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Ölüm ve Sürgün

Rusya Ne Kadar 
Güvenilir?

“1800’de Anadolu’da, 
Balkanlar’da ve Güney 
Rusya’da çok geniş bir 
Müslüman coğrafyası var-
dı. Bu sadece Müslümanla-
rın egemen bulunduğu bir 
ülke olmakla kalmıyordu, 
üzerinde Müslümanların 
çoğunluk oluşturduğu bir 
bölgeydi. Bu ülke, Kırım ile 
art bölgelerini, Kafkasya 
yöresinin çoğu bölümü-
nü, Anadolu’nun hem 
doğusunu hem batısını ve 
Arnavutluk ile Bosna’dan 
Karadeniz’e kadar uza-
nıp, hemen hemen tümü 
Osmanlı İmparatorluğu 
ülkesi içinde bulunan 
Güneydoğu Avrupa’yı 
kapsıyordu.
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Doğu Akdeniz’de Yeni Oyunlar
23 Kasım günü Türk bandıralı bir ticaret gemisi 

Doğu Akdeniz’de durduruldu. Gıda ve boya taşı-
yan sivil gemi uluslararası hukuka aykırı bir şekil-
de saatlerce arandı.

Gerçekleştirilen hukuksuz, aşağılayıcı ve mak-
satlı eyleme dayanak olarak “IRINI” mekanizması 
gösteriliyor. “IRINI” olarak adlandırılan bir askeri 
denetim mekanizmasını Türkiye tanımamaktadır. 
Avrupa Birliği, bu mekanizmayı, tek taraflı olarak 
BM’nin Libya’ya uyguladığı silah ambargosunu de-
netlemek üzere oluşturmuştur. 

Baskının yılan hikayesini andıran yetki sıralama-
sı da işin garabetini ortaya koymaya yetiyor. Türk 
gemisine yapılan baskını bir Alman savaş gemisi 
gerçekleştiriyor. Savaş gemisi, Yunan komutanın 
sevk ve idaresinde. Komutan; itibarsızlaştırma, göz 
dağı verme operasyonunu İtalyan komuta üssün-
den alınan yetki ile gerçekleştiriyor. Bu uluslararası 
komployu uzmanlar yeni bir “Askerimizin başına 
çuval geçirme”, “Süleyman Şah Türbesini kaçırma” 
vakası olarak değerlendiriyor. Peki ama neden AB 
ile bu noktadayız?

Türk milletinin hafızasından hiç silinmemesi 
gereken bu elim olay alelade bir yanlış anlaşılma 
hadisesi değildir. Türkiye, Kore Savaşı gibi büyük 
bedeller ödeyerek dahil olduğu NATO’daki şehit 
kanları ile kazanılan haklarını asla heder etme-
meli. Ancak AB ile olan ilişkilerimizi de adil, eşit 
ve Türk milletinin âli menfaatlerine uygun olarak 
ilerlemesini temin etmek zorundadır. Çünkü AB 
toprakları olarak kabul edilen coğrafyada, özellikle 
de Doğu Avrupa’da milyonlarca Müslüman Türk 
halen yabancı ülkelerin idaresi altındadır. Yunanis-
tan, Bulgaristan, Romanya  yönetimlerinin yakın 
tarihte Türk milletine uyguladığı zulüm, daha dün 
Sırpların Müslümanlara Avrupa’nın göbeğinde uy-
guladığı katliamlar Batı’nın ne denli gaddar ve çifte 
standart uygulamaya meyyal olduğunu ortaya koy-
maya yeter. 

Yukarıda bahsettiğimiz olay esasında nettir. Av-
rupa Birliği, bilinen bir Türk deniz taşımacılığı 
şirketinin kargo gemisine“Libya’ya silah götürdü-
ğü şüphesiyle” askeri operasyon düzenlemiştir. Bu 
bir önleyici güvenlik operasyonu değil, meydan 
okumadır. Meselenin Doğu Akdeniz’deki karbon 
kaynaklarının kullanımı, yani “sondaj gemileri” 
meselesinden daha da derin olduğu görülmeli-
dir.  Mesele, özü itibariyle kışkırtılmış bir nefre-
tin hakimiyet savaşına dönmüş halinden ibarettir. 
Türkiye’nin suhuletle ve uzun menzilli stratejik 
yaklaşımlarla sürdürmesi gereken, geç bile kalın-
mış bölgesel hâkimiyet sağlayacak faaliyetler; yö-

Akdeniz’deki Güç Savaşı
neticilerimizin çalışmalarını düşman gözüne so-
karcasına kürsüden ilan etmesi sebebiyle ortaya 
çıkmaktadır. Maalesef kürsüden ifşa edilen devlet 
sırrı sayılabilecek konuların arkasında sabırla ve 
istikrarla durulamamıştır.

Bir Kere Sefer Başladıktan Sonra Geri 
Çekilmek Büyük Kayıplara Yol Açar
Peygamberimizin devlet yönetim esasları bugü-

nümüzü aydınlatmalıdır. Hatırlanacağı üzere Be-
dir Savaş’ında büyük bir zafer kazanılmış, müba-
rek mücahitler büyük övgülere mazhar olmuştu. 
Müşrikler, yaşanan yenilginin intikamını almak 
için İslâm Devletine yeniden savaş açıp Medine’ye 
yürüyünce, Bedir Savaşına katılamayan bir grup 
sahabe düşmanla meydan savaşı yapılması konu-
sunda ısrar etti. Peygamberimiz, istişare meclisinde 
“endişe duyduğunu” bildirmesine rağmen çoğun-
luğun görüşüne uyarak “meydan savaşına” karar 
verdi. Peygamberiz yaptığı konuşmada karara sa-
dık kalınıp sabırlı olunduğu taktirde zafer kazanı-
lacağına olan inancını ifade buyurdular.

Hazırlıklar başladıktan sonra meydan savaşı ya-
pılması için ısrar eden sahabeler, Resûlullah’a ka-
rarlarından vazgeçtiklerini belirttiler ve savaşın 
nerede yapılacağı konusunda kendisinin karar 
vermesini istediler. Hz. Peygamber onlara; “Bir 
peygamber zırhını giydikten sonra Allah onunla 
düşmanları arasında hüküm verinceye kadar zır-
hını çıkarmaz. Eğer sabreder ve görevinizi yapar-
sanız Allah zaferi size ihsan edecektir” buyurdu. 1

Peygamberimizin ortaya koyduğu cesaret, dev-
let yönetim bilimi açısından değerlendirildiğinde 
“istikrarlı bir politika” izlenmesi gerektiğine işaret 
eder. Osmanlı Devletimizin zafer sayfaları incelen-
diğinde de görülecektir ki savaş ya da dış politika 
hamlesi eylem başladıktan sonra, eylem esnasında 
değiştirilmesi büyük kayıplara yol açmıştır.

Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Karabağ’da başla-
yan harekâtlar bedeli ne olursa olsun neticeye er-
dirilmelidir. Belirtmek isteriz ki “bozgun” ve “geri 
çekilme” çok ayrı kavramlardır. Geri çekilme, tak-
tik bir manevradır. Bozgunun ise maddi, mane-
vi bedeli çok ağırdır. Ülke sınırları dışında ya da 
uzağında meydana gelse dahi savaş meydanındaki 
bozgun ve dağılma ülke içerisine kadar -Allah ko-
rusun- etki gücüne sahiptir. Viyana bozgunu, iler-
leyen dönemde Avrupa Türkiye’sinin vatan toprak-
larından koparılmasının yolunu açmış, İstanbul’u 
esarete mahkum etmiştir.

ABD, AB başta olmak üzere Batı medeniyeti, Rus-
ya ve Çin ile ilişkilerimizde, millî dış politikamızın 

1- İslâm Ansiklopedisi C. 42, S. 55
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esasları ve ülke menfaatlerimizin dikkate alındığı 
istikrarlı, onurlu ilişki sistemleri geliştirilmelidir. 
Büyük savruluşların bedelinin nesiller boyunca 
ödendiği Batı Trakya ve Türkmeneli Türklerinin 
makus tarihinde görülebilir.

Doğu Akdeniz’de ABD ve ABD’ye meydan oku-
yarak başlatılan faaliyetlerin, AB’nin Türkiye’ye 
ekonomik yaptırım (ambargo) uygulanacağı teh-
ditleri karşısında gemilerimizin limanlara çekili-
vermesi ile neticelenmesi, milli bir duruş ile izah 
edilemez. Sormak gerekir; eğer hemen vazgeçecek 
idiysek neden milletin milyonlarca lirası harcana-
rak bu gemiler satın alındı? Alınan bu gemilere ya-
pılan yatırımlar ile ne elde edilmek istendi, ne elde 
ettik? Sondaj gemilerimizin limanlara çekilmesi, 
Türk ticaret gemilerinin Akdeniz’de “uluslararası 
sularda kesintisiz sefer hakkı”ndan vazgeçildiği an-
lamına mı gelmektedir? Doğu Akdeniz’deki seyrü-
sefer dokunulmazlığımızın ihlali anlamına gelen 
hukuksuz operasyonlar sineye çekilip, Doğu Akde-
niz’in “güvenliği” Yunan komutanlarının yönettiği 
AB savaş gemilerine mi bırakılmıştır?

Güneyimizde Kurulan Kuşatma Koridoru
Bilindiği üzere Türkiye, ABD’den satın alacağı 

hatta üretimine de ortak olduğu F-35 savaş uçak-
larının üretim programından, Rusya’dan satın 
aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi bahane gös-
terilerek çıkarılmıştı. Türkiye ABD’den F-35 uçak-
larını alamayınca, o F-35’lere Yunanistan talip 
oldu. ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey 
Pyatt, Yunanistan’ın talebine olumlu bakıldığını 
söyledi. Hatırlanacağı üzere Yunanistan da Kardak 
krizi sonrasında Rusya’dan S-300 hava savunma 
sistemleri almış bu alımlarını sürdürmüştü. Hatta 
Türkiye’nin satın aldığı savunma sistemlerinin de-
nemesine karşılık Girit’te kendi s-300 sistemlerini 
test etmişti. Türkiye’nin sahip olduğu Rus savunma 
sisteminin bir alt modeli olan S-300’leri deneyen 
Yunanistan’a karşı ABD’nin tavrının üzerinde dik-
katle düşünülmesi gerekir.

Yunanistan gibi bir maşa ülkenin hangi büyük 
planın parçası olduğu da iyi anlaşılmalıdır. Yuna-
nistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, İsrail, Suudi Ara-
bistan, BAE üzerinden Hindistan’a kadar uzanan 
hattın Türkiye için körfezlere ve güneye çıkışını 
kestiği iyi bilinmeli. İran’daki art arda devam eden 
İsrail suikastları, ABD’nin, İran ve Türkiye’nin böl-
gesel etkilerini kırma planının parçası olarak gö-
rülmelidir. Dış politikada ortaya koyulan hareket-
lerin uzun erimli, istikrarlı, sürdürülebilir olması 
sağlanmalıdır. Ülkemizi yönetenlerin Türkiye’nin 
tarihi hak ve menfaatlerine uygun adımları ive-
dilikle atması, milletimizin, din kardeşlerimizin, 
soydaşlarımızın nesiller boyunca kaderini belir-
leyecek dış politika meselelerini politik malzeme 
olarak kullanmaktan acilen vazgeçmeleri gerek-
mektedir.

Teşekkür ederiz
Değerli Bayrak okurumuz,

Kıymetli dostlarımız,

Ömrünü davasına adayan yiğitler,

2020 yılı boyunca yaşanan, tüm 
dünya ile birlikte ülkemiz sosyal ve 
ekonomik yaşamını olumsuz yönde 
etkileyen Koronavirüs salgını ve bu 
salgının ortaya çıkarttığı elverişsiz 
şartlar altında bile Bayrak’a maddi 
ve manevi desteğini esirgemediği-
niz için en içten teşekkürlerimizi 
sunarız.

Allah’ın lütfu, Yayın Kurulu üyele-
rimizin, yazarlarımızın,  kıymetli il 
temsilcilerimizin, dağıtım sorum-
lularımızın ve siz okurlarımızın 
üstün gayretleri ve eşsiz mücade-
leleri sayesinde 2020 yılının son 
ayında 12 ayda 12 dergi çıkarmanın 
kıvancı içerisindeyiz.

Herkesin sustuğu, kimsenin ne 
yapacağını bilmediği bir dönemde, 
yaşanan salgın döneminde Bayrak 
camiasının  rehber kadrosu, millet 
davasına hizmeti kendisine şiar 
ederek umudu canlı tuttu. Bay-
rak’ımız kesintisiz dalgalandı. 

Selam olsun, her şartta Bayrak’ı 
dalgalandırmayı kendisine görev 
bilenlere.

Yaşanan olumsuzlukların ortadan 
kalktığı sağlıklı günlerde yüz yüze 
buluşmak, hasret giderebilmek 
duası ile.

Allah’a emanet olunuz.
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“KÖİ sözleşmeleri Türkiye’de de sıklıkla revize 
edilmektedir. Nitekim şimdiki ismi Cumhurbaş-
kanlığı Strateji Başkanlığı olan Kalkınma Bakan-
lığı’nın şu çalışmasında projelerin eksik ve hatalı 
yapıldığı ve firmaların da nasıl olsa ihaleyi aldık-
tan sonra çözeriz mantığıyla teklif verdiği belirtil-
mektedir. Yani ihaleleri sözleşmelerde değişiklik 
yaptıracaklarına inanan firmalar kazanıyormuş.

Ne oldu?
Örneğin şehir hastanelerinde mevzuata göre kul-

lanım bedelinin üç ayda bir ödenmesi gerekmek-
tedir. Ancak uygulamada ödemeler aylık olarak 
yapılmaktadır. Yani mevzuat askıya alınmış du-
rumda.

Otoyollarda sözleşmelerde revizyon yapıldı. 
Sözleşmelerde dolar üzerinden belirlenen geçiş 
ücretleri sene başında TL’ye çevrilmekteydi. Son 
dönemlerde kurlardaki hızlı yükseliş nedeniyle, 
müteahhitler ücretlerin yılda iki defa güncellen-
mesini talep etti. Artık dolar üzerinden belirlenen 
ücretler Ocak ve Temmuz başlarında yılda iki defa 
güncelleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 
İstanbul’da Fener Rum Patriği Bart-
holomeos’u ziyareti sonrası Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda Bart-
holomeos için “Ekümenik” ifadesi 
kullanarak şunları yazdı; 
“Ekselansları Ekümenik Partiği 1. Bartholo-

meos ile tanışmaktan ve Aziz George Patriklik 
Kilisesi’ni ziyaret etmekten büyük onur duy-
dum. Ortodoks dünyasının lideri olarak Ekü-
menik Patrikhane, dünya çapında din özgürlü-
ğünü savunmaya devam ettiğimiz için kilit bir 
ortaktır” 

Amerika Dışişleri Bakanı olarak ülkemize 
gelmesine rağmen hiçbir resmi yetkiliyle gö-
rüşmeyen Pompeo’nun bu ziyareti ve kullan-
dığı ifadeler diplomasi adına bir skandaldır. 
Sıradan bir ziyaret olarak geçiştirilmemelidir. 
Bu ziyaret ne basın yayın organlarında ne de 
siyasiler tarafından gerektiği gibi değerendiril-
medi.

Fener Rum Patrikhanesi’ne ekümenik statü-
sünün verilmesi, İstanbul’u dünyadaki 270 mil-
yon Ortodoks Hristiyan’ın dinî merkezi haline 
getirmek amacına yöneliktir. Lozan Antlaşma-
sına göre Fener Rum Patrikhanesi, yalnızca 
Türkiye’deki Ortodoks azınlığın dinî lideri ola-
rak kabul edilmektedir.

Pompeo’dan Fener Patriğine

Skandal Ziyaret

KÖİ Sözleşme Revizyonu İle Müteahhitlere Ekstradan

Bu revizyonlar neticesinde üç projede müteah-
hitlere 2020 yılının ikinci yarısında ekstradan 632,7 
milyon TL ödeme yapılacak. Bu parayı geçerlerse 
kullanıcılar, geçmezlerse vergi mükellefleri ödeye-
cek.

Gebze-İzmir Otoyolu 374,4 milyon TL
Avrasya Tüneli  54,7 milyon TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 203,6 milyon TL
Son söz: Sözleşme revizyonu neticesinde sade-

ce bu üç projede müteahhitlere 275 bin net asgari 
ücret ödemesi yapılacaktır. Diğerlerini de siz dü-
şünün.”

Prof. Dr. Uğur Emek kamu özel iş 
birliği sözleşmeleri ile yapılan ihale-
lerde sonradan sözleşmede yapılan 
revizyonlar neticesinde üç projede 
müteahhitlere 2020 yılının ikinci 
yarısında ekstradan 632,7 milyon TL 
ödeme yapılacağını, bu parayı geçer-
lerse kullanıcılar, geçmezlerse vergi 
mükelleflerinin ödeyeceğini bloğunda 
ele aldı. Emek yazısında şu görüşlere 
yer verdi:

632,7 Milyon TL Ödeme Yapılacak

http://uemek.blogspot.com/
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Trump’ın Ortadoğu ve ülkemiz ile ilgili takip et-
tiği politika sanki ülkemiz menfaatleri ile bağdaşı-
yormuş gibi neredeyse Trump’ın tekrar seçilmesi 
için dua edecek hayranları oluştu. Halbuki Trump 
da kazansa Biden da kazansa Amerikan politika-
sında değişen bir şey olmayacaktır. Trump hay-
ranları hafızalarını biraz yoklarlarsa Amerika’nın 
Trump döneminde uyguladığı politikaların önce-
kilerden de farkı olmadığı gibi ülkemizi ateş çem-
berinin içine aldığını göreceklerdir.

Trump’ın, Cumhurbaşkanımıza yazdığı tahkir 
edici mektup hala hafızalardadır. Diyor ki; “Eğer 
bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih 
de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsu-
za dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı 
oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım” 

Bizzat Cumhurbaşkanımız Amerika’nın PKK 
uzantısı PYD/YPG terör örgütüne 35 bin TIR dolu-
su silah gönderdiğini açıklamasını hangi dostlukla 
bağdaştıracağız? Trump, Fırat’ın doğusunda petrol 
kuyularının kontrolünü YPG’ye vererek Fırat’ın 
doğusunda PKK/YPG’nin kontrolünde bir özerk 
terör yapılanmasını kurumsallaştırmadı mı?

Trump’ın Rahip Brunson anlaşmazlığında “Türk 
ekonomisini mahvederim” şeklinde Türkiye’yi teh-
dit etmesi ve arkasından ekonomide yaşanan krizi 
unutmak mümkün müdür? 

Yeniçağ yazarı Özcan Yeniçeri’nin tespiti ile, “Baş-

Amerika Seçimlerini Trump Veya Biden’ın Kazanması

Bizim İçin Fark Eder mi?
kan adaylarından Biden, Henry Kissinger’dan son-
raki en güçlü Yahudi Lobisi destekçilerindendir. 
Irak’ı parçalayan ekibin başıdır. Suriye’de SDG’ye 
otorite sağlamak ve sonuçta devletleştirecek bir 
siyaseti savunmaktadır. YPG/PKK’nın yandaşıdır. 
Biden, 30 yıl önce Türkiye’yi, İsrail’in karşısında 
Filistin’in yanında yer aldığı için “Türkiye’nin etra-
fını ateş çemberine çeviririz” diyerek tehdit etmiş 
birisidir. ABD’deki Ermeni tasarısı ile Kıbrıs’taki 
anlaşmazlıklarda Rum yönetimi tarafını destekle-
mesiyle tanınıyor. Dahası Türkiye’de muhalefeti 
destekleyerek iktidarı düşürmek gibi hadsiz he-
sapsız senaryolar içindedir.”

Biden ya da Trump’ın seçimi kazanmasının veya 
kaybetmesinin bizim için bir önemi yoktur. Her 
ikisi de ABD’nin emperyalist politikalarının uy-
gulayıcıları olarak yönetimde yerlerini alacaktır.  
Devlet politikası liderlerin şahsi dostlukları ve 
ahbap çavuş ilişkileri ile değil milletin menfaatle-
ri dikkate alınarak milli bir dış politika esaslarına 
göre yapılmalıdır.

Amerika’da yapılan seçim Amerika 
vatandaşlarından daha çok sanki bizi 
ilgilendiriyor gibi seçimin başından 
sonuna kadar her aşaması bölgelerde-
ki seçim sonuçlarına varıncaya kadar 
naklen yayınları yapıldı. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk 
Merkezi verilerine göre, 2019’un 
temmuz ayında 31.3 milyon olan 
bireysel kredi müşterilerinin sayısı 
2020 Temmuz ayında 33.4 milyon 
kişiye yükselmiş. Bir yılda bireysel 
kredi müşteri sayısı 2.1 milyon kişi 
artmış...

2019 Temmuz ayında 527 milyar TL olan bi-
reysel kredi borçları, 2020 Temmuz’unda 769.2 
milyar TL’ye ulaşmış...

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi 
kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi kre-
diler 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla, bir önceki 
yılın aynı dönemi göre yüzde 39 artarak 3.712 
milyar TL oldu.

Ekonomik kriz, icra dosyalarının artmasına 
da neden oldu. Ülke genelinde açılan icra da-
valarının sayısı 26 milyon 154 bine ulaştı.

Ekonominin Çarkları 
Kredi ile Dönüyor
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Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan’dan ekonomi 
değerlendirmeleri;

“Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında önde 
gelen bir ülke. Ekonomide dünyada bir numarayız. 
Türkiye artık kabına sığmıyor. Çok farklı bir ivme 
yakaladık. 2009’daki küçük sıkıntıyı fazlasıyla tela-
fi ettik.” 11 Mayıs 2018

“Kriz miriz yok. Sakın ha, bunlara inanmayın. 
Hepsi manipülasyon. Bizde kriz filan yok. Evvel Al-
lah, geleceğe güçlenerek yürüyoruz.” 19 Eylül 2018

“Ekonominin sorumlusu benim. Kurlardaki oy-
nama başta Amerika, onların sıkıştırmasıdır ama, 
bu saldırıyı iki gün içinde başarıyla püskürttük.” 
29 Mart 2019

“Ekonomik tuzağı bozduk, ekonomimiz yeniden 
yükselişe geçti” 16 Şubat 2020

“2018 Ağustos ayındaki kur saldırısının önünü 
kurduğumuz mekanizmalarla kestik. Türkiye’nin 
krize gireceğini sananlar hüsrana uğradı.” 4 Tem-
muz 2020

“Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor” 12 Eylül 
2020

“Türkiye faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırıl-
mak isteniyor ama, biz bunların oyunlarını birer 
birer bozuyoruz.” 31 Ekim 2020

“Dünyanın ilk 10’una girmeyi başaraca-
ğız” 10.11.2020

“Bugün Türkiye her alanda gücünü gösterebi-
liyorsa, bunu on sekiz yılda gerçekleştirdiğimiz 
dönüşüme borçluyuz. Yaşadığımız kritik dönemin 
ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet 
olarak fedakârlık yapmaktan, acı da olsa doğru re-
çeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız” 11 Kasım 
2020

Demek ki ekonomimiz anlatıldığı gibi dünyada 
bir numara değilmiş. Yaşadığımız krizi atlatabil-
mek için de acı reçetelere hazırlıklı olmalıymışız. 
Temennimiz acı da olsa reçetelerin doğru yazılma-
sı tesirini zaman geçirmeden göstermesi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Acı Reçeteleri

Ekonomi üst yönetiminde önce mer-
kez Bankası Başkanının değiştirilerek 
yerine Naci Ağbal’ın atanması, ardın-
dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın sosyal medya üzerinden 
affını isteyerek istifa etmesi, bakanlığa 
Lütfi Elvan’ın getirilmesi ekonomi ile 
ilgili söylemlerin değişmesine vesile 
oldu. Ekonomik sıkıntıyı görmeyenler, 
vatandaşın feryatlarına kulak tıkayan-
lar ekonomimizin iyi olduğuna vatan-
daşları inandırmak için her fırsatta 
pembe tablolar çizerek adeta vatanda-
şın aklı ile dalga geçtiler. 

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabil-
mek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak 
devletinin rızasının alınması gerekiyor. Türki-
ye’den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkatey-
ni’nin personeli gemiye helikopterden iniş yapa-
rak bütün dünyanın gözü önünde Türk bayrağına 
karşılık bir haydutluk yapılmıştır. Bu saldırı Tür-
kiye’nin egemenlik haklarına doğrudan bir taar-
ruzdur. Gemi bir nevi o devletin toprağı demektir. 
Dolayısıyla bu alenen bir deniz haydutluğudur. 
Yapılan şey tamamen bir deniz haydutluğudur. 
Bunun iyi niyetle ya da şu veya bu şekilde bir ma-
zeretle kabul edilmesi mümkün değildir.

Akdeniz’de Korsanlık
Türkiye’nin Egemenlik 

Haklarına Saldırıdır

Yunan bir komutanın yönettiği Alman 
savaş gemisi, Libya’ya gıda ve insani 
yardım malzemesi taşıyan Türk gemi-
sine baskın düzenledi. 

Uygulamaktan Kaçınmayacağız



“Millet Partisi Genel Sekreteri Av. Cuma Nacar TRT Haber’de sunuculuğunu 
Cengizhan Cevahiroğlu’nun yaptığı Birinci Sayfa Programı’nda; CHP, İP, SP ve 
HDP arasında yapıldığı iddia edilen Anayasa görüşmeleri anlatılırken bu partile-
rin oluşturdukları ittifakın gayrı meşru ismi olan Millet İttifakı denileceği yerde, 
Millet Partisinin adının zikredilmesi ve aramamıza rağmen yanlışlığın düzeltil-
memesi zihinleri bulandırmaktadır. TRT bir an önce hatasını düzeltmeli diyerek 
şu açıklamayı yaptı:

Millet Partisinden TRT’ye Çağrı:
Zihinleri bulandırmanın; ahlâk, erdem ve dürüstlükle ilgisi olamaz

TRT, Millet Partisi aleyhine 
haksız ve hukuka aykırı şekilde 
yaptığı yayını düzeltmelidir

16.11.2020 günü TRT Haber’de 
sunuculuğunu Cengizhan Ceva-
hiroğlu’nun yaptığı Birinci Sayfa 
Programı’nda, konuklardan Dr. 
Murat Yılmaz-Siyaset Bilimci 
ünvanlı kişinin konuşmasında, 
Saat 21:05’den itibaren; CHP, İP, 
SP ve HDP arasında yapıldığı id-
dia edilen Anayasa görüşmeleri 
anlatılırken bu partilerin oluş-
turdukları ittifakın gayrı meşru 
ismi olan Millet İttifakı denilece-
ği yerde, birkaç kez kamuoyunu 
aldatmaya matuf, yanlış anlaşıl-
malara sebebiyet verecek şekilde 
Millet Partisi denilmiştir.

Yapılan yanlışlığın düzeltilme-
si amacı ile derhal 0533-73152 14 
nolu telefonumdan, Millet Parti-
si Genel Sekreteri sıfatı ile prog-
rama bağlanmak için TRT Ha-
ber’in 444 0 878, 0312 463 46 50, 
0505 756 02 10, 0312 463 48 40 nolu 
telefonları aranmıştır. Ne var ki 
defalarca aramamıza rağmen, 
bir yetkiliye ulaşmak mümkün 
olmamıştır. Telefonlara cevap ve-

ren görevliler kimlik tespiti yap-
tıktan sonra; programın formatı 
gereği, telefonla bağlanmamın 
mümkün olmadığını, ancak ta-
leplerimizin yetkililere iletilece-
ğini tarafımıza bildirilmiştir. Ne 
var ki programda bu yanlışlığın 
düzeltilmesi cihetine gidilme-
miştir. 

Uzunca bir zamandır CHP, İP, 
SP ve HDP arasında yapıldığı id-
dia edilen Anayasa görüşmeleri 
kamuoyunu meşgul etmektedir. 
Anılan partiler arasında böyle 
bir görüşmenin olup olmadığı 
hususu bu partilerin yetkilileri 
tarafından açıklanmıştır. Görüş-
melerin olduğu iddiası tamamen 
bu partilerin ve halkımızın takdi-
rindedir. Ancak Millet Partisi’nin 
hiçbir surette içinde yer almadı-
ğı halde, hataen de olsa isminin 
geçmesi son derece haksız ve 
hukuka aykırı olduğu gibi, izleyi-
cilerin yanlış bilgilendirilmesine 
sebep olduğu açıktır. 

Seçimlerde bu partilerin oluş-
turdukları ittifakın gayrı meşru 
ismi olan Millet İttifakı ismini 
kullanmasının engellenmesi için 

Millet Partisi Genel Başkanı Sa-
yın Aykut EDİBALİ YSK’ya ge-
rekli itirazları yapmış, maalesef 
bu talebi haksız ve hukuka aykırı 
bir şekilde kabul edilmemiştir. 
Aktif olarak faaliyetlerini sür-
düren Millet Partisi’nin isminin 
bu ittifak ismi ile ve oluşturulan 
partilerce kullanılması sonucun-
da Millet Partisi’nin ismi maa-
lesef gasp edilmiştir. YSK da bu 
gaspa sessiz kalmayı tercih et-
miştir. Yanlışlığın halen devam 
ediyor olması bir takım yanlış 
anlamalara ve ifadelere sebep 
olmaktadır. Nitekim konuşma-
cı ünvanında Dr. Yazılı olduğu, 
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politi-
kalar üyesi olmasına rağmen bu 
hatadan (?) kurtulamamıştır. 

Dört partili oluşumu anlatırlar-
ken bu partilerin oluşturdukları 
ittifakın gayrı meşru ismi olan 
Millet İttifakı denileceği yerde, 
birkaç kez kamuoyunu aldatma-
ya matuf, yanlış anlaşılmalara 
sebebiyet verecek şekilde Millet 
Partisi denilmiştir.

Görevi vatandaşlarımızı doğru, 
dürüst ve güvenilir bir şekilde 
bilgilendirmek olan ve bir devlet 
televizyonu olan TRT Haber’in 
objektif ve tarafsız bir biçimde 
yayın yapma zorunluluğu karşı-
sında bu yanlışlığı bir an evvel 
düzeltmesini talep etmek yasal 
ve demokratik hakkımızdır. TRT 
Haber’in de görevidir. Gereğinin 
yapılmasını saygılarımla dile-
rim.”  
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/  H ü s e y i n  T o p t a ş

30 Ekim tarihinde İzmir’de yaşanan 
deprem bir kez daha yüreklerimizi 
yaktı gözyaşlarımız sel oldu aktı. Dep-
remin şiddetinin dahi doğru dürüst 
tespitini yapamadan, resmi kurumların 
birbirlerinden farklı olarak yaptıkları 
ve en sonunda 6.6 da karar kıldıkları 
şiddet dışarıda 7 olarak açıklandı. Dep-
remin şiddetiyle fay hatlarının kırıklığı 
değil de ticari ahlaktaki kırılmaların 
şiddeti gün yüzüne çıktı. Fay hatları-
nın meydana getirdiği hasar bir şekil-
de bertaraf edilebilir de ahlakta mey-
dana gelen hasarların telafisi mümkün 
değildir.

Depremlere Karşı 

Her deprem sonrası günlerce kitle iletişim araçla-
rında uzmanların yaşanan ve beklenen depremler-
le ilgili geniş geniş açıklamaları yayınlanmakta. Bu 
yayınlarla adeta deprem konusunda yediden yet-
mişe herkes uzaktan eğitimini tamamlamış oluyor. 
Uzmanlar, “Türkiye bir deprem ülkesidir. Deprem 
ile yaşamaya alışık olmalıyız” diye devamlı uyarı-
lar yaparlar fakat ne uyarıyı yapanlar ne de uyarıyı 
dinleyenler depremi ciddiye alırlar. 

2020 Yılında Dünyada Yaşanan 
Depremler
Dünyada da depremler oluyor. Hatta 9 şiddetine 

varan depremler oluyor fakat ne yıkılan binalar 
enkaz haline geliyor ne de canlar enkaz altında 
kurtarma ekibi bekliyor. Hayat normal şeklinde 
akmaya devam ediyor. Demek ki deprem öldürmü-
yor depreme karşı tedbirsiz davranmak öldürüyor.

2020 yılında şu ana kadar tüm dünyada 6.5 bü-

Ne Zaman Tedbir Alacağız?
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yüklüğünün üzerinde 22 deprem yaşanmış. Tüm 
bu depremlerde dünyadaki can kaybı 152...

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) veri-
lerine göre 2020 yılında dünyada 6 ve üzeri büyük-
lükte toplam 105 deprem meydana geldi. Bunların 
9 tanesi 7 ve üzeri.

Alaska, Jamaika, Rusya, Meksika, Yeni Zelanda, 
Papua Yeni Gine’de meydana gelen 7 ve üzeri dep-
remlerin sadece 3’ünde ölüm meydana geldi.

Japonya, Şili, Endonezya, Yunanistan, Solomon 
Adaları ve ABD’de gerçekleşen 6.5 ile 6.9 büyüklü-
ğündeki depremlerde hayatını kaybeden hiç kimse 
olmazken Meksika’daki 7.4’lük depremde 10, Pa-
pua Yeni Gine’de 7.0 büyüklüğündeki depremde 
sadece 1 kişi yaşamını yitirdi. İzmir’de ise ölen can-
ların sayısı 114 kişi. 

Depremin şiddeti ve sonucunda meydana gelen 
can kayıpları ortada. Bizden daha şiddetli yaşanan 
depremlerde ölen sayısı neredeyse yok denecek 
kadar azken bizde neden can kayıpları bu kadar 
çok olmaktadır? Her deprem sonrası depreme ha-
zırlıklı olmalıyız diye yetkili yetkisiz o kadar ko-
nuşma yapılıyor da depremlere neden hazırlıksız 
yakalanıyoruz? Deprem öldürmez tedbirsizlik öl-
dürür diye ahkam kesiyoruz da bu tedbirler neden 
alınmadı diye niçin sorgulamıyoruz? Olayın ciddi-
yetini kavramak için daha kaç deprem yaşamamız 
gerekecek? Depremlere karşı sloganlar üretmeye-
lim de tedbirleri uygulamaya geçirelim.

Kim Doğru Söylüyor?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şu id-

diada bulunuyor:

“Belediyeler İzmir’de on bir binin üzerinde bi-
nayı denetlemiş, Bayraklı’da yıkılan üç bina dahil. 
Bayraklı’da 208 çürük bina tespit edilmiş ve tutu-
lan raporlar Çevre Bakanlığı’na bildirilmiş. Rapor-
lar ilgili yerlere iletildiği halde, gereği neden yapıl-
madı?..”

Seyit Torun’un bu iddiasına karşı, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum tam tersini söylüyor:

“Bu binalara ilişkin başvuru olduğu söyleniyor 
ancak, böyle bir başvuru yok. Olsaydı, gereğini ya-
pardık. Bugün bunları tartışmanın zamanı değil, 
vatandaşlarımız enkaz altında. Birlik ve beraberli-
ğimizi koruyalım.”

Bunları bugün tartışmayalım da ne zaman tartışa-
cağız? İmara uygun olmayan yerlere imar verenler, 
inşaatları gerektiği gibi kontrol etmeyenler, siyasi 
ikballeri uğruna rant çetelerine ses çıkarmayanlar 
suçlu değil de devlete güvenerek orada oturanlar 
mı suçlu? Depremden önce binalar oturmaya uy-
gun değil diye rapor düzenleyenler neden vatan-

daşların orada oturmalarına müsaade ediyorlar? 
Kanun açık, 60 gün içinde boşaltmaları gerekiyor 
boşaltmazlarsa 90 gün sonra kolluk kuvvetleri 
nezaretinde binaların boşaltılması gerekiyor. Or-
talıkta rapor var ama uygulayan yok. Uygun de-
ğilse neden oturmalarına müsaade ediyorsunuz? 
Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin 
giderileceği, evlerinin yapılacağı kira yardımın-
dan taşınma ve inşaatlarına kadar her türlü destek 
açıklaması yapılıyor. Deprem sonrası yapılacağı 
söylenen bu yardımlar depremden önce yapılamaz 
mıydı?  

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan deprem son-
rası yaptığı konuşmada; “Vesayetçi zihniyetin en 
çok ihmal ettiği alanlardan biri de, afetlere daya-
nıklı yapı inşaatıdır” diyerek kendisinden önceki 
iktidarlara gönderme yapıyor. 20 yıldır iktidarda 
icraatın başında olanların şikayetçi olma hakları 
var mıdır? 

Kaçak Yapılar İmar Affı İle 
Ruhsatlandırıldı
2018 yılında çıkarılan kaçak yapıların ruhsatlan-

dırılması için çıkarılan “imar affı” ile ilgili bir ka-
nun var. Mecliste bulunan partilerin ortak oyları 
ile meclisten geçen yasa sonrası 10 milyon civarın-
da kaçak yapı için müracaat yapıldı. Müracaat ya-
panların beyanları dikkate alınarak hiçbir denetim 
yapılmadan bu binalara “Yapı Kayıt Belgesi” veril-
di. Ruhsat alınan binaların kullanıma uygun olup 
olmadığının kontrolü yapılmadı. Ruhsatlandırılan 
binanın afete uygun olmaması halinde sorumlu-
sunun bina sahibinde olduğu belirtilerek ruhsat 
verenler sorumluluktan kurtulmuş oldular.  

İmar affı için devlet tarafından yaptırılan kamu 
spotu televizyonlarda yayınlanarak kaçak yapılar 
için devletin barış çağrısı yapıldı. 

Hasan bey anlatıyor:

Devletten size müjde!..

Devletten vatandaşa uzanan şefkat eli

Devlet vatandaşı ile helalleşecek…

Hemen internetten e-devlete başvurun ‘yapı ka-
yıt belgesi’ni alın!..

TMMOB tarafından hazırlanan birçok raporda, 
imar aflarının kalıcı olduğunu, kaçak yapılaşma-
yı ve kamu arazilerinin işgallerini özendirdiğini, 
bu yolla deprem kuşağındaki Türkiye’de güvenli 
olmayan binaların inşa edildiğine dikkati çektiler. 
Ama bu uyarıları dikkate alan olmadı.

Barış sağlanırken gerekli kontroller yapılsa, Tür-
kiye’nin büyük bölümünün fay hatları üzerinde 
bulunduğu dikkate alınsa ve uygun olanlara yapı 
kayıt belgesi verilse belki bugün yaşadığımız acıla-
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rımız bu kadar olmazdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
katıldığı canlı yayında yıkılan bütün binalarla ilgili 
yaptıkları tespitleri paylaştı.

Soyer, tamamı 92 ile 99 yılları arasında ruhsatlan-
dırılmış yapıların ticarethaneye çevrilmiş zemin 
katlarında kolon kesmek gibi deformasyonların 
tespit edildiğini söyledi.

“99 yılında yapılmış olan ruhsat almış yapılarla 
ilgili mutlaka yeni bir düzenlemeye, yasal düzenle-
meye ihtiyaç var” diyen Soyer, şu ifadeleri kullandı: 
“Biz ihbar gelmeden 99 yılından önce ruhsat almış 
yapılarla ilgili yapı deformasyonu olup olmadığına 
dair bir tespit yapma yetkisine sahip değiliz. 

Acilen Alınması Gereken Tedbirler;
Birinci derece deprem bölgelerinde binaların en-

vanteri çıkarılarak yapı güvenliği, yapı kalitesi tes-
piti yapılmalıdır.

Çok katlı binalarda bulunan asansörler için gös-
terilen hassasiyet yapılarımız için de acilen uygu-
lamaya geçilmelidir.

Bina altlarında bulunan işyerleri başta olmak 

üzere zemin katlarda kolon kontrolleri yapılmalı-
dır.

Bina girişlerine bina kimlik kartları mecburiyeti 
getirilmelidir; Binanın yapılış tarihi, ruhsat tarihi, 
depreme dayanıklılık bilgisi… 

Depreme karşı hazırlığı enkaz kaldırma faaliyeti 
olarak değil, enkaza sebebiyet vermeyecek tedbir-
leri almak olarak görmeliyiz. 

Her konuda olduğu gibi çözümü bilimde arama-
lıyız. İçerisinde inşaat mühendisleri, mimarlar, je-
ologlar gibi uzmanlardan müteşekkil bir “Deprem 
Bilim Kurulu” oluşturulması ve bu kurulun ortak 
akılla bir çözüm programı geliştirmesi gerekir. 
Deprem sonrası TV ekranlarında konuşulup ha-
vada uçuşan fikirler yerine, donanımlı insanların 
bilimsel çözümlerine ihtiyacımız olduğu açıktır.   
Dünyada deprem sorununu başarıyla çözmüş Ja-
ponya gibi ülkeleri başarıya götüren kılavuzun bi-
lim olduğu unutulmamalıdır.

Depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. 
Bu depremden ders alarak bir daha acılar yaşama-
mayı temenni ediyoruz.
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/  D r .  K a d i r  Ç e t i n

Bugünlerde bir sivil toplum örgütünün 
çalışmalarına aktif olarak destek ve-
ren, yaşına rağmen oldukça hareketli, 
çevresinde heyecan ve yaşama sevinci 
uyandıran Ayhan öğretmen, bir şair-
le öğrencilerini parkta buluşturmak 
zorunda kaldığını söylerken, yüzünden 
bir şeylerin sıkıntısını çektiği anlaşı-
lıyordu. Öğrencilerinin, bir yazar veya 
şairle okulda buluşmasından daha 
doğal ne olabilirdi ki? Ama garip-
liğe bakın ki öğrenciler, bir sanatçı 
ile okulda buluşamıyor ancak parkta 
buluşabiliyordu. 

Bırak Hocam Bu Tür İşleri!
Olayın detayını merak eden Erçetin merakını 

gidermek için Ayhan Bey’den öğrencilerle neden 
parkta buluştuklarını ayrıntılarıyla anlatmasını 
rica etti. Bir öğretmen olarak, eğitim yöneticileri 
ile yaşadıkları olumsuzlukların ve özellikle öğren-
cilerini bir şairle okul yerine parkta buluşturmak 
zorunda kaldığı o günlerin sıkıntısı yüzüne yansı-
yan Ayhan öğretmen başladı anlatmaya:

-90’lı yıllardı. Öğretmenliğimin en verimli yılla-
rıydı. Okulum Ankara’nın başarılı okulları arasın-
da sayılıyordu. Türkiye’nin tanıdığı, değer verdiği, 
sevdiği ve özellikle şairliği ile önde gelen bir sanat 
adamı ile dost olmanın getirdiği avantajı değerlen-
dirmek istedim. Öğrencilerin; sanata ve sanatçıya 
olan ilgilerini pratiğe dökmenin, bir sanat insanı 
ile ilgili meraklarını gidermenin, sanata olan ilgi-
lerini artırmanın ve hele Türkçe kitabında yer alan 
bir şiiri işlerken, onun şairi ile öğrencileri buluş-
turmanın çok önemli olduğunu düşünmüştüm. Bu 
düşüncemi hayata geçirmek üzere öğrencilerim, 
eşi Süheyla hanımefendi -Gazi Eğitimden hocam- 
ve Türkçe ders kitabında “Sivas Yollarında” şiirine 
yer verilen şair, yazar ve sanatçı dostum Cahit Ku-
lebi ile buluşsunlar; genel olarak şiir ve özelde ise 
Türkçe kitabında yer alan bu şiiri üzerine sohbet 
etsinler istedim. Düşüncemi bir görüşmemizde 
Cahit Bey’e açtım ve bu konuda vakit ayırıp ayı-
ramayacağını sordum. Eğitimin içinde bulunmuş, 
yıllarca da Bakanlık Müfettişliği yapmış olan şair 
dostum, bana öğrencilerle okulda buluşmak için 
konunun izin safhasının hâlledilmesini istedi. Bu-
nun üzerine Türkçe öğretmeni olarak bu konudaki 
izin isteğimi okul müdürlüğüne bir dilekçe ile bil-
dirdim. Dilekçemde, Cahit Kulebi’nin “Sivas Yol-
larında” isimli Türkçe kitabındaki şiirini işlerken, 
şairi sınıfa davet ederek dersi birlikte işlemenin 
mümkün olup olamayacağının tarafıma bildiril-
mesini istemiştim.  Aradan bir hafta geçtiği hâlde 
okul idaresinden dilekçeme bir cevap gelmeyince 
dilekçemin akıbetini okul müdürüne bizzat sor-
dum. Okul Müdürü: “Biz bu konuda izin vermeye 
yetkili değiliz. Onun için dilekçeyi bir üst yazı ile 
okulumuzun bağlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü (MEM)’ne gönderdik ve oranın izin 
vermesini bekliyoruz.” dedi. Bunun üzerine ben, 
okulun yazdığı yazının tarih ve sayısını alıp ilçe 
MEM’e gittim. İlçe MEM’deki yetkililer, izin ver-
me yetkisinin kendilerini aştığını onun için bir 
üst yazı ile dilekçeyi ve okulun yazısını il MEM’e 
gönderdiklerini söylediler. Ben de aynı şekilde ilçe 
MEM’in gönderdiği yazının tarih ve sayısını alarak 
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il MEM’e gittim. İl’de konu ile ilgili Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısına durumu anlattığımda Müdür 
Yardımcısı: “Haa… Şu, ‘Sivas Yollarında’ şiirinin 
yazarının sınıfa davet edilmesi konusundaki dilek-
çe mi? Biz onu olumlu bulmuyoruz. Siz Ankara’da 
görev yapıyorsunuz. Sivas şiirinin Ankara ile ilgisi 
nedir de yazarını sınıfa davet ediyorsunuz? Kusura 
bakmayın bu konuya olumlu bakmıyoruz ve izin 
vermeyeceğiz. Olmaz hocam öyle, Sivas’la Anka-
ra’da öğrenim gören çocuğun ne ilgisi var. Sonra 
her önüne gelen yok şair, yok yazar diye okullara 
bu insanları sokarsa ortalık toz duman olur. Siz 
derslerinizi yapın, ne yapacaksınız şairi okula ge-
tirip de… Çocuklar üstelik son sınıf öğrencileri 
imiş… Bir üst öğrenim kurumunun sınavına hazır-
lık yapsınlar. Bırak hocam bu tür işleri… Bunlarla 
bizi meşgul etmeyin!..” diyerek bir yığın cümleyle 
bana nasihatte bulundu. 

Erçetin:
-Sizin tepkiniz ne oldu?

Ayhan Bey:
-Tabi bu durum karşısında ben, nezaket kuralları 

çerçevesinde, normal bir öğretmenin göstereceği 
tepkiyi veren cümlelerimle amirime tepkimi gös-
terdim. Hatta şu cümleyi de kurduğumu hatırlıyo-
rum. “Sayın müdürüm, ben okulun Türkçe öğret-
meniyim. Türkçe ders kitabımızda yer alan “Sivas 
Yollarında” konulu şiirin Ankara ile ilgili olup ol-
maması değil, işin biz edebî yönüyle ilgiliyiz. Ben 
Cahit Bey’i, herhangi bir şair olduğu için değil, 
ders kitabımızda şiiri yer alan bir şair olduğu için, 
bu şiiri işleyeceğimiz derse davet etmek istiyorum. 
Şairimiz; şiirini sınıfta kendisi okusun, şiiri yazar-
ken neler hissettiğini kendisi anlatsın, istiyorum. 
Öğrencilerim de bunları bizzat şairin ağzından 
dinlesinler, sorular sorsunlar, cevaplar alsınlar, 
istiyorum. Bu insanlar, yani şairler, yazarlar öyle 
ortalık yerlerde, sokaklarda yığınla gezen sıradan 
insanlar değiller. Bunlar özel insanlar. Öğrencile-
rim, bu özel insanların şairliklerinden, yazarlık-
larından ilham alsınlar isterim. Bugüne kadar bir 
şairle bir yazarla karşılaşmayan çocuklar, böyle bir 
sohbeti ömürleri boyunca unutamaz. Belki alacak-
ları bir kıvılcımla içlerinden, kim bilir, ne şairler, 
ne yazarlar çıkar bu çocukların…” diyerek müdür 
yardımcısını ikna etmeye çalıştımsa da başarama-
dım.

Erçetin:
-Müdür Yardımcısının, “Sivas Yollarında şiiri ile 

Ankara’da okuyan öğrencilerin ilgisi nedir?” soru-
su çok ilginç… İşte size okuduğunu anlamayan ne-
sillerden bir örnek… Ayhan Bey, merak ettim sonra 
neler oldu?

-İzin dilekçeme olumsuz cevap alışımın üzerin-
den yaklaşık bir ay geçmişti. O arada ilimize yeni 

bir Millî Eğitim Müdürü atanmıştı. Yeni İl Millî 
Eğitim Müdürü, bütün branş öğretmenleri ile ayrı 
ayrı toplantılar yaparak öğretmenlerin sorunla-
rını dinliyordu. Türkçe öğretmenleri ile yaptığı 
toplantıda konuşmasının bir yerinde öğrencileri 
sanatçılarla, şairlerle ve yazarlarla buluşturma-
nın önemine işaret eden bir cümle kurdu. Ardın-
dan, çocuklara şiiri sevdirmemizi, onları şairlerle 
tanıştırmamızı, şairler yetiştirmemizi söyleyerek 
Mehmet Emin Yurdakul’u örnek gösterdi ve onun, 
“Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet/ Seven-
leri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir” dizelerini 
okudu. Bunun üzerine, ben bulunduğum yerden 
el kaldırarak söz aldım. “Biz de aynen öyle yap-
mak istiyoruz ama izin vermiyorsunuz!” diyerek 
yaşadığım olayı kısaca anlattım. Millî Eğitim Mü-
dürü, “Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Şairlerle, 
yazarlarla ve bilim insanları ile öğrencileri buluş-
turma konusuna izin vermeme diye bir şey olmaz, 
olamaz. Biz öğrencilerimizi onlara model olacak 
bilim ve sanat insanları ile buluşturmak istiyoruz. 
Bu konu çok önemli ve herkesin de önemsemesini 
istiyorum. Toplantı sonunda gelin de konuyu görü-
şelim.” dedi. Toplantı sona erdiğinde yanına gittim 
ve konunun detayını anlattım. Bunun üzerine Mil-
lî Eğitim Müdürü bana: “O müdür yardımcısına 
gidin ve benim gönderdiğimi söyleyerek izin yazı-
sını elden size vermesini söyleyin. Bunun benim 
talimatım olduğunu bildirin.” dedi. Bunun üzerine 
aynı gün Millî Eğitim Müdür yardımcısına gittim 
ve İl Millî Eğitim Müdürü ile görüştüğümü söy-
leyerek Müdürün talimatını ilettim. Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı, emir gereği olumlu bir yanıt 
vermek yerine bana: “Biz, sizin o dilekçenize olum-
suz yanıt vermişiz, şimdi aynı dilekçeye farklı bir 
yanıt veremeyiz. Siz okula yeniden dilekçe verin 
ve o dilekçe ilçe yoluyla bize gelsin. Biz ona tekrar 
yanıt verelim.” dedi. Ardından da; “Ben bu konuya 
sıcak bakmıyorum. Türkçe öğretmenleri şairleri, 
resim öğretmenleri ressamları, müzik öğretmen-
leri bestecileri derse sokmaya kalkarsa okulların 
hâli ne olur? Ortalık tozdan dumandan geçilmez. 
Yok, Şair getirip çocuklarla görüştürmek, yok bilim 
adamı getirmek… Geçin bunları hocam! Siz müf-
redatı bitirmeye bakın ve çocukları üniversiteye 
hazırlayın! Ben Müdür Beyle bu konuyu görüşe-
ceğim ve çekincelerimi anlatacağım… Dilekçeniz 
gelince Sayın Müdürümüzün imzası ile cevabını 
yazarız.”  diye ekledi.

Erçetin:
- Millî Eğitim Müdürünün talimatı yerine gelme-

di ve sizi başından savdı…

Ayhan Bey:
-Evet… Ben tabi döndüm geldim ve Millî Eğitim 

Müdürüne konuyu aynen arz ettim. Yardımcınız 
sizin emrinizi yerine getirmiyor diyerek şikâyetimi 



1 3
 / Toplum / 1321

bildirdim. Tabi Müdür Bey, talimatının yerine geti-
rilmeyişinden duyduğu mahcubiyeti yüzüne yan-
sımış vaziyette bana; “Tamam, anlaşıldı Hocam! 
Şimdi siz gidin okulunuzdan izin isteğinizi bildi-
ren dilekçenizi bize gönderin… Ben konuyla ilgile-
neceğim, merak etmeyin!” diyerek beni gönderdi.

Erçetin:
-Okula yeniden dilekçe mi verdiniz?

Ayhan Bey:
-Evet, yeniden okula dilekçe verdim. Okul, İlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Mü-
dürlüğü de İl Millî Eğitim Müdürlüğüne izin istek 
yazısını gönderdi. Tabi haftalar geçti bizim dilekçe-
ye cevap gelmedi.

Erçetin:
-Peki, müfredat gereği “Sivas Yollarında” şiiri işle-

miş olmanız gerekir...

Ayhan Bey:
-Tabi işin o boyutu da var. Ben izin konusunda 

umudumu kesmiştim ve dostum olan Şaire duru-
mu anlattım. Bunun üzerine Cahit Beyle birlikte 
öğrencilerle buluşmak üzere bir çözüm ürettik. 
Parkta buluşacaktık. 

Erçetin:
-Anadolu’da güzel bir söz dolaşır, “Avcı nece yol 

bilir, tavşan onca yol bilir.”diye… 

Ayhan Bey:
-Evet, aynen öyle… Öğrencilere bu izin duru-

munu anlatarak Şairle okulumuzun yakınındaki 
parkta buluşacağımızı söyledim. Bir hafta sonu 
Cahit Bey ve öğrencilerimiz parkta buluşmak 
üzere sözleştik. Üç şubenin bütün öğrencilerini 
şairimizle okul yerine parkta buluşturdum. Ge-
rek öğrenciler gerekse dostum Şair Cahit Bey bu 
buluşmadan büyük keyif aldılar. Öğrenciler, me-
rak ettikleri hususları doğrudan Şaire sordular. 
O da bu soruları içtenlikle cevaplandırdı. “Sivas 
Yollarında” şiirini kendi sesinden dinledik ve o 
şiiri yazarken yaşadığı duygu yoğunluğunu, şiirin 
hikâyesini (arka planı) öğrencilerimizle paylaştı. 
Öğrenciler, Şair Cahit Bey’i pür dikkat dinlediler. 
Şiirin hikâyesini Şairin kendisinden dinlemek ayrı 
bir zenginlik kattı sohbete. Hatta parkta bu duru-
mu gören vatandaşlardan bazıları, Şairi ve öğren-
cilerin sorularını merak ederek sohbete katılanlar 
oldu. Cahit Bey konuşmasının bir yerinde; “Gör-
düğüm ve izlediğim kadarıyla, öğrenci, öğretmen 
ve velilerin -eğitimin tüm paydaşlarının- okulla il-
gili ciddi sorunları ve kaygıları bulunuyor. Okullar, 
çevreye yaşama sevinci, yaşam zenginliği katmalı. 
Okullarımız, insanımıza kitap okuma alışkanlığı 
ve birlikte yaşama ahlakı (etiği), işbirliği hâlinde 
üretme, dayanışma ve paylaşma anlayışı kazandır-
malıdır. Öğrenci, veli, öğretmen herkes hem sistem 

anarşisi, eşitsizlik ve adaletsizliklerle hem de sınav 
derdiyle uğraşıyor. Okullarımızda ve üniversitele-
rimizde gençler keşif yapma, özgür olarak sanatla 
(resim, müzik, şiir, nesir vb.) uğraşma, araştırma, 
sorgulama, bilim yapma zevkini tatmalıdırlar. An-
cak bu şekilde Atatürk’ün gösterdiği “Muasır me-
deniyetler seviyesine çıkma.” hedefinde başarıyı 
yakalayabiliriz. Eğitimi sadece meslek kazanma 
ve işe girme aracı olarak görmemeliyiz.” dedi. Bu 
ifadeleri bana oldukça manidar geldi. Aynı şekilde, 
çevre kirliliği,  trafik terörü gibi hayata doğrudan 
dokunan konulara da kısa kısa değinen Şairimi-
zin, öğrenciler tarafından merak ve heyecanla soru 
yağmuruna tutulduğunu görmek bir öğretmen 
olarak beni son derece memnun etti… 

Erçetin:
-Okul yöneticilerinden biri ya da öğrencilerin 

şairlerle buluşmasına sıcak bakmadığını söyleyen 
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı da olsaydı yanınız-
da daha iyi olurdu. En azından bir şairin öğrenci 
yemediğini(!) görürlerdi. 

Ayhan öğretmen, bu söze gülümsedi ardından:
- Keşke, öğrencilerimizi şairimizle okulumuzda 

buluşturabilmiş olsaydık. Her şey daha derli top-
lu ve bütün öğrencilerin katılımıyla daha verimli 
bir buluşma ve sohbet gerçekleşir, okulda öğren-
me ortamı daha bir zenginleşirdi.  Ancak ufuksuz, 
niteliksiz ve basiretsiz eğitim yöneticilerinin yü-
zünden bu mümkün olmadı, olamadı. Şairimizle 
parkta buluşmamızın üzerinden bir hafta gibi bir 
süre geçmişti ki okula verdiğim ikinci izin dilekçe-
me cevap geldi. İl Millî Eğitim Müdürü’nün imzası 
olan yazıda isteğime olumlu cevap verilmişti. Öğ-
rencilerin; şair, yazar ve bilim insanları ile okulda 
buluşmalarına iznin verildiği, okul idaresince tara-
fıma bildirilmişti. 

Emekli öğretmen Ayhan Bey anlattıklarında san-
ki o anları yaşayarak olaya ne kadar üzüldüğünü 
belli ediyordu…

Olayı hayretle dinleyen Erçetin ise günlüğüne 
bu olayla ilgili düşeceği notu için şu cümleleri ku-
ruyordu kafasından: “Bütün bu yaşananlar karşı-
sında insan; eğitim yöneticileri arasında bu denli 
ufuksuz, yetersiz ve niteliksiz kişilerin olmasının 
öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ne büyük 
bir talihsizlik olduğunu düşünmeden edemiyor. 
Böyle gölgesinden korkan, pimpirikli, okuduğunu 
anlamayan okul müdürü, ilçe ve il eğitim yönetici-
leri ile bu ülke gelişmiş ülkelerle ve hatta dünya ile 
yarışacak nesilleri nasıl yetiştirecek? Bu sorunun 
cevabını ben bilmiyorum, bilen de varsa susmasın, 
söylesin!”
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/  M u s t a f a  D e m i r Osmanlı yenilmiş sayıldığından, Anadolu’yu işga-
le Fransa da dahil olur. Önceleri, bizdeki azınlığı 
gizli destekleyen Fransa, sonra desteğini gizlemez. 
Anadolu’nun birçok bölgesinde, Ermenilerin kat-
liamlar yapmasına göz yumar. Fransa, Ruslar gibi 
onları silahlandırır, kışkırtır ve destekler. Adana ve 
Maraş’ı da işgal ederler. 1921’de imzalanan Ankara 
Antlaşması, yeni ilişkilere temel olur.

Özet Halinde Fransa ile Sorunlarımız…
Yıllar, yılları kovalar, gizli ve açık sorunlar devam 

eder. 1980’li yıllarda Ermeni Gizli Ordusu ASALA, 
Türk diplomatlarını hedef alırken Fransa, terör 
eylemlerine göz yumar. Bu da gerginlik oluşturur. 
Saldırılar sonucu birçok diplomatımız şehit edilir. 
2000’li yılların başından bu yana ise sözde Ermeni 
soykırımı iddiasını başlatırlar. Kendilerinin yaptığı 
Cezayir’deki soykırımlara rağmen…

Fransa 2001’den sonra sürdürdüğü Ermeni ‹soy-
kırım’ iddialarını, 2011 yılında ise Fransa Parla-
mentosu 1915 Ermeni soykırım inkarını suç saya-
cak yasa teklifini meclise sunmuş ve kabul etmiştir. 
Fakat bazı Fransız senatörler bu tasarıyı Fransa 
Anayasa Mahkemesi’ne götürmüş ve Tasarı, Fran-
sa’daki ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 
mahkeme tarafından iptal edilmiştir. 

Netice olarak; “Ey Ermeni, Gör Beni, 
Korurum Seni!” Diyen bir Fransa vardır!
Yaklaşık 700 bin Ermeni’nin yaşadığı tahmin edi-

len Fransa, 2019’da 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını 
Anma Günü” olarak kabul ederken ülkelerinde ya-
şayan 800 bin Türk kökenli vatandaşı ve 5 milyon 
Müslüman’ı yok sayar ama 700 bin Ermeni’yi ön-
celer. Bu da önemli bir anlaşmazlık konusu. Diğer 
anlaşmazlık konusu ise PKK sorunudur. Fransa, 
geçmişten günümüze, bu terör örgütünün ülke-
sinde faaliyetine izin verir. Bu sorun, Fransa eski 
Cumhurbaşkanı F. Mitterand (1981-1995) dönemin-
de bölücü teröre verdiği açık destekle başlamıştı. 
Günümüzde de PKK terör kolu olan PYD-YPG ile 
yağlı ballıdırlar. Türkiye’yi hedef alan terör örgüt-
leriyle bir hami gibi ilgilenirken Irak, İran, Suri-
ye’deki uzantılarıyla destek için politika yürütmesi 
de dikkat çekicidir.

1995-2007 yılları J. Chirac dönemidir. Türkiye’yi 
ziyaret etmeyen tek Fransız başkanıdır. Chirac, 

Fransa ile İlişkiler 

Türk-Fransız ilişkileri 16. yüzyıl başla-
rına dayanır. Şarlken’in Fransa Kralı 
Fransuva’yı esir alması sonucu anne-
sinin, Osmanlı’dan yardım istemesi ile 
diplomatik ilişkiler başlar. 

Ardından Osmanlı, Fransa’ya ticari ay-
rıcalıklar tanır ve en ayrıcalıklı devlet 
konumuna gelir. Bu bir Osmanlı’nın 
denge politikasıdır. Kapitülasyon, an-
laşan padişahın ölümüne kadar geçer-
liydi.   Kapitülasyonun veriliş nedeni, 
Avrupa’daki Hıristiyan birliğini boz-
maktı.  

İkili iyi ilişkiler, III. Selim dönemine kadar sü-
rer. Ancak F. Devriminden sonra, Napolyon Bo-
napart’ın Mısır üzerindeki emelleri, ilişkilerinin 
bozulmasına yol açar. Mısır’ı ele geçiremezler ve 
Osmanlı ile 1801 yılında El-Ariş Antlaşması’nı im-
zalarlar. İlişkiler tekrar düzelir. Napolyon Savaşları 
sırasında, Osmanlı, İngiliz ve Ruslara karşı Fransız-
ların yanında yer alır. F. Devrimden Türkler de et-
kilenir, milliyetçilik anlayışları doğar. Osmanlı’nın 
millet anlayışından uzaklaşır. 19. yy’ da Osmanlı 
aydını için Fransa, önemli ilham kaynağı olur.

I. Dünya Savaşı’nda, farklı cephelerde savaşırız. 

Dünden Bugüne 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://tr.wikipedia.org/wiki/16._y%C3%BCzy%C4%B1l
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Earlken
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Fran%C3%A7ois_(Fransa)
https://tr.wikipedia.org/wiki/III._Selim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Devrimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Napolyon_Bonapart
https://tr.wikipedia.org/wiki/Napolyon_Bonapart
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/El-Ari%C5%9F_Antla%C5%9Fmas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Napolyon_Sava%C5%9Flar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilizler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ruslar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/19._y%C3%BCzy%C4%B1l
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
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2006’da Ermenistan resmi ziyaretinde, ‘Türki-
ye’nin AB’ye üyeliği için Ermeni soykırımını tanı-
malıdır’ demiştir. 

Son Fransa Cumhurbaşkanı Macron’ un Türki-
ye’ye karşı izlediği karşıtlık politikasının nedenleri 
arasında Ermeni ve Kürt sorunları, AB üyelik so-
runu, Doğu Akdeniz sorunu, Yunan tarafgirliği, İs-
lam düşmanlığı gibi sorunlar vardır. Göreve geldi-
ği 2017’dan beri uluslararası ilişkilerde Fransa’nın 
oyun kurucu pozisyonda olmasını, AB içinde bas-
kın devlet ve bölgesel konularda politika belirleyi-
ci ülke pozisyonuna ulaşmayı hedefliyor. 2019’da 
‘NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini’ söy-
ler. ABD ile NATO müttefikleri arasında bir ko-
ordinasyon eksikliği olduğunu dile getirir. Kasım 
2018’de ise Macron, AB Ordusu’nun kurulmasını 
önererek bir nevi NATO’dan vazgeçilmesini talep 
eder. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’da aktif 
rol almasını, nüfuz alanına bir tehdit olarak algı-
lıyor.  

E. Macron son günlerde daha çok Türkiye ve 
İslam karşıtı söylemlerini sıklaştırmıştır. Bu ko-
nudaki gerilim, belirli aralıklarla devam ettiği de 
söylenebilir. Bu bir fikir özgürlüğü değil, mukad-
deslere hücumdur. Konunun arka planında Fran-
sa’nın uluslararası ilişkilerde, Avrupa Birliği içinde 
(Almanya’ya rağmen) lider devlet olma isteği yatı-
yor.  

Yaşanan Son Olaylar…
Peygamber Efendimize yönelik Charlie Hebdo 

dergisinde çizilen hakaret karikatürlerinin yayın-
lanması herkesin malumudur. Fransa’da 47 yaşın-
daki öğretmen Samuel Paty’nin Hz. Muhammed 
ile alay eden bir karikatürü sınıfta göstermesinin 
sonrası günlerde Paris dışında başının kesilip öl-
dürülmesi, uluslararası kamuoyunun gündemine 
oturdu. Bu ölüm ölümü Fransa’yı sözde yasa boğ-
du. Türkiye’den de destek, kınama ve taziyenin 
beklendiği ifade edildi. Ancak karşılığını bulama-
dı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’daki bazı kent-
lerde kamu binalarına hakaret karikatürünün yan-
sıtılmasına ilişkin sert mesajlar verdi. Erdoğan, 
“Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla 
derdi nedir? Macron’un zihinsel noktada bir te-
daviye ihtiyacı var. Öncelikle akli noktada kontrol 
gerekli” dedi. Fransa elçisini ülkesine çağırdı.  

E. Macron da öldürülen öğretmen S. Paty’nin 
cenaze töreninde ‘özgürlükleri savunmaya devam 
edeceklerini, Hz. Muhammed’e hakaret eden ka-
rikatürlerden vazgeçmeyeceklerini’ dile getirdi. 
Erdoğan ise, ‘Avrupa faşizminin yeni seviyesi’ diye 
karşılık verdi.’

Erdoğan, “Nasıl ki Fransa Türk malı almayın di-

yorsa, ben de milletime sakın Fransız markalarını 
satın almayın diyorum” dedi. Erdoğan-Macron ge-
rilimi İngiliz Gazetesi Guardian, dünya haberleri 
sayfasında akis buldu. Patrick Wintour, “Tartışma-
yı sürdürmek ikisinin de işine geliyor” diye yoru-
munu yaptı. 

Genel Değerlendirme ve Sonuçlardan 
Anlamamız Gerekenler
Söv Fransa söv, döv Fransa döv mü diyelim? Haşa! 

Ama hasımlık yapanın yumruğu, dostun merha-
met eli gibi uyandırıcıdır derler. Sen Fransa, kendi-
ni senin gibi nankörlerin merhametine terk etmiş 
biz zavallıları döv. Döv ki, soykırımı iftiranla, terö-
re payandalığınla, peygamberimize hakaret çapul-
culuğunla milletimin aklı başına gelsin. Kendini 
kurtarmamış Müslümanın sana teslimiyetini, aczi-
yetini ve ahmaklığını gösterene vur tokadı. Vur ki; 
Bilge Kağan’dan, Alpaslan’dan, Osman Gazi ‘den, 
M. Kemal’den ve ebedî kurtuluşun yolunu inşa 
etmiş Hz. Peygamber mirasından unuttuğumuz 
değerler bizde uyansın ve yükselsin. Bize Müslü-
man Türklüğümüzü, talan edilip saptırılan tarihi 
mirasımızı hatırlatsın.                                             

Biz içimizdeki Fransaları, birleşik güçleri söküp 
atmadan sadece gölgeye yumruk sallamış olacağız. 
Gırtlağına kadar çağdaş sömürge olmaya arzulu 
bir hal ile, kendi kültür mirasından habersiz bir 
cehaletle, bu tokatları belki de hak ediyoruz. Tah-
kimle, düşman tahakkümünü kanun güvencesine 
kavuşturmuş biziz! Bunu sağlayan meclis aritme-
tiğini sağlayan kitlelerin de yaptıklarını gözden ge-
çirme vaktidir.  

Birliği içine sığınarak huzur ve zenginlik bul-
mayı umduğumuz AB çatısı altında, bugün 
birinci sınıf besleme insan kimdir biliyor mu-
sunuz? Ülkemize ihanet edip, oralara kaçıp sığı-
nanlardır! Hainlerimizi bal-kaymakla besleyen, 
süsleyen ve bize göndermeler yapan onlardır. 
Varlıklarını; talana, sömürüye, yalana ve zulme 
adayan bir kültür ve bu değerlerin oluşturdu-
ğu milletler topluluğuna sığınmak, bir gaflet-
tir, utançtır. TC’ nin kuruluş ilkelerine terstir.                                                                                                       
Kurtuluş; yerli bir çabayı, fikir ve değer unsurlarını 
gerektirir. Bizi millet yapan değerler üzerinde kal-
kınmamızı sağlayacak, fikir ve projeleri yönetenle-
rimiz terk-i diyar edince, zulmün bakiyesi üzerine 
maddi bir değeri inşa eden hasımlarımızın küllük-
lerine gömülürüz. Onların bahşişleri ile millet kal-
ma, özgür olma şansımız da imkânımız da yoktur. 

Şark Meselesi Bizim Unuttuğumuzdur…
Kavga inşa etmenin beyanları değil, kendimizle 

barışmanın çağrısıdır söylediklerimiz... Kendimizi 
inşa etmemizin mecburi gerek ve gerekçeleri bizim 
için hayatidir. Savaş, kavga; arzuların, temennile-
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rin en kötüsüdür. Ama alanı, imkânı, yöntemi çağa 
uydurulmuş Şark Meselesinin ideallerine kaynak-
lık yapan yapılanmalara karşı da ancak milletçe 
gelişerek, gelişmenin bilgi ve donanımını oluştu-
rarak, kendimizi savunabiliriz. Sorunlarımıza, mü-
sebbiplerine, maşalarına; milli bir demokrasiyle, 
milli birliktelikle, yekvücut olmuş milletle dur di-
yebiliriz. 

Sevr bakiyesi Tahkimi söküp atarak ecdadımızın 
ruhunu şad edebiliriz. Yoksa Kurtuluş Savaşını ve-
ren kahraman milletin de düşmanlarıyla, bir köle-
lik talebiyle, mevcut sıkıntılarımızı asla aşamayız. 
Kölelik arzumuza, istiklâlimizin komutanlığını 
yapmış büyükleri ancak alet ederiz.  

Fransa’ ya en gerçekçi tepkiyi bizi, bizim olmayan 
bir kültür ve medeniyetin peyki kılan her türlü kö-
leci yolculuğa, az gelişmişliğimize son vermekle 
başlayabiliriz.  

Her türlü iftiranın, yalanın ve mukaddeslerimize 
ihanetin önünü kapatacak bir güce, devlet ve mil-
letimiz kavuştuğu gün, millî kültürünün temsilcisi 
bir millet oluşturulduğu gün; gerçek tepki verilmiş 
olur. Çünkü tepki; bağırtı ve tepinme acziyeti değil, 
dirilme kararlılığıdır.

Gerçek tepki; hayatın ve hayalin sorunlarına doğ-
ru cevap vermekle başlar. Kendimize yönelmek, 
milletimizi güçlendirmekle olur. Gerçek tepki; 
milleti kavgadan, bilgisizlikten, fakirlikten kurta-
ran yapılanmaların yol ve yöntemini bilmek, bil-
dirmek ve bunları gerçekleştirmekle olur. Kıymetli 
olan tepki budur. Tepki, haddini bilmezlere korku 
salmıyorsa mırıltıdır. Tepki, tedbiri gerektirmiyor-
sa; samimiyetten eser yok demektir. Çünkü; iftira-
yı, hakkı inkârı, kışkırtmayı altı boş laflar bertaraf 
etmez.

Ne Yapacağız?
Neyi ve nasıl yapacağımızı öğrenmenin kararıyla 

hayatın sabahına dâhil olmalıyız. İyiyi öğrenme-
den ve iyi şeyler yapmadan geçireceğimiz her anı, 
bu milleti köleleştirmeye mahkûm etme anlamı 
taşıdığını artık bilmeliyiz. Kişi başına düşen milli 
geliriyle; on kat fazla, okuduğu kitabıyla; yirmi kat 
ileride bir topluma, getirisi olmayan kinler havale 
etmek yerine, yücelmenin çarelerini en önce ara-
malıyız. Millet sevgisi de din sevgisi ve müdafaası 
da böyle olur. En önce kendi gelişmişliğimiz için 
çareler hazırlayalım ki; varlığını muhafaza etmede 
aciz kalmış diğer insan ve milletler de rahat etsin. 
Hülâsa, kötünün kötülüğüne engel olmak; kötüyü 
aşan bir akıl ve irade gücüne kavuşmakla müm-
kündür.

Önce gerçeğe, gerçeğimize, gerçek gelişme ve 
hürriyete yol bulmalıyız öyleyse. Böylece efendilik 
zulmüne bulaşanlara, insanlığın gerçek değerleri-

ni ikram ederek, insaniliği yükseltmiş olalım. Üç 
yüz yıldır sömürülenleri uyandıralım ve cesaretle, 
çıkış yoluyla sevindirelim.

Bir karar, her karar ve tepki; akli, milli gelişmişli-
ğe kapı aralamıyorsa, olanlar ve olacaklar sızlan-
mayı gerektirmez. Bugünden itibaren vereceğimiz 
kararlar zinciri bizi, Tam Bağımsızlığımızı esas 
alan/kılan oluşumlara, Muhteşem Türkiye’ye gö-
türmeli. Yeni Dünya, hayalleri zorlayan yeni savaş 
yöntemlerine karşı, huzurlu bir millet birliğine-sa-
vunmasına destek için canhıraş bir seferberlik ge-
rekli. Varlığımızı bu çerçevede inşa etmede, araya 
verecek hiçbir insanımız, zamanımız ve imkânımız 
olmamalıdır. Soralım öyleyse: Millet olarak biz bu 
istiklal ve istikbal savaşının neresindeyiz ve buna 
ne kadar hazırız?

Türkiye’yi sıkıştıran her türlü ihanet, yalan ve ifti-
ra belgeleri; bize hâlâ gerçek kurtuluşu düşündür-
meyecek ve ilk adımı attırmayacak mı?

Biz, biz olduktan sonra Fransa, şu veya bu her-
kimse, onlar kim ki? Ama tarihin, aklın sözünü 
duymayana bir Fransa değil, daha çoook Fran-
sa’lar tokat atar. Belki de bu en hafifi! Ben teslim 
olmuş aklımın Fransa’sından, Fransa’nın aklına il-
tihakta ısrar ettiğim sürece, daha çok tokat yerim. 
Kendimden kopup başkalarının emrine “hazır ve 
nazır” olduktan sonra, daha çok tekil değil, kolek-
tif iftiraların, imhaların ortaklığıyla, haçlı darbe-
lerine maruz kalacağız. Beni en çok kahreden ne 
Fransa’nın varlığı ne de adice yaptıkları... Sadece, 
başımın, işimin, ekonomimin, silahımın, ilmimin 
Frenk kontrolüne, iradesine teslimiyetidir! 

Yani bizi kahreden uzun yılların ahmaklıklarıdır. 
Dünden bugüne bağımlı, vesayetçi, içsiz politika-
lardır! 

Faydalanılan Güncel Kaynaklar: 
1)-https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa-T%C3%BCrkiye_
ili%C5%9Fkileri 
2)-T.C. Dışişleri Bakanlığı Sitesi (http://www.mfa.gov.tr/
turkiye-fransa-siyasi-iliskileri.tr.mfa)-
3)-Anadolu Ajansı (https://www.aa.com.tr/tr/analiz/
fransanin-turkiye-siyasetinin-sorunlu-tarihi/1965193)-  
07.09.2020
[Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. 
Dr. M. Nail Alkan 
4)-Sözcü Gazetesi, (https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/
son-dakika-turkiye-fransa-gerilimi) 
5)-26 Ekim 2020, Türkiye ve Fransa Ekonomik İlişkileri 
Ne Boyutta? (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya)
6)-https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54687594
7)-27-28Ekim2020 Millî Gazete:(https://www.milligazete.
com.tr/fransa-boykot-listesi-turkiyedeki-fransiz-urunleri) 
8)- Ozan ÖRMECİ (https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/291457) 
9)- Sözlükler (01A02AG2001GA20)
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gidememiştim. 33 yılın sonunda nasip oldu, köyü-
me gittim. 45 yaşına gelmiştim. 

Köyde geçmişlerimin mezarlarını ziyaret etmek, 
Fatiha okumak istiyordum. Baba dedem Terzi Ha-
san’ın mezarı köyün mezarlığında yoktu. Artık her 
yıl köye gitmeye başlamıştım. Büyük bir özlem 
vardı içimde. Ne zaman gitsem dedemin mezarı-
nı arıyordum, araştırıyordum. Kimse bilmiyordu. 
Köyün yaşlıları da bir şey bilmiyordu. Sonradan 
öğrendim ki dedem, Ermenilerin yaktığı insanlar 
arasındaymış! Ermeni Arşak Paşa insanları Bay-
burt’ta “Taşmağazalar” denen yere doldurmuş, gaz 
dökmüş, yakmıştı. Bunu öğrenince 1915 Ermeni 
ayaklanmasını yazmak istedim. Hem de olayların 
100. yılına üç yıl vardı. Yetişirdi. Belki televizyon-
larda anlatılırdı! Böylece büyük bir vatan görevi 
yapmış olurdum. 

Tabii ki bu büyük hayalim gerçekleşmedi. Roma-
nı yazdım, o zamanlar RTÜK’ten sorumlu baka-
na da gönderdim. Bakan bey RTÜK’ten; “Ermeni 
olaylarının 100. yıldönümü için TRT’de bir film ya-
yınlanmasını” istemişti. Tam da biçilmiş kaftandı. 
Romanımın filme alınmasını istiyordum. Tabii ki 
hiç ses çıkmadı. O tarihte RTÜK’ten sorumlu ba-
kan, Bülent Arınç’tı. Kitap eline geçti mi geçmedi 
mi, onu da bilmiyordum. Hiçbir çabam sonuç ver-
medi. Sonradan öğrendim ki 100. yıl için Ermeni-
leri mağdur gösteren The Cut (Kesmek) isimli bir 
filmi yayınlanmaya değer bulmuşlardı. Gazeteler-
de okumuştum, filmi seyreden Hrant Dink’in eşi 
çok duygulanmış, gözyaşlarını tutamamış! 

Roman Boğaziçi yayınlarından çıkmıştı. Özet 
olarak, Rus ve Ermeni iş birliği ile Bayburt’ta yü-
rütülen işgali ve soykırımı anlatmıştım. Romanda 
gerçek adı Popof olan bir Rus yüzbaşı ile Ermeni 
komitacılarının ortak faaliyetlerini, Tatyana Ka-
rameli2 adında, Ermeni asıllı olan ve Rus Ordusu 
ile göreve gelen bir hemşire tuttuğu günlüklerinde 
yazmıştı. Keşke bu roman filme alınabilseydi! Belki 
tam olarak profesyonel bir roman değildi ama en 
azından yaşanmış olayları gerçek kesitleriyle an-
latmıştım. 

Amerikalı ünlü tarih profesörü Justin McCart-
hy’nin bu eseri, on dokuzuncu yüzyıl ile yirminci 
yüzyılın başlarında Balkanlar’da, Ortadoğu’da ve 

2- Tatyana Karameli’nin günlükleri devlet arşivlerinde 
mevcuttur. İsteyen internetten ulaşabilir.

“Ölüm ve Sürgün”

Bu bir Azerbaycan- Ermenistan Savaşı 
yazısıdır.

 “Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye’yi 
Kuzey Doğu ve Güney Doğu’da durdu-
ran son engel Ermenistan’dır”1

2012 yılında büyük bir hevesle “Kadın 
Milisler” romanını kaleme almıştım. 
Nereden icap etmişti? Neden böyle bir 
roman yazacaktım? 

Anlatayım: 
Bayburt’tan İstanbul’a küçük yaşta gelmiştim. 

Ailemin tamamı İstanbul’daydı. Babam, annem, 
ağabeyim ve üç ablam… Bu sebeple kopup geldi-
ğim topraklara gitmek uzun bir süre nasip olmadı. 
Sılaya gidemeyişimin bir sebebi daha vardı. Bütün 
yazları bir iş bulup çalışıyordum, kışın da okuyor-
dum. Bu sebeple tam 33 yıl doğduğum topraklara 

1- Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan

Ivan Aivazovsky’nin Çeşme’de Deniz Savaşı 
isimli 1848 tarihli eseri.
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Asya’da milyonlarca Müslüman’ın öldürülmesi 
ve tehcir edilmesinin tarihi olduğu kadar, Müs-
lümanların maruz bırakıldıkları etnik ve dinsel 
kıyımların nasıl ortaya çıktığının tarafsız resmî 
belge ve kaynaklara dayandırılarak anlatıldığı ki-
tabıdır. Eserde; Rus İmparatorluğu’nun yayılmacı 
siyasetinin tarihi ve Balkanlar’da yeni ulusların ta-
rih sahnesine çıkışları, geleneksel olarak, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan koparılan Hıristiyan ulusların 
bakış açısından anlatılmış. “Ölüm ve Sürgün” bu 
gelişmeleri, ilk defa olarak emperyalizmin, milli-
yetçiliğin ve etnik çatışmaların kurbanı olan Türk-
lerin ve öteki Müslümanların bakış açısından dile 
getirmiş olması sebebiyle kıymetlidir. 

Şöyle diyor yazar; 
“1800’de Anadolu’da, Balkanlar’da ve Güney 

Rusya’da çok geniş bir Müslüman coğrafyası vardı. 
Bu sadece Müslümanların egemen bulunduğu bir 
ülke olmakla kalmıyordu, üzerinde Müslümanla-
rın çoğunluk oluşturduğu bir bölgeydi. Bu ülke, 
Kırım ile art bölgelerini, Kafkasya yöresinin çoğu 
bölümünü, Anadolu’nun hem doğusunu hem ba-
tısını ve Arnavutluk ile Bosna’dan Karadeniz’e 
kadar uzanıp, hemen hemen tümü Osmanlı İmpa-
ratorluğu ülkesi içinde bulunan Güneydoğu Avru-
pa’yı kapsıyordu. 1923’te ise Müslüman ülkesi du-
rumunda kalan, yalnızca Anadolu, Doğu Trakya ve 
Güneydoğu Kafkasya’nın bir bölümünden ibaretti. 
Balkanlardaki Müslümanların çoğu gitmişti. Ya öl-
müşlerdi ya da göç etmek zorunda bırakılmışlardı. 
Kalanlar, Yunanistan’da Bulgaristan’da ve Yugos-
lavya’da cep durumundaki yerleşim bölgelerinde 
yaşıyorlardı. Kırım’ın Kuzey Kafkasya’nın ve Rus-
ya Ermenistanı’nın Müslümanları da aynı yazgıya 
maruz kalmıştı.”

Rusya Yarı Maymun, Yarı Ayıdır
İvon Golovin; “Rusya yarı maymun, yarı ayıdır. 

Yabancı krallıklarda Avrupa’yı maymun gibi taklit 
eder; ama kendi yurdunda, ayının pençeleri her 
yerde kendini gösterir.”3

Azerbaycan- Ermenistan Savaşı’nın asıl tarafı 
Rusya’dır. Bu unutulmamalıdır. Rusya ile yapılan 
savaşların her birinin ayrı ayrı sebepleri var. Bazen 
Kırım, bazen Kudüs, Azak Denizi, Kafkaslar, Yunan 
Devleti kurulması, Bulgar Devleti kurulması gibi 
sebeplerle savaşlara girmişiz. Bu yeni savaş için 
yorumcularımız “Ermenistan’ı hizaya getirmek!” 
olarak yorumluyorlar. Ermenistan Başbakanı Pa-
şinyan’ın “Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye’yi Ku-
zey Doğu ve Güney Doğu’da durduran son engel 
Ermenistan’dır” şeklindeki sözlerini buna sebep 
olarak gösteriyorlar. Paşinyan bu mesajı Batılı ül-

3- Justin McCarthy, İvon Golovin, The Caucasus, London 
1854c eserinden naklen…

kelere veriyormuş. Bu sebeple Putin, Ermenistan’ı 
hizaya getirmek için Azerbaycan savaşını başlattı, 
deniyor.

Sebep Ne Olursa Olsun, Kesinlikle 
Savaşın Asıl Tarafı Bize Göre Rusya’dır
Osmanlıların Rusya ile yaptığı savaşların listesi 

aşağıdadır. Her savaşın ayrı bir menkıbesi var mu-
hakkak. Türk edebiyatında “Moskof Muharebele-
ri” olarak anılan bu savaşlar için milletimiz nice 
ağıtlar yakmıştır. 

Süleyman Nazif ’in o meşhur sözleri bizim gençli-
ğimizin kitabe değerindeki sözlerdi:

“Moskofun sulhu aldatıcı, sükûtu ısırıcı, yüze 
gülüşü haince, yardımı tahkirdir. Ey Türk oğlu! 
Sana damarlarındaki kanı verenler, kanlarının son 
damlalarını Moskof muharebelerinde döktüler. 
Sen bugün, yarın ne olursan ol, fakat unutma ki o 
şehitlerin ebedî bir yetimisin! Bu din, bu devlet, bu 
vatan gibi, bu gayz, bu kin bu intikam da onların 
sana mübarek bir mirasıdır. Dünyada bir Rusya ve 
bir Rus kaldıkça bu hakkına, bu vazifene hürmet-
kâr ol, Türk oğlu!”4

Rusya ile yaptığımız savaşların tarihleri:
1) 1677- 1681 2)1686- 1699; 3) 1711; 4)1712; 5)1713; 6)1736- 

1739; 7) 1768 - 1774; 8) 1787 - 1792; 9) 1807 - 1812; 10); 
1828 - 1829; 11) 1853 - 1855; 12) 1877 - 1878; 13) 1914 - 1918

Bu duruma göre Rusya 1677’den 1918 yılına kadar 
geçen 241 yıldan 57 yılını Türkiye ile savaşmakla 
geçirmiştir. 57’nin 241’e oranı dörtte birden fazla-
dır. Ortalama olarak Rusya bize on sekiz yılda bir 
savaş açmıştır. Osmanlı donanması, tarihte yaptığı 
dört büyük felaketli muharebeden üçünü Ruslarla 
yapmıştır: 1) Çeşme (1770) İngilizlerin elbirliği ile; 
2) Navarin (1827) Ruslarla birlikte İngiliz ve Fransız 
donanmaları; 3) Sinop (1853); 4) İnebahtı (1870)

Mesela Çeşme Muharebesi: Son derece acıklı bir 
durum. 

Çeşme Savaşında Bakın Ne Olmuş; 
O zamanlar bugünkü Yunanistan’ın Mora Yarı-

madası’nda Maynotlar diye bir kavim yaşar. Nüfu-
su 70 bin kişidir. Ve bu kavim Rusya’nın müttefiki-
dir. Rusya bu kavmin bağımsızlığını istemektedir. 
Rus donanması Baltık Denizi’nden dolaşarak Mora 
Yarımadası’na doğru yola çıkar. Fransa Büyükelçi-
si; “Bu donanmanın hedefi Mora Yarımadası’dır. 
Hedefi Osmanlı donanmasıdır!” diye Osmanlıyı 
uyarır. Rus donanması Mora’ya gelir. İki donanma 
savaşa tutuşur ve savaşı Osmanlı donanması kaza-
nır. Rus donanması geri çekilir. 

4- Rus Kimdir Moskof Nedir.
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Düşmanı kovalayan Kaptan-ı Derya Hüsamettin 
Paşa, nasıl olsa düşman gitti düşüncesiyle donan-
masını Çeşme Limanı’na yan yana kibrit dizer gibi 
dizer. Ancak gece yarısına doğru, iki küçük Rus 
yardımcı gemisi Çeşme Limanı’na geri döndü. Os-
manlı paşaları bu iki küçük geminin donanmaları-
na zarar verebileceğini akıllarına bile getirmediler. 
Gemileri, düşman donanmasından kaçıp kendi-
lerine sığınıyor sandılar. Bazı reisler bu gemileri 
batırmak istedilerse de diğer reisler, bunların ba-
tırılmamasını, İstanbul’a götürülüp zafer alayında 
teşhir edilmesini teklif ettiler. Aslında bu iki düş-
man gemisi “ateş gemisi” idi. Düşman amirali çıl-
gın ve cesur bir şekilde Türk gemilerine iyice yak-
laştı. Bu teknelerden atılan “kundaklar”, bir Türk 
gemisinin yelkenlisini tutuşturdu ve yangın amba-
rına sirayet ederek cephanesini infilak ettirdi. Yan-
gın yanaşık nizamdaki bütün gemilere sıçrayarak, 
çok kısa zamanda Türk donanmasının bütününü 
yaktı. Gemilerdeki cephanelerin patlama sesleri 
Çeşme Limanı’na 230 km uzaklıkta olan Atina’dan 
bile duyuldu.

1853 Sinop Savaşı olarak belirtilen savaş aslında 
Kırım Savaşı’dır ve etkisi Çeşme Bozgunundan 
daha yıkıcı olmuştur. Bu detayları anlatmak için 
bize ayrılan sayfa herhalde yetmez. Biliyorsunuz, 
Fransa’nın ve İngiltere’nin desteği ile Kırım Savaşı 
kazanıldı ama Paris Kongresi’ne giderken “İçiniz-
deki azınlıkların haklarını tanıyın, sonra kongreye 
gelin!” dedi müttefiklerimiz. 

Osmanlı 1683 Viyana Bozgunu olayından sonra 
bu tür mağlubiyetleri çok yaşadı. 

Halen etrafımızda çepeçevre devam eden kuşat-
ma yine tarihi bir kuşatmadır. Bu doğrudan doğru-
ya 21. Yüzyıl Haçlı kuşatmasıdır. 

Basınımızda çok heyecanlı yazarlarımız var. İbra-
him Karagül şöyle yazmış: “Bugün cephe mücade-
lesi verilen her yerde çok derin tarihi ve jeopolitik 
hesaplar var. Çok ciddi harita planları var. Türki-
ye’nin 21. yüzyılını rehin alma girişimleri var.

Bu cephelerdeki bütün sorunları başkaları çıkar-
mıştır. Çatışmaların tamamı, Türkiye’yi dar alana 
hapsetme planları için çıkarılmıştır. Bütün çevre-
mizde çatışma alanları bu yüzden oluşturulmuştur.

Biz Batı ile uğraşırken onlar Doğu’dan vurur. Yüz-
yıllardır bu hep böyle. Tarihin en büyük gerçeği ile 
bir kez daha karşı karşıya geldik. Türkiye ne zaman 
Batı ile kriz yaşasa, Batı’dan sıkıştırılsa, kuşatılsa, 
zorlansa, Batı’dan saldırılara maruz kalsa, Do-
ğu’dan vurulur.”

Son derece güzel bir yaklaşım. Tarihçilerin hük-
mü aynen böyledir: “Doğudan Darbe Almayan 
Türkiye’yi Batı Asla Yenemez!”

Sonuç olarak;
Savaşın nasıl yürütüldüğünü, kaç bomba atıldığı-

nı, kaç tank ele geçirildiğini, kaç uçak düşürüldü-
ğünü, Azerbaycan’ın ne kadar köy veya şehri geri 
aldığını anlatmaya gerek yok. Bu kaos ortamında 
Azerbaycan hedefine muhakkak ulaşacaktır. 

Yine tarihin hüküm vereceği yere geldik. Savaş-
sız geçirdiğimiz bu yüz yılı iyi değerlendiremedik. 
Düşmanı caydıracak üstün bir güce ulaşamadık. 
2200 yıldır hareket halinde olan Türk Milleti mut-
laka düşmanı caydıracak gücü elde etmelidir. Tari-
hin bize ihtar ettiği en yalın, en katı ve en acı gerçek 
budur. 

Azerbaycan-Ermenistan savaşı gerçekte Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan büyük ve tarihî 
bir kuşatmayla ilgilidir. Bunu anlamak için PKK 
terörünü, Irak, Suriye, Akdeniz, Ege ve Trakya’daki 
askerî hareketliliği bu savaşla birlikte değerlendir-
mek, büyük fotoğrafa bakmak gerekir. 

İnanıyorum ki Türk Milleti bu kuşat-
mayı da yaracaktır. Kuşatmayı yapan-
lar, milletimizin, bütün müttefikleriyle 
birlikte yeniden bir araya gelerek 
büyük bir güç oluşturmasına sebep 
olduklarını gözden kaçırmış olmalı-
dır. Tarih, şartların bizi mecbur ettiği 
bu büyük ittifakı kurup, sevk ve idare 
etme yükümlülüğü ile karşı karşıya 
olduğumuzu ihtar etmektedir. Devle-
timizi idare edenlerin, tarihi şartların 
bize sunduğu bu fırsatın farkında 
olması dilek, dua ve temennisiyle. 

Unutmayınız ki, kuşatmayı yarmanın 
yegâne çaresi, milletimiz, ordumuz ve 
müttefiklerimizle birlikte şu anda han-
gi durumda bulunduğumuzu iyi de-
ğerlendirmemiz ve ona göre topyekûn 
hazırlıklı olmamızdır. Türk Milleti, tari-
hin bizi mecbur ettiği bu büyük ittifakı 
kurup, sevk ve idare etme tecrübesine, 
imkân ve kabiliyetine sahiptir. 

Yaşasın Büyük Türk Milleti!
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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  B i r i n c i  B ö l ü m

İhanet konusu insan ve toplum hayatında 
çok geniş bir yelpazeye sahiptir. İhanet 
veya hıyanet bir insanın diğer insanlara 
karşı, istenmeyen ve ağır yaptırımları 
olan kötü bir eylemidir. İhanet, mağdu-
run beklemediği bir davranıştır. İhanet, 
güvenilen, itimat edilen, bu nedenle ortak 
bir sırdaş olan kişi veya kişilerin kötülük 
yapmak, zarar vermek üzere güven du-
yana karşı harekete geçmesidir.  Bir kişi 
tarafından, güvenen kişiye veya kuruma 
karşı yapılan ihanet, bir topluluk veya 
bir örgütlü grup tarafından da yapıla-
bilmektedir. İhanet eyleminde bulunan 
kişi veya kişilere hain denir. Hainin belli 
olduğu durumlarda ihanet yerine hıyanet 
de kullanılır. İhanet ve hıyanet eş anlamlı 
olması yanında yapılan eylemde haini 
vurgulamak maksadıyla hıyanet sözcüğü-
nün kullanılması isabetlidir. 

İhanet eylemi ile muhatap olan insan ve toplum, 
bu kötü eylemden zarar görmektedir. İhanete uğ-
rayan kişi veya kişilerin beklenmeyen bu eylem 
karşısında hayatları kararır, dünyaları başlarına yı-
kılır. İhanetin zararlarına karşı mağduru korumak 
üzere, hukuki, ahlaki ve sosyal yaptırımlar vardır. 
Zararların tazmini için ve hainin cezalandırılması 
hukuki yoldan yapıldığı gibi, toplumun otoriteleri 
tarafından töre ve geleneklere göre kınanarak da 
yapılır. İnsanlar yaşadıkları toplum içinde, diğer 
insanlarla olan ilişkilerinin sonucu insanca yaşa-
mak için karşılıklı bir ahit, sözleşme üzerinde mu-
tabık kalmışlardır. Dini inanışlar, kutsal değerler 
de toplum geleneğinde koruma altındadır. Din ve 
kutsal değerleri kullanarak, istismar ederek işle-
nen cürümler de hıyanettir. Zımnen veya hukuken 
sözleşmeye aykırı hareket etmenin karşılığı ihanet 
veya hıyanettir. Daima karşılığı ve yaptırımı olan 
kötü eylemler faili tarafından ulu orta işlenmez. 

Hıyanet kötü emellerin gizlendiği ve hainin iste-
diği sonuçları sağlama anına geldiğinin düşünül-
düğü anda vuku bulan eylemdir. İhanet tarih boyu 
daima gizli emellerin beslendiği, büyütüldüğü bir 
platform olmuştur.

İhanetin işlenme şekli ve faili göz önünde bulun-
durulduğunda farklı tanımlanması vardır. Yapılan 
eyleme ihanet diyebilmek için taraflar arasında 
ikili veya çoklu, yazılı veya sözlü, ya da zimmî bir 
anlaşma, ahitleşme olmalıdır. Anlaşmalar toplum 
hayatında hukuki bir zemine dayandırıldığı gibi 
örf ve adetler, dini inanışlar, ahlaki kurallar, töre 
ve gelenekler de sosyal anlamda sözleşme yerine 
geçer. Her kurumsal yapılanmada, kurumun işle-
tilmesi ve korunması için, kurumu oluşturanlar 
arasında hukuken veya zımnen bir anlaşma, ahit 
ve kurallar vardır. 

İhanetin karşıtı, dostluktur. Dostluk, tarafların 
belirlenmiş bir konuda uzlaşmış ve ahitleşmiş 
halidir. İhanetin gerçekleşmesi ile dostluklar da 
bozulur, düşmanlıklar başlar. İhanete uğrayanın 
düşmanlığı, haine hıyanetinin cezası verilene ka-
dar devam eder. Cezalar hukuk kurallarına göre 
tespit edilmiş olup, her haksızlığın karşılığında bir 
ceza vardır. Hukukun verdiği ceza mağduru tatmin 
etmeyince düşmanlıklar devam eder ve intikam 
duygusu beslenir. Hukuk nizamının zayıf olduğu 
zamanlarda intikam duygusu güçlenerek büyür. 
Bunun sonucu toplum katmanları arasında uzun 
yıllara yaygın kan davaları oluşur. 

İhanet ve Aile
Topluluk halinde yaşamın en küçük sosyal biri-

mi ailedir. Aile; anne, baba, çocuklardan oluşması 
yanında, geniş aile söz konusu olduğunda büyük 
baba (dede), büyük anne (nine), torun, yeğen, tey-
ze, hala, dayı, amca gibi evlilik sözleşmesi ile olu-
şan silsile uzayıp gider. En küçük aile topluluğuna 
çekirdek aile de denir. Geniş aile bağları ile süla-
le, soy, kavim, boy v.b. adlarla ifade edilen, tarihi 
temelleri de bulunan aile kurumları oluşmuştur. 
Yüzyıllar boyunca, insanlık tarihiyle birlikte, ev-
lilik yolu ile oluşan aile yapısı anlayış ve davranış 

İ H A N E T L E R
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kuralları bakımından değişimlere uğramıştır.   
Ailenin temeli kadın ve erkeğin evlilik akdi ile 

başlar. Hemen bütün ülkelerde aile oluşumu ya-
salarla düzenlenmiştir. Hukuk devleti ilkeleri doğ-
rultusunda, evlenme ve boşanma, kişilerin hak ve 
sorumlulukları aile içi ilişkiler ülkemizde “mede-
ni kanun” kapsamında düzenlenmiştir. Kanunla 
düzenlenen kuralların yanında toplumun dini 
inanışları, ahlaki değerleri de aile yapısına yön 
vermektedir. Evlenme törenleri, dini nikâh mera-
simleri, kutsama ayinleri evliliğin örf ve adetler ile 
ahlaki ve dini temellerini gösterir. 

Dünyadaki teknolojik ve ekonomik gelişmeler, 
toplum ve millet olarak yaşamak, uluslararası ege-
men millet olmak gibi fenomenler aile yapısını et-
kilemiştir. Eski çağlarda geniş aile yapısı ile güçlü 
toplum olabilme ön planda iken, günümüzde çe-
kirdek aile tipi gelişmiştir. Hukuki sistemlerde çe-
kirdek aile tipini esas alarak yasal düzenlemeye gi-
dilirken, geniş aile yapısının işleyişi daha çok töre 
ve dini inançların, ahlaki kuralların düzenlemesi 
ile hayat bulmuştur. Manevi değerlerin ve inançla-
rın körelmesi ve zayıflamasına paralel olarak, ma-
kineleşme ile karşı karşıya kalan toplumlarda ge-
niş aileyi oluşturan sülale bağları da zayıflamıştır. 
Manevi zeminde hayat bulan, sülalenin büyükleri-
ne karşı gösterilen saygı, bağlılık, hürmet yanında, 
küçüklere karşı gösterilen şefkat, sevgi gibi yüksek 
insani ve imani değerler unutulmaya başlarsa top-
luluk gücü de zayıflar. Aile bağlarının güçlenme-
sini sağlayan, ahlaki ve dini kuralları tanımayan 
topluluklarda aile düzenleri de zayıf ve farklıdır. 
Bir milletin aile bağları gelişmemiş ise o toplulu-
ğun hayata tutunacak kolları ve kökleri çürümeye 
mahkûmdur. 

Tarihte Türk toplumlarında aile tek eşlilik esası-
na göre kurulurdu. Ailede kadın ve erkek eşit hak-
lara sahipti ve ailenin reisi erkekti. Eski çağlarda 
milletler arası mücadelede en büyük güç savaşçı 
erkeklerdi. Millet olarak hayatın devamı ve düş-
manlara karşı korunmanın en güçlü silahı savaşçı 
insan gücü idi. Bunun sonucu olarak savaşlarda en 
çok erkekler ölürdü. Toplumda kadın nüfusu daha 
çok olduğundan, birden fazla kadınla evlenme iş-
lemi çoğu toplumlarda kabul edilmişti. İslamın ya-
yılması ile birlikte toplumdaki bu gelenekler dört 
kadınla sınırlandırılmıştı. İslam’da birden fazla 
kadınla evlenmenin özel şarları vardı. Çağımız-
daki milletler arası ilişkiler ve savaş teknolojisinin 
gelişmesi ile silahlanmada cephede savaşan insan 
gücü eski değerini zayıflatmıştır. Çağımızda savaş 
katliamları kadın erkek ayırımı olmadan topyekûn 
ölümler getirmektedir. 

Ülkemizde geleneksel geniş aile tipi zayıflamıştır. 
Tarıma dayalı köy hayatı önemini yitirirken, şehir-
leşme ve göçler geniş aile oluşumunu önleyerek, 

çekirdek aile yapısını geliştirmiştir. Cumhuriyet 
döneminde kabul edilen medeni kanun kapsamın-
da tek evliliğe müsaade edilmektedir. 

Toplumda ahlaki bunalımlar var ise, bu problem-
ler aile hayatına da etki etmektedir. Ailede karı-ko-
canın arasının açılması, aile huzurunun bozulması 
gibi olaylar, kadının veya erkeğin eşini aldatması 
ailenin dağılmasına ve boşanmalara neden olmak-
tadır. Dedikoducu ve art niyetli kişilerin, kasıtlı ya-
lan haberleri ve iftiralar da ailenin yıkılmasına ne-
den olabilmektedir. İslam dini Kur’an ve hadislerle 
sağlıklı ve mutlu bir aile olmanın kurallarını anlat-
mıştır. Dedikodu, gıybet, iftira, aile hayatını yıkan 
zehirli eylemlerdir. Aile hayatını yıkmayı hedef 
alan eylemler, toplumdaki değişik bunalımların 
ve düşmanlıkların sonucudur. İntikam duygusu ile 
karı-kocanın arasını açmak, aile hayatını yıkmak 
isteyenlerin uydurduğu iftira ve dedikodular ile 
birbirine düşman olmuş, düşmanlıklar cinayetler-
le ve katliamlarla büyümüş olan binlerce hadiseler 
vardır. İlk ateşlemeyi yapan millet düşmanlarının 
milleti yok etme planları ile domino taşları etkisi 
gibi bitmeyen bir düşmanlık oluşmaktadır. Namus 
cinayetleri, kan davaları uzun yıllar devam etmiş, 
toplumda düşman kabileler oluşturmuştur. 

Lut Kavmi
Aile insanca yaşamanın en kutsal basamağını 

oluşturur. Aile yapısı bozuk olan birçok kavim ta-
rihte Allah’ın gazabına müstahak olmuşlardır.  

Tarihte İbrahim’in kardeşinin oğlu (yeğeni) 
Lut’un Sodom kentinde kavmi ile yaşadığı dönem 
(M.Ö. 1900) aile hayatı yıkılmış ve toplumun için-
de bulunduğu gayri ahlaki ve kötü hayat çekilmez 
olmuştu. Lut kavminin gayri insani çirkin hayatı 
Tevrat ve Kur’an’da anlatılmaktadır. 

Hz. Lut’un eşi ölünce Sodom’lu bir kadınla evlen-
di. Vahile adındaki kadın münafıktı. Gizliden Lut’a 
ihanet ederek, Sodom halkının tarafını tutmaktay-
dı. Sodom halkı ahlaksız bir kavimdi. Aile hayatı 
yoktu. Erkekler kadınlarla evlenmezlerdi. Eşcinsel 
ilişki içinde bir hayat yaşayan kavimde hiçbir ahla-
ki kural yoktu. 

Allah Kur’an’da, Hz. Lut’u şöyle anlatıyor:

“Lut’a da peygamberlik verdik. O kavmine dedi ki: 
“Siz, daha önceki milletlerden hiç kimsenin yap-
madığı bir hayâsızlığı (çirkin işi) yapıyorsunuz.”

(Ankebut: 28)

Sodom halkı normal aile hayatı yaşamıyordu. 
Sodom halkı eşcinsel ilişki içinde ahlaksız bir top-
lumdu. Sodom halkında iffet, hayâ ve namus duy-
gusu tamamen kaybolmuş, hayvanlarda bile bu-
lunmayan aşağıların aşağısı bir hayatı yaşıyorlardı. 
Hz. Lut Sodom halkına Allah’ın emriyle uyarıda 
bulunarak doğru yola davet etmişti.
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“Siz doğru ilişkiyi bırakıp (kadınları bırakıp) er-
keklere yanaşıyor, bir de ahlak dışı ilişkiyi (edep-
sizliği) toplu olarak yapıyorsunuz ha!” Kavminin 
ona verdiği tek cevap şu oldu: “Hadi doğru söyle-
yenlerden isen Allah’ın azabını getir de görelim.”

(Ankebut:29)

Sodom halkı sokaklarda, meydanlarda çıplak ge-
zerler, açıkta zina suçunu işlerlerdi. Kadınlar on-
ların yaptıkları ahlaksızlığı sokaklarda seyrederek 
gülerler ve eğlenirlerdi.

Lut, dedi ki; “Şu ahlakı bozan bozguncular toplu-
luğuna karşı bana yardım et Rabbim.” diye dua 
etti.

(Ankebut: 30)

 Elçilerimiz İbrahim’e (oğlu olacağına dair) 
müjdeyi getirdiklerinde şunu da söylediler: “Biz 
şu memleketin (Sodom ’un) halkını helak edip yok 
edeceğiz; çünkü oranın halkı (büsbütün) zalim 
kimselerdir.” dediler.

(Ankebut: 31)

İbrahim, “Ama orada Lut da yaşıyor” dedi. (On-
lar:) Biz orada kimlerin bulunduğunu çok daha 
iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette (Rabbimizin 
emriyle) kurtaracağız. Yalnız karısı geride (azap-
ta) kalanlar arasında yer alacak” dediler.

(Ankebut: 32) 

Allah Hz. Lut’un duasına icabet ederek üç meleği-
ni insan suretinde gönderdi. Bu üç melek Cebrail, 
Mikail ve İsrafil idiler. Genç, delikanlı ve yakışıklı 
insan suretinde gönderilen melekler önce Hz. İb-
rahim’e gelerek bir oğlunun (İshak’ın) doğumunu 
müjdelediler. Daha sonra melekler Lut’un yaşa-
dığı yere gelerek Lut’a misafir oldular. Melekleri 
misafir eden Lut’un karısı Vahile yakışıklı gençle-
ri görür görmez, hemen ahlaksız kişilere durumu 
haber verdi. Lut aleyhisselama ihanet etti. Daha 
önce hiç görmediği bu yakışıklı, genç yabancıları 
misafir eden Lut, bir taraftan da kötü kavminin 
yapacağı ahlaksızlığı düşünerek sıkıntıya düşer, 
içi daralır. Nihayet Lut’un evini kuşatan sapıklar 
bu yabancı misafirleri kendilerine teslim etmesini 
isterler. Lut bunlara, “Ey kavmim, işte kızlarım. 
Kızlarımla nikâhlanıp meşru yoldan arzularınızı 
tatmin etmeniz, erkeklere yönelmekten daha te-
miz bir davranıştır. Allah’tan korkun da misafirle-
rime tacizde bulunarak beni rezil etmeyin. İçiniz-
de akıllı biri yok mu? İşgalci sapıklar isteklerinde 
ısrar ederler. “Sen de iyi bilirsin ki bizim kızları-
nızda gözümüz yoktur. Sen bizim ne istediğimizi 
pek ala bilirsin” dediler. Lut: “Keşke size karşı ko-
yacak gücüm olsaydı, ya da sığınacak sağlam bir 
yerim olsaydı” der. 

Elçilerimiz Lut’a gelince onu sıkıntı bastı, içi da-
raldı (tecavüze uğrayacakları korkusundan do-
layı) fenalaştı ve ne yapacağını şaşırdı. Onlar 
“korkma, üzülme” dediler. “Biz seni ve karın dışın-
da bütün aileni (Rabbimizin emriyle) kurtaraca-
ğız.”

(Ankebut: 33)

“Muhakkak ki bu şehir (halkının) üzerine, (doğ-
ru) yoldan çıkmaları karşılığında bir azap indire-
ceğiz.”

(Ankebut: 34)

Melekler Lut’a “korkma, biz Allah’ın elçileriyiz. 
Seni ve aileni bu sapıklardan kurtaracağız.” de-
diler. “Gecenin yarısında aileni de al bu şehirden 
çık. Münafık olan karın hariç, arkana bakmadan 
şu dağa doğru koşup gidin. Bu şehir sabaha karşı 
içinde bulunanlarla birlikte helak olacak” dediler. 
Melekler, eve girmeye çalışan sapıkların gözlerini 
kör ederek, kapıyı dahi bulamayacak hale getirdi-
ler. 

Geceleyin Lut ve ailesi şehirden çıkarlar. Sabaha 
karşı Allah’ın emriyle şehir helak olur. Volkanik 
patlama ve deprem ile birlikte, gökten taşlar ve 
kükürt yağmaya başlar. Patlamaların gürültüsü, 
püsküren lavlarla birlikte, pamuk gibi kaynayıp 
atılan dağların erimesi karşısında insanlar acizliği-
nin doruğunda canlarını kurtaracak hiçbir kudreti 
yanlarında bulamadılar. Afete maruz kalanlar tuz-
dan heykele dönüştüler. Yakıcı gaz ve toz halinde 
ve erimiş kükürt maddesi ile kimyasal reaksiyona 
giren canlılar katılaşıp, taşlaşarak heykele dönüş-
müşlerdir. Acı gölden (Lut Gölü) fışkıran volkanik 
lavlar şehrin üzerine balçıktan pişmiş taşlar olarak 
yağmıştır. 

İnsanoğlunun hiçbir zaman erişemeyeceği, tabii 
silahlar bir toplumu yok etmek için kullanıldı-
ğında, bunun karşısında hiçbir güç, hiçbir vasıta 
yıkılışı durduramaz. Topyekûn insanlığı tehdit 
eden gayri insani beşerî sistemler Allah’ın takdir 
ve iradesi karşısında yok olmaya mahkûmdur. 
Milletlerin buhrandan kurtuluş mücadelesinde 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak, Allah’ın iradesine 
tabi olanların gücü karşısında her türlü zalimane 
sistemler er veya geç yıkılmaya mahkûmdur. Zu-
lüm ile abad olunmaz. 

“İşte o memleketten geriye, düşünen bir topluluk 
için açık bir ibret vesikası bıraktık.”

(Ankebut: 35)

Toplum içinde aile yapısının ne kadar önemli bir 
müessese olduğunu anlatan Lut kavminin gayri 
insani hayatı ve çöküşü bir ibret vesikası olarak ye-
terlidir.

(Devam edecek)
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/  M e h m e t  M u t l u o ğ l u 

Politikacılar bir seçim sonrasını düşünür ve ona 
göre hareket ederler. Ama büyük devlet adamları 
üç nesil sonrasını düşünerek hareket ederler.

Bir insanın hayatı için belki 50 sene, 100 sene bir 
ömürdür. Ama Türk Milleti gibi 10.000 yıllık tarihe 
sahip kadim bir millet için 50 sene,100 sene, üç yüz 
sene çok kısa zamanlardır. Onun için politikacılar 
kendi hayatlarını düşünürken; büyük liderler ve 
dava adamları milletlerinin hayatlarını düşünür-
ler.

Sayın Edibali ve arkadaşlarının yaptıklarına, ger-
çekleştirdiklerine ve yapacaklarına bunların ha-
yalleri bile erişemez. 

Bunun en son örneği Kıbrıs’ta millî güçlerin ka-
zandığı seçimdir. Kıbrıs mücahitlerinin lideri Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük 
dava adamı Rauf Denktaş’a: “Git memleketinde 
konuş.” “Kıbrıs timsahın kuyruğudur; bu kadar 
üzerinde durmaya ne gerek var.” diyenler ve ondan 
sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel başkanı 
Mehmet Ali Talat’ın ve peşinden Mustafa Akın-

Günübirlik Politika ve Millî Siyaset 
Yüzde Bir Oy Alamıyorsunuz Diyenlere Cevabımdır

Bir seçim sonrasını düşünen ve kol-
tukları paylaşmak için canhıraşane 
birbirleriyle dalaşan günübirlik; çirkin, 
ahlaksız, adaletsiz politika simsarları 
ile bizim yaptığımız büyük siyaseti 
karıştırmamak gerekir.

Aykut Edibali ve arkadaşlarının 
1962’de başlattığı mücadeleden 
2020’lerin, bugünün Türkiye’sinin 
geldiği aşamayı ve seviyeyi, görmek 
gerekir. 

Bu çalışmalardan Aykut Edibali, rahmetli Erba-
kan ve Türkeş’i daha sonra da rahmetli Muhsin Ya-
zıcıoğlu’nu ve bunların arkadaşlarını çıkarırsanız 
geride bir öteye bir beriye savrulan, hep kandırılan 
ve ümitleri boşa çıkarılan, boş bir yığın şeklindeki 
büyük kitleleri görürsünüz.
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cı’nın seçilmesine çanak tutanlar bu sefer millî 
cephenin kazanması için uğraşmışlardır.

Nereden nereye...
Bugün alınan bu sonuç sayın Aykut Edebali ve 

arkadaşlarının vb. millî güçlerin ta 1970’li yıllardan 
beri yürüttüğü ve son olarak 2003 Kıbrıs seçimle-
rine ve 2004 Annan Planı referandumuna giderek 
yürütülen çalışmaların sonucudur.

Terör konusunda, bugün gösterilen kararlı tutum 
aynı şekilde sayın Edibali’nin ve arkadaşlarının ve 
benzeri millî güçlerin ısrarlı çalışmasının sonucu-
dur. Gerek çözüm sürecinde, terör konusunda ve-
rilen kararlı bir mücadeleye kadar... 

Başörtüsü sorunu konusunda, sorun ilk ortaya 
çıktığı andan itibaren on binlerce insanın katıldı-
ğı onlarca mitinge katılan ve “Başörtüsü bayrağım 
kadar hür olmalıdır.” diyerek mitinglerde haykıran 
Aykut Edebali’nin çorbada hiç tuzu olmamış mı-
dır? 

Bu örneklere çok daha önemli, hayati Türkiye’nin 
girift, en zor problemlerinin çözümüne yönelik ör-
nekler eklenebilir.

İmam Hatiplilerin ülkede özgürce eğitim yap-
ması, katsayı probleminin kalkarak üniversiteye 
girmesi konusu bu örneklerden sadece biri olarak 
verilebilir. Bu konuda Edibali ve arkadaşlarının 
yapmış olduğu destansı çalışmalar unutulmama-
lıdır.

Türkiye’de 150 yıldır devam eden, liberal ve sol 
politik yarışması şeklinde cereyan eden siyasetin 
adeta rayını değiştiren 1991 büyük millet ittifakı 
çalışmaları; gönülleri günübirlik politikaya kayan, 

basiretsiz liderler yüzünden akamete uğraması; 
sulandırılması ve istismar edilmesi yüzünden iste-
nilen sonuca varmamıştır.

12 Eylül öncesinde emperyalizmin kazanında 
pişirilen; kardeş kavgasına milletin büyük destek-
ler verdiği ve vermeye devam ettiği liderler, arka-
daşlarını bu ateşe sürüklerken Edibali’nin hiçbir 
arkadaşını bu kirli oyuna sürüklememesi, devlete 
ve millete yol ve yön göstererek kanlı kardeş kavga-
sının devlet eliyle son bulmasını temin etmedeki 
büyük gayret ve çalışmaları inkâr edilemez.

Edibali ve arkadaşlarının esir Türk illerinin hür-
riyete kavuşması, Kıbrıs, Batı Trakya, Suriye ve 
Irak’taki Türkmeneli ve Doğu Türkistan’a sahip 
çıkma meselesi başlı başına bir destandır. Ancak 
bazıları ile aradaki fark şudur ki millî siyaset ya-
panlar, Müslüman Türk milletinin, Türk ve İslam 
davasının millî meselelerini hiçbir karşılık bek-
lemeden yürütürler, bu ekip de yürütmüştür. Ve 
çoğu zaman da yaptıklarını dahi anlatmazlar; kar-
şılığını yalnız Allah’tan beklerler.

Siz yıllardır ümitleri kırılarak, bir öteye bir beriye 
savrulan geniş kitlelerle beraber hareket ededurun 
biz %1 değil, binde bir de kalsak (ki çok büyük ve 
çağına göre orijinal ve farklı bir öncüler toplulu-
ğunu ifade eder) büyük siyaset yapmaya devam 
edeceğiz.

Siyaset, Günü Birlik Politika 
ve Makam Aşıkları
Büyük siyaset; makam aşıklarının şan, şöhret, 

mevki, mansıp aşıklarının yapabileceği bir iş de-
ğildir. Büyük siyaset, dünya ve ukbayı anlayabilen-
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lerin, anlamlandırabilenlerin; gerçek din, devlet, 
millet, tarih, vatan, ülkü, ideal sevdalılarının, aşık-
larının yapabileceği iştir.

Siyaset ve politika; siyaset ayrı bir şeydir politika 
ayrı bir şey. Siyaset: iyiliği emretmek kötülükten sa-
kındırmaya çalışmaktır. Politika ise çok yüzlülük…

Politikacı ve Siyasetçi 
Devlet Adamı denince; 
Politikacılar; bir seçim sonrasını düşünür ve seçi-

mi alabilmek için birçok ahlaki ilkeyi çiğnemeyi de 
göze alırlar. Ama devlet adamları; bir seçim son-
rasını değil üç nesil sonrasını düşünürler. İlim ve 
yüksek ahlak üzerinde titrerler. Derin bir tefekkür 
sahibidirler; mütefekkirdirler.

Politikacı, dinden kitaptan bahsetse de seçimi her 
türlü hile ve aldatma yoluyla almakta hiç tereddüt 
etmez. Kitaba uymayan politikacı, bu ahlaksız uy-
gulamasını çok güzel bir şekilde kitabına uydurur 
ve “Harp hiledir.” diyerek meşru saydığı mazerete 
kendisini de inandırır. Politikacı; daima bir aldan-
ma ve aldatma süreci içerisindedir.

Devlet adamı; aldanmamak ve aldatmamak için 
kılı kırk yarar. Devlet adamlarının dünya bir araya 
gelse de asla feda edemeyecekleri temel ilkeleri ve 
prensipleri vardır. 

Mesela bir ahlaki ilkeyi korumak için bin iktidarı 
feda ederler.  

Devlet adamı; koltuk için, para için, nisa için ilke 
ve prensiplerinden asla vazgeçmez. 

“Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben asla 
davamdan vaz geçmem.” diyen Hazreti Resulul-
lah’ın yolunda gider.

Politikacı; kitleleri manipüle etmek ve peşinden 
sürüklemek için her türlü argümanı kullanır ve şu-
ursuz kitleleri bir yığın halinde peşinden sürükler. 

Siyasetçi, devlet adamı; kitle psikolojisine göre 
hareket etmez. O, milletini büyük tarihi misyonu 
etrafında teşkilatlamaya çalışır. Bütün uğraşı, mil-
leti bir yığın olmaktan kurtarıp teşkilatlı bir güç 
haline getirmektir. 

Devlet adamı kitleleri yönetmekten çok fikirleri 
yönetmekle meşguldür.

Politikacı her şeyi bilir. Konuşması efsunludur, 
cerbezelidir. 

Devlet adamları, çoğunlukla lafı öyle iyi evirip çe-
viren insanlar değildir. Birçok soruya bilmiyorum 
diye cevap verirler. Yaldızlı, süslü, heyecanlı, duy-
guları okşayan konuşmaları olmaz. Çoğu zaman 
durarak, düşünerek konuşurlar. 

Politikacı kendini, nefsini öne çıkarır. Adeta nefsi 
emmareye tabi, nefsine kul olmuş kişidir. Yaldızlı 
reklamlar yapar, sürekli konuşur. Yerine getireme-

yeceği hususlar olsa bile ütopik sözler verir toplu-
ma.

Siyasetçi ve devlet adamı nefsi mutmainne, tat-
min olmuş, huzur bulmuş nefis makamındadır. 
Kendini hiç öne çıkarmaz. Yapamayacağı şeyleri 
söylemez, dün dediği başka bugün dediği başka 
değildir. İstikamet üzere olmak onun için en önem-
li husustur. Çoğu zaman toplumun önüne çıkmaz, 
konuşmaz. Egosunu öne çıkarmak, yaldızlı sözler 
söylemek, kendini beğendirmek, makam, mansıp 
elde etmek için bin bir türlü boyaya girmek onun 
için kendini inkâr anlamına gelir. Şan ve şöhret sa-
hibi olmaktan ısrarla kaçınır.

Politikacı kitlelerin desteğinden mahrum olmak-
tan, kaybetmekten müthiş korkar. Kaybetmemek 
için her türlü değeri feda etmeye hazır haldedir.

Siyasetçi için ise yegâne hedef iyiliği emretmek 
kötülükten nehy etmektir. 

Bir ahlaki ilkeyi korumak için gerekirse bin ikti-
darı terk edebilmek temel esasıdır. 

Onun için kaybetmek, Hakkı söylemekten; hu-
kuktan, adaletten, emanetleri ehline vermekten 
ayrılmaktır. Hakka ve millete hizmet yolunda; 
iman edip salih ameller yapmak, hakkı ve sabrı 
tavsiye etmek ve bu yolda elindeki imkanlar ölçü-
sünde gayret etmek, her gün yeni bir seferde ol-
mak en büyük zafer demektir. 

Siyaset ve politika arasındaki bu derin farkı ve 
derin çizgiyi anlayamayanlar veya bir an olsun 
unutanlar; çirkin politikanın derin dehlizlerinde 
kendilerini ve büyük Türk milletimizi, Türk-İs-
lâm dünyasını heder edegelmişlerdir. Türk siyasi 
tarihini baştan başa incelediğimizde kaybedenler 
gerçek millî siyaset yapanlar değil; hep günübirlik 
çirkin politika yapanlar olmuştur. Ne peşinde bir 
ömür tükettikleri makamları, şanları, şöhretleri, 
haram servetleri kalmış ne de partileri ve partile-
rinin itibarı kalmıştır.

Aslında Türk milletinin son 200 yıldır yaşadığı en 
önemli problemlerden biri “Kaht ı rical” diye ifade 
edilen devlet adamı yetiştirememe problemidir. 
Türkiye’nin bir diğer problemi de artık büyük mü-
tefekkirler de yetiştirememektir.

Marifet iltifata tabidir denmiştir. Devlet adamı 
olma potansiyeline sahip, mütefekkir olma potan-
siyeline sahip insanlara, millet olarak yeterince sa-
hip çıkmayınca, haliyle bir çoraklaşma zaruri bir 
sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tabii ki tüm bunları anlamak, değerlendirmek, 
yaşamak ve Büyük Millet Davasına hararetle bağ-
lanıp ömrünü, maddi ve manevi imkânlarını tahsis 
etmek; derin ilim ve takva sahibi, sade ve samimi 
insanların ferasetinin eseri olacaktır.
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/  A b d u r r a h m a n  Z e y n a l

Osmanlı; 1770 Yılında Rusların Çeşme baskını ile donanmasını kaybetmiş, 1774 
tarihinde en ağır mağlubiyeti tadarak Küçük Kaynarca Anlaşmasını imzalamış, 
1820 yılında Mora Yarım adasındaki 40.000 Türkün Rumlar tarafından şehit 
edilmesine müdahale edememiş, Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda 
kalmış, 1826 yılında önemli bir kırılma yaşamış, Yeniçeri ocağı kaldırılmış, 1828-
1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ruslar batıda Edirne’yi geçmiş, İstanbul’a yak-
laşmıştı. Doğuda ise Erzurum’u işgal etmiş, yapılan anlaşmanın ağırlığı altında 
ezilmiş bir devlet durumundaydı.

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
Fikri Tartışmalar
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Bu durumu askeri bürokratlar başta olmak üze-
re, cephe hattında fiilen çarpışanlar ile diğer bazı 
devlet ricali ve bazı düşünürler artık git gide geri-
lemenin ve ardı arkası kesilmeyen mağlubiyetlerin 
sebeplerini ağır ağır sorgulamaya başlamışlardı.

Buna karşı Dünya değişmekte, batıdaki felsefik 
yaklaşım, bilimsel ve teknik gelişmeler, sanayileş-
menin önünü açmaktadır. Fen bilimleri kiliseler-
den neşet etmekte, Genetik Biliminin kurucusu 
Papaz Mendel kilise bahçesinde çaprazlama de-
neyler yapmakta, Darvin türlerin kökenini irdele-
mekte, Fransız Pozitivizmi ile Alman İdealizmi or-
talığı kasıp kavurmakta, Avrupa en uzun yüzyılını 
yaşamaktadır. 

Buna karşın, Osmanlı Medreselerinin uleması, 
medreselerden matematik, fizik, kimya, astronomi 
ilimlerini kovmakta, tarih ve coğrafya gibi ilimle-
rin Türkçe yazılıp okutulmasına bile karşı çıkmak-
taydı. Yıkılışa çare bulması gereken alimlerin dün-
ya gerçeklerinden -ne yazık ki- haberleri yoktu. 
Fikirlerin alim ulema arasında tartışılıp Devlet-i 
Aliye’nin düzlüğe çıkarılması konusunda hiç bir 
müderristen çıkan çözüm yolu yoktu. Sadece düş-
manla cephe hattında karşılaşan askeri bürokrat-
lar durumun farkına varmaya çalışmakta ve bu gi-
dişe dur demek adına fikirler üretme çabasındadır.

1773 yılında Deniz Harp Okulu, 1827 yılında Aske-
ri Tıbbiye, 1834 yılında Harbiye mektepleri kapıla-
rını öğrencilerine açarken Ruslar Kafkaslardan ve 
Balkanlardan aşağı sarkarak devlet için çok büyük 
tehditler oluşturmakta, Mısır valisi Mehmet Ali 
Paşa Osmanlı ordusunu yenmiş, İstanbul’a yü-
rümekteydi.   Nihayet 1839 yılında Mustafa Reşit 
Paşa bu ortamda kurtuluş reçetesi diye ‘Tanzimat 
Fermanı’nı açıkladı. Ancak Tanzimat Fermanı, bu 
kurtuluşu sağlamakta umulan neticeyi vermekten 
uzak hatta ülke içinde yeni kargaşalara da sebep 
olacak sorunlar doğurmuştu.  Tanzimat fermanın-
dan sonra 1856 yılında Islahat Fermanı ilan edilmiş 
ve o dahi umulan neticeyi sağlayamamıştı.

Bu gelişen ve değişen sosyal, kültürel, askeri ve 
ekonomik değişmeler devam ederek günümüze 
kadar gelen tartışmalara; ‘Türk Modernleşmesi’ 
adı verilmekte, tezler bunun üzerine inşa edilmek-
tedir. Bu modernleşme fikri (eskilerin deyimiyle 
asrileşme), ne yazık ki halktan değil, sadece batı ile 
karşılaşan, savaşan, yenilen, toprak ve insan kay-
beden ama batı yönündeki çarpıcı gerçeği daha iyi 
görebilen Osmanlı askerlerinden ve münevverle-
rinden geliyordu. Bu değişime sebep; 1071’den 1571 
tarihine kadar süren ‘Türkler Yenilmez’ inancının, 
İnebahtı yenilgisiyle sarsılmış olmasıydı.  Bu tarih-
ten sonra batıda artık ‘Türkler Mağlup edilebilir-
miş’ algısı oluşmaya başlamıştır. Bu asırlarda batı; 
sanatta, felsefede ve dinde geliştirdiği rönesans ve 

reform hareketleriyle epey yol almış, artık üretim 
araçları merkantile olmuş, güç ve üretim merkezi 
üstünlüğü batıya kaymıştı.

Osmanlı kalemiyesi (bürokrasi), aleyhlerinde 
gelişen güç dengesini yakalayabilmek , mağlubi-
yetleri durdurmak için adına ister modernleşme, 
ister asrileşme deyin fikri değişimi zorunlu olarak 
başlatmış, bu etki Osmanlıdan Cumhuriyet aydın-
larına sirayet etmişti.

Tanzimatçılar, Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, İtti-
hatçılar modernleşme tabirini kullanmamış, bu-
nun yerine ıslahat, reform kavramlarını kullanma-
yı tercih etmişlerdi.

Tanzimatçılar 
Gerilemeyi hisseden Tanzimatçılar, Osmanlı 

toplumunu batı toplumuna dönüştürmeyi düşün-
mediler. Bunun yerine askeri ve idari ıslahatlar 
ile batı ile aralarının açılmasına sebep olan güç 
dengesinin bu yolla kapatılacağını hayal ettiler. 
Mustafa Reşit Paşa, Ali ve Fuat Paşalar batıyı fiziki 
bir güç olarak algılamış, bunun arkasındaki bilim 
ve teknolojideki ileriliğin arka plandaki derin dü-
şüncelerin varlığını kavrayamamışlardı. Halbuki 
bilim, teknoloji ve kurumlar derin düşünce, felsefi 
derinlik, dünyayı zapt etme isteği bunu tetiklemiş, 
dahası  bununla sömürgeciliğe motive olmuşlardı. 

Yeni Osmanlılar
1860’larda ortaya çıkan Tanzimat’ı değil, uygula-

ma biçimlerini eleştiren Namık Kemal, Şinasi, Ziya 
Paşa, Ali Suavi, Agâh Efendi, Ebüzziya Tevfik gibi 
dönemin münevverleri tarafından oluşturulan  bir 
yapıdır. Namık Kemal Tanzimat düzenlemelerini 
eleştirirken taklitçiliğin doğru olmadığını ortaya 
koyarak, batıya benzemek, batıyı memnun etmek-
le güç dengesinin sağlanamayacağını  beyan etmiş-
ti. Ona göre sorun, keyfi yönetimden yasal yöneti-
me geçilerek çözülebilirdi. Anlaşılan; Danıştay, 
Sayıştay, Yargıtay gibi temel devlet kurumlarının 
kurulması böyle bir düşüncenin ürünüydü. Bu is-
tekler temel hak ve hürriyetlerin güvencesi, devlet 
harcamalarının denetlenebilmesi, hukukun uygu-
lanabilmesi için şartların oluşturulmasıydı. Mu-
hafazakar ve sentezcilerden olan Şinasi ise başka 
fikirlerin peşindeydi. Ona göre iş medeniyet mese-
lesiydi. İşin temelinde akıl ve aklın kullanılması ön 
plana çıkmalıydı. 

Jön Türkler
1877-78 Osmanlı-Rus harbi devlet içinde ciddi kı-

rılmalara sebep olmuş, batıdan alınan borç para-
lar ödenemeyince ‘Duyun-i Umumiye’  ülkeyi ik-
tisaden sömürgeye dönüştürdükleri bir dönemde 
II. Abdülhamit’in, dağılmaya karşı çare üretmesi 
gerekirken, kendi içinde parçalanma hesaplarına 
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düşen Meclisi Mebusan’ı kapatması, gelişen bas-
kıcı  yönetim uygulamaları bu akımın doğmasına 
neden olmuştu. Muhtelif guruplardan oluşmuş, 
fikirleri aynı olmayan insanların ortak noktası is-
tibdada son vermek ve hürriyetçi bir düşünme bi-
çimini ortaya koymaktı. Bu gurupların ortak tarafı 
Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi’nin hürriyetçi fikir-
lerini benimsemiş olmalarıdır.

Bunlardan Ahmet Rıza Pozitivist, Mizancı Murat 
İslamcı, Abdullah Cevdet Biyolojik Materyalist, 
Malümyan Efendi Ermeni Komitacısı, Yusuf Akçu-
ra Türk Milliyetçisi idi.  Görüldüğü gibi Jön Türk-
ler homojen değil heterojen bir yapıdaydı.

Jön Türklerin temel arzuları Osmanlı Devletinin 
toprak bütünlüğünü korumak, geri kalmışlık çem-
berini kırmak, batı karşısında duyulan aşağılık 
duygusundan bir an önce kurtulmaktı. 1876 Ana-
yasasını kabul etmek, gelişmekte olan milliyetçi 
akımları dizginlemek, parlamentoyu etkin hale 
getirmek, insanları Osmanlı vatanı ve vatandaşlığı 
etrafında toplamak şeklinde özetlenebilirdi. Çün-
kü Fransız İhtilalı’nın getirdiği uluslaşma süreci 
devleti ve aydınları ciddi olarak etkilemişti. Avru-
pa’da sanayi hızla gelişmekte, fabrikalarda üreti-
len ürünler piyasaları ele geçirmekte, geleneksel 
tezgâhların yok olması ile neticeleniyordu.(Örne-
ğin: İngiliz kumaşları Doğu Anadolu’ya gelmeden 
önce  Erzurum ve ilçelerinde 13.000 tezgâh varken  
bu rakam kısa sürede 3.000’lere düşmüştü) Bu du-
rum ekonomik geri kalmışlığı artırıyordu. Acı olan 
aydınlar bu geri kalmışlıktan kurtulmak için çaba 
sarf ediyor fakat ortak bir çözüm önerisi sunamı-
yordu.

Jön Türkler batılılaşmanın zaruret olduğunu 
kabul ediyorken itiraz ettikleri mesele batı uygar-
lığını oluşturan sebepler ve modernleşmenin kap-
samı ve metodu konusundaydı. Ayrıca hiç bir Jön 
Türk’ün ıslah fikri diğerine uymuyordu. Yani ne 
kadar Jön Türk varsa o kadarda çözüm fikri vardı.

Muhafazakâr Kalıp 
Modernleşmeyi Savunanlar
Bunlara göre imparatorluğun çöküşü İslam di-

ninden kaynaklanmadığı gibi engel de değildi. 
Batıyı üstün eden elemanlar İslamın aslında var-
dı. Hakiki İslam’a dönmekle bu gerilikle mücadele 
edecek anlayışı muhafazakarlar savunuyordu. Ge-
lişmenin olması batının maddiyatı, İslam’ın mane-
viyatının sentez edilmesi sonucunda sağlanacaktı. 
Bu eğitimle sağlanacak, böylece batının bilim ve 
teknolojisi alınarak çözülecekti. Devlet idaresin-
deki asalak memurlar yerine verimli çalışacak 
memurlar getirilecekti. Hukuk devleti, kanunlar 
önünde eşitlik, basın özgürlüğü, Osmanlı tebaa-
sı için genel af, seçimle gelen mebuslar meclisine 

karşı sorumlu hükümet anlayışı muhafazakar ay-
dınların istekleriydi.

Radikaller
Sürgünler nedeniyle batıya giden, Paris’i ve di-

ğer şehirleri kendilerine sığınak yapan, okumaya 
giden kesimin batının aydınlanmasına sebep olan 
temel elemanlarını ve düşünsel farkını keşfetmele-
ri sonucunda etkilenerek körü körüne taklit fikrine 
saplandılar. Bu onları bir düzen fikrine taşıdı. Bun-
lara göre geriliğin sebebi gelenek ve din idi. Batıyı 
güçlü hale getiren akıl ve bilimdi. Tıbbiyeliler ve 
mülkiyeliler bu radikal fikirlerin savunucusu oldu-
lar. Pozitivizm ve materyalizimden çok etkilendi-
ler. İslam’a değil bilime itibar edilmesi gerektiğini 
savundular.

Liberaller
Batıya özellikle Paris’e gidenler gördükleri, duy-

dukları  fikir olarak etkilendikleri şekle göre devle-
tin kurtuluşunun gerçekleşmesi konusunda  farklı 
fikirleri ileri sürerken Prens Sebahattin ve Ali Rıza 
arasında bir çekişme başlıyordu. Başlangıçta kişi-
sel olan tartışma ilerleyen zamanlarda ideolojik 
bir yapıya dönüştü.Prens Sebahattin’in Paris’te 
görüştüğü kişiler, İngiliz sanayileşmesinin arka-
sındaki itici düşünce  biçimi Angola-Sakson’ların 
başarısı dikkate alınarak “kalkınma kolektivist an-
layışı gerektirir” fikrini güçlendirdi. Bu sorunun 
siyasi değil toplumsal bir anlayışı ortaya çıkardı. 
Cemaatçi anlayıştan çıkıp bireysel sorumluluğu 
üstlenmenin gerekliliğini önceledi. Bunun olabil-
mesi “Adem-i Merkezi”(Merkezin yokluğu, hiçliği, 
yerel yönetimin güçlenmesi) bir yapının olmasını 
gerekli kılıyordu. Prens Sebahattin; “Bizi hür ede-
cek kanunlar, ne ricali devlet, ne de harici politi-
kalardır. Kendi say-i şahsimizdir”. Kurtuluş ancak 
adem-i Merkeziyetçi anlayışın topluma hakim ol-
masıyla mümkündür.

Osmanlıcılık
Osmanlıcılık ideolojisi dini değil, coğrafi köken-

lere göre tebaayı sınıflandırıyor, böylece oluşacak 
yeni yapı birlik sağlayacağı fikrini öngörüyordu. 
II. Abdülhamit’in dine bakışı politikti. Önceki pa-
dişahları Hilafet makamını kullanmadıkları için 
suçluyordu. Kendisine göre Hilafet Kurumunun 
gücünü artırmak için gereken her şey yapılmalıydı. 
Panislamizm fikrinin önde gelen savunucuların-
dan Cemaleddin Efgani’ye mesafeli davranmıştı. 
Abdülhamit yaklaşan tehlikelere karşı “devletin 
kendi haline kalması” da tehlikeye sebep olabilir-
di. Konuşulan, yazılan Türkçenin aralarındaki fark 
kaldırılarak, ilim ve edebiyat dili haline getirilme-
si, Türkçenin tüm devlet kurumlarında resmi dil 
olması bu döneme tekabül ediyordu. Anayasanın 
18 maddesi açıkça bunu ifade ediyor olması asırlar 
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sonra bir hakikati ortaya çıkarmıştı.

Türkçülük
Bu dönemde aydınlar siyasette devletçi, eğitimde 

batılı, sözde ve yazıda Türkçü, ahlakta insancıldı. 
Namık Kemal Türkçede, yenilikçi, siyasette Panis-
lamcı idi. Yeni Osmanlılar Tanzimatın uygulayıcısı 
Reşit Paşadan sonra yerine geçen Mehmed Emin 
Ali ve Keçecizade Fuat Paşalara başkaldırı hareke-
tine dönüşüp Ali ve Fuat Paşaların Avrupa’yı taklit 
etme fikirlerinin doğru olmadığını, taklitçilikle bir 
yere varılamayacağını ifade ettiler.

İslamcılık
Bu dönemdeki İslamcıların önderleri arasında 

Ahmet Cevdet Paşa, Şirvanzade Rüştü Paşa saya-
biliriz. Bunlar İslamı savundular. Hata ve kusurun 
İslam’da olmadığını aksine uygulayıcıların yanlış 
yaptığı tezini ifade ettiler. II. Abdülhamit Han ise 
İslamcılık hareketini hem iç, hem dış politika uy-
gulamalarında kullanması önemliydi. Bu konuda 
Şeyh Ebulhuda gibi tarikat önderlerini kullanır-
ken İmam-ı Gazalinin eserlerini tercüme ettirerek 
etkilerinden faydalanma cihetine gitmişti. 

Dil, Alfabe ve Türkçenin Eğitim Dili 
olması Tartışmaları:
1820 yılından başlayarak medreselerde Arapça, 

Farsça ile eğitimin yapılmasına karşılık Türkçe 
devre dışıydı. Askeri okulların ve Harbiye’nin ku-
rulması ile bunlara Fransızca ilave edilmiş, misyo-
ner okulları açtıkları okullarda kendi dillerini ve 
azınlık dillerini ortaya çıkarmış, insanlar arasın-
da ciddi ayrışmalara gidilmişti. Bu şartlar altında 
Osmanlı münevverleri dil konusunu tartışmaya 
başlamış, Türkçenin mekteplerde okutulması fikri 
ortaya çıkmıştı. Arapça’nın ve Farsça’nın medrese-
lerde okutulması ancak Arap alfabesinin yazılma-
sında bu dönemde yeni tartışmalar başlamış, alfa-
benin ıslahı ilerleyen yıllarda değiştirilmesi fikrini 
de özellikle 1890’laran sonra ortaya çıkarmıştı. Dil-
ciler ciddi ciddi bu konuyu tartışıyor, Birinci Dün-
ya Savaşında Enver Paşa’nın getirdiği yeni alfabe 
askeriyede kullanılıyordu. Bu yapılan çalışma cid-
di sorunlar oluşturunca batı cephelerindeki telg-
raflar latin alfabesiyle yapılır olmuştu.

Sonuç olarak 19. yüzyıl aşıları, tartışmaları, sür-
günleri ve yeni fikirleri üzerinde barındırmış, Yu-
suf Açura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset” tezinde, Ziya Gö-
kalp’ın “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” 
tezlerini ortaya çıkarmış, Mehmet Akif Ersoy, Said 
Halim Paşa gibi Osmanlı aydınlarının çabaları 
kurtarılmak istenen Devleti Aliyeye yetmemiş, 
Prof. Dr. Fahrettin Kırzioğlunun ifadesiyle 30 Ekim 
1918 Mondros mütarekesi ile fiilen, 1 Kasım 1922’de 
de saltanatın kaldırılmasıyla resmen tarihe karış-
mıştı. Cumhuriyet aydınları Osmanlının yüz yıllık 

fikir kavgalarının, tartışmalarının, üretilen çözüm-
lerin üzerinde değişimleri inşa ediyordular. 
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/  M u s t a f a  G ö k t e k i n
Türkiye Karabağ’ın neresinde?
Haber kanalları 09.11.2020 tarihinde saatler gece 

yarısını gösterdiğinde flaş bir haberle; daha önce 
defalarca olduğu gibi Azerbaycan ve Ermenistan 
arasında ateşkesin olduğunu bildirdi. İlerleyen za-
manda da ateşkesin şartları belli olmaya başladı. 
Yapılan açıklamalarda Ermenistan Başbakanı Pa-
şinyan’ın çok üzgün olduğu ve barışı kabul etmek 
zorunda kaldığı, gerek Aliyev ve gerekse medya ta-
rafından birçok kez ilan edildi.

Görülen o ki, ateşkesin olmasında Putin ve Er-
doğan’ın rolü var. Basına dokuz maddelik bir an-
laşma metni açıklandı ve bu metinde ilk bakışta 
Azerbaycan’ın kârlı olduğu görülmekle birlikte, ya-
kından baktığınızda yine Türk Milleti’nin masada 
kaybettiği görülüyor. Üstelik bu barış anlaşmasının 
ilerleyen safhalarında Türkiye’nin askeri gözlemci 
olarak katılacağı, Türkiye’nin bunda istekli olduğu 
Türkiye Devlet adamlarının basına yaptığı açıkla-
malarda da görülüyor. En azından görülen bu...

Karabağ’ın statüsü ne?
Karabağ Ermenilerden tamamen temizleniyor 

mu? Kocaman bir “Hayır!” Nedeni anlaşma met-
ninde Ermenistan’dan Karabağ’a genişliği 5-6 Km 
olan bir koridorun açılacak olması. Üstelik bu ko-
ridorun Azerbaycan tarafından yapılacak olması. 
Üstelik bu koridorun Türkiye’nin veya başka ulus-
lararası ülkenin olmadığı ve sadece sözüm ona Rus 
barış gücü askerleri tarafından korunacak olması. 
Yani bu koridoru Azerbaycan değil, Rusya koruya-
cak? Azerbaycan toprağında seneler sonra yine Rus 
askeri…

Azerbaycan’dan Nahcivan’a da bir iletişim kori-
doru açılacak ama buranın güvenli-

ğini Ermenistan sağlayacak, 
Rusya da kontrol edecek. 
Bu koridorun genişliğinin 
ne kadar olduğu belirtil-
memiş, tam olarak nasıl 
olacağı belli değil. Yani 
Nahcivan ve Azerbay-
can arasındaki korido-
run evsafı belli olma-

dığı gibi güvenliği 
de hiçbir zaman sö-
zünde durmayan 
E r m e n i s t a n’ ı n 
insafına kalmış. 
Laçin, Koridoru 
net bir şekilde 
belirtilirken 

N a h c iv a n 
korido-

Rusya Ne Kadar Güvenilir?
ru muğlak. Büyük bir ihtimalle de Ermenistan ve 
Rusya bunun üzerine yatacak.

Karabağ’da Türkler ve Ermeniler yine bir arada 
yaşayacak ve koridorun güveliğini Rusya temin 
edecek; üstelik Ermenistan’dan Karabağ’a ne ge-
tirilip ne götürülecek? Ermenistan ile Karabağ 
Ermenileri arasındaki ilişkiler, Azerbaycan üze-
rinden mi yürüyecek veya direk Ermenistan üze-
rinden mi? Sizce? Karabağ Ermenileri ile Ermenis-
tan Ermenileri arasında geliş gidişlerde pasaport 
olacak mı olmayacak mı? Üstelik güvenliği temin 
eden Rusya’nın barış gücünün 5 sene sonra Azer-
baycan gitmesini ister ve Ermenistan istemezse ne 
olacak? Rusya askerini alıp çıkacak mı çıkmayacak 
mı? Azerbaycan’ın Karabağ üzerinde yetkisi ne 
olacak?

Azerbaycan yalnızdır
Azerbaycan tam da topraklarının tamamını kur-

tarmak üzere iken Rusya yine kuklasına sahip çık-
tı. Karabağ sorunu tıpkı bizim Kıbrıs’ta yarı yolda 
kalıp, 46 yıldır sorunu çözemediğimiz gibi sorunu 
çözümsüz hale getirdi. Karabağ Azerbaycan’ın 
bağrında sokulmuş Rus ve Ermeni kaması gibi ka-
lacak görünüyor.

Karabağ Ermenilerinin lideri Arayik Harutyun-
yan; ”Çatışmalar sürseydi Karabağ’ın tamamını 
kaybedecektik” diyor. Anlaşma maddelerinden 
birisi; ”Azerbaycan’ın kurtardığı yerler Azerbay-
can’da kalacak fakat taraflar diğer bölgelerde eski 
sınırlarını muhafaza edecekler?” Ne demek? An-
laşma metninde olmayan bölgeler Ermeni ”İşgal 
altındaki topraklar Azerbaycan’a aittir.” Kararın-
dan geri adım atılmış olmaz mı? “Ermenistan’ın 
işgal ettiği kurtarılamayan topraklar Ermenistan’a 
aittir” anlamına gelmez mi? Yani Azerbaycan diğer 
topraklarını bu anlaşma ile kaybetmiş değil mi? 
Zafer sarhoşluğu içinde yanlış bir şey kabul edil-
memiştir, umarım yanlış anlamışızdır. Yoksa Türk 
milleti yine cephede kazandığını masada kaybede-
cek.

Azerbaycan bugüne kadar işgal edilmiş toprak-
ların %30 kadarını kurtarmıştı. Kelbecer ve Laçin 
bölgesi ki; buradan Ermenistan ile Karabağ arasın-
da ve Azerbaycan toprağında iletişimi sağlayacak 
5-6 Km genişliğinde bir koridor bulunacak, baş-
ka nereyi kurtarmış oluyor. Yani Karabağ ve işgal 
edilen toprakların Yüzde kaçı Ermenilerde kalı-
yor? Düşündükçe “Bunun neresi zafer!” diyesim 
geliyor. Kurtarılan topraklar Zaten Azerbaycan’ın 
kendi toprağıdır. “Karabağ topraklarının bir kısmı 
Ermenistan’a kalırsa Azerbaycan bu savaşı niye 
yaptı?” diye sormak geliyor içimden. Bunca yıkım 
ve siviller niye öldü? Yapılan yapanın yanında mı 
kalacak? Hep kaybeden Türk milleti mi olacak? 
”Ayıdan post Moskof ’tan dost” olmayacağını ne 
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zaman öğreneceğiz?
Üstelik ilerleyen zamanda yapılacak anlaşmalar 

sırasında, Azerbaycan masada ikiye karşı birdir. 
Karşısında Ermenistan-Rusya ikilisi olacaktır. Rus-
ya’nın arabulucu olması bir yana Ermenistan’ın 
destekçisi ve ortağı, ağabeyi olarak masada otura-
caktır. Üstelik bu anlaşma ile Rusya Azerbaycan 
toprağına gelip yerleşecek ve tehdit unsuru ola-
caktır.

Türkiye ne yazık ki yine masanın dışındadır. Halk 
içinde; “Kendi başını yapamayan gelin başı yapar-
mış!” sözü tam da iktidarın ve devlet adamlarının 
durumu için söylenmiş bir sözdür. Kendi ülke-
sinde gerçekten sorunlara çare olamayan devlet 
adamları hamasi sözler ile bir yerlere gaz verdiler 
ve yine balon patladı ve yine kardeşlerimiz Rusya 
ve Ermenistan karşısında yalnız kaldı.

Yetersiz Devlet Adamları
Ne yazık ki; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali-

yev’de devlet adamı ciddiyetinden çok mahallesin-
den hasımlarını kovmuş kabadayı gibi davranıyor. 
Devlet adamı çocukça davranışlardan, öfkeli söz-
lerden uzak ağırbaşlı ve ciddiyetle olaylara hâkim 
olmalıdır.”İt gibi kovduğun” ağabeyini alarak gel-
di. Ermenistan kendi toprağından “1 CM” bile top-
rak kaybetmezken Rusya’nın gelip konuşlanacağı 
topraklar Türkün, Azerbaycan’ın toprakları. Biz 
Ermenistan’ın insafı ile Nahcivan’a geçerken, belki 
de geçemezken; Ermeniler Karabağ’ın ortasına ve 
Azerbaycan’ın kalbine kadar girip çıkabilecekler. 
Devlet adamı akıllı ve bilgili olmalıdır. Tedbirli 
olmalıdır. Bu günden on yıllarca sonrasını görme-
lidir.

Kısa zaman sonra hakikatler ortaya çıktığı anda 
vatandaşlarımıza vereceğiniz cevap ve hesaplar 
olacaktır. Bugün bütün Azerbaycan, hatta Türkiye 
ve Türk Dünyası sevinçten gösteriler yaptı, güldü 
oynadı. Yarın hakikatle baş başa kaldığında size ne 
diyecek? Kendisine soykırım yapan Ermeniler ile 
aynı topraklarda yaşayabilecek mi? Yahut kaç kişi 
kendi evlerine ve topraklarına Ermenilerle berber 
yaşamak için gidecek? Eğer Karabağ Kıbrıs gibi 
ikiye bölünürse bağrımızda Rus ve Ermeni hançe-
ri ile mi yaşayacağız? Rus askerinin himayesinde 
olan Ermeniler yeniden Türk milletine saldırdı-
ğında cevabınız ne olacak? Bakü’de Rus tankları 
altında ezilen binlerce kardeşimizin resimleri Ba-
kü’de henüz şehitler hıyabanında durmaktadır.

Önümüzde; Gürcistan’da Ahbazlar arasındaki 
sorunda Rusya’nın takip ettiği politika belli iken ve 
sorun halen çözülememişken; aynı politikayı Er-
meniler ve Azerbaycan arasında takip ederse ala-
cağımız tedbir nedir?

Ukrayna ve ile Kırım’da yaptığı oldu-bittinin 
henüz gazete haberlerinin mürekkebi kurumadı. 
Muhatabımız Rusya budur ve biz her şey olup bit-
meden bunu bilmeli ve henüz kozlar elimizde iken 
tedbirlerimizi buna göre almalıyız.

Devlet adamları yakın tarihimizi ve geçmiş tari-
himizi iyi bilmek ve politikalarını ona göre geliş-
tirmek zorundadır. Rusya emperyalist bir devlettir 
ve verdiği hiçbir sözü yerine getirmez. Menfaatle-
ri neyi gerektiriyorsa ona göre davranır. Sözünde 
durmanın, anlaşmalara sadık olmanın erdemine 
de inanmaz. Rusya’nın uluslararası kamuoyu gibi 
bir derdi de yoktur.

01.12.220 tarihine kadar Ermenistan’ın çekilmesi 
gereken yerlerden çekilip

Çekilmeyeceğini göreceğiz. Rus askeri bölgeye 
girdiği takdirde belki Ermenistan boşaltması gere-
ken yerleri boşaltmayacak bile olabilir. Çünkü kaç 
defa ateşkes yapıldı ise dakikalar içinde ateşkesi 
bozdu ve sivilleri katletti. Asla sözünde durmadı. 
Üstelik şehit edilen sivillerin de bir bedelinin ol-
ması ve Ermenistan’a ödetilmesi gerekir. Nasıl ki 
Azerbaycan vurduğu Rus Helikopteri’nin tazmi-
natını Rusya’ya ödeyeceğini beyan ediyor. Erme-
niler’in’de mutlaka ödemesi gerekir. • Sonuç • 
Azerbaycan anlaşma metinlerini yeniden gözden 
geçirerek aleyhine olan kısımlarının değiştirilmesi 
için eli kuvvetli iken yapılması gerekenler.

1. Öncelikle Ermenistan’ın Karabağ ile kesinlikle 
ilişkisinin kesilmesi gerekir.

2. Nahcivan’a açılacak koridorun genişliğinin ih-
tiyaca cevap verebilecek şekilde olması ve güven-
liğinin Azerbaycan ve Türkiye tarafından temini 
sağlanmalıdır. Bu koridorun eğer Laçin koridoru 
olacaksa -ki olmamalıdır- en az Laçin koridoru ge-
nişliğinde ve uzunluğunda olmadır. Çünkü müte-
kabiliyet esastır.

3. Karabağ’ın demografik yapısı Türkler lehinde 
olmalıdır. Hatta mümkünse Ermenilerin bölgeden 
çıkarılması sağlanmalıdır. Çünkü Türk ile Erme-
ni’nin arasına kan girmiştir.

4. Türkiye, anlaşmalarda taraf haline gelmesi 
mutlaka sağlanmalıdır, masada olmalıdır.

5.Lâçin’de bir koridor olacaksa -ki olmamalıdır- 
5-6 Km genişliğinde bir bölge kesinlikle olmama-
lıdır ve güvenliğinin yine Rusya değil Türkiye veya 
en azından Türkiye- Rusya olarak karara bağlan-
malıdır.

6. Ermenistan işgal ettiği her santimetre kare 
Türk toprağından çıkmalı ve tabii sınırlarına çekil-
melidir. Karabağ’da Ermeniler olacaksa Azerbay-
can vatandaşı olarak ve onun sağladığı imkânlara 
razı olmalıdırlar. 

7. Ermeniler tarafından katledilen sivillerin hesa-
bı sorulmalı ve bunun için mutlaka bir yaptırım, 
tazminat olmalıdır.

Elbette bu yazdığımız maddeler teklif değil mut-
laka yapılması gerekenlerdir. Bunlardan başka ya-
pılması gereken başka maddeler de vardır. Bunlar 
sahada olan akademisyenlerin ve devlet adamları-
nın bilgisinde olan şeylerdir. Yapılan anlaşma net, 
anlaşılabilir ve uluslararası camiada kabul edilebi-
lir bir anlaşma olmalıdır. Bu konuda Türkiye Azer-
baycan birlikte çalışmalıdır.
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İslam Kültüründe
Farklılaşma-Çatışma-Travma

 Evrende hiçbir şey, ilk oluştuğu haliyle varlığını 
sürdürmüyor. Her şey ortaya çıkıyor, gelişiyor, et-
kileşime giriyor, değişime-dönüşüme uğruyor, ya 
ölüyor, ya da başlangıçtaki adı değişmese de ilk 
halinden farklı biçimde varlığını sürdürüyor.

Bu realite her varlık için geçerli olduğu gibi kül-
tür, inanç, ibadet ve yaşam açısından İslâm Uygar-
lığı için de geçerlidir.

Ne kadar aksi iddia edilirse edilsin günümüz 
Müslümanı, miladi 7. yüzyılın ilk yarısındaki Hz. 
Muhammed (sas) ve ashabı dönemi Müslümanla-
rın aynısı değildir. Bu farklılaşmada;

• Değişen zaman, şartlar ve ortamın etkisi
• Müslüman olan toplumların İslâm öncesine ait 

bir kısım birikimlerini sürdürmesi
• Temas kurulan diğer toplum, uygarlıkların etkisi
• Siyasi koşulların zorlaması
• Mezhep ve fırkaların yorumları gibi önemli fak-

törlerden kaynaklanmaktadır.
Farklılaşmalara rağmen temel kaynak (Kur’an) 

ve bunu pratiğe aktaran öncüye (Resul’e) bağlılık 
ortak payda olarak bütüncül bir kimlik sağlamak-
tadır. 

Bütün farklılaşmalara, hatta birçok konuda zıt-
laşmalara rağmen Allah’a ve vahyine inanan, Hz. 
Muhammed ve misyonunu kabul eden her birey 
veya toplum Müslümandır.

Burada değişim ve farklılaşma bir realite olarak 
kaçınılmazdır. Buna direnmek mümkün değildir. 
Bu Yaratan’ın kanunudur ve gerçekleşecektir. Rah-
man Suresi 29. Ayette vurgulandığı gibi “… O, her 
an yeni bir iş ve oluştadır.” 

İslâm Uygarlığında “Farklılaşma” üç alanda kim-
lik oluşturmuştur:

• Aslî; İtikat yani inanç alanında Mu’tezile, Eş’ ari-
ye ve Maturîdiye gibi ana yorumlar

• Fer’î; İbadet ve davranışlarla (fıkıh) ilgili… Ha-
nefî, Şafiî, Malikî, Hanbelî varlığını sürdüren ve 
alt kollara yeni dallara ayrıla mezhepler

• Siyasî: Miladi 7. yüzyılın ikinci yarısından itiba-
ren iktidara sahip olmak için mücadele eden grup-
lar (hizip); Şia, Hâricî, Emevîler gibi…

Bu farklılaşma eş anlam veya alt gruplar olarak; 
fırka, milel, nihal ve ehva gibi dallara ayrılmıştır. 
(İlyas Üzüm; Diyanet Vakfı İA, “mezhep” maddesi)

Başlangıçta siyasi küskünler olarak ortaya çıkan 

sufîlik (tasavvuf ), tarikatlar özellikle Fer’î akımlar 
yani mezhepler içinde kendilerine yer bulmuştur.

Burada asıl sorun farklılaşma ve değişimi çatış-
maya dönüştürmektir. Çatışma;

• Bireyin inanç-düşüncesiyle yaşam biçimi arasın-
da

• İnanç-Uygarlığın ilk evresi ile son evresi arasında
• Birey ile toplum arasında
• Toplumlar arasında değişik biçimlerde tezahür 

etmektedir.
Aslında bu “çatışma” bir patolojik “travma” hali-

dir. 
Hz. Osman’ın halifeliğinin ikinci döneminde 

yani 650’den sonra siyasî eleştiriler travmaya dö-
nüşmeye başladı. Bu eleştirilerin temelinde yöne-
tim kadrolarına Ümeyyeoğullarının hâkim olması, 
bundan rahatsız olan başta Haşimoğulları olmak 
üzere diğer kesimlerin sesini yükseltmesidir ki İs-
lâm öncesi dönemin en etkili siyasi unsuru olan 
kabileciliğin (asabiyet) dirilmesidir. İkinci bir un-
sur olarak da hem ganimet, cizye ve haraç gelirleri 
ile maaşa bağlanan Kureyşliler ve Ensar’ın hem de 
yöneticilerin önemli bir kısmının konfor alışkan-
lığına karşı Kur’an ilkeleri ve Resul’ün yaşayışını 
esas alan sahabenin bu duruma tepki göstermesi-
dir.

Sebep ne olursa olsun siyasi kamplaşma Hz. Os-
man’ın şehit edilmesi gibi vahşi bir şiddete dö-
nüşmekle kalmayıp Cemel Vak’ası’nda on üç bin, 
Sıffîn’de doksan bin, Nahrevan’da en az on iki bin 
Müslümanın öldürülmesi gibi facialara neden ol-
muştur. Kerbela olayı ise etkisi artarak günümüze 
kadar süren kronik bir sorun olmuştur. 

Bu sorun bir yandan inananları çatışma ortamın-
da tutarken, diğer yandan vahiy metni (Kur’an) ve 
Risâlet pratiğinden uzaklaştırmıştır. Zekâ, kabili-
yet, imkân ve enerji bir bakıma şeytanın arzuladığı 
biçimde kullanılmıştır ve günümüzde de bu du-
rum acımasız biçimde sürmektedir.

 Hz. Osman, Hz. Ali ve Emeviler dönemindeki 
çatışmalar inanç yorumundan veya mezhep fark-
lılığından kaynaklanmadığı halde daha sonra yani 
miladi 8. Yüzyılda ortaya çıkan aslî, fer’î ve tasav-
vufî farklılaşma köklerini ilk dönemdeki şahsiyet-
lere ve olaylara dayandırmıştır.

Artık doğal olan “farklılaşma”nın çatışma gibi 
cinnet durumundan uzaklaştırılması için siyaset, 
düşünce, sanat ve bilimsel etkinliklerin öne çıka-
rılması gerekir. 

Siyasiler toplumu ve kültür dünyamızı kamplaş-
tırma yerine hoşgörü ve uzlaştırmaya çalışmalıdır. 
Saygı ve tevazu dili geliştirilmelidir. Bu amaçla 
üniversitelere, sanatçılara imkanlar sağlanmalıdır.
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geçiremez. Tersine özel sektör ileri gelenleri siyaseti açıkça tehdit eder 
hale gelmişlerdir. Geçmişte bunu yapanlara KİT’leri teslim etmek (sat-
mak) ne kadar doğru olmuştur? Gezi olaylarına Türkiye’nin büyük özel 
firmalarından açıkça destek vermişlerdir. Gezi olaylarına bu firmalar-
ca verilen destek göstermiştir ki uluslararası şirketler Türkiye de çok 
etkindir.

Bizim gibi tarihte dünyada en etkili güç olmuş bir devletin özelleş-
tirme yaparken çok ince düşünmesi gerekirdi. Üst kurulların sektörleri 
yönlendireceği öne sürülmekteydi. Ancak temel bir gerçek göz ardı 
edilmiştir. Devletin tahsisat-ı mesduresi özel sektörü ve uluslararası 
şirketlerin sosyal ve ekonomik örtülü ödeneklerinden daha azdır.

Özetle,

Özelleştirme toplumun üretim hakkının ihlaline neden olmuştur. 
Toplum üretme kabiliyetini sahiplenme duygusunu kaybederse , her 
türlü ithalata mahkum olur bu da KÖLELİĞİN BAŞLANGICIDIR.
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/  E d i b  A y k u t  Ç i ç e k l i

Albert Camus ‘Başkaldıran İnsan’ adlı yapıtında, 
“Bugün İsa kalksaydı ilk kılıcı Hristiyanlara çeker-
di” der. Peki ya biz, eğer Hz. Muhammed yaşasaydı 
ilk itiraz ve ikazını Müslümanlara yapardı diyebi-
liyor muyuz? Tevhid ve tecdid ruhunu yitirmiş bir 
toplumun Müslümanlığı ancak bir takım ritüelleri 
şuursuzca tekrarlamaktan ibarettir. Mehmet Akif 
“Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberde-
dir / Bilmem ama Müslümanlık galiba göklerdedir” 
dizesiyle bir asır öncesinden bir aidiyet bilincinden 
kopuşu çok veciz ifade etmişti. Aradan upuzun bir 
zaman geçti değişen ne var, bugün Müslümanlar 
maalesef kendi öz kaynaklarının uzağında meçhu-
le umarsızca savrulmaya ve bu dramatik savruluşla 
en zorba hükümranlarca ta kalbinden vurulmaya 
devam etmektedir. 

Hz. Peygamberin Veda Haccında “Sakın benden 
sonra cahiliyeye geri dönerek birbirinizin boy-
nunu vurmayın” uyarısını hatırlayalım. Aşama 
aşama hortlatılan cahiliye ile Müslümanlar dün 
olduğu gibi bugün de birbirini boğazlar haline 
gelmişse bu kötücül hal ve bedbaht durum Müs-
lümanlık adına neye ve nasıl teslim olduğumuza 
dair topyekûn esaslı bir sorgulama yapmamızı 
icap ettirmektedir. Ancak bu can alıcı çetin sorgu 
sonrasında yeniden Müslüman olmak, tevhid ve 
tecdid ruhunu diri tutan bir zaruretin gereği ola-
rak her dem tazelenmenin ve filizlenmenin biri-
cik yoludur diyebiliriz. Aksi durum eylem söylem 
bütünlüğünü umursamaksızın yaldızlı sözlerin en 
cafcaflı vitrininde laf ebeliği yapmaktan ibaret ola-
caktır. Oysa bizim temel derdimiz bu değil, sadece 
ve sadece gerçeği dosdoğru saptamak/kavramak 
 ve içine düştüğümüz bu karanlık labirentten tüm 

çıkış yollarını arayıp bulmak olmalıdır.

“Ey iman edenler, iman ediniz ” ilahi buyru-
ğu, hakikate hakkıyla teslim olmanın ön şartının 
imanda derinleşmek olduğunu vurgular tüm ina-
nanlara. Kalbe kuvvet ve nur vermeyen, akla me-
rak ve araştırma aşkını zerk etmeyen bir imanı, 
kâmil manada makbul bir kabulleniş ve yöneliş 
olarak değerlendirmek mümkün değildir.  Yine 
bir başka ayet, bedevilerin iman ettik demelerinin 
onları ancak zahiren Müslüman kıldığını gerçekte 
ise henüz imanın kalblere ve kafalara yerleşmemiş 
olduğunu hatırlatarak hem kalbî hem itikâdî hem 
de içtimaî bir ilkenin altını önemle çizer. Bir sosyal 
grubun “iman ettik” söylemini ciddiye almak için o 
grup üye ve ilkelerinin iman şartlarına uygun olup 
olmadığının denetlenmesi gerekir. Taklit pranga-
sından kurtulamamış, atalar kültünü aşamamış 
bir topluluğun ya da bir şahsın teslimiyet beyanı 
bazen konjonktürel zorunlulukla zuhur etmiş de 
olabilir. Gerçek teslimiyetin kuru bir lakırdı olma-
dığını anlamak kolay olmasa gerektir, köklü bir 
inanç temeli ve güçlü bir aksiyon kudretiyle tem-
sil edilmeyen yaşam nüvelerine kolaylıkla Müslü-
manlık örneği nasıl denebilir?

Salih amelle ilişkilendirilmiş dinamik bir imanı 
yeniden Müslüman olmanın motor gücü kabul et-
tiğimizde İslam’ın değişim ve hareket prensibine 
uygun bir şahsiyet zemini hazırlamakla kalmayız 
aynı zamanda umudu kırılmış insanların ve gücü 
dağılmış toplumların sosyal acılarına inançsal ya-
ralarına da ortak olmanın mutluluğunu yaşarız. 
Dünyanın İslam’ın gerçeğiyle tanışmaya ihtiyacı 
olduğu kadar bugünün Müslümanlarının da ye-
niden Müslüman olmaya ya da başka bir değişle 
Müslüman gibi kalmaya/davranmaya ihtiyacı var-
dır. Sürekli maddi artış temennilerini dualarına 
iliştiren inançlı kitleler bilgi ve bilinç ziyadeleş-
mesi için de samimiyetle yalvarıp yakarmadıkça 
bu yakarış doğrultusunda güzel işler ve iyileştirici 
davranışlar ortaya çıkarmadıkça ne bir hakikati 
temsil kabiliyeti ne de zaferle taçlanan yüksek ça-
lışma bereketi kazanabilirler.

Müslümanlar insanların en merhametlisi olmak 
mecburiyetindedirler. Madem ki Rabbimizden bir 
öğüt, göğüste dinmeyen fikrî ve imanî sancılara bir 
şifa, hidayet ve rahmet kaynağı bir kitap inmiştir, 
o vakit kendimizle didişmenin, birlik ruhunu ze-
delemenin manası nedir?  Birbirine merhameti ve 
sabrı tavsiye edemeyenin en sefil akıbeti tüm solu-
ğunu öz kardeşinin ense kökünde tüketmesidir. Ta-
bii ki bu soluk, yeni imkanlar bahşeden öz yaşam 

Yeniden Müslüman Olmak



3 5
 / Siyaset / 1321

nefesi kabilinden bir şey değil, yepyeni yangınlar 
tetikleyen şeytani bir üflemenin ta kendisidir. Orta 
Doğu özelinde ve Müslümanların genelinde bu 
sönmeyen yangınlardan arta kalan izler hâlâ pek 
tazedir. Buna rağmen İslam dünyasının kitabul-
laha sırt çevirenlerle dopdolu olması ne kadar da 
garip bir şeydir. Kur’an’ı terk eden sözde inançlı 
kitlelerin Kur’an’ın rahmet esintisinden nasiplen-
mesi ne mümkündür! Bu sebepledir ki her dem 
yeniden Müslüman olmak gibi dinamik bir ıslah 
sürecini umursamayan İslam dünyası kendi öz 
medeniyet birikimini savsaklayıp büsbütün bir ge-
leceği ıskalayarak yeryüzü ezilenlerinin önderlik 
vasfını yitirmekle kalmıyor, varoluşsal buhranları-
nı aşma fırsatını da tümden kaçırmış oluyor.

Müslümanlığımıza dair yaşadığımız bu ek-
sen kaybı olmasa Katolik Kilisesi Lideri Papa 
Francesko “Bizim kutsal metinlerimiz için yap-
tığımız gibi Müslümanların da Kur’an üzerine 
eleştirel çalışma yapmaları onlar için iyi olur-
du” deme cesaretini kendinde bulabilir miydi? 
Glastone’dan Francesco’ya söylemler değişse de 
gaye hep aynıydı aslında. Biri kitabımızı elimizden 
öteki gönlümüzden almak arzusuyla yanıp tutuşu-
yordu. Tahrif edilmemiş bir kitabın mana tahrifatı-
na yol açacak tehlikeli bir yöntem önermek ancak 
şeytani bir tavsiye olarak kabul edilebilir. Papa iyi 
biliyor ki artık bu kitap kahir ekseriyetin elinde 
değildir,  Glastone’ a göre söylemini biraz daha 
yumuşatarak inananların ya da inanç düzleminde 
bocalayanların gönlünde şüphe tohumları ekme-
ye kendince yelteniyordu. Papanın dehşetli heyula 
gibi içimize sokmak istediği şeyi henüz kapağını 
açtığımız kitabın ilk sözleri yok etmeye tek başına 
bile yeterdi oysa. İnsanda korku ve dehşet uyandı-
ran bir şüphe ancak bu belagat harikası ile izale edi-
lebilirdi: “O öyle bir kitaptır ki onda katiyen şüphe 
yoktur.” “La raybe fih”  göğüslerde gevşemiş olanı 
sağlamlaştırmak için ‘ey insan; vehmini bırak, an-
cak vahyin özüne bak, ondan şüphelenecek ne bir 
bilgi ne de belge vardır” anlamını taşır biraz da… 
 
Şüpheyle yatıp şüpheyle kalkan bazen deizmin 
kuytularında bazen de düalitenin dipsiz kuyula-
rında kendini arayan/  hırpalayan ne de çok insana 
tanık oluyoruz şu son zamanlarda. Hiçbir hakikat 
ölçüsü tanımadan alelâde ve alelacele bir fikre 
varma sevdasıyla gerçeğin nasıl ters yüz edildiğini 
hayretle seyre dalıyoruz çoğu kez. Boşluk hissinin 
çoğalması ile neticelenen etki gücü zayıf sözlerin 
girdabından bir türlü çıkamazken zihnimizde çö-
zümsüz kalan her meseleyi de bir bulamaç haline 
getirmenin en süfli hazzını yaşıyoruz. Göklerle ve 
köklerle temasa geçmekten ürker hale gelmiş bir 
neslin, kendini ilahlaştırmayı marifet sanan bir 
nefsin tek bir kurtuluş yolu vardır: İslam’ın gerçe-

ğini anlamak ve Müslümanlığın icaplarına göre ya-
şamak.  Bize İslam’ın gerçeğini ve gerçeğin içinden 
süzülen o biricik kurtuluş seçeneğini hatırlatan 
sağlam bir birikime sahibiz onun heba edilmesi-
ne razı olmak tarihi bir vebaldir. M. İkbal’in dedi-
ği gibi “Eğer İslam Rönesans’ı gerçek ise ki bence 
bu bir vakadır, biz de Türkler gibi zihni mirasımızı 
yeniden değerlendirmeliyiz” Evet o miras içtihad 
kapısının açık bırakıldığı her dönemde en iyi bir 
şekilde değerlendirilmiş bu minval üzre iman ve 
vatan davası kuvvetlendirilmiştir. Anadolu’nun 
her karış toprağını saran milli mücadele ruhu hür-
riyet ve bağımsızlık dini olan İslam’ın nuruyla can-
lanmış, hakkın inayeti ve halkın dirayeti ile zafer 
kazanılmıştır. 

Şimdi örtülü işgallerin açık işgallerden daha bü-
yük tahribatlar yaptığı, sahada belimizi bükeme-
yen emperyalistlerin masada bileğimizi bükmeye 
çabaladığı bu kapkaranlık çağa apaydınlık bir za-
fer mührü vurmak istiyorsak, büyük mütefekkir 
Aykut Edibali’nin Kur’an’ın Aksiyon Öğretisi adlı 
muhteşem çalışmasındaki şu müthiş çağrısına hiç 
vakit kaybetmeden kulak verelim: 

“Türkiye’nin, İslam dünyasının sıkıntılarının, 
problemlerinin ve geriliklerinin arkasında yatan 
bir temel sebep bulunuyor. Sözün özü şu: Eğer biz 
yeniden İslam’ı keşfedip inanmaz ve İslam’ı ken-
dimize rehber kılmazsak, sıkıntılarımız azalmaya-
cak, artacak. Dünya hayatında Müslümanların geri 
ülkeler katarında bulunması inkâr edemeyeceği-
miz bir ayıbımızdır. Bu ayıpla Allah’tan bize yar-
dım etmesini nasıl isteyebileceğiz! Yeniden Müs-
lüman olmaya ve İslam’ı keşfe karar verdiğimizde 
ilme, ahlaka, tekniğe, yardımlaşmaya, hayra, ba-
rışa, adalete, kardeşliğe, Allah rızasına koşacağız. 
Hayatımıza anlam gelecek. Hurafe, taassup, ceha-
let, gerilik, fakirlik ve acz kalkacak. Medeniyetimiz, 
toplumumuz uyanacak…”

Yeniden Müslüman olmaya ve İslam’ı keşfe karar 
verebilmek ve bu kararla yükselen aktif cesareti 
bütün meşakkatli yolları göze alarak hiçbir dünye-
vi tuzağa düşmeden gösterebilmek, ‘işte bütün me-
sele budur’ dedirtecek kudrette üstün bir meziyet-
tir. Hem bireysel hem de toplumsal kurtuluşumuz 
için her an bir hakikat yolculuğuna çıkamasak bile 
o yola bin bir çileyle revan olup derin tefekkür nö-
betinde ömür tüketenleri anlamaya gayret etmiş 
olsak bile kâfidir. Kendine değil yalnızca hakka ve 
kurtuluşa çağıran kutlu önderlerin hikmetli söz-
lerini bir rahmet vesilesi bilenlere ne mutlu. Ha-
yatını hakikatle tanzim edip hakkın nizamını ger-
çekleştirmek için didinenlere ne mutlu… Büyük 
inkılap ruhunu rabbanî öğreti ile besleyip Yeniden 
Müslüman olmak gibi hayati bir meseleye ışık tu-
tan bilge uyarıcılardan olmak dileği ile…
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/  B i l a l  S ü r g e ç

Günümüze kadar süren bundan sonra da sürece-
ği anlaşılan anayasa, yönetim, demokrasi vs. tar-
tışmalarının başlangıcı Tanzimat fermanıdır. Onu 
takip eden Islahat Fermanı, Jön Türkler, I Meşru-
tiyet, İttihat Terakki Partisi’nin kurulması, II. Meş-
rutiyet’in ilanı, Cumhuriyetin ilanıyla da bu süreç 
tamamlanmamıştır.  

Ülke olarak yönetim tartışmalarının halâ sonuç-
lanmaması milletimiz için bir büyük meseledir. 
Çünkü bu ülkeyi süper bir güç yapacak kalkın-
maya odaklanamıyoruz. Osmanlı, batı karşısında 
gerilemeseydi 250 yıllık tartışmalar olmayacaktı.  
Milletimiz insanlık âleminin en dinamik en ge-
lişmeci en mücadeleci milletlerinden biridir. Du-
rağanlık, yerinde sayma onun dinamik yapısına 
uygun değildir. Türk milletinin zararına olan mil-
lete faydası olmayan asırlık tartışmalardır. Pratik 
bir yapıya sahip olan milletin önüne kalıcı plan ve 
programı artık koymak gerekmektedir. 

Çözülme Tanzimat Fermanıyla başladı.  İkinci 
Meşrutiyetle zirve yaptı. Suriye’de, Irak’ta Tan-
zimat’la başlayan isyanların nedeni bağımsızlık 
değil sosyal yapıyı bilmeden asırlarca bir kurum 
haline gelmiş olan yerel beylikleri bir gecede de-
ğiştirmek yerine merkezden vali tayin etmekti. Bu 
hal ikinci meşrutiyetle iyice içinden çıkılmaz bir 
hal aldı. II.Meşrutiyet’in ilanından önceki dönem-
lerde İmparatorluğun oturmuş gelenekleri vardı. 
O gelenekler içerisinde devlet idare ediliyordu. 

Ali Fuat Türkgeldi tecrübeli bir devlet adamıdır. 
Uzun yıllar devletin en üst makamlarında bulu-

II. Meşrutiyet ve İttihatçılar
nanların yanında çalışmış, çok önemli olaylara 
şahit olmuş devletin işleyişine vakıf bir bürokrat-
tır.  Devlet yöneticilerinin en yakınında bulunan 
bir görevlidir. Devleti çok iyi tanımaktadır. Aynı 
zamanda değerli bir tarihçi olan Ali Fuat Türk-
geldi hatıratında II. Meşrutiyetin ilanı ve sekiz ay 
sonra II. Abdülhamit’in tahttan indirilişini; halkın, 
bütün dertlerin biteceği, bütün kurumların deği-
şeceği şeklinde anladığını anlatmaktadır. Kamuo-
yunda sadece his ve heyecan vardır. Sokak yürü-
yüşleri yapılmakta, nutuklar atılmaktadır. Halk 
artık ülkeyi padişah değil kendilerinin yöneteceği-
ni zannetmektedir. Trabzon’da vilayet-i işgal eden 
ahali meşrutiyet’in gereği valinin değiştirilmesini 
istemektedir ve bu istekleri yerine getirilmektedir. 
Bu kargaşa içerisinde Ali Fuat Türkgeldi II. Abdül-
hamit tahttan indirildiğinde otuz üç sene saltanat 
süren bir padişahın tahttan indirilmesinin memle-
kette ne tür sonuçlar doğuracağına dair endişeleri-
ni belirtmekte ve bu endişeler fazla zaman geçme-
den acı bir şekilde onu haklı çıkaracaktır.   

1903‘te Makedonya’da Bulgarlar çıkarttıkları is-
yanlarda Türklere karşı çok büyük cinayetler işle-
mişlerdi. Arnavutlar isyan ediyordu. İttihatçıların 
kendileri Makedonya’da ayrılıkçılarla çatışma ha-
lindeydi. Buna rağmen onlar tüm bu olayları istib-
dat yönetiminin varlığına bağlıyorlardı. 

İttihat ve Terakki Partisinin II. Meşrutiyetten önce 
devletin kalkınmasına yönelik bir hazırlıkları yok-
tu. Devlet yönetimi ile ilgili bir programları bile 
yoktu. Bütün kötülükleri Sultan Abdülhamit’in 
varlığına bağlıyorlardı.  Onlara göre; meşrutiyet 
ilan edilirse bütün azınlıklar  devlete sadık kala-
caklardı! Dünyadaki gelişmeleri de yanlış yorum-
luyorlardı; 1905 yılında Japonya Rusya’yı ağır bir 
yenilgiye uğratmıştı. İttihatçılar bunu Japonya’nın 
teknik sahadaki yenileşmesinin kalkınmasının 
eseri olduğunu düşünecekleri yerde Japonya’da 
meşruti monarşinin varlığına bağlamışlardı. Al-
manya’nın hızla güçlenmesine karşı tedbir almak 
için Reval’de bir araya gelen (1908) Rus çarı ile İn-
giliz kralının görüşmesinde Osmanlının paylaşıl-
dığı şeklinde yorumladılar. Kurtuluşu ise Osman-
lıyı paylaşılmaktan kurtarmak için de bir an evvel 
meşrutiyet ilan edilmesi gerektiğini görüyorlardı. 
Halbuki aynı yanlış beklenti I. Meşrutiyetin ilanın-
da Jön Türker’de vardı. 

İttihatçılar Sultan Abdülaziz’i tahttan indirdikle-
ri için Serasker Hüseyin Avni Paşa’ya sempati du-
yuyorlardı. İttihatçıların Hüseyin Avni Paşa adıyla 
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kurdukları komiteleri vardı. Ancak kendilerinden 
kırk yıl önce yaşamış Paşa’nın görüşlerinden çok 
uzaklardı. Hüseyin Avni Paşa 1871’de Isparta’da 
sürgündeyken Isparta valisi Hersekli Rıdvan Pa-
şa’yla bir görüşmesinde vali ona “memleketimizin 
(Bosna-Hersek) Avusturya işgaline uğramasından 
çok korkuyorum” demesine mukabil Hüseyin Avni 
Paşa “Çok haklısınız Bosna Hersek kıtası Rume-
li’nin kapısı ve kilidi mesabesindedir. Maazallah 
bu hal tahakkuk edecek olursa Rumeli’nin her ta-
rafından hatta payitahttan bile korkulur. Sarayın 
gayri mesul adamlarıyla padişahın umuru ida-
re ve mülkiyeye keyfe mayeşa (keyfi istediği gibi) 
müdahale ve tasarrufları ve bilhusus istikrazatı  
(borçlanma) ecnebiye ile yaptıkları israflar ve sa-
fahatlar kaldırılmadıkça günden güne artmakta 
olan duyun (borç) ve ahlaksızlık ve suiistimali ida-
rei hazıranın devam ve bekasını  muhal dereceye 
götürür.  İşte o zaman Rumeli ve Anadolu’nun ve 
Alem-i İslam’ın mabihi istinad tanıdıkları hilafet-i 
saltanat ı Osmaniye kalabilir. Allah o günü göster-
mesin.Bu muvafakiyet ancak ve ancak kuvetli bir 
idareyi askeriye ve mütehiddül efkarı ve ricali vata-
niye ile olur.  Rahatperestlik yolundaki meslek ve 
mişvar  ve hercailikleri devam ve terakki ettikçe bu 
maksadı ali vatanperveri hiçbir zaman husul pe-
zir olmaz.” (Böcüzade Süleyman Sami Üç Devirde 
Gördüklerim) 

Hüseyin Avni Paşa bu sözleri ifade ettiğinde elli 
yaşlarındaydı.

Vatan kurtarmaya kalkan Osmanlıya düşman 
olan azınlıkların dışında kalan saf idealist askerler 
ise henüz yirmili yaşlardaydı ve devlet idaresinden 
siyasetten bihaberlerdi. İçlerinden daha sonra dev-
let yönetimine gelenler bazı devlet görevlilerinin 
canlarına kast edenlerin vücudu ortadan kalkınca 
ülkenin kurtulacağını düşünüyorlardı. (*)   

İttihat ve Terakki Partisini kişi şahsında değer-
lendirmek için Ahmet Rıza Bey’i ele almak gerekir. 
Çünkü Sultan Abdülhamit’e karşı uzun yıllar Av-
rupa’da kalmış Sultanın yurda dön tekliflerini ret 
etmiş. Ancak meşrutiyetin ilanından sonra  dön-
müştür. Ahmed Rıza Bey, İttihat ve Terakki Parti-
sinin isim babasıdır. Osmanlı Mebusan ve Ayan 
Meclis başkanlığı yapmıştır.  

Pozitivisttir. Ancak pozitivist Avrupa’nın Ermeni-
leri tutuğunu bunun da onların Hıristiyan olma-
sından kaynaklandığına da işaret eder. Mütevazı 
görünen, fakat hatıratının satır aralarında korkunç 
bir kibir ve enaniyet portesi çizer. Kendini hatadan 
münezzeh görür. Ülkenin uçuruma yuvarlama-
sında kendisinin hiç suçu yokmuş gibi anlatır. Öz 
eleştirisi hiç yoktur. Aleyhte de yazsa Sultan Ab-
dülhamit’in onu yurda getirme gayretinde ne ka-
dar haklı olduğu sonucu hatıratının son kelimesi 

okunduğunda ortaya çıkar “Sonuç, siyasetçi mutla-
ka hesap kitap adamı olmalı hissi duygusal olma-
malı.” Güya prensip sahibi; Ahmed Rıza Bey Ayan 
reisi iken Sultan Vahdettin’in başmabeyncisi Lütfi 
Simavi Bey’den yana yakıla bir istekte bulunur. İs-
teği şudur: İstanbul işgal altındadır. İşgalcilerden 
bir Fransız askeri yana yakıla Türkleri çok sevdi-
ğini bu sevgisi için mutlaka padişahın elini öpüp 
saygı sunmayı arzuladığını istemektedir. Ahmet 
Rıza Bey, bu erin isteğinin yerine getirilmesini. Pa-
dişahın mabeyincisi Lütfi Simavi Bey’den ister an-
cak Lütfi Bey bir devlet adamına yakışan şu cevabı 
verir “İşgalci ordunun bir neferinin dileğini yerine 
getirmek ha! bu ne çapsızlık ve prensipsizlik. Padi-
şah makamı bu kadar mı düştü? yarın bir çatışma-
da Türklere karşı gözünü kırmadan ateş edecek şu 
Fransız askerini padişahla buluşturmaya aracılık 
etmek! ne acı bir istek! ne acı bir durum.” 

Ahmet Rıza Bey “Avrupa İslam’a yardım etmez, 
Mısır’da, Hint’te bu kadar İslam ayaklanması oldu. 
Gazetelerde bunlar lehinde bir tek harf bile yok-
tur.” 

Saf, idealist, plansız programsız ittihatçılar, ikti-
sadi egemenlik olmadıkça milli egemenliğin ola-
mayacağını imparatorluk çöktüğünde çok ağır bir 
şekilde anlamışlardı. İstiklal Harbini başarıyla ger-
çekleştiren Cumhuriyetin kurucuları askeri İzmir 
iktisat kongresini toplamışlardı. Onlara göre; as-
keri zaferler ekonomik başarıyla taçlandırılmazsa 
kazanılan zafer kalıcı olamazdı.  

(*)Atıf Kamçıl 

Selanik’te Şemsi Paşa’yı öldürerek meşrutiyet ilanı için 
isyanın fitilini ateşleyen genç bir teğmen olan Atıf Bey’di.

İttihatçıların işbirliği yaptığı gayri Türk ve gayri müslim 
mebuslar ne kadar içten pazarlıklıydıysalar İttihatçı Türk 
üyeleri  o kadar saf ’lardı.  En bariz misali teğmen Atıf ’tı 
“Ben askeri mekteplerde bulunduğum sırada büyük 
Vatan ve

Hürriyet şairi Namık Kemal’in eserlerini çok okurdum.” 

Atıf Bey, Şemsi Paşa suikastının nasıl gerçekleştirdiğini 
anlatırken, “toplumu ve dolayısıyla vatanı inkırazdan 
kurtarmak ve istibdat kalesine ilk ve en kesin darbeyi 
indirmek üzere tereddütsüz hatta şevk ve heyecan içinde 
atıldım” ifadelerini kullanmaktadır. 

Türk olmayan Türkiye’ye bağlılığı olmayan Roman-
ya vatandaşı olarak ölen İttihat ve Terakki Partisinin 
kurucularından İbrahim Temo Atıf ’ı  “Manastır Dragor 
kıyısına heykeli dikilecek kahraman Türk” diye övecektir. 
Maalesef bir Paşaya suikast düzenleyen bu teğmen daha 
sonra Osmanlı Mebussan Meclisinde ve Cumhuriyet 
döneminde TBMM’de üyelik yapacaktır.
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/  S a l i m  D e m i r e z e n

Ayasofya’nın müze yapılması, her şe-
yini siyasi iktidara borçlu Yunus Nadi 
tarafından bile Cumhuriyet gazetesin-
de sert bir şekilde eleştirildi. Eli kalem 
tutan hemen bütün şair, yazar, edebi-
yatçı ve ilim adamları Ayasofya’nın 
tekrar camiye çevrilmesi için yazdılar. 
Bunların toplanması büyük bir antoloji 
oluşturur. Bu önemli hizmet, himmet 
sahiplerini bekliyor...

Ayasofya’yı Aşmak, Ayasofya’yı Açmak - 3

“Zincirler Kırılsın, Ayasofya Açılsın!”

Nazım Hikmet, 19 yaşında iken1921’de 14’lü hece 
vezni ile yazdığı hicri takvime göre İstanbul’un 
fethedildiği yıl olan “Sekiz Yüz Elli Yedi” isimli şi-
irinde fethi çok güzel anlatır. Bestelenmiş de olan 
bu şiire internetten kolayca ulaşabilirsiniz. İçinde 
Ayasofya geçmese de, Yahya Kemal’den aldığı ede-
biyat derslerinin izlerini taşımasıyla zikredilmeyi 
hak ediyor. 

Bu mücadele adamlarının önde gelen bir kaçını 
yâd edelim. Osman Yüksel Serdengeçti, Necip Fa-
zıl Kısakürek, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, 
İbrahim Hakkı Konyalı, Arif Nihat Asya, Peyami 
Safa, Nurettin Topçu, Ref ’i Cevat Ulunay, Cevat Ri-

fat Atilhan, Sezai Karakoç vd. Listeye devam ede-
cek olursak, kolay kolay sonunu getiremeyiz!

Söz konusu yazılardan tadımlık bir ikisi ile ye-
tinelim. T.C. vatandaşı olmamasına rağmen, 
ABD’nin baskıları ile Patrik olan, Türk düşmanı I. 
Athenagoras, 1952 yılında Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’ı ziyaret etti. Ayasofya’nın kiliseye dönüştü-
rülmek üzere, kendilerine verilmesini talep etme 
küstahlığında bulundu. 

Bunun üzerine Osman Yüksel Serdengeçti, Ser-
dengeçti Dergisi’nin Ağustos. 1952 tarihli 17. sayı-
sında yayımlanan bir şiir yazdı.

“Ey İslam’ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya!” 
diye başlayan ve yeni bir fetih gibi Ayasofya’nın 
açılacağına olan inancı ile biten1 (9) muhteşem bir 
şiir...

Ancak 17. 01. 1953 günü TCK’nun 161. maddesine 
göre idamla yargılandı! “Milli menfaatlere zarar 
vermekten (!), Türk - Yunan dostluğunu bozucu ya-
yın (!) yapmaktan” idamı isteniyordu.

Serdengeçti, unutulmaz savunmasına: “Savcılık 
bu davayı yanlış yere getirmiş. Dosyayı Yunanis-
tan’a gönderseydi daha iyi etmiş olurdu.” diye baş-
lar ve: “...Sanki karşımda iddia makamında Müslü-
man bir Türk’ü değil, Athenagoras’ın mümessilini 
görüyorum. Ürperiyorum!.. Böyle bir yazıyı yaz-

1 https://youtu.be/1xHfMX9B3oQ

https://youtu.be/1xHfMX9B3oQ
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maktan dolayı kendimi müdafaa etmekten utanç 
duyuyorum!” diye bitirir.

Bu yazıyı iktibas ederek yayınlayan 13 gazete ve 
derginin sorumluları da yargılandı. 

Neyse ki Serdengeçti bu davadan beraat etti. Yar-
gıtay 1. Ceza Dairesi de bu hükmü onayladı. Bu 
mutlu sonda bilirkişi olarak Prof. İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu’nun mütalaası ile avukatı Süleyman 
Arif Emre’nin gayretleri de etkili oldu. Osman 
Yüksel’in Serdengeçti dergisinde yayınlanan yazı-
ları daha sonra “Ayasofya Davası” adıyla kitapçık 
olarak yayınladı.

İstanbul’un fethinin 500. yıl dönümü olan 1953’te 
Ayasofya’nın tekrar camiye çevrilmesi için hum-
malı bir faaliyet ve beklenti vardı. Ama Türk - Yu-
nan dostluğu ve yeni girilen NATO yetkilileri ne 
der korkusu yüzünden gerçekleşmedi. Üstelik 
Demokrat Parti iktidarı, bindiği dalı kesercesi-
ne bu konuda en aktif olan “Türk Milliyetçiler 
Derneği”ni kapattı! 

Necip Fazıl da yazdığı yazılar ve verdiği konfe-
ranslarla Ayasofya konusunun sürekli gündemde 
kalmasında etkili oldu. 1965 yılında Milli Türk Ta-
lebe Birliği’nde verdiği bir konferansta: “ Ayasof-
ya açılmalıdır, Türk’ün kapanan bahtıyla beraber 
açılmalıdır” dedikten sonra: “... Ayasofya açılacak!.. 
Türk’ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüp-
hesi olanlar, Ayasofya’nın da açılıp açılmayacağın-
dan şüphe edebilirler.” demişti. 

O da yetmiş yıl önce Ayasofya yazıları yüzünden 
hapis yattı. Üstelik derginin sahibi olan hanımı da 
hapse atıldı! 

Kuvvetli bir inancı olmadığı bilinen Nihal Atsız’a, 
bir röportajda: “ Dünyaya bir daha gelseniz ne ol-
mak isterdiniz? “ diye sorulduğunda: “Ayasofya’ya 
imam olmak isterdim.” cevabını vermişti. 

Halil İnalcık hoca: “Batı, İstanbul’un fethini ve 
Ayasofya’yı hiç unutmadı.” tespiti ile pek çok şeyi 
izah etmiyor mu? 

Emekli Tuğamiral Cem Gürdeniz, bir videoda 
Yunan denizcilerinin gördüklerinde Ayasofya’yı 
selamlamalarından bahsetmişti. Tıpkı denizcileri-
mizin Çanakkale Boğazı’ndan geçerken yaptıkları 
gibi. Düşman gerçekten unutmuyor!.. 

Büyük Fetih Yürüyüşü ve Mitingi 
Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için yürüyüş ve 

mitingler de yapıldı. Bunların en görkemlisi ve et-
kili olanı 50 yıl önce 29 Mayıs 1970’te yapılan “Bü-
yük Fetih Yürüyüşü ve Mitingidir”. Aslında 24. Ma-
yıs’ta Edirne’de başlayıp, 29 Mayıs’ta Sultanahmet 
Meydanı’nda müthiş bir finalle biten “Fetih Hafta-
sı” kutlamasıdır. Ülkemizde daha önce yapılmayan 
bir haftalık kutlamalar, bundan örnek alınarak 
yaygınlaştı. “Kütüphaneler Haftası” vb. 

Fetih Haftasın Mücadele Birliği ile İstanbul Yük-
sek Öğretmen Okulu (Çapa) Talebe Cemiyeti bir-
likte gerçekleştirdi. Her ikisinin de mensubu ola-
rak bütün safhalarında genç bir üniversiteli olarak 
yaşadığım o günleri özetlemeye çalışacağım. 

Hafta öncesinde bütün İstanbul’u afişlerle do-
natmış, Dünyanın en büyük kale burçlarına sahip 
olan Rumeli Hisarı’na 10 m. boyunda dev bir Fatih 
posteri asmıştık! 

Edirne’de fetih ordusunun şehit ve gazileri için 
okunan Mevlit ve yapılan dualarla Fetih Haftası 
başladı. Her gün değişik bir yerde bir etkinlik ya-
pıldı. 

Fatih’in türbesini ziyaret ve yapılan dua, Fener 
Patrikhanesi önünde yapılan gösteri, Rumeli Hisa-
rı’nda yapılan basın toplantısı... Fener Patrikhanesi 
önünde “Orta Kapı Açılsın!”, “Patrikhane Yurtdışı-
na!” sloganlarıyla yapılan protesto, Yunan ve ABD 
medyalarında geniş yer almıştı. 

Nihayet 29 Mayıs 1970 cuma günü Anadolu’nun 
muhtelif şehirlerinden gelen on binler saat 
10.00’da Fatih’in İstanbul’a girdiği yerde, Topkapı 
Surları önünde toplandı! Askerleri kıskandıracak 
bir düzen ve disiplinle yürüyüş başladı. Millet 
Caddesi, Aksaray güzergahı ile ulaşılan Fatih Ca-
mii’nde cuma namazı eda edildi. 

Miting Sultanahmet Meydanı’nda yapılacaktı. 
Bütün güzergâh için izin alınmış olmasına rağmen, 
dönemin ABD güdümündeki emniyet teşkilatı, 
Saraçhane Meydanı’nı apar topar MTTB’ ne tah-
sis etmişti. Fatih Camii’nden hareket eden yürüyüş 
kolu sloganlarla yeri göğü inleterek Saraçhane’ye 
vardığında, inanılmaz bir şey oldu! Toplayabildik-
leri halkın büyük bir kısmı, bize katıldı. Bu kalaba-
lığın Ayasofya’yı açacağına inanmış olmalıydılar. 
Necip Fazıl dahil, konuşmacıların meydanda kalan 
az sayıda insana hitap ettiğini ertesi gün basında 
takip ettik. 

Takviyeli yürüyüş kolu Beyazıt’tan geçerek, Sul-
tanahmet Meydanı’na vardığında, Ayasofya’nın 
etrafı çok sayıda polis tarafından korumaya(!) alın-
mıştı! 

Unutulmaz bir olay, burada yaşandı! “Milli Dava 
Ayasofya!”, “Ayasofya Açılsın!”, “Ayasofya Milli 
Matem İşaretidir!” sloganlarıyla coşan on binler 
Ayasofya’ya yöneldi! Sahip olunamazsa korkunç 
şeyler olabilirdi. 

O anda mikrofondan “Herkes Otursun!” nidası 
yükseldi! Muazzam kalabalık otururken, anarşi çı-
karmak ve mitingi sabote etmekle görevli birileri 
ayakta halkı tahrike çalışıyordu. Milli Mücadele 
kadroları, her birini eteğinden çekip, “Otur Ajan!” 
diye dizginledi!.. Hep düşünmüşümdür, Milli Mü-
cadele Kadroları dışında hiç bir ekip, böylesi bir 
kalabalığa hakim olamazdı! 
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Bir hafta önce ilan edilen programda olmamasına 
rağmen, lider Aykut Edibali irticalen halka hitap 
etti: “Siz isterseniz Ayasofya’yı hemen açarsınız.” 
diye başlayıp, halkı sakinleştirdikten sonra; “Aya-
sofya’yı açma”yı anlattı:” Ayasofya’yı açmak demek 
bir kubbesi olan, dört duvarlı bir binayı açmak de-
ğildir. Fatih’in emanetine sahip çıkmaktır... “

Bu konuşmanın genişletilmiş şekli, hemen her 
Fetih yıldönümünde başyazı olarak yayınladı. 

Miting coşkuyla, planlandığı gibi tamamlandı. 
Halka da onaylatılan:” Ayasofya’nın ibadete açıl-
ması, Patrikhane’nin yurt dışına çıkarılması, bütün 
yabancı okulların millileştirilmesi” isteği bir telg-
rafla yetkililere iletildi. 

Kalabalık sükunetle dağıldı. Yabancı ülkelerde-
ki yankılarından bahsetmiştik. İçte de büyük ses 
getirdi. O güne kadar solculara miting yaptıran 
“Mahkum Aileleri ile Dayanışma Derneği” bize 
geldi. Geleneksel “Genel Af” mitinglerini bir süre 
sonra Mücadele Birliği yaptı. 

MTTB ile içli dışlı olan Necip Fazıl ile temas ku-
ruldu. Aramızdaki ihtilafta hakem oldu. Ve Mü-
cadele Birliği’nin haklı olduğunu anlatan nefis 
yazısını yazdı. Anlaşma gereği yazıyı biz YMM’de 
yayınladık. Ama MTTB’liler sözlerinde durmayıp, 
yayınlamadılar... 2

Ayasofya’nın Altı
Kadim yapıların altında genellikle “yer altı sis-

temi” vardır. Atık suların ve nemin temizlenmesi, 
havalandırma ve güvenlik gerekçesi ile alt yapı 
tünelleri yapılır. Mimar Sinan da Süleymaniye’de 
bu sistemi uygulamıştır. Geçtiğimiz günlerde gaze-
telerde: “Topkapı Sarayı’ndaki bir sarnıçtan giren 
İTÜ mensubu gençlerin Ayasofya’dan çıktığı” ha-
beri yayınlanmıştı. Unutulmamalı ki, Topkapı Sa-
rayı’nın yerinde eskiden de bir saray vardı. 

Ayasofya ile İstanbul İmam Hatip Okulu’nun da 
bulunduğu Fatih Draman arasında bir tünelin bu-
lunduğu da tespit edilmişti. Bu tünellerin, başta 
İmparator olmak üzere ileri gelen yöneticilerin bir 
tehlike anında güvenliği için kullanıldığı da dü-
şünülebilir. Çok su götürecek “Ayasofya’nın Altı” 
konusunu merak edenler, Doç. Dr. Hasan Fırat Di-
ker’in bir ekiple Ayasofya’nın altında 936 m. men-
fezi tarayarak ulaştığı gizemli bilgilere aşağıdaki 
linkten ulaşabilirler. 3(11)

Dolmabahçe Sarayı Havaya Uçuyordu! 
Turgut Özal, iktidarı döneminde Dolmabahçe 

Sarayı’nın karşısındaki arsaya şaibeli bir şekilde 
imar izni vermişti. Muhteris müteahhit ve yer altı 
sisteminden habersiz mühendisler, arsa üzerinde-

2 Daha geniş bilgi için YMM, yıl: 1, sayı: 18 (02. 06. 1970) 
ve takip eden sayılar. 
3 www.fsm.edu.tr>haber>Ayasofya

ki havalandırma deliklerini betonla doldurunca, 
faciaya ramak kalmıştı! Biriken gazın Saray’ı hava-
ya uçurmasına, eski şekle dönülerek mani olundu! 

Ayasofya’yı Açmak 
Ayasofya’yı açmaktan söz ederken, minarelerin-

den ezan okutan, Hünkar mahfilinde namaz kılın-
masını sağlayan siyasilerden bahsetmemek olmaz. 
Siyasi görüşlerine katılmasanız da Süleyman De-
mirel’in 08.08.1980 günü Hünkar mahfilini ibadete 
açmasını göz ardı edemezsiniz. Ne yazık ki bu du-
rum çok kısa sürdü. 12 Eylül 1980 ihtilalinde asker-
ler, tekrar kapattı! 

Askeri vesayet bittikten sonra, 10. 02. 1991 günü 
Turgut Özal, aynı mahalli tekrar ibadete açtı. İmam 
atandı. Bunlardan birisi dostumdu, arkasında pek 
çok vakitte namaz kılmak nasip oldu. 

Bunca yazılan yazılar, söylenen sözler, çekilen çi-
leler semeresini verdi. Ve 11. Temmuz. 2020 günü 
Danıştay 10. Dairesi’nin kararıyla Ayasofya ibadete 
açıldı. Bu neticenin alınmasında emeği geçen istis-
nasız herkese teşekkür borçluyuz. Vefat edenlere 
Allah’tan rahmet, hayatta olanlara hayırlı ve uzun 
ömürler diliyoruz. 

Ayasofya’nın açılışının Dünya’da da geniş yan-
kıları oldu. En güzel değerlendirmelerden birini 
Dünya Müslüman Alimler Birliği Gnl. Sekreteri 
Prof. Dr. Ali Muhiddin el - Karadaği: “Ayasofya’nın 
camiye dönüştürülmesi, Doğu ve Batı’daki hasta-
lıklı kalplerde bulunan kin ve öfkeyi ortaya çıkar-
dı.” sözleriyle yaptı. 

Fethin, İstanbul’un ve İstanbul’a sahip olmanın 
en belirgin sembolü olan Ayasofya’yı ibadete aç-
mak elbette çok önemlidir. Ancak yapılacak iki 
önemli iş daha vardır. Öncelikle Ayasofya’nın sebi-
linden su dağıtılıp, aş evi aktif hale getirilmeli, kü-
tüphanesi canlandırılmalı, imar edilen Medresesi 
kültürel hizmet vermeli... Kısaca bütün külliyesi 
hayata geçirilip, selatin cami olarak hizmet verme-
li. Kubbesine bakanlar Nur suresine odaklanmalı. 

İkinci ve en önemlisi ise, Fethin ruhuna uygun 
olarak, gerçek adaletin sağlandığı, bilim toplumu, 
fetih toplumu ideallerine ulaşılmasıdır. Bu da in-
sani, adil, ilerici bir büyük toplum sistemini kur-
makla gerçekleşebilir. Fetih toplumu olmak ancak 
ehil kadroların mücadelesi ile hayata geçirilebilir. 

Çanakkale Savaşı sırasında görevli bir Batılı ga-
zetecinin gözlemini okumuştum. Perişan, yıkık dö-
kük evler arasında oynanan torunlarına bir nine-
nin: “Zafer, Muzaffer, Gazanfer haydin sofraya!..” 
diye seslenişine şahit olmuştu. Sahi, Gazanfer is-
mini neden evlatlarımıza vermez olduk?.. 

Mücadelemiz, gayretimiz, temenni ve duamız, 
Ayasofya kıyamete kadar ayakta kalır. Bizim ola-
rak, “Ayasofya-i Kebir Camii” olarak... 

http://www.fsm.edu.tr/
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Seyit Mehmet Bey’im
S e l a m i  Y ı l d ı r ı m

Volkan gibi yanan yürek
Şimdi artık sustu demek
Güzel insan, güzel örnek
Seyit Mehmet Ertaş Bey’im
Emir Haktır neyleyeyim

Kutlu yolda izin derin
Kurumazdı alın terin
Kolay kolay dolmaz yerin
Seyit Mehmet Ertaş Bey’im
Emir Haktır neyleyeyim

Ahde vefa timsaliydin
Bir alperen misaliydin
Seyyitlerin emsaliydin
Seyit Mehmet Ertaş Bey’im
Emir Haktır neyleyeyim

Mücadele’nin zaferi
Hayalindi dünden beri
Ey Millet’in yiğit eri
Seyit Mehmet Ertaş Bey’im
Emir Haktır neyleyeyim

Gönlümüze düştü melal
Rahmet eylesin Zül Celal
Hakkımız sana helal
Seyit Mehmet Ertaş Bey’im
Emir Haktır neyleyeyim.
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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 yine sizlerle. Eee, günler öyle çabuk geçiyor 
ki bir de bakıyorsunuz koskoca bir ayı daha geride 
bırakmışız ve tekrar karşınıza çıkmışız. Ülkemizde 
yaşananlar hiç de iç açıcı cinsten olmadığından ne 
yazık ki hep karabasan türü haberlerle. Gönül ister 
ki hep iyi şeyler için karalayayım satırlarımı. Gel 
gör ki bu ülkede bu pek de mümkün değil.

Karabağ Kurtuldu Mu?
Sayın Çuvaldız, ateş kesildi, Ermenistan anlaşma 

imzalamayı, Karabağ’dan çekilmeyi kabul etti. Sen 
tutmuş “Karabağ kurtuldu mu?” diye soruyorsun. 
Hadi Dünyadan haberin yok, bari yani başımız-
dan, Kafkaslardan haberin olsun diyorsunuz değil 
mi? 

Görünene bakıp haklısınız demek isterdim ama 
gelişmeler dikkate alındığında pek öyle olduğunu 
söylemek mümkün değil. Evet, tekrar bozulmazsa 
ateş kesildi, Ermenistan Karabağ’da yıllardır işgal 
ettiği bazı illeri boşaltacak. Ve yıllar sonra Karabağ 
kısmen ait olduğu ülkenin sınırlarına dahil olacak. 

Gerçekleşirse bu işin iyi tarafı. Bir de iyi olmayan 
tarafı var ki Azerbaycan ve Ermenistan askerleri 
bulundukları cephe hatlarında kalacaklar ve Rus 
askerleri ara bölgelere konuşlandırılacak. Şimdilik 
5 yıl süreyle ara bölgelerde görev yapacak.

Çok değil, daha düne kadar savaş Azerbaycan 
topraklarında cereyan ediyor, Rusya niye müdahil 
olsun diyen Putin, saman altından suyunu yürütüp 
askerlerini can Azerbaycan topraklarına sokmayı 
başardı. İşte asıl mesele bu.

Peki Ermenistan attığı imzaya sadık kalıp işgal et-
tiği Karabağ’ı kısmen de olsa boşaltacak mı? Ben 
hiç zannetmiyorum. Bir tarafta kahpe Ermenistan, 
bir tarafta da bize dost olmayan Rusya varken bu 
korkarım ki boş bir hayal olarak kalacak...

Hadi diyelim ki bu sefer Ermenistan verdiği sözü 
tuttu, işgal ettiği illeri belirtilen tarihlerde boşalttı. 
Azerbaycan askerleri buralara girebilecek ve girse 
bile Rus askerleri varken Karabağ’ın her tarafına 
egemen olabilecek mi? 

Anlaşmada öyle bir hüküm yer alıyor ki Ruslar 
sadece tarafların bir itirazı olmazsa Karabağ’dan 
çekilecek. Şurası muhakkak ki Azerbaycan itiraz 
etmese dahi Ermenistan hep itiraz edecek ve Rus 
askerleri Karabağ’da belki de hep kalacak. Rus’un 
girdiği yerden çıktığı hiç görülmüş mü? Ne yazık 
ki hayır! Bu durum, Dağlık Karabağ’ın bu defa da 
Rus işgaliyle karşı karşıya kalması demektir.

Değerli okurlar yukarıdaki haritaya iyice bakın. 
Ne görüyorsunuz? Azerbaycan’ın ortasında küçük 
bir Ermenistan değil mi?

Tarihi Bir Zaferin Sonucu Bu Mu Olmalıydı?
Evet, Azeri Ordusu Ermeni Ordusunu tamamen 

yok etmek, istisnasız bütün Karabağ topraklarını 
kurtarmak üzereydi ki Ermenistan ile Azerbaycan 
arasındaki savaşın durdurulduğunu ilan eden bir 
Barış Anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.

İmza sonrası Aliyev ağzı kulaklarına varmış bir 
şekilde Ermenileri it gibi sürmekten bahsetmeye, 
Azeri kardeşlerimiz de bayram etmeye başladılar. 
Ülkemizde ise yetkili ve yetkisiz herkes Azerileri, 
kutlayıp bütün Dünyaya Türk’ün gücünü bir daha 
gösterdikleri için tebrik mesajları yayınladılar. 

Evet, Ermenistan, başlattığı kirli savaşta pes etti, 
lakin Azerbaycan’ın zafer yürüyüşü de bu sayede 
durduruldu. Zira Karabağ’ın önemli kentlerinden 
Hocalı ve Hocavend ile Hankendi maalesef Rusya 
tarafından Ermenistan’a bırakılan bölgede kaldı. 

Anlaşma ile Karabağ’da barışı Rus barış gücü(!) 
denetleyecek. Karabağ’a yerleşecek Rus askerleri 
tampon bölgelerde, özellikle de Laçin üzerinden 
Ermenistan’a, İran sınırında ise Azerbaycan’dan 
Nahçıvan’a açılacak koridorlarda görev yapacak.

Karabağ’da görev yapacak Barış Gücünde her ne 
olacağı kadar iddia edilse de Türk askeri maalesef 
olmayacak. Türkiye sadece ateşkesin kontrolü için 
oluşturulacak olan merkezde yer alacak. Kaldı ki 
olsa bile ne değişecek. 

Daha önce Suriye’de işin içine giren Rusya şimdi 
de Karabağ’ da işin içine girdi ve oyununu hayata 
geçirdi, Azerbaycan’ın ortasında yeni bir çıbanbaşı 
oluşturarak. Bize de ateşkesi nasıl gözetleriz diye 
Rusya ile pazarlık yapmak kaldı.

Biz nasıl tek millet iki devletiz ki Karabağ ile ilgili 
soruna Rusya müdahale ediyor ve kendince çözüm 
getiriyor? Evet, Karabağ meselesine sadece bizim 
müdahil olmamız ve çözümünü de sadece bizim 
bulmamız gerekirken böyle kıyıda kalmamız nasıl 
açıklanacak? Aliyev imzayı Türkiye’ye danışarak 
mı yoksa danışmadan mı attı? Bu soruların cevabı 
evet de olsa hayır da olsa maalesef çok vahim.  

Öncelikle Karabağ’da bu noktaya nasıl gelindi bir 
bakmak gerek. Anlaşmanın duyurulmasından kısa 
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bir süre önce Azerbaycan tarafından Karabağ’da 
bir Rus helikopteri düşürüldü. Aliyev Rusya’dan 
özür diledi ve ölen askerlerin yakınlarına tazminat 
ödeyebileceklerini belirtti. Ne gariptir ki bu arada 
Rusya’dan hiçbir ses çıkmadı. Sanki Rusya bunu 
sorun yapmamış gibiydi. 

Ne zaman ki anlaşma duyurulup malum harita 
ortaya çıkınca Rusya’nın tazminatını ziyadesiyle 
aldığı ortaya çıktı: Sen alacağını aldın, Ermenileri 
bazı bölgelerden çekerek sana biraz daha toprak 
vereyim, ancak Hocalı, Hocavend ve Hankendi de 
onlarda kalsın. Nahçıvan’a da bir koridor aç, bu da 
benim armağanım olsun diyerek.  

Şimdi yukarıdaki sorularıma dönebiliriz. Aliyev 
imzayı Türkiye’ye danışarak attıysa böylesine bir 
vahim anlaşmaya nasıl izin verilir ve Rusya’ya sen 
kim oluyorsun denmez. Yok, danışmadan attıysa o 
zaman ülkemize gelen Rus heyetiyle görüşmek de 
ne ola? Harita her şeyi ortaya koyarken sen neyi gö-
rüşecek, hangi ateşkesi gözetleyeceksin? 

Dağlık Karabağ’daki bu gelişme, ülke ve Dünya 
gerçeklerinden oldukça uzak, ayıdan post, Rus’tan 
dost olmayacağını bilmeyenlerin Türk Dünyası ve 
ülkemizin yararlarını korumadaki gafletlerine ve 
delaletlerine eklenen yeni bir halka olarak tarihin 
tozlu sayfaları arasında yerini alacak maalesef. 

Ne yazık ki sahada kazanılan zafer masada heder 
edildi. Ama biz dövüneceğimize övünüyoruz. Eyy 
Aliyev, “Ne oldu Paşinyan?” diye sevineceğine, ben 
ne yaptım diye dövün. Zira dün övünmek günüy-
dü, bugünü dövünmek günü yaptınız hep birlikte... 

Şahlanan Ekonomi Mi Bakanı Sırtından Attı?
Ekonomimiz iyice şahlanmış, her şey tam güllük 

gülistanlık hale gelmişken ülke hazinesi kendisine 
emanet edilen damadın istifa ettiği yönünde bir 
haber duyulur Ankara’da. Ancak ortada yazılı bir 
istifa mektubu yoktur. Adına sosyal medya denilen 
mecraların birinde görülen ve ortada görülmesiyle 
yok olması bir olan bir açıklama vardır sadece.

Bir gün süreyle ne saraydan ne de sarayın basın 
ve yayın organlarından hiçbir ses çıkmaz. Damat 
da ortalıkta görünmediğinden hiç kimse istifa edip 
etmediğini bilmez.

Bilinen bir şey vardır. O da damadın sırra kadem 
basmadan önce “Biz dolarla uğraşmıyoruz. İster-
sek doları düşürürüz. Faizi yükseltirseniz dolar 
düşer. Ancak bu defa da üretim aksar.” yollu beya-
natıdır.

Aradan bir gün geçtikten sonra Mevlâna Bulvarı 
üzerinde yeni yapılan devasa binasındaki İletişim 
Başkanlığı’ndan, damadın, sarayın affı şahanesine 
mazhar olduğu bildirilir. Zira damat istifa etmemiş 
sadece sağlık nedeniyle görevden affını istemiştir 
ve kayınpederi de acımış ve onu affetmiştir. 

Lakin daha yeni bakan göreve başlamadan döviz, 
altın ve borsa hep birlikte düşmeye başlamaz mı? 

Hem de ne düşüş. Tutabilene aşk olsun. Yahu sizin 
gareziniz biricik damada mıydı? Niye hep birlikte 
rekor kırma yarışına girip önce yükselip sonra da 
düşerek damadı bu duruma düşürdünüz. Dama-
dın göreve devam edeceğini ve devranın da hep 
böyle döneceğini zannettiniz değil mi? 

Belki de devran öyle dönecekti. Ne hikmetse turp 
gibi damadın aniden hastalanacağı tuttu. Olabilir, 
bakanlar hastalanmaz diye bir şey yok. Onlar da 
hastalanır. İşin iyi yanı hasta garantili hastanelere 
bir tane de olsa hasta çıktığı için hazineden öde-
me külfeti ortadan kalkmış oldu. Çok değil, bir iki 
güne iyi ederler hastayı. 

Sahi size ne oldu da birdenbire böyle baş aşağı 
yuvarlanmaya başladınız? Hani sizi dış güçler hep 
tepede tutuyordu. Yoksa dış güçler sizi terk etti 
mi? Bu maval. Bizim kerameti kendinden menkul 
devletlûlarımız varken dış güçlere ne hacet. Adeta 
mirasyedi gibi devlet yönetir, lakin sorunlar sökün 
edince de işi dış güçlere bağlarız, olur biter.

Damat olayında da görüldü ki sorun öyle iddia 
edildiği gibi dış güçler değil. Sorunun asıl kaynağı 
ehliyet ve liyakatten yoksunluk. Makamları eşinize 
dostunuza dağıtır, parti içi dengeleri gözeteceğim 
diye birini alır diğerini atarsanız ekonomi değil la-
kin dövizler uçar, onlar da damadı uçuruverir. 

Son günlerde döviz, altın ve borsadaki değişimi 
Merkez Bankası Başkanı ile Maliye Bakanının de-
ğişmesine bağlayan Reis, ekonomi yönetimini de-
ğiştirdik, sonbahar yerine ilkbaharı yaşamaya baş-
ladık demez mi. Daha kış gelmeden buz tuttum.

ABD’de Deprem: Trump Kuleleri Yerle Bir
İzmir’deki deprem ile sarsıldığımız günlerde bir 

nevi deprem de Amerika’da oldu ve Trump yıkılan 
kulelerinin altında kaldı. Ülkesini dört yıl yöneten 
deli dolu Trump, bir dört yıl daha esip gürlemeyi 
beklerken Biden’in gerisinde kaldı. Dört yılda filin 
züccaciye dükkanında verdiği zarar eşeğe yaradı ve 
Amerika’da seçimleri demokratlar kazandı.

Seçim sonuçları belli olunca Erdoğan Joe Biden’i 
tebrik ederek mesajında önümüzdeki dönemde de 
ABD ile yakın çalışma hususundaki kararlılığını 
tekrarladı ve şunları söyledi.

“Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve müttefiklik 
bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de 
dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam 
edeceğine inanıyorum.”

Muhalefeti, Biden’in muhalefet hakkındaki söz-
leri için “Niye karşı çıkmıyorsunuz?”, diye adeta 
paylayan Erdoğan, dünya barışına(!) katkılar sun-
mak için Joe Biden ile yakın çalışmayı düşünüyor. 
İslam ülkeleri Sam yeliyle birer birer kavrulurken 
hangi Dünya barışı için birlikte çalışacaksınız, söy-
leyin de bilelim…
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G ö k m e n  K a h r a m a n

Ne güzeldir öğrenci olmak. Şöyle geçmişe dönüp 
baktığımızda öğrencilik yıllarımızı yüzümüzde gü-
lümsemeyle, özlemle hatırlarız.  Ne kadar zor geç-
miş olursa olsun o günlere dönebilmeyi,  sınavlara 
tekrar girmek fikri gözümüzü korkutmasa bu gün-
kü aklımızla yeniden öğrenci olabilmeyi isteriz. 
Keşke öğrenciyken bilseydik okulun, öğrenmenin 
kıymetini. Bilseydik de hakkını verseydik öğren-
ciliğin. Hem daha çok öğrenseydik hem de doya 
doya yaşasaydık o güzelim günleri. Öğrenci psiko-
lojisine kapılmasaydık keşke.

Nedir bu “öğrenci psikolojisi” dediğim şey? Na-
sıl etkiliyor öğrenme sürecini?  Hemen örneklen-
direlim: Öğrenci önce kendini tanır okulda ama 
başkalarını tanımaya gittiğini düşünür. Öğrenmek 
üzere yola çıkmıştır fakat bu amaç sıklıkla, kolay-
lıkla unutulur. Eğlenmek ve arkadaşlarla vakit ge-
çirmek amaç haline gelir. Erken kalkmak, okula 
gitmek zordur. Dersler sıkıcıdır. Ödevler çoktur 
ve bitmez. Teneffüsler hele de boş dersler olmasa 

hiç çekilmez öğrencilik. Üstelik bir sürü de kural 
vardır uyulması gereken. Bu kuralların kendi gü-
venliği ve eğitimi için gerekli olduğunu düşüne-
mez öğrenci.  En çok da sınavlar üzer. Kara kara 
düşündüren, zorlayan sınavlar.  “Ya kötü geçerse”  
telaşı. “Ya sorular zorsa,  bilinmeyen bir konudan  
gelirse?” kaygısı. Başkalarının gözünde kaybedile-
cek değerin üzüntüsü. Çok yorar çok. Ve eğer işler 
yolunda gitmiyorsa; öğrencinin kendisinden değil 
başka etkenlerden kaynaklı pek çok gerekçe vardır 
öğrenci psikolojisine göre. 

Tabii genelleyerek biraz da abartarak  yazdım 
ama “öğrenci psikolojisi” hem okul yıllarını tadın-
da yaşamamıza  hem de öğrenmemize engel oluş-
turabilir. Bu bakış açısına sahip olan kişi öncelikle 
neyi niye öğrendiğini önemsemez ve motive ola-
maz.  Dersi dinlemez, ödevleri üstün körü yapar. 
Öğrenmek değil, sınıf geçmek ister. Zorlandığında 
sinirlenir. Sıklıkla gerekçelere sığınır, eksikleri-
ni göremez.  Halbuki “öğrenci” olanın bir hedefe 

ÖĞRENCİ PSİKOLOJİSİ
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sahip olması, bu hedefe ulaşmak için yorulmayı 
bazen üzülmeyi göze alması, sınav gerçeğini kabul 
etmesi gerekir. Çünkü o can sıkan sınavlar, öğre-
nilenlerin gözden geçirilmesi, eksiklerin fark edil-
mesi için bir fırsattır. Her düzeyde öğrenmeyi öl-
çebilmek için bazı sınav sorularının zor olması da 
kaçınılmazdır. Bazen sonuca ulaşılmış olsa da yol 
yöntem yanlış olabilir, puan kaybedilir. Bu yüzden 
okula, derse küsmek yerine sınav sürecinde nasıl 
çaba harcandığına, neler öğrenildiğine, hatalara 
ve eksiklere bakabilmektir olması gereken. Bunu 
yapabilen öğrenci kendini geliştirme, eksiklerini 
giderip öğrenmesini artırma, hatalarını düzeltme 
imkanı bulur. “Öğrenci” gibi öğrenci olur yani.

Dünya Hayatı
Şimdi yazıyı baştan bir kez daha okuyalım. Bu 

kez sadece okul yıllarında değil, dünya hayatında 
da öğrenci olduğumuzu düşünerek. Aralarında o 
kadar çok benzerlik var ki. Bu yüzden  hayat yolcu-
luğumuzda da zaman zaman öğrenci psikolojisine 
kapılıveriyoruz sanırım. Nasıl mı? Önce kendimizi 
bilmek üzere geliyoruz hayata, “ilim kendin bil-
mektir” olduğu halde daha çok başkalarının eksiği 
noksanı takılıyor gözümüze. Kurallar bizim için 
düzenlenmiş olmasına rağmen onları delmek için 
fırsat bekliyoruz, okuldan kaçan çocuklar gibi. Öğ-
renmemize, gelişmemize katkı sağlayan ödevler ve 
sorumluluklar genellikle zor ve sıkıcı geliyor, ba-
hanelere sığınıyoruz. Hayatın sınavları karşısında 
öğrenciliğimizi unutuveriyoruz. Kimi zaman zor 
sorularla karşılaşıyoruz, yoruyor bizi. Bazen hiç 
beklemediğimiz şekilde geliyor bu sorular, bunu 
hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bazen işlem hata-
sı yapıyoruz, kimi zaman da gidiş yolumuz yanlış 
çıkıyor ama kabul etmek istemiyoruz. Çalıştığımız 
halde istediğimiz sonuca ulaşamadığımızda üzü-
lüyor, süreçte öğrendiklerimizin değerini fark et-
miyoruz. Başarısız olduğu derse küsen, sevmediği 
derse çalışmayan öğrenci psikolojisi ile bakıyoruz 
hayata. Öyle değil mi? 

Sözün özü;  “Okul yıllarınıza şimdiki aklınızla 
baktığınızda neleri yapmış-yapmamış olmayı ister-
diniz?” sorusuna verilecek bir cevabınız varsa hala 
öğrenci olduğumuzu hatırlatayım. Ne kadar yaşar-
sak yaşayalım öğrenmenin sonu yok. Eğer sınav 
zorluyorsa az çalıştığımız anlamına gelmeyebilir 
ama öğrenmemiz gereken şeyler var demektir. Bize 
düşen, çaba harcamak.  Öğrenciliğimizin hakkını 
vermek.  Sınav gerçeğini kabul edip, her sınavda 
neler öğrendiğimize, hatalarımıza ve eksiklerimi-
ze bakabilmek. Öğrenci psikolojisinin tuzaklarına 
düşmeden, yorulmayı göze alarak hedefe doğru 
yola devam etmek. Bunu yapabilen “öğrenci” gibi 
öğrenci olur.

Genç bir adam, mücevher ustası olmaya ka-
rar vermiş. “Bu mesleği yapacaksam, iyi bir 
mücevher ustası olmalıyım” diye düşünmüş 
ve ülkedeki en iyi mücevher ustasını aramaya 
başlamış. Sonunda bulmuş, yanına varmış. 
Bir süre bekledikten sonra usta tarafından 
kabul edilmiş. “Anlat, dinliyorum” demiş 
usta. Genç adam, taşlara ilgi duyduğunu ve 
iyi bir mücevher ustası olmaya karar verdiği-
ni heyecanla anlatmış. Yaşlı usta sesini çıkar-
madan genç adamı dinlemiş. Sözleri bitince 
de ona bir taş uzatmış, “Bu bir yeşim taşıdır” 
dedikten sonra taşı genç adamın avucuna bı-
rakmış ve parmaklarını kapatmış. “Avucunu 
aynen böyle kapalı tut ve bir yıl boyunca hiç 
açma. Bir yıl sonra tekrar gel. Haydi şimdi 
güle güle” demiş ve şaşkın genç adamı öylece 
bırakıp odadan çıkmış.

Genç adam evine dönmüş fakat her geçen gün 
kendisine çok anlamsız gelen bu hareketi ve 
soğuk konuşması nedeniyle kızdığı ustaya 
olan öfkesi artmış. Genç adam; “Nasıl böyle 
budalaca bir şey yapmamı ister? Bir de ül-
kenin en iyi mücevher ustası olacak. Bu saç-
malığa bir yıl boyunca nasıl katlanacağım? 
Böyle bir eziyetle nasıl yaşarım? Bu ne biçim 
ustalık?” diye devamlı söyleniyor, her önüne 
gelene ustadan yakınıyor ama avucunu hiç 
açmıyormuş.

Zamanla bu duruma giderek alışmaya, di-
ğer elini çok rahat kullanmaya başlamış. 
Böylece bir yıl geçmiş. Her günü zorluklarla 
dolu, her gecesi de yarım uykuyla yaşanmış 
bir yılı tamamlamış. Genç adam yeniden 
büyük ustanın karşısına çıkmış. Ne kadar 
saçma bulursa bulsun, bu sınavı başarıyla 
tamamlamış olmanın verdiği gururla elini 
uzatmış, avucunu açmış. “İşte taşın” demiş, 
“Bir yıl boyunca avucumda taşıdım, şimdi ne 
yapacağım?” Yaşlı usta sakin bir sesle cevap 
vermiş: “Şimdi sana bir taş daha vereceğim, 
onu da aynı şekilde bir yıl boyunca avucun-
da taşıyacaksın.” Bu söz üzerine genç adam 
bağırıp çağırmaya başlamış. Yaşlı ustayı 
bunaklıkla, delilikle suçlamış. Mücevher us-
talığını öğrenmek için gelen bir insana böy-
le eziyet ettiği için hasta olduğunu söylemiş. 
Genç adam bağırıp çağırırken usta elinde-
ki taşı hızlıca adamın avucuna sıkıştırmış. 
Öfkeden yüzü kıpkırmızı olan genç adam 
avucundaki taşı hissetmiş, durmuş, taşı bi-
raz daha sıkmış ve heyecanla konuşmuş: 
“Bu taş, yeşim taşı değil usta!”
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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 

12 aylık oğlum yürümeye çalışıyor. Bu onun için 
oldukça ciddi bir iş. Emekleyerek ayağa kalkmak 
için bir dayanağa ulaşıyor. İki eli yardımıyla tırma-
nıyor ve hoop! İki ayağı üzerinde duruyor. Gururlu. 

Ardından bir iki hızlı adımla dayanak olarak seç-
tiği yerden uzaklaşıyor. Kendini sınarcasına hiç 
destek alamayacağı yere doğru koşarcasına yürü-
yor. Koşmak adım sayısını arttırdığı gibi düşüşü de 
engelliyor olmalı ki, düşmeye yakın daha da hızla-
nıyor. Sonra düşüyor. Bu düşmeler de ustalık işi. 
En az zarar alacak pozisyonda yere kapaklanıyor, 
popo üstü oturuyor vs. Sonra tekrar emekleyerek 
ayağa kalkmak için bir dayanağa ulaşıyor… 

Sonra tekrar…
Bunu bıkmadan usanmadan ve hiç yorulmadan 

defalarca yapıyor. Bu çabayı iki haftadır izliyoruz. 
Elbette başladığı güne nazaran daha iyi olmakla 
birlikte arzulanan bağımsızlığa ulaşabilmiş değil. 
Şimdi siz bu duruma azim, kararlılık diyebilirsiniz. 
Ama ben bakıyorum da şöyle göz ucuyla herhal-
de bu çocuk anlamıyor bazı şeyleri diyorum. İnsan 
biraz kafa yorar, iki haftadır yerlerde sürünürken 
demez mi kendi kendine, “sanırım bu iş bana göre 
değil” diye. 

Mesela ben olsam onun yerinde, bir kitabı iki 
hafta boyunca okumaya gayret etsem mesela. Ama 
sayfalar azar azar ilerlese, derim ki bu kitap bana 
göre değil. 

Ya da dil öğrenmeye çalışsam mesela, ki bu başı-
ma geldi, aylarca kursa gitsem, ödevlerimi yapsam, 
egzersizlere katılsam ve sınavda başarısız olsam, 
diyorum ki dile yeteneğim yok. 

Ya da düzenli olarak egzersiz yapmaya başlasam. 
İlk gün kas ağrıları ile uyansam. İkinci gün yorgun 
olduğum için yapmasam üçüncü gün hemen kara-
rımı veriyorum: spor bana göre değil. 

Ben birçok insan tanıyorum kendini çok iyi tanı-
dığı için değişmekten vazgeçen.  Mesela bir danı-
şanımın 3 ay boyunca bağımlı olduğu sigarayı iç-
mediği halde, sigara isteği ile baş etme konusunda 
iyi bir iş çıkarmasına rağmen geçirdiği stresli bir 
günün sonunda bir nefes içti diye sigaraya eski-
sinden daha yoğun başlamıştı. Çünkü daha önce 
de bırakıp başlamış. Demek ki bırakamıyormuş. 
Diğer insanlar nasıl bırakabiliyorlarmış zorlanma-
dan, demek ki kaderinde sigarayı bırakmak yok-
muş. 

-Demek ki Allah senin sigarayı içmen üzerine bir 
kader yazmış. 

-Haşa, olur muymuş? Ama işte her şey ortada 
imiş.

Başka bir danışanım da aynı şeyi kilo verme gay-
reti ile ilgili yaşamış ve buna benzer haklı (!) ne-
denlerle vazgeçmişti. 

Daha trajik olanları da var tabi. Mesela bir danı-
şanım 14 yaşındaki genç kızı ile zorlu ilişkisini sür-
dürürken, kızının kusurlu kendisinin de beceriksiz 
olduğunu hemencecik anlamıştı. Kendini değil 
başkasını da bu kadar iyi bilmek ne büyük kon-
for(!) demiştim kendi kendime.

Bir anne ile tanışmıştım, depremde kızını kay-
betmiş, kızının yasını 20 yıl geçmesine rağmen 
yaşayan, gündelik yaşamına dönememiş. Demişti 
ki ben böyleyim, bu yaştan sonra değişemem. Ne 
derin bir bilgelik(!) kendisi ile ilgili. 

Bu bakış açısının çok da ekonomik bir yanı var 
esasında. Değişim için harcayacağınız enerji size 
kalıyor. Tabii o enerji ile ne yaptığınız size kalmış. 
Gözlem odur ki buradan arttırılan enerji misli ile 
değiştirilmeyen sorun ile mücadelede harcanır ve 
hiç de etkin olmayan yöntemler ile. 

Kısaca oğlum kendini bilmediği için hiç yapa-
mayacağını düşünmüyor. Çünkü kendisi ile ilgili 
yargıları ve sınırlar yok. Bir değişime ihtiyacı var 
ve onun için ne kadar süre ve ne kadar çok bedel 
ödemesi gerektiğini bile düşünmeden çabalıyor 
çabalıyor. Kendine beceriksiz, sakar desek de an-
lamamazlıktan geliyor. Gerçek bir bilge gibi ya-
pılması gereken konusunda emek, sabır ve zaman 
harcıyor. Ne kadar anlayışsız olduğunu düşünsem 
de belli ki benim kaybettiğim bir derinlik var haya-
tı öğrenme çabasında. Kendisi ile ilgili bir yargısını 
korusa yeter bana, tek bir yargı;

Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun 
Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum 
Düşlerini som somut görüp şaşsınlar 
Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum 
Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz 
De ki bütün işe yarayanlar 
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar. 

Aziz NESİN

Kendini Bilmemenin Güzelliği
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/  Fa t i h  A r s l a n

Üzerinde düşünülmesi gereken bazı sorular var-
dır. Salgından sonra nasıl bir psikoloji bizi bekli-
yor? Salgının üzerimizde bırakmış olduğu psiko-
sosyal etkileri neler olacak? Bu süreçte psikososyal 
travma yaşayan insan yeni travmalara hazırlıklı 
olabilecek mi? Bu soruları düşündüğümüzde te-
dirgin olduğumuzu, çaresizliğe kapıldığımızı his-
sedeceğiz.

Salgın sürecinde ve sonrasında insanın yaşam 
tarzında belirli değişimlerin olacağı görünen bir 
gerçektir. Eğitimden sağlığa iş yaşamına birçok 
konuda kendini hissettirecek değişimler olmakla 
birlikte alışkanlıklar, duygu ve düşüncelerin yo-
ğunluğu da değişecektir. İnsan değişen şartlar al-
tında kendini farklı psikolojik süreçler içerisinde 
bulacaktır. Bireysel farklılıkların da olabileceği bu 
süreçte olaylardan etkilenmede farklılık göstere-
cektir.

 İnsan biyopsikososyal bir canlıdır. Olaylardan et-
kilenme düzeyi yüksek ve olaylar karşısında güçlü 
durmaya çalışan, varoluş mücadelesi veren insan-
lık bu süreçte salgının bu denli dünyayı etkisi altı-
na aldığına şahit olmakta, varoluş tehdidi ile karşı 
karşıyadır. Gelişim sürecinin her kademesindeki 
insan psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir. 
Çaresizlik, anksiyeti düzeylerinde artış, depresif 
belirtiler, bunalımlar, asosyallik, içe kapanıklık, 
temizlik takıntıları, OKB ve ölüm korkusu gibi bir-
birini tetikleyen birçok psikolojik problemler içeri-
sinde bulmaktadır.

Teknoloji ile iç içe olan insan elbet bu süreçte tek-
nolojiye daha bağımlı hale gelmiştir. Eğitimlerin 
uzaktan olması, öğrenci öğretmen veli yaşantıla-
rında değişimler getirmekte olup, iş yaşantılarında 
teknoloji kullanımında artış toplumun tüm kesi-
mini benzer düzeyde etkilemiştir. Belki de tekno-
loji çağına keskin adımlar atmanın bir kesitini tüm 
dünya yaşamış olabilir. 

Bu dönemde özellikle temizlik takıntılı kişiler-
de problemlerin artabileceği ön görülmektedir. 
Ayrıca toplumun diğer kesiminde de aynı şekilde 
temizlik konularında artış ve takıntılar görülebilir. 
Bu dönem korku ve endişe ile baş etmeleri güçle-
şebilir ve problemleri ile ilgili şikâyetlerinde artış 
olabilir. Zaman içerisinde temizlik konusunda 
normalleşme olacaktır. 

Kaygılanma sürecinin de artığı bu dönemde kay-

Pandemi Sonrası İnsan Psikolojisi
gıyı kontrol altına almak için doğru kaynaktan 
yeterli düzeyde bilgi edinmek önemlidir ancak sü-
rekli okumak, sürekli takip etmek, tv, video izlemek 
gibi uğraşılar içerisinde girmek diğer insanlarda 
olduğu gibi kaygıyı artıracak ve takıntı oluşmasına 
veya takıntıların artmasına zemin hazırlayacaktır. 
Belirli düzeyde kaygılı olmak sorunların çözümün-
de önemli yere sahip olacaktır. 

İnsan her duruma kendini adapte edebilir. Bu 
dönemi en dengeli şekilde geçirmek için öncelik-
li olarak vurgulamak istediğim, şu dönemde belli 
bir düzeyde endişe yaşamamız normaldir. Şu an-
daki temizlik alışkanlıklarımız, sosyal hayatımız 
ve iş yaşantımız olağan zamanlarımızdan oldukça 
farklılık göstermektedir. Doğal olarak bizler de her 
zamanki gibi hissetmeyeceğiz. Ancak insanın psi-
kolojik ve fiziksel adaptasyon konusunda oldukça 
iyi olduğu bir sır değildir. Herkes kişisel olarak 
hayatına baktığına birçok badireyle karşılaştığını 
ve yine de hayatına devam edebildiğini hatırlaya-
caktır. Hiç zorluk çekmeden, sıkıntı duymadan bu 
süreci geçirmeyeceğimizi kabul edersek eğer, bu 
psikolojik hale de olağan olmayan gündelik yaşa-
mımıza da çok daha hızlı adapte olur ve sürecin 
sonlanmasını da sabırla bekleyebiliriz.

Sosyal mesafe kuralına uyarak zamanımızı ge-
çiriyor olmamız sosyalleşmeyeceğimiz anlamına 
gelmiyor. Aile ve arkadaşlarla sadece salgın haber-
leri odaklı olmayan internet/telefon görüşmeleri 
yaparak sosyal hayatı sürdürmek, sınırlanan fi-
ziksel aktivite düzeyini egzersiz, yoga, meditasyon 
gibi ayrıca zihinsel olarak dinginleşmeye yardımcı 
olan aktivitelerle arttırmak, film/dizi izlemek, ki-
tap/dergi okumak, internette hali hazırda açık olan 
müzeleri gezmek gibi evde yapılabilecek bir çok 
aktiviteyi yapmak iyi gelecektir. 

Salgın tehdidinden sonra davranışlar elbet nor-
male dönecektir. Tehdit olmaktan çıktığı süreçte 
olumsuz davranışların bir süre sonra kendiliğin-
den normalleşme göstereceğini öngörülmektedir. 
Kişiler arasında farklılık göstereceği de kuşkusuz-
dur. Salgın için hazırlanan tedavilerde başarılı so-
nuçların geldiğini okumaktayız. Bu tedaviler sonuç 
verdikçe insanın moral düzeyi artacak, eski normal 
hayata dönüşler gerçekleşemeye başlayacaktır. O 
zaman yine umut filizleri yeşermeye başlayacak 
özlediğimiz hayata tekrardan dönüşler gerçekleşe-
cektir. Salgını yenmenin hazzı ile insan tüm bu psi-
kolojik problemlerle mücadele özgüvenini artıra-
cak gelecek yıllara tecrübeler aktaracaktır. Maske 
mesafe hijyene dikkat edeceğinizi biliyor herkese 
sağlıklı günler diliyorum.
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B İ N G Ö L D A Ğ L A R I Ç N B V C Z M

Y M U Ş M U R A T I R M A Ğ I Ç N B K U

A A Ç N B V C Z Ş L K K I N A L U B I Ş

K L T Ü L Ö G I L Ç A H A S K Ö Y Ü R A

U A Ç N B V C Z Ş L K T U K R O K Ğ K L

P Z F D Ü Ğ P O I U Y T O T R A V P D P

A G I Ş A V A S T R İ G Z A L A M O O A

Ğ İ T O Y K U Ş U M U Ş Ü Z Ü M Ü M K R

A R Ç N B V C Z İ S E L A L Ş U M U U S

D T V A K D O Ğ A N D A Ğ I Ç N B R Z L

A B A Ş E R A F E T T İ N D A Ğ L A R A

Ğ U R A B Ç N B V C Z Ş L K H G İ T O N

L L T N İ F D Ü Ğ P O I U Y T R Z V T Ü

A A O R L Ç N B V C Z Ş L K H G O A L N

R N D U İ F D Ü Ğ P O I U Y T R V D U İ

I I E T C Ç N B V C Z Ş L K H G A İ K V

R K P İ A F D Ü Ğ P O I U Y T R S S D E

I O R L N Ç N Ü Ç N B V C Z Ş L I İ A R

S V E L D F D L F D Ü Ğ P O I U U O Ğ S

A A M E A Ç N Ö Ç N N Ç N B V C S I L İ

V S İ T Ğ F D G F D I F D Ü Ğ P A U A T

O I Ç N L Ç N Z Ç N K Ç N B V C R Y R E

Ş Ç N B A I R A L Ğ A D Ş E R Ç A H I S

U Ç N B R Ç N G Ç N Y Ç N B V C K Ç N İ

M F D Ü I M A L A Z G İ R T O V A S I T

B U L A B İ L İ R 
M İ Sİ N İ Z ?

B U L M A C A

M UŞ  •  K I R K D O KU Z  • 
M UŞ A L PA R SL A N Ü N İ V E R Sİ T E Sİ 

•  B U L A N I K  •  H A SKÖY  • 
KO R KU T  •  M A L A ZG İ RT  • 

VA RTO  •  VA RTO D E P R E M İ  • 
M A L A ZG İ RTS AVA ŞI  •  TOY KU ŞU 
•  T E L L İ T U R N A  •  M UŞÜ ZÜM Ü  • 
M UŞL A L E Sİ  •  A K D O Ğ A N D A Ğ I 

•  ŞE R A F ET T İ N D A Ğ L A R 
•  B İ L İ C A N D A Ğ L A R I 
•  B İ N G Ö L D A Ğ L A R I 
•  OT LU K D A Ğ L A R I  • 
H A ÇR E ŞD A Ğ L A R I  • 

YA KU PA Ğ A D A Ğ L A R I  • 
M U R AT VA D İ Sİ  •  M UŞOVA SI 

•  B U L A N I KOVA SI  •  L İ ZOVA SI 
•  M A L A ZG İ RTOVA SI  • 

M U R AT I R M A Ğ I  •  K A R A SU  • 
H A ÇL I G Ö LÜ  •  G A ZG Ö LÜ  • 

YA K I N
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