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/ Ali Kamil Yıldırım

Kırılan Fay 
Hatları ve 
Medeniyetler 
Çatışması

İki kutuplu dünya düze-
ninin son bulduğu Soğuk 
Savaş sonrasında ve özel-
likle yaşadığımız dönemde 
küresel bağlamda; sosyal, 
siyasal, ekonomik ve gü-
venlik alanlarında önemli 
değişiklikler yaşamaktayız. 
Yaşadığımız bu değişimle-
rin yeni ortaya çıkan deği-
şimler olarak algılanması 
hatasına düşülmemelidir. 
Küresel değişimler insan-
lık tarihi ya da milletler ve 
medeniyetler tarihi boyun-
ca oluşmuş fay hatlarının 
kırılmasından başka bir 
şey değildir.
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da “Paraklit” olarak da anılır. İşte, o beklenen 
geldi, insanlığın aradığı Mehdi de odur, Mesih 
de odur. Kurtuluş, onun yolunu takip etmekte-
dir. Onu takip eden onu anlayan kurtulur. 

Hintli bir gazeteci Mustafa Kemal’e vefatından 
bir yıl önce “Müslümanlara ne tavsiye edersiniz” 
diye soruyor. O da; “Hz Peygamber’i iyi anlasın-
lar”, diyor. Allah onu iyi anlamayı, istikametin-
den ayrılmadan yaşamayı bize lütfetsin. Allah, 
Müslüman olarak İslâm ideallerine bağlı şekilde 
yaşamayı bu ülkeye nasip etsin.

Uyanma Vakti!

İslâm’ın kaideleri insanlık için en yüce idealdir. 
Yüce idealler uğrunda can vermiş, sıkıntı çekmiş, 
fedakârlıklar yapmış olan bu kahraman ve aziz 
milletin de artık uyanma vakti gelmiştir! Uya-
nalım ve uyandırma vazifemizi yapalım. İnsan-
lığın, İslâm dünyasının uyanışı için bir vesileye, 
bir taşıyıcıya ihtiyaç vardır. Olaylar göstermiştir 
ki, bu görev aziz milletindir. Hangi milletten, 
hangi kavimden olursa olsun aklı başında her 
insan, milletimizdeki bu büyük hasletleri göre-
cektir. Onun için biz de yarım asrı aşkın süredir 
“Milletim uyan!” diyoruz. Gecikmeden uyana-
lım… Kaybettiğimiz çok şey var. İnsanlık bizden 
bir umut bekliyor. İslâm’ı insanlara anlattığınız 
zaman, “Peki İslâm’ı neden daha önce anlatma-
dınız, sizin arkadaşlarınız, adamlarınız nerede?” 
dediklerini müşahede edeceksiniz. Misyonerler, 
evlatlarımızın kafalarını karıştırmak için dünya-
nın bir ucundan geliyorlar. Müslüman’a düşen 
ilk görev ise aklını başına almak, kendine gel-
mektir. Kitabımızı iyi anlamalıyız. Doğruyu yan-
lıştan ayırt edelim ve görevlerimizi hatırlayalım.

Bayrak, Bir Emanettir

Bayrak çok büyük bir değerdir. Bayrak, bize 
Allah’ın lütfudur, emanetidir. Milyonlarca in-
sanın hayatını feda ettiği, başına taç ettiği bir 
semboldür. O, sadece bir bez parçası değil ki… 
Ona herkesin saygı duymak mecburiyeti vardır. 
Herkesin ideali olan bir sembol, bir anlamdır 
Bayrak. Bayrak’ın anlamı o kadar derin ki… Ay, 
İslâm’ı temsil eder. Tam ortasında Hz Peygamber 
var, böylesine büyük bir değer için “Bu sadece 

Bayrak’ın Yolu
Bayrak’ın yayın hayatına başlama-
sından bugüne 51 yıl geçti. Bu süre 
zarfında güzel, mutlu ve mübarek 
olaylar olduğu gibi sıkıntılar, üzün-
tüler de oldu ama her birini teker 
teker Allah’ın izniyle aştık. Biz daima 
hedefimize doğru yürüdük. Bayrak’ın 
hakka hizmet yolculuğunda bugün-
lere gelmemizde emeği geçen fikir, 
sanat, düşünce adamlarımızın her 
birisine teşekkür ediyoruz.

Hakkın Yolunda, Resulün İzinde 
Yürümek

En büyük sevgi, saygı; hakkıyla Müslüman ol-
mak isteyen bir insanın düşüncelerine doğru-
luk ölçülerini koyan, istikamet veren Resullah’a 
ve onun yolundan giden büyük imamlarımıza, 
kahramanlarımıza gösterilmelidir. Onların her 
birini rahmetle, hürmetle, sevgiyle, selam ile 
anıyoruz. Resullah’a da bu vesileyle selam ve sa-
latlarımızı gönderiyoruz. Resullah’ın adı anılın-
ca akla Bismarck’ın bir sözü geliyor. Adam, 1870 
yılında kilisede “Senin zamanında yaşayamadı-
ğım için müteessirim Ey Muhammed!” diyor. Bu 
söz bizim için altın bir sözdür. Bütün kardeşle-
rimizin, bütün vatandaşlarımızın, bütün Müslü-
manların, Türklerin ve bütün insanların bu sözü 
kulaklarına küpe etmelerini isteriz.

Gerçek gerçektir! Hakikat gizlenemez. Bekle-
nen, yolu gözlenen, yol gösterici gelmiştir. Meh-
di gelmiştir, Mesih gelmiştir. Beklemenin mana-
sı yoktur. O beklenen; 570’de doğdu, Allah onu 
gönderdi. Son peygamberin adı bazı kaynaklar-
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benim” diyemezsiniz.  Bizim yarım asırdır ortaya 
koyduğumuz mücadele, yüce davaya mütevazı 
bir katkıdır. “Hep beraber davaya ve Bayrak’a sa-
hip çıkalım!” çağrısıdır.

Allah; Kur’an-ı Kerim’de, hep birlikte Kur’an’a 
bağlanılması gerektiğini buyuruyor. Çünkü in-
san, Kur’an’a bağlanırsa kopmaz bir bağ tesis 
olur. İşte o bağ insanı kurtuluşa götürür. Sen-
ben kavgasına düşmeden, hep beraber Kur’an’a 
hakkı ile bağlanırsak; İslâm dünyası ve tüm in-
sanlık büyük uyanışlara, büyük saadetlere maz-
har olacaktır. Bu uyanışlar tarihte belirli dönem-
lerde gerçekleşmiştir. Dünyada meydana gelmiş 
büyük hareketlerde, büyük uyanışlarda hep 
İslâm’ın öncülüğü vardır. İslâm medeniyetinin 
uyanışı ile birlikte yeryüzü aydınlanmıştır. Bu-
gün de bu uyanışa ihtiyaç vardır.

Değişim ve uyanış; kavga ederek, gürültü yapa-
rak, göz çıkarak sağlanmaz. Kur’an ne buyuru-
yorsa, Resulullah’ın yolu ne ise onun izlenmesi 
gerekir. O yol; gönüllerin, fikirlerin fethidir. Bu-
gün Müslümanlar olarak kendimize sormamız 
gereken; “Biz neredeyiz?” sorusudur. Bizim yap-
tığımız nedir? Hakk’ın düşmanı olanlar ne yapı-
yorlar?

İslâm Dünyasının Uyanışı için 
Yenilgilerimizin Doğru Tahlil Edilmesi 
Gerekir 

İslâm Dünyası için 1683 yılında Viyana kapıla-
rında yaşanan bozgunun etkileri çok derindir. 
İslâm dünyasında ve özellikle de İslâm’ın alem-
dârı Türk Devletinin yöneticilerinde büyük bir 
şaşkınlığa yol açmıştır. 1683 Viyana bozgununun 
üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen ya-
şananların sırrı, sebebi hâlâ tam olarak çözüm-
lenebilmiş değildir. Türk-İslâm düşünürleri, 
aydınları; yaşanan bozgunu tam manasıyla an-
lamlandıramamışlardır. Biz Viyana’da niye bo-
zulduk? Sebep nedir? Bozgunun iç, dış etkenle-
rinin tamamının bilimsel bakış açısı ile tarafsız 
şekilde değerlendirilmesi, sonuçların açık yü-
reklilikle ortaya koyulması gerekir. Düşünürler, 
asırlardır bu beklenmedik bozgunun, bu denli 
büyük bir hadisenin birdenbire nasıl cereyan 
ettiğini sorguluyor. Türkler neden Avrupa ka-
pılarından döndü? Türkler gerisin geriye nasıl 

gitti? Bütün imkânlarıyla geldikleri Viyana’da ne 
oldu?  Türk İslâm tarihinin kritik noktalarından 
birisi olan bu olayın iyice keşfedilmesi lazım. 
Tarih bizim için nerede kırıldı? Biz nerede kay-
bettik? Nerede şaşırdık? Elimizdeki üstünlükleri 
niye kaybettik? Ne gibi bir zaafa düştük? Zihin-
lere durgunluk veren bu sorulara hakkıyla cevap 
verebilmek için ciddi bir tarih şuuruna ihtiyacı-
mız var. Neydik, neyiz ve ne yapacağız?

Ülkemizdeki Kardeş Kavgasının 
Çözülmesi İçin Hürriyetçilik Gerekir

Asırların meseleleri önümüzde sıralanırken so-
runların çözümü için yollar üretecek kadroların 
yetiştirilmesinin bir başka engeli de ülkemizde-
ki ihtilaller, darbeler, kavgalardır. Bu ayrışma ve 
kutuplaşmalar gerçekten milletimizin enerjisini 
azaltmış, birliğini sıkıntıya sokmuştur. Toplum 
ve devlet yapısına yönelik müdahaleler kardeş 
kavgasına sebep olmuştur. Kardeş kavgalarının 
tesirlerinin derinleşmesinde ve sürelerinin uza-
masında tabii ki çapsız ve insafsız politikaların 
etkisinin olduğu da görülmelidir. Hatırlanacağı 
gibi 1960 öncesinde ülkemizde ciddi sıkıntılar 
vardı. 1956-57 yıllarından sonra anormal kavga-
lar ortaya çıkmıştı. İnönü kendine göre bir yol 
tutmuştu. Onun karşısında da başka bir hareket 
ortaya çıkmıştı. O dönemde bir vatan cephesi 
meydana gelmişti. Kime karşı? Ne cephesi? Bu 
ülkede niye cephelere ihtiyaç var, cephe savaşta 
olur.

Bu ülkenin, bu medeniyetin evlatları, bizler 
kardeşiz… Fikirlerimiz birbirinden ayrı, çok ayrı, 
hatta birbirilerine aykırı olabilir. Vatana, millete, 
devlete zarar vermiyorsa fikirlerin farklılığı fay-
dalı dahi olabilir. Düşüncelerimiz elbette farklı 
olabilir, olmalıdır da. Herkes başkasından gele-
cek kendisininkinden farklı fikirleri saygı ile din-
lemeli, anlamalıdır. Gelişime inanan insanların, 
kendi fikirlerinden farklı fikirlerin özgürce söy-
lenebilmesi için büyük fedakârlıklar yapmaya 
da hazır ve gönüllü olmaları gerekir. Muhalif fi-
kirleri de dinlemeye hazır olmalıyız. Bu ülkenin 
insanlarının hürriyete, fikirlerinin dinlenilme-
sine ihtiyacı var. Bizim müzakere etmeye ihtiya-
cımız var. Konuşalım… Farklı divanlarda, parla-
mentoda, meydanlarda … “Söyletmen vurun” ne 
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H ü s e y i n  S e z e rBayrak Panorama

Türkiye, Irak’ın kuzeyindeki Gara Bölgesi’ne Pen-
çe Kartal 2 operasyonunu gerçekleştirdi. Hain terör 
örgütü PKK Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölge-
sinde rehin tuttukları, korumasız 13 sivil vatandaşı-
mızı başından vurarak kahpece ve alçakça şehit et-
mişlerdir.  Operasyonla şehitlerimize ulaşılmıştır. 

Mağaranın bulunduğu bölge ve mağaranın yapı-
sı da göstermektedir ki terör örgütüne bu yapı için 
profesyonel askeri ve mühendislik destekler veril-
miştir. Bölgede teröre destek veren tüm unsurla-
rın lojistik desteği kesilmelidir. Bataklık kurutul-
madan sineklerle yapılan mücadele kısa vadede 
sineklerden kurtulmayı sağlar ama bataklıktan 

Türk Milletinin Başı Sağolsun 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
verileri Türkiye’deki suç oranlarını 
açıkladı. TÜİK verilerine göre son 10 
yılda Türkiye’de cinayet suçu 6, cinsel 
suçlar 10, hırsızlık 7, uyuşturucu suçla-
rı ise 11 kat artış gösterdi. 

2009 yılında öldürme suçundan hapse girenlerin 
sayısı bin 514 iken bu sayı, 10 yılın sonunda 6 kat 
artarak 9 bin 574’e, yaralamadan hapse girenler de 
4.5 kat artarak 34 bin 987’ye çıktı.

Aynı dönemde cinsel suçlar 10 kat artarak 562’den 
5 bin 800’e yükselirken, hırsızlıktan hükümlülerin 
sayısı 7 kat, uyuşturucudan hapis cezası alanların 
sayısı 11 kat arttı.

11 yılda kaçakçılıktan cezaevine konulanların sa-
yısı 9 kat artışla 935’ten 8 bin 111’e yükselirken, sah-
tecilik suçu 5 kat, yağma 11 kat, trafi k suçları ise 15 
kat artış gösterdi 

Türkiye’de Suç Oranları Artarak Devam Ediyor

yeni sineklerin gelmesi devam edeceği gibi terör 
de kendisini besleyenler tarafından sona ermeye-
cektir. Bataklığı kurutmak için en etkin tedbirler 
alınmalıdır. 

Bütün cihan bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti, Askeriyle, Polisiyle, Milleti ile güçlüdür. Göz-
lerini kan bürümüş bu katil sürüsünün kökünü 
kazıyacaktır. Türk milleti bir avuç çapulcuya fırsat 
vermeyecektir. 

Şehit edilen vatandaşlarımıza Allah›tan gani gani 
rahmet, milletimize ve ailelerine sabrı cemil niyaz 
ediyoruz. 



5
 / Panorama / 1324

ABD’nin önceki başbakanı Donald Trump’ın dı-
şişleri bakanı Mike Pompeo, Doğu Türkistan’da 
Uygur Türklerine yapılanları “soykırım” olarak 
nitelendirdi. ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, Çin 
Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı ilk konuşmada 
bu kelimeyi kullanmasa da yönetimi bu kelimeyi 
tekrarladı. 

The Economist yaptığı haberde Çin’in Uygurlara 
yönelik zulmü korkunç olarak nitelendirerek şun-
ları yazdı: Belki de 1 milyonunu hapishane kamp-
larına kapattı ve doğal olarak “mesleki eğitim mer-
kezlerini” yanlış etiketledi. Bazı Uygur kadınlarını 
zorla kısırlaştırdı. Ama bu onları katletmiyor. Buna 
soykırım demek, köklerini bir BM sözleşmesine 
dayandıran bir tanıma uymuyor. Amaçları “ulusal, 

Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine Yapılanlar

Kıbrıs’ta İngiliz Planlarına Dikkat

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik 
ve Global Stratejiler Merkezi (BAU 
DEGS) Araştırmacısı Selen Akan’ın 
hazırladığı ‘İNGİLTERE’DEN KIB-
RIS’A YENİ PİŞİRİLMİŞ ÇÖZÜMSÜZ 
ÇÖZÜM’ başlıklı değerlendirmesini 
twitter hesabından paylaştı. Değerlen-
dirmede öne çıkan noktalara yetkilile-
rin dikkat etmesi gerekir;

“Yeni İngiliz Planı özünde var olan sorunlara 
çözüm üretmek yerine iki tarafın hassasiyet nok-
talarını sembolik anlamda tatmin etmeyi hedef-
lemektedir. (Kıbrıs Rum tarafının ‘desantralize 
federasyon’ (güçlü yerel yönetim) ve Kıbrıs Türk 
tarafının ‘egemen eşitlik’ talepleri.)

‘Türkiye’nin garanti anlaşmalarındaki tek yanlı 
müdahale hakkından feragati, Türk askeri birliği-
nin adadan çekilmesi’ maddeleri Kıbrıs’ın gelece-
ğinde Türkiye’nin -Garantör Statüsünü bitirmeye 
yöneliktir.

Oy birliği olmadığı takdirde Kıbrıs’ın uluslarara-
sı oylamalardan ve AB içi oylamalardan çekileceği 

gibi hususlar çoğunluğu Rumlardan oluşacak olan 
hükümet içerisindeki Türk ağırlığının oldukça za-
yıflayacağını göstermektedir.  

Ayrıca, çözümsüzlüğe sebep olacağı bahanesiy-
le Kıbrıs Türk tarafının itiraz haklarının daha en 
başından önü alınarak olası Deniz Yetki Alanları 
gibi Kıbrıs Türklerini ve Türkiye’yi derinden ilgi-
lendiren konularda sessiz kalması, itirazdan uzak 
durması hedeflenmektedir.

İngiliz planının hedefi Garantörlüğün iptali, Türk 
askerinin adadan çıkarılması, Kıbrıs’ın Türkiye 
‹den koparılması, KKTC’nin tasfiyesi, Kuzeyin de 
Türkiyesiz AB’a sokularak istila edilmesi ve Türk-
lerin AB içinde eritilmesi, Doğu Akdeniz kaynak-
larına el konulması, Mavi Vatanın işgali”

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs’ta federas-
yon konusuna, “Federasyonun bizim için en büyük 
sıkıntısı, Türkiye’nin zaman içinde, 5 sene olmazsa, 
10 sene içinde Ada’dan çekilmek zorunda kalaca-
ğıdır. Federasyon olursa, Kıbrıs AB içinde Rum-Yu-
nan ikilisinin at koşturduğu bir yer olur. Ada’nın 
iki tarafında belediye hizmetleri noktasında oto-
nom bir yapı oluşturulur, ama egemenlik merkez-
de kalır” diyerek sıcak bakmadıklarını açıkladı.

etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kıs-
men yok etmek” ise, “doğumları önlemeyi amaçla-
yan” veya “ciddi bedensel veya zihinsel zarar” ve-
ren önlemler yeterli olacaktır. Ne yazık ki, prensip 
olarak, örneğin tüm kadınların sistematik olarak 
kısırlaştırılması yoluyla bütün bir halkın yok edil-
mesini hayal etmek mümkündür.”

Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine karşı giri-
şilen insanlık dışı uygulamaların bir an önce son 
bulması için gerekli diplomatik girişimler acilen 
başlatılmalıdır. Tüm dünyanın gözü önünde Uy-
gur Türklerine karşı bir insanlık faciası yaşanırken 
Çin’e karşı bir kısım batı ülkelerinden tepkiler ge-
lirken İslam ülkelerinin sessiz ve seyirci kalması 
utanç vericidir.

Soykırımdan Beter
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Kırılan Fay Hatları

A l i  K a m i l  Y I L D I R I M

Yakın geçmişte gelişen bazı sosyal ve siyasal olay-
lara göz attığımızda medeniyetler arasındaki fay 
hatlarını görmek mümkündür. Batı medeniyetini 
ilham ve varlık kaynağı olarak gören Avrupa 
Birliğinin (AB) bir Hıristiyan Kulübünü oluştur-
ması bunun en belirgin örneğidir. AB kriterleri 
bağlamında daha düşük seviyeli Hıristiyan 
ülkelerini bünyesine alırken, daha ehven şartlara 
sahip ve Doğu ve Batı medeniyetlerini bünyesin-
de laik demokrasi paydasında özümsemiş olan 
Türkiye gibi bir Müslüman ülkeyi üye yapmadığı 
gibi hiçbir zaman üye yapmayacağı aşikardır. 
Ayrıca bu Kulüp kendi ilkelerine ters düşmesine 
rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimini üye kabul 
ederken yine aynı ölçüyü kullanmıştır: Hıristi-
yanlık.

Medeniyetler Çatışması
ve

( B Ö L Ü M  1 )

İki kutuplu dünya düzeninin son 
bulduğu Soğuk Savaş sonrasında ve 
özellikle yaşadığımız dönemde küresel 
bağlamda; sosyal, siyasal, ekonomik 
ve güvenlik alanlarında önemli deği-
şiklikler yaşamaktayız. Yaşadığımız 
bu değişimlerin yeni ortaya çıkan 
değişimler olarak algılanması hatasına 
düşülmemelidir. Küresel değişimler 
insanlık tarihi ya da milletler ve me-
deniyetler tarihi boyunca oluşmuş fay 
hatlarının kırılmasından başka bir şey 
değildir.
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Günümüzde daha ilginç bir gelişmeyi gözlem-
lemekteyiz. Tek kutuplu dünyada Küresel He-
gemonyayı sürdürme görevini kendisinin doğal 
hakkı olarak gören Amerika, Ortadoğu’da İsrail’in 
güvenliğini garanti edecek gelişmelere önderlik et-
mektedir. İsrail ile Arap dünyasını barıştırma adı-
na Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan, Bah-
reyn gibi ülkeler başta olmak üzere onlarca ülkeyi 
oluşturulan bir zincirin halkası haline getirilmek-
tedir. Bu zincirleme ittifakın görünürdeki temel 
motivasyonu Ortadoğu’da İran liderliğinde nüfuz 
geliştirme gayretindeki Şii akımına karşı Suni Blo-
ku oluşturmak ve bu bloku yine İran’ı birinci de-
recede tehdit gören İsrail ile barıştırıp elbirliğiyle 
İran’a/Şii akımına karşı mücadele etmek olarak 
görülmektedir. Gerçekte ise bu 
zincir Amerika ve İsrail’in elin-
de olup, bu siyasal gelişmelerin 
gerisinde büyük İsrail ideolojisi 
yatmaktadır. Yani temelde yine 
ideolojiler veya medeniyetler 
çatışması yatmaktadır.

Son dönemdeki Azerbaycan-
Ermenistan fay hattında, 30 
yıldır devam eden işgal nede-
niyle Azerbaycan’ın tüm haklı-
lığına rağmen, Batı dünyasının 
Ermenistan destekçiliğinin 
özünde yine Hıristiyan dayanış-
ması paydasında medeniyetler 
çatışması yatmaktadır. Soruna 
çözüm için yaklaşık 30 yıl önce 
görevlendirilen Minsk Grubu 
eş başkanlığı da (ABD, Rusya 
ve Fransa) Batı medeniyetinin 
elinde olmuş ve inisiyatiflerini 
kültürel ve ideolojik olarak yakın hissettikleri taraf 
lehine kullanmışlardır. 

Örnekleri tarih boyunca süregelmiş büyük sa-
vaşlarda, birinci ve ikinci dünya savaşlarında, Eski 
Yugoslavya’daki savaşlarda, turuncu devrim çaba-
larında, Büyük Ortadoğu Projesinde, insanlığın 
gelişmesine paralel olarak hakimiyetini güçlen-
diren siyasal ve sosyal sistemlerde görmek ve ör-
neklemek mümkündür. Dünyada hegemonyasını 
sürdüren siyasal ve sosyal sistemler birer medeni-
yet ve kültür ürünüdür, başka bir ifadeyle ideolo-
jidir. Olası mücadeleler bu alandaki farklılıklar-
dan, yani fay hatlarından kaynaklanmaktadır. Bu 
farklılık yeri geldiğinde savaşların temel sebebini 
oluşturmaktadır. 

Bir Sosyal Sistem Olarak 
Medeniyet ve Kültür
Medeniyet en geniş kültürel varlıktır. Medeniyet-

ler temsil ettikleri değerler, yaşam anlayışı, yaşama 
ve dünyaya bakış açıları, geliştirdikleri gelenekler 

ve felsefi düşünce yapıları bakımından kendisi-
ne özgü bir sosyal ve siyasal sistem oluşturur. Bu 
sistemler aynı medeniyeti paylaşan toplumlarda 
özgün bir kültür zenginliği ve ortaklığı yaratır. 
Medeniyetler arasındaki ciddi farklılıklar bu alan-
larda oluşur. Medeniyetlerin değerleri, yaşama ve 
dünyaya bakışları, gelenek ve felsefi düşünceleri, 
farklı sosyal ve siyasal sistemler oluşturarak diğer 
kültür ve medeniyetlere üstünlük sağlama müca-
delesi verir. Bu bağlamda dünya tarihindeki başat 
meseleler medeniyetler arasındaki farklılıklardan 
kaynaklandığını söylemek mümkündür. İnsanlık 
tarihi bu mücadeleye sahne olmuştur.

Kültürel yakınlığı olan toplumlar bir diğeri ile 
kapsamlı iş birliği yapmakta ve akraba toplumlar 

haline dönüşmektedir. Mede-
niyet ve kültür akrabalığı ulus 
kavramına dayalı akrabalığı 
aşarak, özü yine millet olan 
fakat daha geniş toplumları 
kapsayan akrabalıklar oluşur. 
Böylece büyük çaplı siyasal ve 
sosyal olaylarda akraba devlet-
ler/toplumlar birbirinin yanın-
da yer alır, aynı duyguları pay-
laşır ve aynı tepkileri verirler. 

Batı medeniyetinin ölçüleri-
ne ve anlayışına göre medeni-
yetler “Batı ve ötekiler” olarak 
tasnif edilmektedir. Bu anlayış 
Batı medeniyetinin küresel 
yaygınlığından ve iki kutuplu 
dünya düzeninin paradigma-
sından kaynaklanmaktadır. 
Soğuk savaş döneminin oluş-
turduğu iki kutuplu dünya dü-

zeninin düşünce dünyasında Doğu ve Batı vardı. 
Bu iki kutuplu yapının dışında kalanlar “üçüncü 
dünya” sıfatı ile alt kategorilerde tasnif edilmektey-
di. Yine soğuk savaş düşünce yapısına göre dünya 
kültürel bağlamda Doğu ve Batı olarak, ekonomi 
ve zenginlik bağlamında ise Kuzey ve Güney ola-
rak tasnif edilmekteydi. Dönemin iki kutuplu dün-
yasının düşünce yapısı bu haritaya göre şekillen-
mekteydi. 

Ancak Soğuk Savaş sonrasında iki kutuplu dünya 
düzeninin değişmesinden sonraki gelişmeler dü-
şünce haritasını da değiştirdi ve insanlığın gelece-
ğinde, geçmişinde olduğu gibi, çok kutuplu ve çok 
medeniyetli bir dünyaya geçildiğine işaret etmeye 
başladı. Başka bir ifade ile toplumların kaderinin 
sahip oldukları medeniyetlerin ilişkisine veya ça-
tışmasına bağlı olduğu ifade edilmeye başlandı. Bu 
bağlamda en kapsamlı ve etkin söylemi Samuel P. 
Huntington “Medeniyetler Çatışması” adlı eseri ile 
geliştirdi. Huntington bu kapsamda medeniyetleri; 

• Çin medeniyeti,

Ancak Soğuk Savaş 
sonrasında iki kutuplu 

dünya düzeninin 
değişmesinden 

sonraki gelişmeler 
düşünce haritasını 

da değiştirdi ve 
insanlığın geleceğinde, 

geçmişinde olduğu 
gibi, çok kutuplu ve çok 
medeniyetli bir dünyaya 

geçildiğine işaret 
etmeye başladı.



8
 / Siyaset / 1324

• Japon medeniyeti, 
• Hindu medeniyeti, 
• İslâm medeniyeti ve 
• Batı medeniyeti (Avrupa, Kuzey Amerika ve 

Batının çocuğu olarak  Latin Amerika) şek-
linde tasnif etmektedir. 

Bazı kaynaklar Ortodoks Rus medeniyetini Batı 
medeniyeti içinde mütalaa etmekle birlikte bir 
kısım kaynaklar Batı Hıristiyan medeniyetinden 
bağımsız bir medeniyet olarak ele almaktadır. Rus 
medeniyetinin bileşenlerinde; Batı’dan farklı sey-
reden Rusya’ya özgü tarihi geçmiş, Ortodoks Hıris-
tiyanlık ve Batı medeniyetinden alınarak özümsen-
miş medeni ve kültürel değerler bulunmaktadır. 
Bu nedenlerle Rusya’nın jeopolitik yönüyle ayrıca 
ele alınması en azından Türkiye için önemli ol-
maktadır.

Yine Huntington’a göre Weber’in tanımladığı beş 
dünya dininden dördü (Hıristiyanlık, İslâm, Kon-
füçyüscülük, Hinduizm) belli başlı medeniyetlerle 
birlikte anılmaktadır. Budizm ise bu dördü gibi bir 
medeniyet unsuru olamamıştır. Yani bu durumda 
yukarıdaki çağdaş medeniyetler listesinden Japon-
ya’yı (Budizm) çıkarmak gerekecektir. Ancak Ya-
hudilik her nedense bu listenin dışında tutulmak-
tadır. Ortadoğu çalışmalarının duayeni Bernard 
Lewis de Yahudiliği liste dışında tutmaktadır. Her 
iki düşünür Yahudiliği İsrail olarak ele almakta 
ve küçücük bir devletin bir medeniyet gücünden 
uzak olduğunu ifade etmektedir.  

Eğer kitabı olan ve tek tanrılı dinler belli başlı 
medeniyetler olarak anılıyorsa Yahudilik neden 
kapsanmıyor? Eğer insanlık tarihinin geçmişi ve 
çağdaş dünya, medeniyetler çatışmasına sahne 
oluyorsa, bu çatışmaya Yahudilikten -ve onun ide-
olojisi Siyonizm’den- başka hangi ideoloji sebe-
biyet vermektedir? Yahudiliği ve onun kültür ve 
medeniyetini İsrail gibi salt bir ülke sınırları ile 
kısıtlamak yerine, insanlık tarihine ve çağdaş dün-
yaya ideolojik, ekonomik, sosyal ve siyasal sistem 
alanlarındaki etkisi hesaba katıldığında Yahudilik 
ve Siyonizm çatışan medeniyetlerin en başında yer 
alacaktır.

Medeniyetler ne yapmak ister?
Medeniyetlere ilişkin temel özelliklerinin başın-

da “evrensel” oluşu gelir. Her medeniyet insanlığın 
kurtuluş reçetesinin kendisinde olduğu iddiasın-
dadır ve bu reçete tüm insanlığa hakim olmak is-
ter. Bu yönüyle yaşayan her medeniyet evrenseldir.

Medeniyetler de insan toplumları gibi doğma, 
büyüme ve yok olma süreçlerinden geçer. Kendi-
ni yenileyebilen medeniyetler yaşayabilir, kendini 
yenileme iradesi ve düşünce gücünden mahrum 
olan medeniyetler içten çürüyebilir. 

Medeniyetler sahip oldukları değerler, dünya ve 
yaşam anlayışı, felsefi temelleri itibariyle insan-
ların ve toplumların akıl ve vicdanlarına hitap 
edebilmeli ve onların temel yaşam ihtiyaçlarını 
karşılayacak cevaplar üretebilmelidir. Aksi halde 
çürüme ve yok olma süreci başlar.

Medeniyetler, kendi hükmü altında olmasa bile 
insanları sadece insan oldukları için herkesi eşit 
görme ve herkese eşit muamelede bulunmak iddi-
asında olmayabilir. Doğru olanı   tüm insanları eşit 
görmektir. Bu doğruyu temsil eden medeniyetler 
olduğu gibi, insanlara farklı muamele yapan me-
deniyetler de vardır. Aksi halde sömürgecilik ve 
kölelik gibi düşünce yapısını taşıyan medeniyetler  
olmazdı.

Medeniyetlerin genel özelliği tüm insanlığa yö-
nelik olmasına rağmen bazı medeniyetler belirli 
bir ırka özgü olabilmektedir. Özel bir ırkın me-
deniyeti olmasına karşın insanlığa hakim olmak 
iddiasından vaz geçmemektedir ve dolaysıyla in-
sanlığa hakimiyeti ancak “emperyalizm” olarak 
adlandırılabilmektedir. Çin medeniyeti bir bakıma 
bu özelliktedir. Bu konuda en karakteristik mede-
niyet Yahudi medeniyetidir. Bu medeniyet diğer 
insanları ikinci sınıf insan olarak görmek gibi bir 
kibri temsil edebilmektedir. 

Batı Medeniyeti
Batı medeniyeti kendisini evrensel bir medeniyet 

olarak tanımlamaktadır. Tüm dünyaya modernleş-
mek için batılılaşmayı teklif ve telkin etmektedir. 
Batı medeniyetinin kaynağı; Yunan felsefesi, Roma 
hukuku, Latin dili ve Hıristiyanlıktır. Batı mede-
niyeti klasik bir miras olarak devraldığı bu kay-
naklardan hareketle din ve dünya otoritelerinin 
ayrılması, hukuk devleti, bireysel özgürlük, politik 
demokrasi, insan hakları ve kültürel özgürlük gibi 
yenilenme ile diğer medeniyetlere nazaran kendi-
sini farklı bir konuma taşımış, bu  sayede de küre-
sel hakimiyet tesis etmiştir.

Ayrıca yine Huntington’a göre Liberalizm, Sos-
yalizm, Anarşizm, Kapitalizm, Marksizm, Faşizm, 
gibi tüm siyasal ideolojiler Batı medeniyet ürünü-
dür. Diğer medeniyetler böyle bir siyasal ideoloji 
doğurabilmiş değildir. Kendini çağın gereklerine 
göre yenileyebilme budur. Günümüzde Batı mede-
niyetinin ürünü olan siyasal ideolojilerin iç kavga-
sı medeniyet içi kavga ile karıştırılmamalıdır. Esas 
fay hattı medeniyetler arasında din ve kültür çar-
pışmasındadır.

“Tarihte hiçbir emperyalizm İslâm emperyalizmi 
ile kıyaslanamaz” söylemi sahibi ve Nobel ödüllü 
Britanyalı yazar Vidiadhar Surajprasad Naipaul 
1990 yılında bir konferansında Batı uygarlığının, 
üstün olduğu alanları şöyle sıralamaktadır:

• Uluslararası banka sisteminin sahipleridir 
ve bu sistemi işletirler, 
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• Dövizi tümüyle denetlerler,
• Dünyanın başta gelen alıcısı durumundadır-

lar,
• Dünyadaki mamul eşyanın büyük bir bölü-

münü sağlarlar,
• Uluslararası sermaye piyasalarına egemen-

dirler,
• Birçok toplumda önemli sayılabilecek bir bi-

çimde ahlaki liderlik yaparlar,
• Büyük askeri müdahalede bulunabilme ye-

teneğine sahiptirler,
• Deniz yollarını denetlerler,
• En gelişmiş teknolojik araştırma ve geliştir-

meyi yönetirler, 
• Teknik eğitimde öncülüğü ellerinde tutarlar,
• Uzaya ulaşım ve ondan yararlanma imkanla-

rına egemendirler,
• Uzay endüstrisine egemendirler,
• Uluslararası iletişime egemendirler
• Yüksek teknolojiye dayanan silah endüstrisi-

ne egemendirler.
Yukarıda sıralanan ve Soğuk Savaş dönemine ait 

olan bu üstünlüklere rağmen Huntington, günü-
müzde Batı medeniyetinin çökmekte olduğuna, 
diğer medeniyetlere kıyasla dünyanın siyasal, eko-
nomik ve askeri gücündeki payının azalmakta ol-
duğuna işaret etmektedir

İslâm Medeniyeti
İslâm medeniyeti Batı medeniyeti henüz kendi 

karanlığı içindeyken din, dil, ırk farkı gözetmek-
sizin insanlığın önünü aydınlatmış, Batı dünyası-
nın uyanmasına vesile olacak bilimsel düşünce ve 
felsefi altyapıyı temsil etmiştir. Harvard Üniversi-
tesi’nden David Landes’in ifadesine göre “İslâm 
dünyası, yüzyıllar boyunca hem askeri hem de 
uygarlık sanatları ve bilim alanlarında öncüydü. 
İnsanlığın en ön saflarında, oldukça kuvvetli bir 
biçimde yer almıştı”. Aynı konuda Ortadoğu ça-
lışmalarını duayeni kabul edilen Bernard Lewis 
“Hata Neredeydi?” adlı esrinde İslâm medeniyetini 
şu şekilde tanımlamaktadır:

“…İslâm uygarlık sanatları ve bilimlerde insanlık 
tarihinin o zamanki en üst seviyesine ulaşmıştı. 
Uygarlık sanatları ve bilimlerinin çoğunda Orta-
çağ Avrupası bir talebeydi, bir bakıma İslâm dün-
yasına bağımlıydı ve bilinmeyen birçok eser için 
Arapça nüshalara itimat ediliyordu…İslâm gücü-
nün doruğunda bu seviye, nitelik ve başarı çeşit-
liliğiyle kıyaslanabilecek sadece bir uygarlık vardı, 
o da tabii ki Çin’di. Ancak Çin uygarlığı gerçekte 
yereldi ve tek bölgeye ve tek ırk grubuyla sınırlıydı. 
Bunun aksine İslâm çeşitli ırkları içinde barındı-
ran, çokuluslu, uluslararası, hatta kıtalararası de-
nebilecek bir dünya uygarlığı yaratmıştı.

Sonra birdenbire ilişkiler değişti. Avrupalılar uy-
garlık ve sanatlarda önemli ilerlemeler kaydetme-
ye başladı. Yeni bilimin gelişiyle Avrupalılar İslâm 
dünyasının bilimsel, teknolojik ve nihayetinde 
kültürel mirasını arkalarında bırakarak şaşırtıcı 
bir hızla ilerlediler. Müslümanlar uzun süre bun-
dan bihaber kaldı…Yirminci yüzyıl boyunca İslâm 
toplumlarında, durumun kesin şekilde kötüye git-
tiği belirgin hale geldi. İslâm dünyası fakir, zayıf ve 
cahil duruma düşmüştü”.

Peki yanlış giden neydi? Lewis İslâm dünyasında 
kötü gidişe ilişkin suçlu arama geleneğine değin-
mektedir. Suçlu bulma gayretinde genelde Moğol-
ların suçlandığı gibi, Arapların Türkleri, Türklerin 
Arap geçmişini, İranlıların ise Arapları, Türkleri ve 
Moğolları suçladığına ifade eden Lewis, daha son-
ra Batı Emperyalizmi ve Yahudiliğin suçlanmaya 
başlandığını, daha da ileri giderek içe dönük bağ-
lamda İslâm’ın kendisinin suçlanmakta olduğuna 
işaret etmektedir. Yazar bu iddiaya  “eğer İslâm 
özgürlük, bilimsel ve ekonomik gelişmeye maniy-
se zamanında bu üç sahada nasıl öncü olduğunu” 
sorarak itiraz etmekte ve İslâm’ın Müslümanlara 
ne yaptığını değil, Müslümanların İslâm’a ne yap-
tığını sorgulayan ve bu kapsamda belirli hocalar, 
doktrinler ve grupların suçlanmakta olduğunu 
vurgulayarak şöyle devam etmektedir:

“Günümüzde bu soruya verilen iki cevap geniş 
destek buluyor. Birisi bütün kötülüğü İslâm’ın 
ilahi mirasının terk edilmesine bağlayan cevap-
tır ve muhayyel bir geçmişe dönüşü savunuyor. 
İran Devriminin ve diğer Müslüman ülkelerdeki 
köktendincilerin ve rejimlerin tuttuğu yol budur. 
Diğer bir yol da en iyi şekilde Kemal Atatürk’ün 
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde mücessem hale 
gelmiş laik demokrasi yoludur”

Devam edecek…
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Gündeme taşınan konu-
lardan biri de Boğaziçi 
olmuştur. İstanbul’da 
yaşamasa bile, edebiyata 
aşinalığı olanların yaban-
cısı olmayan bir kelime 
Boğaziçi. Bu haliyle demek 
oluyor ki; Boğaziçi, gönül 
ferahlatan güzelliklere sa-
hip bir mutena memleket 
paresi. Sözkonusu olan Bo-
ğaziçi Üniversitesi olunca, 
konu kendiliğinden mec-
rasını buluyor.

İki Yanlış Bir Doğru Etmez

BOĞAZİÇİ
M u h a m m e d  R E C E P L İ
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Boğaziçi Üniversitesi 
yerleşkelerine yabancı 
unsurların, provokatif 

unsurların alınması 
kesinlikle önlenmeli; 
hiçbir istismara fırsat 
verilmemelidir. Konu 

istismar edilmemeli ve 
ettirilmemelidir.

Robert Kolej’den Boğaziçi Üniversite-
si’ne

Robert Kolej, 1863 yılında eğitimci Dr. Cyrus 
Hamlin ile tüccar New Yorklu Mr. Christopher 
Rheinlander Robert tarafından İstanbul’da ku-
rulmuştur. Ahmet Vefik Paşa’nın İstanbul’un en 
değerli ve stratejik noktalarından birinde yer alan 
geniş sayılabilecek bir arazi parçasını temin etme-
sini de göz ardı etmemek lazım. Fatih’in istanbul’a 
girdiği yerden İstanbul’a girme fikri, Cyrus Ham-
lin’e Robert Koleji kurma fikrini ilham etmiş görü-
nüyor. Bu projede işin fikir ve proje yönünü Cyrus 
Hamlin, mali portreyi Mr. Robert, lojistik desteği 
de Ahmet Vefik Paşa sağlamış görünüyor.

Boğaziçi Üniversitesince Cyrus Hamlin’in “eğit-
men, mucit, teknisyen, mimar ve kurucu” vasıfları 
ile birlikte sayılması ilginç. Ama onun misyoner 
bir papaz olduğu, bu vasıflar arasında sayılmamış. 
Aynı şekilde Mr. Robert’in “tanınmış hayırsever 
ve zengin bir tüccar olan New Yorklu” olarak va-
sıflandırılması da dikkat çekici. 
Böylesine seçkin vasıflara sahip 
insanların “hayri” gayelerden 
başka ne amaçları olabilir ki?!

Kolej, “parayı veren düdüğü 
çalar” mantığınca kolejin para 
babası Mr. Robert’ın adı ile anı-
lır: Robert Kolej. Öğrenci alı-
mında din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf 
farkı gözetilmez. Ancak eğitim 
dili İngilizce’dir. Seçme öğren-
ciler okulun öğrencileri olur. 
Mezunları, kolejin kuruluşun-
da dikkat edildiği üzere ülke-
nin stratejik noktalarında görev 
alırlar. Batı ile ülkemiz arasında 
köprü, aracı olurlar. Ancak topuzun ağırlığının ne 
tarafa meylettiği uzun ince bir araştırma konusu-
dur.

1971 yılında Robert Kolej, alınan bir kararla Türk 
Devletine devredilir. Böylece Boğaziçi Üniversite-
sinin Türk eğitim camiasında yeni bir birim olarak 
yerini alması başlamış olur. 

Boğaziçi Üniversitesi, kendine has gelenekleri 
olan bir üniversitedir. Kuruluşunda temellendiri-
len uygulamalar gelenekselleşerek varlığını sür-
dürmüştür. Ülkemizin en başarılı üniversitelerin-
dendir. Başarılı öğrencilerin en çok tercih ettiği 
üniversitelerdendir. 2006, 2007, 2009 yıllarında bü-
tün puan türlerinde en başarılı öğrencilerin en çok 
tercih ettiği üniversite olmuştur.

2020 verilerine göre Boğaziçi Üniversitesinde 429 
tam zamanlı öğretim üyesi, 136 öğretim görevlisi, 
88 yabancı uyruklu öğretim elemanı, 262 araştırma 
görevlisi ve 81 idari personel bulunmaktadır. Ayrı-
ca 12.887 lisans, 3.031 lisansüstü olmak üzere 15.918 

öğrenci mevcudu bulunmaktadır. 2.744 mezun ver-
miştir. Dünya üniversiteleri ile yapılmış aanlaşma-
lar kapsamında 40 ülkeden 1.200 dolayında öğren-
ci Boğaziçi’nde eğitim görmektedir.

4.086 kişilik yurt kapasitesi bulunmaktadır. 6 
adet yerleşkenin kapladığı alan 1.816.045 m2’lik bir 
genişliğe sahiptir. Üniversitede 157 araştırma labo-
ratuvarı, 32 uygulama ve araştırma merkezi bulun-
maktadır.

YÖK Artık YOK
YÖK, ülkemizde yüksek öğrenim kurumlarına 

dinamizm, kimlik ve bilimsel özerklik verme ve ka-
zandırma konusunda kuruluşundan bu yana pek 
başarılı olamamıştır. Özellikle kuruluş yıllarında 
(1980’li yıllardan itibaren) dar bir kliksel görünüm 
arzetmiştir; ideolojik bile değil. Başörtü düşman-
lığını, adeta savsaklanmaz bir görev olarak ısrarla 
sürdürmüştür. YÖK’ün başındaki yöneticileri, za-
manın muhafazakâr geçinen devlet büyükleri ge-
tirmişlerdir. YÖK, kurum olarak elbette çok değerli 

koordine ve işbirliği görevlerini 
yapmakta ve yerine getirmek-
tedir. Ancak kimi zaman icra 
erkinin gölgesinden kurtulabil-
diğini söylemek pek kolay gö-
zükmemektedir.

Rektör atamalarında dün, üni-
versite senatosundaki oylamada 
adaylar ve aldıkları oy YÖK’e 
bildiriliyor, YÖK onlardan 3’ünü 
Cumhurbaşkanlığına arzediyor, 
Cumhurbaşkanı da onlardan 
birini, aldığı oya bakılmaksı-
zın, rektör olarak atıyor idi. Ge-
rek YÖK’ün seçiminde gerekse 
Cumhurbaşkanının atamasında 

tercihler çoğu zaman eleştiri ve tartışma konusu 
oluyordu. Kimi zaman en az oyu alan aday rektör 
olarak atanıyordu. İşin ilginç yanı, bu uygulamaya 
en çok eleştiri getirenler, şimdilerde onu aratacak 
uygulamanın savunucuları durumunda bulun-
maktadırlar. Evet, yürürlükteki uygulamaya göre 
Cumhurbaşkanı istediği Prof ’u, hangi üniversitede 
olduğuna bakılmaksızın, istediği üniversiteye rek-
tör olarak atayabilmektedir. Yasa budur. Ve Sayın 
Bulu’nun Boğaziçi’ne rektör atanması bu yasaya is-
tinaden yapılmıştır. Bu haliyle rektör atamalarında 
YÖK, artık “yok” hükmündedir. 

Mahalle muhtarının, köy muhtarının; kasaba, il, 
ilçe belediye başkanlarının belirlenmesinde seçim 
yapılıyorsa; ülkemizin 15 bin kişilik seçkin bir top-
luluğuna sahip bulunan bir üniversitesinde seçim 
yapılmaması nasıl bir anlayış ve uygulamadır, tak-
dirlerinize arzediyorum. Evet, bu, üzerinde ciddi-
yet ve samimiyetle durulması gereken bir eksiklik 
ve yanlışlıktır. Ve bu konu, ülkemizin demokratik-
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leşmesi ile doğrudan ilintili bir konudur.
Sokak Boğaziçini Ne Kadar Temsil Eder?
Konunun sağlıklı değerlendirilmesi için iki ko-

nunun birbirinden ayrı değerlendirilmesi şarttır. 
Bunlardan biri, Boğaziçi camiasının, rektör ata-
ması konusuna yaklaşımıdır. İkincisi ise, rektör 
atamasının malzeme olarak kullanılması, istismar 
edilmesidir. Esasen istismar, her nereden gelirse 
gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın, çirkindir, 
yanlıştır, suçtur.

Yürütme erkinin en tepeden, soruna mecra olan 
alan erkine kadar yapması gereken basit bir iş var-
dır: Muhatapları, ilgilileri medeni insanlara yaraşır 
bir şekilde dinlemek, konuşmak, fikir alışverişinde 
bulunmak. Bu, elbette mümkündür, yapılmalıdır 
ve elbette bu, olumlu bir adımdır. Bunun yapıl-
maması, fraksiyon örgüt ve yapılanmaların konu-
yu istismarına fırsat ve imkan vermektedir. Kısaca 
ifade etmek gerekirse, diyalog ve görüşme yolları-
nın kapatılması, sokağı güçlendirmektedir. Boğa-
ziçi ile ilgili olsun ve olmasın –daha çok olmaya-
nı-, istismarcılar işbaşı yapmaktadır. Kâbe posteri 
provokasyonunun, kimin tarafından yapıldığı bi-
linmeyen bir büyük istismar olduğunu özellikle 
söylememiz lazım. Bunun hangi yönden gelen bir 
istismar olduğunun; ancak sağlıklı, güvenilir, doğ-
ru bir istihbari çalışma ile ortaya çıkacağı akıldan 
çıkarılmamalıdır. Her spekülatif değerlendirme, 
ancak istismarın boyutunu artıracak bir işlev göre-
cektir ve bu, fazlasıyla yapılmaktadır.

Uçların ve tarafların birbirini besleyen zıtlaşma 
görüntüleri ve bunun servis edilmesi düşündürü-
cüdür. Amaç, Boğaziçindeki sorunu çözmek mi, 
yoksa yeni yeni malzemeler devşirip bunu karşı 
tarafa atılacak oklar haline getirmek mi? 

Doğrunun ve yanlışın dile getirilmesine evet. Ko-
nuşmaya, çıkış yolu aramaya evet. Demokrasiye, 
milli demokrasiye, hukuk devletine evet. Ama is-
tismara hayır, kesinlikle hayır.

Boğaziçi, iki ucu istismar kokan bir durumdan 
sür’atle kurtulmalıdır.

Yapılacak Üç İş
Konuyu uzatmamak adına Boğaziçi ile ilgili ola-

rak yapılması gereken üç işi arzediyoruz:
1. Hayatın her alanında olduğu gibi, yüksek öğre-

nim kurumları ile ilgili düzenlemeler de demok-
ratik hukuk devleti anlayışına göre yapılmalıdır. 
Özellikle belirtmeliyiz ki; ülkemizin, anayasadan 
çok daha önce milli demokratik bir hukuk devleti 
anlayışına ihtiyacı vardır, kesinlikle.

2.Boğaziçi Üniversitesi yerleşkelerine yabancı un-
surların, provokatif unsurların alınması kesinlikle 
önlenmeli; hiçbir istismara fırsat verilmemelidir. 
Konu istismar edilmemeli ve ettirilmemelidir. 

3.Boğaziçi camiası, bu ülkenin seçkin bir toplu-

luğudur. Onlara gereken değer verilmeli, onlarla 
görüşülmeli, görüşleri alınmalı. Üniversitelerimi-
zin kavga, istismar ve kargaşa ile değil; bilimsel ba-
şarıları ile adlarını duyurmalarına imkân ve fırsat 
verilmelidir. 

Emin olunuz ki; Muhteşem Türkiye ülkümüz, 
bunları kolaylıkla gerçekleştirecek kudrettedir. Al-
lah, bu gayrete zeval vermesin.

KIYAMETE KADAR ÇAN SESİ DİNLESİN

Tanzimat hareketinin başındaki “büyük”(!) ünvanlı 
küçük Mustafa Reşid Paşa’nın yetiştirmelerinden olan 
Ahmed Vefik Paşa, Rumeli-Hisarı’nda kurulan “Robet 
Kolej” binalarının birinci kısmının arsasını on altı bin, 
ikinci kısmının arsasını da yirmi bin liraya Amerika-
lı misyonerlere satmış ve ölümünde vasiyeti üzerine 
Eyüb-Sultan’a gömülmek istemişse de, devrin Padişahı 
Sultan İkinci Abdülhamid Han buna kat’iyyen müsaade 
etmemiş ve;

-Protestanlara arsa satan adam, kıyamete dek onların 
çan sesini dinlesin!.. temennisiyle sattığı arsanın hemen 
önüne gömülmesini emretmiştir!.. 

Yakın, Muharrem, Tarih Işıktır, Bayrak Yayımcılık, 118 
(Müftüoğlu, Mustafa, Yalan Söyleyen Tarih Utansın II, 
150’den).

Cyrus Hamlin

Dr. Cyrus Hamlin, 1811-1900 yılları arasında yaşamış 
Amerikalı misyoner papaz eğitimci. Ömrünün önemli 
bir bölümünü (1839-1876) İstanbul’da geçirmiş. American 
Board adlı bir Amerikan misyoner teşkilatının elemanı 
olarak Osmanlı Türkiyesine gelmiş. Okul yapmak için, 
Fatih’in İstanbul’a giriş güzergâhında bulunan Rume-
lihisarı sırtlarını seçmiş. İlginçtir ki; okul binasının 
yapımında Rumelihisarının duvarlarında kullanılan 
taşların aynısını kullanmış. Kolej inşaatına 1860 yılında 
başlamış. 1863’te okulun kurucu müdürü olarak üstlen-
diği misyonu 1876 yılında İstanbul’dan ayrılıncaya kadar 
sürdürmüş. Balkanlardaki karışıklıklarda Robert Kolej 
mezunlarının gizli ve açık rollerinin olduğu dillendirile-
gelmiştir.

Osmanlı Türkiyesi’ndeki çalışmaları ile ilgili yazmış 
olduğu iki kitabı Türkçe’ye çevrilmiştir. Bunlardan biri 
Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür, öbürü ise Türkler 
Arasında kitabıdır. Türkler Arasında kitabının orijinali/
İngilizce’si Among The Turks adıyla Boğaziçi Üniversite-
since yayınlanmıştır.

İşin özü şudur: Dr. Cyrus Hamlin, misyonuna sıkı sıkıya 
bağlı kalmış ve çalışmış bir adamdır. Misyonu uğruna 
uzun yıllar (35 yılı aşkın) memleketinden ayrı kalmış ve 
üstlendiği misyon için azımsanmayacak başarılar elde 
etmiş bir kimsedir. Bu, bilinmelidir.
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Haydi, millet vakit tamam.
Haydi, koşun uyarmaya
Bu yangını söndürmeye.
Haydi, koşun akın akın.
Bu milleti kurtarmaya

Hareket berekettir.
Hareket bolluk demektir.
Damarda kan gibi sıvı
Yürekte sevda gibi ulu
Kartal gibi keskin bakışlı 
Aslan gibi gururlu olun.
Oğuz gibi Mete gibi
Alpaslan gibi dik durun.
Mustafa Kemal gibi…
Mavi gözlerinizle bakın dünyaya.
Hayatı onun gibi okuyun.

Şeytana ve yoldaşlarına inat
Yalana ve hileye isyan
Dalga dalga koşun.
Zafer dalga dalga bayrak
Zafer, bayrakta ay yıldız.
Zafer mutlu olmak demek
Zafer olabildiğince yakın.

Haydi Millet!

Dört elle sarılın davaya.
Karşılıksız sevmeye
Dişinizi sıkın her acıya
Öyle sıkın ki dişlerinizi.
Düşman korksun bu gıcırtıdan.
Canınızı sıkmayın sakın.

Dağlar kucak açsın size.
Denizler selama dursun.
Fitnenin ve fesadın ipini çekin.
Bir daha geri gelmesin.
Hasedi kaldırın aradan.
Kardeşlik galip gelsin.

Yürüyün kardeşler
Uygun adımlarla
Yürüyen bir duvar gibi.
Gölgemizde bulutlar serinlesin.
Millet yürürken dalga dalga.
Sız de yürüyün akın akın.
Koşun koşun haydi koşun!
Zafer size çok yakın.

F e h m i  A R I K T E K İ N
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İSTİKLÂL MARŞI’NI

Koronavirüs günlerinde hasret kalsak 
da okullarımızın hafta sonu ve hafta 
başı açılış kapanış günlerinde ve resmi 
bütün toplantılarında İstiklâl marşımı-
zı okur ve bayrağımızı göndere çeke-
riz. Bu durum, buyruk altında bulun-
madığımızın, kimsenin boyunduruğu 
altında yaşamadığımızın, hiçbir ulusla-
rarası güce ve devlete hesap vermedi-
ğimizin ve veremeyeceğimizin ifade-
sidir. Çünkü istiklâl demek; özgürlük, 
hürriyet ve bağımsızlık demektir.

Nasıl ki ay yıldızlı al bayrağımız istiklâlimizin 
sembolü ise İstiklal Marşımız da istiklalimizi ci-
hana haykırışımızdır. Marşımızın kelime kelime, 
mısra mısra ve kıta kıta anlamı mutlaka iyice kav-
ranmalıdır. Ülkemizde yaşayan herkese, hele hele 
okula başlayan her çocuğumuza anlamı en güzel 
bir şekilde mutlaka öğretilmelidir. Bu şuur kuşak-
tan kuşağa aktarılmalıdır. Sadece güzel okuma ya-
rışmaları düzenlemek yeterli değildir. Eğer taşıdığı 
anlam bilinmiyorsa yaşayarak okunmuyor demek-
tir.

“İstiklal Marşı… O günler ne samimi, ne heyecan-
lı günlerdi! O şiir, milletin o günkü heyecanının 
bir ifadesidir. Bin bir fecâyi ( kötü durum, felaket) 
karşısında bunalan ruhların, ızdırap içinde halâs 

ve

İ D R İ S  T A Ş P I N A R

AKİF’İ ANLAMAK
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(kurtulma, kurtuluş) dakikalarını beklediği bir 
zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir 
hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse 
yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için 
o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir 
artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim 
millete karşı en kıymetli hediyem budur.” diye ifa-
de eden İstiklâl Marşımızın şairi Merhum Mehmet 
Akif Ersoy bunu doğrulamıyor mu?

İstiklâl Marşımız, normal bir şarkı ve normal bir 
şiir gibi okunamaz. Tarihini, dinini ve Türk Milleti-
nin karakterini, kültür ve medeniyetini bilen, milli 
ve manevi duygularla dolup taşan samimi bir yü-
rek, içinden geldiği gibi ve hakkını vererek coşkuy-
la okur. Sadece okumaz, yaşar. İstiklâl Marşı de-
yince akan sular durulmalıdır. İstiklâl Marşımızın 
manasını anlamak için Türk tarihini, Yüce İslâm 
Dinini ve Türk’ün karakterini, kültür ve medeni-
yetini mutlaka ve mutlaka çok iyi bilmek gerekir. 
Çünkü İstiklâl Marşı bizi; vatanı savunmaya, hür-
riyete, düşmanı tanımaya, Türk Milletinin köklü 
tarihini, karakterini, dilini iyi öğrenmeye, sorum-
luluğa, vatan için her türlü feragat ve fedakârlığa 
çağırıyor. Hürriyetin de İstiklâlin de Hakk’a tapan-
ların hakkı olduğunu vurguluyor.

Bu ülkenin çocukları, İstiklâl Marşımızın yazıldı-
ğı o karanlık günlerdeki aziz vatanımızın ve mille-
timizin durumunu iyi bilmesi lazımdır. Vatanı bize 
emanet edenlerin emsalsiz feragat ve fedakârlık 
yaptıklarını, düşman işgalindeki vatanda büyük 
işkenceler ve zulümler gördüklerini, namuslarının 
pâyimal (ayaklar altına alınmış, çiğnenmiş) edil-
diğini, beşikteki ve anne karnındaki bebeklerin 
nasıl katledildiklerini, düşmanın canavarca kat-
liamlar yaptığını çok iyi öğrenmeleri gerekir. Zira 
“Tarih milletlerin hafızasıdır.” Tarihi bilmek, olay-
ların ruhunu anlamaktır. Tarih, geçmişin hata ve 
sevaplarını bilerek geleceğe yön verme sanatıdır. 
“Tarihini bilmeyen milletler ilelebet payidar ola-
mazlar.” Bir milleti değiştirmek mi istiyorsunuz; o 
halde geçmişiyle bağlarını koparın.

Din, güzel ahlâktır. Dinden başka hiçbir kanun 
vicdana hâkim olamaz. Yüce dinimiz İslâm, huzu-
ru ve gelişmeyi emreder. Ahlâksızlığa, namussuz-
luğa ve olacak bütün çirkin gelişmelere mani olur. 
İslâm, Allah’ın bir kanunudur ki, insanları mutla-
ka hayra sevk eder.

İnsan olan kendisini mutlak hayra ulaştıracak bir 
kanuna vicdan hürriyeti ile teslim olur. Müslüman 
“Elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği 
kimsedir.” Din özgürlüktür. Esir olan bir toplum 
ibadetlerini yapamaz. İstiklâl Marşı Allah’a ima-
nı, Allah’ın büyüklüğünü ve peygambere şehadeti 
mükemmel bir şekilde anlatıyor. Akif, “ Bu ezanlar 
ki şehadetleri dinin temeli, / Ebedi, yurdumun üs-
tünde benim, inlemeli.” derken dinin temeli olan 
Kelime-i Şehadeti ifade ediyor. Bunu söyleyen za-

ten Müslümandır. Onun için bu milletin çocukları 
dinini çok iyi öğrenmelidir.

Dünya tarihinde aralıksız olarak hürriyetini mü-
dafaa ve muhafaza etmiş tek millet, Türk Mille-
ti’dir. İslâm’la şereflenen Türk Milleti çok büyük 
bir manevi güce sahip olmuştur. İmanlı, edepli, 
terbiyeli, akıllı ve azimlidir. Hoşgörülüdür, tedbir 
sahibidir. Sağlam yapılıdır, cesurdur, kahramandır. 
Temiz kalpli, açık sözlü ve açık yüreklidir. Teşkilat-
çıdır; dolayısıyla itaatin, emir-komutanın ne oldu-
ğunu çok iyi bilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
deyişiyle “Türk Milletinin karakteri yüksektir. 
Türk Milleti çalışkandır. Türk Milleti zekidir. Türk 
Milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlük-
leri yenmesini bilmiştir. Bizim milletimiz, vatanı, 
hürriyeti ve egemenliği için her türlü fedakârlığı 
yapmıştır. Esareti kabul etmeyen bir millettir. Bi-
zim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yoktur. 
Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğ-
runda ölmesini biliriz.”

Eserleri kadar hayatı da güzel olan Akif; dindar, 
vatanperver, haksızlığa karşı susmayan, terbiye-
li, kanaatkâr, cömert, sözünün eri, şair ve âlimdir. 
Sarsılmaz bir karaktere sahiptir. Arapça, Farsça ve 
Fransızcayı ana dili gibi bilmesinin yanı sıra tek-
ke, medrese, Tanzimat, Servet-i Fünun, ev, sokak 
ve kahvehane Türkçesini de bilirdi. Sade bir dille 
yazar, konuşurdu. Dininden sonra dili Türkçe ge-
lir, bunlara toz kondurmazdı. Bunun için Mehmet 
Akif Ersoy’un misyonu ve vizyonu iyi bilinmelidir.

Bizim dilimiz köklü bir geçmişe sahiptir. Türkçe-
den başka dillere 12 bin kelime geçmiştir. Dünya-
nın en çok konuşulan beşinci dilidir. Kendine has 
bir üslubu ve cümle mimarisi vardır. Türk mille-
tinin ince zekâ ve zevkinden; asırlarca işlenme-
sinden doğan ifade sırları vardır. Bunlar bilinirse, 
İstiklâl Marşımızın her kelimesi pırıl pırıl parlar; 
engin ve eşsiz mana ortaya çıkar.

Köklü ve zengin bir tarihe, sağlam bir karaktere 
ve ruh yapısına, güzel bir dile, ay yıldızlı şanlı al 
bayrağa, istiklâlini dünyaya haykıran bir İstiklâl 
Marşı’na sahibiz. İslam’ı da sade ve samimi bir şe-
kilde yaşayan bir milletiz. Özgürlük bizim karakte-
rimizdir. Esaret bize züldür. Hür doğar, hür yaşar 
ve hür ölürüz. Allah, iman edene, mücadele ede-
ne zaferi müjdeliyor. Tarih boyunca olduğu gibi 
bu defada kahraman milletimiz Yüce Allah’a olan 
iman ve ümidiyle mücadele etmiş, sancağı düşür-
memiş ve ezanı susturmamıştır. İstiklâli hak etmiş. 
Allah (C.C) Kur’an-ı Kerim’de vaadini yerine getir-
miş, zaferi ve istiklâli vermiştir.

Varlık ve bekamız inşallah kıyamete kadar devam 
edecektir. Çünkü; “Söz verdik millete, yemin ettik 
Allaha, / Bu iman sönmeyecek düşmeyecek san-
caklar.”



1 6
 / Siyaset / 1324

Aile; Bir Beka Meselesidir
Y a h y a  D E M E L İ

Aile toplumsal grupların en doğalıdır. Hiçbir top-
lum aile olmadan varlığını sürdüremez. Ailenin, 
hangi ilişkiler ve roller içinde nasıl yapılanması ge-
rektiğine yönelik arayışlar tarih boyunca süregel-
miştir. Toplumdaki çarpıklıklar ve tehditler, Türk 
aile yapısının problemleri ve çözümleri üzerine 
kafa yormalıyız

Milletimizin geleceği açısından endişelenmemek 
mümkün değil. 20-30 yıl sonra bu nesil, sorumlu 
bir birey olabilecek mi, nasıl bir ana-baba olacak, 
nasıl çocuk yetiştirecek? Evlerini, ailesini nasıl ida-
re edebilecek ve koruyabilecek? Ülkesini nasıl yö-
netecek? Din, devlet, vatan, millet sevgisi diye bir 
sevgiye sahip olabilecek mi?

Ailelerimizi, çocuklarımızı, küresel güçlerin, düş-
manların oyunlarına, batının ahlaksız saldırıları-
na ve gizli projelerine karşı heba edemeyiz. Biran 
evvel tedbirler almalıyız

Emperyal, küresel merkezli ajanlarca, toplum 
mühendislerince ve onların içimizdeki uzantıla-
rıyla özel yürütülen, Türk milleti evlatlarına, yöne-
tici, asker ailelerine kurulan tuzaklar, yetmiş yedi 
koldan yürütülen iradeleri köleleştirme tezgâh ve 
senaryolarını nasıl bertaraf edeceğiz? Milletimizin 
ahlak, kültür, inanç değerlerinden kopuşu, he-
deflenen aile yapımızın yıkılması için bir sefahat 
toplumu haline getirme projeleri devreye sokulu-

yor... Anne, babaların, yöneticilerin ve Müslüman 
geçinen kesimin vebali, sorumluluğu daha büyük 
değil mi? Gerçekleri, oyunları görmemek, İslâm’ı 
bilmemek ve sorumsuzluk ve ihmal, yok oluşa ne-
den olacaktır...

Toplumun maneviyatına ve ahlakına dönük 
saldırılar hız kesmeden sürüyor. Aileyi öcü gibi 
gösteren ve aileyi yıkmayı, yuvaları dağıtmayı 
kendine şiar edinmiş kirli kuruluş ve STK’ların 
çalışmaları yetmiyormuş gibi BM de 2019 yılında 
aileyi hedefine koymuştu. Birleşmiş Milletler Ka-
dın Birimi›nin «kadın için en tehlikeli yer evidir» 
şeklindeki skandal ifadesi kamuoyunda büyük 
tepkiye neden olmuştu. Bazı parti ve STK temsilci-
leri düzenledikleri basın açıklaması ile bu ifadele-
re tepki göstermişti.  “Egemenler yine kocaman bir 
istatistikî yalan ile toplumları manipüle ediyor ve 
yönlendirmeye çalışıyorlar. Aile sorunu, kadın ve 
erkek arasındaki aile içi meselelerin halledilmesi, 
İslâm tarihinde hiçbir zaman kronik sorun haline 
gelmemiştir. Bu sorunu üreten kapitalistler çözüm 
olarak bize ailenin en önemli bireyi olan kadını 
evin dışına çıkarmakla sunuyor. Bunlar önce evin 
içerisine feminist düşünceyi soktular. Burada ka-
dın ile erkek eşitliği meselesini tartıştırdılar. Sanki 
İslâm kadını ikinci sınıf insanmış gibi gördüğünü 
düşündürerek kadını erkeğe karşı kışkırttılar.” (1)
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Gelin yeni bir diriliş 
mücadelesinin 

müjdesini verelim. 
Fertten devlete 

kadar her alanda 
İsrafı önleyerek tüm 
kurum, kuruluş ve 
fert olarak yeniden 
ekonomik, siyasi 
ve birçok sahada 

istiklal mücadelesi 
başlatalım.

Aileyi kaybedersek Milleti, Milleti kaybedersek 
Devleti kaybederiz!

Evlilik, aile, kadın ve çocuk gibi gündemi sürekli 
meşgul eden, hatta çoğu zaman kanayan bir yaraya 
dönüşen konular gelecek adına endişe verici.

Toplumların varlıklarını devam ettirmeleri, tem-
sil ettikleri medeniyet anlayışına ve kültürüne uy-
gun ideal insan tiplerini yaşatmalarına bağlıdır. Bu 
da erdemli insan yetiştirmenin ne denli önem arz 
ettiğinin ifadesidir.

Bilindiği üzere her toplumun kendine özgü bir 
aile yapısı vardır. Son zamanlarda farklı kültürler 
üzerinde yapılan araştırmalar, aile olmadan dün-
yada var olan toplumların hiçbirisinin var olama-
yacağı yönünde bulgular ortaya koymaktadır.

Toplumun en küçük yapı taşı mahiyetindeki aile 
ve aile bireylerinin görev ve sorumluluklarının 
hızla değişime uğradığı bir ortamda, kadının anne 
kimliğine yüklediği anlam ve bu kimliğe sahip 
çıkmak için gösterdiği çaba çok 
önemlidir!

Günümüzde anne kimliğinin 
nasıl yok edildiği ve kadının bu 
kimlikle neleri değiştirebileceği 
neredeyse hiç ciddiye alınmadı. 
Her alanda; devleti, milleti ve ai-
lesi için bir annenin sevdikleri ve 
yaşadığı toplum için neler yapa-
bileceğini, kendinden nasıl vaz-
geçebileceğini görmeliyiz. Ço-
cukları ve ülke geleceği için 
kendi çıkarlarından vazgeçmesi-
ni bilmeyenlerin anne kimliğin-
den öğreneceği ve örnek alacağı 
çok şey vardır.

Toplumumuzun, kadınlarımı-
zın dinamizmine, üretim gücü-
ne, en çok da anne kimliğine ve aile içindeki ma-
rifetlerine ihtiyacı vardır. Türk toplumunda, tarihe 
yön vermiş nice anaların sadece anneliklerinin de-
ğil, toplumunda etkilerinin, katkı koymalarının ve 
marifetlerinin farkına varılması gerekir. Bu farkın-
dalık, çocuklarımızın dolayısıyla toplumumuzun 
bekası için çok önemlidir

Ailenin her şeyi olan anneyi kaybedersek milleti 
kaybederiz! Anne yoksa ev yoktur, aile yoktur, ak-
rabalık yoktur. Aile yoksa toplum ve devlet yoktur. 
Türk milletinin çok geniş coğrafyada var olmasın-
da, sağlam aile yapıları önemli bir rol oynamıştır. 
Aile, sadece güven ortamı değil insanlara, kim ol-
dukları ve kim olmaları gerektiği konusunda da alt 
yapı oluşturmuştur.  

Aile, varlığın temel taşı olduğundan elbette 
önemlidir!

Aile; kadının, erkeğin, çocuğun, gencin ve yaşlı-
nın karşılıklı etkileşim halinde olduğu, sevgi, saygı, 

merhamet, adalet, dayanışma, paylaşma, birlik ve 
beraberlik gibi temel insani değerleri öğrendiği-
miz ve geliştirdiğimiz mekânlardır. Aile, doğduğu-
muz andan itibaren ilk öğrenme ortamımız olup, 
aynı zamanda bireysel ve toplumsal yaşamın da 
şekillendiği yerlerdir. Bu nedenle milletlerin milli, 
hukukî, iktisadî, sosyal ve siyasî yapılarını anlamak 
için ilk incelenecek olgu aile oluyor.   

Atatürk; “İçtimai hayatının başlangıcı ailedir.” 
demiştir. “Gerçekte Millet, bir “büyük ailedir; da-
yanışma bağı milliyetçilik olan bir aile.” Aile, mil-
let varlığında temel yapı durumunda olduğu için, 
millet birliğini korumayı vazife bilenler için en iti-
barlı yapı olarak görülür. Bu kadar önemli içeriğe 
sahip bir kurumu değersizleştirmek, millete yapı-
lan en büyük kötülüktür. Ailenin, milletin birliğini 
ve nizamını yıkmak isteyenlerin hedefinde olması 
da bu yüzdendir.  

Önce eş, sonra anne baba olarak devam eden sü-
reçte aile huzuru, vazifeyi hakkıyla ve en güzelini 

yapabilmek için Peygamberimi-
zin hayatından örnekler vardır. 
Hz. Peygamber toplumun bütün 
üyeleri için olduğu gibi kadınlar 
için de huzurun ve güvenin kay-
nağı olmuştur. Peygamberimiz, 
kadınları koruyup gözeterek on-
ları “Allah’ın emaneti” olarak ta-
nımlamış, erkekleri onlara karşı 
davranışları hususunda uyarmış-
tır. Kur’an’da vurgulandığı gibi, 
kadın ve erkeği “veli” olarak yani 
birbirleriyle yardımlaşan, bir-
birlerini cennete taşıyan dost ve 
destek insanlar olarak görmüş-
tür. Onlara bu yolda rehberlik 
etmiştir…

“Kadınlar, erkeklerle birlikte 
bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.” (2)

“Sizin hayırlınız, eşine hayırlı olandır. Ben de eşi-
me karşı sizin en hayırlınızın. Kadınlara ancak iyi 
insanlar iyi davranır; onlara karşı ancak kötü kişi-
ler, ihanet eder.” (3) 

Toplumsal değerler, Türk aile yapısını şekillen-
diren en önemli unsurlardan biridir. Bu meselede 
kadının toplumda ve ihtiyaç duyulan yerde, ken-
dini nasıl ve ne şekilde konumlandırdığı, nasıl var 
etmeye çalıştığı da önemlidir.

Her toplumda oluğu gibi Türklerde de aile hem 
etkileyen hem etkilenen konumuyla çeşitli deği-
şim ve dönüşümlere uğramıştır. Aile, çocuğun gü-
venli gelişimi için oluşmuş en ideal ortamdır. Aile 
ortamında çocuğun ihtiyacının zamanında ve ye-
terince karşılanması, gelecekte sağlıklı nesillerin 
oluşmasına ve güçlü toplumların varlığına destek 
verir
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Toplumun, kadınların vereceği doğru mesajlara, 
aile içi eğitimde annenin marifetine çok ihtiyacı 
var. Özellikle, büyüklerinin davranışlarını taklit 
ederek, şekillenen çocuklarımızı düşünürsek… 
Kadınlar ailelerimizin orta direği. Analar eğitimli, 
kültürlü olur ise onların yetiştireceği çocuklar da 
daha faydalı bireyler olacaktır. 

Toplumun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve 
ilerleyebilmesi için kadın ve erkeğin söz konu-
su gelişme ve ilerleme için birlikte rol alması bir 
zarurettir. Tarihte şölen ve kurultaylarda, savaş 
ve barış toplantılarında hakan ve hatun mutlaka 
birlikte bulunurlardı. Eski kavimlerden hiçbiri 
kadına Türkler kadar haklar verip saygı göstermiş 
değillerdir. (4)

Ziya Gökalp aileyi toplumsal hayatın özü ve nüve-
si olarak görmekte, yapısal sistemini de aile kuru-
mu üzerine inşa etmektedir. (5)  Yine aynı şekilde 
milli kültürü, milletin tüm bireylerine tanıtabil-
mek ve her bireyin de milli kültür dairesi içinde 
yetişmesini sağlamak için ilk ve öncelikli yer, aile 
ocağıdır. Bu bakımından Gökalp aileyi, devletin ve 
milletin esasını oluşturan bir unsur olarak değer-
lendirmektedir.

Bu milletin ezeli ve ebedi düşmanları boş durma-
yacaktır. 

Milletimize karşı asimetrik savaş sürdürülüyor. 
Ailenin yok edilmesi de küresel bir savaşın parça-
sıdır. Milletimizi ve devletimizi hedef alan emper-
yalistler, yürüttükleri toplum mühendisliği mari-
fetiyle, yeni ideolojiler üretip aileleri yok etme ve 
genç kuşakların zihinlerini ele geçirmeyi ne yazık 
ki başarmış durumdalar. Düşmanlarımızın sinsi 
faaliyetleri yıldan yıla toplumumuzun DNA’sını 
bozmuştur. Ne yazık ki kadın erkek karşı karşıya 
getirildi. Evlilik ve aile düzenleri saygı, sevgi, ahlak 
ve roller değiştirilip temeli bozulan ailede çatırda-
malar başladı…

Kadın erkek çatışması pompalanarak boşanma-
lar artarken, evlilik müessesesi basitleştirilerek 
değersizleştirildi. TV de yayınlanan bazı program-
larda, aile yapısını yok eden, gayri meşru ilişkile-
ri meşrulaştırıp çarpık, sapkın ilişkiler, canilikler, 
ahlaksızlıklar normalmiş gibi seyrettirilip tepki 
verilmedi, fert ve devlet olarak görevler yapılma-
dı. Tacizciye, vahşet, şiddet yapana caydırıcı ola-
bilecek cezalar verilmedi. Ayrıca başta inancımızı 
da hayatımızdan çıkardık… Bunlardan sonra niye 
şikayetçi oluyoruz ki... Yeni nesillerin bu ortamda 
nasıl sağlıklı yetişip davranacaklarını kimse sorgu-
lamayacak mı?..

Üstüne üstlük, aile yapımıza büyük zarar veren 
gerekçelerden biri de eşcinsel evliliklerin meşru-
laştırılmaya çalışılması ve dikkat çekilmesi gereken 
diğer özellik de toplum yapımızla asla uyuşmayan; 
cinsiyet meselesi ve cinsel yönelim tercihidir.

İstanbul Sözleşmesinin 12.maddesinde değerle-
rin aile bireylerine yüklediği tüm görevlerin kö-
künün kazınmasından, aile kavramını kaldırıp ev 
arkadaşlığına dönüştürme olsun. 42. maddesin-
deki “kültür, töre, din, gelenek veya sözde ‘namus’ 
un gerekçe olarak öne sürülmesinin önlenme-
si” ifadesi, bu konuda çok dikkat çeken, “namus” 
kavramı için “sözde” ifadesi kullanılırken “aslında 
namus diye bir şey yok. Fakat bazıları onun var-
lığından söz ediyorlar” demek iştenmiş olmuyor 
mu? 48.maddesiyle, anlaşmazlığa düşen eşleri 
barıştırma girişimlerini yasaklayan (Bu maddeye 
göre eşlerin çocukları ve ana-babaları bile uzlaştır-
ma yapamaz) maddeleri içeren bu sözleşmeyi 80. 
Madde “Sözleşmenin feshi Taraflardan herhangi 
biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı 
bir bildirimle, herhangi bir zaman bu sözleşmeyi 
feshedebilir.” Denmekte.

Buna göre, bu sözleşmeyi tek taraflı feshetme 
yetkisi varken, bugüne kadar feshetmeyenlerin ve-
bali vardır. Bu imzalanan sözleşme ve 6251 sayıyla 
çıkarılan kanunu feshetmek asli görevi varken, bu 
sözleşme ve kanun durduğu müddetçe yetkililer, 
siyasiler ve kurumlar toplumsal suç işlenmiş ola-
caklardır. Bunlar milletin vicdanında suçludurlar. 
Aksi halde bu necip milletin temiz elleri yakanızda 
asılı kalacaktır!!!

Bu sözleşmede; Kadının beyanı esas da erkeğin 
beyanı neden esas olmuyor. Erkek erkekle evlenir-
se özgürlük de kadın erkekle evlenirse özgürlük ol-
muyor mu?.. Kadına yaklaşmayacaksın, arabulucu 
olmayacaksın deniliyor. İnsan ailesi, çocuklarıyla 
evinde bir araya gelmemeli mi, barışmamalı mı? 
Daha neler…

Emperyalist güçler, İslâm’ı yozlaştırmak yanında, 
Müslümanların birliğinin, dirliğinin bozulması 
için aileyi parçalamakta buluyorlar!..

Ey Yetkili ve Etkililer!
Nesebin bozulması, nikâhsız evliliklerden mey-

dana gelen çocuklar, milletin çöküş sebepleri de-
ğil midir?.. Milletimizi diz çökmeye zorlayanların 
iştahlarını lütfen kursaklarında bırakalım! Bu tür 
düzenlemelere ve anlayışlara da son verelim! Son 
verdirelim!

Bir toplum veya bir insan kendi kültürüne, tarihi-
ne, özüne, köküne geleceğine evine, ailesine, canı-
na, kasteder mi?

Türkiye siyaseti ve yönetimi, Müslüman Türk mil-
letini, aile yapısını yabancı ideojilere ve ahlaksızlık 
savaşına karşı korumak üzere ne zaman harekete 
geçecektir? Örneğin bu konuda ilk adım olarak, 
zina tekrar “yasak ve suç” kapsamına ne zaman 
alınacak ve yasalar buna göre ne zaman yeniden 
düzenlenecektir? 

Ülkemiz ve insanlarımızın gidişatını okumak, 
sorgulamak, bir durum değerlendirmesi yapmak 
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tavrımızı ve yerimizi yeniden belirlemek herkes 
için mecburi hale gelmiştir. Bu süreci doğru oku-
ma ve teşhis etmenin ön şartı önce kendimizi sor-
gulamak ve kendi gerçeğimizle yüzleşmektir. Ya 
bir çıkış bulacağız ya da daha kötü günlere doğru 
sürükleneceğiz. Fert, toplum, ülke ve Müslüman-
lar olarak kendimize bakıp tüm faaliyetlerimizin 
ve aile hayatımızın, İslâmî yaşantının neresinde ol-
duğunu görmeliyiz. İşte o zaman gerçekler ortaya 
çıkacaktır.

Önemli olan milletimize karşı kurulan tuzakları 
fark edip tedbir almaktır!

Savaş ölünce değil, düşmana benze-
yince kaybedilir.

(Aliya İzzet Begoviç)

Kurtuluş, kurtuluş azmiyle başlar. Aileyi feda 
edenler geleceği de feda ederler!.. 

Neden tepkisiz olduk? Ahlaksızlığın böylesine 
gemi azıya almasında ve azgınlaşmasında, aile 
yapımızın çökertilmesinde bir Müslüman olarak, 
devlet ricalinin, siyasilerin, özellikle İslâmî sivil 
toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, İla-
hiyatçı bilim adamlarının da vebali yok mudur? 
Neden kimse ses çıkarmıyor, tepki göstermiyor? 
Ahlaksızlığı teşvik eden ve bu savaşı açan çevrelere 
neden tepki göstermiyorlar ve dur demiyorlar?  

Bu konuda aileye, devlete ve medyaya büyük gö-
revler düşüyor! Devlete düşenler arasında, anaya-
sada yerini bulan ailenin ve çocukların korunması 
konusudur. Anayasanın 41. Maddesi. “Aile Türk 
toplumunun temelidir” ve “Devlet, ailenin huzur 
ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korun-
ması ve uygulanmasını sağlamak için gerekli ted-
birleri alır, teşkilatı kurar” şeklinde temel esasları 
belirliyor.” der. 

Aileye düşen de çocuk yetiştirmenin çok önem-
senerek gerekli sorumluluk anlayışı içerisinde bir 
milletin geleceği için nesiller hazırlamaktır. Ço-
cuklarımızı her türlü şer işlerden uzak tutarak mil-
li, manevi duygu, şefkat ve merhamet yönünden, 
ahlaki, dini ve vicdani yönden yetiştirmeye çalış-
mak olmalıdır.

Medyaya düşen ise; sorumluluk bilinci içerisinde 
milletimizin geleceğini karartmadan sosyal, psi-
kolojik, ahlaki yönden toplum sağlığını bozacak 
yayınlardan uzak durmak ve müspet yönde örnek 
olup rehberlik yapmak olmalıdır...

Neler yapılmalıdır?
Vakit geç olmadan, aileler dağılmadan, cinnet ve 

cinayetler çoğalmadan kadın, aile, çocuk ve genç-
lik üzerine dini, ahlaki, ilmi çalışmalar yapmalı, 
uygulamalıyız. 

Evliliğin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde; sevgi, 
saygı, merhamet, şefkat, diğergamlık, dayanışma, 

feragat ve fedakârlık gibi ilkeler temel alınmalı, aile 
içi şiddet konusunda Mücadelede eğitime önem 
verilmelidir. Tabi ki “İdeal aile” kendiliğinden ol-
mayacağına göre, nasıl ve neler olması gerektiği 
konusunda kültürel çaba ve mücadele gereklidir… 

Aileyi yıkan batı kaynaklı yasalar yerine aileyi ko-
ruyan yerli yasalar ortaya konmalıdır!  Çözüm ko-
nusu kısa ve orta vadeli olmalıdır. Uzun vade yok 
oluşa götürür. 

Çözüm; öze dönmekte, biz olmakta, kendimize 
gelmekte, yerli, milli kültür ve inanç sistemimize 
sarılmakta… Samimiyetle, aileden başlayarak dev-
letin ve toplumun bütün kurumları ile bir müca-
dele ortaya koyarak geleceğe ümitle bakabilmektir. 
Aradığımız, özlemini çektiğimiz ve en önemlisi 
ihtiyacımız olan nizam bizim gayretimizde saklı-
dır. Yeter ki çözümde nasıl mücadele edeceğimizi 
bilelim. 

Sosyal yapıda iyileşme ve insanileşmek, ailenin 
yüceltilmesi ve korunmasıyla ilişkili olduğundan 
önemsenmelidir. Ev işleri, annelik, çocuk yetiştir-
me çok önemli ve maharetli bir iş. Bu konuda ev 
hanımlarının devlet desteğine ihtiyacı vardır. Ai-
leyi güçlendirecek olan “anneliğe saygı” anlayışı 
içerisinde ev desteği sağlanmalıdır. Suç oranının 
düşmesini istiyorsak, aile bağlarını güçlendirip 
evlerde anne sevgi ve şefkati ile büyüyen insanlar 
yetiştirmek zorundayız.

İster kabul edilsin ister edilmesin; ahlak, haya, 
iffet, namus, şeref kavramı ve namusu koruma 
eğitimi, ana kucağından başlayarak tüm okullar 
ve yaygın eğitim alanlarına kadar uygulanmalıdır! 
Üniversite çağında ya da daha sonraki yıllarda de-
ğil, ana kucağında ve baba ocağında başlamalıdır…

Maneviyat, ruhun en iyi gıdasıdır. İnsanlar ma-
neviyattan habersiz ve yoksun bırakılamaz. Yoksa 
sapma ve sapıtmalar başlar. Manevi bozgun olun-
ca, maddi bozgunlar hızlanır. Ezilişin, zevk ve se-
faya dalmanın, batışın ve mağlubiyetlerin sebebi 
İslâmi yaşantı ve heyecandan uzaklaşmaktır…

Akıl ve ahlak öldüğünde insan, aile ve millet de 
ölür. Adalet ölürse mülk, devlet ölür. 

Belki de bu gibi çarpıcı gerçekleri fark etmiş olan 
Arnold Toynbe bile, bakın Müslüman olmadığı 
halde şöyle bir şey söylemek zorunda hissetmiş 
kendini: “Dünyanın, insanlığın geldiği şu duruma 
bakılınca, İslâm’ı yeniden göreve çağırmak gerek-
lidir!”

Kaynakça:
(1)- https://dogruhaber.com.tr Türkiye Aile Meclisi Başka-
nı Âdem Çevik 

(2)- (Ebu Davud, Tahâret,94)

(3)- (El-Camiu’s-sağir, c.2, sh.ll, Hadis No:4012)

(4)- (Z. Gökalp Kadın ve aile Kurnaz, 1990: 86-87)

(5)- ( Z. Gökalp Kadın ve aile Nirun, 1999: 278).
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Osmanlı’da Ermenilere “Millet-i Sadıka” yani 
“sadık millet” denilmekteydi. Bu deyim İmpara-
torlukta yaşayan Ermenilere verilen bir san olup 
devletine sadakatle bağlı bir toplum anlamında 
kullanılmaktaydı. Zira imparatorluk sınırlarında 
büyük bir huzur ve refah içinde yaşayan Ermeniler 
ticaret, kuyumculuk gibi mesleklerini icra ederek 
zengin olmuş, bankerlik yapmış ve içlerinden bir 
bölümü devlet memuru olarak sivrilmiş hatta ve-
zirliğe, paşalığa ve nazırlığa kadar yükselmişlerdi.

Türklerin 1071’de Anadolu’ya gelişlerinde bir Er-
meni devleti mevcut değildir. Dolayısıyla Türkler 
herhangi bir Ermeni devletini yıkmamışlardır. Bu 
yüzden tehcir konusunda Avrupa tarihçileri çeliş-
kiye düşerler. Onlara göre yıkılan bir Ermeni dev-
letinin halkı sürgün edilmiştir. Oysa gerçekte ya-
pılan, işgal altındaki topraklarda çoğunluğu teşkil 
eden halkı aynı imparatorluk içinde başka bir yere 
taşıyarak düşmanla iş birliğinin engellenmesidir.

Azınlıkların Sistematik Olarak 

Kullanılması
Fakat bu huzur ve refah, Fransız İhtilali ile başla-

yan ve neredeyse üç kıtada etkisini gösteren milli-
yetçi akımların ardından, başta Rusya ve Fransa ile 
İngiltere olmak üzere A.B.D. ve Almanya 19.yy’ın 
ortalarından sonra sistemli bir şekilde Osmanlı 
İmparatorluğu’na karşı azınlıklar üzerinden yü-
rütmeye başladıkları politikalar sebebiyle zaman 
içinde yerini çatışma, kin ve göçe bırakmıştır. So-
runların kökenine inildiğinde bugünkü “Ermeni 
Sorunu” diye tanımladığımız meselenin başlan-
gıçta ne Ermenilerin kendilerinden ne de Osmanlı 
idaresinden kaynaklandığı görülmektedir. Batılı 
devletlerin meseleyi yaratıp ortaya atarak bunu 
kendi çıkarları uğruna suistimal etmeleri ve Erme-
nileri siyasetlerine alet etmesiyle alakalıdır.

Rusya da Ermeni Çetelerini Kullandı
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve 

A.B.D. rekabeti meseleyi canlandırmıştır. Zira nük-
leer savaş tehlikesi söz konusudur. Dolayısıyla, söz 

ERMENİ TERÖRÜ
T e z  Y a z a r ı : A s i l  S .  T U N Ç E R
H a z ı r l a y a n :  H a t i c e  Y I L D I Z

VE DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZ
( 1 9 7 3 – 1 9 9 4 )
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konusu süper güçlerin baş aktörlüğünde Ermeni 
Sorunu 1877-78 Osmanlı Rus Savaşına değin uza-
nır. Rusya’nın Kars, Ardahan ve Batum’u almasıyla 
İngiltere, bu savaşta Petro’nun gerçekleştiremediği 
planının yeniden filizlendiğini sezinlemiştir. Doğu 
Anadolu’dan Akdeniz’e inmek, bu Rus politikası-
nın esasıdır. Osmanlı’da doğuda yaşayan bilhassa 
Ortodoks Ermenileri kışkırtarak onlardan da ya-
rarlanmak istenmiştir. Savaşta Rus ordularında 
çarpışan Ermenilerle Osmanlı Ermenileri arasın-
da ilk ilişkilerin kurulup, bu bölgede bir Ermeni 
Devleti’nin kurulması fikrinin tohumları atılmıştır. 
Asıl arzusu Basra Körfezi ve Hindistan’a uzanan 
yolları güvence altına almak olan İngiltere, bu tica-
ret yolları üzerinde Ermenistan gibi Rusya güdüm-
lü bir devletin kurulmasını engel olarak gördüğü 
için, Osmanlılara geçici olarak istediği Kıbrıs karşı-
lığında askeri ve ekonomik yardım önermiştir.

Savaş bitimindeki Yeşilköy Antlaşması’nın, Rus-
ya’yı başka çıkarlarla birlikte, İmparatorluk’taki 
Ermenilerin koruyucusu durumuna getirmesi, 
İngiltere’yi tedirgin etmiş, Almanya ile birleşerek 
Berlin’deki yeni bir anlaşma ile ilkinin yumuşatıl-
ması sağlanmıştır. Ancak, artık bağımsızlık düşün-
cesini benimsemiş Ermeniler, Berlin Antlaşma-
sı’nda kendilerine söz verilen reformlardan daha 
fazlasını elde etmeyi hatta muhtariyeti bile um-
muşlardır. Bunların gerçekleşmediğini görünce 
de, 1885-90 yılları arasında merkezleri Van, İsviçre 
ve Tiflis olan Armenekan, Hınçak ve Taşnak İhti-
lal Komitelerini kurmuşlar, başta İstanbul olmak 
üzere Anadolu’yu Ermeni bağımsızlığına yönelik 
eylemlerinin alanı yapmışlardır.

Bu örgütler sonraki yıllarda Avrupa devletleri-
nin de desteğiyle söz verilen reformları uygula-
ması için Osmanlı yönetimine baskı yapmışlardır. 
II.Abdülhamid’in çoğunluğu Türk olan bu bölge-
de Ermeni çıkarlarına yönelik herhangi bir giri-
şimin, Müslümanlarda uyandıracağı tepkiden çe-
kinerek reformları sürüncemede bırakması, yine 
Avrupa kışkırtmasıyla bu bölge Ermenilerinin 
kandırıldıklarına inandırılarak ayaklanmalarına 
yol açmış, 1890’da Erzurum’da başlayarak hızla ge-
lişen Ermeni ayaklanmalarında etkili Avrupa ülke-
lerinin, Osmanlılarla kendi ilişkilerini göz önünde 
tutarak, Ermenilere herhangi bir yardım sağlama-
dan, propaganda ile yetindikleri görülmüştür. Zira 
kısa zamanda Doğu Anadolu’dan İstanbul’a kadar 
sıçrayan ve kanlı olaylara yol açan bu ayaklanma-
lar tamamiyle bu olumsuz propagandaların ürü-
nüdür.

I.Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında, Ermeni 
hamisi bu devletlerin söylentileri daha da yaygın-
laştırmalarına, günümüze kadar yankılanan olay-
ların gelişmesine yol açmıştır. Bu savaşla Osmanlı 
çöküşünü kesinleştirip mirasından yararlanmayı 
kafalarına koyan büyük devletler, iki ulus arasında 

başlattıkları hoşnutsuzluğu geliştirip amaçlarına 
erişmede Ermenilerden yararlanmayı düşünmüş-
lerdir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde ihtilal komitelerinin başlattığı eylem-
lerden bu yana sürekli silahlanan Ermeniler, söz 
konusu devletlerin bağımsızlık kışkırtmalarıyla 
Türk Osmanlı halkına ve askerine silahlı saldırı-
larda bulunmuşlardır.

“Şark Meselesi” Nasıl Doğdu?
1815’te Viyana Kongresi’nde kullanılan “Şark Me-

selesi” deyimi; Napolyon Bonapart’ın altüst ettiği 
Avrupa coğrafyasını düzenlenmesi ve Doğu’da 
Rusya’nın genişlemesini kaygıyla izleyen İngilte-
re’nin Osmanlı idaresinde yaşamakta olan Hıris-
tiyan halk üzerinde etkili olup, Rusya’yı bloke et-
meye ve güneyden kuşatmaya çalışmasının adıdır. 
Bu anlamda “Doğu Sorunu” 19.yy’ın ilk yarısında 
Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü-
nün korunması olarak algılanırken aynı asrın ikin-
ci yarısında Türklerin Avrupa’daki topraklarının 
paylaşılması ve 20.yy’ın başında imparatorluğun 
bütün topraklarının bölüşülmesi anlamına gel-
miş, böylece o tarihe kadar olmayan bir Ermeni 
meselesi ortaya çıkmıştır. Grandük Nikola, Yeşil-
köy’e geldiği zaman, İstanbul’daki Patrik Nerses’le 
de gizli bir anlaşma yapmış ve Patrik, Ermenilerin 
isteklerini ortaya koymuş, böylece Yeşilköy Anlaş-
ması’na Ermenilerle ilgili bir madde eklenmiştir 
ancak Osmanlı Devleti bunu tatbik etmemiştir. 
Bu sefer Ermeni komitacılar şiddete başvurmuşlar 
tedbir gereği devletten karşılığında şiddet görmüş-
lerdir. Bu soykırım değildir.

Diaspora Ermenileri’nin Lobi 
Faaliyetleri
Ankara Anlaşması’yla Türkiye’den çekilen Fran-

sa, tedhişçi Ermenileri de beraberinde götürmüş, 
bir bölüm Anadolu Ermenisi Suriye’ye tehcir edil-
miş bir kısmı da İngiltere-Liverpool’a gitmiş ve 
dolayısıyla Ermeni meselesi de son bulmuş gibi 
düşünülmekteydi. Bilindiği üzere, Türkiye Cum-
huriyeti’ni ilk tanıyan devlet de Rusya’nın teşvi-
kiyle kurulan Ermenistan’dı. Türkiye’de kalan 
Ermeniler de cumhuriyetten sonra Türk vatanda-
şı olarak huzur içinde yaşamaya devam etmişler, 
milletvekilliğinden genel müdürlüğe kadar her 
türlü mevki ve makama ulaşmışlardır. Ancak baş-
ta batılı ülkelere yerleşip sayıca belli çoğunluk ve 
sosyo-ekonomik seviyeye erişen Diaspora Erme-
nileri, zamanla lobiler oluşturup gerek bölgesel 
ve gerekse ülkesel politikaları etkilemeye başlamış 
hem memleket özlemi hem de kırgınlık ve kızgın-
lıkla Türkiye ve Türk düşmanlığını kuşaktan kuşa-
ğa aktarmışlardır. Böylece yetişen yeni kuşaklarda 
Türkler aleyhine gelişen bir hareket içine girme 
eğilimi baş göstermiştir. İşte Batı ülkelerince siyasi 
olarak oluşturulan Anadolu ve Ortadoğu ölçekli 
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politikalara paralel, Sevr’den beri var olan “Erme-
nilere yurt kurmak hayali”, bilhassa 1974 Kıbrıs Ha-
rekatı’ndan sonra Batı’nın gözünde işgalci duruma 
düşen Türkiye’nin doğusunda bir “Ermeni Devle-
ti” kurulması fi kri yeniden canlandırılmıştır.

Ermeni Terör Örgütleri
Hınçak, Hamaynovar, Taşnaksutyun (kısaca Taş-

nak) ve Ramgavar komitesi gibi örgütlerle Türki-
ye’ye karşı faaliyette bulunan Ermeniler, İttihat ve 
Terakki mensuplarını katlettikten sonra bir süreli-
ğine sessiz kalmışlardır. Ancak 1946 yılında “Erme-
ni Meselesini Müdafaa Komitesi” adıyla faaliyete 
geçen bir oluşum eski komitacıları yeni teröristler 
olarak tekrar sahneye çıkarmıştır. 24 Nisan 1965’de 
Beyrut’un Kâmil Şamun Stadı’nda Türk Devleti 
aleyhine miting düzenleyen Ermeniler, Paris ve 
Londra’da da gösteri yapmışlardır. Bu gösteriler 
1973 yılına kadar Avrupa’da, Amerika’da, Avus-
tralya’da ve dünyanın her yerinde devam etmiş ve 
daha sonra kalleşçe işlenen cinayetlere, bombalı 
saldırılara dönüşmüştür. 

Ermeni Terörü 70’lerde 
Büyükelçilerimizi Hedef Aldı
Ermeni terörizminin 1970’lerden itibaren Türk 

dış temsilciliklerine ve diplomatlarına yönelmesi, 
dönemin en etkin terörizm hareketlerinden biri-
ni oluşturmuştur. Cumhuriyet’in ilanından 50 yıl 
sonra, çözüldüğü zannedilen bu meselenin, 70’ler-
de yeniden baş göstermesinin nedenleri arasında 
İsrail’in kurulması ve bunun Ermenilere cesaret 
vermesidir. Zira Yahudiler de uzun yıllar sonra va-
tana kavuşmuşlardır ancak bu benzetme çok doğ-
ru bir söylem değildir. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra bir İsrail Devleti’nin kuruluşu için mücade-
le veren Yahudiler, Ermeniler gibi bir ülkenin dış 

temsilciliklerine saldırıp görevlilerini öldürme-
mişler.

Aksine konuyu 1948’de Birleşmiş Milletler (BM) 
nezdinde çözüm aramışlardır. Hâlbuki Ermeni 
meselesinde böyle bir şey yoktur. Tek Türk-Ermeni 
Sorunu Komitesi’nin 15 Ağustos 1946’da BM’deki 21 
ülkenin delegelerine birer mesajla başvurarak, Er-
meni iddialarının gündeme taşınmasını istemesi 
dışında gündeme alınmamıştır. 

Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
Bilinen Ermeni cemiyet ve teşkilatlarına ilaveten 

Gizli Kurtuluş Ordusu (ASALA), Ermeni Soykırı-
mı için Adalet Komandoları (JCAG), Yeni Ermeni 
Direniş Örgütü, Ermeni Gençlik Hücum Örgütü, 
Ermeni Kardeşler Partisi, Ermeni Silahlı Mücade-
le Örgütü, 21 Grubu, 28 Ermeni Grubu, Yanıkyan 
Komandoları ve Ekim Örgütü gibi birçok terör 
teşkilâtı ortaya çıkmıştır. Bu örgütlere daha sonra 
Ermeni kiliseleri ve ruhban okulları da katılmıştır. 
Dünyadaki çeşitli terör örgütleri ile birlikte sözde 
Türk dostu bazı devletler, Ortadoğu’da Lübnan ve 
Suriye’de, Balkanlarda Yunanistan ve Bulgaristan, 
Akdeniz, Güney Kıbrıs’ta ve Avrupa’nın değişik 
ülkelerinde çeşitli teşkilatlarca organize edilen 
eğitim kamplarında hizmet vermiştir. Nihayetinde 
1919 yılında Erzurum ve çevresini kasıp kavuran 
ünlü Ermeni Antranik Çetesi’nin bir üyesi olup 
daha sonra A.B.D.’ye kaçıp Amerikan vatandaşı 
olan Gürgen Mıgırdıç Yanıkyan 27 Ocak 1973’de 
Santa Barbara’da Türk Konsolosu Mehmet Baydar 
ile yardımcısı Bahadır Demir’i şehit etmiştir. Ken-
dilerine Allah’tan rahmet diliyoruz.

(Sözde) Ermeni soykırımında yalan ve yanlışla-
rı önleyecek belgeler halen Osmanlı arşivlerinde 
mevcuttur. Bu belgeler incelendiğinde gerçekler 
öğrenilecek olayların içyüzü anlaşılacaktır.
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Osmanlı Devletinin “milllet-i sadıka” diye ad-
landırdığı yani sadık millet dediği Ermenilerin 
Fransızlar tarafından silahlandırılması ve çeteleş-
tirilmesi sebebiyle bulundukları ortamdan uzak-
laştırılmaları hakkında, sözde “Ermeni soykırımı” 
karalaması yapılarak Osmanlı Devleti ve mirasçısı 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti töhmet altında bıra-
kılmaktadır. 100 yıldan fazla zaman önce 1915’te I. 
Dünya Savaşı sırasında meydana gelen tehcir, Er-
menilere karşı soykırım yapılmış gibi uluslararası 
kamuoyuna yansıtılmaktadır. Halbuki Osmanlı 
Devleti bir yandan Balkan Savaşı’nın ardından 
yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da Er-
meni çetelerinin saldırılarına maruz kalmıştır. 20. 
yüzyılda Ermenilerin Karabağ’da yaptıkları katlia-
mın ardından geçtiğimiz yaz ayında 2020’de Kara-
bağ’da yaşanan acı hala hafızalarda tazedir...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi 
olan Doç.Dr. Cavid Qasımov’dan Ermenilerin Ka-
rabağ’da yaptıkları soykırımı Bayrak Okurları için 
değerlendirdi.

“Sovyetler Birliği yıkılma sinyalleri verdiği dö-
nemde, Ermeniler Karabağ’da gizli gizli teşki-
latlanmaya başladılar. 1987’nin sonunda 1988’in 
başında Azerbaycan’ın Ermenistan’ın Sovyetler 
Birliği ittifakında yer aldığı dönemde, Ermeniler 
Azerbaycan Türklerine karşı terörist faaliyette bu-
lunmaya başladılar.

1989-1994 yılları arasında Ermeniler, Azerbay-
can’ın farklı yerleşim yerlerine 4 bin kez saldırıda 
bulundular. Bu saldırıların sonunda 1.523 kişi ha-

yatını kaybederken, 3.071 kişi yaralandı, 311 kişi de 
Ermeniler tarafından esir alındı. Bunun yanında 
1.401 büyük ve küçükbaş hayvan halkın elinden 
alındı. 1488 ev, 90 araç, 11 otobüs, 6 uçak ve 7 tren 
Ermeniler tarafından tahrip edildi. Bu kayıplara 
Hocalı’daki kayıplar dâhil değildir. Ayrıca Kara-
bağ’ın işgaliyle 72 bin hektar topraktan elde ettiği 
200 bin ton tahıldan 730 bin ton üzümden, 4 bin 
ton tütünden 20 bin ton etten 100 bin ton sütten 
mahrum kalan Azerbaycan ekonomisi büyük zarar 
görmüştür.

Binlerce Azeri Türkü Mülteci Olmuştur
Bu savaş sonucunda Ermenistan’dan Kara-

bağ’dan ve Karabağ’a yakın yerleşim yerlerinden 
binlerce insan mülteci durumuna düştü. İşgal so-
nunda mülteci durumuna düşenlerin sayısı illere 
göre şöyledir:

- Hocalı (26 Şubat 1992) 24 binden fazla;
- Şuşa (9 Mayıs 1992) 30 bin;
- Laçin (18 Mayıs 1992) 30 bin;
- Kelbeçer (Nisan Mayıs 1993) 60 binden fazla;
- Cebrail (31 Ağustos 1993) 60 bin;
- Fuzuli (23 Ağustos 1993) 140 binden fazla;
- Kubadlı (1 Eylül 1993) 32 binden fazla ve
- Zengilan (28 Ekim 1993) 33 bin kişiden fazla,
- Ağdam (23 Temmuz 1993) 200 bin kadar.
Ermenilerin yaptıkları soykırım tüm dünyaya 

belgeleri ile beraber anlatılmalı Ermeni yalanları 
çürütülmelidir.”

Doç. Dr. Cavid Qasımov:
Ermeniler’in Karabağ Katliamı Unutulamaz
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Tüketme ve üreme her canlı için fıtri 
bir özelliktir. Bu canlılardan bir tanesi 
vardır ki tüketme ve üreme gibi fıtri 
özelliklerinin yanında üretme eylemin-
de de bulunmuştur. Üretim alanında 
büyük beceri ve birikim sahibi bu 
canlı, tabii ki insanoğlundan başkası 
değildir. 

İnsan, dünyaya geldiği günden bugüne değin 
üretim faaliyetleri içinde olmuştur. İlk başlarda sa-
dece kendisine yetecek kadar tarım ürünü elde et-
mişse de sonraki dönemlerde nüfusun artmasıyla 
üretimin artırılmasını zorunlu kılmıştır. Nüfusun 
artmasının yanında hayvancılığın yaygınlaşması 
da kaynakların hızla tükenmesine sebep olmuş-
tur. Yeni gelişen bu durum karşısında insanoğlu 
çözüm yolları arayışına girmiştir. Nitekim zaman 
ilerledikçe ortaya konulmuş farklı fikirler bir araya 

Millî ve Manevi Ekonomi
A h m e t  N u m a n  S A K A L
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getirilerek bugüne kadar ulaşacak bir çözüm bu-
lunmuştur. Bu çözüme göre; yeni hayat düzeninde 
toplum, iş bölümlerine ayrılarak herkesin üretim 
faaliyetlerinin içinde olması sağlanmıştır. Yapılan 
bu iş bölümlü çalışma sonucunda ticari hayat or-
taya çıkmıştır.

Ticari faaliyetler, toplumları hızlı bir gelişim 
safhasına sürüklemiştir. Meydana gelen her yeni 
gelişme ile yeni sorunlarla karşılaşan insanoğlu, 
bunların çözüm yollarını da aramaya çalışmıştır. 
Nitekim bunun neticesinde bayındırlık ve hukuk 
faaliyetleri gibi birçok alan farklı bir boyut kazan-
mıştır. Bu farklılıkların etkisiyle her şeyin başla-
masına sebep olan ticaret de farklı bir boyuta ta-
şınmıştır.

İnsanlık tarihi boyunca birçok merhaleden geçen 
ticaret, her çağda ayrı bir önem arz etmektedir. Çağ 
boyunca ticaretin gelişmesi, ticaret hayatının un-
surlarında da yeni yapılanmaları kaçınılmaz hale 
getirmiştir. İlk dönemlerde, değiş-tokuş işlemleriy-
le yürütülen faaliyetlere zamanla; altın, para gibi 
unsurlarda dahil olmuştur. Bu gelişimin bir sonu-
cu olarak ekonomi bilimleri doğmuştur. Böylelikle 
hukuk, bayındırlık, ekonomi gibi bilimler ticaretin 
ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. 

Tarihi olaylara baktığımız zaman toplumlar ticari 
faaliyetlerdeki başarılarına göre anılır duruma gel-
miştir. Ticareti tüm paydaşlarıyla bir bütün olarak 
doğru anlayıp uygulayanlar başarılı olurken; diğer 
toplumlar güç kaybederek her şeyleriyle tarih sah-
nesinde perde arkası olmuşlardır. Bu toplumlar 
öylesine yok olurlar ki tabiri caizse, mezar taşların-
da yazanları dahi okuyacak kimse bulunmaz. Ma-
neviyat, bilim ve ticareti bir araya getirmiş toplum-
lar ise her çağda, birçok konuda diğer toplumlara 
karşı hep daha önde olmuşlardır.

1- Maneviyatın Ekonomik faaliyetlere 
etkisi 
Toplumlar maneviyatla var, maddiyatla güçlü 

olurlar. Eğer bir toplum manevi yönden birbirine 
sıkı sıkıya bağlı olduğu halde, maddi olarak güç-
lü değilse; ticari faaliyetlerdeki eksiklerini gözden 
geçirmelidir. Bunun tam tersi olarak, manevi yön-
den toplumsal bağları kopuk olup da maddi ola-
rak zengin olan toplumlar da yine kendini gözden 
geçirmelidir. Bu toplumlar tarihi vakaları iyi oku-
malı, uygulanabilir dersler çıkarmalıdır. Tarihte, 
ticari faaliyetlerde başarılı olmuş toplumları ince-
lemelidir. Taşıma/Uyarlama yöntemlerin yerine; 
bizzat milli ve yerli fikirler ile donatılmış düzenler 
oluşturulmalıdır. Bu düzenler oluşturulurken ise 
toplum bilimleri ile yoğrulmalıdır. 

Ticaret ve ekonomi faaliyetlerinin gelişmiş ol-
duğu toplumlar, manevi olarak halkını bir arada 
tutacak değerlere sahip çıkmalıdır. Bir toplumu 
ayakta tutan bireysel menfaatler değil, toplumsal 

menfaatlerdir. Manevi değerler toplumu görün-
meyen bağ ile birbirine bağlar. Bu bağlar koparılır-
sa toplumda anarşi ve huzursuzluk kartopu haline 
dönüşür. 

İslamiyet, ibadetler ile toplumda huzursuzlukla-
rı önlemeyi amaçlamıştır. Bu konuda verilecek en 
güzel örneklerden birisi Zekât ibadeti olacaktır. 
Bilindiği üzere zekât ibadeti, toplumda maddi ve 
manevi yakınlaşmayı sağlar. Altın veya paranın ih-
tiyaçtan fazlasının biriktirilmesinin önüne geçile-
rek; altın/paranın tekrardan piyasaya sokulmasını 
sağlar. Zekât ibadetiyle altın/para gibi ekonominin 
canı, kanı olan unsurlar bir zümrenin elinde top-
lanmamış olur. Bu unsurlar tekrar ticari/ekonomik 
faaliyetlerde kullanılmak üzere tedavüle sokulur. 

Namaz ibadeti ile herkesin aynı hizada olmasını, 
kimsenin kimseye üstünlük taslamamasını aşıla-
yan İslamiyet, oruç ile aç olanın halinden haber-
dar olan toklar yetiştirmeyi amaçlar. Hac ibade-
tiyle ise herkesin aynı paydada buluşabileceğinin, 
hesap gününde her şeyin hesabının sorulacağının 
özümsenmesi sağlanır. Tabi ki de bu ibadetler sa-
dece dediklerimizden ibaret değildir. Bunlar sade-
ce bizim bu konuya dair ibadetlerden çıkarımla-
rımızdır. Sonuç olarak; maneviyatsız maddiyatın, 
uzun vadede toplumu kalkındırması şöyle dursun 
aksine toplumu çöküntüye sürüklediği tarihi bir 
gerçektir. Bundan dolayıdır ki gerçek(fıtri) manevi 
duyguları körleştirilmiş toplumların liderleri, suni 
duygular ile toplumu bir arada tutmaya çalışır. Bu 
kısa bir süreliğine deva olabilir. Uzun vadede ise 
karşılığı tam bir hayal kırıklığı olur. 

2- Ticari ve Ekonomik faaliyetlerde 
bilinmesi gerekenler
Biz Türk milleti olarak en talihli milletlerden 

biriyiz. Çünkü tarihte birçok devlet kurmuş bir 
toplumuz. Yıkılan devlet Türk Devleti iken yerine 
kurulan yeni devletin liderleri ve kurucuları yine 
Türkler olmuştur. Tarihi vakaları incelerken, her 
devletten yeni şeyler öğrenme imkânının yanında, 
öğrendiklerimizin milli olması da ayrı bir talihtir. 
Yine başka bir talihimiz ise; uzun yıllardır İslami-
yet’i kabul ederek onun gerekleriyle hayatımızı 
tanzim etmiş olmamızdır. Çok uzağa gitmeden 
ekonomi ve ticaret alanında başarılı olmuş iki bü-
yük medeniyeti örnek verelim. Birincisi, Allah’ın 
Nebisi Muhammed aleyhisselamın önderliğinde 
faaliyet yürüten İslam Medeniyetlerinin ticaret 
anlayışını inşa eden Medine Pazarı’dır. Bir diğer 
örnek ise; Selçuklu Devleti’nin büyük birikim ve 
bilinç ile Türk dünyasının övüncü olan Şeyh Na-
sirüddin Mahmud Ahi Evren’in kurduğu Ahi Teş-
kilatı’dır. 

İlk olarak Muhammed aleyhisselamın önderli-
ğinde hayat bulan Medine Pazarı’nı1 genel hatla-

1-  Ayrıntılı bilgi için bknz. Hz. Muhammed’in (sav) Getir-
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rıyla incelediğimiz zaman birtakım kurallar çıka-
rabiliriz. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Öncelikle bu pazarın en önemli özelliği halktan 
zekât dışında vergi alınmamasıdır. Bir pazarda ti-
cari faaliyetler karşılıklı rızaya dayalı olmalıdır. 
Alıcı ve satıcı birbirini kandırmamalıdır. Ölçü ve 
tartıda hile yapılmamalıdır. Muhataplar birbirle-
rine yalan söylememelidir. Üretmeden veya emek 
vermeden havadan para kazanma gibi eylemler-
den uzak durulmalıdır. Fiyatların gereksiz yere art-
masına sebep olan aracılar, en az sayıda olmalıdır. 
Hatta mümkünse mallar birinci elden, üreticinin 
bizzat kendisi tarafından satılması sağlanmalıdır. 
Yine stokçuluk yaparak piyasada malın azalmasını 
bekleyip sonradan pahalıya mal satma yasaklan-
malıdır. Ayrıca faizli alım-satım kesinlikle yapıla-
mayacaklardandır.2 Taksitli alış-verişlerde borçlu 
borcunu, alacaklı alacağını bir kâğıda yazmalıdır. 

diği Ekonomik Düzen Prof. Dr. Süleyman Ateş, İslam 
İlimleri Enstitüsü Dergisi IV
2- “Faiz yiyenler, şeytanın aklını çeldiği kimsenin tavrın-
dan farklı tavır göstermezler. Bu (şeytanca tavır) onların 
“Alım-satım, tıpkı faizli işlem gibidir.” demeleridir. Allah, 
alım-satımı helâl, faizli işlemi haram kılmıştır. Kime 
Sahibinden (Rabbinden) bir öğüt ulaşır da faiz almayı bı-
rakırsa, önceden aldıkları kendine kalır. Onun işi Allah’a 
aittir. Kim de devam ederse, onlar cehennem ahalisidir, 
orada ölümsüz olarak kalacaklardır. “(Bakara 2/275)

Medine’de, bazı insanların yaptığı gibi köylünün 
malını satmak için pazara getirirken şehrin girişin-
de köylüyü karşılayıp, mallarını kandırmak sure-
tiyle ucuza alırlardı. Durumlardan haberdar olan 
Muhammed aleyhisselam, bu nevi işlemleri yasak-
lamıştır. Muhammed aleyhisselamın bu alandaki 
sözleri incelendiğinde ticaret alanında daha birçok 
bilgiye sahip olunacaktır. Bu hususta bir sözü şöy-
ledir: 

“Alışveriş için biniciler (köylüler, yolda) karşılan-
masın. Biriniz, satış yapmış olan birinin satışının 
üstüne kendi malını sürerek onu satışına engel 
olmasın. Münaceşe yapmayınız (birinin malına 
rağbeti artırmak için alacakmış gibi davranıp fi-
yatı artırmaya kalkmak) Şehirli, köylünün malı-
nı satmasın (simsarlık etmesin). Hayvanı şişman 
göstermek için deve ve koyunların memelerinde 
sütü toplamayınız. Kim sütü memelerinde bıra-
kılmış bir hayvanı satın alırsa, sağdıktan sonra 
muhayyerdir. Memnun olursa yanında tutar, 
memnun olmazsa üste bir ölçek hurma ·vererek 
hayvanı iade eder.” 3

Şimdi de Şeyh Nasirüddin Mahmud Ahi Evren’in 
kurduğu; kelime olarak Arapçada “kardeş”, Türk-
çemizde ise “eli açık, konuksever ve yiğit” anlamı-

3-  Müslim, Buytı,
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na gelen “akı” sözcüğünün karşılığı olan Ahi Teşki-
latı’nı4 ana hatlarıyla inceleyelim. Teşkilatın genel 
kurallarını neler olduğuna bakalım.

Ahilik teşkilatı ahlak, saygı, dürüstlük, güven gibi 
manevi unsurlar üzere bina edilmiştir. Eğitime çok 
önem verilir, meslek ve meslek sahibinin geliştiril-
mesi üzerinde titizlikle durulurdu. Yamak-çırak-
kalfa-usta ilişkisi içinde yürütülen faaliyetlerde, 
meslek içi saygı büyük önem arz ederdi. Herkes 
kendi bilgi, beceri ve yeteneğine uygun alanlarda 
çalışabilirdi. Herkesin yaptığı sanatı, mutlaka bir 
üstattan öğrenmesi gerekirdir. Bir çırak veya kalfa 
iyi yetişip de usta olmadıkça dükkân açarak sanat 
ve ticaret yapamazdı. 

Teşkilatın faaliyet alanı sadece esnaf, sanatkâr ve 
ekonomik hayat ile sınırlı değildi. Önemli amaç-
lardan biriside inançlı, ahlaklı ve üretici bir top-
lum oluşturmaktı. Karşılıklı anlayışın, güvenin ve 
saygının sağlanmasıyla bilinçli bir toplum oluştu-
rulacaktı. Herkesin faydalanacağı iş bölümü ve iş 
birliği içinde çalışması ile toplumda sosyal ve eko-
nomik denge sağlanacaktı. Rekabet yapılacaksa da 
daha iyi ve daha kaliteli mal üreterek yapılacaktı.

Ahiler, ‘üreticinin var olması için tüketici var ol-
malı’ ilkesini bilerek hareket ederlerdi. Bundan 
dolayı tüketici haklarına önem verilirdi. Hatalı 
üretilmiş mal satılamaz, satılan mal normal dayan-
ma süresinden önce eskimesi veya imalat hatası 
durumunda ise yenisi verilerek müşterinin mağ-
duriyetinin giderilmesi sağlanırdı. Üretilen, satılan 
mallar kalite açısından olduğu kadar; sağlık açısın-
dan da değerlendirilirdi. 

Sonuç
İnsanoğlu, yeryüzünde var olduğu günden bugü-

ne her daim tüketim ve üretim faaliyetlerinin için-
de olmuştur. İnsan nüfusu ve tüketimin aynı oran-
da artmasıyla, üretim faaliyetleri daha çok önem 
kazanmıştır. İlk insanlardan sonraki kuşaklarda, 
toplumların kurumsallaşma ve devletleşme dö-
nemleri başlamıştır. Tüketimin daha fazla artması 
ile üretim iş bölümlerine ayrılarak devam etmeye 
başlamıştır. Artık üretilen ürünler sadece kendi 
toplumunun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, 
ticaret unsuru haline gelmiştir. Böylelikle tüketim, 
üretim ve ticaret faaliyetlerinde düzenlemelere ih-
tiyaç duyulmuştur. Bunun sonucunda ise ticaret 
bilimleri ve kanunları ortaya çıkmış, ticaret hayatı 
kurumsallaşmaya başlamıştır. 

Ticareti sadece para kazanma aracı olarak gö-
ren, bu uğurda her şeyi mubah sayan toplumlar 

4- Ayrıntılı bilgi için bknz. Ahilik Teşkilatında Ve Günü-
müzde Tüketicilerin Korunmasına Yönelik  Çalışmalar 
Üzerine Bir Değerlendirme -Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi, İİBF Dergisi (C.XIV, S II, 2012) Prof. Dr. Ali Yılmaz 
Gündüz, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya, Yrd. Doç. Dr. Cahit 
Aydemir

kısa sürede zengin olsalar da uzun vadede toptan 
yok olmaktan kurtulamamışlardır. Ticaret, sade-
ce maddi çıkar için yapılamayacak kadar önemli 
bir faaliyet alanıdır. Ticaretin toplumdaki; huzur, 
barış, güven, ahlak, kardeşlik, sevgi gibi manevi 
duyguları artırdığını bilen ve uygulayan toplum-
lar her daim daha başarılı olmuşlardır. Nitekim 
bu toplumlar, gelecek kuşaklara kendilerinden 
bir iz, bir miras bırakarak fikren yaşamaya devam 
etmişlerdir. Maddi duyguları maneviyat ile bütün-
leştirerek, halkını eğiterek, düzenli ve ahlaklı bir 
hayat yaşayan kavimler tarih boyunca hep örnek 
alınmıştır. 

Türk milleti olarak çok talihli bir millet olduğu-
muzu unutmamalıyız. Kadim bir devlet yönetimi 
bilgisi olan bir milletiz. Bununla birlikte her yap-
tığı eylemi büyük bir ahlaki bilinçle donatan özü-
müze dönmemiz hepimizin faydasına olacaktır. 
Ahlaksız ticaret yaparak zengin olan kısa ömürlü 
toplumları örnek almayı bırakmalıyız. Onlar gibi 
olmayı tercih ettiğimizde, onlarla birlikte tarihin 
tozlu raflarında unutulup gideceğimizi bilmeliyiz. 
Milli ve manevi duygularla inşa edilmiş medeniye-
timizi hatırımızda tutarak bu ülkü ve bilinçle tek-
rar ayağa kalkmalıyız. Tarihimizin maddi ve mane-
vi unsurlarının yanında Kerim kitabımız Kur’an-ı 
doğru okumalıyız. Doğru bilgileri, doğru uygula-
malarla hayata geçirmeliyiz. Maneviyatımızı doğ-
ru temeller üzerine inşa edip, buna göre de maddi 
unsurları tanzim etmeliyiz. Hiçbir maddi çıkarı, 
varlığımızın yegâne sebebi olan maneviyatın önü-
ne geçirmemeliyiz. 

Yazımızın başından bu yana milli ve manevi un-
surlarla bezenmiş maddi bir yapı oluşturmamız 
gerektiğini anlatmaya çalıştık. Ticaretin iki büyük 
yetkin anlayışını örnek vererek kadim tarihimizi 
ana hatlarıyla incelemeye gayret gösterdik. Sade-
ce maddi çıkarların peşinden koşmamız halinde, 
dünya ve ahiret hayatımızın olumsuz etkileneceği-
ne değindik. Sözlerimizi dünya ve ahiret saadetine 
nasıl ulaşacağımızı bize hatırlatan şu Ayet-i Keri-
me ile bitirelim:

“De ki “Atalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eş-
leriniz, mensup olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz 
mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret 
ve beğendiğiniz evler eğer size Allah’tan, elçisin-
den ve onun yolunda mücadele (cihat) etmekten 
daha sevimli geliyorsa bekleyin, nasıl olsa Al-
lah’ın emri gelecektir. Allah, yoldan çıkan fasıklar 
topluluğunu yola getirmez.” (Tevbe 9/24) 5

5- Süleymaniye Vakfı Meali
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Cesaret timsali, vatan-
millet aşığı büyük asker, 
“Bakü Fatihi”, Türk Sa-
vunma Sanayisinin te-
melini atan mühendislik 
dehası NURİ KİLLİGİL.

1911-12 Yıllarında Lib-
ya’da İtalyanlara karşı 
savaşır. 1918 Senesin-
de henüz 29 yaşınday-
ken Kafkasya’da kur-
duğu “Kafkas İslam 
Ordusu”yla Rus, İngiliz 
ve Ermeni güçlerini yenerek Bakü’yü işgalden kur-
tarır.

Milli Mücadelede Erzu-
rum ve Kars’ta silah atöl-
yeleri kurar. Almanya’ya 
gider. Ordumuzun silah 
ve mühimmat ihtiyacının 
temini için çaba sarf eder. 
1925’te yurda dönen Nuri 
Paşa Atatürk tarafından 
Yarbay rütbesiyle emekli 
edilir. 1929’da İstiklal Ma-
dalyasıyla şereflendirilir.

1933’te İstanbul’da Türki-
ye’nin ilk özel savunma sa-

nayi şirketini kurar. Fakat emperyalizmin hedefin-
de olacağını bildiği için fayans, soba vs. üretimi adı 

Türkiye’nin İlk Özel Savunma Sanayi Şirketini Kuran:

M u s t a f a  T E M İ Z E R

Nuri Killigil

Cumhuriyetle birlikte 
ekonomik bağımsızlığın 
teminatı olarak kurulan 
fabrikalar zarar ediyor 

gerekçesiyle özelleştirme adı 
altında kimlerin etkisiyle birer 

birer kapatıldı?
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altında çalışmaya başlar. 500 İşçinin çalıştığı fabri-
kada tamamen yerli silah ve mühimmatlar üretir. 
Bunları Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra birçok 
devlete de satar. Çizimini bizzat kendisinin yapıp 
ürettiği ilk yerli ve milli tabancamız “Nuri Killigil 
Tabancası” o yıllarda dünyanın en iyi silahları ara-
sında gösterilir.

Bu başarılar elbette emperyalizmin gözünden 
kaçmaz. Yerli uşaklarının baskılardan dolayı fab-
rikasında silah üretmeyeceğini açıklasa da, gizlice 
üretime devam eder.

1949 yılında İsrail’le savaş halindeki Mısır’dan 
beş bin tabanca, Suriye’den de iki bin havan topu 
siparişi gelir. Bu defa da BM Güvenlik Konseyi Su-
riye ve Mısır’a silah ambargosu koyar. Fakat Paşa 
bu karara rağmen ambargoyu delerek sevkiyata 
devam eder. Birilerine göre Paşa “artık çizmeyi çok 
aşmıştır!” “İpi çekilmelidir”.

2 Mart 1949’da Sütlüce’deki fabrikada “fail-i meç-
hul” bir patlama olur. Nuri Killigil Paşa, mühendis 
ve işçileriyle, on binlerce top ve havan mermisiyle 
birlikte bir anda yok edilir. Ceset parçaları fabri-
kanın her yerine saçılır. Nuri Paşa’nın cesedine ait 
hiçbir şey bulunamaz ve sembolik olarak boş bir 
tabut defnedilir.

20 gün sonra cesedinin ana gövdesi Haliç’te su 
üzerine çıkınca bulunur. Ailesi cenaze namazının 
kılınmasını ister. Fakat emperyalizmin öfkesi onun 
cenazesine de tavır almıştır.

Kendi öz yurdunda 24 Mart 1949 tarihinde cena-
ze namazı kılınmadan, işçi arkadaşlarının yanına, 
Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği’ne defnedilir.

Böylece, uçak sanayisinin ardından savunma sa-
nayimiz de toprağa gömülmüş oldu. Allah’ın rah-
met ve mağfireti onların üzerine olsun…

Birilerine göre çizmeyi sadece milleti adına yerli 
uçak yapımında ilk adımları atan Nuri Demirağ ve 
Vecihi Hürkuş ve yerli silah sanayinin temellerini 
atmaya çalışan Nuri Killigil mi aşmıştı? 

Olaylar ABD-PKK ilişkisindeki rahatsızlığını dile 
getiren 32. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 
Eşref Bitlis’in 1993’de, ekibinde yer alan Rıdvan 
Özden ve Bahtiyar Aydın gibi bazı yüksek rütbe-
li askerlerin görevi başında öldürülmesi. ASEL-
SAN’da mikroelektronik güdüm ve elektro-optik 
grubu projelerinde çalışan 5 mühendisin 2006 ile 
2013 yılları arasında şüpheli bir şekilde hayatını 
kaybetmesi gibi ülke menfaatleri doğrultusunda 
önemli çalışmalar yapan ve projeleri olan vatan 
ve millet sevdalılarının şaibeli ölümleri gereğince 
araştırılıp sorgulandı mı? Davalar sonuçlandı mı?.. 

“İstikbal göklerdedir.” uyarısı, “Örettiğiniz kadar 
hürsünüz.” gerçeği bilindiği halde o günden bu 
güne ne yapıldı? Cumhuriyetle birlikte ekonomik 
bağımsızlığın teminatı olarak kurulan fabrikalar 
zarar ediyor gerekçesiyle özelleştirme adı altında 

kimlerin etkisiyle birer birer kapatıldı, üretime 
değil de tüketime yönelik ekonomik programlara 
ağırlık verildi? Neden ülke her alanda dışa bağımlı 
hale getirildi? Yıllardan beri yerlilikten, millilikten 
bahsedilmesine rağmen ülke neden hala dışa ba-
ğımlı? Ülke ekonomisi neden her geçen gün kötü-
ye gidiyor? ABD, Rusya, AB, Çin gibi emperyalist 
ülkelere bel bağlayarak hangi bağımsızlığımızı ko-
ruyacağız?.. İhanetlere neden engel olamıyoruz?..

İhanetleri ve tüm sorunlarımızı çözeriz! Sorunun 
kaynağını suçlayarak değil; sorgulayarak çözeriz! 
Hangi üst akılla yönetildiğimizi sorgulayarak çö-
zeriz!  

Hiçbir şey sebepsiz olmadığı gibi hiçbir problem 
de çözümsüz değildir. Problemlerimizin sebebi; işi 
ehline vermemektir. Geçmişten günümüze ülke 
yönetimine hakim olan siyasi zihniyettir. Problem-
ler, çözüm makamındakilerin ehliyetsiz ve liyakat-
sizliğinin sonucudur.

Çözüm; Mevcut siyasi anlayışı terk etmek. Eskile-
rin devamına, aynı siyasi anlayışta oldukları halde 
farklıymış gibi gözükenlere. Dindarlık, milli irade, 
milliyetçilik, halkçılık, demokratlık, cumhuriyetçi-
lik, gelecek, vefa, özgürlük ve barış söylemleriyle 
milleti ayrıştıranlara. Dün kara dediğine bugün ak 
diyenlere. Dün ak dediğine bugün kara diyenlere 
itibar etmemek. Doğruya doğru, yanlışa yanlış de-
mek. Doğruların yanında yer almaktır.

Elli yıldan beri doğrularından zerrece sapmayan, 
ülke meselelerine sürekli çözümler üretip iktidar 
ve muhalefeti uyaran, “ Milletim Uyan! Varlığın 
birliğin geleceğin tehlikede! çağrısında bulunan 
milli kadroların çağrısına kulak vermek. Milli mü-
cadele ruhuyla el ele gönül gönüle vermek. Yeni-
den teşkilatlanmak. Devleti ehliyetli gerçek milli 
kadrolara emanet etmek, hep birlikte ülkemizi 
Muhteşem Türkiye yapmaktır.

Unutmayalım.” İştirak etmediğimiz çilesini çek-
mediğimiz bir kurtuluş mümkün değildir.”

Milletimizin ve yöneticilerimizin uyanması ba-
siretle hareket etmesi (Yanılmadan gerçekleri gö-
rebilmesi, gelecekle ilgili sezgi, uyanıklık, anlayış, 
kavrayış ve vizyon sahibi olması) dilek temenni ve 
duasıyla…
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Namaz Arapça‘da salât/  bağ, ilgi, sürekli arkasında durulan şey vb. anlamlara 
gelir. Namaz kılan kişi Rabbi ile bağlantıda iletişimdedir yani! Peki, kılmayan ne 
olur? Allah ile iletişimi keser! Felakete bakınız! Beynamazlar sadece kendilerine 
değil, muhataplarına, topluma da büyük ölçüde tehlike arz ederler ama çok iyi 
bildiğimiz gibi beynamazlık pek önemsenmez, olağan bir basit günah görülür! 
Acaba öyle mi? Bu yazıda beynamazlığın sadece şahsın kendine değil başta 
Müslüman olmak üzere herkese büyük bir tehlike arz ettiği, ateistliğe benzediği, 
toplumsal bir sorun olduğu ve hatta şirke en yakın günah olduğu görülecektir! 
Çünkü namaz kılmaya kılmaya zaman zaman namazı önemsemez sözlere ve 
davranışlara Allah’ın ibadet edenlere iyi muamele yapmadığı vs. fikirlere ve hatta 
namaz Kur’an’da yoktur! Demeye kadar götürür! Onlara, “Sizi Sakar’a sürükleyen 
ne oldu?” diye sorarlar. Onlar da, “Biz namaz kılan kişiler değildik.” derler. (Müd-
dessir 72/73-74)

B i r e y s e l  v e  T o p l u m s a l  B i r  Y a r a

A h m e t  G Ö K Ç E

NAMAZSIZLIK
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Beynamazlarda her Müslümanın kolayca elde 
edemeyeceği meziyetler olabilir! Mesela çok cesur-
kahraman, haklıdan yana, iyi, yediren, hoş-sohbet, 
seçkin, zeki, görgülü, becerikli on parmağında on 
değil elli marifet, sosyal, sempatik, aranan, olma-
yınca merak edilen kimseler olabilirler. Bu has-
letlerine namaz kılmayı ilave etseler ne iyi olurdu 
ancak bir türlü namaza başlamamaları, başlasalar 
bile bir müddet sonra bırakmaları maalesef üzer-
lerinde sağlıksız bir psikoloji oluşturmuş ve onla-
rı kendilerine, Müslümana hatta topluma eziyet 
edici kişiler yapmıştır! Kim azgınlaşırsa ve dünya 
yaşayışını tercih ederse, o alevli ateş olacak onun 
konağı. (Naziat 79/37, 38, 39)

Neden namaz kılmazlar?
Beynamazlar, Müslümanların başlarına gelen be-

laları, perişanlıkları kusursuzca gözlemleyerek (ya-
sak/haram tecessüs yaparak Hucurat 49/12) onların 
bu hallerini kıldıkları namaza bağlarlar ve başarı-
lı, işleri yolunda olan kişilerin beynamaz; dinden-
dindarlıktan uzak kişiler olduğunu telkin ederler! 
Böylesi uzman bir gözlemci ve ilahi kanunları 
tespit edici nasıl olurlar şaşırmamak elde değildir 
öyle ki ilahi kanunları sorgularlar! Bu kadar kes-
kin zekâları vardır keşke bunu hakkıyla kılınan bir 
namaz ve okunan bir Kur’an’a kullansalardı ne iyi 
olurdu! Fakat Şeytanların avı olurlar kılmadıkları 
namazları sebebiyle! Kim Rahman’ın Zikri’nden 
(Kur’an’dan) yüz çevirirse, başına bir şeytan sara-
rız; o, onunla beraber olur.(Zuhruf 43/36) Şimdi de 
beynamazlığın kişiye olumsuz etkilerine bakalım!

Ahlaki gelişim
Beynamazlar çocuk yaşta edindikleri kötü ahlak-

larını devam ettirirler! Maddi meziyetleri, beceri-
leri, hayat standartları ilerlese de ahlâkî gelişimleri 
maddi yeme-içme, gezip tozma, eğlence işlerinde 
becerikli olmadan öteye geçmez! Ahlaki erdemleri 
beş yaşındaki çocuk seviyesindedir; yoktur! Kendi-
ni geliştiren ise umduğuna kavuşur ( A’lâ 87/14)

Zalimlik
Beynamazlar sert muamelelere korkunç zalima-

ne tepki gösterirler! Denilebilir ki asıl zalimler 
yani ateist zorbalar, tiranlar onların bu zalimlikleri 
karşısında şaşa kalırlar, alkış tutarlar üstelik mu-
hatapları kim olursa olsun fark etmez; anne, abla, 
abi, kardeş gibi en yakınlarına bile!

Saygısızlık
İyiliği engelleyen, saldırgan, günaha düşkün, say-

gısız, daha da ötesi şımarık olanları önemseme! 
(Kalem 68/12-13) Ayetleri izah eder beynamazların 
tavırlarını!

İtibara önem vermezler!
Ata- baba, seçkin bir sülalenin mensubu olmak 

beynamaz için önem teşkil etmez! Kendinden aşa-

ğı bir statü sahibi fakat namaz kılan biri ondan çok 
daha anlayışlı, kibar, saygılıdır Müslümana!

Boş laflara kulak verirler!
Âdi, ehl-i keyf, eyyamcı kişilerin değersiz yalan, 

abartılı haberlerine adamakıllı kulak verir beyna-
maz; Müslümanın ilgi çekici sohbetinden bile ra-
hatsız olurken! Namazsızlık ne kötü halet-i ruhiye 
sebebi değil mi? Onun için; “Boş ve yararsız şey-
lerden yüz çevirirler ( Mü’minûn 23/3) ayeti ile yani 
namaza hemen başlamak suretiyle yaşantılarına 
yön vermelidirler!

En dayanılmaz halleri!
Ağızları çok gevşektir denilebilir ki beynamaz-

lıktan sonra en tehlikeli kötü halleri budur; bir 
ortamda konuşulan lafları en söylemeyecek kişiye 
naklederler ve ara bozuculuk/koruculuk yaparlar! 
Beş yaşındaki kötü huylarını aynen devam ettirir-
ler demiştik! “Arkadan çekiştiren, kusur arayanla-
rın çekeceği var!” (Hümeze 104/1) Allah’a saygı ile 
namaz kılanların boş laftan yüz çevirdikleri de 
Mü’minûn 3. ayette açık seçik vurgulanıyor! Bu gü-
nahlarını fiile dökmek için gerçekte hiç sevmediği, 
amansız düşmanı olan yoldan çıkmış, hiç faydası 
olmayan insan şeytanları ile yakınlaşır da Şeytan 
da onu iyice sapıklığa/dalalete sürükler ( Nisa/30) 
kara bir batağa dalar beynamaz!

Sonuç

Konu iyice uzatılabilir ancak ayetler 
mucize olarak bize bildiriyor ki beyna-
mazlık, belirtilen kötü huyların  sebep-
lerindendir. Bu stresli olumsuz haller-
den tamamen kurtulmanın tek yolu 
Kur’an öğretimi-testi şeklinde olan 
bir namaz kılmaktır! (Ankebut 29/45) 
Müslüman için de onu yani bu ayeti 
başta akraba, eş-dost, konu-komşu vd. 
insanlara tebliğ yapmalıyız aksi takdir-
de bu kötü huyların kurbanı oluruz!
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YENİDEN İNSAN OLMAK

Allah insanı; erkeği ve 
kadını; Adem’le Havva’yı 
yarattı. İnsanı cennetine 
aldı. Kadına analık verdi 
ve cenneti ayaklarına ser-
di. Kadın toprağa dokun-
du ve toprak; bir başak 
tarlası, bir gül bahçesi, bir 
meyve ağacı olarak hayat 
buldu, işlenmemiş çorak 
topraklar yeşerdi, serpildi, 
insanoğluna hayat oldu. 

Yaşayan, üreyen, tüketen ve sıradan bir canlı 
olma  olgusunun dışında insanı insan yapan kutsal  
meziyetleri kendisinde topladı. İnsanlık;  merha-
meti, şefkati ve hoş görüyü ondan öğrendi.  Toplu-
mu oluşturan bireyin ilk eğitim yuvası onun kolları 
oldu.

Yaşayan, üreyen, tüketen ve sıradan bir canlı olma 
olgusunun dışında insanı insan yapan tüm kutsal 
meziyetleri kendisinde topladı. İnsanlık tarihi; 
merhameti, şefkati ve hoş görüyü ondan öğrendi. 

Medeni bir toplumu oluşturan her bir bireyin ilk 
eğitim yuvası onun kolları oldu. 
Bir başına; tüm karanlıkları, tüm 
sevgisizlikleri ve tüm yoksullukları 
kalbinin yüceliği, ellerinin bereke-
ti, sözlerinin aydınlığı ile derinlik-
lere gömdü.

Geçmişe dönüp baktığımızda; 
kah cepheye mermi taşıyan bir 
Anadolu kadını oldu, kah ayaklan-
malarda devrim bayraklarını kan 
revan içinde ön saflarda taşıyan… 
Kimi zaman fabrikalarda zorlu 
şartlar altında sessiz sedasız çalı-

şan, kimi zaman bilimin uğrunda geleceğe yorgun 
gözleri ile ışık tutan… 

Yüzyıllar sonra tüm insanlığın anayurdu olan bir 
kadının merhameti, şefkati, çağımızın karanlığın-
da boğulmaya, yok olmaya ve giderek bencilleşen 
bir toplum anlayışının karşısında gül misali solup, 
kurumaya, yapraklarını dökmeye yüz tutar hale 
geldi.

Neye inandığımızın veya ruhumuzun manevi 
derinliklerinde neye tapındığımızın hiçbir önemi 
olmadan, inanmamız ve kabul etmemiz gereken 

Kadın Kavramı

Bizi biz yapan 
olgularımızdan; 
merhametimizi, 
hoş görümüzü, 
duygularımızı, 

vicdanımızı 
kaybettiğimiz gün 

ne kalır geriye?

R a s i m  D A H İ L O Ğ L U
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yegâne bir gerçeklik vardır ki o da: Yeryüzünde ya-
şayan tüm canlıların birbirine emanet olarak yara-
tıldıklarıdır. Bizler bize emanet edilen tüm canlılar 
için mücadele etmek, savaşmak, haklarını savun-
mak ve koruma zorunluluğu altındayızdır. 

Aklımı kurcalayan ve savunduğum bu inanç kar-
şısında kafamın içinde George Orwell’in bir sözü 
parlayıverdi aniden: 

‘’Birbirimiz için mücadele etmeyi bıraktığımız an 
insanlığımızı kaybederiz.’’

İnsanın vicdani dürtülerini harekete geçiren, fikir 
ve düşünce dünyasında kıyametler koparan, salt 
gerçekliği yüzümüze tokat gibi çarpan vurucu bir 
söz.

Kafamın içinde yer edinen bu sözün karşısında 
gözlerimi, içinde yaşadığımız çağın gerçek dünya-
sına doğrulttuğumda görüyorum ki; İnsanlık tarihi 
var olduğu günden bu yana; en kirli, en gaddar, en 
bencil ve karanlığa gömülmeye yüz tutmuş tumtu-
raklı bir hayat ve yaşayış anlayışı ile karşı karşıya. 
Sanırım öyle bir zaman diliminin eşiğindeyiz ki: 
Kendi ideallerimiz, hedeflerimiz ve hayatımız dı-
şında hiçbir şey için ve hatta hiç kimse için müca-
dele etmiyoruz. Etmek istemiyoruz… 

Tüm benliğimizi saran bir kibrin ve egoizmin 
tutsağı olmuş gibi yaşıyoruz hepimiz. Bizler, kendi 
küçük dünyalarımıza çekilip, sessiz sedasız, toz-
pembe bir hayatın varlığına kendimizi inandırarak 
geçirdiğimiz her günün sonunda dışarıda, sokak 
köşelerinde birilerinin hayatı fütursuzca, büyük 
kıyametler ve yakarışlar ile son buluyor. Renkler 
soluyor, içi ışık dolu gözler kendi yarattığımız bu 
zalim dünyaya sessiz sedasız kapanıyor.

Yüzyıllar boyunca ilmek ilmek işlediğimiz insan-
lık olgusu ölmekte olan bir kadının dudakların-
dan dökülen ‘’ÖLMEK İSTEMİYORUM!’’ cümlesi 
altında ellerimizden kayıp gidiyor. Yalnızca solan 
gözleri, gülümsemeleri, renkli bir hayatı değil! Bu 
cümlenin karanlık gölgesi altında, sahip olduğu-
muz tüm; mirasımızı, benliğimizi, vicdani olguları-
mızı ve en önemlisi de insanlığımızı kaybediyoruz.

Bizi biz yapan olgularımızdan; merhametimizi, 
hoş görümüzü, duygularımızı, vicdanımızı kay-
bettiğimiz gün ne kalır geriye? Lüks evlerimiz, 
arabalarımız, havuzlu villalarımız, kabarık cüz-
danlarımız, takunyalarımız, telefonlarımız, ışıltılı 
kıyafetlerimiz…  

Parıltılı bir sahnenin üzerinde bize sunulan sahte 
bir oyun eşliğinde sahip olduğumuz tüm o; sahte 
mutluluklar ve yüksek itibar ürünleri olan maddi 
kaynaklarımızı bizden söküp aldıklarında, geriye 
bizden ne kalır? HİÇ BİR ŞEY… Kralları, impara-
torları, iş adamları, patronları, barbarları, katille-
ri, acımasızları ile birlikte boşluğun ve bir hiçliğin 
içinde savrulup duran, Carl Sagan’ın betimlediği 

gibi ‘’Soluk Mavi Nokta.’’ Zerreciklerin içerisinde 
bir toz zerresi yani…

Yalın bir çıplaklığın gerçekliği ile doğan insanoğ-
lu, en meziyetli ve asil kavramlarla donatıldığını 
unutup, çağımızda katledilen kadınların yakarış-
larına sessiz kaldığı sürece, üzülerek söylemek zo-
rundayım ki; aşağı ve bayağı bir yaratık olmaktan 
daha ileriye gidemez.

Konudan bağımsız, Türk edebiyatının güçlü ka-
lemlerinden biri olan Edip Aykut Çiçekli’nin ‘’Ye-
niden Müslüman Olmak’’ adlı bir yazısını oku-
muştum. Kendisi; yozlaşmaya yüz tutan, değerli 
bir manevi olgu üzerine, kaleminin ona verdiği 
yetkiye dayanarak, devrim niteliğinde fikir akımı-
na sahip bir üslupla, yeryüzünde egemen olmaya 
başlayan, saptırılmış ve yanlış yorumlanan, günü-
müz Müslümanlık anlayışı üzerine çarpıcı ve bir o 
kadar da yenilikçi bir üslupla eleştiriyordu insan-
ları. 

‘’Yeniden Müslüman Olmak…’’
Durup düşündüğüm zaman bu başlığın bir deva-

mı niteliğinde kafamın içinde ansızın bir salt baş-
lık beliriverdi. Sanırım kendimize doğrultmamız 
gereken ana felsefe böyle bir başlığın altında yatı-
yor olabilirdi. Yalın kimliğimize dönüp: ‘’Yeniden 
İnsan Olmak’’ için, -Ne yaptım? Ne yapacağım? Ne 
yapmalıyım?’’ diye sormamız gerekiyordu galiba…

İnsanlığımızı kaybetmemek için; bugün, tam da 
şuan da bir şeylere ‘’DUR!’’, diyebiliriz mesela...  

Birilerinin sesi olabilir, birileri için yeniden mü-
cadele edebiliriz. Çocuklar, hayvanlar, katledilen 
ormanlar ve önemlisi de  ‘’ARTIK ÖLMEK İSTE-
MEYEN KADINLAR’’ için, milli kültürel mira-
sımızı kuşanarak, bilginin ve erdemli inanç kav-
ramlarını süngü niyetine düşüncelerimize takarak, 
yeniden savaşabilmeliyiz ve hatta savaşmalıyız 
dostlar.

İnanın bana, ‘’Yeniden İnsan Olmak’’ sandığımız 
kadar; meziyetli ve zorlu bir süreç değil. İhtiyaç 
duyduğumuz tek şey; nereden geldiğimizi ve ne-
reye doğru gittiğimizi anımsayarak, kendimizi bu 
evrenin bir devi olarak görmek yerine, aslında bir 
toz kümesi içinde, soluk mavi bir nokta olacak ka-
dar basit canlılar olduğumuzu yeniden hatırlamak 
kadar basit. 

Tüm yaratılmışların bir yaradılış sebebi vardır ve 
hiçbir canlının hele ki bu meziyetli kavramlara sa-
hip bir insansa, kendi neslinde dişisine ‘’Kadınına’’ 
uyguladığı şiddet, onu; daha asil, daha güçlü, daha 
meziyetli kılmaz. 

‘’Bir kadın ölmek istemiyor!’’
‘’Bir kadın daha ölsün istemiyorum!’’
‘’Bir kadının daha ölmemesi için yeniden insan 

olmak, istiyorum!’’
Peki ya siz?
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Makedonya’da Batan Güneş*

Dergimizin yazarlarından, 50 yıllık dostum Mik-
dat Topçu’nun çok detaylı bir araştırma ve olayla-
rın geçtiği bölgeyi gezip gördükten sonra yazdığı 
romanı yayınlandı. Kitapta Makedonya’nın elimiz-
den çıkışı, I. Balkan Savaşı ve Balkan faciası anlatı-
lıyor. Kurgu ile gerçek iç içe. Hayal gibi gerçekler ve 
gerçek gibi hayaller... Okuyucuyu düşündürecek, 
tetkik ve araştırmaya sevk edecek bir eserle karşı 
karşıyayız.

Sade bir dil kullanılmakla birlikte, zabit, ku-
mandan, muallim, mülazım-ı evvel, kolağası vb. 
o günlerde kullanılan kelimelerin tercih edilmesi, 
dönemin dilini yansıtıyor. Genç okuyucuların, ara-
ma motorlarına müracaatı gerekecek. Ayrıca gös-
terilen ihtimamla yok denecek kadar az seviyeye 
indirilen tashih, rahat bir okuma sağlıyor.

Yazar, kitabın takdimine Alev Alatlı’dan bir alıntı 
ile başlıyor: “Tarihin romansız anlaşılamayacağını 
düşünüyorum. Tarih, tarihçilere bırakılamayacak 
kadar ciddi bir iştir.... Belki de hiç roman olmadığı 
için Osmanlıyı anlayamadık. Biz, Duyun-u Umu-
miyye’nin ne felaket olduğunu anlamadık, çünkü 
roman yoktu. Biz harf devrimini anlayamadık, ro-
man yoktu.”

Ne Batılılaşma maceramızı ne Osmanlı’nın yıkı-
lışını ne de devrimleri hala doğru anlayamadık. 
İnşallah daha fazla geç kalmayız.

İlinden İsyanı - 1903
Kitabın 42 sayfa tutan birinci bölümünde Bulgar 

VMRO teşkilatının (İç Makedonya Devrimci Ör-
gütü) kuruluşu ve 1903’te başlattığı İlinden İsyanı 
anlatılıyor. Bölümde o günlerin siyasi ortamına bir 
yolculuk yapıyorsunuz. Ayrıca “paylaşılamayacak 
güzellikte bir tabiata sahip olan Makedonya’nın” 
(s. 41) başta Manastır şehirlerini, dağlarını ve “su-
yunun bir damlası cennetten düşmüş ve böylece 
meydana gelmiş olduğuna inanılan Ohri Gölü’nü” 
(s. 17) hayal edebiliyorsunuz...

Manastır’ın Fethi
İkinci bölümde Rumeli’de nesilden nesile anlatı-

lan, destan gibi Manastır’ın fethini okuyoruz. XIV. 
yüzyılın sonlarında I. Murat’ın kumandanlarından 
Kara Timurtaş Paşa Manastır’ı kuşatır. Önce dire-
nen Kral, karşı koyamayacağını anlayınca bir hile 
düşünür: “... Kara Timurtaş Paşa’ya, seçtiği 38 genç 
ve güzel kızla çeşitli yiyecek ve içecekler gönderir.” 
Yiyecekleri askerine yediren Paşa, kızları o gece bir 

S a l i m  D E M İ R E Z E N
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çadırda misafir edip, ertesi gün getirdiklerinin on 
katı parası ile birlikte kaleye gönderir.

Çok etkilenen Manastır Kralı, kaleyi teslim eder. 
(1382) İzninizle burada zamana bir yolculuk yapa-
lım. Bu olaydan üç asır sonra, II. Viyana kuşatması 
günlerine gidelim. (1683) Sizlere ileride tanıtmayı 
planladığım “Ahmet Ağa’nın Viyana Kuşatması 
Günlüğü” (1) kitabına göz atalım. Viyana’nın ele 
geçirilen varoşlarındaki evlerin mahzenlerinde 
bulunan bütün içkileri, Yeniçeriler sabahlara ka-
dar içer. Kadınları, kızları hatta yazmaktan haya 
ettiğim daha fazlası ile ahlaksızlığın bin bir türlü-
sünü işlerler... Netice malum...

Yalnız Bir Adam: Sultan Abdülhamit!
İlinden İsyanı’ndan üç yıl sonra tekrar dağa çıkan 

Bulgar komitacıları, iyice gemi azıya almıştı: “...... 
baskın yaptıkları Türk köylerinde tek bir canlı bı-
rakmıyorlar, hepsini kurşuna diziyorlar, kadınları 
ve bebekleri fırınlara atıp yakıyorlardı. Çocukları 
götürüp vaftiz ediyorlardı.” (s. 77)

Rusya ve Avusturya devletlerinin desteklediği is-
yancılara karşı Abdülhamit Han yalnızdı: “... Sul-
tan’a kendi aydını ve zabiti muhalif olduğu gibi,.... 
Ermeniler, onlarla işbirliği içinde olan Yahudiler, 
Rumlar, Sırplar, Bulgarlar hatta İngiltere, Rusya 
gibi devletler de düşmandı....” (s. 76)

Ülkenin bütün meselelerini Abdülhamit’in istib-
dad (! ) yönetimine bağlamak, bütün muhaliflerin 
ortak izah tarzıydı. Ama gerçeklerle örtüşmüyor-
du: “... Osmanlı ülkesinde yüzyıllardır hiçbir müte-
fekkir, mutasavvıf, bilgin ve sanatkar yetişmemişti. 
Bunun sebebi ‘İstibdat’ yönetimi miydi? Rusya’da 
da istibdat vardı ama orada bir Dostoyevski çık-
mıştı. Suç ve Ceza yazılmıştı, Anna Karenina yazıl-
mıştı.” (s. 87)

Romanın düşünen, sorgulayan kahramanı mu-
allim Emin’in dilinden: “...Avrupalılar İspanya’da 
bir tane Arap bırakmadılar. Ve şimdi İspanyollar 
hiçbir milletin gölgesinde yaşamıyor... Türklerden 
başka bütün milletlere özel önem vermiş devleti-
miz. ‘Reaya’ demiş.” (s. 91) dönem aydınının kafa 
karışıklığı anlatılmış. Ancak İspanyolların Endü-
lüs’te uyguladığı mezalim, doğru bir uygulama 
olarak görülemez. Emperyalist Batı ülkelerinin uy-
guladığı asimile politikaları, birer kara leke olarak 
alınlarında hala duruyor.

“Top Arabası Çekicisi” Yörükler
Makedonya’daki Osmanlı hakimiyetinin son 

günleri anlatılırken, arada fetih günlerine de gidi-
liyor. Zaten nesilden nesile “o günler” anlatıla gel-
mektedir: “Ahmed Yesevi hazretleri, Sarı Saltuk’u: 
‘Var git. Leh diyarında Makedonya ve Dobruca’da 
Yedi krallık yerde nam ve şan sahibi ol’ diye gön-
derdi.” (s. 101)

Muallim Emin’in atalarının Manastır’a gelişi: 

“Dedebalci Köyü’ne Kanuni’nin 1562 yılında yaptı-
ğı Erdel Seferi sırasında gelmişlerdi... Kanuni bir 
kısım toprağı onlara

‘Tımar’ olarak vermişti. Ordunun geldiği zaman-
larda ‘Top arabası çekme’ görevleri vardı.” (s. 112)

Milletimizin halkı ve yöneticileri ile topyekun” 
fetih toplumu” olduğu günlerdeki toprak düzeni, 
bununla bağlantılı askeri düzen bozulmuş, tekno-
loji üstünlüğü Batı’ya geçmişti. Dini ve sosyal ha-
yat da farklı değildi.

Melamilik ve Bektaşilik
Fetih hareketlerinde çok önemli rol oynayan mü-

cahit dervişler artık yoktu: “... Mısır’dan yıllar önce 
gelip Manastır’da Melamilik dergahını kuran Mu-
hammed Nur-ül Arabi’nin meşrebini taşıyan şeyh-
lerin, Sarı Saltuk Baba’nın, Horasan Erenleri’nin 
yerini doldurması mümkün müydü?” (s. 122)

Bilindiği gibi Sabatayistler, iki tarikata sızdılar. 
Melamilik ve Bektaşilik! Melamilik tamamen din 
dışına çıkarıldı, Bektaşilik de iğdiş edildi. Özellikle 
takiyye yapmak, Sabatayistler ile Melamilerin or-
tak hareket tarzı olarak çok dikkat çekicidir.

İleride görüleceği üzere Siyonistler, bir yandan 
Masonlar vasıtasıyla İttihat ve Terakki yöneticile-
rini kontrol ederken; Sabatayistler vasıtasıyla da 
Rumeli’de en yaygın iki tarikatı kullanarak ordu ve 
halk üzerinde etkili olmuşlardır. Daha da vahimi: 
“Bir kısım zabitler Melami Dergahı’na gidiyordu. 
Melamiler siyasi bir ekol gibi davranıyorlar, ayrı 
bir siyasi emelin peşinden gidiyorlardı. Bu durum 
ordunun zayıflamasına sebep oluyordu.” (s. 210 - 
211)

İhtilale teşebbüs edip, kendi milletine kurşun sı-
kan Fetö’cü hainleri hatırlamak, tehlikeyi anlama-
mızı kolaylaştırır.

“Osmanlı Hürriyet Cemiyeti”
Makedonya’da dağa çıkan Bulgar ve Rum çeteleri 

ile yaptığı mücadeleden netice alamayacağı kana-
atine varan Bnb. Enver Bey, Selanik’teki “Osmanlı 
Hürriyet Cemiyeti”ne girmeye karar verir.

Posta ve Telgraf Başkatibi Talat Bey’in getirdiği 
gizli cemiyet binasına, gece yarısından çok sonra 
gözleri bağlı olarak, parola ile alınır. Cemiyetin ku-
rucusu olduğu söylenen Talat bey, dışarıda bekle-
tilir. Kitap ve silah (bıçak) üzerine, meşrutiyeti ve 
1876 Anayasası’nı yeniden getireceğine ve Cemi-
yet’e ihanet etmeyeceğine yemin ederek üye olur. 
(12 numaralı üye) Kendisinin gözü açıldığında, 
odadaki üç kişinin yüzleri kapalıdır. (12. 04. 1907) 
Teferruatını kitabın 10. bölümünde okuyabilir-
siniz. Altı ay sonra Mustafa Kemal, 322 no.’lu üye 
olarak kaydolup, iki yıl sonra ayrılacaktır.

Enver Bey ise gözü kapalı girdiği Cemiyet güdü-
mündeki yolculuğuna devam edecektir.
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İttihat ve Terakki Cemiyeti
Selanik’teki “Osmanlı Hürriyet Cemiyeti” ile 

Paris’te Ahmet Rıza ile Sabatayist Dr. Nazım 
Bey’in kurdukları “Osmanlı Terakki ve İttihat 
Cemiyeti”nin birleşmesi ile İttihat ve Terakki Ce-
miyeti kuruldu. (27.09.1907)

Romanın 11. bölümünde Dr. Nazım Bey’in Sela-
nik’te birleşmeyi gerçekleştirmesi ile öne çıkan li-
derler hakkında ilginç bilgileri okuyoruz: “....... bu 
Yahudi avukat da cemiyetin üyesi. Emanuel Kara-
so hem Makedonya Risorta Locası’nın kurucusu 
hem İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyesi! Hem 
Sultan Hamit’e düşman hem cemiyetin üyesi olan 
arkadaşları hakkında Sultan Hamit’e jurnal veren, 
arkadaşlarını şikayet eden bir adam! Hem Yahudi 
hem Mason hem Jöntürk! “ (s. 285)

Liste Dr. Nazım, Safarad Yahudilerinden eczacı 
Rafael Benuziyar, Talat Bey vd. ile devam ediyor...

Yalan Zinciri
Ekseriyeti yzb. ve bnb. rütbesinde olan subayları 

üyeleri arasına katan İttihat ve Terakki, yalan pro-
paganda ile işe koyulur.

09. 06. 1908 günü Rusya’nın Reval(2) şehrinde 
Rus Çarı II. Nikola ile İngiliz Kralı VII. Edward, 
güçlenen Almanya’ya karşı alacakları tedbirleri 
görüşürler. Reval Mülakatı olarak bilinen bu olay 
İttihatçıları yöneten karanlık güçler tarafından 
çarpıtılır.

Neue Freie Presse gazetesinde Reval’de Osmanlı 
Devleti’nin paylaşıldığına dair geniş bir haber ya-
pılır. Bnb. Enver Bey: “Arkadaşlar bu karar Osman-
lı’nın cenaze törenidir” (s. 295) diyerek, durumdan 
vazife çıkarmakta gecikmez!

Gizli mihraklar, yayınladıkları imzasız bir bildiri 
ile: “Cemiyetin uyanık olması ve hemen harekete 
geçmesi gerekmektedir.” (s. 298) talimatı verir. Pa-
ris’teki İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Merke-
zi’nden Başkan Ahmet Rıza imzasıyla: “(bildiriyi) 
Dikkate almayın” (s. 299) telgrafı gelir. Ancak En-
ver Bey, dizginleyemediği hırsı yüzünden bir iha-
nete alet olur!..

Bundan bir buçuk ay sonra Üsküp yakınlarındaki 
Firzovik’te yaşanan olayları istismar ve yönlendir-
mesi, İttihatçı yalan ve ihanetinin tipik örneklerin-
den bir başkasıdır.

Bölgedeki bir yabancı okulun yıl sonu eğlencesi-
ni protesto için toplanan Müslüman Arnavut halkı 
aldatılmış ve bu hareket, devlete isyan gibi göste-
rilmiştir. Kosova Valisi Mahmut Şevket Paşa, olayı 
takip için Miralay (alb.) Galip Bey’i görevlendirir. 
Cemiyet üyesi olan Galip Bey, efendilerine: “Ne 
yapalım?” diye sorduğunda: “Halkı dağıtmayın, 
silahlandırın. Halk Sultan Hamit’e karşı isyan etti 
haberini yayalım.” (s. 348) talimatını alır. Bir suba-
yın kendi komutanından değil de başka mihrak-
lardan emir aldığı zaman, ihanetin hangi boyut-

lara varacağını olayın devamında görüyoruz. Halk 
silahlandırılır, “ meclisin yeniden açılması” için S. 
Hamit’e telgraflar çekilir. Bu olayın teferruatı ile 
başka yalanları okuyacak, “Payitaht Abdülhamit” 
dizisindeki sahnelerin benzerleri ile karşılaşacak-
sınız.

Dağa Çıkma İhaneti
Genç subayların, O kitaba (Kur’anı Kerim) inan-

mayan, yüzleri maskeli adamların huzurunda et-
tikleri sadakat yemini kendilerine de devletimize 
de çok pahalıya mal olacaktır. Bir rezalete imza 
atarlar: “1908 yılı mayıs ayında İttihatçılar, yabancı 
ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları’na telgraf çekerek, 
yardım isterler.”(3)

Cemiyetin talimatı ile önce Yzb. Resneli Niyazi, 
arkasından Bnb. Enver ve Bnb. Ohrili Eyüp Sabri 
(Akgöl) dağa çıkarlar. Kışlalarının depolarından 
silah ve mühimmatları, kasalarından paraları ala-
rak, Bulgar çeteleri gibi dağa çıktılar!(4)

Cemiyet, Enver Bey’in eniştesi ve Selanik Merkez 
Kumandanı kurmay alb. Nazım Bey’in öldürül-
mesi kararını alır. Ve kararı Enver Bey’in onayına 
sunar. Enver Bey, onaylamakla kalmaz; eniştesinin 
evine giderek, suikasta yardımcı da olur. Cemiye-
tin fedailerinden Mustafa Necip, Nazım Bey’i ba-
cağından yaralar. (11. 06. 1908)

Bunun üzerine Enver Bey, Divan-ı Harb’e verilir 
ve İstanbul’a çağırılır. Ancak O, İstanbul’a gidip 
hesap vermek yerine devletine İsyanı tercih eder.

Önce Tikveş’te hazırladığı beyannameyi hal-
ka okur. (s. 318 - 319) Tuna ve Bosna vilayetlerinin 
kaybını anlatır. Haklı olarak, hükümetin yabancı 
memurların devlet dairelerine kontrol için getiril-
mesini eleştirir.

Ne yazıkki kendileri ordumuzu tamamen Alman 
subaylarının eline teslim edecek, on yıl içerisinde 
devleti “kuruluş devri sınırlarına” çekilmeye mah-
kum edeceklerdir!

Dağa çıkan üç subay da daha önce savaştıkları 
başta Bulgar VMRO, Sırp ve Rum çeteleri ile kar-
deş (!) olurlar. Enver, Gayrimüslim çetelerle “top-
rak kardeşi” olduklarını söyleyerek, kucaklaşır.

Kitabın 13. bölümünde gerçeklerle örtüşen te-
ferruatını okuyoruz. Sultan Abdülhamit, Arnavut 
olan Resneli Niyazi’nin üzerine devletine bağlı 
Arnavut Şemsi Paşa’yı gönderir. Ancak “Cemiyet’e 
gönüllü fedai yazılan zabitler”den (s. 333) Mülazım 
Atıf (Kamçıl) tarafından Manastır’da öldürülür. 
(s. 343) Devlet Şemsi Paşa’nın yerine Tatar Osman 
Paşa’yı tayin eder. Bnb. Eyüp Sabri ve Yzb. Resneli 
Niyazi komutasındaki askerler, Cemiyet’in talimatı 
ile Paşa’yı dağa kaldırır.

S. Hamit’in son çare olarak başvurduğu İzmir’den 
deniz yolu ile Selanik’e sevk ettiği 27 tabur asker de 
başta Dr. Nazım, İttihatçılar tarafından kandırıla-
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rak, isyancılara katılır. (s. 344 - 345)
Çaresiz kalan Sultan, 23. 07. 1908’de II. Meşruti-

yet’i ilan ederek, 93 Anayasası’nı yürürlüğe koyar. 
(s. 351) Asi subaylar ve Gayrimüslim Çeteler, dağ-
dan inerek kucaklaşır. Manastır valisi istifa eder. 
Daha önce Manastır Emniyet Müdürü Sami Bey 
de İttihatçı bir fedai tarafından öldürülmüştür. 
Devlet geleneğimizde olmayan siyasi cinayetler, 
artarak devam edecektir.

Manastır’daki III. ordu ve Edirne’deki II. ordu 
hatta bütün Makedonya İttihatçıların kontrolüne 
girer. İstanbul’a telgraf çeken Rumeli Genel Mü-
fettişi Hüseyin Hilmi Paşa, tek cümle ile durumu 
özetler: “Hünkarım, Makedonya’da benden başka 
herkes İttihatçı olmuş.” (s. 343)

Tikveş hükümet konağının balkonundan halka 
hitap eden Enver: “Hastayı tedavi ettik” (s. 352) der. 
En kıdemli isyancı olarak “Hürriyet Kahramanı” 
olmuştur.

Selanik’e davet edilen Bnb. Enver’i karşılayanlar 
arasında bulunan Yzb. (sonraları Paşa) Cemal Bey: 
“Sen artık bir Napolyon oldun Enver!” dediğinde: 
“Napolyon ikinci adamdır, ben ikinci adam ol-
mam!” karşılığını alır.

Böylesi Görülmedi!..
En büyük kutlama Selanik’te yapılır. Kalabalık-

lar: “Yaşasın Hürriyet!”, “Yaşasın Hürriyet Kahra-
manı Enver!”, “Kahrolsun İstibdat” diye bağırır. 
“...Selanik’te Türkçe, İbranice, Fransızca, Rumca 
nutuklar atılıyordu. Manastır şehir parkında 300 
zabit, askeri bandoya zorla FRANSIZ MİLLİ MAR-
ŞI’nı (La Marseilles) çaldırdı.” (s. 352)

Unutulmamalı ki: “Gavurun ekmeğini yiyen, ga-
vurun kılıcını sallar!”

Ekmeğin kaynağını Nizamettin Nazif ’ten oku-
yalım: “Avrupa’nın çeşitli memleketlerinde ‘hür-
riyetçiyiz’ diyerekten haftada, ayda bir kere avuç 
içi kadar bir gazete çıkartıp haftanın altı ve ayın 29 
gününü meyhanelerde geçiren İttihatçı komitelere 
de Sabahattinci komitelere de para veren gizli eller, 
Rus nihilistlerini besliyenlerin elleri değil miydi?” 
(5) Bu ellerin ele başısı Teodor Herzle, Paris’te bir 
gazetede: “ Bir tek plandan başka yol kalmamıştır. 
Sultana karşı bir kampanya açılmalı, sürgün edil-
miş prensler ve Jöntürkler kullanılmalıdır.” (s. 317) 
diye kendilerini açık ediyordu.

Geyik Muhabbeti
Resneli Niyazi, dağda bir geyik yavrusunu kendi-

ne alıştırmıştı. Dağdan “ Bu vahşi hayvan da hür-
riyeti seçti!” diyerek, geyikle birlikte indi. Geyik,” 
Rehber-i Hürriyet” idi. Kendi şapkasına da “Fedai-i 
Vatan” yazmıştı.

Bu geyik Manastır, Selanik’ten sonra İstanbul’da 
da sergilendi. Hatta bazı saray mensupları dahi 
görmeye geldiler. Basında, halk arasında bir “geyik 

muhabbeti”dir aldı yürüdü... Sonunda geyik, bir 
lokantada afiyetle yendi ama dilimize bir deyim 
hatıra kaldı: “ Geyik Muhabbeti!”

Bu kadar geyik muhabbeti kafi. Dileyenler “Hatı-
rat-ı Niyazi” (Resneli Niyazi Hatıratı) kitabını edi-
nerek, geyik muhabbetine devam edebilir...

“Ne Şehittir Ne Gazi...”
Ne devletine isyan eden subaylar ne de adına 

“fedai” denilen katiller maalesef hiç bir ceza al-
madı. Bunun istisnalarından birisi Resneli Niya-
zi’dir! Geyik muhabbeti ile hayli ünlenen Niyazi, 
zamanla İttihat Terakki yöneticilerini eleştirmeye 
başladı. Birinci Balkan Harbi sonunda bütün Ru-
meli toprakları kaybedildiğinden, Arnavutluk’tan 
İstanbul’a deniz yolu ile gelecekti. 17. 04. 1913 günü 
Avlonya limanında vapur beklerken çıkan bir kav-
gada kim vurduya gitti!.. Cemiyetin görevlendirdiği 
korumasının vurduğu da iddialar arasında. Niya-
zi’den durumuna cuk oturan bir deyim daha kaldı: 
“Ne şehittir ne gazi, pisi pisine gitti Niyazi...”

Cemiyetin en acımasız, cani fedaisi Yakup Cemil 
de yine İttihatçı yönetimi eleştirdiği için yargılandı 
ve kurşuna dizildi. Talat Paşa’nın az sayıdaki iyi iş-
lerinden birisidir!

Biraz gecikme ile de olsa, İmparatorluğun yıkılı-
şında çok önemli rol oynayan Dr. Nazım, hiç ilgisi 
olmadığı halde, “İzmir Suikastı’na karıştığı” iddi-
asıyla idam edildi! (1926) Maliyeci Cavit ve İsmail 
Canbulat da aynı kaderi paylaştılar... Kaderin cil-
vesi!

“Yığınakta Yapılan Hata”
Askerlikte “taarruzdan önce yığınakta yapılan 

hata, muharebenin sonuna kadar devam eder” 
şeklinde bir tespit vardır. İttihat ve Terakki’nin tıb-
biyede kurulan ilk nüvesi, teşkilatlanmada İtalyan 
Karbonari Mason Teşkilatı’nı örnek almıştı. Ve 
Emanuel Karaso ile irtibatları vardı. En güçlü gün-
lerinde bile arşivleri, adı geçen şahsın kurduğu, 
yine İtalyan masonluğuna bağlı Makedonya Ri-
zorta Locası’nda saklanıyordu. İktidarlarının son 
yıllarına kadar Merkez Komite üyelerini açıklama-
dılar, kongrelerini gizli yaptılar. Enver Bey hariç, 
üst düzey yönetimin tamamına yakını maalesef 
masondu.

Bitirirken
Kitabın 15 ve 16. bölümlerinde çok önemli geliş-

meleri okuyoruz. İttihat ve Terakki’nin 1908’de yö-
netimde etkin olmasıyla birlikte orduda hızlanan 
politize oluş. Alaylı ve mektepli subaylar arasındaki 
çekişmeler. (s. 362) Derviş Vahdeti, yayınladığı Vol-
kan gazetesi, İstanbul’da çıkan karışıklıklar... (s. 365 
- 366) Nihayet Hareket Ordusu’nun İstanbul’a ge-
lerek, Abdülhamit’i tahttan indirmesi. (13.04.1909)

Roman, dört Balkan ülkesinin birleşerek Osman-
lı’ya karşı başlattığı I. Balkan Savaşı ile bitiyor. (07. 
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10. 1912 - 30. 05. 1913) Makedonya’ da Güneş hazin 
bir şekilde batmıştır. Daha fazlasını: (93 Harbi son-
rasında) “Türklerin, ölülerini gömmeye, matem 
tutmaya bile zamanları kalmamıştı!” (s. 396) diyen 
Eski Zağra Müftüsü’nün hatıralarından okumalısı-
nız. (6)

Eğitimsiz gönüllülerin cepheye sürülmesi sonu-
cu yaşanan korkunç bir kayıp haberiyle bitirelim. 
(17. 11. 1912 günü Çatalca, Dağyenice Köyü’ndeki as-
kerlerimize) “Bir gece ani bir baskın yapan Bulgar 
ordusu,

Alaiye taburundaki 657 askeri uykuda iken süngü 
ile şehit etmişti.” (s. 410)

İttihatçılar, iktidara geldikten iki ay sonra Filis-
tin’e Yahudi göçü yasağını kaldırdı. Sonunda yak-
tılar, yıktılar ve kaçtılar!..

Not: İmparatorluğun yıkılışınına giden süreci, 
doğru kaynaklardan okumak isteyenlere: (Orhan 
Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, Pozitif Yayınevi, 
İst., 2020) kitabını tavsiye ederim.

Ancak SULTAN ABDÜLHAMİD’İN HATIRA-
LARI adı altında yayınlanan kitapları okumayın. 
Zira S. Abdülhamit, hatıra yazmamıştır. (7) 1970’li 

yıllarda Bab-ı Ali’de Türkan Şoray’a nasıl roman 
yazdırıldığına (Buruk Acı) şahit olmuştuk. - Bel-
ki bir vesile ile yazarız- Ancak Süleyman Nazif ’in 
başlattığı, vefat etmiş Sultan’a hatıra yazdırılması-
na pes doğrusu!.. (7)

*Mikdat Topçu, Makedonya’da Batan Güneş, Bo-
ğaziçi Yayınları, İst., 2020

1- Richard F. Kreutel, Ahmet Ağa’nın Viyana Kuşatması 
Günlüğü, Çev. E. Nermi Erendor, Epsilon Yay., İst., 2005

2- Reval: Şimdi Estonya’nın başkenti. Yeni adı: Tallinn

3- İlhan Bardakçı, İmparatorluğa Veda, Türk Edebiyatı 
Vakfı Yay., İst., 2008, s. 171 - 172

4 - Resneli Niyazi emrindeki 160 askerle, kışla cepha-
neliğinden adam başı iki tüfek, cephane ve kasadaki 
550 altını alarak dağa çıkar. Halktan katılımla bu sayı 
1000’leri bulur. Masrafl arını Emanuel Karaso, bir İtalyan 
bankasından aldığı kredi ile karşılar.

5 - Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Ordu ve Politika, 
Bedir Yay., İst., 1967, s. 72 - 73

6 - Hüseyin Raci Efendi, Zağra Müftüsünün Hatıraları, 
Haz.: M. Ertuğrul Düzdağ, İst., İz Yayıncılık

7 - Sultan Abdülhamid’in Hatıra Defteri Meselesi, Ali 
Birinci

Balkanlara yüzyıllarca önce gelip yerleşen Türklerin 
ataları, ruhlarının derinliğinden gelen büyük bir aşkla, 
Murat Hüdavendigâr’ı da şehit vererek, Î’la-yı Kelimetul-
lah için bu güzel toprakları vatan yapmıştı. Selanik’i, 
Manastır’ı, Üsküp’ü, Kosova’yı Anadolu’nun Konya’sı, 
Erzurum’u, Erzincan’ı, Sivas’ı gibi Türkleştirmişlerdi. 
Buraları Ötüken gibi Merv gibi düşünüyorlardı. Tuna 
Nehri’ni Sakarya, Kızılırmak gibi biliyorlardı. Ohri 
Gölü’nü, Issık Gölü gibi, Van Gölü gibi, Hotamış Gölü gibi 
biliyorlardı. Nesilden nesile anlatıla anlatıla gelen 
atalarının hatıraları, bu kadar yüzyıl geçmesine rağmen 
kafalarında, ruhlarında sanki hala tazeymiş gibi duruyor-
du. Bektaşî erenlerinin, Sarı Saltuk Baba, Piri Baba gibi 
erenlerin menkıbeleri hafızalarından silinmiyordu. 
Pelister Dağları, Babadağ onlarındı.

Buralar Türk yurdu idi. Burası Osmanlı 
Devleti idi. Onları Mohaç’a, Niğbolu 
Savaşı’na görevli olarak götüren devlet 
gücü hâlâ arkalarındaymış gibiydi. Onlara 
“Evlad-ı Fatihan” denmişti. “Oğuzbeyli 
Cemaati” denmişti. Onlar hâlâ yeni sefer-
ler için yeni görevler bekliyorlardı. Umut-
suzca bekliyorlardı.
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Gönüllü Bulgarlaşma

Son yıllarda 21 Şubat Uluslararası Anadili/Ana 
Dili Günü’nde Bulgaristan’da pek çok etkinlikler 
düzenleniyor. Sofya, Filibe gibi şehirlerde temsil-
ciliklerimizin davetine Türkçemize hâkim olan öğ-
renciler katılıyor. Bu yıl Covid19 nedeniyle internet 
ortamında gerçekleştirilen, şiir dinletilerini sevgi 
ile izlerken, anadilimiz ile ilgili bir travmatik tab-
loya da tanık olduk.

Etkinlikler elbette takdire şayandır. Ancak yılda 
bir kez önemli günlerde sahnelenen pembe tablo-
lar; anadilimizin sahada ka-
ranlıkta kaldığının, can çekiş-
tiğinin de göz ardı edilmesine 
neden olmaktadır.

Bulgaristan’da yapmış ol-
duğum “Nitel ve Olgubilim/
Fenomenoloji”ye dayalı ça-
lışmalarım Dil ve Psikoloji 
Bilimine, genç araştırmacıla-
ra ışık tutmakla birlikte; ço-
cukların şiir dinletisi önemli 
bir konuyu daha dikkatimize 
sunmaktadır. Çocukların şiir 
dinletisini dinlerken her iki 
dilin (Türkçe ve Bulgarca ) ses 
bilimlerini mukayese etme 
fırsatı yakaladık. Bu etkinliğin 
“Karşılaştırmalı Ses Bilgisine” örnek teşkil ettiğini 
görmekteyiz. Buna göre hangi çocuğun ailesinde 
Türkçe konuşulmadığını anlamak çok zor değildir. 
Anadiline hâkim olmayan çocukların fonetik alfa-

beden yoksun yani harflerin okunuşu; Türk çocu-
ğununki gibi değil, bir Bulgar çocuğunun okuması 
gibi olduğu, şive değil telâffuz sorunu ortaya çıktığı 
bir gerçektir.

Görünen o ki; Bulgaristan’da okullarda anayasal 
hak olan anadilimizi okumayan Türk öğrencileri, 
Eğitsel Fonetik Bilimine, bireylerin ses ile ilgili 
gelişimini izleyen, konuşmanın kolaylaşmasını 
sağlayan birime de ışık tutacaklardır. Bazı bölge-
lerdeki Öğretmenler, Türk dilini bölge şivesi ve 
Bulgarca aksanı ile konuştukları için öğrencilere 
de yansıtmaktadır.

Bugün yaşayan diller arasında en eski yazılı bel-
gelere sahip, en varsıl dil olan Türk dilimiz, Balkan 
coğrafyasının en yoğun Türk nüfusu olan Bulga-
ristan’da can çekişmektedir. Resmi dilimiz olan 
Bulgarca dili baskın, anadilimiz ise karanlıkta kal-
maktadır.

Kuzey Bulgaristan’ da pek çok bölgede yeni bir 
etnik model doğmuştur: “Anadili Bulgarca olan 
Türkler.” Bu travmatik tablo tehlikeyi ortaya koy-
makta, Güney Bulgaristan’da ise Türklerin kalesi 
olarak bilinen Kırcaali şehrinde anadilimiz okun-
mamakta, nüfus verilerine göre en çok Türk nüfu-
su olan şehir Filibe’ye bağlı tek bir köyde az sayıda 
öğrenci “anadili” okumaktadır.

Özellikle Kuzey Bulgaristan›da pek çok anne, 
nine çocuklarıyla, torunlarıyla Bulgarca konuş-
maktadır. Gençler kendini anadilinde ifade ede-

memekte ya da ifade et-
mekte zorlanmaktadırlar. 
Bulgaristan’da günümüz 
gençlerinin %1’ini oluş-
turan YTB bursu kazanıp 
ardından Bulgaristan’a 
dönmeyenler, 3 İmam Ha-
tip Lisesi’nden ve Yüksek 
İslâm Enstitüsü’nden me-
zun olan ve din görevlisi 
olarak çalışanlar, Türk di-
limizi ileri seviyede öğren-
miş oluyorlar.

Türkiye’de, 30 yıldır 
zorunlu asimilasyonu 
konuşanlar, bugün Bul-
garistan’da gönüllü asi-

milasyon, gönüllü Bulgarlaşma’nın anca farkına 
varabildiler. Anadili sorunu, sadece Bulgaristan 
Türklerinin değil, tüm Türk dünyasının sorunu-
dur.

Bugün yaşayan diller 
arasında en eski yazılı 

belgelere sahip, en varsıl 
dil olan Türk dilimiz, 
Balkan coğrafyasının 
en yoğun Türk nüfusu 

olan Bulgaristan’da can 
çekişmektedir. Resmi 

dilimiz olan Bulgarca dili 
baskın, anadilimiz ise 

karanlıkta kalmaktadır.

N e s r i n  S i p a h i  K I R A T L I
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A h m e t  Ç u v a l d ı z

ÇUVALDIZ

Evvet değerli okurlar, yazarınız Çuvaldız tam bir 
ay sonra sizlerle. Eee, günler, haftalar derken yeni 
yıldan da iki ayı eskittik, kaldı on ay. Geçen ayla-
rı boşa harcadığımız gibi kalanları da aynı şekilde 
harcarız. Dünü ve bugünü hoyratça harcanan bu 
milletten hiçbir ses çıkmadıktan sonra bugünden 
yarınları da harcarız kendimizi kurtarmak adına…

Yeni Türkiye!
Bir gün rüyamda bir düğüne gidiyorum. Düğün, 

kerpiçten örülmüş yüksek duvarları, ahşaptan iki 
kanatlı büyükçe kapısı olan konağın bahçesinde. 
Konağın kapısından içeriye giriyorum. 

Kapının sol tarafında bir seyyar satıcı arabasının 
üzerinde çeşit çeşit çerezler, şekerler, lokumlar ve 
çikolatalar. Aldığım bir tabağa, birkaç çeşit çerez, 
bir iki tane de çikolata koyup, boş bir masaya geçip 
hemen atıştırmaya başlıyorum çerezleri. 

Beş dakikada bitiyor çerezler. Elimi çikolatanın 
birine uzatıyorum. Kendi kendime, abur cubur 
çok yedin Ahmet, koy onları cebine, sonra yersin! 
diye telkin verip koyuyorum çikolataları cebime.

Daha çikolataları cebime koymuştum ki hanımın 
nazik sesiyle uyanıyorum, “kalk be adam, daha ne 
uyursun!” Gel de kalkma. Bende bir kızgınlık, bir 
kızgınlık. Tabi ki hanıma değil, kendime. Be adam, 
çikolataları da yeseydin ya diye hayıflanıyorum…

Eski Türkiye’de doğmuş ve büyümüş, ancak yeni 
Türkiye’yi(!) de görmek nasip olmuş şanslılardan 
biri olarak memlekette ne var ne yok diye akşam 
haberleri dinlemek için açıyorum televizyonu.

Ekranda “flaş!, flaş!, flaş!, sıcak gelişme!” spotları 
bir yanıp bir sönüyor ve derken haber sunucusu 
ekranda görünüyor. Evet, sayın seyirciler, Türkiye 
Ortadoğu’da artık bir figüran değil, Ortadoğu’da 
da geleceği Türkiye belirliyor! İşte ayrıntılar.

Başkan Erdoğan’ın yürütmekte olduğu Ortadoğu 
politikası artık meyvelerini vermeye başladı. Evet, 
Irak’tan sonra Suriye’yi bölmek ve bir Kürt devleti 
kurmak isteyen ABD’ye direnen Erdoğan bir planı 
daha bozdu. 

İşid’i bahane ederek bir taraftan PYD’yi bölgede 
kalıcı ve hâkim kılmaya, bir taraftan da petrolü ele 
geçirmeye çalışan ABD, Erdoğan’ın attığı adımlar 
sonucu bu planını ertelemek zorunda kaldı.

İşte bölgeden gelen son görüntüler. Her ne kadar 
Esat’ın zulmünden kurtulamamış olsalar da ABD 
ve koalisyon güçlerinin olası yıkımından kurtulan 
Suriyeliler evlerinde ve işinde. Yüzler hep gülüyor. 
Dillerde hep aynı sözler: İyi ki Türkiye var ve iyi ki 
Erdoğan var! 

Gerçekten çok çok haklılar. Reis, BOP’a eş başkan 
olup ABD’yi ve koalisyon üyelerini Suriye’ye davet 

etse, her yer bombalanıp şehirler enkaz yığınına 
döndürülse bu kadar insan ne yapacaktı? Tabii ki 
sınırımızı geçip ülkemize sığınacaktı… 

Şimdi bir düşünün, ülkemize sığınan milyonlar-
ca Suriyeli. Nerede ağırlanırlar, ne yedirir ve ne 
giydiririz? Sunucunun bu sorusunu düşünmeye 
başlamıştım ki küçük kızımın, “baba, yine uyuk-
lamaya, renkli rüyalar görmeye başladın, kalk, bir 
elini yüzünü yıka da kendine gel istersen” sesiyle 
uyandım. Çok kızdım, çok. Bu defa kendime değil, 
kızıma. 

Elime kumandayı alıp kanaldan kanala zıplarken 
birden Irak’ın ülkesindeki bütün terör unsurlarını 
ülke dışı ettiği, Türkiye için artık Irak kaynaklı bir 
tehdit kalmadığı yönünde bir haber gördüm. Artık 
jetlerimizin harekât yapmasına gerek kalmamıştı.

Ta başından ezmediğimiz yılan kuyruğundan da 
olsa ezilmişti. Oh be nihayet diye sevinip bir elimle 
yapıştım bir şeye. Meğer yapışarak çekiştirdiğim 
bizim iri kıyım Karaman’ın kuyruğu değil miymiş? 
Pençe darbeleri uyanmama yetti de arttı bile. 

Allah’tan ufak bir iki çizikle kurtardım. Ve hemen 
tekrar başladım zıplamaya. İşte haber bu dedirten 
bir haberle karşılaştım. Çin’e Uygurlara sağladığı 
imkanlar sebebiyle aşı gönderdiğimiz söyleniyor. 

Hemen telefona sarılıp, eski adı Hıfzısıhha olan 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu arıyorum, “doğru 
mu?” diye. Telefondaki kişi “evet” deyince, öyle bir 
seviniyorum ki sormayın. Ama ilave ediyor: Evet, 
1930’larda gönderiyorduk, şimdi ise maalesef…

Çalan telefonun sesiyle uyanıyorum bu defa. Abi, 
duydun mu? Aşılar karşılığında suçluların iadesi 
anlaşmasının onaylanmasını istiyormuş Çin, bize 
sığınan Uygurları suçlu gösterip geri almak için.

Arayan kardeşimmiş. Yok, hiç olur mu öyle şey, 
vermeyiz herhalde diye rahatlatmaya çalışıyorum 
onu. Ancak içimi de yoksa verirler mi acaba? diye 
kuşkusu yakıyor, ikili ilişkileri ülke menfaatlerine 
değil de sırf ticarete indirgeyen bir iktidar varken. 

İyi bir habere rastlarım diye tekrar başlıyorum 
kanalları karıştırmaya. Erdoğan’ın Putin’i arayıp, 
“bak Putin, sen bu Karabağ işine karışma, sahada 
Azeri kardeşlerimiz işi hallediyor zaten, masayı da 
bana bırak” dediğini duyuyorum birden.

Hemen nasıl yani diye kanal değiştirmekten vaz 
geçtim. Peki öyleyse, yaşananlar bir hayal, önceki 
sayıda yazdıklarım bir hayal ürünü müydü? diye 
kendimden şüphe ediyorum. 

Bu sırada üzerime bir ağırlık çökmeye ve sonra 
pürtüklü ıslak bir dil yüzümü yalamaya başladı. 
Ne oluyor yahu diye telaşla açtım gözümü, bu gü-
zelim haberle benim arama hangi kara kedi giriyor 
diye. Meğer bu kara kedi bizim azman Karaoğlan 
değil miymiş?

Kızım söylediğinde kalkmamıştım ama kara kedi 
yalayınca kalkıp elimi yüzümü bir güzel yıkadım. 
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Tekrar geçtim TV’nin başına. Ve aldım kumandayı 
başladım hızla tekrar kanal kanal zıplamaya.

S-400’ler lafını duyunca frene bastım. Yine de iki 
kanal ileri gitmişim, hemen geri aldım. Başka bir 
kanalda Putin’e sen bu işe karışma diyen Erdoğan 
bu defa “şahsım, dostum Putin’le anlaştı, sen bu işe 
karışma Sam Amca” diye ABD’ye posta koyuyor.

Kimse uyandırmadan bu sefer kendim uyandım. 
Hanım baakk, Reis ABD’ye kafa tutuyor, S-400’leri 
aldık, hem üreteceğiz, hem kullanacağız da diyor” 
sen ne diyorsun dedim.

Ben bir şey demiyorum, amma Savunma Bakanı 
“S-400’lere Girit Modeli uygulayalım” diyor. Bu ne 
demek? diyorum. Sakla samanı gelir zamanı her 
halde, ben ne bileyim eşim bilir diyeceğim amma 
o da bilmiyor, bir de kalkmış dergide yazı yazıyor…

Kalktım, bir hışımla geçtim bilgisayarın başına, 
girdim internete “Girit modeli de ne?” diye yazdım. 
Efendiimm, bir zamanlar Kıbrıs Rumları S-300’leri 
almış. Almış amma hem biz ve hem de NATO karşı 
çıkınca götürüp Girit’te bir depoya tıkıvermişler.

Yahu S-400’leri aldığımızda Reis dememiş miydi 
“o iş bitti” diye? O iş, o zaman bittiyse şimdi Girit 
Modeli ne demek? Peki, Girit Modeli son mu ola-
cak yoksa daha sonra başka modeller de mi çıka-
cak?

Artık Girit Modeli mi olur yoksa Tirit Modeli mi 
onu yakında görürüz. Tirit Modeli ne mi? derseniz, 
açıklayayım. Mevcut radarlarıyla S-400’ler ancak 
400 km mesafeye kadar kullanılabiliniyor. 

Daha uzak mesafeler için farklı sistemler gerek. 
Bu sistemler bizde var, amma o sistemler NATO’ya 
entegre. NATO ise No diyor, başka bir şey demiyor. 
Sizin anlayacağınız S-400’leri istesek de hiç mi hiç 
kullanamayacağız. Geriye tiridine banmak kalıyor 
ki Tirit Modeli işte budur. 

Tekrar aldım elime kumandayı, kaldığım yerden 
devam ettim zıplamaya. Hanım, ufak kediye zıp zıp 
diyorsun amma asıl zıp zıp sensin, kumandanın 
pilini bitireceksin, ikide bir zıplayıp durma! Hem 
bir kanalda karar kılmazsın hem de beş dakikaya 
kalmadan uyursun, bari git yatakta uyu diye emir 
buyurunca kumandayı hanıma teslim edip geçtim 
yatak odasına.

Hanım yatıp uyuyacağımı zannetsin, ben açtım 
yatak odasındaki tüplü TV’yi. Başımın altına bir 
iki yastık koyup iki seksen uzandım halının üstüne 
ve bastım TV kumandasının düğmesine.

O anda açılan kanalda bir haber: Sayın seyirciler, 
Yunanistan Türkiye’den sınırı geçen mültecileri 
ülkesine kabul etmeye ve kamplara yerleştirmeye 
devam ediyor. Yunan dışişleri sözcüsü ülkelerine 
kabul ettikleri mültecilerin sayısı hakkında günlük 
olarak Türkiye’yi bilgilendirdiklerini ifade etti.

Duyduklarıma inanamadım. Yahu bunlar bizimle 
hep papazdı ne zaman imana geldiler diye kendi-

mi yokladım. “En iyisi diğer kanallara da bir baka-
yım, doğru mu” diye deyip sonraki kanala geçtim.

Yunanistan Batı Trakya’da yeni Türk okullarının 
açılışına, yeni yapılacak müftülük binasının temel 
atma törenine Başkanı davet etti. Bir süre önce ya-
saklanan Türkçe artık soydaşlarımız tarafından 
serbestçe konuşulacak.

Yunanistan’la aramız düzelmiş. Nereden nereye 
diye düşünürken kendimi Ege’de sınırlarımıza son 
dahil ettiğimiz Yunan anakarasına oldukça yakın 
adaların birinde, sahilde buluyorum birden. 

Ayakkabı ve çoraplarımı çıkartıp, pantolonumun 
paçalarını dizime kadar sıyırıp oturuyorum ince 
kumların üzerine, uzatıyorum ayaklarımı denize. 
Gemiler yığılıyor etrafımda. Kaptanlar, beyefendi 
ayaklarını çeksen de geçsek diye yalvarıyor.

Derken ayağıma şiddetli bir tekme yiyorum. Ne 
oluyor diye uyandığımda hanım başıma dikilmiş: 
Hani buraya yatmaya geldiydin, yatağa değil yine 
TV’nin karşına yatmışsın. Rüyanda ne gördün de 
sırıtıp duruyorsun, söyle bakayım Ahmet Beyy?

Yahu kırk yılın başı şöyle deniz kenarına gitmiş, 
ayaklarımı da denize uzatmışım. Ayaklarım geçiş 
yollarını kapattığından adamlar tam bana yalvar 
yakar olmuşlardı ki sen gelip uyandırdın.

Seni asıl uyandırması gereken bu haber olmalı. 
Bak ne söylüyor sunucu diye TV’yi işaret edince 
döndüm TV’ye: İşgal edilen Türk adaları nede-
niyle Ege’de ayakları suya sokmak imkânsız hale 
geldi.

Ne yapalım, biz de ayaklarımızı denize sokmayız, 
kıyamet kopmaz ya. Kopmuyor da. Hem kopmuş 
olsa Reis konuşabilir miydi? Gelin bir sivil anayasa 
yapalım diyor. Yapmasına yapalım da uymadıktan 
sonra askeri veya sivil ne fark eder? deyip geçtim 
başka bir kanala. Reis konuşuyor: 

“2023 yılının sonunda ateşleyeceğimiz millî ve 
özgün hibrit roketimiz ile aya ulaşarak sert(!) iniş 
gerçekleştireceğiz. 2028’de ikinci aşamada ise aya 
yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da 
tamamladığımızda ayda bilimsel faaliyetler yapan 
sayılı ülkelerden biri olacağız! 2028 yılında eller 
aya biz yaya sözünü de kaldırıp atacağız inşallah!” 
Neee diye yerimden fırlayıp, koştum mutfağa. 

Yahu hanım, ben mi çok uyudum, yoksa bunadım 
mı? Biz ne zaman roket yaptık da aya gidiyoruz? 
diye sorunca, aya giden yok, amma istersen sen bir 
git, görmediğin bir ay kalmıştı diye kapattı çenemi.

Bir uyuyup bir uyanınca kafam allak bullak oldu, 
amma bir şeyi de artık iyice anladım. Uyursan her 
şey güllük gülistanlık, uyanırsan her şey kap kara, 
adeta karabasan. Ben niye bu milletin uyuduğunu 
şimdi anladım. Uyuyup çerezler yemek, toz pembe 
rüyalar görmek varken uyanıp da niye üzülesin ki.
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Allah’ın Övgüsüne Nail Olmak
H ü s e y i n  T O P T A Ş

Allah (cc) buyuruyor:

“Allah’a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan 
ve “Ben Müslümanlardanım” diyenden daha gü-
zel sözlü kim vardır?”  (Fussilet 41/33)

“Allah’a çağırmak” tan maksat, insanları tevhid 
inancına ve Allah’a itaate davet etmektir. Bazı mü-
fessirler, burada özellikle Hz. Peygamber’in övül-
düğünü belirtmişlerdir. Hz. Peygamber Allah’a 
davet eden ve Allah’ın iradesine uygun güzel işler 
yapan ilk Müslüman olduğundan ayetteki övgü-
nün öncelikle onunla ilgili olduğu muhakkaktır. 
Aynı zamanda ayetin, Rasulullah’ın (sav) yolunu 
izleyen her Müslümanı, İslam’ın mesajlarının tüm 
insanlığa ulaşması ve yaşanması için gayret göste-
ren herkesi kapsadığını da kabul etmek gerekir. Al-
lah’a davet; peygamberlerin ve peygamberin izin-
den gidenlerin takip ettiği bir yoldur. “De ki: ‘İşte bu 

Ayet, kendisini İslâmî 
kimlikle tanıtan kimsenin 

bu kimliğe yaraşır bir hayat 
yaşamasının, salih amel 

sahibi olmasının, insanları her 
şeyden önce güzel ahlâk ve 
örnek davranışlarla İslâm’a 
kazandırmaya çalışmasının 
önemine ve gerekliliğine de 
dikkat çekmektedir. İman 
sahibi olmak bir iddia ise 

iddianın ispatı da amellerdir.
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benim yolumdur. Ben Allah’a bir basiret üzere davet 
ediyorum. Ben de bana tabi olanlar da böyleyiz.” (Yu-
nus 12/108) ayetinde buyurulduğu gibi, bu ayet de 
başta peygamber olmak üzere onun izinden giden 
ve basiret ile Allah’a davet edenlerin hepsini kap-
samaktadır.

“Allah’a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve 
“Ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü 
kim vardır?”  (Fussilet 41/33) ayetinin nüzul sebebi 
özel olsa bile günümüze de bir mesajının olduğu 
dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Yüce kitabımız 
kıyamete kadar baki kalacağına göre bu ayet günü-
müze de çağlar ötesine de mesajını vermekte; han-
gi dönemde olursa olsun Allaha çağıranın, dine ve 
dünyaya hayırlı iş yapanın, Müslümanlığını ilan 
edip Müslümanca yaşayanın güzel olduğunu ha-
ber vermektedir.

Ayet, kendisini İslâmî kimlikle tanıtan kimsenin 
bu kimliğe yaraşır bir hayat yaşamasının, salih 
amel sahibi olmasının, insanları her şeyden önce 
güzel ahlâk ve örnek davranışlarla İslâm’a kazan-
dırmaya çalışmasının önemine ve gerekliliğine de 
dikkat çekmektedir. İman sahibi olmak bir iddia 
ise iddianın ispatı da amellerdir. İmanını ameli ile 
yaşayan her mümin Rabbimizin “daha güzel sözlü” 
övgüsüne hak kazanmış olacaktır.

Allah’a iman eden ve Peygamberin yolunu ta-
kip eden her dava adamı Allah’ın bu övgüsünü 
hak edebilir. Bunun için; Allaha davet kuru bir 
laftan ibaret olmamalıdır. Davetçi yaptığı davetin 
gereklerini yerine getiren, sözü ile ameli birbiri 
ile uyum halinde olandır. Davet yalnızca iman et-
meyenleri imana davet faaliyeti gibi dar bir alana 
hasredilmemelidir. Davete iman etmeyenler ka-
dar iman edenlerin de ihtiyacı vardır. Müminleri 
Müslümanca yaşamaya davet etmek de bu mana-
ya dahildir. Allah Rasulü (sav) ashabına, siz iman 
ettiniz imanınızı nasıl yaşayacağınızı biliyorsunuz 
diyerek onları kendi hallerine bırakmamış ayet-
ler nazil olduğu zaman ayetlerle, ayetlerin nazil 
olmadığı zamanlarda da nebevi bir metotla onla-
ra davetini yaparak İslami bir şahsiyet modelinin 
inşasını sağlamıştır. İmanı kuru bir söz olmaktan 
çıkarmış, inanan kişinin imanını hayata yansıtan 
eyleme dönüştüren canlı dinamik aksiyon adamı 
haline getirmiştir.  

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu 
ilan edene, o sözün yüklediği bir sorumluluk var-
dır. Kelime-i tevhid ile birlikte eski alışkanlıklar, 
eski yaşantılar bırakılarak yeni bir inancın inkılabı 
başlar.  Bu inkılabın amellere ve düşünce yapısına 
yansıyan etkileri vardır. Bu inkılaba hazır olanlar 
kelime-i şehadet ile İslam dairesine girdiklerinden 
hayatlarına yeniden bir format çekerek imanın 
tüm izlerini yaşantılarına yansıtmışlardır. Bu inkı-
labdır ki onları Allah’ın övgüsüne mazhar kılmış-
tır. 

Asr suresinde iman etmek, salih amel işlemek, 
hakkı ve sabrı tavsiye etmek insanı hüsrandan 
kurtaracak formül olarak verilmiştir. Hüsrandan 
kurtuluş için bunlardan birini yapmak yeterli gö-
rülmemiş, iman ile birlikte salih amel ve hakkın 
tavsiye edilmesi gerektiği birlikte belirtilmiştir. Bu 
faaliyet de bir nevi Allah’ın övgüsüne mazhar ol-
mayı hak edecek davettir.

İyiliği emretmek kötülükten sakındırmak

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötü-
lükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kur-
tuluşa erenler onlardır.” (Al-i İmrân  3/104)

Rasulullah (SAV) buyuruyor: “Nefsim yed-i kud-
retinde olan Allah’a yemin ederim ki, ya ma’rufu 
emr ve münkerden nehyedersiniz, yahut Allahu 
Teala size azap gönderir. Sonra Allah’a yalvarırsı-
nız, lakin duanız kabul edilmez.”  (Tirmizi) 

“Bir kötülük gören kişi, eli ile değiştirmeye gücü 
yetiyorsa onu el ile değiştirsin. Buna gücü yetmez 
ise dili il değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi 
ile (o kötülüğe) tavır koysun, (onu hoş görmesin). 
Ve bu da imanın asgari gereğidir.” (Ebu Davud)

“Aralarında günahlar işlenip durduğu halde bu 
günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları en-
gellemeye muktedir iken bunu yapmayan toplu-
luğun hepsine birden Yüce Allah azap verir” (İbn 
Hanbel)

“Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın! 
Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar 
vermez.” (Maide 5/105) mealindeki ayetten “iyiliği 
emretme ve kötülüklerden sakındırma”nın bir görev 
olmadığı manasını çıkarmak yanlıştır.

Zamanla bazı Müslümanların bu âyeti, neme la-
zımcı bir anlayışa kapı aralayacak şekilde yorum-
lamaya başladıklarını görünce, Hz. Ebû Bekir (ra) 
onları uyarıp özetle şunları söylemiştir:

“Siz bu âyeti gayesinin dışına taşırıyor ve yanlış yo-
rumluyorsunuz. Ben Resûllah (asv)’ın ‘İnsanlar bir 
kötülüğü görüp de onu engellemezlerse, Allah’ın onla-
ra genel bir azap göndermesi yakındır.’ buyurduğunu 
duydum.” (Tirmizî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce)

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde ve Peygamber 
efendimizden rivayet edilen hadis-i şeriflerden öğ-
reniyoruz ki davet, iman etmeyenlere olduğu kadar 
iman edenlere de yapılmalıdır. Davet, İman etme-
yenlere Müslüman olmaları için, Müslüman olan-
ların da İslam’ın gereklerinin doğru anlaşılması ve 
yaşanması için yapılır. 

Amellerimiz ve sözlerimiz Rabbimizin övgüsüne 
nail olmayı hak eden bir durumda mıdır sualini 
kendimize sorarak bu övgüye layık olmak için ha-
yatımızda yepyeni bir inkılap başlatmalıyız. 
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G ö k m e n  K A H R A M A N

İnsanın sorumluluklarından birisi hatta en 
önemlisi kendine karşı olanlardır. Fakat ailemize, 
topluma, çevremize karşı sorumluluklarımız kü-
çük yaşlardan itibaren öğretildiği 
halde kendimize karşı olanlar üze-
rinde pek durulmuyor. Bu sorum-
luluklarımızdan ya da kendimize 
bakmaktan söz edilince daha çok 
beden sağlığımıza veya dış görü-
nüşümüze dikkat etmek anlaşı-
lıyor. Maddi varlığımızı yani be-
denimizi, sağlığımızı korumakla 
yükümlüyüz elbette. Ancak insan, 
et ve kemikten ibaret olmadığına 
göre sorumluluklarımız da bun-
larla sınırlı olamaz.  Hem bedensel 
hem ruhsal anlamda kendimize iyi 
bakmak, bizi “insan” yapan yönle-
rimizi geliştirmek hayatımızın en 
önemli görevi.

Ne güzel söylemiş büyüklerimiz: Kendine fayda-
sı olmayanın başkasına da faydası olmaz. Faydalı 
olmaya, İyilik yapmaya, yardım etmeye önce en 
yakınlarımızdan başlarız. Peki insanın en yakı-
nı kendisi değil midir? Acaba kendimize de ye-
teri kadar iyiliğimiz dokunuyor mu? Hayatımızı 
anlamlı hale getirecek, bizi geliştirecek, ruhsal 

anlamda besleyecek şeylerin peşinden koşuyor 
muyuz?  Diğer insanlara saygı duymak, sevmek, 
haklarını gözetmek, hatalarını aff etmek, duygu ve 

düşüncelerini önemsemek ko-
nularında gösterdiğimiz hassa-
siyeti kendimiz için gösteriyor 
muyuz? Bu soruların cevapları 
kendimize karşı sorumluluk-
larımızı genel hatlarıyla orta-
ya koyuyor. Güçlü yanlarımızı 
fark edip potansiyelimizi en iyi 
şekilde kullanmaya çalışmak, 
kendimizi geliştirmek için çaba 
harcamak, duygu ve düşüncele-
rimizi önemsemek, haklarımızı 
korumak, başkalarını suçlamak 
yerine sorunlarımızın çözümü 
için adım atmak, öz saygı ve öz 
şefkat geliştirebilmek bu so-

rumluluklardan bazıları.

Maalesef kendimize karşı sorumluluklarımız 
konusunda biraz sorumsuz davranıyoruz galiba.  
Örneğin; iç sesimizden değil de diğer insanlardan 
takdir sözleri duyduğumuzda, olumlu tepkiler 
aldığımızda parlıyor gözlerimiz. İlgiye, sevgiye, 
onaylanmaya olan ihtiyaçlarımızı birileri fark et-
sin, gidersin diye bekliyoruz. Sıklıkla hatalarımıza, 

KENDİNE İYİ BAK

n g r k a h r a m a n @ g m a i l . c o m

Aslında 
kendimize karşı 

sorumluluklarımız 
içinde en önemlileri 
duygu dünyamıza 

ilişkin olanlar. Çünkü 
kendi kalbi ile barışık 
olmayan birinin diğer 
sorunlarını çözmesi 

pek mümkün 
görünmüyor.
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H i k a y e  A l ı n t ı d ı r

Hindistan’da bir sucu, boynuna astığı uzun 
bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla 
su taşırmış. Sağlam olan kova her seferinde 
ırmaktan efendisinin evine ulaşan uzun yolu 
dolu olarak tamamlarken, çatlak kova içine 
konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabilir-
miş. Bu durum iki yıl boyunca her gün böyle 
devam etmiş. Sucu her seferinde efendisinin 
evine 1,5 kova su götürebilmiş.

Sağlam kova başarısından gurur duyarken, 
zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını 
yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyu-
yormuş. İki yılın sonunda bir gün çatlak kova 
ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş:

“İki yıldır çatlağımdan su sızdırdığımdan do-
layı görevimin yarısını yerine getirebildiğim 
için kendimden utanıyor ve senden özür dili-
yorum.” demiş.

Sucu şöyle demiş:

“Patronun evine dönerken yolun kenarında-
ki çiçekleri fark etmeni istiyorum.”

Gerçekten de tepeyi tırmanırken patikanın 
bir kenarındaki yabani çiçekleri ısıtan güneşi 
görmüş. Fakat yolun sonunda yine suyunun 
yarısını kaybettiği için kendini kötü hissetmiş 
ve yine sucudan özür dilemiş. Sucu kovaya 
sormuş:

“Yolun sadece senin tarafında çiçekler ol-
duğunu ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek 
olmadığını fark ettin mi? Bunun sebebi sen-
sin. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim 
ve her gün biz ırmaktan dönerken sen onları 
suladın. İki yıldır ben bu güzel çiçekleri topla-
yıp onlarla patronun sofrasını süsledim. Sen 
böyle olmasaydın, o evinde bu güzellikleri 
yaşamayacaktı.”

Farkında mısınız? Hepimiz çatlak kovalarız. 
Eksiğimizle noksanımızla değerliyiz.

ÇATLAK KOVA

suçluluk duygularımıza, pişmanlıklarımıza odak-
lanıyoruz. Aslında kendimize karşı sorumlulukla-
rımız içinde en önemlileri duygu dünyamıza iliş-
kin olanlar. Çünkü kendi kalbi ile barışık olmayan 
birinin diğer sorunlarını çözmesi pek mümkün 
görünmüyor. Sevmediğimiz bir insanla yol alama-
dığımız gibi kendimizi sevmediğimizde de yarım 
kalıyor bir şeyler. Değişmek ve gelişmek için gerek-
li olan içsel motivasyonu, kendimize saygı duymak 
ve değer vermek sağlıyor. Üstelik duygusal ihtiyaç-
larımızı fark etmek, önemsemek, en az beden sağ-
lığımızı korumak kadar iyileştirici bir etkiye sahip.

“Kendine iyi bak”  kolayca söylediğimiz, sıradan 
bir söz. Fakat uygulamak söylendiği kadar kolay 
değil. Ne yapmalı? Nereden başlamalı? diyorsanız: 
Kendinizi bakmanız, yetiştirmeniz için size veril-
miş emanet bir çocuk olarak düşünün. Bu emanet 
çocuğa nasıl davranır, nasıl yönlendirirdiniz? Ne-
leri bilsin, öğrensin isterdiniz? Sağlığını korumak, 
ruhunu beslemek için neler yapardınız? Hata yap-
tığında, düştüğünde neler söylerdiniz? Korkula-
rını kaygılarını fark ettiğinde tavrınız ne olurdu? 
Başka insanlarla ilişkilerinde neleri öğütlerdiniz? 
Sevginizi nasıl gösterirdiniz? Nasıl korurdunuz? 
Vereceğiniz cevaplar hemen sıralandı değil mi? O 
zaman geriye bir soru kaldı:

Peki sen kendine emanet değil misin? 
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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 

Takip edenlerin bildiği gibi geçen ay “Hayatta 
Çocukluğa Yer Açın” başlıklı yazı ile size en yakın 
arkadaşımın evime gelerek yaptığı ve felaketle so-
nuçlanan ziyaretten söz etmiştim. Bu ziyaret bana 
çok acı vermiş, arkadaşımı kaybetmemle sonuç-
landığını düşündürmüştü. Bu mizansen üzerine 
birkaç okuyucu yorumu aldım. Yorumlar sitem ve 
sorular ile dolu idi. Bana misafir olmak istemeye-
ceğini yazan okuyucunun selamını en içtenlikle 
karşıladıktan sonra kendisine şiddetle katıldığımı 
da tekrar buradan ifade etmek isterim. Ben de bu 

şartlar altında benim misafirim olmak istemezdim.
Her şeyi mükemmelleştirmeye çalışan bu ev sa-

hibi nasıl bir felakete sebep olabilir sorusuna bir 
cevap ararsak yine mükemmel kavramı üzerinden 
cevap veririz kanaatimce. Bir ebeveyn olarak her 
şeyi en iyisi ile yapmayı istemek bir bakıma “en iyi” 
evlada sahip olma beklentimizi oluşturuyor. Peki, 
her şeyi en iyisi ile yapmak mümkün mü? Bu “en 
iyi”nin tanımı nedir? Çocuğun yemek seçmesine 
izin vermemek beslenmesi için iyi olabilir elbette. 
Ayrıca bir adap olarak önüne konan besini mem-

Zehirli Enerji

İnsan hata yapan, 
yaptığı hataları 

düzeltebilen, sonra 
başka bir alan da 
hata yapan tekrar 

düzeltebilen bir varlık
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nuniyetle kabul etmesi de fena bir görgü değil 
hani. Bununla birlikte her önüne konanına da ye-
mesi çok sağlıklı değil diyor uzmanlar. Vücudunun 
sesini dinlemesi, ihtiyacı olan besini ihtiyacı kadar 
yemesi gibi bir otantikliği kazanması da bir erdem. 
Keza ihtiyacımız dışında yediklerimizde de çöpe 
attıklarımız kadar israf ve zehirmiş. Neyi ne kadar 
yemesi gerektiğini de o küçük beden bileceğine 
göre hal böyle olunca şimdi önüne konanları ye-
mekten kaçınan ve tok olduğunu söyleyen çocuğa 
yedirmeli mi yedirmemeli mi?

Farklı bir ikilem de çocuğumuzun insanlar ile 
iyi ilişkiler kurması üzerinedir. Konuşması gere-
ken yeri bilsin, insanlara kötü/fena şeyler yapma-
sın. Yapmasın mı dedim, tövbe. Düşünmesin bile. 
Saygılı ve sevgili bu insan yavrusunun daha mutlu 
olacağını düşünürüz bu metot ile. Ama bir yandan 
da isteriz ki hem kendi hem de mazlumun hakkını 
korusun. Bu ikilem değil mi diye sorduğum aileler 
şu yanıtı veriyor. Sevgi ve saygı çerçevesinde hakkı-
nı savunsun!

Bir aile seminerinde, bir anne –çoğu zaman anne-
ler katılır bu seminerlere- kızının saygısızlığından 
söz etmişti. Bir de ben biliyormuşum gibi kızının 
daha saygılı olması için benden öneri bekliyordu. 
Saygının, elma kadar somut olmadığını, o nedenle 
benim konuyu anlamadığımı söyledim. Saygı der-
ken kızı ne yapıyordu ve ne yapmasını istiyordu? 
Sorun henüz 10 yaşında olan kızının öğretmene 
bağırması idi. Öğretmen bu nedenle anneyi aramış 
ve kızının kendisine sınıf içinde bağırdığını söyle-
mişti. Hiçbir şey yokken mi bağırmış diye sordum. 
Hayır, elbette öyle olmamış: Sınıfta bir kavga çık-
mış ve kahraman kızımız bu kavgayı ayırmak için 
müdahil olmuş. Öğretmen sınıfa girdiğinde kavga 
içinde olan herkese aynı cezayı reva gördüğü, kızı-
mızın da kendisini savunmasına izin vermediği için 
kızımız bağırmış. Ne talihsiz bir saygısızlık. Kavga 
eden çocukların geçtim, olaya erdemli duygular ile 
dâhil olan kızımızın duygularını yok sayan, istediği 
adaleti görmezden gelen, kendisini savunmasına 
bile izin verilmediği için bağıran kızımız “saygısız” 
olmuştu birden bire. Tüm bu mağduriyetin sebebi 
olan öğretmen, bununla kalmamış anneyi de ara-
yarak “ben elimden geldiğince kızınızın sınırlarına 
girdim ama doyamadım, zahmet olmazsa –ki ol-
masın, yoksa kötü bir veli olursunuz gözümde- siz 
de ceza verin” demiş. 

Tabii ben o seminerde öğretmene yüklenmedim, 
yüklenmem de. İşim bana zorbalık yapan her bi-
reyin içindeki çocuğun ihmal ve istismar edilmiş 
taraflarını öğretti. Fakat anneye yetişkinlerin de 
bazen hata yapabileceklerini izah etmeye çalıştım. 
Öğretmen de olsa. 

Anneden, çocuklarına kızdığında nasıl tepkisini 
gösterdiğini sordum. Bağırıyormuş. Kızımız öf-
kelendiğinde bağırmayı öğrenmiş. Annenin bek-
lediği gibi sevgi ve saygı çerçevesinde duygusuna 
sahip çıkmayı öğrenmemiş. İkincisi sizi duymayan 
birine de sesinizi duyurmak için yükseltirsiniz. 
Ağır işitenler bunu saygısızlık olarak görmediği 
gibi dinlemesi gerek yerde dinlemeyen insanlara 
bağırmak saygısızlık olmaktan çıkarılmalı bence. 

Mahremiyet eğitimi kitabından Adem Güneş 
duygusal istismarı çok güzel anlatır. Çocukların 
sadece acemi insanlar olduğunu, çoğu zaman 
ebeveynleri olarak bizi bazen de diğer insanları 
modellediğini, bunun dışında duygu düşünce ve 
davranış mekanizmasının hepimizde aynı oldu-
ğunu unutmamak gerekir. Haksızlığa tahammülü 
olmayan anne ve babalar, emin olun çocuğunuz 
bu konuda daha duyarlı. Çünkü kaybedecek daha 
az şeyleri var. O nedenle çocuklara doğrucu Davut 
diyoruz. 

Sevgileri, öfkeleri kadar merakları da olabildiğin-
ce doğal, olabildiğince insani ve işe yarar bir duy-
gudur. Merak nedeniyle bazen hata yapsalar da, 
faydası zararından çok olan bu duygu için verilen 
cezalar suçun karşılığı olamıyor. Tüm bunları geçe-
lim sevgi, saygı, görgü, başarı, temizlik, düzen gibi 
tüm kavramlar bireysel ve kültürel olarak değişen 
ve mükemmeli olmayan ideallerdir. Bu beklentiler 
içerisinde en iyisini hedeflerken ebeveynlerin ken-
dilerini tükettiğini, çocukları ile ilişkilerini bozdu-
ğunu ve en önemlisi çocukların kendilerine ve di-
ğer insanlara karşı olumsuz öğretiler geliştirdiğini 
görüyoruz. 

İnsan böyle bir şey değil. 

Yeryüzünde ki tüm canlıların hataları 
var ise (Fatır 45, Nahl 61) kendimizi ve 
çocuklarımızı mükemmelleştirmeye 
çalışarak farklı bir zulme kapı açıyo-
ruz. İnsan hata yapan, yaptığı hataları 
düzeltebilen, sonra başka bir alan da 
hata yapan tekrar düzeltebilen bir 
varlık. Hal böyle iken, bize enerji veren 
ideallerimizi bir gözden geçirelim. İn-
san doğasına izin vermek, onun otan-
tikliğine saygı duymak ve gelişimini 
desteklemek demek. 

Misafirlerime ve oğluma zulmetme-
mek duası ile. 
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Ç N B V C Z Ş L K J H G F D S A Ü Ğ P O
Y O R D U X E L L İ K İ Ç N B V C Z O A
A K A B A D Ü Z Z U L U B E Y Ç N G R Ğ
S Ç G Ö L K Ö Y R A Y B A S T I K Ü D P
O Ç N I U L U G Ö L Ç N B V P H O R U O
N Ç N R Ç N B V C Z Ş L K J A O R G Ü I
B O L A M A N K A L E S İ T Ş Y G E N U
U I E L C T U L U B A R A K A N A N İ I
R L Y R Ç N B V C Z Ş L K J O A N T V N
N A İ A İ Ç N B V C Z Ş L I Ğ T G E E A
U Y D Z S H G F D S A Ü Ğ L L A K P R V
Y L U E E Ç N B V C Z Ş L A U D U E S R
A Ü S M L H G F D S A Ü Ğ S K A M Y İ I
R G E A A Ç N B V C Z Ş L M O S R Ç T D
I Ö M Y K H G F D S A Ü Ğ U N I U A E A

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

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