldırı-
ları ile tüm dünyanın gözü önünde bir 
dram yaşanıyor, insanlık suçu işleniyor, 
siviller çoluk çocuk, kadın demeden 
katlediliyor, tüm dünya ise seyrediyor. 
Bu insanlık suçunu Ermenistan ken-
disini silahlandıran ve uluslararası 
toplantılarda kendilerine destek veren 
ülkeler olmasa yalnız başına gerçekleş-
tirebilir mi? Elbette gerçekleştiremez. 

Azerbaycan’da işlenen insanlık suçun-
dan Ermenistan kadar onun hamiliğini 
yapan Rusya, Amerika, Fransa… da aynı 
derecede sorumludur. Bu vahşete sessiz 
kalanlar da suç ortaklarıdırlar. 

Coğrafi konum olarak Ermenistan’ın bulunduğu 
bölgede Ermeni nüfusunun son derece az olduğu 
tarihî kaynaklarda mevcuttur. Bölgeye çıbanbaşı 
olarak monte edilen Ermenistan dışardan yapılan 
göçlerle nüfusu çoğaltılmaya çalışılarak kukla bir 
devlet haline getirilmiştir. Azerbaycan ve Ermenis-
tan arasında yaşanan olayları yalnız Azerbaycan ve 
Ermenistan mücadelesi olarak görmek son derce 
yanlıştır. Azerbaycan’ın sahip olduğu jeopolitik 
ve jeostratejik konum bilinmeden, Azerbaycan 
bölgesinin sahip olduğu enerji kaynakları dikkate 
alınmadan, bölge üzerinde emelleri olan jeopoli-
tik oyuncuların varlığını tespit etmeden yapıla-
cak değerlendirmeler yüzeysel olacaktır. Bölgede 
ABD’den İngiltere’ye Rusya’dan Çin’e kadar bir-
çok ülkenin politik hamleler yaptığı unutulmama-
lıdır. Bu hamleleri Türkiye Azerbaycan ile birlikte 
bertaraf ederek Azerbaycan’ın emperyalist güçle-
rin kontrolüne girmesine engel olmalıdır. 

Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”
Azerbaycan’ın Batı ile yakınlaşma girişimleri, 

Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin” Azerbaycan 
ve Türkiye olamadan gerçekleşemeyecek olması, 
jeopolitik tüm oyuncuları bölgedeki sürecin içine 
çekmiştir. Oyuncuların bir kısmı aktif olarak saha-
da ve masada gelişmelere yön verirken bir kısmı da 
diplomatik kanallardan kendi menfaatlerini koru-
manın peşindedirler. Türkiye ısrarla masa dışında 
bırakılmaya çalışılmaktadır.

Çin, modern İpek Yolu olarak da bilinen “Bir Ku-
şak Bir Yol Projesi”ni kuruluşunun 100. yılı olan 
2049’a yetiştirmeye çalışmaktadır. Bu proje ile 
Çin’den, Kazakistan ve Moğolistan’dan başlayarak 
Rusya ve İran üzerinden Avrupa’ya ulaşacak şekil-
de demir yolu bağlantıları oluşturulması ve bölge 
ülkeleri ile ticareti artırıcı ve kolaylaştırıcı önlem-
lerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Projenin 

Ermenistan İnsanlık Suçu İşliyor
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gerçekleşmesi için de projenin geçtiği yerlere Çin 
yatırım yapmaktadır. Çin ile siyasi ve ekonomik sa-
vaş halinde bulunan ülkeler bu yatırımlardan, bu 
iş birliklerinden rahatsız olmaktadır.

Azerbaycan’ın Jeopolitik Özellikleri
Azerbaycan coğrafi açıdan Güney Kafkasya’nın 

parçası olarak Orta Doğu, Avrupa ve Asya’nın ke-
sişim noktasında yer almaktadır. Böyle bir coğrafi 
konumda yerleşmiş olması Azerbaycan’ın jeopo-
litik önemini artırmakta, onu bölgede ekonomik 
ve siyasal güce dönüştürmektedir. Buna olanak 
tanıyan bazı jeopolitik değerler enerji kaynakları, 
güvenli enerji ve transit taşıma olanakları, askerî 
stratejik konum, bölgesel entegrasyona olanak ve-
ren toplumsal ve kültürel değerler, politik ve eko-
nomik yapı ve demografik nitelik önemli jeopolitik 
etkenlerdir. Bunların bir kısmı daha çok uluslara-
rası ve bölgesel, diğer kısmı ise ulusal boyutta be-
lirleyici niteliğe sahiptir.

Azerbaycan Zengin Petrol 
ve Doğal Gaz Yataklarına Sahip
Hazar havzası zengin petrol ve doğal gaz yatakla-

rına sahiptir. Bölgenin 200 milyar varil düzeyinde 
petrol rezervine sahip olduğu tahmin edilmekte-
dir. Bu miktar, dünya potansiyel petrol rezervinin 
%10’una denk gelmektedir. Kaynakların önemli 
kısmı Hazar’ın Azerbaycan’a ait kısmında bulun-
maktadır. Hazar Denizi’nin Azerbaycan’a ait olan 
78.800 km2’lik alanında 60 ila 200 metre derinlik-
lerde toplam 8 milyar varil petrol ve 4-8 milyar 
tonluk hidrokarbon rezervi bulunmaktadır. Ta-
rihte de enerji amili jeopolitik değer olarak büyük 
ekonomik ve politik öneme sahip olmuştur. Bakü 
Çar Rusya’sı döneminden itibaren petrol sanayi-
si ile ün kazanmıştır. Birinci Dünya Savaşından 
sonra özellikle Büyük Britanya, Bakü petrollerine 
özel ilgi duymuş ve bir takım ekonomik ve politik 
girişimlerde bulunmuştur. 1918-1920 yıllarında var 
olmuş bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti petrolün 
jeopolitik değeri nedeniyle Batı’dan ciddi destek 
görmüştür. Fakat SSCB kurulduktan sonra bütün 
petrol kaynakları Moskova merkezli yönetilmeye 
başlanmıştır. SSCB’nin dağılmasından sonra ba-
ğımsızlığını tekrar elde eden Azerbaycan Cumhu-
riyeti halen jeopolitik önemini koruyan petrol ve 
doğal gaz rezervlerini hem ekonomik hem de ba-
ğımsızlığının güvencesi gibi kullanmak istemiştir.

Ulaştırma Koridorları ve Projeleri
Azerbaycan iki önemli uluslararası ulaşım ko-

ridorunun kesişme noktasında yer almaktadır. 
Bunlar “Doğu-Batı” ve “Kuzey-Güney” ulaştırma 

koridorlarıdır. Bu koridorlar yüklerin ve yolcula-
rın İskandinav ülkelerinden Basra Körfezine ve 
Hint Okyanusuna kadar; Avrupa’dan Orta Asya’ya 
ve Çin’e kadar taşınmasına imkân vermektedir. Bu 
olanaklar Avrupa ve Asya kıtaları arasında ulaştır-
ma ağının daha güvenilir hale getirilmesine strate-
jik katkı sağlamakla birlikte, Azerbaycan için bü-
yük ekonomik öneme sahiptir.

Karabağ Sorunu ve Jeopolitik Değer 
Olarak Enerji Faktörü
Gelişmiş ve gelişmekte olan sanayi devletlerinin 

içinde bulunduğu güç mücadelesinde başarı öl-
çütlerinden biri, güvenli kaynaklardan enerji sağ-
lanmasıdır. Bu faktör enerji kaynağı olarak petrol 
ve doğal gazın bulunduğu bölgelerin jeopolitik 
önemini artırmaktadır. Hazar bölgesi dünyanın 
en zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip. 
Bu durum, bölgeyle bağlı problemlerin ortaya 
çıkmasında ve mevcut problemlerin çözülmesin-
de ağırlıklı olarak enerji faktörünün rolü üzerin-
de durulmasını gerekli kılmaktadır. Çağımızda 
önemli jeopolitik değere dönüşmüş enerji faktörü-
nün, zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip 
Azerbaycan’ın karşılaştığı problemlerin çözümün-
de de etkili olabileceği düşünülebilir. Bu amaçla, 
öncelikle bölgede etkili olan devletlerin çıkarları 
analiz edilmeli, çatışan hususlar belirlenmeli ve 
bu şartlarda sorunların ortaya çıkması ve çözülme 
olasılığı değerlendirilmelidir.”(1)

Rusya ve Batı, siyasi ve ekonomik çıkarlarından 
dolayı Ermenileri desteklemeye devam etmekte-
dir. Çünkü Ermenistan, onlar için Asya’ya açılan 
kaledir. Türkiye’den Azerbaycan’a ve Orta Asya’ya 
giden yolun da Ermenistan ve Karabağ’dan geç-
mesi nedeniyle Türkiye açısından da Ermeniler 
son derece stratejik bir noktada bulunmaktadır. 

Türkiye bölgenin hassas yapısını göz önünde bu-
lundurarak Azerbaycan’ın yanında yer almalı, eko-
nomik, siyasi, askeri, kültürel iş birliklerini artır-
malı, Azerbaycan’dan başlayarak Türk dünyasının 
derlenip toparlanmasını sağlamalıdır. Gaspıralı İs-
mail Bey’in söylediği gibi Türk dünyasında “Dilde, 
fikirde, işte birlik” sağlanmalıdır.  

Azerbaycan Türklerinin hakları teslim ve tanzim 
edilmeden bölgede huzur ve barışın tesis edilmesi 
mümkün değildir. Emperyalist güçlerin desteği ile 
insanlık suçu işleyen Ermeni çapulcularına karşı 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumu-
zu hissettirmeli, Azerbaycan’ın emperyalist güçle-
rin kontrolüne girmesine engel olunmalıdır.

1- Dr. Elnur Kazımlı, Kafkas Üniversitesi / Azerbaycan, 
Azerbaycan’ın jeopolitik konumu ve Karabağ sorunu
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/  K e m a l  Y a m a n

Mücadele Birliği’ni
Doğru ve İyi Anlayalım
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“Mücadele Birliği Hareketi”, başlangı-
cındaki inanç, kabul, anlayış, irade ve 
karar itibariyle bir iman, fikir, ahlâk ve 
bu değerlerin şekillendirdiği bir aksi-
yon hareketidir.

Her şeyden önce Mücadele Biriği; 
ülkemizde uzun bir fetret dönemi ve 
sonrasında oluşan “İslâm” görünüm-
lü ve fakat gayr-i İslâmî unsurları 
bünyesinde taşıyan ve barındıran 
bir din anlayışı karşısında “Sahabe”, 
“Tâbiîn”, “Tebeüttâbiîn” ve “Müctehid 
İmamlar”ın temsil ettiği çizgide yaşa-
nagelen “Sahih bir İslâm” anlayışını 
yaşayan, yaşama gayreti içinde bulu-
nan ve yaşatmaya çalışan samimi bir 
topluluğun hareketidir. 

Bu hareket, kuru, soğuk, mâneviyattan ve ruhtan 
ırak, enâniyet kokan ifadelerle ve sanki sadece bel-
li siyasî ve kültürel hedeflere yönelik legal ve illegal 
çalışmalar içinde bulunmuş gibi bir havaya bürün-
dürülerek; yer yer gizli ve istihbârî anlamlar da 
yüklenerek anlatılmaya çalışılan gizemli, kapalı, 
sıradan bir hareket değildir.

“Mücadele Birliği” hareketi, bu anlayışların dı-
şında ve üstünde, her şeyden önce, büyük bir iman 
ve ıslah hareketidir. Bu hareketin her yerdeki men-
supları, temsilcileri ve yürütücüleri de, bu anlayı-
şın gerektirdiği vasıfta, olgunlukta ve donanımda 
yetişen, yetişmeye gayret eden; hayatlarını bu 
iman hareketinin çizgisinde şekillendirmeye çaba-
layan, çabalamış olan seçkin kişilerdir.

“Mücadele Birliği” ni bu anlayışın ve idealin dı-
şındaymış gibi anlayan, onu sıradan bir teşkilâtmış 
gibi gören; böyle anlayan ve anlatanlar, her kimler 
olurlarsa olsunlar, bu hareketi hakkıyla anlayama-
mış, doğru değerlendirememiş kimselerdir.

Onun için, bir kardeşimizin dediği gibi (sanırım 
Mehmed Çiçek olacak), “Mücadele Birliği”, kuru, 
yavan, mânevî içerikten ve ruhtan yoksun ve soğuk 
ifadelerle anlatılabilecek bir hareket değil, “yaşa-
narak” tanımlanabilecek bir kuruluştur.

Şüphesiz, bu büyük iman ve ıslah hareketinin 
inanç ve fikir babası, kurucusu ve lideri, Muhterem 
Aykut Edibâli’dir. Can yoldaşı, büyük aksiyon in-

sanı Yavuz Arslan Argun da onun yanında ve onun 
öğrenciliğinde yetişmiş, en büyük yardımcısı, des-
tekçisi ve dostu olmuştur. Birbirlerinin mütemmi-
mi can dostluk ve yoldaşlık...

Aykut Edibâli’nin, büyük bir liderlik dirayetiyle, 
arkadaşı, kardeşi ve can dostu Yavuz Arslan Argun 
ve diğer bir avuç kardeş ve dostla birlikte başlan-
gıçta gösterdikleri çaba, gayret ve katlandıkları ka-
hırlar bilinmeden “Mücadele Birliği “ ni anlamak 
mümkün değildir. 

Bu liderlik etrafında yetişen ve her biri, çevrele-
rinde büyük bir iman, ahlâk, edep ve fikir timsâli 
olarak bilinen çok değerli insanlar da Türkiye ça-
pında bu büyük iman ve ihlâs hareketinin hizmet-
kârları ve temsilcileri olmuşlardır. 

Kim ne derse desin; bu hizmetkâr ve temsilcilerin 
akıl almaz fedakârlıkları ve göz yaşlarına karışan 
dualarıyla başlayan ve gelişen bu hareket, aynı za-
manda, bugünkü Türk siyasî hayatının İslâmî ve 
millî oluşumunun ve hamlelerinin ilk muharrik 
gücü olmuştur. 

Bu bakımdan, bu büyük iman ve ıslah hareketi-
nin başlatıcıları, mensupları, öğrencileri ve hiz-
metkârları, bugün nerede ve hangi ortamda olur-
larsa olsunlar, davalarının birer temsilcisi, birer 
ahlâk, edep ve fedakârlık timsâli olarak kendilerin-
den beklenen hizmetleri vermeye devam etmekte-
dirler.

“Mücadele Birliği” hareketinin özü, temeli, baş-
langıç ilkeleri budur. Bu anlayışta, mensuplar 
arasında, her bir ferdimizde zamanla bir takım 
yanlışlıklar, sapmalar olmuşsa, bunların iyi niyet 
içinde yaşanmış durumlar olduğuna inanıyorum. 
Ve temeldeki iman, ihlâs, samimiyet, dua ve yaka-
rış harcının, bu yanlışlıkları gidereceğini ve tekrar 
temel çizgiye dönüleceğini umuyorum. 

Onun için, bütün arkadaşlarımızın, nerede, han-
gi ortamda ve hizmet anlayışı içinde olurlarsa ol-
sunlar, birbirimize destek olmaya; aldığımız terbi-
ye gereği, her birimizin birbirimizi kucaklamaya, 
birbirimizi bağışlayıp bağrımıza basmaya büyük 
ihtiyacımız var. Bunun dışındaki anlayış ve tavırla-
ra meydan vermemek de boynumuzun borcudur. 

Allah, arkadaşlarımızın tümünden razı olsun. Ve 
yine, Cenâbı Hakk, aldığımız sahih İslâm anlayışı 
ve terbiye gereği, milletimize doğruları anlatma, 
ona doğru istikamette rehberlik etme hizmetinden 
bizleri alıkoymasın.

Hasret ve özlem duygularımla dualar ediyor; 
selâm ve hayır temennilerimi yolluyorum. 
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/  İ s m a i l  C e n g i z
A v r a s y a  T ü r k  D e r n e k l e r i  F e d e r a s y o n u  v e
D o ğ u  T ü r k i s t a n  M i l l i  M e r k e z i  B a ş k a n ı

Uluslararası
Ceza
Mahkemesi
International Criminal Court / ICC
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 
uluslararası ceza hukuku kapsamında 
1998 yılında 7 ret oyuna karşılık 21 
çekimser ve 120 ülkenin kabul oyu ile 
kurulmuştur. Devlet sorumluları ta-
rafından islenebilecek en ağır suçlar 
olan; soykırım, insanlığa karşı suçlar 
ile savaş suçlarını soruşturmak, ince-
lemek ve karar vermek üzere kurulan 
uluslar üstü daimi ve bağımsız bir 
yargı organıdır. Mahkemenin orijinal 
İngilizce adı, “International Criminal 
Court (ICC)’dur. Mahkemenin daimi 
merkezi Hollanda’daki La Haye kentin-
dedir.(1)

İnsanlığa karşı işlenen soykırım, işkence, yok 
etme, savaş suçları ve saldırı suçları gibi en ağır 
suçların faillerinin cezalandırılmasını isteyen ül-
keler, olabilecek insanlık suçlarını soruşturmak, 
yargılamak ve cezalandırmak için UCM’ne yargı 
yetkisi verilmiştir. 

Mahkemenin kuruluşuna karşı çıkan 7 ülkeden 
biri Çin Halk Cumhuriyeti diğeri ise İsrail ve Ame-
rika Birleşik Devletleri’dir. Çekimser oy kullanan 
ülkelerden biri Türkiye’dir. Bu ülkeler izin verme-
diği sürece UCM’nin bu ülkeden işlenen suçlarla 
ilgili karar alması oldukça zor görünmektedir.

Mahkemenin Kuruluş Nedeni
UCM; aşağıdaki amaçlara hizmet etmek için ku-

rulmuştur:

·  Uluslararası hukukta tanımlanmış̧ ağır suçlar 
islemeyi planlayan kişilere karşı engelleyici, caydı-
rıcı bir rol oynamak için kurulmuştur.

·  İnsanlık suçlarının sorumlularını mahkeme 
önüne getirmek için hukuken birinci derecede so-
rumlu durumunda olan ulusal savcıları harekete 
geçirmek için kurulmuştur.

·  Böylece ülkelerinde mağdur duruma düşen şa-
hıs, aile ve etnik grupların, cemaatlerin, adalet ile 
gerçeğe ulaşma ve uzlaşma surecine başlama san-
sına sahip olmalarını sağlamak için kurulmuştur.

·  Söz konusu suç larda cezasızlığ ın sona erdiril-
mesini ve adil ve doğru kararlar verilmesini sağla-
mak için kurulmuştur.

Mahkemede Kimler Yargılanır?
UCM’nin kuruluş amaçlarına bakıldığında görü-

len gerçek şudur: UCM, devletleri yargılayamaz! 
UCM’de kiş i sorumluluğ u ilkesi esastır ve yalnız-

ca gerç ek kiş iler yargılanabilir. Bu durumun temel 
nedeni, devletin tü zel kiş iliğ inin yargılanamaz, 
yargılansa bile bir ceza ile karş ılaş amaz oluş undan 
kaynaklanır. 

Bu durumda, mahkemenin yargılama yetkisi-
ne giren suç ların iş lendiğ i iddia edildiğ inde, bu 
suç ları iş leyen gerç ek kiş ilere dava aç ılacaktır… 
Bu gerç ek kiş iler, bizzat suç u iş leyenden suç  
iş lenmesi emri verene kadar; en alt dü zeyde suç a 
iş tirak edenden, en ü st dü zey Devlet gö revlilerine, 
Cumhurbaş kanı, Baş bakan, Bakanlar, Genelkur-
may Baş kanı’na kadar uzanabilir.

Ancak gerek gö rü lü rse, Mahkeme ilgili devlette 
“alan ofi si” aç ılabilir. Hatta BM tarafından gerek 
görülürse, mahkemenin görevlerini aynen yürüt-
me yetkisinin verildiği “özel ceza mahkemeleri” 
kurulabilir. Tıpkı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 
yenilen devletlerden Almanya için Nürnberg’de ve 
Japonya için de  Tokyo’da özel askeri mahkemele-
rin kurulduğu gibi. 

Mahkemenin Yargılama Yetkisi
Mahkemenin yargılama yetkisi; savcı ve hakim-

lerin göreve başladığı 1 Temmuz 2002 tarihi olup, 
bu tarihten sonraki olaylara bakar, bu tarihten 
önceki belirlenen suçlar UCM’de yargılanamaz. 
Mahkemenin kurulmasını sağlayan “Roma Sta-
tüsü Sözleşmesi”ne sonradan taraf olan bir devlet 
ise, taraf olduğu tarih itibariyle yargılama yetkisi 
devreye girer. 

Ancak, Ulusal mahkemeler, yargılanan suçlar ko-
nusunda suçluları her zaman yargılama yetkisine 
sahip oldukları gibi, UCM de, egemen bir devletin 
yargılama yetkisini asla elinde alamaz. UCM; sa-
dece isnat edilen suçlarla ilgili ulusal mahkeme-
ler yargılama konusunda isteksiz veya görevini ifa 
edemez ise, “tamamlayıcılık” ilkesi çerçevesinde 
yargılamaya dahil olabilir. 

Özetle ifade etmek gerekirse; UCM’nin yargılama 
yetkisi ikincil konumdadır, birincil yargılama yet-
kisi her zaman ilgili devlettedir. UCM, adeta ilgili 
devlete “dü zgü n bir yargılama yap, ama sen yapa-
mazsan ben yaparım” demektedir. 

Mahkemeden Dava Açma Yetkisi Kimde?
UCM 3 farklı yöntemle kendisine görüşülmesi 

için müracaat edilen dava dosyalarının gelmesine 
izin vermiştir. Buna göre;

Mahkeme savcısı, mahkemenin sö z konusu suç u 
ya da bireyleri yargılama yetkisi varsa; mağ dur ya 
da ailesini de iç erecek ş ekilde herhangi bir kay-
naktan gelen bilgiye dayanarak, iş lenmiş  bir ya da 
birden fazla suç un sö z konusu olduğ u bir durum 
hakkında soruş turma baş latabilir. 
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UCM’ni onaylayan devletler, mahkeme yargıla-
ma yetkisine haizse, işlenen bir veya birden fazla 
suçun soruşturulması için savcıdan talepte bulu-
nabilirler. 

BM Güvenlik Konseyi, işlenen suçun bir veya 
birden fazla olduğu bir durumu soruşturması 
için savcıdan talepte bulunabilir. 1nci ve 2nci 
yöntemlerin tersine, suçlar; Roma Statüsü’nü yani 
Mahkemenin kuruluşunu onaylamayan bir dev-
letin topraklarında vuku bulmuş veya böyle bir 
devlet vatandaşı tarafından işlenmiş olsa bile BM 
Güvenlik Konseyi olayı savcıya bildirdiği zaman 
UCM yargı yetkisine sahip olacaktır. 

Mahkemede Siyasi Yönlendirme 
ve Savcı’nın Rolü
Mahkemede müracaat edilen dosya hak-

kında soruşturma açılıp açılmayacağına veya 
soruşturması tamamlanan dosya ile ilgili davanın 
açılıp açılmayacağına karar vermek, devletlerin ya 
da BM Güvenlik Konseyi’nin değil, UCM Savcısı-
nın takdirine bağlıdır. Bu nedenle UCM Savcısı, 
bir anlamda, şartları uygunsa herkes hakkında 
dava açabileceği için “dünyanın en güçlü adamı” 
tamlamasıyla anılmaktadır. 

Burada merak edilen ve cevaplandırılması gere-
ken soru, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının 
ve yargıçlarının siyasi baskılardan etkilenip etki-
lenmeyeceğidir. Yani bir ülke, düşman olduğu bir 
ülkenin yargılanarak cezalandırılması için siyasi, 
ekonomik gücünü Mahkeme üzerinde kullanarak, 
Mahkemenin kendi isteği doğrultusunda karar al-
masını sağlayabilir mi? Bu sorunun cevabını ulus-
lararası hukukçular “kesinlikle hayır” olarak cevap 
vermektedir.

Mahkemede gerçekten Savcı’nın etkin rolü var-
dır. BM Güvenlik Konseyi veya ülkeler Mahkeme-
ye başvursalar dahi, dava açılabilmesi için Sav-
cı’nın kararı gereklidir. Soruşturma ve kovuşturma 
açmak da Savcı’nın inisiyatifindedir. Dolayısıyla 
Savcı’nın siyasi, ekonomik baskılar, tacizler ve teh-
ditler altında kalmaması için, Savcı’nın seçiminde 
gerçekten de özel itina gösterilir. 

Savcı, soruşturmada ve ceza davalarında geniş 
bir pratik deneyime sahip ve yüksek bir ahlaki 
karakterde ve yetkin hukuk insanları arasından 
seçilir. Savcılık makamı, bağımsız davranmakla 
mükelleftir. Savcı, hem soruşturma açmak hem 
de kovuşturma başlatmak için Mahkemenin “Ön 
Dava Dairesi”nden izin talep etmek durumunda-
dır ve devletler de Savcı’nın bu talebine itiraz etme 
hakkına sahiptirler. Her iki tarafın taleplerinin de 
onaylama hakkı Mahkeme yargıçlarına bırakılmış-
tır. Böylece  “çoklu kontrol sistemi” ile Savcı’nın ba-
ğımsız çalışması ve kontrolü sağlanmıştır.

Mahkemede Yargılanacak Dört Ana Suç 
Mahkemenin yargılayabileceği dört ana suç var-

dır. Bunlar sırasıyla; 

1- Saldırı suçu, 
2- Soykırım suçu
3- İnsanlığa karşı suçlar ve
4- Savaş suçları 
Bu suçların dışında bir suçu Mahkemenin yargı-

laması mümkün değildir..

1- Saldırı Suçu
“Saldırı Suçu”ndan kastedilen “ülkelere yönelik 

askeri darbe veya terörist saldırılar” akla geldiğin-
den ülkeler arasında çıkar çatışmaları bu suçun ta-
nımlanmasını geciktirmiş ancak 2010’da ortak bir 
tanıma ulaşılmış, 2017’ye de bu karar ötelenmiştir. 

Ortak tanımlamaya göre “saldırı suçu”, bir Dev-
letin siyasi veya askeri eylemlerini etkili biçimde 
kontrol edebilme veya yönetebilme konumunda 
bulunan bir kimse tarafından, karakteri, ağırlığı ve 
boyutu itibariyle Birleşmiş Milletler Şartı’nı açıkça 
ihlal eden bir saldırı fiilinin planlanması, hazırlan-
ması, başlatılması veya icrasını ifade eder. 

2- Soykırım Suçu
“Soykırım/Genocide suçu”; etnik, dini, ulusal ya 

da ırksal bir grubun tamamını veya bir kısmını yok 
etmeyi amaçlayan ve sözleşmede belirtilen bir-
takım eylemleri ifade eder. Bu yok etme maksadı 
soykırımı diğer insanlık karşıtı suçlardan ayırır. 

Ülkeler; 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi 
ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2. maddesinde 
tanımlanan soykırım suçunu aynen benimseyerek 
yargılama yetkisini Uluslararası Ceza Mahkeme-
si’ne vermiştir. Bu tanımlama, uluslararası örf ve 
adet hukukunun emredici bir parçası olarak (jus 
cogens) kabul edilmiştir; bu nedenle Soykırım 
Sözleşmesini onaylamış olsun olmasın, tüm dev-
letler için bağlayıcıdır. Ruanda ve Eski Yugoslavya 
için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemelerinin 
Statüleri de Soykırım Sözleşmesiyle aynı tanımla-
mayı kullanmışlardır. 

Ayrıca şu hususu da açıklamak gerekir ki; Soykı-
rım suçunun oluşması için bir grubun tamamen ya 
da bir bölümünün yok edilmesi gerekmez. Suçun 
oluşabilmesi için herhangi bir sayı şartı da yok-
tur. Önemli olan soykırım amacını taşımaktır. Bu 
amaç ile hareket edilmişse, örneğin bir tek kişinin 
öldürülmesi bile soykırım suçunu oluşturabilir; 
yeter ki soykırım kastı ispatlanabilsin. 

UCM, yalnızca gerçek kişileri yargılar. Hangi 
mevkide olursa olsun herkes soykırım suçuyla yar-
gılanabilir. Bu demektir ki, sadece soykırımı plan-
layan ve yapılmasını emreden bir devlet başkanı ya 
da hükümet bakanı değil suçu işleyen sıradan bir 
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asker veya işlenmesine göz yumarak katılan kapı 
komşusu da soykırım suçunun faili olabilir. Mah-
keme, bir üstün emirlerine uymuş olmayı soykırım 
suçlamasına karşı yasal bir savunma nedeni olarak 
kabul etmez. Çünkü genel bir ceza hukuku kuralı 
olarak konusu suç olan emir verilemez, verilse bile 
yerine getirilemez. 

Soykırım Suçunu Oluşturan 5 Eylem
Kuruluş sözleşmesinin 6.maddesine göre aşağıda 

sıralanan beş eylem, ulusal, etnik, ırksal veya dini 
bir grubu tamamen ya da kısmen yok etmek kas-
tıyla işlenirse soykırım suçunu oluşturur: 

Etnik veya muhalif bir grubun üyelerinin 
öldürülmesi, ciddi bedensel veya zihinsel zarara 
uğratılması, yaşam koşullarının, üyelerine fiziksel 
zarar verilmesi amacıyla bilerek zorlaştırılması, 
Azınlık veya etnik bir grup içinde yeni doğumları 
önlemeyi amaçlayan “doğum yasağı”, “zorunlu 
kürtaj” benzeri önlemler alınması, Azınlık veya et-
nik ya da muhalif bir grubun çocuklarının aileleri-
nin rızası alınmaksızın zorla başka bir gruba ya da 
başka bir yere aktarılması gibi eylemler uluslara-
rası hukuka göre soykırımı/genocide’yi oluşturan 
eylemlerdir. Uluslararası Ceza Mahkemesi de, bu 
eylemleri yargılayabilen uluslararası tek mekaniz-
madır. 

3- İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar
Mahkemede yargılanacak dört ana suçtan biri 

olan “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kavramın-
dan kastedilen suçlar; tasarlanmış cinayet benzeri 
eylemler, sistematik saldırılar, zorla sınır dışı veya 
zorla yerinden etmek, sivil bir nüfusa eziyet etmek, 
Devlet veya bir organizasyona bağlı olarak mese-
la ölüm mangaları aracılığı ile sivillere yönelik 
eylemlerde bulunmak; aynı zamanda hükümetle 
hiçbir bağlantısı olmasa da asi gruplar veya silahlı 
muhalif örgütlerin politikalarına uygun olarak iş-
lenen suçlardır.

Aşağıdaki 11 eylem türü, “İnsanlığa karşı işlenen 
suçlar” kapsamında değerlendirilmiştir:

Cinayet, Soykırım, Köleleştirme, Nüfusun sınır 
dışı edilmesi veya zora dayanarak başka bir yere 
aktarılması, Kasıtlı Hapis, Tecavüz ve Cinsel Şid-
det, Herhangi bir Gruba veya Topluluğa Ayrımcı 
Yaklaşım ve Zulmetmek, Kaybetme Uygulaması, 
Irk Ayrımcılığı Suçu, Vücuda Yönelik Zarar Veren 
Zihinsel, Fiziksel Eylemler. 

4- Savaş Suçları
UCM’nde yargılanacak dördüncü ana suç olan 

“Savaş Suçları” kategorisinde ele alınan suçlama-
lar; yaralı askerler, deniz kazasına uğrayan deniz-
ciler, savaş esirleri ve işgal altındaki topraklardaki 
siviller de dâhil olmak üzere Cenevre Sözleşmesi 

tarafından korunan kişilere karşı işlenen kasten 
öldürme, biyolojik deneyler yapmayı da kapsa-
yan işkence ya da insanlık dışı muamele, kasten 
dayanılmaz acıya maruz bırakma ya da vücuda 
veya sağlığa ciddi zarar verme; kanunsuz ve ne-
densiz bir şekilde ve askeri zorunluluklarla özel 
ve kamu mülklerini geniş çapta tahrip etme ve el 
koyma; savaş esirlerini ya da korunan diğer kişileri 
düşman devletin silahlı kuvvetlerinde hizmet 
vermeye zorlama; savaş esirlerini ya da korunan 
diğer kişileri adil ve kurallara uygun yargılanma 
hakkından kasıtlı olarak mahrum bırakma; hukuk 
dışı bir şekilde sınır dışı ya da transfer etme ya da 
kanundışı bir şekilde hapsetme ve rehin alma ey-
lemleridir. 

Bunların dışında;

--Doğrudan sivil nüfusa, sivil eşyalarına, insani 
yardıma ya da barış koruyucu misyonların bulun-
duğu yerlere aşırı bir şekilde sivil hedeflere yönelik 
saldırılarda bulunmak  

--Teslim olmuş askerleri öldürmek, uzuvlarına 
eziyet etmek ve yaralamak, sivil insanları kalkan 
olarak kullanmak, 15 yaşından küçük çocukları ça-
tışmalarda aktif şekilde kullanmak

--Esir alınmayacağını bildirmek, yağmalamak, 
zehirli gaz veya yasaklanmış silahları kullanmak,

--İşgalciler tarafından işgal ettikleri toprakla-
ra kendi sivil nüfuslarının dolaylı olarak ya da 
doğrudan transferi ya da işgal edilen toprakların 
nüfusunun tamamının veya bir parçasının sınır 
dışı edilmesi ya da transferi gibi eylemler de “savaş 
suçları” kapsamında yargılanacak suçlardır.

Mahkemenin Devletlerle İş Birliği
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ulusal 

mahkemelerden farklı olarak, bir devletin ceza 
hukuku sisteminin çökmesi örneğindeki gibi 
olağanüstü durumlarda sınırlı bir soruşturma yet-
kisi hariç, doğrudan bir icra gücüne sahip değildir. 
Mahkeme tutuklama emirleri icra edemez, ev ya 
da binaları arayamaz ya da tanıkları mahkemede 
hazır bulunmaya zorlayamaz, çünkü mahkemenin 
bir kolluk kuvveti ya da icra mekanizması yoktur. 
UCM, eğer devletlerin bu türden faaliyetleri ye-
rine getirilmesi için iradesi ve rızası yoksa, yargı-
lamanın icrasına yönelik bu faaliyetlerin yerine 
getirilmesi için ulusal yetkililere bağımlı olacaktır. 
Bu yüzden, soruşturmanın açılmasından hükmün 
icrasına kadar, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile 
taraf ülkeler arasında eksiksiz işbirliği yapmasında 
fayda vardır. Ve bu sözleşmenin 86ncı maddesinde 
belirtilmiştir. Aksi halde Devletler işbirliği yap-
mazsa UCM çalışamaz. Sözleşmeye taraf olmayan 
ülkelerin UCM ile işbirliği yapma zorunluluğu da 
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yoktur.

Sözleşmeye taraf devlet Mahkeme Savcısına, 
Mahkemenin yargı yetkisine giren suçlarla ilgili 
kişi/kişilerin yargılanıp yargılanmayacağı hususu-
nun soruşturulmasını talep eder (2). Savcı, gelen 
dosyada iddia edilen suçlamaların doğruluğunu 
her türlü kaynaktan araştırarak, eğer dava, Mah-
kemenin yargı yetkisine giriyor görünüyorsa (3), 
soruşturmayı başlatma yetkisini verebilir. 

Mahkemenin olması için ise, ilgili maddelerde 
(4) belirtilen suçun unsurlarının, Taraf Devletler 
Asamblesi üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile kabul edil-
mesi gerekmektedir.

Mahkemede Çin Hükümeti’nin 
Yargılanması
Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili bu özet 

bilgiler çerçevesinde, Çin Hükümeti’nin veya 
Çinli yöneticilerin mahkemede yargılanmasının 
maalesef mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır. 
Hollanda’nın Lahey kentindeki mahkemeye sunu-
lan, Uygur Türkleri ve diğer Türk halklarına karşı 
işlendiği iddia edilen “Soykırım ve İnsanlığa Kar-
şı Suçlar” konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Jin 
ping’in de aralarında bulunduğu üst düzey Çinli 
yöneticilere soruşturma açılması talep edilen dava 
dilekçesinin, ya uluslararası güvenlik gerekçesiyle 
Güvenlik Konseyi Sekretaryası tarafından ya da 
Roma Sözleşmesi’ne taraf olan bir ülke tarafın-
dan Mahkeme Savcısı’na verilmesi gerekmektedir.  
İngiliz Avukat Rodney Dixon aracılığı ile Uygur 
Türklerine yapılan soykırım ve insanlığa karşı işle-
nen suçlarla ilgili sorumlu tutulan Çinli yönetici-
lerin yargılanması ve suçlamaların soruşturulma-
sı için Mahkemeye yapılan müracaat, hukuki bir 
müracaat şekli olmadığından bu talebin Mahkeme 
Savcısı tarafından –eğer siyasi sebepler veya ulus-
lararası huzur ve güvenliği tehdit eden bir durum 
söz konusu değilse- ret edileceği anlaşılmaktadır.

UCM Savcısı’nın müracaat dosyasını kabul etme-
si için; Doğu Türkistan’daki başta Uygurlar olmak 
üzere Türk soylulara yönelik soykırım tehdidi-
nin Mahkeme Savcı’sını ikna edici şekilde somut 
ve detaylı şekilde belgelendirilerek dava dosyası 
içeriğinde yer alması gerekmektedir.  Mahkeme 
Savcısı’nın ikna edilmesinin en önemli hukuki ge-
rekçesi, dava dosyasında iddia edilen suçlamala-
rın yalnız bir etnik grubu, bir azınlığı değil, bütün 
dünyayı olumsuz etkileyebileceği kanaatinin oluş-
masına bağlıdır. 

Yani Doğu Türkistan’da soykırım uygulayan Çin 
Hükümeti’nin eğer önlem alınmazsa, bütün dün-
yayı tehdit edecek şekilde büyüyeceği; Çin Yöneti-
minin yakın zamanda Moğolistan’ı, Kazakistan’ı, 
Tacikistan’ı abluka altına alabileceği; Sarı tehli-

kenin ekonomik ve askeri açıdan hür dünyanın 
barış ve güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşma 
ihtimalleri konusunda hem BM Güvenlik Konseyi 
üye ülkelerinin hem de Mahkeme Savcısı’nın doğ-
ru bilgilendirilerek ikna edilmesi şarttır. Çünkü 
Çin’in dünyanın barış ve huzurunu her bakımdan 
tehdit eder şekilde ve kontrolsüz biçimde geliştiği-
ne kanaat getirdiği takdirde Mahkeme Savcısı, en 
azından iddia edilen suçlamaların soruşturulması 
için Mahkeme Heyeti’ne müracaat yapabilir.  Peki 
bu mümkün mü?

Çinli Yöneticilerin Suçları Yargılama 
İçin Yeterli mi?
Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1949 yılında egemenli-

ği altında aldığı Doğu Türkistan’da 70 yıldır uygu-
ladığı siyasi, ekonomik, askeri, kültürel politikasına 
bakıldığında; ele geçirilen belgeler, alınan kararlar 
ve uygulamada yapılanlar incelendiğinde; İnsan 
Hakları Beyannamesi’ne göre, Çin Halk Cumhu-
riyeti Anayasası’na göre, Özerklik Yasaları’na göre 
ve BM Irk Ayrımcılığı Sözleşmesi’ne göre hukuki 
açıdan planlı ve kasıtlı şekilde Doğu Türkistan 
bölgesinde, bu bölgenin sahipleri olarak yaşayan 
Çinli olmayan başta Uygurlar olmak üzere Türk 
soylu halkları etkisizleştirmeye, mankurt olmaya 
ve sonuçta yok etmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Çin yönetiminin veya Çinli yöneticilerin işgal al-
tında bulundurdukları Doğu Türkistan’da yaptık-
ları suçlarını, UCM’nin yargılama gerekçeleri ile 
karşılaştırdığımızda, bölgede yapılan hak ihlalle-
rinden dolayı Çinli yöneticilerin suçlarının Ulus-
lararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için 
yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargılayabile-
ceği dört ana suçtan üçüne baktığımızda; saldırı 
suçu, soykırım suçu ve insanlığa karşı işlenen suç-
ların Doğu Türkistan bölgesinde alenen işlendiği-
ni görmek ve söylemek mümkündür. Bu gerçekler 
çerçevesinde; halkımızın beklentilerini dikkate 
alarak ve ayrıca duygu sömürüsü yaparak halkı-
mızdan para ve bağış toplama talepleri ile modern 
istismarcıların önüne geçmek için Doğu Türkistan 
davasına gönül veren avukatlarımızı hazırlanan 
ekteki “dava dilekçesi”nin Uluslararası Ceza Mah-
kemesi Savcılığı’na verilmesi konusunda göreve 
davet ediyoruz.
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A h m e t  Ç u v a l d ı z

ÇUVALDIZ

Evveet değerli okurlar, yazarınız Çuvaldız bir ay 
sonra sizlerle. Eyvah, yine mi dediğinizi duyuyor, 
ama duymazlıktan geliyorum. Lakin duymamazlık 
edemeyeceğim, görmemezlikten gelemeyeceğim 
öyle şeyler oluyor ki işte ben de habire onları yazıp 
duruyorum.  Buyurun okumaya başlayın bu sefer 
radarlarıma takılıp sayfamı dolduran olayları…

Azerbaycan Can Lakin Kuruluyor Kürdistan
Ermenistan’ın önce Temmuz, daha sonra Eylül 

ayında Azerbaycan’a saldırısı ile başlayan savaşta 
ummadık taş baş yarmaya başlayınca, Ermenileri 
dün olduğu gibi bugün de sahaya sürenler devreye 
girip ateşi kestirdiler. 

Ateşi kestirdiler, zira Ermenistan’ın Azerbaycan 
topraklarında ilerleyeceğini düşünen emperyalist 
güçler Azerbaycan’ın işgal altındaki illerini birer 
birer geri almaya başlamasıyla paniğe kapıldılar. 

Peki, Ermenistan durup dururken Azerbaycan’a 
niye saldırdı? Bu karar, ekonomisi güçsüz, ordusu 
yetersiz Ermenistan’ın kendisinin aldığı bir karar 
mıydı, yoksa işin içinde başka şeyler mi var?

Dikkatlerimiz her gün başka yönlere çekilirken 
geçen ay Rus savaş uçakları İdlib’e yoğun bir hava 
saldırısı ve bombardıman gerçekleştirdi. 

Rus Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkililerine 
atfen Rus basın ve yayın organlarında yer alan bir 
haberde Rusya’nın İdlib’de ateşkesin bittiğini ilan 
ettiği ve bunu Türk tarafına bildirdiği ve TSK’nın 
İdlib’deki askeri varlığını azaltmasını istediği dile 
getirildi. 

Ayrıca bu haberde, rejim kuşatması altında kalan 
gözlem noktaları başta olmak üzere M-4 yolunun 
güneyindeki Türk askerinin kuzeye çekilmesi ve 
Halep-Lazkiye yolunun ticarete açılmasının talep 
edildiği de yer alıyordu. 

Buna karşın Türkiye’nin de İdlib’de azaltılması 
istenen askeri varlığı, boşaltılması istenen gözlem 
noktaları ve ağır silahların tahliyesi karşılığında 
Rusya’dan, Menbiç ve Tel Rıfat’ın kontrolümü-
ze verilmesini, Fırat’ın doğusundaki bütün terör 
örgütü mensuplarının sınırdan uzaklaştırılması 
konusunda verilen sözlerin tutulmasını istediği 
ancak Rusların bunları kabul etmediği belirtiliyor.

Önce Doğu Akdeniz’le dikkatimizden kaçırılan 
Suriye şimdi de Azerbaycan’a Ermenistan saldırı-
sı ile gözden kaçırılmak isteniyor. Peki, asıl gözden 
kaçırılmak istenilen ne?

Bu olaylarla asıl gözlerden kaçırılmak istenilen 
Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenilen sözde bir 
Kürt devleti.

BOP’a eşbaşkan olup ABD ve koalisyon güçlerini 
buyurun diye davet ettiğimiz Suriye’de ne yazık ki 
ABD kurmak istediği sözde Kürt Devletine her gün 
bir adım daha yaklaşıyor.

Biz Azerbaycan’la, Azerbaycan da Ermenistan’ı 
bağlamayan ateşkesle oyalanırken Irak’tan sonra 
Suriye’deki Kürdistan da kurulmak üzere. Azeri 
kardeşlerimize ateşi kestirerek otuz yıl boyunca 
sürdürdükleri oyalama taktiğinde yeni bir aşmaya 
geçen emperyal güçler, Suriye sınırımızda yeni bir 
çıbanbaşı oluşturmakla meşgul…

Navteks İlan Etmek Değil Nota Vermek Gerek
Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Yunanla yaşadığımız 

gerilim nedeniyle neredeyse hemen her gün yeni 
bir navteks ilan edip duruyoruz. Navteks demek 
denizcilere duyuru demek, koordinatları belirtilen 
alanlarda atış eğitimi yapacağız biline demek.

Aynı şeyleri Yunanistan da bize söylüyor ve şu şu 
alanlarda ben atış eğitimi yapacağım siz de uzak 
durun diyor. Diyelim ki uyarılarımıza Yunanistan, 
Yunanistan’ın uyarılarına da biz uyduk. 

Bu durumda sorunlar çözülür mü? Sorun sadece 
Akdeniz’de ve Ege’de karasularımız ve münhasır 
ekonomik bölgelerimizde petrol veya gaz aramak 
mı? Bunlardan vaz geçersek sorun kalmaz mı?

 Lozan’a rağmen Ege’de silahlandırılan adaların 
yanında bir de işgal edilen adalarımız ve Ege’yi 
kendi tekelinde gören bir Yunan varken hayır!

Ege ve Akdeniz’de karşımızda sadece Yunan mı 
var? Dün olduğu gibi bugün de Yunan tek başımı-
za karşımıza çıkamaz. AB ülkeleri, stratejik mütte-
fik diye bildiğimiz ABD, hatta Mısır, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan vb. gibi İslam ülkeleri 
bile kahpe Yunan’ın yanında.

Yunan’ın meydan okumalarına meydan okuma 
kabili açıklanan navteks ilanları, hiçbir şekilde ne 
işgal edilen adalarımızı geri almaya ne de Lozan’a 
aykırı olarak silahlandırılan on iki adadan Yunan 
askerinin çekilmesini sağlayacaktır.

Gerçi Erdoğan bunları hiç sorun etmemiş ve bu 
konuda hiçbir adım atmamıştır. Verilen demeçler, 
ilan edilen navteksler ve herhangi bir ön hazırlık 
ve araştırmayla yeterli potansiyeli olduğu ortaya 
dahi konulmayan sahalara apar topar araştırma 
gemilerini göndererek sanki ülkemizin yararlarını 
savunuyor rolünü oynamaktadır. Gönül ister ki bu 
adımlar sonuç versin ve Türkiye kazansın.

Lakin kazanan sadece Erdoğan. Yapılanlar, belki 
Erdoğan’ın hanesine bir artı olarak yazılır, ancak 
ülkemize bir şey kazandırmaz. Tek çare Yunan’a 
nota verip, gerekirse silahla adaları geri almaktır!
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/  Y a h y a  D e m e l i

Evrende toplumları değiştirenler, 
çağlar açıp çağlar kapatanlar, asırları 
değiştirenler, toplumları alçaltan ve 
yüceltenlerin baş unsuru insandır. 

Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, 
eğiten, bir ülke ve milletin geleceğini 
belirleyen, toplumun önemli dinamik 
unsurlarından biri de öğretmenlerdir. 

Eğitim seferberliğinin başlatıldığı 1928 yılında 
Atatürk’ün millet mektepleri başöğretmenliğini 
kabul ettiği 24 Kasım günü, Öğretmenler Günü 
olarak kutlandığı içindir ki anlamlıdır. Yurdumuz-
da ilk kez 24 Kasım 1981’de Öğretmenler Günü 
kutlanmaya başlanmış, sonradan da 24–30 Kasım 
tarihleri arasındaki zamanın Öğretmenler Haftası 
olarak kutlanmasına karar verilmiştir. 

Eğitim-öğretimin en önemli unsuru olan öğ-
retmenin değerini, Atatürk 14 Ekim 1925 yı-
lında İzmir Erkek Öğretmen Okulunda öğ-
retmenlere hitaben yaptığı konuşmada şöyle 
ifade eder: “ Milletleri kurtaranlar yalnız ve an-
cak öğretmenlerdir. Muallimden, mürebbiden 
mahrum bir millet; henüz millet namını almak is-
tidadını kesbetmemiştir. Ona alelade(basit) bir kit-

Öğretmenlik ve Geleceğimiz

le denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek 
için mutlaka mürebbilere, muallimlere muhtaçtır. 
Onlardır ki hey’et-i içtimaiyeyi (sosyal bir toplulu-
ğu) hakiki millet haline koyarlar. ” 

Büyük Türk Mütefekkiri Nureddin TOPÇU 1960 
yılında yazdığı Maarif Davamız adlı eserinde insa-
nın ve toplumun kaderinde öğretmenin oynadığı 
büyük rolü şöyle anlatır:

“ Devletleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Mu-
allime değer verildiği, muallimin hürmet gördüğü 
ülkede insanlar mutlu ve erdemlidir. Muallimin 
(Öğretmenin), zelil olduğu, mesleğinin hor görül-
düğü milletler düşmüştür, alçalmıştır ve şüphe yok 
ki bedbahttır (mutsuzdur. )” Öğretmenliğin hayati 
önemi ve değerini anlatan iki değerlendirmeyi; 83 
milyon milletimizin ve özellikle ülkemizi yöneten 
yöneticilerimizin dikkatine sunarım. 

Bu mesleğin yüceliği geleceğe insan yetiştirmesi-
dir. “Planınız bir yıllık ise pirinç ekiniz, on yıllık ise 
orman, yüzyıllık ise insan yetiştiriniz. ” (Çin atasö-
zü) “Bir milletin devamı ve bekası iyi yetişen nesil-
lerle kaimdir. ” (Atatürk)

Kurumlar içerisinde okular insan tezgâhları ve 
fabrikalarıdır. Geleceğe donanımlı nesiller hazır-
lar. Bu yerler ki topluma adam gibi adam yetiştir-
me yerleridir. Ruhsal donanımlı adam yetiştirmek 
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de öğretmenlere düşmektedir…

İş yapanlardan ziyade iz bırakanlardan olmalıyız. 
“Kötü insanlar kapı kapatır. / İyi insanlar kendini 
aratır. ” Sevgiye dayanmayan eğitim ya da eğitici 
meyvesiz ağaca benzetilebilir. Sevgi; insan olmak-
tır, yaratandan ötürü insanı sevmektir, insanı yü-
celtmektir. 

Öğretmenlik peygamberlerin de yaptığı ulvi bir 
meslektir. Öğretmenlik; nesilleri yapıcı, üretken, 
iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirme 
sanatıdır. Yetişmekte olan çocuk ve gençleri, ken-
dine, ailesine, çevresine, milletine, devletine ve 
vatanına daima faydalı,  bilinçli kılmak çabasıdır. 

Hayatta önce insanların gönlüne girmek önemli-
dir. İnsanı, işini, yaptığı görevi sevmektir. Öğretme-
nin bir dokunuşu çok önemlidir. Evet sadece bir 
dokunuş neler oluşturabilir ne dünyalar ne kişilik-
ler meydana getirebilir. Bir yaşamı mahvedebilir 
ya da inşa edebilirsiniz…Öğretmen sadece öğreten 
değil üreten, değerlere değer katan bir ülkenin lo-
komotifidir. Onun alanının sınırı yoktur. 

Öğretmenlerimizin ruh, beden sağlıklarını geliş-
tirmek ve ekonomik yönden desteklemek için her 
türlü çaba muhteremdir. Önce insanı eğiten, yetiş-
tirenlerin, her yönüyle kâmil hale getirilmesi mad-
den, manen donanımlı olması önemlidir. 

Çağları aydınlatan Büyük Barış Medeniyetimizin 
yeniden inşasında ve Muhteşem Türkiye’nin kuru-
luşunda en büyük görevi üstlenen insan mimarı, 
toplum mimarı öğretmenlerimizin tüm maddi ve 
manevi problemlerini çözmek ve öğretmenimizi 
layık olduğu yere yükseltmek hedef olmalıdır. 

Yerli ve milli değerlerimizi, ruh kökümüzü, “Mu-
kaddes Emanetlerimizi” ihya ve baş tacı edecek in-
sanlar yetiştirmek ulvi bir görevdir. 

Okullarda öğretim görevi güvenilir ellere veril-
meli, çocukların öğretmenliği, kendilerine hem bir 
meslek hem bir ülkü sayacak üstün ve saygıdeğer 
öğretmenler tarafından yetiştirilmesi sağlanmalı-
dır. Öğretmenlik, diğer serbest ve yüksek meslek-
ler gibi, ilerlemeye ve geçim rahatlığı sağlamaya 
elverişli bir meslek durumuna konulmalıdır. 

Akıl ve Bilime dayanan eğitim, asil ruhlu insan 
yetiştirir!

Eğitim ve öğretimi mahalli şartlara ve çağın ihti-
yaçlarına göre düzenlemeyen bir eğitim sisteminin 
başarılı sonuçlar vermesi mümkün değildir. Biz 
okullarımızda evde, çevrede nezaketi, sevgiyi, say-
gıyı veremiyorsak ya da öğretemiyorsak burada öğ-
retmen değil eğitim kusurludur. Eğitimim verimli 
hale gelmesini sağlaması gerekenler de öğretmen-
lerdir. 

Okullarda öğretmenlere yapılan saygısızlıklar 
aile, çevre ve arkadaş ilişkilerindeki çarpıklıklar 
kendi ellerimizle büyüttüğümüz eserlerimizdir. 
Kendi yapımızdan, değerlerimizden uzak bir eği-
tim anlayış ve yaşayışından kaynaklanmaktadır. 
Sistem ve uygulamada keyfiyet olmamalıdır. Ke-
miyetlerin yerini keyfiyetler almamalı, buna müsa-
ade edilmemelidir. Yarın karşımıza çıkacak buzul 
dağlarını görmemek için şimdiden gelecekle ilgili 
tedbirler alıp projeler üretmeliyiz. 

Milli Eğitim’de kariyer, ehliyet ve liyakati esas al-
mayan, akıl ve bilme önem vermeyen, ortak akıl ile 
üretilmeyen tüm uygulanmalar ancak başarısız-
lıkla sonuçlanacak, kaybeden de çocuklarımız ve 
ülkemiz olacaktır. 

Tarih boyunca her toplumda öğretmenler, top-
lumun en fedakâr ve saygıdeğer insanlarıdır. Öğ-
retmenlik mesleğinin toplumdaki değeri siyasi, 
politik çekişmelerden uzak, ciddi anlamda maddi 
ve manevi olarak artırılmalıdır. Günümüzde öğ-
retmenlerimizi en çok rahatsız eden sorunlardan 
biri de yöneticilik görevlerinin, ehliyet ve liyakate, 
meslekteki başarıya göre değil de partilere ve poli-
tikacılara yakınlığa göre verilmesidir…

“Çoban uyudu mu kurt emin olur. ” (Mevlâna) 
Bir milletin geleceğine şekil veren, insan yetiştiren 
öğretmenlerimiz; unutmayınız ki, Türk Milleti’nin 
kalkınmasını, gelişmesini, muasır medeniyetler 
üzerine çıkmasını, huzur ve rahatlığını sizler sağ-
layacak, sizler koruyacaksınız. 

Öğretmenler bu ülkenin evladı olarak ülkeye hiz-
meti en büyük erdem sayar. Kendisiyle ve toplumla 
barışık, kendine saygı ve güven duyan, emeğe, hür 
ve bilimsel düşünceye değer veren, kendisine ve 
topluma faydalı bireyler, bir insan tipi yetiştirmek 
öğretmenlerin en büyük görevi olmalıdır. Milleti-
mizin başarısı, sizlerin gayret ve azminde olduğu-
nuzu biliniz. 

Geleceğe umutla, güven ve heyecanla bakan kut-
lu bir sevdanın temsilcileri olan öğretmenlerimiz; 
medeniyetimizin yeniden inşası, kutlu çağlara se-
fer sizlerle sağlanacaktır. Türk Milleti’nin kalkın-
masını, gelişmesini, rahat ve huzurunu, siz sağla-
yacak ve siz koruyacaksınız ve mutlaka başarıya 
ulaşacaksınız. Türk Milleti’nin ve Türk Devleti’nin 
sizlerle gelişeceğine, ilerleyeceğine, dünya millet-
leri arasında layık olduğu saygın yeri alacağına 
inanıyor ve ümit ediyorum. 

Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü en iyi 
dileklerle kutlar; başta Başöğretmen Atatürk ol-
mak üzere, özellikle görevleri esnasında şehit olan, 
ebediyete göçen öğretmenlerimizi, rahmetle anı-
yor; tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk, başa-
rı ve esenlikler diliyorum. 
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H a c ı  A l i  Ö z d e m i r

H i b r i t  S a v a ş

O n u n c u  B ö l ü m

Yahudilerin Türk dünyası ile ilişkileri, 
sürgün dönemlerinde göç eden Ya-
hudilerin gittikleri ülkelerin şehirle-
rinde kalmaları ile oluşmuştur. Büyük 
İskender’in doğu seferleri sırasında 
savaştan kaçıp batıya göç eden Yahu-
diler Anadolu’nun bazı şehirlerine de 
yerleşmişlerdir.

Daha eski çağlarda, Yahudiler, MÖ. 325 te İzmir, 
MÖ. 312’de Antalya, MÖ. 300’de Efes, MÖ. 280’de 
Dinar, MÖ. 130’da Bergama bölgelerine yerleş-
mişler. Bunun dışında Bursa, Edremit, İstanbul, 
Eskişehir, Mersin, Antep, Urfa, Adana, Konya, 
Diyarbakır gibi bölgelerde de Yahudi ailelerinin 
bulunduğu görülmüştür. Yahudi aileleri göç ettik-
leri toplum ile birleşik yaşamışlar; dillerini, örf ve 
adetlerini öğrenerek uyum sağlamışlardır. Yahudi-
lerin başka din ve kültürleri kabul edip, yaşamaları 

onların asıl Yahudiliklerine bir zararı yoktur. Yahu-
dilik bir inanç ve fikir olgusundan öte, ırk ve soyun 
Yahudi asıllı olması esas alınmaktadır. Yahudiler 
yaşadıkları yerlerde çok iyi gizlenerek özellikle ti-
caretle meşgul olmuşlardır. Yahudiler ticarette bir-
birilerini gözeterek daima yardımlaşmışlardır. Ya-
hudi olmayanlara ticari anlamda yardım etmezler. 
Yahudiler paralarını daima altın olarak biriktir-
mişler, gayrimenkule yatırım yapmamışlardır. Göç 
esnasında altın olan bütün servetlerini taşımak 
suretiyle zenginliklerini yanlarında götürmekte-
dirler. 

Yahudi kaynaklarına göre Nuh’un gemisi Ağrı 
dağının tepesinde kaldı. Nuh’un üç oğlundan Sa-
mi’nin soyu olarak kavimleşen Yahudiler Ağrı’dan 
tüm Anadolu’ya dağılmışlardır (Yeni Ahit). MÖ. 
4 üncü yüzyılda başta Manisa olmak üzere ege 
bölgesine yerleşmiş oldukları, Efes ve Konya’da 
Sinagogların olduğu tespit edilmiştir. Anadolu’da 
yaşayan ilk Yahudiler özellikle Bizans dönemlerin-
de mutlu bir hayat sürdürmüşlerdir. Kendi dini ve 
geleneksel yaşamlarını hürriyet içinde tatbik et-
mişlerdir. Yahudilerin Anadolu bölgelerinde mut-
lu yaşamaları, herhangi bir uzlaşmazlık olmaması 
nedeni ile hala Yahudilerin bilinmeyen yönleri ta-
rihçiler tarafından araştırılmaktadır. 

Yahudilik din olarak bağımsız bir inanç sistemi 
değil, ırka dayalı bir inanç sistemidir. Yahudi so-
yundan olmayanlar Yahudilik dinini kabul etmiş 
ve hayatını Yahudi inanç ve geleneklerine uygun 
yaşasa bile Yahudi olamıyorlar. Yahudi soyundan 
olmayanların Yahudi dinini kabul etmeleri Yahu-
di olmak için geçerli değildir. Buna rağmen tarihte 
Yahudi soyundan olmadıkları halde birçok millet-
ler, kavimler Yahudi dinini benimsemişlerdir. MS. 
VI. Yüzyılda Güneydoğu Anadolu ile Güneybatı 
İran ve Kuzey Irak bölgelerinde yaşayan Türk so-
yundan Kürtçe konuşan kabileler Yahudi dinini 
kabul etmişlerdir. Dağıstan Türkleri ve Azerbay-
can’ın kuzeyindeki Türk boyları Yahudi dinine tabi 
olmuşlardır. Türk kavimleri genel olarak Tevrat 
Yahudiliğini benimsemişlerdir. Talmudist Yahu-

Türkler ve Yahudiler
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diliğini sadece Kırımda yaşayan ve sayıları 3000 
civarında olan Kırımçakların kabul ettikleri bilinir. 

İslâm ve Hazarlar
Hazarlar Göktürklerin Açina Soyundan gelen 

kavimdir. Hazarlar kavim olarak, Gürcü kaynakla-
rına göre orta Asya’dan Karadeniz’in kuzeyine mi-
lattan önceki devirlerde gelmişlerdir. Hazarların 
göç ettikleri tarih kesin olarak bilinmemektedir. 
Hazar kavminin M.S. 2. yüzyılın başlarında Erme-
nistan bölgesine seferler yaptıkları görülmüştür. 
198 yılında Basiller ile birlikte Ermenistan’a sal-
dırmışlardır. Daha sonra 4. yüzyılda Sasaniler’le 
ittifak halinde Ermenistan’a seferler yapılmıştır. 
Fakat Sasani devleti tek başına Ermenistan’ı ele 
geçirmiş. Sasaniler sınırlarını genişletmek üzere 
komşuları üzerinde hâkimiyet kurmak isteyin-
ce Hazarlar Bizanslılarla birlikte hareket etmeye 
başlamışlardır. Bizans imparatoru Julian Hazar 
Hakanılığı ile beraber Ermenistan’da bulunan Sa-
sanilere 363 yılında sefer düzenlemişlerdir. Bunun 
üzerine Sasaniler Kafkasya’da bulunan diğer ka-
vimlerle anlaşarak Hazarlara karşı savaşmışlardır. 

434 yılında Hun İmparatorluğunun başına Atilla 
geçmiştir. Hazarlar Hun İmparatorluğuna sığına-
rak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Atilla’nın ölü-
münden sonra Hazarlar bağımsız devlet olarak 
yaşamaya başlamışlardır. Sasaniler üzerine sefer-
ler yapmaya devam eden Hazarlara karşı Sasani-
ler Bizans’tan yardım almak zorunda kalmışlardır. 
Hazar Hakanlığı Devleti MS. 558 yılında Göktürk 
imparatorluğuna bağlı olarak güçlü bir devlet ol-
muşlardır. Bu tarihten sonra Sasaniler ile savaşlar 
devam etmiştir. 

Göktürk İmparatorluğuna bağlı olarak yaşayan 
Hazarlar 630 yılında bağımsız bir devlet olmuşlar-
dır. 576 yılında Kırımdaki Kerç Kalesi Göktürklerin 
eline geçmesiyle Hazarlar’ın yerleşimi Karadeniz 
kıyılarına kadar genişlemiştir. 642 yılında Hazarlar 
ile İslâm orduları ilk defa karşılaşmışlardır. Halife 
Hz. Ömer zamanında İslâm orduları Bab al abvab 
(Derbent) şehrini fethetmiştir (651). İslâm orduları 
başkent Belencer’e kadar ilerlemişti. 

652 yılında, Hz. Osman zamanında Selman B. Re-
bia komutasındaki İslâm ordusu Belencer’e kadar 
ilerledi. Bu savaşta Hazarlar galip geldi ve Selman 
B. Rebia şehit oldu. Fakat Belencer’i başkent ol-
maktan çıkarıp, başkentlerini Aşağı İdil’e taşımış-
lardır. 

656 yılında Halife Hz. Osman’ın şehit edilmesi ile 
Müslüman Arap dünyası siyasi karışıklıklara gir-
miştir. Halife Hz. Ali zamanında meydana gelen 
krizlerden istifade eden Hazarlar Arrani bölgesine 
kadar ilerlemişlerdi. Hazar İslâm savaşları sınır 
boylarında yaklaşık yarım asır boyu devam etmiş-
tir. 

Hazarlar ile Müslümanlar arasındaki savaşlar 
VII. Yüzyıl sonlarına doğru azaldı. İslâm ordu-
ları daha çok savunmada kaldılar. Abbasilerden 
Halife Memun zamanında Hazarlar İslâma davet 
edilmişlerdir. Hazar Hakanının İslâm’ı kabul et-
tiği anlatılır. İslâm’ın hazar hakanlığında resmen 
kabul edilmesi, ülkede İslâmın yayılmasına neden 
olmuştur. Kısa zamanda onbinlerce Hıristiyan ve 
Yahudi Müslüman olmuştur. 

Hazarlarla Müslümanların savaşlarında zaman 
zaman Hazarlar üstün başarılar elde etmişlerdir. 
Emevi devleti ile Halife Muaviye zamanında yapı-
lan savaşta Hazarlar başarılı olmuşlardır. 731 yılın-
da üstün bir başarı kazanan Hazarlar Ermenistan 
Valisi Cerrah’ı öldürdüler. Bu savaşta Hazar ordu-
su Musul’a kadar ilerlemişti. İslâm ordularının ba-
şında bulunan Sait El Hareşi Hazar ordularını püs-
kürterek Ermenistanda yeniden hâkimiyet kurdu. 
732 yılında Mervan Bin Muhammed Azerbaycan 
ve Ermenistan’a vali tayin edildi. Bundan sonra 
Semender ile birkaç Hazar şehri İslâm Orduların-
ca ele geçirildi. Hazar Hakanı Müslümanlığı kabul 
ederek barış imzaladı. Başkent İdil’de iki Müslü-
man fakih insanlara Müslümanlığı öğretecekti. 
Ancak Hazar Hakanı İslâm’dan eski dinine dönün-
ce İslâmın yayılması zayıflamıştır. 763 ten sonra Ya-
pılan barış anlaşmaları ile Hazarlar ile mücadele 
eski hızını kaybetmiştir.

Halife Harun Reşid zamanında kumandan Ye-
zid Hazarları Azerbaycan’dan çıkararak hakimi-
yet sağlamıştı. Böylece Güney Kafkasya tamamen 
Müslümanların eline geçmiş ve Hazar mücadelesi 
sona ermişti. 

Yahudilik ve Hazarlar
Hazar toplumunda bütün dinler yaygın olarak 

kabul görmüştür. Türklerde, Gök Tanrı Dini, Ma-
niheizm, Nasturilik, Budizm, Karaim Museviliği, 
Ortadoks Hıristiyanlığı ve İslâm dini tarih boyun-
ca kabul edilen dini inançlardır. Hazar imparator-
luğu yerleşik bir Türk kavminin adı değildir. Tür-
kologların tespitine göre Hazar hanlığı muhtelif 
etnik grupların ve kabilelerin meydana getirdiği 
siyasi bir birliktir. Tıpkı Sovyetler Birliği, ya da Os-
manlı imparatorluğu gibi devletleşmiş bir gruptur. 
Yahudilik Hazar halkının doğrudan kabul ettiği 
bir din değildir. Devletin resmi dini olarak kabul 
edilen ve üst sınıfın benimsediği Yahudilik dinidir. 

Kıpçak Türklerinden olan Karaimlerin ayrı bir 
lehçeleri ve inançları vardır. Karay Türkleri, Karay 
kelimesinin çoğulu olarak ifade edilen, İbranice 
“Karaim” adıyla tanımlanmıştır. Karaimler Muse-
viliğin Talmudik inanışını kabul etmeyen Karay 
mezhebini benimsemişlerdir. IX. Yüzyılın ilk ya-
rısında Hazar Yahudileri Karaim adıyla anılmıştır. 
Karay, sözlü ifadeleri kabul etmeyip sadece Tev-
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rat’ı okuyup kabul edenlere verilen isimdir. Karay 
Türklerinin bazıları Karay Türklüğünü milli bir 
duygu olarak kabul etmektedirler. Karay Türklüğü 
Yahudiliğin bir mezhebi, veya Yahudi kavmi olarak 
kabul edilmemektedir. Karay Yahudileri Musevi-
liğe inanırlar ve Talmudik Yahudiliğe karşıdırlar. 
Talmudist Yahudilerin bütün hayatları Talmut ki-
tabına göre düzenlenmektedir.

Asıl dinleri Gök Tanrı Dini olan Hazarlar Türk 
törelerine uygun olarak tabiat güçlerine saygı 
gösterirlerdi. Gök Tanrı Dininden sonra Hazarlar 
Hıristiyanlık ile tanışmışlardır. 8. Yüzyıla girerken 
Azerbaycan ve Güney Kafkasya’da Müslüman Arap 
ordularının ilerlemesi ile Hıristiyanlaştırma faali-
yetleri durmuştur. Bizans’ta Yahudilere uygulanan 
baskıların sonucu olarak Mezopotamya, Özbekis-
tan (Harezm) gibi ticaret bölgelerine Yahudiler 
göç etmekteydi. Göçlerde Hazar Hakanlığının adil 
yönetim biçimi ve dini hürriyetler etkili olmuştur. 
Yahudilik ve Müslümanlık ticaret merkezlerinden 
başlayarak yayılmaktaydı. Müslümanların hâkim 
oldukları VIII. Yüzyılda Yahudiliği kabul edenlere 
“aneyi” (sözlü geleneğe karşı olan) denilmekteydi. 
Akşam uyumadan, sabah uyanana kadar, gece ve 
gündüz ile mevsimlerin sıralanması, bayramlar, 
Tanrı ile alakalı, insanların, ailelerin, toplumların 
yaşam tarzı ve münasebetleri Talmut’ta yer almak-
tadır. Talmut, her Yahudinin hayatını saran ahlaki, 
hukuki ve dini yasa kitabıdır. Yahudi mezhebi Sa-
dukilerin kabul ettikleri Karaim dini, Karay, Karai, 
Karaimu, gibi adlarla da anılmaktadır. Karaim ya 
da Karay kelimesinin manası okuyucu Yahudileri 
ifade eder. 

Eski Türk boylarının dini inançları Gök Tangri 
dini olup, İslâmiyet ile tanışmadan önce Musevi 
dinini kendilerine daha yakın bulmuşlardır. Dev-
let olarak Hazar ve Karay Türk devletleri Yahudi 
dinini kabul etmişlerdir. Hazar Hakanının Yahudi-
liği kabul edişi 861 yılına rastlamaktadır. 

Hazarların Yahudiliği niçin kabul ettikleri bi-
linmemektedir. Ancak daha önceki dönemlerde 
Doğu Avrupa’da Musevi topluluklarının yaşadığı 
bilinmektedir. Museviliğin yayılması için hakanlar 
herhangi bir müdahalede bulunmamışlardır. Halk 
arasında din seçmek serbestti. Yahudi dini Yahudi 
soyuna bağlı olduğundan Yahudanın 12 oğlunun 
soyuna bağlı 12 Yahudi kabilesinin mezhebi bulun-
maktadır. Hazar Türklerinin Yahudiliği kabul et-
melerini Yahudi Yazar Arthur Kostler 13. Kabile uy-
durmasını ortaya atarak, Türkleri Yahudi soyuna 
dahil etmeye kalkışmıştır. Doğu kökenli Aşkenazi 
Yahudiliğinin 13. Yahudi kabilesi olduğu iddiasıyla 
Hazar Türk kavimlerinin Yahudi olduğunu ispatla-
maya çalışmıştır. Hazar Türkleri meselesinde Ka-
ray Türkleri konusu, Yahudiliği kabul eden Türk 
kabilesine verilen isim olmuştur. Karaim kelimesi 

İbraniceden alınmadır. Kitab-ı Mukaddes’te (Eski 
Ahit) “okuyan” karşılığı olarak ifade edilmektedir. 

Kırımdaki Karaimlerin sosyal hayatları kendileri-
ne özgü Yahudi geleneklerini taşımaktadır. Kendi 
aralarında evlenerek, dini inançlarını, örf ve adet-
lerini, dillerini, geleneklerini tarihin asırlar sonra-
sına kadar yaşattılar. 20. Yüzyıla gelindiğinde Kara-
imlerin dağıldığı gözlenmektedir. 1941-1944 Alman 
Nazi yönetimi krizinden, Yahudi Kırımçakların 
yanında en az etkilenen topluluk olmuşlardır. Bu 
başarının Karaim Din Kurulu Başkanı Haham 
Hacı Saray’a ait olduğu söylenir. Nazi yetkilileri ile 
temasa geçen Haham, Karaimlerin bir Türk boyu 
olduklarını, sadece Yahudi dinini kabul ettikleri-
ne inandırmayı başarmıştır. Savaş anında Kırım 
Tatarları yurtlarından sürgüne gönderilirken, Ka-
raimler Kırım, Leningrat, Moskova gibi yerleşim 
yerlerinde kalmışlardır. 

Karaim inancının gelişmesinde İslâ-
mın büyük rolü olmuştur. Özellikle 
Hanefi mezhebinin görüşleri ile dog-
matik-felsefe-müetekellimler ile geliş-
tirilen dini yapı Tevrat ile çatışmayan 
unsurları barındıran bazı gelenekleri 
de kabul etmişlerdir. İslâm dininin 
ritüel-kanuni iki temel unsuru, icma ve 
kıyas ile hadis bilimi öğretisinin kabul 
edildiği görülmektedir. İbadette kut-
sal yerlere ayakkabısız girilmesi, dua 
yerlerinin temiz tutulması gibi Müslü-
manların uyguladıkları kurallar benim-
senmiştir. Müslümanların okudukları 
hutbe, dualar arasına alınmış Hali-
fe’nin adı anılarak kutsal yerler, Kudüs, 
Mekke, Medine duada yer almıştır. Tek 
tanrı inancı ile, Tanrının Hz. Musa’nın 
peygamber ruhu ile birleştiğine ina-
nan Karaim dini; Hz. İsa’yı ve Hz. 
Muhammed’i peygamber olarak kabul 
edip, dualarında yer vermekteydiler. 
Karay Türklerinin Yahudi gelenekle-
rine bağlanmadan farklı bir mezhep 
oluşturmuşlardır. Karaim Yahudiliği 
yalnızca Hazar Hakanlığında görülen 
farklı bir Yahudi mezhebi olmuştur.

(Devam Edecek)
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/  M u s t a f a  G ö k t e k i n

Yeniden Dizayn Edilen

Bugün Azerbaycan’da Türk’ün toprağını işgal 
eden ve soykırım yapan Ermeni’nin arkasında 
duran Rusya aynı Rusya’dır. Dün ne ise bugün de 
odur. Sadece Bakü’de 20 bin Türk’ün katledilmesi-
ne engel olan Türk Kafkas İslam Ordusu ve komu-
tanı Nuri Paşa’dır. Bu günü anlamak için dünü bil-

Sadece Kafkaslar mı?

mek gerekir.”Düşmanını tanı yenilmez olursun.” 
Türkiye düşmanını tanımakta mı? Ne acı ki, hayır. 
Tanıyanlar, devletin yönetiminden milletin gözün-
den uzakta, yıllardır dost düşman bir araya geldi 
devleti ilimle ve gerçek siyasetle tanıştırmadılar.



2 4
 / Gündem / 1320

Hantallaşmış Sovyetler
Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

olarak Çarlık Rusya’dan devir aldığı topraklarda 
yaşayan milletleri ve devletleri Sovyet yönetimi 
zamanında sömürebildiği kadar sömürdü. Her şe-
yin devlete ait olduğu ve ekmeğin bile devlet tara-
fından temin edildiği bir yönetim şekli ile devlet 
hantallaştı. İnsanlar özel mülkiyet olmadığından 
veya yeterli düzeyde olmadığı için çok çalışıp, çok 
kazanmak için değil görevi yerine getirmek için ça-
lıştılar. Bunun için yeterli üretim sağlanamadığın-
dan ekonomik sıkıntı dayanılmaz boyutlara ulaştı. 
Bunu gerek Cengiz Aytmatov, Roger Groudy ve di-
ğer yazarların kitaplarında görmek mümkün. 

Hayat, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliği sı-
nırlarında dayanılmaz boyutlara ulaştığı ve bütün 
yeraltı ve yerüstü zenginliklerine rağmen ekono-
misinin kötüleşmesi ve üretimin düşmesi, sistemin 
kaymağını yiyen Sovyet yönetimine yani Ruslara 
esir milletlerin yük olmasına sebep oldu. Sovyet 
Rusya, üzerindeki yükleri 1991 yılında indirdi ve 
devletçiklere ayırdığı ve bir birine kattığı parçalara 
kendi başlarının çaresine bakmalarını söyledi. 

Bağımsız devletler(!)
Sovyet Rusya’nın bu devletleri sırtından indirme-

sinin veya kendi hallerine bırakıyormuş gibi yap-
masının sebebi; bu devletlerin ve halkların kendi 
başlarının çaresine bakmak için üretimi artırma-
ları ve Rusya’nın ekonomisinden pay almak bir 
yana ayakları üzerinde durarak Rusya’ya kazan-
dıklarından pay ödeme durumuna geçtiler. Yani 
yük olmaktan öte yük almaya başladılar. Rusya 
hem yükten kurtuldu hem de kendi ekonomisini 
ayağa kaldırmanın yoluna baktı. Aslında halkların 
bağımsızlığı, hürriyetine kavuşması değil kendi 
kaynaklarını harekete geçiren halkların zahmetsiz 
sömürülmesi idi.

Elbette Rusya’nın kültür ve ekonomik tesirinin 
yörüngesinden çıkamayan ülkeler hürriyetlerini 
gerçek anlamda kazanmadıkları-Rusya’nın baş-
kanlığında bağımsız devletler topluluğu- gibi sö-
mürünün şekli değişti. Tabi olarak, yüzyılın başın-
da İngiltere, Almanya ve Fransa’nın Hazar denizi ve 
bölgesini ellerine geçirmek için yaptıkları hamle-
de bölgenin ekonomik kaynaklarının tadı damak-
larında kaldığı için serbest kaldığına karar verdik-
leri Azerbaycan ve benzer ülkelerle ekonomik ve 
siyasi ilişkilerini artırma ve zenginlikten pay kap-
mak için siyasi atağa geçtiler. Ülkeler, Azerbaycan 
ve bölge ülkeleri ikilem içinde kaldılar. Bir yandan 
Rusya’nın tesiri devam ederken yönlerini de batıya 
doğru dönmeye çalıştılar. Azerbaycan zenginlikle-
re açılan kapı olduğu için Azerbaycan’ın kontrolü 
bölgedeki zenginliklerin kontrolü anlamına geldi-

ği her kes tarafından bilinmekte olduğundan, kon-
trol edilebilir zayıf ve yardıma muhtaç bir Azerbay-
can’a ihtiyaç vardır.

Örnek olarak: Kırgızların da meydana gelen olay-
ların durumu nettir. Kırgızistan’da meydana gelen 
olayların sebebi; Rus yanlısı ve batı yanlısı insanla-
rın kavgasıdır. Kimsenin hür ve bağımsız Kırgızis-
tan’dan bahsettiği yoktur. Ülke de kavganın sebebi 
Rus yanlılarının seçimi kazanmalarından kaynak-
lanıyor. Diğer taraf batı yanlısı muhalefettir. Olay 
Kırgız Türk’ünün değil Rusya’nın ve Batı’nın men-
faatlerinin kavgasıdır.

Yanlış politikalar devam ederken…
Türkiye, bölgemizde bilhassa güneyimizde Suri-

ye ve Akdeniz’de yaşadığı sorunlar dururken ve si-
yaset namına yanlış üzerine yanlışla kendini sıkın-
tıya sokarken; Rusya ve Fransa, Azerbaycan’da yeni 
bir cephe açmanın faydalı olacağını düşünmüş ol-
malı.  Veya söylentilere göre Türkiye’yi Akdeniz’de 
sıkıştırmak için Fransa Ermenileri azmettirdi. Er-
meni Eşkıyasını Azerbaycan toprağına saldırttı, 
sivil halkın katline göz yumdu. 

Tabi olarak kimse İran bu savaşta neden Er-
menistan’ı destekliyor diye merak etmiyor. İran 
bölgede güçlenen ve söz sahibi duruma gelen 
Azerbaycan’ın güney Azerbaycan da Pers(İran) 
baskısı altındaki kardeşlerinin haklarını savunaca-
ğını ve İran’ın yarısını temsil eden 40 milyon Azeri 
Türk’ün Azerbaycan’la birleşmesini isteyebileceği 
korkusudur. Lakin yumurta çatlamıştır. Civcivin 
çıkma vakti gelmiştir. Bu gün değilse bile yakın-
da korktuğu ile yüzleşecektir. Çünkü Ermenilere 
gönderdiği “yardım TIR’ları Güney Azerbaycanlı 
Türkler tarafından yakılmış ve engellenmiştir.

Rusya ve Fransa, Azerbaycan Ordusunun Erme-
nistan ordusunu lokma, lokma yapacağını bilmez-
ler mi? Elbette bilirler. Ermenistan Azerbaycan 
ordusu ile baş edemeyeceğini bilmez mi? Elbette 
bilir. Bilir lakin arkasında Bütün dünyada kendi-
sini savunacak ABD, Fransa ve Rusya’nın ve kendi 
ırkından Rusya Dış İşleri Bakanı Lavrov’u bilir ve 
güvenir. Ermenistan dün tetikçi idi, bu gün de te-
tikçi. Tıpkı Yunanistan gibi… Kendi güçleri ile ba-
şaramayacaklarını, Türkler ile baş edemeyecekle-
rini; eşkıya, hırsız iki kavim de bilirler. Arkalarında 
duran, iplerini tutan sözüm ona; büyük devletler 
vasıtası ile bugün sahip olduklarına, bizim varlığı-
mızdan bölerek sahip oldular. Dün Atina Türk’ün-
dü, bugün Yunanistan’ın elinde, Revan, yani Eri-
van dün Türk’tü bu gün Ermeni’nin elinde esir.

Herkesin kendi iti
Rusya, dün olduğu gibi bugünde bizi yanıltmadı; 

“Rusya, arsız, hırsız ve kapısında 100 yıldan fazla 
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bir zamandır kullandığı itini ne zaman sahiple-
necek ne zaman terbiye olduğuna kanaat getirip 
Azerbaycan Türk’üne dur diyecek?” diye soruyor-
dum ki; iki gün geçmedi üçüncü gün Rusya, taraf-
ları Moskova’ya çağırıp itine sahip çıktı.

Rusya, 11(Onbir) saatlik bir baskının sonunda 
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanlarının 
toplantısından Ermenistan’ın istediği ateşkes çıktı. 
Ateşkes anlaşması yapıldı. Lakin Azerbaycan ateş-
kese uyarken bozan yine Ermenistan oldu. Erme-
niler yine sivil yerleşim yerlerini bombaladı. ”Ha 
Hasan kasap, ha Kasap Hasan” değişen bir şey yok. 
Olan Azerbaycan’a oldu. Ateşkes ilan edilmesine 
rağmen Ermenilerin yaptıkları saldırılarda onlar-
ca Azeri vatandaşı hayatını kaybetti. Yeniden baş-
layacak harekât,  mücadele ne zaman başlar Allah 
bilir.

Ateşkes görüşmeleri öncesinde Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Hacıyev ısrarla 
söylemesine ve sonrasında ise Yine Sayın Aliyev’in 
açıklamasına rağmen Türkiye henüz gereken per-
formansı göstermiş değil.

Ermenilerle Aynı Hizada…
Rusya’nın Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri 

bakanlarını çağırıp, karşısında eşit şartlarda dik-
mesine izin vermek veya böyle bir olayın olması-
na zemin hazırlamak Türk milleti adına hiçte hoş 
olmadı. Azerbaycan yönetimi “İçinde Türkiye’nin 
de olduğu dörtlü bir görüşme olmazsa biz olmayız 
veya biz gelmeyiz” deme şansı ne kadardı bilmiyo-
rum. Türkiye bu konuda ne yapabilirdi onun de-
ğerlendirmesini de dış işlerinden anlayan emekli 
büyükelçilerin cevap verebileceği bir konu.

Görüşmelerin MİNSK gurubu ve AGİK tarafın-
dan yönetileceği, organize edileceği bildiriliyor. 
MİNSK gurubunun 30 seneye yakın bir zaman 
içinde ne yaptığı ortada. Ayrıca bu gurubun tarafı 
bellidir. “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” Yapıl-
mak istenen; Azerbaycan’ın elinden Ermenilerin 
kurtarılması ve Azerbaycan topraklarının, Erme-
nilerin elinde bırakılması!

Ermenistan’ın yeteri kadar terbiye olduğuna ka-
naat edenler Azerbaycan’ın kurtardığı yerlerin kâfi 
olduğuna kanaat ettikleri içinde olaya müdahale 
etmektedirler. 

Türkiye görüşmelerde olmalı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın 

Hacıyev, ısrarla görüşmelerde Türkiye’nin de olma-
sı gerektiğini savunuyordu. Ne acı ki, Türkiye yine 
masanın dışında! Nedense her şeyimizle arkasında 
durduğumuzu söylediğimiz kardeşlerimiz kapalı 
odalarda yine yalnız ve biz kapının dışındayız.

Evet, Türkiye Azerbaycan’a askeri anlamda yar-

dımlar yapmıştır. Lakin bugün Rusya ve yardakçı-
ları karşısında Azerbaycan her şeye rağmen yalnız-
dır, yalnız kalmıştır. Ne yazık ki görünen odur. Tam 
“Bir şeyler değişiyor mu?” diye ümitlenirken kol-
larımız yana düşüyor. İnşaallah korktuğumuz ba-
şımıza gelmez. Ermenistan görüşmelerin yapıldığı 
saatlerde sivil yerleşim yerlerine saldırılarını de-
vam ettiriyor. “Biz sana nefes aldıracağız sen saldı-
rılarına devam et.” demiş olmalılar ki Ermenistan 
etine buduna bakmadan saldırıyor ve öldürüyor.

Azerbaycan’ın yapacakları…
Şu an yapılması gereken; Azerbaycan harekâtı-

na devam etmeli ve bir an önce işgal bölgesinde-
ki Ermeni unsurları ortadan kaldırmalıdır. Vatan 
topraklarını işgalden kurtararak ve göçmen duru-
munda olan bütün vatandaşlarını asli bölgelerine 
yerleştirerek iskân etmelidir.

Elbette Ermenistan’dan Karabağ ve işgal bölge-
lerini azat ettikten ve hürriyetine kavuşturduktan 
sonra, kurtarılan bölgelerden askeri ve sivil ne ka-
dar Ermeni, yabancı unsur varsa asker veya sivil 
hepsini tamamen temizlemelidir. Azat edilen, hür-
riyetine kavuşan topraklar temizlenerek ve imar 
edilerek Azerbaycan Türk’ü ile iskân edilmelidir.

Ermeniler sivil bölgelere saldırarak, Azerbaycan 
ile Ermenistan arasında bir savaşın başlamasını 
ve anlaşmalardan doğan Rus desteğini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Yani savaşı Karabağ, Ermenis-
tan ve Rusya’nın sahasına yaymaya çalışmaktadır. 
Yani Azerbaycan karşısında Rusya, Ermenistan ve 
Karabağ Ermenileri ve unsurları olarak devam et-
mek için sivil yerleşim yerlerini bombalamakta ve 
Azerbaycan’ın da Ermeni şehirlerini bombalama-
sını temin etmeye çalışmaktadır. Azerbaycan bu 
tahrike kapılmamalıdır.

Türkiye’nin görevi
Türkiye, Ermenistan’ın işgalci ve saldırgan duru-

munu, haksızlığını, uluslararası zeminlerde anlat-
malı ve Azerbaycan’ın arkasında olduğunu, Ona 
yapılan saldırının kendisine yapılmış sayılacağını 
dost düşman dünyaya ilan etmelidir. Sahi bizim S 
400 nerede ve ne işe yarıyor?

Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini ge-
liştirmeli. Azerbaycan’ın haklı davasında yanında 
olmanın gerekliliğini, her zaman kendi haklı dava-
larının arkasında olacağımızı devletler nazarında 
ve halklarına göstermeliyiz. Elbette zorluklar bizi 
beklemektedir. Su, taşı damlaya damlaya deler. 
Bizde damlaya damlaya ve haklı davalarımızın ar-
kasında durarak, Türk illerinde devletler ve halk-
lar nazarında taşı delmenin yoluna bakmalıyız.
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/  İ d r i s  T a ş p ı n a r

Türkçemizde güzel bir atasözü vardır: “Bülbülü 
altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş.” de-
miş de acaba bülbülün vatanı neresidir, hiç düşün-
dünüz mü bunu?

Vakti zamanında padişahın birisi merak etmiş. 
Demiş ki: “Altın kafesimde beslediğim şu bülbülü-
mü salayım takip edeyim ki, bu derece hasret çekti-
ği vatanın güzelliğine ben de payidar olayım; vatan 
dediği yer neresi öğreneyim.” Sonra sarayının pen-
ceresinden bülbülü salıvermiş. Ardından kendisi 
de peşine düşmüş. Bülbül uça uça bozkırda çıplak 
kayalar arasındaki kara dikenliklere konmuş, baş-
lamış şakımaya. Padişah hayretten donakalmış!

Vatan; bozkır da olsa, çöl de olsa, suların bol 
olduğu güllük gülistanlık yer de olsa, bir mille-
tin özgürce yaşadığı, belirli sınırlara sahip devlet 
arazisidir. Bütün milletin ortak toprağıdır. Vatan; 
“Bir milletin üzerinde yaşadığı, tarihi, gelenekleri 
ve hatıraları ile bağlanıp sevdiği, uğrunda severek 
ölmeye razı olduğu toprak parçasına verilen isim-
dir.” Vatan; harem-i ismetimiz, evimiz, çadırımız, 
toprağımız, anamız, yaşanılan yerimiz ve memle-
ketimizdir.

Türk Milleti olarak dört bin yıllık tarihimiz içeri-
sinde canımızla, kanımızla elde ettiğimiz ve koru-
duğumuz her yeri vatan yaptık. Asırlarca yaşadık. 
Devletler kurduk. Adaletle yönettik. Uğruna bin-

Vatan Sevgisi lerce şehit verdiğimiz bu toprakların bağrında nice 
fatihler, hükümdarlar, cihangirler yatıyor. İstiklâl 
şairi Mehmet Akif Ersoy: “Bastığın yerleri ‘toprak!’ 
diyerek geçme, tanı! / Düşün altındaki binlerce ke-
fensiz yatanı, / Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, 
atanı, / Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vata-
nı.” diyor. Bin yıldır Anadolu coğrafyasına Türk’ün 
mührünü vurarak, kültürümüzle ve medeniyet 
eserlerimizle donatarak, nakış nakış süsleyerek 
bu toprakları vatan yaptık. Adını Türkiye koyduk. 
Bütün medeniyet eserlerimiz vatanımızın tapu se-
netleridir. Şair, bu gerçeği, “Selimiye, Dolmabah-
çe Saraylar, / Bu ülkeye, Türk mührünü basarlar, / 
Kalelerin, destan destan, susarlar, /Sevdan ile sar-
hoş oldum Türkiye’m! / Aklım aldın, bir hoş oldum 
Türkiye’m!” dizeleriyle ne güzel anlatıyor.

İsmail Hâmi Danişmend, “Toprağın vatan olabil-
mesi için mukaddes ve manevi değerler ve tarihle 
yoğrulmuş olması gerekir.”1 derken, Hilmi Ziya Ül-
ken de, “İnsanların meydana getirdiği milletler ve 
bu milletler ile toprak arasındaki ilişki, vatan fik-
rinin temelini oluşturmaktadır. Kendisini vücuda 
getiren muhtelif tesirler her ne olursa olsun, mil-
letin dayandığı değiştirilemez esaslı gerçekler olan 
dil, örf ve âdetler, folklor, gelenek ve hatıralar da 
bizzat manevî hayatın ve kıymetlerin temelidir. İç-
timaî varlık olan millet, devamını, istikrarını ancak 
onlardan alır. Birçok içtimai öğe değişir; toplum 
birçok gelişme yaşar; fakat vatan, onların arasında 
müşterek ve en önemli bir bağ olarak kalır. Vatan, 
romantik tarih şuurunun çevrileceği, ışık vereceği 
ve millî kültür denilen şekli kazandıracağı içtimai 
kuvvet de işte temeli ve sınırları vatan olan bu içti-
mai şuuraltıdır.” diye belirtiyor.2

Prof. Osman Turan ise, “Geçmişten günümüze 
bilinen Türk devletlerinde, ‘vatan kutsaldır.’ Türk 
Milleti hem ‘istiklâline’ hem de ‘vatanına’ çok bağ-
lıdır. Türklerin Ötüken’i mübarek (ıduk) saymala-
rı ve (atalardan kalma) yurtlarına bağlı kalmaları 
vatan şuur ve sevgisinin en güzel örneklerinden 
birisidir. Eski Türk inanışlarına göre (Türk Tanrısı) 
nasıl Türk milletinin hamisi idiyse Türk yurtları, 
hususiyle yüksek dağları, pınarları, suları, ata me-
zarları ve hatıraları ile de öylece mukaddes ruhla-
rın makamı olup bunlar da yurdun koruyucusu idi. 
Nitekim kitabelerde (Tanrı Umay ve mübarek Yir-
sular bizim için onlara (düşmanlara) gaflet verdi. 
Bu sayede zafer kazandık.’ ifadesi vatan şuurunun 
mukaddes ruhlara bağlı olarak nasıl teşekkül etti-
ğini meydana koyan, Anadolu’da ziyaretgâh olan 
İlk Türk fatihleri ve evliyası da millî ve dinî hatıra 
ve menkıbeleri ile, asırlarca milletin hafıza ve vic-
danında kutsiyet halesi içinde yaşamış ve bu yeni 
fethedilen yurdu öylece vatan haline getirmiştir. 
Büyük Hun Devleti hükümdarı Mete’nin ‘Toprak 
milletin köküdür.’ diyerek onu her kıymetin üs-
tünde tutması da bu duygunun eskiliği, derinliği 

“Ölmeye Vatan Yahşi”



2 7
 / Tarih / 1320

ve kutsiyeti bakımında tekrara layıktır.”3 diye ifade 
ediyor.

Türklerdeki bu vatan sevgisi, “siyasî bağımsızlık” 
fikri ile birlikte yürümektedir. Türk, yalnızca hür 
ve bağımsız yaşayabildiği toprakları “vatan” sayar. 
Türk kültüründe “vatan”, Türk “tuğlarının” veya “al 
bayrağın” dalgalandığı yerdir. “İslâmiyet öncesin-
deki Türk’ün bu vatan anlayışı ve sevgisi, İslâmiyet 
sonrasında kurulan Türk devletlerinde de aynen 
devam etmiştir. “Vatan sırrının aşkı başkadır. O, 
İslam’ın, peygamberin buyruğudur: Hubbul-Vatan 
min el-İman! Diye seslenmiştir. Vatan aşkı iman-
dandır. Şairler en güzel hisli sözlerini güle, değil, 
vatana söylemişlerdir.”4

“Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anla-
şılır.” diyen Süleyman Nazif: “Dedem koynunda 
yattıkça benimsin ey güzel toprak, / Neler yapmış 
bu millet, en yakın tarihe bir sor bak.” derken,  
bunu kastetmiyor mu? Bu şartlarda “Bu vatan ki-
min?” sorusuna verilecek en güzel cevap “Vatan 
uğrunda canını, malını çekinmeden ortaya koyan-
larındır.” Orhan Şefik Gökyay’ın ifadesiyle de “Her 
taşı bir yakut olan bu vatan, / Can verme sırrına 
erenlerindir.”

“Tarihe baktığımızda vatanlarına bağlı olan mil-
letlerin hayatlarını devam ettirdiklerini, vatanla-
rını kaybeden milletlerin ise tarih sahnesinden 
silindiklerini görürüz. Günümüzde bile milletlerin 
belli bir toprak parçasını ellerinde bulundurma-
ları, onların dünyadaki siyasî teşkilatlanmalarına 
kabulüne, söz sahibi olmalarına, şahsiyet kazan-
malarına ve belli bir kimliğe sahip olmalarına se-
bep olmaktadır. Vatan sevgisi, kişinin canını sev-
mesinden daha önce gelmektedir. Çünkü insanlar 
vatanlarına karşı bir tecavüz söz konusu olduğun-
da, canlarını feda ederek onu savunmaya gayret 
göstermektedirler. Bu ruhun altında yatan, kişinin 
gelecek nesillere kendi ölümüne rağmen, bir vatan 
bırakma arzusu yatmaktadır.”

Bütün bunlardan anlaşıldığına göre, vatanı sev-
mek, onu her şeyimizle savunmak ve gerektiğin-
de seve seve onun uğrunda canımızı feda etmek, 
kutsal bir görevdir. Vatan uğrunda can feda etmeye 
karşılık İslâm dini manevî bir rütbe vermektedir. 
O rütbe de şehitlik rütbesidir. Şehitlik mertebesi-
ne erişebilmek için, tarih boyunca insanlar seve 
seve vatanları uğruna canlarını feda etmişlerdir. 
Bu mertebeye ulaşmak pahasına şanlı tarihimizde 
sayısız kahramanlık destanları yazılmıştır. Analar 
oğullarını cephelere “Ya şehit ol, ya gazi.” diyerek 
göndermişlerdir.

“Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın doğu sını-
rındaki düşmanı Tunguz hükümdarı, Mete Han’ın 
gücünü ölçmek -belki de savaş nedeni bulmak- 
için elçi göndererek Mete’den ünlü bir atını ister-
ler. Mete Kurultayı toplar ve devlet büyüklerine 

sorar. Herkes bu soruya atın verilemeyeceği ceva-
bını kesin olarak bildirir. Ancak, Mete (yine belki 
de zaman kazanmak için) gelen elçiye atını verip 
gönderir. Az sonra yine komşu Tunguzların elçisi 
gelir ve Mete’nin bir cariyesini ister. Mete, devlet 
erkânının büyük kızgınlığına sebep olmasına rağ-
men cariyesini de elçiye verip gönderir. Tunguzla-
rın elçisi, üçüncü kere gelir, küçük bir çöl parçasını 
ister. Mete yine kurultayı toplar. Devletin ileri ge-
lenlerinden bazıları, bu değersiz toprak parçasının 
düşmana verilmesinden yana olur. Bunun üzerine 
Mete Han, gürleyip, şöyle der: “At ve kadın benim 
malımdır. Onun için verdim. Ancak toprak devle-
tin malıdır. Toprağı hiç kimse başkasına veremez! 
Toprak milletimin köküdür, onu nasıl verebili-
rim?” Bu sözleriyle, vatan şuuru ve sevgisini en gü-
zel şekilde dile getirmiyor mu?

Çanakkale’de Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı 
İngiliz General Hamilton “Türklerden başka dini 
ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yok-
tur.” derken hakkı teslim etmiyor mu? “Yurt topra-
ğı! Her şey sana feda olsun, kutlu olan sensin.” di-
yen Atatürk doğru söylemiyor mu? “Kılıçla alınan 
vatan para ile satılmaz.” diyen II. Abdülhamid, va-
tanın, “haremi ismet” olduğunu vurgulamıyor mu? 
Vatan şairi Bahtiyar Vahapzade “Azizim vatan yah-
şi / Giymeye keten yahşi / Gezmeye gurbet ülke / 
Ölmeye vatan yahşi” derken II. Abdülhamid’in sö-
zünü doğrulamıyor mu? Türk Milleti’ni iyi tanıyan 
Albert Einstein, “Türk askeri cesurdur. Anavatanı-
nı sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını 
feda eder.” der. Vatan haremi ismetimizdir. Onun 
korunması gerekir. Dünya tarihinde Türk Milleti 
kadar vatanı için canını veren bir başka millet yok-
tur. İnsanı bu derece vatana bağlayan, bir kuru gü-
zellik değil, vatan kavramının cazibesidir.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde millet düşmanlarının 
gözü hâlâ vatanımız üzerinde. Millet olarak daima 
uyanık ve güçlü olmamız gerekir. Atatürk’ün şu 
veciz sözlerini asla unutmayalım: “Bu vatan tarih-
te Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak 
yaşayacaktır.” Allah, aziz milletimizi ve vatanımızı 
korusun. Sözlerimi, Arif Nihat Asya’nın bir dizele-
riyle bitiriyorum: “Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız / 
Ve vatansız bırakma Allah’ım!”

Kaynakça:
1. Türklük Meseleleri, İstanbul Kitabevi, 1983, s.196.

2. Millet ve Tarih Şuuru, 2.bs., İstanbul, Dergâh Yayınları, 
1976, s.221.

3.Prof Osman Turan Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi 
Tarihi s. 88

4. H. AhmedSchmıede TDV Zulmette Vatan Duyguları s.8
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/  A b d u r r a h m a n  Z e y n a l

Büyük Selçuklu’da kurulmaya başlayan medreseler kısa zamanda Isfahan’dan 
Konya’ya kadar uzamış, İslâm medeniyetinin ilim alanında gelişmesini, maddi ve 
manevi ürünler vermesini sağlamış, bu sayede pek çok eser kaleme alınmıştı. 

Anadolu Selçukluları ilim hayatına önem vermiş; Konya, Kayseri, Tokat, Sivas 
ve Erzurum gibi birçok merkezde medrese, şifahane gibi sosyal kurumlar açarak 
İslâm medeniyetinin Anadolu’da kökleşip olgunlaşmasına öncülük etmişlerdi. 
Ancak doğudan gelen ‘Moğol’ istilalarıyla batıdan gelen ‘Haçlı’ seferleri bu geliş-
meyi durdurmuş; sosyal, ekonomik sıkıntılara ve mülkün parçalanmasına sebep 
olmuştu. 

Bilimde Geri Kalmışlığımız
ve Medreseler
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Anadolu birliğini sağlamaya çalışan Osmanlı 
Beyliğinde de Bursa ve civarında özellikle Orhan 
Bey’le birlikte ilme, ulemâya, medreseye önem ve-
ren bir anlayış yeniden hayat bulmuştu. Özellikle 
Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u fethetme-
sinden sonra inşa edilerek eğitim, öğretime açılan 
‘Sahn-ı Seman’ medreseleri çağın önünde bilgi 
üretim merkezlerine dönüşmüştür. 

Vakfiyesinde belirtildiği üzere bu medreselerde 
dinî ilimlerin yanında pozitif ilimlerle felsefe oku-
tulmuş, sıbyan mekteplerinde ders verecek olan 
müderrislere bazı kıstaslar getirilmiş, derslerde ye-
tersiz görülenlere görev verilmemiştir. 

1500’lerin başlarında Şeyhülislâm İbn-i Kemal’in 
hocası, aynı zamanda Bursa ve Fatih medresele-
rinde müderrislik yapmış olan Molla Lütfi Efendi, 
‘dinin vicdanî yönlerine daha çok önem verme-
sinden’ dolayı dinsizlikle itham edilmiş; sonraki 
asırlarda fecî sorunların çıkmasına sebep olacak 
Hatipzâde İbrahim Efendi adındaki müderrisin 
verdiği bir fetva sonucu canına kıyılmıştır. 

Kanunî Sultan Süleyman’ın yaptırdığı medre-
selerde eğitim bir disiplin içinde yürütülmüş; 
kurallar önceden konulmuş; okutulacak dersler, 
müderrislerin atamaları, terfileri belli bir prog-
ram içerisinde yürütülmüştür. Bu yıllarda medre-
selerde beşerî ilimlerin yanı sıra, tıp dahil pozitif 
ilimlerin birçoğunun eğitimi devam etmiştir. Lâkin 
1550’lerden sonra medreselere müderris atanma-
sında usûlsüzlükler başlamış; torpil, rüşvet, adam 
kayırma gibi ilme zarar verecek şeyler baş göster-
miştir. 

Yine bu sıralarda vuku bulan ve olumsuz bir de-
ğişime sebep olacak bir durum da Mısır’dan gelen 
Eş’ari ekolünün temsilcisi olan müderrislerin ‘Ma-
turidî’ geleneğinin yerine ‘Eş’arî’ geleneğini öne çı-
karmaya başlamış olmalarıdır. Bunun neticesinde 
medreseler durağanlığa girmiş, skolastik anlayış 
hakim olmuştur. 

1590’lara doğru baş gösteren, ilimlerin durmasına 
sebep olan Kadızâdelilerle Sivasîzâdeler arasında-
ki tartışmalar ne yazık ki gelişmelerin önünü tıka-
mıştır. Medrese ve tekke mensupları arasındaki ay-
rışma neticesinde huzursuzluk su yüzüne çıkmış, 
birbirlerini tekfir etmeye kadar uzamış, işlerine 
gelmeyeni zındıklıkla suçlayarak idamlarına sebep 
olacak kadar ileri gitmişlerdir. Bunlar eğitimde-
ki problemlerin dehşet verici boyutlara ulaştığını 
göstermektedir. 

Molla Lütfi Efendi’nin öldürülmesi, 1582 yılında 
Takiyüddin Mehmed Mısrî Efendi’nin Kandilli’de 
yaptırdığı rasathanenin ‘rasathane, gaip ve meç-
hûlât âleminin ahvâline keşif ve vukûf hasıl ediyor, 
yani gaipten bilgi ve haberler veriyor’ diye bir Şey-

hülislâm fetvasıyla yıktırılması, gelecekte çok kötü 
olayların yaşanacağının da habercisi olmuştur. 

16. yüzyıla gelindiğinde, tüfek ve top artık savaş-
larda etkili bir biçimde kullanılmaya başlanmış; 
tüfeklere süngü takılması fetva konusu olmuş, yet-
kililerden görüş istenmiştir. Öyle ki, top namlusu-
nu temizlemek için domuz kılından yapılmış olan 
fırçaların kullanılamayacağı yönünde fetva dahi 
verilmiştir. 

Tabiat bilgilerinin konusuna giren canlılarla il-
gili bir bilgi notunda ‘sinek pisliği bulaşmış bir ip, 
toprağa dikilirse nane biter’ görüşüne bile yer ve-
rilmiştir. 

Bir köyün veya bir beldenin etrafına timsahın, 
o bulunmazsa maymunun derisi serilirse oraya 
dolu yağmayacağı, veba hastalığının sebebinin ‘cin 
çarpması’ olduğu gibi anlayışların toplumun hafı-
zasına işlenmiş olması ilmin ne kadar gerilediğini 
gösteren örneklerdendir. 

Taşrada medreselerde görev yapan müderrislerin 
ve talebelerinin çıkardıkları devleti yıllarca oyala-
yan ‘Suhte İsyanları’; İstanbul’da medreselilerle 
yeniçerilerin anlaşarak çıkardıkları isyanların her 
birisinin ayrı ayrı acı sonuçları olmuştur. 

Fatih zamanında çıkarılan ‘Hocazâdeler Ferma-
nı’ diye bilinen bir fermanla Şeyhülislâmların ve 
ulemânın çocuklarına müderrislik payesinin veril-
mesi, ileriki yıllarda ilim yapmasa da bu çocuklar 
için uygulamaya konması, müderris olmada ehli-
yet aranmaması, liyâkat ve dirâyetin dikkate alın-
maması ister istemez vahim sonuçlar doğmasına 
sebep olmuştur. Bu arada makamların rüşvetle el 
değiştirmesi problemin bir başka önemli sebebini 
teşkil etmiştir. 

Şeyhülislâm Ebu İshak Efendi’nin fetvasıyla 1716 
yılında şehit edilen Ali Paşa’nın kitaplarına el ko-
nulmuş, yalnız aralarında felsefe, astronomi, astro-
loji kitaplarının bulunmasından dolayı kütüpha-
nelere vakfedilmeyeceğine hüküm verilmesi işin 
bir başka acı tarafını oluşturmuştur. 

İbrahim Müteferrika’nın matbaayı ülkeye getir-
mesine karşı çıkılmasının yanı sıra Nevşehirli Da-
mat İbrahim Paşa’nın ‘Arapça tarihleri Türkçe’ye 
aktarması’, Devlet Basımevi’nin açılmasında etkili 
olması hayatına mal olmuştu. Frenkler İbn-i Si-
na’nın yazdığı ‘Kanun-ı Tıbb’ı bırakıp ‘Tıbb-ı Ce-
did’ diye yeni bir yol izler ve müstahzarlar(hazır 
kimyasal ilaç ve malzemeler) hazırlarken; gayri-
müslim hekimlerin muayenehanelerinin kapattı-
rılması yönünde alınan kararlar her alanda oldu-
ğu gibi tıp alanında da geri kalmamızın sebepleri 
arasında yer almıştır. 

Özellikle 16. yüzyıldan sonra ilim dalları ve ‘âlim 
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kime denir?’ gibi konular yeniden ele alınmış; ha-
dis, akaid, fıkıh, tefsir, Arapça gibi dallarda yeti-
şenlere âlim denmiş; Tıp, Fizik, Kimya, Astronomi, 
Biyoloji gibi alanlara yetişenlere âlim denmeyeceği 
kararlaştırılmıştır. 

Şair Vehbi, oğluna yazdığı şiirde dönemi şöyle 
anlatmıştır:

“İ’tibar eyleme pek hendeseye
Düşme ol dâire-i vesveseye!
Bakıp eşkâle muhannas diyerek
Ya murabba ya muhannes diyerek!” 
İlk beyitte geometri, matematik gibi hesap işle-

riyle uğraşmanın beyhude olduğu anlatılmak is-
tenirken; ikinci beyitte kadıların üçgen, dörtgen 
gibi geometrik şeylerden dahi habersiz olmaları 
yüzünden miras kalan bir tarlayı bile nasıl taksim 
edeceklerini hesaplayamadıklarından söz edil-
mektedir. Dolayısıyla hendese bilen doğru hesap-
lama yaparken, hendeseden haberi olmayan hak 
yiyebiliyordu. 

1591 yılında ‘bunlar felsefiyattır’ diye bir ‘İlm-
i Kelâm’ kitabı olan Kadızâdelilerin itibar ettiği 
Mehmet Birgivî’nin ‘Şerh-i Mevâkıf ’ adlı kitabı öğ-
retimden kaldırılıyordu. 

Kahve ve tütün kullanımının yaygınlaştığı bu ta-
rihlerde ‘tütün, kahve haram mı yoksa mubah mı?’ 
gibi tartışmalar yapılması dünyadaki bilimsel ge-
lişmelerden bihaber olunduğunun göstergesi ol-
muştur. 

İbrahim Hakkı’nın Marifetname’sinde bile ‘kir-
li elbiselerin altına buğday taneleri konursa bir 
müddet sonra elbiselerin altından fare çıkar’ tezi-
nin işlendiği tarihlerde, Batı yeni gelişmelere yel-
ken açmıştı. Oysa bu yıllarda medreselerde mate-
matikteki dört işlemin dışında fizik, kimya, biyoloji 
gibi dersler tamamen devre dışı bırakılmıştı. 

İbrahim Hakkı ‘Marifetnamede’ yıldızlar, 
gezegenler hakkında bilgiler aktarması 
üzerine dedikodular başlamış ve Kadı 
Mehmet Efendi, Müftü Hazık Efendi ve 
Müderris Büyük Maksut Efendinin huzu-
runda yargılanması benzer bir örnektir. 
Mahkemede Müftü Hazık Efendi İbrahim 
Hakkı’ya hitaben; ‘Molla sen bir kitap yaz-
mışsın. Hayli marifetler etmişsin . İçinde 
yıldızlardan, ay, güneş ve gökyüzünden 
bahsederek Allah’ın işine ve hikmetine 
karışmakta imişsin. Bunun dinsizlik oldu-
ğunu, insanı küfre götüreceğini bilmiyor 
musun? Söyle bakalım ne cevap verecek-
sin’?

İşin vahametini anlamış olan İbrahim; ‘Hocam 
bende bilgimin noksanlığının farkındayım. Fırsa-
tını arıyordum ki Hazık Hocamdan ders alayım, 
eksiklerimi tamamlayayım. Beni Öğrenciliğinize 
kabul edermisiniz’? Bunun üzerine Müftü Hazık 
Efendi; topluluğa dönerek; duydunuz İbrahim 
eksikliğini kabul etti. Şimdi onu yetiştireceğim de-
yince İbrahim Hakkı zındık ilan edilmekten kur-
tulmuş oluyordu. 

Öte yandan II. Mahmut’un İptidaî mektepler 
açması, eğitimde yenileşmeyi başlatması ve daha 
başka sebepler, onun ‘Gâvur Padişah’ olarak anıl-
masına sebep olmuştu. 

Darülfünun Müdürü Hoca Tahsin Efendi’nin 
canlıların havasız ortamda yaşayamayacağını de-
neylerle sınıfta göstermesi ‘zındık’ ilan edilmesine 
sebep olmuş; Padişahın devreye girmesi sayesinde 
ancak cezadan kurtulmuştu. Benzer bir olay Veh-
bi Molla adındaki birisi Darülfünunda muallim-
lik yapan Kemal Efendiyi hedef almasıyla başlar. 
Kemal Efendi derslerde harita kullanıp, resim 
çizdirdi diye haritaları abdesthaneye attırıyor, mu-
allimi tekfir ediyor. Öldürüleceğinden korkan Ke-
mal Efendi yurt dışına kaçıyor. Benzer olayların 
tekrarlanması ve başka nedenlerden Darülfünun 
kapatılıyor. 

Bütün bu gelişmeleri görenler de elbette vardı. 
Şehit edilen Genç Osman, III. Selim, II. Mahmut 
gibi padişahların yanı sıra Kâtip Çelebi, Koçi Bey, 
Kocasekbanbaşı, Ahmet Cevdet Paşa gibi yetişmiş 
bilgili insanların ikazlarını kimse duymamış, üste-
lik tepkilere yol açmıştı. 

1891 yılında Erzurum Mülki İdadisinde yaşanmış 
bir olay geri kalmamızın örneklerinden biridir: 

Maarif Müdürü Tevfik Bey sınıfa girip öğrenci-
lerinden Fransızca ders kitabı almalarını, artık 
bundan sonra Fransızca ders de göreceklerini söy-
lemesinden bir hafta sonra o sınıfta Fransızca der-
si işlemiş, sonraki hafta sınıfa girdiğinde öğrenci-
lerin sayıca azaldıklarını görmüş. . . Üçüncü hafta 
sınıfa girdiğinde ise sınıfta öğrencinin yarısından 
fazlasının gelmediğini görmüş ve ‘Neden arkadaş-
larınız gelmedi?’ diye sormuş… Aldığı cevap olayın 
vehâmetini ortaya koymuştur. Öğrenciler: ‘Hocam, 
dediler ki, eğer Fransızca öğrenirseniz rüyalarınız-
da bile Fransızca konuşursunuz. Öldükten sonra 
melekler soru sorduğunda Fransızca cevap verirsi-
niz. Melekler Fransızca bilmediğinden sizi Cehen-
neme atarlar!’ Arkadaşlarımız onun için gelmedi-
ler. İşte bu ve buna benzer bağnazlık örneği pek 
çok olay Osmanlı ilim dünyasının çökmesine, dış 
dünyayı algılayamamasına sebep olmuştur. 
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Medreseler asırlar içinde kendini 
yenileyememiş, aksine içerik bakımın-
dan geri gitmiş, bilgi üretememiştir. 
Sadece önceden yazılmış kitaplar şerh 
edilmiş, sonra şerhin şerhi şerh edil-
miş; yetmemiş haşiyeler… Haşiyelere 
haşiye yazılmış… Halbuki dünya değiş-
mekte, sanayinin temeli olan pozitif 
bilimler batı dünyasını aydınlatırken 
bizde pozitif bilimler yukarıda verilen 
örneklerde olduğu gibi medreselerin 
dışına itiliyordu. 

Medreselerde ders dili, yani ilim dili Arapça iken 
18. yüzyılda buna Farsça eklenmiş. Oysa medre-
selerde eğitim dili olması gereken Türkçe ancak 
1850’lerden sonra girebilmiştir. Bu durumda ya-
bancı dil sorunu Osmanlı’da baş göstermiş; dev-
letin en mahrem yeri olan ‘Tercüme Odası’na 1821 
yılına kadar Rumlar, 1914 yılına kadar Ermeniler ve 
sonrasında Yahudiler hâkim olmuştur. Bu devletin 
sırlarının düşmanların eline geçmesini sağlamış, 
Patrik Geregor bu yüzden asılmıştır. 

Sonuç olarak devlete, millete rehberlik etmesi 
gereken âlim, ulemâ hem ilim dışı işlerle, hem de 
kendi iç meseleleriyle ya da şahsî işleriyle uğraş-
maktan dış dünyaya bakamamış; batıda meydana 
gelen teknolojik gelişmeleri lisan bilmediklerin-
den okuyamamış, gelişmeleri izleyememiş, üstelik 
yapılanları engelleme yoluna gitmiştir. Dolayısıyla 
bunlar Osmanlının ilmen geri kalmasında cidden 
etkili olmuştur. 

Uzun asırlar boyunca; öğretim metotlarında, mü-
derrislerin atama ve terfisinde, disiplin kaidelerin-
de, medrese gelirlerinin azalmasında ciddi bozul-
malar meydana gelmiş, meydana gelen yozlaşma 
ve çürümeler sonucu 1900’lerin başında ‘medrese-
lerin ıslah edilmesi zarureti baş göstermiştir’. 
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Özellikle 16. yüzyıldan sonra ilim dal-
ları ve ‘âlim kime denir?’ gibi konular 
yeniden ele alınmış; hadis, akaid, fıkıh, 
tefsir, Arapça gibi dallarda yetişenlere 
âlim denmiş; Tıp, Fizik, Kimya, Astro-
nomi, Biyoloji gibi alanlara yetişenlere 
âlim denmeyeceği kararlaştırılmıştır. 
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/  B i l a l  S ü r g e ç

Tarih Okumak
Geç

Sadece ülkemize ait tarihi değil dünya 
tarihi okutulmalı ve bilinmeli devlet 
adamlarımız diplomatlarımız dünya 
tarihinden haberleri olmalı askerleri-
mizin de dünya tarihinden haberleri 
olmalıdır .

1700’lü yılında başında Navra Meydan 
muharebesi’nde 40 bin kişilik Rus 
ordusu 7 bin kişilik İsveç Kuvvetleri 
tarafından yenilmişti. Bu savaş Rus 
ordusunun askeri kıymeti olmadığını 
ortaya çıkarmıştı . Petro bu hezimetten 
ders alarak yeni bir ordunun tanzimi 
ve silahlandırılmasına fevkalade ehem-
miyet verdi. Bu maksatla Almanya’dan 
çok miktarda askeri mütehassıslar ve 
teknisyenler getirildi.

Eğer Osmanlı devlet adamları bu savaşta Rus-
ya’nın hizmetinden ders alsalardı 1770 yılında Kar-
tal Ovası’nda elinde kılıçla 50 bin kişilik Osmanlı 
ordusu sürat topları ile teçhiz edilmiş 5 bin Rus as-
keri karşısında bozguna uğramazdı. 

Tarih bir bilim dalıdır. Tıpkı Tıp gibi. Dünyanın 
bir tarafında ki tarihi bir tecrübe diğer tarafındaki 
insanlar için bir deneyimdir, elde edilmiş  bir bil-
gidir.

Rus Çarı Petro ülkesini güçlendirmek için her 
yola başvurdu; Petro ne aldıysa, Avrupa’dan, Ba-
tı’dan aldı. Bazı sanatçıları sanayicileri ve ustaları 
olduğu gibi ülkesine çağırdı. Konuşmalarda ve ya-
zıda, alçakgönüllülük göstergesi olarak kullanılan, 
kulunuz, köleniz gibi sözleri kaldırdı. Çar karşısın-
da eğilmeyi yere kapanmayı yasakladı. Eline kırba-
cı aldı ve soyluların, kendilerini Avrupa centilmeni 
gibi özgür insan olarak görmelerini buyurdu.

Rusya’nın caddeleri çok kötüydü Bu caddele-

Karadağ Vladika (Karadağ’daki Ortodoksların 
dini lideri) Petrovic Rus Çarının tahriklerinden 

cesaret alarak Hersek ve Bosna taraflarına 
hücum edecek kadar cesaret göstermiş ve 

hatta bir yıl başı esnasında Karadağ’daki Müs-
lümanlara tecavüz ederek Hristiyan dinini kabul 

etmeyenlere öldürmüştü.
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re tahta kaldırımlar konuldu. Evlerin içi de çok 
pisti. Uşaklar, dayak ve para cezası gibi cezalarla 
korkutularak evlerin temizliği sağlandı. Rusya’nın 
dilencisi de çoktu. Durumu iyi olanlar kentliler 
bile el açmaktan utanmazlar ve dilenmek için ço-
cuklarını gönderirlerdi. Bunları tutuklayıp polise 
teslim edilmesi için emirler yayınladı. Bir takım 
yalancı memurlar köy halkını soyuyorlardı Onlar 
da cezalandırıldılar. Hastalar için hastahaneler 
yapıldı. Boşta gezenlerin çalışması için iş yerleri 
açıldı. Özel okullar, deniz akademileri mühendis-
lik okullarını açtı. Avrupa’da Rusların, Rusya’da 
Avrupa düşüncesini tartışma edebiyatı da ilgi gör-
dü Tarihe, coğrafyaya hukuka, ekonomiye denizci-
liğe askeriyeye, tarıma, dil bilgisi ve diğer bilimlere 
ait kitap yazıldı. Petro kurduğu çeviri kuruluna şu 
öğüdü veriyordu “Bir yazıyı anlamadan onu oldu-
ğu gibi çevirmekten kaçının. Bu anlatımı ilk önce 
dikkatle okuyun. Gerçek anlamını kavrayın yaza-
rın düşüncelerini Rusça düşünmeye çalışın. İşte o 
zaman çeviriye başlayabilirsiniz. “Her şeyin açıkça 
yazılmasını isterse ulusu üzecek olsun, gerçeğin 
çırılçıplak anlatılmasını isterdi. Halkın durumunu 
düzeltmek için kimi zaman onların yüzünün kızar-
ması gerektiğini söyledi.1

Petro beşinci kol faaliyetlerine önem verdi. Kendi-
si inançlı bir  Ortodoks olmamasına rağmen dün-
yadaki Ortodoksların hamiliğine soyundu.  Kendi 
milletinden başka Rumların İmparatoru olduğunu 
ilan etti. Bu hususta resmini ve dini propaganda 
için külliyetli miktarda istavrozu ticaret yoluyla 
Türkiye’ye göndererek ve bu suretle Rumeli›deki 
Ortodoksları tahrik ediyordu.

Karadağ Vladika (Karadağ’daki Ortodoksların 
dini lideri) Petrovic Rus Çarının tahriklerinden 
cesaret alarak Hersek ve Bosna taraflarına hücum 
edecek kadar cesaret göstermiş ve hatta bir yıl başı 
esnasında Karadağ’daki Müslümanlara tecavüz 
ederek Hristiyan dinini kabul etmeyenlere öldür-
müştü.2

Rus Çarı Petro tarafından Karadağ halkını isyan 
ettirmek için gönderilen Belvaradoğlu demekle 
meşhur Mihail adında bir şövalye iki kardeş ile 
Karadağ’a gelmişlerdi. Bunlar Çetin’e kasabası-
na gelerek Vladika ile görüşüp isyan için tertibat 
almışlar ve hem karada ve hem de İşkodra Hristi-
yanlarını ayaklandırmışlardır. Bunlar 7-8 bin kişi 
ile silaha sarılarak Hersek sancağındaki Graçova 
Koryenik ve diğer iki nahiyedeki Hristiyanları da 
kendilerine iltihak ettirdikten Sonra Graçova pa-
langasını (kalesini) zapt ve silah ve cephane elde 
edip bunu müteakip Ongoşta kalesi üzerine gelip 

1- Celal Nuri -Uygarlıklar Çatışması Türkiye
2- İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı tarihi b.1 4. Cilt 4  
s.72

sekiz gün top ve bomba ile taarruz etmişlerse de 
yetişen Osmanlı kuvvetleri burasını kurtarmaya 
muvaffak olmuşlar kaçan Mihail kuvvetleri Çetin’e 
sığınmışlardır.3

Rus çarının Ortodoks Hristiyanların hamisi tavrı-
nı takınması aynı mezhepte olan Eflak ve Boğdan 
beylerini Ruslara meylettirmişti. İşte bu sebeple 
Boğdan beyi voyvodası olup Veziri Azam Çorlulu 
Alipaşa himayesine nail olmuş olan Mihail Ra-
kovica Poltova muharebesi’nden sonra Ruslara 
meylederek Çar Petro ile anlaştığı gibi Bender’de 
bulunan İsveç Kralı’nın ansızın bastırıp esir etme-
yi bile Çar’a teklif etmişti fakat ihaneti ve Ruslar-
la anlaşması hükümetçe haber alındığından azl 
olunmuş hükümet Böyle bir zamanda yerli boyar-
lardan bir Voyvoda tayinli mahsullü gördüğünden 
Fener Rum beylerinden olup Divan-ı Hümayun 
tercümanlarında bulunmakta olan İskerlet Zade 
Nikolayı Voyvodalığa gönderilmişti.4

Rus Çarı aynı zamanda Sırbistan ve Arnavut-
luk’taki Ortodoks teba’yı da isyana teşvik etmekte 
olup bu hususta ileri gelen Sırp beylerle haberleş-
mekteydi XII. Şarlı mağlubiyeti ne müteakip 1710 
da Rusya’ya giden Boğdan Popoviç adında bir Sırp, 
Çarın Osmanlılara harp etmesine müteakip 19- 20 
bin kişilik bir kuvvetle Rus ordusuna yardım etme-
yi taahhüt etmişti Bundan başka Rumeli’deki bazı 
durumlarda çardan yardım istemişlerdi.5

Kırım Hanı devlet Giray Han “eğer bu düşmanın 
sulhune İtimat buyurup gene tehlike haberleri na-
zar-ı dikkate alınmazsa cümle Kırım memleketi 
elden gider bilin ki Rumeli’nin elden çıkmasına da 
sebep olur bu kâfirin maksadı İstanbul’dur. 6

Özet olarak şunu ifade etmeliyiz ki; 
Rusya bugün hâlâ süper bir güç. Dün-
kü vilayetimiz Suriye’de Libya’da Rus 
istihbaratı, Rus ajanları ve Rus asker-
leri cirit atıyor. Tehlike geçmiş değil. 
Çıkış yolumuz Türkiye’nin süper bir 
güç haline gelmesidir.

3- İsmail Hakkı Uzunçarşılı age  cilt 4  b.1 s.98
4- İsmail Hakkı İsmail Hakkı uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 
4 cilt 1. Bölüm sayfa,73
5- İsmail Hakkı Uzunçarşılı age s. 74
6- (İsmail Hakkı Uzunçarşılı age c 4 bl.1 s. 76)
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/  S a l i m  D e m i r e z e n

I. Dünya Harbi sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi’ne dayanarak, 13 Kasım 
1918 günü Müttefik Orduları İstanbul’u işgal ettiler. 06 Ekim 1923’e kadar yakla-
şık beş yıl süren bu elemli günlerde, Ayasofya’yı kiliseye çevirme gündemdeydi.

Sevr öncesi (22 Aralık 1919) Londra’da toplanan İngiltere, Rusya, Fransa ve Yuna-
nistan temsilcileri, Ayasofya’nın kiliseye dönüştürülmesi konusunda anlaşmaya 
varmışlardı. Ancak 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Anlaşması’nın müzakere-
leri esnasında hangi mezhebe verileceği hususunda anlaşamadılar. Ancak İngil-
tere ve Fransa Dışişleri Bakanları, Ayasofya’nın camilikten çıkarılması hususunda 
anlaştılar. Kendi aralarında da “... (Ayasofya’ nın) hiçbir inanç tarafından ibadet 
gayesi ile kullanılamayacağı” ara formülünde buluştular.

Ayasofya’yı Aşmak, Ayasofya’yı Açmak - 2

“İşgal Günleri”nde Ayasofya”

Yunan kruvazörü Georgios Averof’un İstanbul Haliç’e girişi. 1919 
 Atina Ulusal Tarih Müzesi, Yunanistan.
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Temmuz 1919’da Fener Patrikhanesi’ne Bizans 
Bayrağı çeken Rumlar ve işgal güçleri arasındaki 
Yunan askerleri, Ayasofya’yı kiliseye dönüştürme 
arzusu ile yanıp tutuşuyordu. İngilizler de ellerin-
den gelse kuklaları olan Yunanistan’a Ayasofya’yı 
hediye (!) etmek istiyorlardı. 

Nitekim İstanbul’un kurtuluşundan sonra, Yu-
nan askerlerinin Ayasofya’ya asmak için getirdik-
leri 4 m. boyunda ve 2,5 m. eninde, üzerinde Bizans 
kartalı resmi olan “Ayasofya Bayrağı” Fener Patrik-
hanesi’ne yapılan bir baskında ele geçirildi. 24 Şu-
bat 1924 günkü Tanin Gazetesi, olayı teferruatıyla 
anlatıp, bayrağın Reisicumhur Mustafa Kemal Pa-
şa’ya verilmek üzere Ankara’’ya gönderildiğini de 
yazar. 

İşgal güçlerinin Ayasofya’ya çan takma çabaları-
nı Sultan Vahdettin’in basiret ve fedakarlığı ile bir 
blöf kurtardı! Vahdettin Han, kendisini korumak 
için bırakılan 700 kişilik özel birliği, işgalcilerin 
karşı çıkmasına rağmen, binbaşı Tevfik Bey ko-
mutasında Ayasofya etrafına gönderdi. Askerlere: 
“İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya’ya çan 
takmak isteyenlere ateş ediniz!”3 emrini verdi. 

“Ayasofya’yı Havaya Uçururuz!..”
Bir taraftan İstanbul’da Ayasofya’yı kiliseye dö-

nüştürmek için yoğun çaba sarf edilirken, diğer 
taraftan dışarıda da kamuoyu oluşturma gayretleri 
hız kazanmıştı. 18 Şubat 1919 günü İngiltere’de bü-
yük bir miting yapılacaktı. O günleri Midhat Ser-
toğlu’nun kaleminden özetle takip edelim:

“Yunan askerlerinin Ayasofya’yı işgal edeceği 
haberleri yayılınca, Babıali’de kurulmuş bulunan 
Karma Mütareke Komisyonu Başkanı Galip Kema-
li (Söylemezoğlu) Bey, Fransız ve İtalyan komiser-
leriyle yaptığı ilk toplantıda böyle bir teşebbüs ha-
linde; “Ayasofya’nın havaya uçurulacağını” söyledi. 
Bunun için her türlü tertibatın alındığını da ekle-
yerek, blöfüne bütün işgal güçlerini inandırdı. İn-
gilizler, ülkelerinde yapılacak mitingi iptal etti ve 
Ayasofya etrafında asker bulundurmaya başladı.”4

Marmara Denizi’nde düşman savaş gemilerinin 
demirlediği ve askerlerinin İstanbul’u kirlettiği 
bu kara günlerde Yahya Kemal, Fatih’in takip et-
tiği güzergah üzerinden İstanbul’u gezer. Topkapı 
Sarayı’nı ziyaret ettiği bir gün şahit olduğu Hırka-i 
Saadet odasında 24 saat kesintisiz olarak okunan 
Kur’an-ı Kerim’i hatırlar. O Yavuz Sultan Selim 
Han ki, Mukaddes Emanetleri İstanbul’a getirdi-
ğinde, kırkıncısı kendisi olmak üzere 40 hafız gö-
revlendirmiştir.

3 Son Osmanlı Vahdettin, İsmail Çolak, Nesil Yayınları, 
İstanbul, 2011, s. 42
4 (4) İstanbul Sohbetleri, Midhat Sertoğlu, Bedir Yayıne-
vi, İstanbul, 1992, s. 199 - 200

Bu duygularla 30 Mart 1922 günkü Tevhid-i Efkar 
gazetesinde, İngilizleri çok sinirlendiren “Ezan ve 
Kur’an” isimli bir makale yazar. Yazının sonunda:

“Gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu dev-
letin iki manevi temeli vardır: Fatih’in Ayasofya 
minaresinden okuttuğu ezan ki haâlâ okunuyor! 
Selim’in Hırka-i Saadet önünde okuttuğu Kur’an 
ki hala okunuyor!

Eskişehir’in, Afyon Karahisar’ın, Kars’ın genç as-
kerleri siz bu kadar güzel iki şey için döğüştünüz!”5

Acaba Yahya Kemal, kurtuluştan sonra uzun yıl-
lar İstanbul’da her ikisinin de susturulduğu günle-
ri gördüğünde neler hissetmiştir?

“Ayasofya’da Bir Mevlid”
Asla unutmamamız gereken İstanbul’un işgal yıl-

larını, tamamı ibretle okunması gereken Nizamet-
tin Nazif ’in “Ordu ve Politika” kitabının “Ayasof-
ya’da Bir Mevlid” bölümünü özetleyerek bitirelim. 
Bu kitap, üniversite yıllarımızda bize tavsiye edilen 
eserler arasındaydı. 

İzmir Yunan işgalinden kurtulunca (09 Eylül 1922) 
Sultan Vahdettin, Ayasofya’da bir mevlit okutur. 
İtalyan Elçiliği’nin ikinci katibi - ileride başka ül-
kelerde büyük elçilik de yapar- Sinyor Piyetro Qua-
roni Müslüman kıyafetine girerek bu mevlidi takip 
eder. Daha sonra anılarını “Croguis d’Ambassade” 
ismi ile yayınlar. Cemaatle kılınan namazdan çok 
etkilenir ve duygularını çok güzel ifade eder. Müs-
lüman gibi namaz kılar, hatta cemaatin “kahrolsun 
gavurlar!” diye bağırmasına kendisi de - mecbu-
ren-gırtlağını yırtarcasına iştirak eder. Mevlidin 
bitiminde padişahın camiden çıkışını anlatır:

“Yanımdan geçerken dikkat ettim: Başını biraz 
sağına eğmiş, gözlerini hafifçe yummuş, dua okur 
gibi bir hali vardı. Dirsekleri hala bükülmüş, avuç-
ları hala Kıbleye doğru açıktı. Yüzü çok sararmıştı: 
İstanbul hâlâ işgal altındaydı...”6

Elçilik mensupları bu duygular içerisinde iken, 
İtalyan askerleri İstanbul sokaklarında devriye ge-
ziyordu...

“Kilise Olmayacaksa 
Cami de Olmayacak!”
Bu iddia, İngiliz tarih felsefecisi Arnold J. Toyn-

bee’e ait. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışırken Mart 
1919’da yayınladığı kitabında yazmıştı. İstanbul’un 
işgal günlerinde Ayasofya’ya çan takamayacağını 
anlayan emperyalistler, b planı belirlemişti. Dı-
şişleri Bakanı Lord Curzon da benzer görüşleri 

5 (5) Aziz İstanbul, Yahya Kemal, İstanbul Fetih Cemiyeti 
yayını, İstanbul, 1985, s. 120
6 (6) Ordu ve Politika, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, 
Bedir Yayınevi, İstanbul, 1967, s. 367 - 370



3 6
 / Tarih / 1320

dile getiriyordu. 1922 Ağustos ayında, Büyük Taar-
ruz’dan kısa bir süre önce Grace Ellison isimli ka-
dın gazeteci Ankara’da Mustafa Kemal Paşa ile bir 
röportaj yaptı. 

G. Ellison, Sultan II. Abdülhamit döneminde 
İstanbul’da bulunmuştu. Üstelik madalya ile de 
taltif edilmişti. Millî Mücadele sırasında muha-
bir olarak Anadolu’da bulundu. Bizim lehimize, 
Yunanlıların aleyhine haberler yaptı. Kısaca Türk 
dostu bir gazeteci olarak tanındı. İzlenimlerini 1923 
yılında “An English Women in Ankara” (Ankara’da 
Bir İngiliz Kadın) adıyla kitap olarak yayınladı. 

Grace Ellison, Papa Pius ile görüştükten sonra 
Ankara’ya gelir ve Mustafa Kemal Paşa’ya: “Ayasof-
ya’yı Papa’ya iade edip edemeyeceğini” sorar. Pa-
şa’nın cevabı: “Ayasofya bizim İslâmî geleneğimizin 
bir parçasıdır. Hıristiyanlar şayet tek bir kütle olsa-
lardı, bu mümkün olabilirdi. Ama Kilise o kadar 
çok bölünmüştür ki artık mümkün değildir.” Bu-
nunla beraber Hıristiyanlığı dünyanın gözü önün-
de onore edebilmek için gücümüzün yettiği çabayı 
göstermeye çalışacağız. Ayasofya’yı cami olarak 
muhafaza etmemiz Katolik Kilisesi’ni hakikaten 
incittiği takdirde, orayı müze haline getirebilir 
veya ebediyen kapatabiliriz. Hıristiyan dünyasını 
kasten incittiğimizi hiç kimse söyleyememelidir.”7

Bu görüşmede M. Kemal Paşa, üç noktaya dikkat 
çekiyor. Birincisi Ayasofya’nın Türk milleti için ifa-
de ettiği anlam. İkincisi Hıristiyanların Sevr öncesi 
yaptıkları toplantıda bile Ayasofya’yı paylaşama-
mış olmaları. Hatta daha ileri giderek, “Ayasofya 
için bizim topraklarımızda birbirleriyle savaşabi-
leceklerini” de söylüyor. 

Üçüncüsü ise Batı’da da dillendirilen müze yap-
ma görüşü. Ülke topraklarının büyük bir kısmının 
işgal altında olduğu o günlerde siyasi bir mesaj ol-
duğu açık. 

“Amerikan Bizans Enstitüsü” Devrede! 
Savaş bitmiş, düşmanlar ülkeyi terk etmiştir ama 

Ayasofya üzerindeki hesaplar bitmemiştir. 1930 
yılında kurulan Amerikan Bizans Enstitüsü, bir 
yıl sonra haziran 1931’de başkanları, papaz, akade-
misyen ve amatör arkeolog Thomas Whittemore’u 
Türkiye’ye gönderdi. Arkasında Enstitü kurucuları 
ABD, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları ile 
Richard Crane gibi milyoner dostları vardı. Ülke-
mize gelen Thomas Whittemore, Reisicumhur M. 
Kemal Paşa ile İstanbul’da Florya Köşkü’nde gö-
rüştü.

ABD’nin ilk büyükelçisi Joseph C. Grew’in de 
desteğiyle Whittemore’a 07 Haziran 1931’de “mo-

7 (7) Grace Ellison, Ankara’da Bir İngiliz Kadın, Çeviren: 
Osman Olcay, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999, s. 244 - 245

zaikleri tamir için” izin verildi. Bu haberi bizim 
gazeteler iki ay sonra New York Times’tan öğren-
di. “Amerikalılar caminin şeklini bozmadan tamir 
edecekler” şeklinde haberler yaptılar. Whittemore, 
yanına iki İtalyan usta alarak, aylar sonra çalışma-
ya başladı. Birinci yıl caminin dışındaki mozaikler 
ortaya çıkarıldı.

Bu arada M. Kemal Paşa, Ayasofya’nın ibadete 
kapatılıp kapatılmaması hususunda karar vermek 
üzere biri Alman, sekizi Türk dokuz kişilik bir ko-
misyon kurdurdu. Maalesef Alman papaz ve Prof. 
Eckhard Unger dışındaki üyeler “ibadete kapatıl-
ması” yönünde oy kullandı. Alman, binanın “iba-
dete açık olursa daha iyi korunacağı” kanaatindey-
di.

Kerameti kendinden menkul arkeolog Whitte-
more, çok ilkel metotlar kullanıyor ve çalışmala-
rını bir sır gibi saklıyordu. Gazetecileri dahi içeri 
almıyordu. 14 Temmuz 1932 günkü Son Posta gaze-
tesinin edinebildiği bilgiye göre: “Mozaikleri sıcak 
ekmekle açığa çıkarıyor, her gün 20 okka (bir okka 
1283 gr.) ekmek alıyordu.” Bu çalışma II. Dünya Sa-
vaşı yılları hariç, 1947 yılına kadar kesintisiz olarak 
devam etti. 1936 yılında Ayasofya Medresesi yıkıl-
dı, altından ikinci Ayasofya’nın temelleri çıkarıldı. 
Bereket, son yıllarda yanlıştan dönülüp, Medrese 
yeniden yapıldı. Bizans kalıntılarının ortaya çıka-
rılmasına aralıklarla 1970’lere kadar devam edildi.

Minareler de Yıkılacaktı!
Çalışmalar bittikten sonra, 24.11.1934 tarihinde 

tartışmalı bir Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasof-
ya Camii, müze haline getirildi. İçerisindeki ca-
miye ait eşyalar ve hatlar, Anadolu’daki müzelere 
gönderildi. Ne oldukları meçhul! Boşalan yerlere 
İstanbul’daki Bizans eserlerinin getirilip, sergilen-
mesine karar verildi. Bazı eserler getirildi. Ancak 
M. Kemal Paşa’nın emri ile bu uygulama durdurul-
du. 01 Şubat 1935 günü müze olarak açıldı. Beş gün 
sonra Atatürk, müzeyi ziyaret etti. 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin birer Celi hat 
şaheseri olan sekiz adet levhası (Allah, Muham-
med, dört halifenin adları, Hasan, Hüseyin) ka-
pılara sığmadığından çıkarılamadı. Bir kısmı yıp-
randı, duvara dayanarak bekletildi. Ancak 15 yıl 
sonra 1949’da Muzaffer Ramazanoğlu’nun müze 
müdürlüğü sırasında yüksek mimar Ekrem Hakkı 
Ayverdi ve Nazif Çelebi gibi hamiyet sahiplerinin 
gayretleri ile tamir edilerek yerlerine asılabildi. 
Bu akıl tutulması esnasında 1934’te Ayasofya’nın 
minarelerini de yıkacaklardı! Ama devrin müzeler 
mimarı Kemal Altan’ın raporu ve İbrahim Hakkı 
Konyalı’nın uyarıları sayesinde vazgeçildi. Rapor-
da “minarelerin yıkılması halinde, binanın da yıkı-
lacağı” ikazı vardı.
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Biz bunları yaparken Hollandalılar, IX. yüzyıldan 
kalma iki kelimelik “Halvdan buradaydı” yazısının 
bulunduğu Ayasofya sütununa özel plastik koru-
ma yaptılar. Üstelik 2000’li yıllara kadar çizgi zan-
nedilip, okunamamıştı!..

Niçin Müze Yapıldı?
Ayasofya’nın müzeye dönüşmesi hakkında çok 

değişik yorumlar yapıldı. Bunların bir kısmı Bay-
rak’ta da yayınlandı. Öncelikle “Atatürk’ün haberi 
yoktu” diye başlayanların hiç bir kıymeti harbiyesi 
yoktur. O günlerde Mustafa Kemal, bütün şehir-
lerden her gün “dirlik - düzenlik raporları” alırdı. 
Unutmayalım ki vali, hem belediye başkanı hem 
de Cumhuriyet Halk Fırkası İl Başkanı idi... Bu 
yüzden Cumhurbaşkanı’ndan habersiz ülkede si-
nek bile uçamazdı...

İmza meselesi ise biraz daha karmaşık. Kararna-
me ile aynı günde, 2587 sayılı kanunla M. Kemal’e 
Atatürk soyadı verildi. Ancak gözden kaçan: “Bu 
kanun neşri tarihinden muteberdir” dendiği için 
yayımlandığı 27 Kasım 1934 günü yürürlüğe girdi. 
Yani ayın 24’ünde Atatürk diye imza atması söz ko-
nusu değildi. Mustafa Kemal Paşa, hukuken bazı 
eksiklikler gördüğü için bu kararnameyi imzala-
mamış olabilir. Muhtemelen 40’lı yılların sonuna 
doğru -Demokrat Parti iktidar olunca eline geç-
mesin diye- fotokopisine imza başkası tarafından 
atılmıştır. Belgenin aslının bulunamaması, polis 
kriminal bürosunun imzanın Atatürk’e ait olmadı-
ğına dair verdiği rapor vb. deliller de bu şüpheyi 
kuvvetlendirmektedir. Ancak kararnamede: “...
Ayasofya Camii’nin tarihi vaziyeti itibariyle müze-
ye çevrilmesi bütün Şark âlemini sevindireceği”nin 
söylenmesi, içinde bulunulan kafa karışıklığını 
göstermektedir.

Tanzimat’la başlayıp, Meşrutiyet döneminde ar-
tarak devam eden aydınlarımızın kültürümüze 
yabancılaşması ve yanlış Batılılaşma anlayışı, akıl 
tutulmasına sebep oldu. Hamdullah Suphi Tanrıö-
ver’in: “29 Mayıs, büyük Bizans medeniyetinin bar-
barca yıkıldığının yıl dönümüdür. Böyle bir vahşe-
tin yıl dönümünde bize üzülmek düşer, sevinmek 
değil”8 sözleri her şeyi açıklamıyor mu? Böyle bir 
zihniyet için Ayasofya Camii’nin ne önemi olabilir? 

Müzeye dönüşme sürecinde başta ABD, tüm Ba-
tı’nın baskılarından yeterince bahsettik. İlave ola-
rak siyasi şartları da değerlendirmemiz gerekiyor. 
Ayasofya’nın müze yapılması, Balkan ülkeleri ile 
yapılacak “Balkan Paktı”, Montrö Anlaşması hazır-
lıkları ve ayak sesleri duyulan II. Dünya Harbi için 
Batı’ya verilen siyasi bir mesajdır. Özellikle Yuna-
nistan’ın Balkan Paktı’na girmeye eli mahkumdu. 
Ancak Montrö çok önemlidir. Lozan ile aynı gün-

8 Yeniden Millî Mücadele, Cilt: 1, Sayı: 17, s. 5 (26. 05. 1970)

de imzalanan bir sözleşmeye göre Türkiye, her iki 
Boğaz’ın iki yakasına iki km mesafede ve Marmara 
adalarında asker bulunduramıyordu. Boğazların 
güvenliği de Cemiyet-i Akvam’a bırakılmıştı. Kısa-
cası Boğazların işgali devam ediyordu! 20 Temmuz 
1936’da imzalanan Montrö Anlaşması ile ülkemi-
zin egemenliği sağlandı. Bu anlaşmada Rusya ve 
Yunanistan lehimize oy kullandı. 

Ayasofya’nın Tapusu
Bunca yanlış arasında doğru bir iş de yapıldı. 19 

Kasım 1936 tarihinde 57 ada, 57 pafta ve 7 parsel-
de cami, türbe, muvakkithane ve medrese olarak 
Ayasofya’nın tapu kaydı oluşturuldu. Mülkiyeti 
de “Ebu’l Feth Sultan Mehmed Vakfı”na ait olmak 
üzere. Danıştay, camiye dönüştürme kararında bu 
tapuyu esas aldı. 

“Büyük Fetih Mitingi”, “Fetih Toplu-
mu Olmak” ve “Ayasofya’nın Altı” son 
yazıya kaldı... 

“Yunan askerlerinin Ayasofya’yı işgal 
edeceği haberleri yayılınca, Babıali’de ku-
rulmuş bulunan Karma Mütareke Komis-
yonu Başkanı Galip Kemali (Söylemezoğ-
lu) Bey, Fransız ve İtalyan komiserleriyle 
yaptığı ilk toplantıda böyle bir teşebbüs 
halinde; “Ayasofya’nın havaya uçuru-
lacağını” söyledi. Bunun için her türlü 
tertibatın alındığını da ekleyerek, blöfüne 
bütün işgal güçlerini inandırdı. İngilizler, 
ülkelerinde yapılacak mitingi iptal etti ve 
Ayasofya etrafında asker bulundurmaya 
başladı.”
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/  M u h a r r e m  Y a k ı n

Son dönem Türk tarihinin en önemli 
sosyal, kültürel ve siyasal olaylarından 
biri Yeniden Millî Mücadele Hare-
keti’nin Türkiye’de boy göstermesi 
olmuştur. Hareket; orjinal, Türk’ün 
ruh ve mana köküne bağlı, sağlam 
temellere dayanan yeknesak bir hare-
ket olarak kendini göstermiştir. Dosta 
güven, düşmana korku salan bir hare-
ket olmuştur. Her önemli hareket için 
olabileceği gibi Yeniden Millî Mücade-
le Hareketi de kimilerince heyecanla 
karşılandığı gibi kimi kesimlerce de 
çekememezlik, kıskançlık ve hatta 
düşmanlıkla karşılanmıştır.

Yeniden Millî Mücadele’den Millet Partisi’ne

Gariptir ki Yeniden Millî Mücadele Hareketi’ni 
incelemek isteyenler, genellikle, hareketin siyasi 
bir yapıya kavuştuğu andan sonraki seyrini pek 
görmemişler, görememişler ya da görmek isteme-
mişlerdir. Şurası kesin muhteşem bir gerçektir ki, 
Yeniden Millî Mücadele Hareketi, Millet Partisi 
kurumsal kimliği ile çok önemli işler yapmıştır. 
Yapılanlar; destekli partilerin ve muazzam parasal 
imkânlara sahil olanların yapamadığı türdendir. 
Ortaya koyulan hizmetler, maalesef görülmemiş, 
duyulmamış ve kıymeti bilinmemiştir. Bu körlük, 
devekuşunu utandıracak cinstendir.

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki; her insan 
ve insanlarden müteşekkil yapı hata yapma isti-
dadı ile malüldür. Hata, insan olmanın doğal so-
nucudur. Bir de insanın ve insan topluluklarının 
takip ettiği seyir vardır. Değerlendirilmesi gereken 
takip edilen yoldur. Sayısal başarı ya da başarısız-

Millet Davası
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lık, değerler ibresinde tek başına kıymeti harbiyesi 
olmayan bir ölçümdür. Şaibeli parasal imkânlarla, 
helal fakat kıt imkânların seferber edilmesini sa-
dece maddiyat ile karşılaştırmak ancak kapitalist 
bir yaklaşım olur. Mistik bir maske altında kapi-
talist bir değerlendirme ise, bizim değerlendirme 
sahamıza almayacağımız bir konu olmalıdır.

Şimdi, Millet Partisi’nin Yapıp 
Ettiklerinden Bir Kaçına Göz Atalım Kısa 
Kısa

Millî Eğitim Müfredatının 
Millîleştirilmesi
Yeniden Millî Mücadele, partileşme sürecine 

girmeden önce devlet yönetiminde bulunanlar-
la görüşmeler yapmak suretiyle Türk Millî Eğiti-
mi’ndeki müfredatın millîleştirilmesi konusunda 
sonuç alıcı olumlu adımların atılmasını sağlamış-
tır. Burası gerçekten çok önemli bir noktadır. Başta 
tarih, edebiyat, felsefe dersleri olmak üzere önemli 
değişiklikler yapılmıştır. Eskiden kitaplarda tek bir 
Müslüman’ın, Türk’ün adı geçmezken  yapılan çe-
lışmaların neticesinde kitaplarda Türk-İslâm âlim-
leri yer almaya başlamıştır.

Millet Partisi’nin Kurulması
Millet Partisi, Türk siyasal hareketinin en saygı-

değer partisidir. Bu, asla bir övgü değil, sadece bir 
hakkın teslimidir. Gerçek anlamda bir okuldur. 
Ancak bu okulun eğitim ve disiplini savsaklana-
maz bir düzeyde olduğu için okulu arka kapıdan 
terk edenlerin olmasını olağan karşılamak gerek. 
Millet Partisi’nin programı masa başında çala ka-
lem yazılmış bir program değildir. Millet Parti-
si’nin kadrosu da sağdan soldan devşirilmiş bir 
kadro değildir. Bu parti, kendi imkânlarıyla, gö-
nüldaşlarının ana sütü kadar helal paraları ile var-
lığını sürdürmüştür, sürdürmektedir; masa kasa 
baronlarına rağmen ve onlara karşı...

Dost ve Kardeş Toplulukların 
Haklarının Korunması
Türkiye; Türk dünyası, İslâm dünyası ve mazlum 

milletlerin umut kapısıdır. Tarih boyunca böyle 
olmuştur yine öyle olacaktır. Bu durum, Müslü-
man Türk Milletinin omuzladığı tarihi misyonun 
doğal bir sonucudur. Dindaşımız ve soydaşımızı 
korumak, mazluma kol kanat germek; Türk’ün tö-
resi ve bizlere yüklenen ilahi misyonun gereğidir. 
Ancak, bugün bizim ilgi alanımıza giren alanlar, 
düşmanca bir kuşatmanın etkisi altındadır. Kendi 
öz vatanlarında huzurlarına suikast düzenlenen 
kardeşlerimiz, çareyi memleketlerini terketmede 
bulmaktadırlar. Bu kaçış iki açıdan yanlıştır:

1.Bu terazi bu sıkleti çekmez. Türkiye o kadar göç 
ve yığılmayı kaldırmakta zorlanabilir. 

2.Önemli olan Türkiye’ye iltica eden insan ve 
toplulukların haklarının kendi ata topraklarında 
korunması olmalıdır. Türkiye muktedir bir devlet 
olarak Türkiye’ye nereden iltica ederse etsin, o in-
sanların haklarını kendi topraklarında koruma gü-
cünü etkin kılmalıdır.

Millet Partisi, bunun en somut örneğini 1990’lı 
yılların öncesi ve ilk yıllarında Bulgaristan’dan göç 
eden soydaşlarımız için devletimizi yönetenlere 
açıkça deklare etti. Ama “70 milyon olunca onların 
ümüğünü sıkarız.” çıkışı, bütün bu haklı ikazları 
etkisiz hale getirmekte gecikmedi. 

Bu durum, bugün de geçerlidir. Suriye sorununu 
Suriye’de çözmek mümkün iken, sorunu ulusla-
rarası bir boyuta taşıyıp ülkeyi yolgeçen hanına 
çevirmek, emin olunuz, maharet değildir. Ama en 
büyük beceriksizlikler dahi en büyük enformatik 
şaklabanlıklarla en büyük başarı olarak karşımıza 
çıkarsa, şaşmamak gerek. Çünkü içinden geçtiği-
miz süreç, hep bu tip örneklerle doludur fazlasıy-
la...

Millî İttifakın Yapılması
1991 Millî İttifakının sağlanmış olması gerçekten 

önemli bir başarıdır. Bu ittifak, genişleyerek devam 
edecek olan bir muhteşem proje iken, içimizdeki 
beyinsizlerin ve bu ittifaktan rahatsız olan güçlerin 
küçük dokunuşlarıyla akamete uğramış durumda-
dır. Ama istenen birlikteliğin sağlanmasının müm-
kün olduğu görülmüş, fakat bu hayırlı yapının ser-
pilerek gelişmesi için gerekli gayret ve hassasiyet 
gösterilmemiştir.

Bugün ülkemizde çeşitli ittifak girişimleri ya-
pılamakta ama ne yazık ki bunların temelinde 
millî ittifakın başlangıcında bulunan “muhterem 
duygular”  ne kadar bulunmaktadır? Türkiye’de 
gerçek anlamda bir millî ittifakı Millet Partisi ger-
çekleştirebilir Allah’ın izni ile. Türkiye ortak pay-
dası etrafında bir kenetlenme olmalıdır ve bunu 
gerçekleştirecek olan Millet Partisidir evvel Allah. 
Böylesine muhterem ve muhteşem derleniş ve to-
parlanış, elbette kimi çevreleri rahatsız edecektir. 
Onların rahatsızlığı kadar, millî birlikten uzak kal-
manın verdiği rahatsızlık olmadıkça, bir toparlanış 
yürüyüşü de kendiliğinden olacak değildir...

Öleceksen Türk Tütünüyle Öl
Özelleştirme konusu, çok yönlü araştırılması 

gereken devasa bir konudur. Ancak kestirmeden 
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Özelleştirmeler ya-
pılırken Türk milletinin hakları korunmamıştır. 
Muhteşem Türkiye yönetiminde özelleştirme dos-
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yası bütün yönleriyle üniversiteler bazında ayrı 
ayrı tezler halinde araştırılarak gerçekler ortaya 
konacak ve Türk Milletinin hak ve hukukunun 
savsaklanmasının önüne geçilecektir. Haramiza-
delerin korkuları,  hesap sormayı engellemek için 
Millet Partisini engellemektedir.

Özelleştirme denizindeki önemli ayaklardan biri 
de Türk tütüncülüğünün özelleştirme adı altında 
katledilmesi olduğu için Millet Partisi (o günkü 
adıyla Islahatçı Demokrasi Partisi), kamuoyunun 
dikkatini bu konulara çekmiş ve “Öleceksen Türk 
Tütünüyle Öl” kampanyası başlatmıştır...

Uzun İnce Bir Yol
Avrupa Birliği macerası, Türkiye’nin önüne se-

rilmiş uzun ince bir yoldur. Avrupa Birliğine gir-
meden Gümrük Birliğine giren dünyadaki tek ülke 
Türkiye’dir. Türkiye, üst birlikte söz sahibi olma-
dan kendisi hakkında söz sahibi olmayı başkala-
rına vermiştir. Türkiye; Gümrük Birliği ve Avrupa 
Birliğine balıklama dalış yapmayı aşk derecesinde 
sevmiştir. Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği hak-
kında kapsamlı bilgilere sahip akademisyenler, 
bu memlekette düzme Ergenekon mizansenleriyle 
zindanlara atılmıştır. Olayın bir kurgulama olduğu 
ta baştan bellidir. Sonunda “Afedersiniz, yanlışlık 
oldu.” denilmiştir. Bu kadar basit mi? Evet, bu ka-
dar basit olmuştur.

Bu memlekette Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği 
hakkında lehte ve aleyhte konuşan partiler ve siya-
siler olmuştur. Ama Gümrük Birliğinin ve Avrupa 
Birliğinin ne olduğunu ne getirip, ne götürdüğünü 
net bir şekilde ortaya koyan, tavır koyan ve illaki gi-
receksek bile hangi şartların kabulü ile bunu kabul 
edebileceğimizi ortaya koyan sadece, evet sadece 
Millet Partisi olmuştur.

Burada size ilginç bir durum hakkında bilgi de 
verelim: Türkiye 1995 yılında Gümrük Birliğine 
girme kararı alırken, teklifin ortaklarından biri ne 
yazı ki Avrupa Birliğine güya en fazla karşı çıkan 
partilerden biri olmuş, teklif, meclisteki diğer par-
tilerin oylarıyla kabul edilmiştir. Bu mecrada fazla 
söz söylemeyi fazlalık kabul ediyorum.

Türkiye, kendi muhteşem birliğini kurduğu za-
man, bütün birlikler onun etrafında yer almak için 
sıraya gireceklerdir...

Kıbrıs
Türkiye’nin Kıbrıs diye bir davası var mı yok mu 

tartışılırken, Türk Milletinin içinden bir adam çık-
mış ve yol göstermiş; “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası 
Ne Olmalıdır” kitabını yazmıştır. O adam, Millet 
Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’dir. Türkiye’de 
ilk defa Kıbrıs mitinglerinin yapılmasını sağlayan 

da kendileri olmuştur. Rahmetli Denktaş’a; “Git 
adada konuş.” diyenlerin aksine Denktaş’a sahip 
çıkmıştır. Edibali ve 40 yiğit arkadaşı kendi imkân-
larıyla Kıbrıs’a gidip Kıbrıs Türkünü yok etmeye 
göre kurgulanmış Annan Planının içyüzünü Kıbrıs 
Türküne anlatmıştır. “Kıbrıs Girit Olmasın” yayını 
ile Kıbrıs gündemde tutulmaya çalışılmıştır...

Millî Birlik ve Doğu Meselemiz
Haçlı Siyon itifakının ileri karakolu olan pkk’nın 

ne olduğunu ve nasıl üstesinden gelineceğini Mil-
let Partisi, Türk Devletini yönetenlere açıklayarak 
yol göstermiş ama basiretsizlik; “Devlet üç beş eş-
kıyayla mı başa çıkamayacak?” yaklaşımı ile konu-
yu hafife almış, sonunda günümüzdeki manzara 
gelinen sonuç olmuştur. Hain, millet düşmanı pi-
yon örgüt, ilk kurşunu Mücadele Ocağında yetişen 
Diyarbakırlı bir civanmert vatan evladına sıkmış-
tır; ruhu şad olsun.  Rabbim onu ve bütün vatan 
evladı şehitlerimizi Cennetine alsın. Andolsun ki 
onların mücadelesi mücadelemizdir...

Kıbrıs, Kudüs, Türkistan
Kıbrıs, Kudüs ve Türkistan; birbirlerine kopmaz 

bağlarla bağlıdırlar. “Ağlama sen nazlı gardaş” 
ağıtlarımız, arkasında durduğumuzda, dünya are-
nasını bir zafer şölenine çevirecektir. Gayretimiz 
onadır.

Ya Seyircisin Ya Sefir
Sadece başlıklar halinde verdiğimiz bu konuların 

her biri kitaplık çapta konulardır. İsa Yusuf Alpte-
kin, Gençler Silahlı Çatışmayı Durdurun/Birlik Ve 
Kardeşlik Bayrağını Birlikte Yükseltelim gibi konu 
ve dosyalarla konuyu uzatmak istemedik. Ama 
bunların her biri, gerçekten önemli konulardır.

Ya çoluk çocuğunu toplayıp gelip bu kutlu çabaya 
omuz vereceksin ya da sadece seyredecek ve mızla-
nıp duracaksın. Haramla donatılmış bir dünyadaki 
küçücük sempatik yansımaları, seni haram derya-
sında tutmak için yeterli göreceksin...

Andolsun ki, kısır dedikodularla bu onurlu hare-
ket savsaklanmaya çalışılsa da milletin onurlu ev-
latları bu kutlu ocakta yerini alacaktır.

Zafer; Hakk’ın ve Hakk’a inananlarındır.

Milletimiz yaşayacak, düşmanları kahrolacaktır.

Ne gam: Allah var, gam yok cancağızım.
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/  D r .  K a d i r  Ç e t i n  -  Fa t i h  B a ş a k

Millî Eğitim Müdürlüğü yaptığım1 
illerde üniversitelerle iş birliği yap-
mak gayreti içerisinde oldum. Özel-
likle Eğitim Fakülteleri ile görevimiz 
gereği daha çok işbirliği içerisinde 
çalıştık. Aynı şekilde Eğitim Fakülte-
si son sınıf öğrencilerinin staj (öğret-
menlik uygulaması derslerinin) uy-
gulamaları başta olmak üzere birçok 
alanda Millî Eğitim Müdürlükleri 
ile Üniversiteler iş birliği içerisinde 
çalışırlar, çalışmak da zorundadır-
lar. Öğrencilerin staj çalışmalarının 
dışında araştırma çalışmaları, ça-
lıştaylar, seminerler, okullarımızda 
akademik çalışmalar yapılması gibi 
birçok konuda iş birliği çalışmaları 
yapıldığı bilinmektedir.

1 Fatih Başak

Benim İmzam
Senin İmzanı Döver



4 2
 / Toplum / 1320

Yönetici olarak görev yaptığım illerde buna ben-
zer çalışmalar yapıldı. Ancak bu illerden birisinde 
bir üniversite ile yaptığımız çalışmada beni çok et-
kileyen bir imza meselesi vardı ki hala hatırladıkça 
üzülürüm. Tüm bu çalışmalar yapılırken her bir 
çalışma için üniversite ile il millî eğitim müdürlü-
ğü arasında her faaliyet için yazışma yapılıyordu. 
Karşılıklı yazışmalar arzu edilmeyen şekilde sü-
reci uzatıyordu. Çoğu zamanda yapılması planla-
nan çalışmalar sekteye uğruyordu. Bu durum hem 
millî eğitim olarak bizleri lüzumsuz işlerle meşgul 
ediyor hem de üniversitelerde kırtasiyeciliği ve bü-
rokrasiyi artırıyordu.

Bürokrasiyi azaltmak ve lüzumsuz yazışmaları 
kaldırmak adına üniversitenin ilgili birimleriyle 
görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonucunda karşı-
lıklı yazışma yapmak yerine bir protokol hazırlan-
ması ve çalışmaları geciktiren yazışmalara gerek 
kalmadan bu protokol çerçevesinde çalışmaların 
yürütülmesi konusunda mutabık kaldık. Böylece 
sürecin bürokrasiye takılmadan ve kırtasiyeciliğe 
boğulmadan daha seri olarak gerçekleşmesi konu-
sunda hem fikir olduk.

Bunun ardından, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ola-
rak, konu ile ilgili bir çalışma grubu oluşturdum. 
Bu çalışma grubu protokol taslağı üzerinde çalıştı. 
Taslak, belirli aralıklarla bazen yüz yüze görüşme-
ler bazen de sanal ortamda paylaşılarak karşılıklı 
görüşler alınıp taslağa son şekli verildi.

Millî Eğitim olarak Protokol Taslağının son hali, 
üniversitedeki yetkili kişilere teslim edildi. Üni-
versite yetkililerinin taslak ile ilgili son görüşlerini 
bildirmeleri ve katkı sunmaları istendi. Yapılacak 
eklemelerden sonra taslağın son halini rektöre 
sunmalarını, uygun görülmesi halinde protokolün 
imzalanacağı belirtildi.

Taslak yaklaşık iki hafta üniversitede bekletildi. 
Protokolün son hali ile ilgili görüşlerinin ne oldu-
ğu konusunda birkaç telefon görüşmesinden son-
ra nihayet protokol taslağını Millî Eğitim Müdür-
lüğüne gönderdiler. Üniversitenin görüşleri dâhil 
edilerek protokole son hali verildi. Protokolü Millî 
Eğitim Müdürü olarak imzaladım rektörün de im-
zalaması için üniversiteye gönderdim. Yine gere-
ğinden fazla bir süre bekletildikten sonra protokol 
imzalanmadan ve bir gerekçe de gösterilmeden 
Millî Eğitim Müdürlüğüne geri gönderildi.

Hayretler içerisinde kaldım. Uzun süredir üzerin-
de çalıştığımız ve bütün maddeleri üzerinde hem-
fikir olduğumuz protokol neden imzalan ve de hiç-
bir açıklama yapılmadan iade edilmişti? Hemen 
telefonla Rektörü aradım. Rektör yerinde olmadığı 
için özel kalemine protokolün neden imzalanma-
dığını sordum. Aldığım cevap beni daha da çok 

hayrete düşürmüştü. 

Cevap:

-Protokolde rektörle sizin imzanız aynı hizada ol-
duğu için…

Önce olayı anlayamadım. Ardından ilgili devam 
etti.

-Rektörümüzle sizin imzanız aynı hizada olma-
malı. Çünkü Rektör protokolde sizden önce geli-
yor, dedi.

Oysa protokol iki kurum arasında imzalanıyordu. 
Burada bir yanlışlık var diye düşünmeye başladım. 
Diyelim ki doğruydu. Ama nelerle uğraşıyorduk? 
İşin amacından uzaklaşıp “Benim imzam senin 
imzanı döver.” demeye getiriliyordu. 

Bizim için önemli olan çocuklara faydalı olmak, 
bürokrasiyi azaltmak deyip, protokolü yeniden 
üniversite yetkililerinin isteğine göre düzenleyip 
yeniden imzalanması için gönderdik. Protokol yine 
uzun bir süre Rektörlükte bekletildi. Yine taslağın 
safahatını öğrenmek için aradım. Aldığım cevapla 
bu defa daha çok şaşırmış ve şok olmuştum.

-Müdür bey, protokolde siz teklif edin, vali beyin 
ismini açın, karşısında da rektör beyin ismi olsun. 
Siz burada sadece sekretarya görevini yürütebilir-
siniz, denilmez mi?

Bu defa verilen mesaj; “Bu tip protokolleri rektör 
ancak vali ile karşılıklı imzalar. Burada sizin sade-
ce sekreterlik göreviniz var.” demekti.

Aman Ya Rabbi! Bizler nelerle uğraşıyoruz? İlim 
irfan yuvası olması gereken, bilimsel özerkliği 
olan, bilim ve teknolojinin üretildiğini varsay-
dığımız üniversite nelerle uğraşıyor? Bu resmen 
tatminsizlik, görev emanetinin sultaya dönüşme-
si diyebileceğimiz anlamsız bir protokol hastalığı 
diye düşünmeye başladım… Kafam bir yığın soru 
ile meşgul iken bir arkadaşım bir video paylaştı 
internet ortamında ve altında şu cümle yazılıydı. 
“Bilim egonun bittiği yerde başlar…” Tamam de-
dim… İşte, kafamdaki soruların bütün cevaplarını 
bulmuştum bu cümlede. Hemen açtım ve videoyu 
dikkatlice izledim. Bakın, ABD-NASA’da çalışan 
Neva Çifçioğlu Banes o videoda neler söylüyor, ne-
ler anlatıyor? 

TEDx konuşmalarında, seyircilere bir soru so-
rarak, EGO konusundaki sunumuna başlayan 
Neva Çifçioğlu; üniversite ve bilim dünyasında 
“Ego”ların çarpışmasını kendi hayatından örnek-
lerle anlatıyor. Ve Neva Çifçioğlu önce ego’yu şu 
cümlelerle tanımlıyor.  

“Ego kendini dev aynasında görmektir.” 

“Ego çok az bilip çok bildiğini sanmaktır.” 
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“Ego kişinin kendi kendisini kral ilan etmesidir.” 

“Ego yabani tohuma benzer, bahçelerde bulunan 
yabani ayrık otu gibidir. Onu zamanında ayıkla-
mazsanız bütün bahçeyi sarar ve sebze-bostan 
alamazsınız.” diyor ve ardından kendi ego’sundan 
nasıl kurtulduğunu anlatıyor. 

-NASA’dan çalışma teklifi gelince içimdeki ego 
tavan yapmıştı adeta, diyor… NASA’nın çalışma 
teklifini heyecanla kabul eden Neva Hanıma NA-
SA’da bir oda tahsis ediliyor ve odanın kapısına sa-
dece ismini yazıyorlar… Bunu gören Neva Hanım 
küplere biniyor. Niçin akademik titrim (Doç. Dr. 
Neva…) ismimin önüne yazılmadı? Bu unvanları 
biz kolay mı elde ettik… filan diye söyleniyor. Araya 
girenler Nasa’da hiç kimsenin unvan kullanmadı-
ğını, unvanların eşyalarda olduğu gibi “birer kenar 
süsü” olduğunu filan söylüyorlar… Bunu duyunca 
Neva Hanım biraz utanıyor ve “ego” konusundaki 
ilk dersini alıyor. İkincisi de yine NASA’da oluyor. 
Neva Hanımın içinde bulunduğu bir ekip NASA’da 
çok önemli bir buluş gerçekleştiriyorlar. Projede 
ağırlıklı Neva Hanımın çalışması ve katkısı söz ko-
nusu… Üstelik çalışmanın raporunu da Neva Ha-
nım yazıyor. Daha sonra çalışmada yer alan perso-
nelin isimleri yazılırken bu sefer öncelik, sonralık 
tartışmasını gündeme getiriyor Neva Hanım ekip-
te… Bu tartışma yapılırken NASA emektarlarından 
ve önde gelenlerinden bir hocaları geliyor salona. 
Hoca;

-Nedir konu, neyi tartışıyorsunuz? 
deyince, Neva Hanım,

-Hocam çalışmanın ağırlıklı yükü 
benim üzerimde, raporunu da ben 
yazdım, benim ismim öne yazılması 
gerekmez mi? Haksız mıyım hocam? 
diyor.

Bunun üzerine Hocası, bu durum-
dan hoşlanmadığını hissettiren bir 
yüz ifadesi ile hiçbir şey söylemeden 
salondan çıkıp gidiyor. Neva Hanım 
Hoca’nın bu tepkisi(zliği) karşısında 
şaşırıyor. Orada bulunanlardan birisi 
Hoca’nın niçin böyle davrandığını 
açıklıyor ve diyor ki:

-Hoca’mızın burada onlarca buluşu 
var. Ne buluşlarının ne de uluslararası 
yaptığı yayınlarının altında Hoca’nın 
ismi bulunmamaktadır. Hoca bütün 

buluşlarını çalıştığı kuruma bağışladı. 

Bunun üzerine Neva Hanım,

-Peki CV’sinde bunlara ihtiyaç olur. 
Niçin ismini yazmıyor ki? dediğinde, 

-Onu herkes tanır. Buna ihtiyacı yok 
ki… Bunun üzerine Neva Hanım bir 
kez daha içinde yaşattığı ve büyüttüğü 
EGO’sunun mahcubiyetini yaşadığını 
söylüyor… Ve ardından o çarpıcı cüm-
leyi kuruyor; 

-İlim egonun bittiği yerde başlar… 

O zaman yukarıdaki rektörün davranışı karşısın-
da, ister istemez şu yargıya varıyorsunuz. Bir proto-
kol metninde benim imzamın seviyesi Millî Eğitim 
Müdürünün değil, olsa olsa valinin imzasının sevi-
yesinde olması gerekir, diyerek yapılacak iş yerine, 
imzasının hizasını, yerini önemseyen bu üniversi-
tede ilim namına hiçbir çalışma yapılmıyor, yargı-
sında bulunuyorsunuz…  

Atalarımız ne güzel söylemişler; “Kuyudaki kur-
bağa gökyüzünü kuyudan görebildiği büyüklükte 
sanırmış.” 

Millî Eğitim Müdürlüğü ile Üniversite Rektörlü-
ğünün eğitim konusunda iş birliği yapmak üzere 
hazırlanan protokolde, soruyorum size “Sizce ki-
min imzası kimin imzasının üstünde olmalı? Bu 
sorunun cevabını biz, bizim hallerimizde bula-
madık. Sanırım siz de bu saçma sorunun cevabını, 
yukarıda NASA’da çalışan Neva Hanımın anlatımı 
bağlamında bulmuşsunuzdur.  

Bir tarafta insanın DNA’sının sarmalında dola-
şan,  uzayın fethine çıkan gelişmiş dünya üniversi-
teleri, diğer tarafta protokol metninde kim nereye 
imza atmalı? Kimin imzası kimin imzasının yanın-
da, altında ya da üstünde olmalı? mücadelesini ya-
pan ülkemizde EGO’su tavan yapmış bir üniversite 
rektörü…

İlim dünyasında, egoları gömecek mezarcı aranı-
yor desek, haksız mıyız acaba?
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H a t i c e  Z e y n e p  /  P s i k o l o g

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 

Çıktım erik dalına 
Anda yedim üzümü 
Bostan ıssı kakıyıp

 Der ne yersin kozumu 
…

- Derslerini gerektiği özeni göstererek yapmıyor 
bu çocuk. Bunun için her akşam kendisi ile konu-
şuyorum, işten geliyorum yine aynı manzara. Bir 
de bana söz veriyor. Sözüne de sadık değil. Kendi-
sine “bir yalancı olduğunu ve yalancıların sözüne 
güvenilmeyeceğini” söyledim. Oralı bile olmadı. 

- Bunları söylediğinizde ne bekliyorsunuz kendi-
sinden

- Ne mi bekliyorum? Tek görevi ödevlerini yap-
mak, onu da hakkıyla yapmasını, başarılı olmasını 
bekliyorum. 

- Aslında oğlunuzla ilgili çok iyi şeyler istiyorsu-
nuz ve bu niyetle defalarca ona nasihat vermişsi-
niz, yalancı ve sözünde durmayan biri olduğunu 
söylemişsiniz. İşe yaramamış bu yöntemler.

- Evet, 1000 kez yaşandı bu. Taş olsa anlar.
- 1000 kez yaptığınız şey. Her seferinde sorum-

luluklarını yerine getirmesi ve sözüne sadık 
olması için benimsediğiniz bu yöntem amaca 
uygun değilmiş belli ki. Amacınız ile gayretiniz 
arasında bir uyuşmazlık var gibi…

Karınca İnadı

* Şiir Yunus Emre’ye ait olup kısaltılmıştır.

*
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…
Uğruluk yaptı bana 
Bühtan eyledim ona
Çerçi de geldi aydır 
Hani aldın gözgünü 

…
- Sigara kullanmasını istemiyorum. Bizim aile-

de içen biri yoktur. Kızım da dersanede başlamış. 
Yakışır şey mi bu? Kaç kez çantasını karıştırdım, 
bulduğum paketi attım. Babası yüz göz olmak is-
temiyor, sürekli ben konuşuyorum. Sağlığa zarar-
lı olduğunu bilmiyor mu? Böyle biri değildi. Çok 
değişti.

- Sigara içmemesini, bırakmasını istiyorsunuz. 
Bunun için neler yaptınız şimdiye kadar?

- Her anne babanın yapacağını. Uzun uzun ko-
nuştum. Tehdit ettim. Harçlığını azalttım. Arka-
daşları ile konuştum. 

- Kaç kez bu tarz yolları denediniz?
- Kaç kez mi? Sigara içtiğini öğrendiğimden beri 

neredeyse her görüşmemizde. Her konuşmamızda 
muhakkak bu konuyu tartışıyoruz. Tadımız tuzu-
muz kalmadı. 

- Bu metotlar işe yaramadığı gibi ilişkilerinizi de 
kötü etkilemiş. 

- Evet. Tek konumuz sigara. Başarılı bir çocuk da 
kendisi. Çok da akıllı.

- Sigarayı bırakma hususunda denediğiniz yol-
lar işe yaramamış. Aynı yöntemler ile defalarca 
farklı sonuç beklemişsiniz sanki…

…
Kerpiç koydum kazana
Poyraz ile kaynattım 

Nedir diye sorana 
Bandım verdim özünü 

…
- Deli oluyorum. Bu adamın her akşam eve geldi-

ğinde eşyalarını dağıtmasından gına geldi. Bu ka-
dar dağınık olması şart mı? Neredeyse her akşam 
bu konuda savaş veriyorum. Evleneli 8 yıl oldu bir 
şey değişmedi.

- Ne zaman başladı bu kavgalar?
- Evliliğimizin başında daha sabırlı idim. Ama 

çok sürmedi, ilk yıl denilebilir.
- Yani 7 yıldan fazla oldu bu konu hakkında tartı-

şıyorsunuz eşinizle.
- Evet, ve bir arpa boyu yol alamadım. Bir türlü 

anlamıyor beni. 
- Anladığım kadarıyla siz de onun bu şekilde 

sizi anlamadığını anlamıyorsunuz. Çabalarınız 
karşısında da her seferinde farklı bir sonuç al-
mayı ummuşsunuz.

…
İplik verdim cullaha 

Sarıp yumak etmemiş 
Becid becid ısmarlar 
Gelsin alsın bezini 

…
- Her akşam ödev yapmak bizim evi savaş alanı-

na çeviriyor. Ödevleri yapmak bu kadar zor ola-
bilir mi? Şimdi de online zaten dersler. Tüm gün 
evin içerisinde olunca tahammülüm giderek azalır 
oldu. 

- Ödev yapma saatleri kolay geçmiyor.
- Evet, o kadar çok dikkati dağılıyor ki, acaba bu 

yıl okula vermese miydik diyorum. Bir çalışma kâ-
ğıdı için bazen bir saat harcıyoruz. Sürekli yorul-
dum, sıkıldım diyor. Bunları demese aklına saçma 
sapan bir şey geliyor onu anlatmak istiyor. Dikka-
tini ödeve ver, diyorum ama ne fayda. Üzerine çok 
gidince ağlıyor, inatlaşıyor, ödev bitmiyor.

- Anladığım kadarıyla ilişkiniz de bozuluyor. 
- Bozulmaz mı? Evde herkes gergin artık. Yok 

EBA’ya bağlan, yok ödevlerini yap. Bunları hakkıy-
la yapmayınca parka, aynı apartmandaki arkadaş-
larına da göndermiyorum. Evde daha da hareketli 
oluyor. 

- Şimdiye kadar dikkatini toplaması için uyar-
mışsınız, sıkılmaması yorulmaması gerektiğini 
düşünmüşsünüz, ceza vererek istediği eğlendiği 
şeylerden mahrum bırakmışsınız, arkadaşlarına 
ve parka göndermemişsiniz. 

- Evet, okullar açılalı iki ay oluyor ve iki aydır böy-
leyiz.

- İki aydır bu metotları kullanıyorsunuz ve işe 
yaramamış. Ödevlerini yapmadığı gibi anne oğul 
olarak ilişkileriniz de bozulmuş.

- Çok, genelde ona çok kızgınım.
- Ne olmasını istiyorsunuz peki, ne olsa kendinizi 

daha iyi hissedersiniz?
- Ödevlerini daha istekli yapsa mesela. Elbette o 

bir çocuk, daha oyun döneminde. Ödevler de sı-
kıcı. Geçen yıl da anaokuluna pandemiden dolayı 
doğru dürüst göndermedik. Haliyle şimdi saat-
lerce yazı yazmak çok sıkıcı geliyor. Onu da anlı-
yorum ama benim de bir çok sorumluluğum var, 
beni de anlamasını istiyorum tabii. Böyle de de-
yince çocuktan söz ediyorsunuz diyeceksiniz bana. 
Bilemiyorum ki.
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- Sorununuzu çözmek için seçtiğiniz yöntem-
lerin işe yaramadığını söylüyorsunuz. Ayrıca 
oğlunuzdan beklentilerinizin de onun çocuk 
tabiatına uymadığını. Buna rağmen seçtiğiniz 
yöntemlerin meseleyi çözmesini beklemişsiniz. 
Belki de olaya bakışınızın, yöntemlerinizin de-
ğişmesi hayatınızı daha da kolaylaştırabilir. 

….
Bir serçenin kanadın 
Kırk katıra yüklettim 

Çift dahi çekemedi 
Şöyle kaldı kazını 

…
- Şarhoş, ayyaşın teki. Kaç kere uyardım. Hatta bir 

kere polisi aradım. İçmiş evdekilere bağırıp çağırı-
yor, affedersiniz küfrediyor. Yazık o insanlara da. 
Kahvede bunları konuşacağınızı duyunca onu da 
çağırdım. Ama gelmedi. Hocam siz ne derseniz de-
yin onlar bu yolu seviyor. 

- Peki, siz ne olsun istersiniz?

- Baksanıza hayatlarını berbat ediyorlar. Başkala-
rını mutsuz eden kendisi mutlu olabilir mi?

- Siz, alkol kullanan kişilerin mutlu olmalarını 
böylece ailelerinin ve çevrelerinin de mutlu olma-
sını istiyorsunuz. 

- Evet, ne gerek var bu kadar rezilliğe?

- Peki bunun için neler yaptınız?

- Dedim ya uyarıyorum, hatta sadece alkol kul-
lanmadığını başka şeyler kullandığını da öğren-
dim. Polis ile tehdit ettim. Selam vermediğim oldu, 
tartışmalarımızı saymıyorum bile. 

- Bu yöntemler bir işe yaramamış belli ki.

- Hiç yaramadı hem de. Hatta azgınlığı arttı bu 
adamın. 

- Suçlamışsınız, tehdit etmişsiniz, saygı ve sevgi 
göstermemişsiniz ve bunlar işe yaramamış. Gör-
düğüm kadarıyla onun için kötü şeyler düşünü-
yor ve hissediyorsunuz. Bu durum da anlağım 
kadarıyla sizin onu sevgisizlik ile cezalandırma-
nıza yol açıyor. Halbuki amacınız o kişiyi kazan-
mak. Sanki amacınız ile davranışlarınız arasında 
bir uyumsuzluk var.

Bir sinek bir kartalı
Salladı vurdu yere 

Yalan değil gerçektir 
Ben de gördüm tozunu 

Siz de görüyor musunuz bu tozları? Hatta 
bazen ortalık toz duman, göz gözü gör-
müyor. Akşam haberlerinde de söz edili-
yor sineklerden, kartallardan. Diyorlar ki 
kadına yönelik şiddeti engellemek için 
erkeklere büyük büyük cezalar verilsin, 
çocuklarımıza kötü insanlar dokunmasın 
diye okulların kapısına polisler dizilsin. 
Hasta olanlar doktora gidince iyileşecek-
lerini, doktorlar da hastaların reçeteye 
uyacaklarını zannediyor da tavsiyeler 
havada kalakalıyor. Kötülüğü lanetleyerek, 
kötü hakkında konuşarak insanların iyile-
şeceğini zannediyorlar da iyilik sus pus, 
yoklama yapılsa buradayım diyemeyecek 
kadar ezik kalıyor bu toz dumanda. Sorun-
ları çözme şeklimiz çoğunlukla ezbere, işe 
yaramadığı halde hep aynı yöntemlerle 
devam ediyor. Bu beyhude çaba karşısın-
da sorgulamak yerine sorunu ve kaynağı-
nı suçlamak ise yöntemlerimizden sadece 
biri. Tıpkı karıncalar gibi. Karıncaların 
yuvasını bozduğunuzda hemen onarmaya 
başlarlarmış. Gene bozun, gene onarırlar-
mış. Kaç kez bozarsanız, yılmazlar tekrar 
başlarlarmış. Bir kişilik betimlemesinde 
Dostoyevski, “Karınca İnadı” demiş bu 
duruma. Bazen uyguladığımız metotlar 
işe yaramasa da bir karınca gibi inadı 
aynı usül ve tarzda davranıyoruz. İşe 
yaramasa da aynı sorunla karşılaştığımız-
da tekrar aynı şekilde davranıyoruz. Her 
seferinde yuvanın yıkılmamasını umarak. 

O anahtarın o kapıyı açmadığını, çocuk-
ların aşağılayarak ve döverek uslanma-
yacağını, şiddetin şiddetle engellenme-
yeceğini, hastalık ve sorunlardan sadece 
gereğini yaparak kurtulabileceğimizi, 
Allah’ın kanunlarında değişmenin ol-
madığına gerçekten inandığımızda, bu 
inancın yarattığı telaş bizi doğruya yak-
laştıracaktır. 

“Eğer Hiç Sahip Olmadığın Bir Şeye 
Sahip Olmak İstiyorsan, O Zaman Hiç 
Yapmadığın Bir Şey Yap.”

Nossrat Peseschkian
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Kafkas dağlarında,Oğuz elinde
Henüz görmediğim  yurdum var benim
Dağılmış Türklüğün,birlik dilinde
Hocalı yarası derdim var benim.
 
İsmini hep duyduk,can Azerbaycan
Türkiye kardeşi  bildi tüm cihan
Sensin kalbimizde her daim  atan
Bir yiğit  kardeşim, merdim var benim
 
Vahapzade gibi döksem sözümü
Hazar Denizinde açsam gözümü
Yeniden arasam bulsam izimi
Ergenekon açan kurdum var benim

Gezmek istiyorum   ben illerini
Kaynaşıp,paylaşıp Türk dillerini
Karabağda görüp dut dallarını
Balkabaklı güzel  tart’ım var benim
 
Ertuğrul geçmişten orda soyun var
Kültürün,hayalin,ulu toyun var
Dikkat et Türklüğe türlü oyun var
Şanlı Azerbaycan yurdum var benim

Şanlı Azerbaycan Yurdum Var Benim
E r t u ğ r u l  Ş a k a r
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Ç N B V C Z Ş L K H G F D Ü Ğ P I U Y H
Ü K I R K S E K İ Z J Ş İ M Ş E K J M A
Ğ Ç D A T Ç A G F D Ü Ğ P I U Y H F U L
P Ö İ M A R M A R İ S G F D Ü Ğ M E Ğ İ
G F D Ü Y A T A Ğ A N G F D Ü S İ T L K
S A B U R H A N E M E V K İ İ T L H A A
P M Ş İ S E V H A K N E L E B R A İ Ü R
O Ü S Ü K R Ü T I C N A M R O A S Y N N
I M U Ğ L A K Ö F T E S İ N D T Z E İ A

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

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

B U L A B İ L İ R  M İ Sİ N İ Z ?

B U L M A C A

M U Ğ L A  •  K I R K SE K İ Z  • 
M U Ğ L AÜ N İ V E R Sİ T E Sİ 

•  B O D RUM  •  D A L A M A N 
•  D ATÇ A  •  F ET H İ Y E  • 

K AVA K L I D E R E  •  KÖYCEĞ İ Z 
•  M A R M A R İ S  •  M İ L A S  • 

O RTA C A  •  U L A  •  YATA Ğ A N 
•  ST R ATO N I K E I A A N T İ K  • 

K A R A A D A  •  A N T İ K T İ YAT RO  • 
B O D RUM K A L E Sİ  •  Ö LÜ D E N İ Z 

•  O R M A N CI T Ü R KÜSÜ 
•  B E L E N K A H V E Sİ  • 

O SM A N H A M D İ B E Y  • 
A R A STA  •  M U Ğ L A M Ü Z E Sİ 

•  S A B U R H A N E M E V K İ İ  • 
S A AT L İ KU L E  •  M U Ğ L A KÖ F T E Sİ 
•  Z A H İ R E A M B A R I  •  B A FA G Ö LÜ 
•  KÖYCEĞ İ ZG Ö LÜ  •  Çİ N EÇ AY I 
•  E SE N Ç AY I  •  D A L A M A N Ç AY I 

•  Şİ M ŞE K  •  ÖZ L E R  • 
H A L İ K A R N A SB A L I KÇI SI


