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SARIKAMIŞ

Ana sana bu mektubu Allahuekber dağında yazıyorum 
Galiba veda vakti geldi hakkını helal et anam Elif kıza selamımı söyle 
O cepheden bu cepheye atıldık.
Aşk makamında bir türkümüz olmadı bu yüzden sevdamız gazi aşkımız şehittir 
bizim Elif kızın üstünden elim kalkmıştır gayrı hakkını helal etsin.Üzülme ana 
ağlama: Sarıhanlı nere Sarıkamış nere deme. Sarıkamış için ölmeyi bilmiyorsa 
bir adam Sarıhanlı için nasıl yaşar. Her seher vakti secde aydınlığındaki ak 
alnını öptüğümü bil ama beni öldü bilme. 

Ne diyor Yunus Baba ‘Ölürse ten ölür canlar ölesi değil’ Ana.
Ahmet Şafak

100. yılında minnetle ve saygıyla anıyoruz.



Yasemin GÜNGÖRMerhaba

editör

Karakışın ortasındayız. Sence’nin 10. sayısını, sence bir gönül sıcaklığını harlayabilmek için sunuyoruz. 

Kar, yağmur, ayaz, yokluk ve bunların ötesinde kara bulutların sardığı ufuk karşısında; umutlarımız yeşersin 
diye Sen ile Sence’yi buluşturabildiğimiz için bahtiyarız. 

“Sence’nin 10. sayısına, bir milli gurur kaynağı olan Prof. Dr. Aziz SANCAR ile yaptığımız söyleşi ile başladık. 
Vatanın bir yanı kanarken ve kar garibin sütüne kaygı gibi inerken ümidi, zaferi ve gururu temsil eden Prof. Dr. 
Sancar’a Sence’ye gösterdiği incelik ve yoğun programa rağmen zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. 

Bir üniversite öğrencisinin teröristlerce kampusta şehit edilmesini ve yaklaşan bir yıllık sürede katillerin hala 
yargılamalarına devam edilen Fırat Çakıroğlu’yu Didem Önder yazdı. Biz de Batuhan Çolak ile “terör kıskacında 
üniversiteler”i değerlendirdik. Lütfü Şehsuvaroğlu ile “Kafes” hikayesini ve her şeyi konuştuk. Psikolog Serap 
Duygulu da, terörü çocuklara nasıl anlatacağımızı anlattı. 

“Millet olarak bu badirelerden nasıl çıkarız” sorusuna kafa yorarken kendilerinden ders alınacak kıymetlere 
yer verdik. Mustafa Yiğit ile Aliya’yı, Gazi Çevik ile Ziya Gökalp’ı ve Didem Önder ile Ömer Lütfü Mete’yi 
aklınıza düşürelim istedik. Oktay Acar aracılığıyla değerler listemizin zirveleri Maturidi ve Yesevi’nin bize yol 
gösterebileceğini hatırlattık. Karadeniz yaylalarının kıymetini ve Yeşil Yol’un nerelere ulaşabildiğini Yunus Şevki 
Kibar gösterdi. Neşe Dilekçioğlu, Metin Özarslan ve Rıfat Balaban ile Ankara kültürü üzerine bir söyleşi yaptı. 
Ankara deyince; Ulus Zafer Anıtı’nın hikayesini Ramazan Durmuş aktardı. Ankara’dan yola çıkıp Kadir Tosun 
eşliğinde İran’da bir gezinti başlattık. 

Adalet Kuzucu el emeği kültür değerlerimizi gündemimize getirdi. “Kendi medyanı kendin yap” derken 
Süleyman Güngör sosyal medyanın bir boyutunu sayfalarımıza taşıdı. Ahmet Akalın bir kitap okumuş, Ölüler 
ve Deliler. Bir kitapla tanışma macerasını bizlerle paylaştı. Raşit Çalışkan ilk kimyacının kim olduğu sırrını bize 
aktardı. 

Ercan Han, iş güvencesinin kaldırılmasının doğuracağı riskleri ele alırken, İbrahim Bulut Genel Sağlık Sigortası 
hakkında bilmeniz gerekenleri anlattı. Abdurrahman Kızılet bizleri obeziteye karşı uyardı. Dilek Kapdağ ise 
ağzımızın tadı eksik olmasın diye kabak tatlısı hazırladı. 

Gönlünüzde göveren kardelenler yurdumuza daha güzel günlerin muştusunu salsın. 

Sence’nin tadı damağınızda kalsın; siz sağlıcakla kalın.  
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Gençlere tavsiyem: Kavga etmeyi 
bırakın, bilimle eğitimle uğraşın. 
Aziz SANCAR

Alİya

Maturidi Yesevi Otağı İlmi Ve 
Kelami Araştırmalar Derneği

Batuhan ÇOLAK ile
Terör Kıskacında Üniversiteler

Kampüste TÜRK Olmak

Aliya, hepimizin gözünün gördüğü, aklının erdiği 
bir zamanda, medeniyet denilen tek dişi kalmış 
Avrupa’nın orta yerinde acımasız bir trajedinin 
kurbanı olmuş bir milletin ve bu trajediyi büyük bir 
zafere dönüştüren onurlu bir adamın muhteşem 
hikâyesidir.

Maturidi Yesevi Otağı, 2012 yılında kurulmuş, 
siyasetin tamamen dışında olan, siyaset üstü bir 
fikir ve gönül hareketidir.

Kadrolaşan, okulları savaş alanına çeviren, 
kampüsleri işgal eden bir TERÖR GERÇEĞİYLE 
KARŞI KARŞIYAYIZ.

“Karışınca gövdem yurdun topraklarına Ruhum 
uçar ırkımın bayraklarına, Varlığının sevgisini 
onlara taşır; Kendisi de ay-yıldıza belki karışır!”
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YEŞİL YOL Karadeniz’in YEŞİLİ
Doların YEŞİLİNE Kurban Edilmesin...

İş Güvencesi Kaldırılsın, YA SONRA?

Ziya Gökalp

Medyanın Sosyal Halleri
Kendi Medyanı Kendin Yap

ÖMER LÜTFİ METE

Terör Çocuklara Nasıl Anlatılmalı?

Ulus Zafer Anıtı

Parmak İzleri El Sesleri

Dr. Metin Özarslan ve
Rıfat Balaban’la
ANKARA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE...

Karadeniz... Yeşilin her tonu, zor tabiatı, gürül gürül 
çağlayan derelerin oluşturduğu görkemli vadileri, 
zengin florası ve faunası ile sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın cennet köşelerinden biri... 

Devletin olmazsa olmazı, kurucu unsuru olan 
egemenlik ve bağımsızlık unsurunun, yani devlet 
otoritesinin ülke içinde ve dışında vücut bulmuş 
hali ise memurdur.

Türkiye’de sosyoloji biliminin temellerini atan, 
Türk Milliyetçiliği fikrini bilimsel esaslarla 
zenginleştiren, Atatürk’ün fikir babası 
Ziya GÖKALP’ı vefatının (25 Ekim 1924) 91. yılında 
saygı ve minnetle anıyoruz.

Sosyal medya, sağladığı alternatif haber kanalları 
ve haber gönderebilme imkânları sayesinde artık 
toplumsal ve siyasal hayatımızın bir gerçekliği 
durumundadır.

âşıklar ölmez

Çocuklara olumsuz olayları ve kayıpları anlatmak 
her zaman çok zor olmuştur.

“Düşmanın anâsırı asliyesi imha edilmiştir. 
Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri”

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri 
ile başlamak istedim yazıma; şöyle diyordu Ulu 
Önder: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür”
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Bize Nobel Ödülü aldığınız çalışmadan biraz 
bahsedebilir misiniz?

DNA onarımını yapan enzimleri ayrıştırdık.  DNA onarımı ya-
pan enzimleri ayrıştırıp onların mekanizmasını aydınlattık. Beş 
on yıl içinde kanser tedavi yöntemine   bu yaptığımız araştır-
malar  katkı sağlayacak  “Uzun vadede DNA onarımı üzerinde 
ve DNA onarımı hem kanseri önlemek bakımından hem de 
kanser tedavisinde önemli etkisi olacaktır” 

Anadolu’dan Amerika’ya uzanan akademik 
kariyerinize dair sizde kalan izler neler oldu?

Türkiye bana çok iyi eğitim verdi, ilkokuldan üniversite eğiti-
mime kadar yüksek seviyede bir eğitim aldım. Bu eğitim beni 
bilim yapmaya hazırladı. 

Bu bakımdan ben, Türkiye’ye beni yetiştirdiği ve olağanüstü 
eğitim verdiği için minnettarım. Benim için, Türkiye’ye olan 
duygularım sonsuzdur. 

Biz genelde memleketimizi tenkit etmeyi severiz. Fakat bizim 
memlekette çok güzel bir eğitim var. Türkiye’de ilkokulumuz, 
ortaokulumuz, lisemiz, üniversitelerimiz bedavadır. Bana bu 
imkânlar sağlandı. 

Türkiye’de üniversitede okurken, orada gördüğüm eğitim, bu-
radaki üniversitelerin seviyesindeydi. Türkiye bizlere çok güzel 
eğitim sağlıyor. Bunu Amerika’da yapamazsınız. O bakımdan 
ben bu ödülü memleketime ve Cumhuriyet devrinin başlattığı 
eğitime borçluyum. Bilimsel düşünmeyi Türkiye’de öğrendim. 

Aziz SANCAR

Prof. Dr. Aziz Sancar, 1946 yılında  eğitime çok önem 
veren bir ailenin oğlu olarak Mardin’de dünyaya 
geldi. İlk ve orta öğrenimini Mardin’de tamamlayan 
Prof. Dr. Sancar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunu. 1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni 1971 yılında bitirdikten sonra eğitim için 
ABD’ye gitti. Doktorasını moleküler biyoloji dalında 
DNA onarımı üzerine Dallas’ta Teksas Üniversitesi’n-
de yaptı. Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı konusun-
da doçentlik tezini tamamladı.

1982 yılında UNC Chapel Hill’de biyokimya ve biyofi-
zik alanlarında çalışan Prof. Dr. Sancar, burada DNA 
onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik 
saat üzerinde çalıştı. Prof. Dr. Sancar, daha önce “DNA 
tamiri” ve “hücre döngüsü kontrol noktası” gibi konu-
larda yaptığı çalışmalarla da adını duyurmuştu.  Prof. 
Dr. Sancar, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne ka-
bul edilen üç Türk’ten biri olmuştu.

1997 yılından bugüne ABD North Carolina-Chapel 
Hill’de North Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Bi-
yofizik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan 
Prof. Dr. Sancar, yaptığı 300’e yakın bilimsel makale 
ve bu makalelere yapılan 12 binden fazla atıfla, aka-
demik alanda eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

Prof. Dr. Aziz Sancar, 1969 yılında MD, Summa Cum 
Laude, 1984 yılında NSF Presidential Young Investi-
gator Award (NSF Başkanlık Genç Araştırıcı Ödülü), 
1995 yılında NIH MERIT Award (NIH Merit Ödülü), 
2004 yılında American Academy of Arts and Sciences 
(Amerikan Akademisi Bilim ve Sanat), 2005 yılında 
National Academy of Sciences, USA (Ulusal Bilimler 
Akademisi, ABD), 2006 yılında Turkish Academy of 
Sciences (Türk Bilimler Akademisi), 2007 yılında Tur-
kish Koç Award (Türk Koç Ödülü), 2009 yılında Uni-
versity of Texas at Dallas Distinguished Alumni Award 
(Texas Üniversitesi Dallas Seçkin Mezunlar Ödülü) ve 
2014 yılında ise Distinguished Visiting Professor – 
Academia Sinica ödüllerine layık görüldü.

Memelilerin DNA eksizyon (kesme) onarımı, meme-
lilerin DNA hasar noktaları ve memelilerin sirkadiyen 
(24 saatlik) saati olmak üzere üç konu üzerinde ça-
lışmaları devam ediyor. Bu üç sistem de farklı me-
kanizmalarla homeostazi (dengeleşim) ve çevreye 
adaptasyon sağlayarak canlıların dış ve iç sinyalleri-
ne  cevap almada aracılık etse de, organizma düze-
yinde, birleşmiş (bağlaşık) sistemdedirler.

Lütfen kız çocuklarını okutun, 
okumaları için çaba gösterin.

Rö
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Ben Amerika’ya 1974’te geldim, o gel-
diğim dönemde Türkiye’nin bugünkü 
imkânları yoktu. Fakat Türkiye beni 
hazırlamıştı. Ben buraya geldiğimde 
araştırma yapabilecek düzeydeydim.

Ülkemizdeki akademik 
çalışmaları takip edebiliyor 
musunuz? Genel olarak 
eğitim sistemimiz hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’de çok yetenekli bilim adam-
ları var, anladığım kadarıyla Türkiye 
devleti bilime büyük yatırım yapıyor. 
Yeterli mi hayır yeterli değil.

Avrupa ve Amerika’da başka çok ba-
şarılı, pırıl pırıl Türk  bilim adamlarımız 

var. Bunlar gelecek adına ümit verici 
gelişmeler.

Ülkemizde son dönem 
yaşanan siyasi gelişmeleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türk medyasını çok takip etmiyorum, 
moralim bozuluyor. Daha önce de 
söyledim. Memleketimi seviyorum 
dediğimde beni kahraman yapıyorlar 
gerçekten anlamıyorum  bunu. Herkes 
memleketini sever. 

Bizim zamanımızda sağcı da solcu 
da milliyetçiydi. Gururla söylüyorum 

“Ben Türk’üm ve memleketimi sevi-
yorum” bu kahramanlık mı? gerçek-
ten anlamakta zorlanıyorum ve çok 
üzülüyorum. 

En çok sevdiğiniz yemek, 
tuttuğunuz takım, kısaca 
size dair olan ama bizimle 
paylaşmak isteyeceğiniz 
Aziz SANCAR

En çok simit ve  inciri severim, Galata-
saraylıyım  ve futbol merakımı sanırım 
biliyorsunuz.

Son olarak Türkiye’ye 
mesajınız ne olur?

Özellikle gençlere tavsiyem, kavga et-
meyi bırakın. Bilimle eğitimle uğraşın. 
Lütfen kız çocuklarını okutun, oku-
maları için çaba gösterin. İstediğiniz 
kadar konuşun, politika yapın ama bir 
çocuğu tedavi etmediyseniz, bir köprü 
kurmadıysanız, bir makineyi işletme-
diyseniz bütün bunlar laftır. 

Bilim yapın, çalışın, insanlığa, vatanını-
za, milletinize, ailenize büyük katkıları-
nız olsun. Konuşmakla, anlamsız kavga 
etmekle bir şey çözülmez.

Türkiye’ye beni 
yetiştirdiği 
ve olağanüstü 
eğitim verdiği 
için minnettarım.
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MATURİDİ YESEVİ OTAĞI
İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

Aynı zamanda büyük bir me-
deniyet kurma felsefesinin 
temel alt yapısını atan Matu-

ridi ve İslamı, gönül ve toplum haya-
tında en güzel temsil etme yeteneğini 
sergileyen akılcı, bilimci, maneviyatçı 
tasavvuf anlayışı olan Hoca Ahmet Ye-
sevi’nin görüşleri ile temel meselele-
rin çözümü üzerinde duran ve çalışan  
bir fikir  hareketidir.

Bunu sağlamak amacıyla, Türk halkı-
nı, üniversitelerimizde yer alan, her 
alandan seçkin ilim adamlarımızla bir 
araya getiriyoruz. Amacımız halk ile bi-
limi buluşturmak bu şekilde, bir bütün 
olarak, yani din, mezhep, siyaset ay-
rımı olmadan bütün Türk dünyasının 
ve Türk milletinin önünde aydınlanma 
meşalesini yakmaktır. 

Maturidi Yesevi Otağı, 2012 yılında kurulmuş, siyasetin tamamen dışında olan, 
siyaset üstü bir fikir ve gönül hareketidir. Türk ve İslam coğrafyasındaki büyük, 
sıkıntılı meseleleri, akılcı, çözümcü, dışlamayan, insanları fikirlerinden dolayı kâfirlikle 
suçlamayan, özgür düşünce ve özgür iradenin en büyük temsilcisidir. 

İslam düşünce tarihine baktığımızda 
şunu görüyoruz, İslam’ı anlama, açık-
lama ve yaşamaya yönelik birbirinden 
farklı yorum gelenekleri ortaya çıkmış-
tır. Farklı fikir ve düşünceleri temsil 
eden İslam aydınlarımız; insanlık âle-
mine, tıptan-felsefeye, musikiden- mi-
mariye, astronomiden-fiziğe, her ilim 
dalında insanlık tarihine katkılarda 
bulunmuştur. 

Fakat ne olmuştur da İslam medeni-
yetinin mensupları olan İslam âlemi, 
günümüzde bu hâle düşmüştür? 

Günümüz İslam coğrafyasında, ne 
yazık ki çok acı bir tablo ile karşılaşı-
yoruz. İnsan hakları, hukuk, adalet, 
ahlak, bilimsel gelişmeler, üretim ve 
ekonomi konularında İslam âlemi 
yüzyıllardır nerede ise hiçbir değer 

üretmemektedir. Değer üretmemenin 
yanı sıra, nedeni anlaşılamayan bir öz-
güven ile oturduğu yerden hayalinde 
dünyayı fetheden, dünyaya çeki düzen 
vereceği iddiasında bulunan ve hiçbir 
fikri alt yapısı olmadan, eski bilginle-
rin yazdıkları eserleri hatasız, kusursuz 
gören, kutsayan, şahısları putlaştıran, 
kendi görüşünün dışındaki insanlara 
karşı her türlü kötülüğü ve düşmanlığı 
ibadet gibi gören, başka fikir ve gö-
rüşlere hayat şansı tanımayan İslam 
kılıfına uydurulmuş bir ideoloji ortaya 
çıkmıştır. 

Bugün IŞİD, El-Kaide, Boko Haram gibi 
grupların yaptıkları ortadadır. Ken-
dilerinden başka kimseyi Müslüman 
olarak görmeme ve kendilerini Allah 
tarafından seçilmiş özel bir grup ola-

Oktay ACAR  ⎟  Maturdidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği Başkanı
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rak görme hastalığı sadece bu gruplar 
içersinde bulunmaktadır. İşte bu ve bu 
gibi sebeplerden dolayı bugün İslam 
medeniyeti tarihin önünde, çökmüş 
bir durumdadır.

Dünya ise yeni bir medeniyet bulma ve 
kurma arayışına girmiştir. Batının her 
ne kadar teknolojisi yüksek olsa da, ta-
rihi ve medeniyet kökleri, yeni bir dün-
ya medeniyeti kurmaya yeterli değildir. 

Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerin-
de yeni bir medeniyet oluşturmaları 
tarihlerinden gelen şartlardan dolayı 
kolay görünmemektedir. 

Burada şu yanlışa düşülmemelidir, bir 
ülkenin topraklarının, yüz ölçümünün 
büyük olması demek, o ülkenin medeni 
olması ve medeniyet kurması anlamına 
gelmez. Bu topraklar üzerinde yaşayan 
ulusun insan gibi yaşaması, kültürü, 
mimarisi, düşünce özgürlüğü, ekono-
mik rahatlığı ve de insanlığa farklı alan-
larda yeni katkıları ile ölçülür. 

Türk milleti, devletler ve medeniyetler 
kurma yeteneği en üstün olan millet-
lerden biridir. Türkler medeniyet ku-
rarken diğer medeniyetlerden farklı 
yöntemler kullanmıştır. Vakıflar, Tımar 
Sistemi, Türk Sanat Müziği, Lonca Sis-
temi Türklerin eserleridir. Dünyada 
Türk ve batı olmak üzere sadece iki 
klasik (sanat) müzik vardır.

Eğer yeni ve huzurlu bir medeniyet 
kurmak istiyorsak, elimizde büyük bir 
hazine bulunmaktadır. Bu hazinede 
Maturidi-Yesevi-Farabi çizgisidir.

Türk düşünce sisteminin teolojik ve 
dînî yönünü Mâtüridi temsil eder 
onun din anlayışı “Mâtüridîlik” diye 
adlandırılır. Mistik yönünü Yesevî tem-
sil eder ve onun elinde şekillenen ilk 
dönem Türk sûfîliği “Yesevîlik” diye 
adlandırılır. 

Felsefî yönünü Fârâbî temsil eder ve 
onun içinde yer alıp özgün katkılar 
sağladığı Aristo kökenli felsefi akım 
“Meşşâilik” olarak bilinir. Bu üçayağın 
birlikte incelenmesi ve üzerinde çalı-
şılması ile dünyaya çok büyük bir me-
deniyet kazandırabiliriz. 

Ancak, dikkatli olunması gereken bir 
nokta vardır. Günümüz toplumunda 
tüketicilik çılgınlığı had safhaya var-
mıştır. Sadece ekonomik alanda değil, 
fikir alanında da hercai bir tüketim çıl-
gınlığı mevcuttur. 

Maturidi, bir Türk İslam değeridir. Bal-
kanlardan Çin sınırına kadar bütün bir 
İslam âleminin ortak değeridir. Bu de-
ğerin korunması ve hiçbir grup ya da 
gruplar tarafından kullanılmasına mü-
saade edilmemelidir. Bundan dolayı 
dernek olarak bizim en önemli kırmızı 
çizgilerimizden birisi, siyasete karış-
mamaktır.

Maturidi Yesevi Otağı hiçbir siyasi par-
ti liderinin veya siyasi parti liderlerine 
muhalif olan parti başkan adaylarının, 
siyasi ikbal derdinde olan şahısların, 
kuyruğu olmayacaktır. 

Biz toplumdaki pek çok hastalığın 
çözümünün siyasi değil, fikri olduğu 
inancındayız. Bozuk bir toplumda han-
gi parti gelirse gelsin, ortak dertlerimiz 
çözülmeyecektir.

Biz Maturidi Yesevi Otağı olarak, dert 
yanan değil, ağlayan, şikâyetçi olan 
değil, siyasete bulaşmadan çözüm 
yöntemleri arayan, değerli ilim ve fikir 
adamlarını halkla buluşturarak doğru 
ve güzel olanı araştırma yolunda iler-
leyen bir hareketiz.

Maturidi Yesevi Otağı, dünyada oluş-
turulan suni gündemlerle uğraşmaz. 
Bilgisi, fazileti ne kadar yüksek olursa 
olsun bir şahsın etrafında toplanıp, şa-

hısları tartışılmaz ve de sorgulanmaz 
olarak kabul etmez. Bunun yerine, 
doğrudan bilimin ve ilmin öncülüğünü 
lider kabul eder.

Yabancıların belirlediği toplam 54 çe-
şit resmi ve ahlâki çöküntü listesi var-
dır. Bu liste hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, 
adam kayırma başta olmak üzere uza-
yıp gitmektedir. 

Maalesef bugün Türkiye, bahsedilen 
bu ahlâki bozuklukların 40 tanesinde 
dünya birincisidir. Bu 54 çeşit suç un-
surunda ise üst eğitim gurubumuz tüm 
suç kategorilerinde dünya birincisidir. 
Kamusal suçların yanı sıra, TÜIK, TU-
BIM ve Yeşilay gibi kuruluşların, son 
10 yılda hazırladıkları raporlar, Türki-
ye’nin sosyal alanda kırmızı alarm ver-
diğini gözler önüne sermektedir.

Bu kurumların yaptıkları çalışmalara 
göre, alkol, tütün ve uyuşturucu ba-
ğımlılığındaki artış, tüyler ürperten 
boyutlara ulaştı. Bütün bu olanlara 
rağmen, Türk toplumunda ahlaksızlık 
ile beraber dindarlık ve cami sayısı da 
orantılı olarak artmaktadır. Ahlaksızlık 
ile cami sayısının orantılı olarak art-
masının nedenleri nelerdir?

Yukarıda bahsedilen sorunların çözü-
mü siyasi değildir. Çözüm erdemli ve 
ahlaklı bir toplum yetiştirmektir. Bu-
nun yöntemi de Maturidi-Yesevi-Fara-
bi çizgisinden geçmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de 700’den fazla ayette 
bilim ve irfan emredilmiştir. Sorgu-
lamak, düşünmek bizzat Kuran-ı Ke-
rim’in emridir. Kur’an-ı Kerim’in tarzı-
na kısaca bir bakalım;

“Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye 
sor, “İsrailoğullarına sor”, “Şimdi, on-
lara sor”, “Senden önce, kitabı oku-
yanlara sor.” 
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Ya da: “Hangi suçtan dolayı öldürül-
düler?”, “Nereye kaçıp gidiyorsu-
nuz?”, “Rabbine karşı seni aldatıp 
yanıltan nedir?” “Onlara ne oluyor 
ki iman etmiyorlar?” “Siccin nedir?”, 
“İlliyyin nedir?”, “Deve nasıl yaratıl-
dı?”, “Gök nasıl yükseltildi?”, “Dağ-
lar nasıl oturtulup kuruldu?”, “Yer, 
nasıl yayılıp döşendi?” gibi farklı 
konu, mekân ve muhataplar bağla-
mında sormak, soruşturmak, sorgu-
lamak, doğru cevaplara doğru sorular 
ile ulaşmak, sorularla düşündürmek, 
sorularla rahatsız etmek ve sorularla 
farkındalık yaratmak Kuran’ın tarzıdır.

Yusuf suresi 105. ayette: “Göklerde 
ve yerde nice mucizeler var ki, yanla-
rından geçerler de dönüp bakmazlar 
bile.” Yunus 101. ayette: “De ki: Gök-
lerde ve yerde neler oluyor bir bakın. 
O ayetler ve uyarılar, iman etmeyen 
bir toplumun hiçbir işine yaramaz.” 
Tevbe suresi 93. ve Rum suresi 59. 
ayette: “Allah, ilimden nasibi olma-
yanların kalpleri üzerine mühür bas-
mıştır.” İsra suresi 36. ayette: “Hakkın-
da ilim sahibi olmadığın şeyin ardına 
düşme. Çünkü kulak, göz ve gönlün 
hepsi, bundan sorumlu tutulacaktır.” 
buyrulmuştur.

Peki, bu şekilde evrenin ve evren dışının 
araştırılmasını emreden bu dinin men-
suplarının ne kadarı, aklın, sorgulama-
nın ve bilimin yanında yer almaktadır. 

2014 yılı YÖK’e bağlı devlet üniversi-
telerinin toplam bütçesi 11,5 milyar 
TL ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan 
toplam bütçe ise 34 milyar TL. Türki-
ye üniversitelerinin toplam bütçesi bir 
Amerikan üniversitesinin araştırma 
bütçesi kadar bile değildir. 

ABD’deki Harvard Üniversitesinin büt-
çesi 2011 yılında 40 milyar dolar. Tür-
kiye ve ABD’nin ileri üniversitelerinin 

bütçeleri karşılatıldığında aradaki fark 
ülkelerin gelişmişlik farkı ile paralel 1 
Dolar, 3 Türk Lirası olmuştur.

Harvard Üniversitesi Kütüphanesi 
16,5 milyon kitaba ev sahipliği yapar. 
Yale Üniversitesi Kütüphanesi 12,5 
milyon, İngiltere’de Cambridge Üni-
versitesi 12 milyon, Oxford Üniversi-
tesi Kütüphanesi ise 9 milyondan fazla 
kitaba sahiptir. Kanada’nın Toronto 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde ise 11,3 
milyon kitabı bulabilirsiniz. 

Dünyanın en büyük kütüphanesi 
ABD’de: Kongre Kütüphanesi… Kolek-
siyonlarında yaklaşık 30 milyon cilt 
kitap barındırıyor. İngiltere’deki Bri-
tish kütüphanesi de 14 milyon kitap 
ve 150 milyon materyale ev sahipliği 
yapıyor. 

Alman Milli Kütüphanesi’ndeki mater-
yal sayısı ise 25,4 milyon. Fransız Milli 
Kütüphanesi 30 milyon materyalin ve 
14 milyon cilt kitabın sahibi. Fransızlar 
bu kütüphaneye her yıl 254 milyon 
euro’dan fazla para ayırıyor. Rusya 
Milli Kütüphanesi’nin materyal sayısı 
35 milyonu, kitap sayısı ise 15 milyonu 
buluyor. Çin Milli Kütüphanesi’nin raf-
larını 24,1 milyon kitap süslüyor. 

Her açıdan küçücük İsrail’in milli kü-
tüphanesinde ise 5 milyondan fazla 
kitap var. Son yılların yükselen gücü 
Brezilya’nın merkez kütüphanesi de 9 
milyondan fazla materyali bünyesinde 
barındırıyor.

Türk çocukları ise kitap okuma konu-
sunda çoğu Afrika ülkelerinin gerisin-
de kalmış durumdadır. 

Japonya’da toplumun % 14’ü, Ameri-
ka’da % 12’si, İngiltere’de ve Fransa’da 
%21’i düzenli kitap okurken Türkiye‘de 
yalnız 10.000 kişide 1 kişi düzenli kitap 
okuyor. 

Dünya’da ki en iyi 500 üniversite sıra-
lamasında Türkiye’deki üniversiteler 
yine en son sıralarda yer almaktadır. 

Buradan çıkan sonuç şudur, ne kadar 
bilim, o kadar ekmek. 

Güçlü bir ekonominin temeli üretim-
dir, üretimin temeli de bilim ve araş-
tırmaya ayrılan kaynaklardan geçer. 

Türk toplumu bütün gücünü ve maddi 
imkânlarını bilim ve teknolojiye ayır-
mazsa, ülkemizde, ne işsizlik, ne terör, 
ne de ekonomik krizler bitmeyecektir. 

Eğer, hukukun üstünlüğüne dayalı, bi-
limin ve sanatın her alanında büyük 
keşifler ve başarılar göstermek, mü-
reffeh, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve 
yeniden ulu Türk medeniyetini kurmak 
istiyorsak, bunun yolu Maturidi-Yese-
vi-Farabi çizgisinde hareket etmektir. 

Bir an önce, Türk dünyasında Matu-
ridi-Yesevi geleneğinde çalışan aka-
demisyenlerimiz desteklenmeli, özel 
Türk Dünyası Maturidi-Yesevi Enstitü-
sü kurulmalıdır ve bu enstitü bünye-
sinde yetiştirilen insanlar Ahmet Ye-
sevi dervişleri gibi Türk dünyasını irşad 
etmelidir.

Elinde en az 6-7 bakanlığın bütçesi 
olan Diyanet İşleri Kurumu ne yazık ki, 
Türk toplumunun gerçek meselelerine 
çok uzaktır. Orta Asya’da, Balkanlar’da 
ve Kafkaslar’da sürekli artan selefi 
akımların önünün kesilmesi bu çalış-
malara bağlıdır. 

Her ay Türkiye’den binlerce gencimiz 
IŞID, El Nusra gibi terör örgütlerine 
katılıyorsa, halkımızın canı, namusu, 
her köşe başında rastladığımız kenar 
mahalle şeyhlerinin şeytani planlarına 
maruz kalıyorsa, bunun çözümü akılcı 
ve maneviyatçı, sorgulayıcı Maturi-
di-Yesevi-Farabi geleneğine destekten 
geçmektedir.
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ILK
KİMYACI KİMDİ

Yüzü aşkın kitabından 22’si kimya ile ilgiliydi. Kitaplarının 70’i, Orta Çağ’da Latince’ye 

çevrildi. “Kitap ül Kimya” 1144’te R. Chester tarafından Latince’ye çevrildi. “Kitap ül 

Zühre” ve “Kitap ül Ahcar” da Latince’ye çevrilen kitapları arasındadır. 

 

 

                             

Cabir bin Hayyan (Geber)                                                                 İmbik 

Kimya dersi Türkiye’de bulunan üniversitelerin kimya bölümlerinde, kimya mühendisliği 

bölümlerinde, eczacılık fakültelerinde ve daha başka bölüm ve fakültelerde ders olarak 

okutulmaktadır.  Derslerde okutulan kitapların tamamına yakını çeviri kitaplarıdır. Son 

yıllarda Türk yazarlar tarafından da kimya kitapları yazılmakla beraber ki onlar da içerik 

olarak yabancılar tarafından yazılmış kitapların hemen hemen aynısıdır. Hiç birisinde Türk ve 

İslam öğelerine maalesef yer verilmemektedir. Her ne kadar Türkiye Kimya Derneği’nin 

amblemi imbik olsa da. Halbuki literatürde bile kabul görmüş bilim insanlarından azıcık da 

olsa bahsedilmesi gerekmez mi?  

 

kenderiye’de eğitim görmüştü. Kimya 
sanatının, aslında kimya isminin ken-
disinin de türediği, düşmüş melekle-
rin altın ve gümüş yapma sırlarını ifşa 
ettikleri efsanevi Chemes’ten geldiğini 
iddia etmişti. 

Zosimos’a göre bu beceri bir insan ica-
dı değildi, fakat başıboş dolaşan me-
lekler ve iblisler tarafından insanoğlu-
na tebliğ edilmişti. Chemes, bu bilgiyi 
elde ederek kimyanın (veya tercihen 
kimyanın selefi olan simyanın) ilk uy-
gulayıcısı olmuştu. 

İlk kimyager kimdi? Bu soruya yanıt asla kati olamaz, fakat 
insanları soruyu sormaktan ve muhtemel cevaplar hakkında 
yorum yapmaktan alıkoyamaz. Thomson, diğer bilimlerin 
aksine kimyanın aslen kandırma ve batıl itikattan ortaya 
çıktığını ve büyü ve astroloji ile aynı seviyede olduğunu 
söylemiştir. Bu, ilk kimyager olma şerefini tanıyacağımız 
kişinin adını koymayı daha da zorlaştırıyor. 

Multhauf’a göre; Zosimos simyacı ol-
duğu bilinen en eski yazardır, dolayı-
sıyla kendi hakkıyla Zosimos ilk simya-
cı olarak kabul edilebilir.

Eğer simyacılar ilk kimyacılar idiyse, 
bunların içinde üstün olabilecek bir 
simyacı var mıdır? 

Modern kimya, bugününü başka hiç-
bir gruba olmadığı kadar Arap simyacı-
lara borçludur. Bunların arasından öne 
çıkacak bir isim varsa, o da Geber’dir. 
Bu isim, Abu Musa Cabir bin Hayyan’ın 

Cabir bin Hayyan (Geber)

Farber, mitolojik karakter Pro-
meteus’u ilk kimyager olarak 
adlandırır. En erken kimyasal 

işlemler materyallerin ayrılmasını ve 
değişikliğe uğratılmasını içerir; tıpkı 
tuğla yapımının ve metalürjinin el us-
talığındaki gibi. Bunlar termal süreçler 
oldukları için ateşi cennetten dünyaya 
getiren Prometeus, ilk kimyager ola-
rak kabul edilebilir. 

Panapolite Zosimos simya ile ilgili an-
tik yazıtlarda tanıdık bir figür. Yukarı 
Mısır’dandı ve M.S. 300 yıllarında İs-

Yrd. Doç. Dr. Raşit ÇALIŞKAN  ⎟  Süleyman Demirel Üniversitesi Kimya Bölümü
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Latincedeki adıdır. Miladi takvime 
göre 760 yılı civarlarında yaşamıştır. 

Cabir, Horasan’ın Tus kentinde doğdu. 
Babası, Hayyan el Azdi, şifalı bitki ve 
ilaç satardı. Babası, halifelik mücade-
lesinde Abbasiler’i desteklediği için, 
Emeviler tarafından Horasan’da yaka-
lanıp, öldürüldü. 

Annesi ile Yemen’e kaçan Cabir, Ye-
men’de din ve astronomi eğitimi aldı. 
Daha sonra Kufa’ya gitti ve bilgisini ge-
liştirdi. Dönemin en iyi kimya labora-
tuvarını orada kurdu. Harbi el Himya-
ri, Cafer-i Sadık ve Halit bin Yezid’den 
eğitim aldı.

Avrupalı yazarlar kendisini simyanın 
kurucusu olarak kabul etmişlerdir ve 
Lindsay onu en büyük simyacı olarak 
nitelendirmiştir. 

Thomson, kimya hakkındaki ilk basılan 
kitabın Cabir tarafından yazılmış oldu-
ğunu belirtir. Multhauf, Cabir’in eser-
lerinin tüm simya yazılarının en ünlüsü 
olarak sayar. Thomson ayrıca Cabir’in 
katkılarının kendisine onu “kimyanın 
babası ve kurucusu” olarak nitelendir-
me hakkını verdiğini de söyler. 

Richard Russel, Cabir’in eserlerini “En 
ünlü Arap Prensi ve Filozofu Geber’in 
Eserleri” adı altında 1678’de İngilizce-
ye çevirmiştir ve bu, 1928’de Holm-
yard tarafından tekrar basılmıştır. 

Cabir’in katkıları nelerdi? Tavlor, Ca-
bir’in yazılarında en önemli bilginin 
mineral asitleriyle ilgili bilgilerin oldu-
ğunu düşünmüştü. Örneğin, Cabir’in 
nitrik asit yapma metodu 400 yıl bo-
yunca kullanılmıştır. 

İçinde güherçile hesabı bulunan yazıyı 
ilk kez yazan kişi odur ve onun yaşadı-
ğı zamanda mevcut olan ve kendisinin 
bildiği tüm kimyasal işlemleri detaylı-
ca anlatmıştır. 

Kendisine o kadar çok konu atfedilmiş-
tir ki bazı yazarlar Cabir’in gerçekten 
bu eserlerin yazarı olup olmadığını ve 
hatta onun var olup olmadığını bile 
sorgular olmuştur. Bu durum kuvvetle 
muhtemel batı dünyasında ünlü Müs-
lüman matematikçi ve astronom olan 
Cabir bin Eflah’ın da “Geber” olarak 
anılmasından kaynaklanmaktadır.

O zaman, ilk kimyacı kimdi, öyleyse? 
Cabir, bu konuda tüm güçlü nitelikle-
ri kendisinde taşıyor gibi görünmek-
tedir, ancak bu, yukarıda bahse konu 
olanlardan herhangi birisi de olabilir. 
Çünkü Paracelsus’un söylemiş olduğu 
gibi; “Ekmek yaparken ekmekçi bir 
simyacıdır, şarap yaparken bağcı bir 
simyacıdır, giysi yaparken elbiseci de 
bir simyacıdır; dolayısıyla, tabiatta 
insan için faydalı olan ne çıkıyorsa 
bunu tabiatın emrettiği noktaya ka-
dar kim özütlerse o, bir simyacıdır”. 
Simyacı için onun söylemiş oldukları, 
kimyacı için de aynen doğrudur.

Cabir, kitaplarında nitrik asit ve sülfü-
rik asitin üretilmesi, altının ve cıvanın 
saflandırılması, tuzların suda çözünen 
maddeler olarak sınıflandırılması, asit-
leri nötrleştiren maddelere “alkali” 
adının verilmesi, altını çözen “kral su-
yu”nun üretimi, şapın kristallendirme 
ile saflandırılması, gümüş nitrat, civa 
oksit, arsenöz asit, sitrik asit, tartarik 

asit ve potasyum nitratın üretilmesi 
gibi pek çok teknik keşfetti. 

Asitlerin nötrleşmesi için belirli mik-
tarda alkali (baz) gerektiğini buldu. 
Bu keşfini, “Katlı Oranlar Yasası” ve 
J. Dalton’un Atom Teorisi’nden bin yıl 
önce yaptı. 

Kumaş ve deri boyama tekniklerini 
geliştirdi. Kumaşları ateşe dayanıklı 
yapan karışımı geliştirdiği ve çeliğin 
paslanmasını önleyen maddeyi buldu-
ğu sanılıyor. 

Kimyasal maddeleri damıtma, ki imbi-
ği bulan ve etil alkolü damıtan ilk kişi-
dir, kristallendirme ve süblimleştirme 
ile saflaştırma tekniklerini mükemmel 
hale getirdi. 

Yüzü aşkın kitabından 22’si kimya ile 
ilgiliydi. Kitaplarının 70’i, Orta Çağ’da 
Latince’ye çevrildi. “Kitap ül Kimya” 
1144’te R. Chester tarafından Latin-
ce’ye çevrildi. “Kitap ül Zühre” ve “Ki-
tap ül Ahcar” da Latince’ye çevrilen 
kitapları arasındadır.

Kimya dersi, Türkiye’de bulunan üni-
versitelerin kimya bölümlerinde, 
kimya mühendisliği bölümlerinde, 
eczacılık fakültelerinde ve daha baş-
ka bölüm ve fakültelerde ders olarak 
okutulmaktadır.  

Derslerde okutulan kitapların tamamı-
na yakını çeviri kitaplarıdır. Son yıllar-
da Türk yazarlar tarafından da kimya 
kitapları yazılmakla beraber ki, onlar 
da içerik olarak yabancılar tarafından 
yazılmış kitapların hemen hemen ay-
nısıdır. Hiç birisinde Türk ve İslam öğe-
lerine maalesef yer verilmemektedir. 

Her ne kadar Türkiye Kimya Derne-
ği’nin amblemi imbik olsa da. Halbuki 
literatürde bile kabul görmüş bilim in-
sanlarından azıcık da olsa bahsedilmesi 
gerekmez mi? 

İmbik

Bi
lim
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Kadrolaşan, okulları 
savaş alanına çeviren, 
kampüsleri işgal eden 
bir TERÖR GERÇEĞİYLE 
KARŞI KARŞIYAYIZ.

Batuhan
ÇOLAK ile

Üniversitelerdeki terör 
“karşıt gruplar arasında 
çatışma” olarak medya 
tarafından sunulmaktadır. 
Bu karşıt görüş 
kavramından ne anlamamız 
gerekmektedir? Bunlar kim 
ya da kimlerdir?

Türkiye’de basın özgürlüğü her daim tar-
tışma konusu olmuştur. Tıpkı birçok ül-
kede olduğu gibi… Ancak basının “etik” 
ve “objektif” değerleri taşıyıp taşımadı-

ğı, basmakalıp ifadelerle günü geçiştirip 
geçiştirmediği çok fazla önemsenme-
miş, üzerinde durulmamıştır. İletişim fa-
kültelerindeki kuramlara boğulmuş eği-
tim, uygulamada karşılık bulamamıştır. 
İşte tüm bunlar bizim için üniversiteler-
deki terörün anlatılamaması sorununu 
oluşturmaktadır.

“Karşıt görüşlü, karşıt gruplar arasın-
da çatışma” gibi ifadelerle geçiştirilen 
haberlerin arka planında çok ciddi bir 
terörizm sorunu yatmaktadır. Üniver-
sitelerimizde “sağ-sol kavgası” değil 
“Vatansever-PKK kavgası” vardır. 

TERÖR Kıskacında
ÜNİVERSİTELER

Kampüslerimizin birçoğunda PKK’nın 
doğrudan teşkilatlı yapısı ve grupları 
bulunmaktadır. Bu gruplar öğrencile-
rin hayatını tehdit edebilecek kadar 

Röportaj: Yasemin GÜNGÖR
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cesaretli ve güçlüdür. Kadrolaşan, 
okulları savaş alanına çeviren, kam-
püsleri işgal eden bir terör gerçeğiyle 
karşı karşıyayız.

Eldeki onlarca bilgiye, kanıta rağmen 
üniversitelerdeki terörü “sağ-sol kav-
gası” diyerek geçiştirmek, gazetecilik 
ahlakıyla örtüşmemektedir. Eğer med-
yada “sağ-sol çatışması” olarak veri-
len bir haber görürseniz, orada PKK’yı, 
DHKP-C’yi arayın.

“Terör Kıskacında 
Üniversiteler” kitabını kaleme 
almanızın sebebi nedir?

Lisans eğitimim sürecinde sadece ken-
di üniversitemde değil, çevremdeki 
diğer üniversitelerle de ilgilendim, 
birçok arkadaşımızla iletişim kurdum. 
Gördüm ki üniversitelerde ciddi bir 
PKK yapılanması var. 

Bu yapılanmanın birçok arkadaşımızı 
hedef aldığını, okullarından ettiğini, 
yurtlardan attığını ve öğrencilerin 
mağdur olduğunu gözlemledim. Üni-
versite yönetimleri 3 maymunu oy-
narken, siyasi iktidarı elinde tutan erk-
ler de bu yapılar karşısında kararlı bir 
duruş sergileyemiyorlardı.

Görev aldığım sivil toplum kuruluşla-
rında üniversitelerdeki terör olayları-
na bir çözüm geliştirebilmek, toplum-
sal manada örgütlerin kampüslerdeki 

yapılanmalarını deşifre edebilmek için 
çalıştım. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra, 
olayların daha da büyüdüğünü, sıra-
dan, basit ve çözülebilir gibi görünen 
terör probleminin üniversitelerimizi 
esir aldığını anladım.

Öte yandan internet yayıncılığı ya-
parak, özel haberler, köşe yazıları 
ve araştırmalarla konunun üzerine 
gittim. Örgütün üniversite yapılan-
malarını araştırdıkça, arşivleri merak 
ettim, bu olayların nasıl başladığını, 
bugünlere nasıl geldiğini ve sorunun 
nasıl çözülebileceğini araştırdım. İşte 
tüm bunların bir kitapta toplanma-
sını, üniversitelerde terör gerçeğiyle 
ilgili belgeleriyle, kanıtlarıyla insanları 
aydınlatan bir eser çıkarmanın elzem 
haline geldiğini gördüm. 

2014’ün başında çıkan kitabımız kısa 
sürede büyük ilgi gördü ve şu anda 
satışta tek bir kitap bile kalmadı. Na-
sipse, kitabımızın ikinci baskısıyla üni-
versitelerdeki terör olaylarını aydınlat-
maya devam edeceğiz.

Ege Üniversitesi’nde 
Fırat ÇAKIROĞLU’nun 
şehit edilmesiyle 
gençlerin üniversitedeki 
can güvenliği ve 
eğitim hakkı gaspı 
yeniden gündemimize 
girdi.  Hâlihazırda 
üniversitelerimizdeki 
durum nedir?

Ege Üniversitesindeki hadise ne yazık 
ki göz göre göre gelmiş, Fırat kardeşi-
mizi bizden almış, son derece aşağılık 
bir terör eylemidir. 

Batuhan ÇOLAK

Batuhan Çolak, Gazi Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bö-
lümü’nden 2009 yılında mezun 
oldu. Lisans eğitimi sürecinde Gazi 
Üniversitesi Gazetesi’nde çalışan 
Çolak, mezun olduktan sonra bir 
süre ATV Ankara Haber Merkezi’n-
de görev aldı.

2007 yılında “Tabeladan Kovulan 
Türkçe” isimli araştırma haberiyle 
Aydın Doğan Vakfı 18. Genç İleti-
şimciler Yarışması Araştırma-İn-
celeme dalında Türkiye birinciliği 
ödülünü kazandı.

2014 yılında Gazi Üniversitesi’n-
den “Siyasal İletişim Sürecinde 
Propaganda Amaçlı Afişlerin De-
ğerlendirilmesi (2011 Genel ve 
2014 Yerel Seçimleri Örneği)” 
isimli tez çalışmasıyla yüksek lisans 
mezunu oldu.

Üniversitelerdeki terör yapılan-
maları ve eylemleri üzerine uzun 
yıllardır araştırmalar yürüten ya-
zar, ayrıca oryantalizm, medya 
ve siyasal iletişim konularında da 
çalışmalarını sürdürmektedir. Ya-
zarın çalışma konuları kapsamında 
ulusal ve uluslararası konferans-
larda sunulmuş bildirileri ve çeşitli 
dergilerde yayınlanmış makaleleri 
bulunmaktadır.

Yazar, 2006 yılında kurduğu Haber-
Dokuz.com isimli internet haber 
sitesinin genel yayın yönetmenli-
ğini sürdürmektedir. Aynı sitede 
özel haberler ve köşe yazılarıyla da 
güncel konulara değinerek araştır-
ma-inceleme çalışmalarına devam 
etmekte, 15 Aralık 2014 tarihinde 
yayın hayatına başlayan Vahdet Ga-
zetesi’nde Genel Yayın Danışmanlı-
ğı ve köşe yazarlığı yapmaktadır.
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Ege Üniversitesi’nde uzun yıllardır 
süren bir PKK yapılanması var. Bu ya-
pılanma karşısında başta Fırat olmak 
üzere bir avuç vatansever genç dimdik 
duruyor. Faaliyetlerine engel oluyor, 
basın açıklamaları, yürüyüşler düzen-
leyerek örgüte yönelik tüm hukuki 
tepkiler gösteriliyordu. 

Buna rağmen üniversite yönetimi kı-
lını kıpırdatmıyor, emniyet ve savcılar 
soruşturma açma gereği bile duymu-
yorlardı. Ancak, Fırat’ın şehit düştüğü 
günden sonra olayların seyri değişti, 
üniversitelerdeki terör gerçeği bir 
tokat gibi insanların yüzüne çarpıldı. 
Buna rağmen sorumlular hakkında 
(rektör, emniyet müdürü, vali) hala 
soruşturma açılmış değil.

Ege Üniversitesi’ndeki Fırat’ın şehade-
ti bir olaydır. Bu olayların benzerleri-
nin her an bir başka üniversitemizde 
yaşanma ihtimali vardır. 

2010 yılında Kütahya Dumlupınar Üni-
versitesi’nde Hasan Şimşek isimli 19 
yaşındaki öğrenci, olaylarla hiç ilgisi 
olmadığı halde, öldürülmüştü. Olay 
şu anda neredeyse faili meçhul hale 
getirildi.

Ankara, Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ, 
Çukurova, İstanbul, İTÜ, Marmara gibi 
üniversitelerimizde PKK’lılar açıktan 
eylem yapar hale geldiler. Türkiye’nin 
önde gelen üniversitelerinde bile bu 
denli ciddi bir PKK yapılanmasının ol-
ması, gelecek adına kaygılarımızı artır-
maktadır. 

Terör örgütü/örgütleri 
üniversite gençliği içinde 
nasıl yapılandı? Bu 
yapılanma gerçekleşirken 
devletin yetkilileri ne yaptı?

Üniversitelerde terör hareketlerini 
okuyabilmek için tarihi doğru yorum-
lamak ve bilmek gerekiyor. Türkiye’de 
üniversiteler siyasi gelişmelerin nüve-
si görevi görmüştür. 

Batı Avrupa’da başlayan öğrenci hare-
ketleri, 1968 yılına gelindiğinde anar-
şizm düşüncesiyle zaman zaman terör 
eylemlerine başvuruyordu. Olayların 
Türkiye’ye yansıması ise tamamen iç 
savaş ortamının oluşturulmasına yö-
nelik bir organizasyon şeklinde oldu. 

Mahir Çayan’ın önderliğindeki sol ör-
gütlenmelerde “şiddet devrime giden 
yolda bir araç” olarak görülüyordu. 
Bu düşünce şiddeti meşrulaştırırken, 
insan öldürmeyi sıradanlaştırdı. İşte 
bu atmosferde 1974 yılından itibaren 
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
okuyan Abdullah Öcalan ve çevresin-
de gelişen Kürtçü öğrenciler, 1978’de 
Diyarbakır’ın Fis köyünde kimsenin 
duymadığı bir manifesto yayınlayarak 
PKK’yı kurdular. Bu kimsenin duyma-
dığı, bilmediği örgüt, sonraki yıllarda 
Türkiye’nin en önemli sorunu haline 
dönüşen PKK terörünü ortaya çıkardı. 

PKK, üniversiteli bir örgüttür ve üni-
versitelerden doğmuştur. Tıpkı birçok 
terör örgütü gibi… Örgüt, Öcalan’ın 
yakalanmasından sonra dağılma sü-
recine girmiş, ancak, bu kriz ortamı 
dış destekler ve Türkiye’deki başarısız 
politikalar neticesinde 2005 yılında 
KCK’nın ilan edilmesiyle yeniden can-
lanmıştır. 

Devletin yetkili organları KCK konu-
sunda uzun süre sessiz kalmışlar, em-
niyet ve istihbarattaki zafiyet veya yet-
kili mekanizmaların bir türlü devreye 
girememiş olması, bitme noktasına 
gelen bir örgütü en uç hücresine ka-
dar canlandırmıştır. Bu canlanma bu-
gün, üniversitelerimizde terörün nasıl 
ortaya çıktığı konusunda önemli ipuç-
ları vermektedir.

Üniversitelerde yaşanan bu 
sorunun toplumsal olarak 
farkındalık düzeyi nedir?

Aslında toplumda terör konusunda 
da ciddi bir bilgi eksikliği var. Duygu-
larımızla ve sloganlarla günümüzü ge-
çiştiriyoruz. Ağlıyoruz, hüzünleniyor, 
bağırıyoruz… Ancak, sonuç yine değiş-
miyor. Sorunu ortaya çıkan kaynakların 

Üniversite yönetimleri 
3 maymunu oynarken, 

siyasi iktidarı elinde tutan 
erkler de bu yapılar 

karşısında kararlı 
bir duruş 

sergileyemiyorlardı.
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kurutulması noktasında gerekli irade 
gösterilmiyor, askeri yöntemlerin za-
man zaman durdurulması örgüte nefes 
aldırıyor. Hal böyle olunca bırakın üni-
versiteleri, toplumun genelinde terör 
konusunda farkındalık düzeyi son dere-
ce yetersiz durumda kalıyor.

Kampüslerdeki terör gerçeğinde ise 
üniversite yönetimleri, YÖK ve emni-
yetin gerekli mücadeleyi kararlı bir şe-
kilde göstermedikleri ortada. 

Ancak son dönemde mağdur öğren-
cilerin bir kitle haline gelmesi, sosyal 
medyanın gelişmesi ve insanların anı 
anına olaylardan haberdar olması ko-
nuyu biraz daha gündeme taşıdı, far-
kındalığı artırdı.

Sizce, devletimizi 
yönetenler bu sorunun 
ciddiyetinin yeterince 
farkında mı? Çözüm 
üretiyorlar mı?

Terörle mücadelede en önemli kıstas 
siyasi iradedir. Terörle mücadele; gün-
lük değişen politikalarla değil, belirli 
bir sistem içinde, güvenlik güçlerinin 
arkasında durularak gerçekleştirilme-
si gereken bir süreçtir. Beraberinde 
yasaların uygulatılması, terörün bes-
lendiği kaynakların kurutulması gerek-
mektedir. 

Üniversitelerdeki terör de aynı şekil-
dedir. Beslendikleri kaynak kurutul-
mamakta, kampüslerde teröristler el-
lerini kollarını sallayarak dolaşmakta, 
genç kardeşlerimizin anayasal eğitim 
hakları gasp edilmektedir. Geleceği-
miz, yarınlarımız olan gençler, terör 
örgütlerinin baskılarıyla, tacizleriyle 
eğitimlerini tamamlama mücadelesi 
veriyorlar.

Tablonun vahameti gün gibi ortada ol-
masına rağmen yetkililer, ilgili kurum-
lar derin bir sessizlik içindeler. 

Örgütün en hareketli ve kamuoyu 
oluşturan eylem üssünün kampüsler 
olması kabul edilemez. Ancak sorum-
luların aciz tutumu, siyasilerin ko-
nunun üzerine gideceği yerde adeta 
örtbas etmeleri, kafalarda ciddi soru 
işaretleri oluşturuyor.

Üniversitelerdeki 
bu sorunun çözümü 
noktasında hukuk, güvenlik 
ve okul yönetimlerinden 
beklenen çözümler neler?

Üniversitelerdeki terör sorunun çö-
zümü için hukuk, güvenlik ve okul yö-
netimlerinin yapacakları çok net bir 
şekilde ortadadır. Herkes anayasal gö-
revlerini yerine getirse, yasalara uysa, 
hukuk devleti olabilsek zaten bu konu-
ları konuşmuyor olacaktık. İşin ilginç 
yanı kimse bu konuda elini taşın altına 
koymuyor. Elini taşın altına koyanlara 
da engel oluyorlar. 

Size şöyle bir örnek vereyim son bir 
yılda bazı üniversitelerden panel ta-
lebi oldu. Üniversitelerdeki terörü ay-
rıntılarıyla anlatacaktık, gençlerimizi 
uyaracaktık. Fakat okul yönetimleri 
engel oldu, “gerginlik istemiyoruz” 
açıklamasıyla onay vermediler. Çok il-

ginç değil mi? Okullarında PKK’nın pa-
çavrası açıldığında “gerilmeyenler”, 
söz konusu terörün gerçek yüzünü de-
şifre etmek olunca aslan kesiliyorlar. 
Çünkü biliyorlar ki konuştukça, belge-
leri ortaya koydukça ucu kendilerine 
dokunacak. Bu yüzden önce kafaların 
değişmesi gerekiyor.

Umursamaz, koltuğunu ve geleceğini 
düşünen yöneticiler olduğu sürece, 
üniversitelerimizdeki PKK işgalleri ar-
tarak devam edecek.

Ne yazık ki tablo vahim ve iç açıcı ko-
nuşmamız mümkün değil. Allah öğ-
renci kardeşlerimizin ve milletimizin 
yardımcısı olsun.

Ankara, 
Hacettepe, Boğaziçi, 

ODTÜ, Çukurova, 
İstanbul, İTÜ, Marmara gibi 
üniversitelerimizde PKK’lılar 

açıktan eylem yapar hale 
geldiler.
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Toplumsal tepkisi “karşıt gö-
rüş” parselasyonuna kurban 
edilmiş Türkiye’de bozkurt 

işareti  yapan o elden tutacak çok da 
kişi bulunamadı. Yine! Çünkü şimdi de 
Rabia yapmanın makbul olduğu za-
manlardı. 

Fedai sermayesini kampüste çarpıştı-
ran karşıt görüşlü iki grup değil zorba 
ve işgalci tutumuyla üniversitede yu-
valanan terör uzantılı bir grup ile legal 
bir gençlik hareketinin mensubu ter-
temiz bir genç vardı karşı karşıya. 

Bunu dile getiren acılı babanın sözle-
rine yanlı müdahale etme terbiyesizli-
ğini yapan yılların habercisi şişkinliğin-
dekilerin vebaliyle başlanabilirdi bu 
meseleye.

Konu Çakıroğlu. Gülümseyişinde 
meseleye hâkimiyetinin ince 
göndermesi...

Yetkilileri uyarmayı  “vicdani görev” 
edinen megafon konuşması paylaşıldı 
ve bu görevi on kişi de kalsak yürüte-
ceğiz ahtını veriyordu. 

Kampüste
TÜRK Olmak

Bölüm birincisiydi. Üstelik terör yapı-
lanmasının, üniversite yönetimi ka-
yıtsızlığı ve hatta şımartışını arkasına 
alarak sınava girişleri engellemesinin 
kurbanı olmasına rağmen en başarılı 
öğrenciydi. 

Çalışkanlığı ve ağırbaşlılığıyla hoca-
larının takdirini kazanan bu gencin 
formasyon dersini sabote eden bir öğ-
renciyi(!) uyarması ne zamandır süren 
gerilimin kanla sonuçlanacak kıvılcımı 
oldu. Alnında günler önce birkaç Pkklı 
tarafından darp edilişinin izi!

“Karışınca gövdem yurdun topraklarına 
Ruhum uçar ırkımın bayraklarına, 
Varlığının sevgisini onlara taşır; 
Kendisi de ay-yıldıza belki karışır!”

Didem ÖNDER
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Görevini yapmayan kolluk kuvvetleri-
ni iyi biliyordu. 1,5 ay önce de polislik 
sınavını kazanmıştı. Kolundaki dövme 
engel olunca “kafası çalışan adam” 
realitesiyle hoca olmaya karar verdi. 

Akademik kariyer için Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü’ndeki abile-
ri-ablalarının yanına gitti şehit edilme-
den tam bir gün önce. 

Kafasına koymuştu ortaöğretim ve alt 
dönem üniversiteli kardeşlerine ders 
veren, alanı değilse bile konunun bi-
lenini bulup yardım isteyen, kardeşle-
rinin biricik ağabeyi olan bu babacan 
genç, hoca olacaktı. Aklında annesini 
kira derdinden kurtarma sözü! 

Bir evin tek çocuğu. Büyüse de anne 
babasının “daha çocuk” dediği. Doğ-
mamış çocuğuna öğütler yazan, kız ar-
kadaşını evine bıraktığında kardeşine 
“Buraya kadar bana emanetti, şimdi 
sana emanet” diyen bu genç, öğret-
men adayı biri tarafından profesyonel-
ce katlediliyordu! 

Kadına bakışın günbegün artçı dep-
remler yaşadığı dönemde böylesi er-
demli, böylesi efendi bir gencin aksi 
kalıyordu keşke’li cümlelere.

Ekmek parasının eşyalaştırılmış teza-
hürü Fırat’ı polis aracına aldırmadı. 
Üniformalar, vicdan denen mefhuma 
göre bayağı küçük kalıplı yapılmıştı. 
Dilekçe verip, hakkını aradığında ora-
lı olmayan o pespaye düzenin maaşlı 
korkuluğuydu bunlar. 

Aort damarı kesikti Fırat’ın. Kanı ılık 
ılık akarken bu ülke hamiyet sahibi 
bir yiğidini kaybediyordu. Ölüm bir 
ırmaktı, girecek yeri çok, çıkacak yeri 
yoktu. Fırat o ırmağa atlamış fısılda-

yarak uzaklaşıyordu: son sözleri o hep 
istediği şehadet!

Devlet malına zarar verilen yerde, 
Türk’ün şanlı bayrağı yakılan yerde, 
kampüse gerilen brandada ismiyle, 
resmiyle canı hedef gösterilen yerde, 
eğitim hakkına teröristlerce peşkeş 
çekilen yerde “adam aldırma da geç 
git” diyemeyişinin şerefini  bırakıyor-
du gönüldaşlarına. 

Öyle ya, Allah’a yemin ederek başla-
mıştı, şehit ve gazileri de şahit tutmuş-
tu. Bir ölüp bin dirilmek gerekti. 

O değil miydi kampüste  yan yana gel-
meyip, kız arkadaşı rahatça okusun 
diye tanımazlıktan gelen? İşte bir genç 
kızın; sevdiği Beyza’sının hayalleri taş-
lanıyordu az ötede. 

Ülkü şehitlerinin defterinde bir sayfa 
daha kan revan çevriliyor, Bornova 
Ülkü Ocakları duvarı defalarca baktığı 
o simayı şimdi sırtında taşıyordu. 

Musalla taşının ayakları tutmuyordu 
neredeyse, anneden utanıyordu en 
çok. Gözyaşına alışıktı ama sanki bu 
kadının gözünden kan akıyordu. Öfke 
kusan kalabalık bilmem kaçıncı inti-

kam yeminini ediyordu cenaze evinin 
sessizliğine rağmen. 

Kopuyordu hatır-gönül, bir sadakat 
tahtı sallanıyordu. Şubat soğuktu hava 
puslu; bozkurtlar dört bir yandan son 
görevine koşuyordu. Fırat uçmağa 
uğurlanmıştı, Önkuzu ağabeyinin dizi-
nin dibine oturmuş Cengiz ağabeyine 
selam veriyordu.

Meselenin seyri sorumluların göz 
yumduğuyla, sebep olanların yanına 
kar kaldığıyla, peşine düşenlerin de 
sağduyu patinajıyla son bulacağa ben-
ziyordu. “Bin yıllık kardeşlik” iddiası 
taşıyan ülkücü davaya mensup olduğu 
için sözde kardeş saydıkları tarafından 
hedef gösterilen ülkücü gençlerin he-
men her kampüste yaşadığı zor şartla-
rın meselesiydi bu.

Kampüslerde “Türk olmak” suçunun 
mahkemesi kurulup çarmıha gerilen 
son yiğit olmanın değil sahipsiz kalan 
Türk devlet iradesinin meselesiydi bu. 
Çözüm dedikleri bir çözümsüzlüğün 
meselesiydi bu.

Hatırlardan silmeme, unutmama, 
unutturmama sözü verdiğimiz Fırat 
kardeşimizin ruhu şad olsun! 

D
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HİLAL’İN EHL-İ SALİBE SAVAŞ 
MEYDANLARINDA VERDİĞİ SON DERS

Aliya, hepimizin gözünün gördüğü, aklının 
erdiği bir zamanda,  medeniyet denilen tek 
dişi kalmış Avrupa’nın orta yerinde acımasız 
bir trajedinin kurbanı olmuş bir milletin ve 
bu trajediyi büyük bir zafere dönüştüren 
onurlu bir adamın muhteşem hikâyesidir.

Alİya
Ben çocukluğumda Boşnakları Türk olarak bilirdim. 

Türklerin sarışın ve uzun boylu olanları. Ama öğren-
dim ki, sadece ben değil; Sırplar, Hırvatlar ve tüm 

dünya da böyle biliyormuş. Atatürk Bulvarı üzerinde bir bi-
nanın merdivenlerinden hızlı adımlarla çıkıp, Yönetmen Mu-
hammed Muykiç’in konusu “Srebrenitsa  Katliamı ve Toplu 
Mezarlar” olan gösterisini izlediğim gün çok daha derinden 
inandım bu görüşüme.  

Benim bu inancımı gösteriden önce,  Toplu Mezarları Araştır-
ma Başkanı aynı zamanda Demokratik Eylem Partisi Milletve-
kili Amor Maşoviç’le yapılan sohbet de teyit etmişti.  Savaşı 
yaşayan, savaşın tanığı bir isimdi Maşoviç. O da benim bu dü-
şüncemin yanılgı olmadığını söylüyordu. Evet,  Yugoslavya’da 
iç savaş başlayınca Sırplar Boşnaklara; “Türkler,  burayı terk 
edin ve Türkiye’ye gidin” diye baskı yapmaya başlamışlar. 

Bir zamanlar Osmanlı sınırlarında yaşamış pek çok Müslü-
man topluluk, Hıristiyanlar için Türk’tür.  Türklüğün Balkan-
lardaki son kaleleri olan Bosna Hersek’in, Makedonya’nın, 
Batı Trakya’nın, Türk olduğu gibi.  Hiç unutmam, İlber Ortaylı 
hoca derslerimizden birinde “Batılılar Türkler’i İslam’ın de-
lisi olarak görürler ve Batılılar için İslam Türk’tür”  demişti. 
Yüzyıllardır bu böyledir. 

Haçlı seferlerinden bu yana bir kale olarak hep İslam dünya-
sının selameti için var olmuş bir millet, Türkler. O yüzden tıpkı 
Aliya gibi Balkanlı olan Üsküp’lü Yahya Kemal Bayatlı 26 Ağus-
tos 1922 başlıklı şiirinde şöyle yalvarıyordu Yüce Rabbine:

Mustafa YİĞİT
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Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yârabbi!
Senin uğrunda ölen ordu budur Yârabbi!
Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,
Gaalib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın!

Şair İsmet Özel de Türk’ü tanımlar-
ken öyle demiyor mu; “Türk kâfirle 
savaşmayı göze alandır.” Doğu’nun 
büyük şairi Muhammed İkbal de bir 
eserinde buna işaret eden çok güzel 
bir rüya anlatır. Rüyasında Peygam-
ber efendimizi görür İkbal. Ve Hazreti 
Peygamber sorar “Yaa İkbal benim 
için ne getirdin?  İkbal cevap verir: Ya 
Muhammed, sana Allah yolunda Ça-
nakkale’de savaşan bir avuç Türk’ün 
kanını getirdim.” 

Bosna isminin hikâyesi, aslında Boş-
nakların Avrupa’nın ortasında ver-
dikleri mücadelenin kutsallığını da 
tamamlar. Bosna savaşında uzun süre 
bulunmuş Hakan Albayrak’tan dinle-
miştim bu hikâyeyi.

“İgman dağının eteklerinde İsevi der-
vişler yaşarmış. Bunlar İncil’de bahsi 
geçen son peygamberi beklerlermiş. 

Bir gün, “Vakit tamam, artık gelmiş 
olmalı” deyip son peygamberi bulmak 
ümidiyle yalınayak yola koyulmuşlar. 
Yıllarca yürümüşler. Binlerce kilomet-
re yol kat etmişler. Ayakları kana bu-
lanmış. 

Derken, Medîne-i Münevvere’ye var-
mışlar. Medine’de önlerine çıkan ilk 
adama “Biz Allah’ın elçisini arıyoruz. 
Adı Muhammed” demişler. Adam “Ne 
yazık ki geç kaldınız. Allah’ın elçisi 
dün öldü” demiş. 

Dervişler içli içli ağlamaya başlamışlar. 
“Ben Hattab oğlu Ömer” demiş adam. 
“Elçinin yakınıydım. Buyrun mescide 
geçelim, biraz soluklanırsınız. Bu ara-
da ben size elçinin getirdiği mesajı 
anlatırım” Dervişler teklifi şükranla 
karşılayıp, Peygamber mescidini kanlı 
ayaklarıyla kirletemeyeceklerini söyle-
mişler. 

Bunun üzerine Ömer bin Hattab onla-
ra sarı mesler hediye etmiş. Dervişler 
mesleri öpüp bağırlarına basmışlar. 

“Bir Peygamber dostunun hediyesini 
ayağımıza süremeyiz” demişler. “Siz 
kimlersiniz?” diye sormuş Ömer bin 
Hattab.

“Biz Igumanlarız” demiş İgumanlar.

“Geldiğiniz ülkenin adı ne?”

“Geldiğimiz ülkenin adı yok.”

“Peki sizin dilinizde yalınayak nasıl 
denir?”

“Bos.”

“O halde ülkenizin adı biraz sizin dili-
nizden, biraz bizim dilimizden BOSNA 
olsun”

Yalın ayağımız…”

İşte Boşnak’lar da geçen yüzyılın so-
nunda Avrupa’nın göbeğinde yalın 
ayak, yalı kılıç İslam ve insanlık uğru-
na, Sırplara, Hırvatlara ve onların ar-
kasındaki Batı dünyasına karşı büyük 
bir savaş vermişlerdir. 

Ben de bu yazımda 20. yüzyılın son 
çeyreğinde yeniden bir “Türk” gibi 
yalın kılıç, tıpkı İslam’ın son ordusuy-
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muşçasına savaşan bir milletten ve ye-
niden hortlayan bu Haçlı zihniyetine 
karşı destansı mücadele veren Hazreti 
Peygamberi görmeye yalınayak giden 
dervişlerin son temsilcisi Boşnak lider, 
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’ten bah-
setmek istiyorum. 

Aliya kimdir? 

Aliya 13. yüzyılın haçlı zihniyetini Me-
deni Avrupa’nın ortasında yeniden 
sergileyenlere karşı ,  “vakur”  ve “bil-
ge” bir duruşun adıdır. 

Aliya,  yirminci yüzyılın son çeyreğin-
deki emsalsiz mücadelesiyle mazlum 
milletlerin nesilden nesile çocuklarına 
hikâyesini anlatacağı büyük bir lider-
dir. Avrupa’nın en büyük dördüncü si-
lahlı gücü olan Yugoslavya Ordusu’nun 
üç yılda dize getiremediği bir büyük 
askerdir. 

Aliya, Osmanlı bakiyesi Balkanların,  
Üsküp’ün, Priştine’nin, İşkodra’nın son 
yüzyıldaki en büyük sadasıdır. 

Aliya kimdir? 

“Neredeyse bütün savaş teamülleri 
Sırplar ve Hırvatlar tarafından ihlal 
edildi, bizim tarafımızdan değil. Bu 
durum Avrupa için bir sürpriz oldu. 
Eğer birileri kadınları ve çocukları 
öldürüyorsa, kutsal şeyleri, köprü-
leri, kültürel anıtları tahrip ediyor-
sa, Avrupa, bunu yapanların ancak 
Boşnaklar olabileceğini düşünüyor-
du. Avrupa’nın medeni bir biçimde 
davranmalarını beklediği Avrupa 
kökenli halklar, savunmasız insan-
ları öldürdüler, camileri ve köprüleri 
tahrip ettiler. Biz bunları yapmadık. 
Bu nedenle yurtdışına gittiğimde bü-
yük bir gurur duyuyorum.” diyerek en 
vahşi katliamlarda bulunan, onbinler-
ce kadına, savunmasıza akla gelmeye-
cek ahlaksızlıklarda bulunan Sırplara, 

Hırvatlara, destekçisi NATO’ya, Avrupa 
Devletlerine bu cümleleri sarf ederken,  
savaş ahlakını yeniden yazan büyük bir 
barış adamıdır. 

Evet; Aliya aynı zamanda, Boşnak 
askerlerine savaşta bile adaletten 
şaşmamayı, zulümkâr olmamayı 
öğütleyen “Savunmasız insanlara zul-
metmeyin! Ancak halkın ordusu oldu-
ğumuzda ve insanlar bizden korkma-
dığında muzaffer olabiliriz! İnsanları 
tehdit eden bir ordu sefildir. Muzaffer 
olamaz!” cümleleriyle insanlık dersi 
veren önemli bir insan hakları savunu-
cusudur.

Aliya’nın ortaya koyduğu ilkelerden, 
zulme maruz kalan halkların hangi 
şuur içinde olması gerektiği de bir 
insanlık anıtı gibi yükselir: “Bizler öz-
gürlük için savaşan bir halkız. Cesaret, 
bilgelik ve iyilikle amaca ulaşmak 
istiyoruz. İnsanlara karşı nefret his-
setmiyorum. İnanın bana, tüm bu acı 
tecrübelerden sonra bile insanlardan 
nefret etmiyorum. Her şeyin güzel 
sonuçlanacağına ve bu cehennem-
den bir çıkış olduğuna yönelik umu-
dumu diri tutan işte budur!”

Evet Aliya en zor zamanlarda bile 
umudunu yitirmemiş, tarihine, me-
deniyetine ve kendi insanına inanmış 
Balkanların 20. yüzyılın son çeyreğin-
de medeniyetimize hediye ettiği bü-
yük bir şahsiyettir.

Derin bir tarih bilgisi ve şuuruna sahip 
olan Aliya, mensup olduğu milleti ve 
medeniyeti çok iyi tanıyordu. Tanıdığı 
ölçüde de seviyordu. Avrupa’nın gö-
beğinde yaşadığı için Avrupa’nın ne 
olup ne olmadığını çok iyi biliyordu. 

Avrupa’nın bir hoşgörü medeniyeti 
olduğu yalanını da tarihin imbiğinden 
süzülen şu sözleriyle tüm batının ve 

batı hayranı müstemlekecilerin yü-
züne vuruyordu: “Benim hoşgörüm 
Avrupa değil, İslam kökenlidir. Eğer 
hoşgörülüysem öncelikle ve en çok 
Müslüman olduğum için, ancak on-
dan sonra Avrupalı olduğum içindir. 
Avrupa parıldayan gerçeklere rağ-
men kendisini kurtarmaya kesinlik-
le muktedir olamadığı kuruntulara 
sahip. Örneğin, Bosna’daki bu savaş 
sırasında, yüzlerce kilise ve cami yı-
kıldı. Bunların bir teki bile Boşnaklar 
tarafından yıkılmadı, hepsi ‘Avrupa-
lılar’ tarafından yıkıldı. Türkler, dün-
yanın en yumuşak yöneticileri değil-
lerdi, ama tüm Hristiyan halklar ve 
onların Ortaçağ’dan kalma en önemli 
anıtlarının hepsi 500 yıllık Türk ida-
resi boyunca ayakta kalabildi. Bu bir 
gerçek. Belgrad’dan fazla uzak olma-
yan Fruska Gora tepelerinin meşhur 
manastırları Türk yönetiminin 300 yılı 
boyunca ayakta kaldı ama üç yıllık 
‘Avrupalı’ yönetimine dayanamadı. 
İkinci dünya savaşı sırasında yakılıp 
yıkıldılar. Faşizm ve komünizm As-
ya’nın değil, Avrupa’nın ürünleridir. 
Ve şimdi bile Avrupa, Balkanlar’da 
faşizmin ortaya çıkışına karşı bir has-
sasiyet göstermemiştir. Avrupa’ya 
değer veriyor ve takdir ediyorum 
ama kanımca, kendisini olduğundan 
çok daha büyük görüyor.”

Evet Aliya, kendisini olduğundan çok 
daha büyük gören Batı medeniyetine 
karşı, bir milletin onuruna, tarihine, 
izzetine, namusuna nasıl sahip çıkaca-
ğını en zor, en acımasız şartlarda des-
tansı bir bağımsızlık mücadelesi vere-
rek göstermiş, bize de yeniden kendi 
büyüklüğümüzü hatırlatmış, büyük bir 
komutan ve devlet adamıdır.

Aliya,  Hilal’in Ehl-i Salibe 
savaş meydanlarında verdiği 
son dersin adıdır. 
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“KAFES” FİLMİ
“Gelmişiz dünyaya, Milliyet nedir öğ-
retmişiz” diyor ya Akif, bizde milliyet 
nedir öğretmeye çalışan, milliyetper-
ver nesillerden birinin içinde hasbel 
kader bulunmuş, 78 kuşağından bir 
neferiz. Zaman zaman başkanlık rolü, 
dergicilik, yazarlık gibi makamlarda 
bulunsak da asıl görevimiz neferliktir. 

80 öncesinde Ülkü Ocakları Genel Baş-
kanlığı görevini yürüttüm. O dönemde 
arkadaşlarımla birlikte (Nizam-ı Âlem, 
Genç Arkadaş, Hasret, Divan...) dergi-
ler çıkarttık.

80 sonrasında tutuklandım, Çıktığım-
da Sincan Belediyesinde Belediye Baş-
kan Yardımcılığı, daha sonra da Yeni 
Düşünce Gazetesinin genel yayın yö-
netmenliğini yaptım. Hergün ve Millet 

gazetelerinde yazdım. Yeniçağ, Zaman 
gibi birçok gazete de yazarlık yaptım. 

Yayınlanmış 30 kitabım var. İlk kita-
bım “Türk Milliyetçiliğinin Tarihi”dir. 
İstanbul’da düzenlenen bir yarışmada 
ikinci olmuştu, sonrasında “Kafes” ro-
manım, 1977’de de “Esir Türkler” adlı 
kitabım yayınlandı. 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin genel sek-
reterliğini, genel başkan yardımcılığını 
ve genel başkanlığını yaptım. “Milli 
Sivil Stratejik Konsept” kitabım fikir 
ödülü aldı. 

Ortadoğu’da karışıklıkların çıkarılaca-
ğı belli iken, bunlardan evvel tedbir 
alalım ve Avrupa Birliği aklını bölgeye 
yansıtalım diye “Ortadoğu Su Barışı” 
kitabını yazdım. 

Sonra Kürt sorunu ortaya çıkınca, 
“Kürtler Nasıl Türk Olur?” başlığı 
altında Türk tarih felsefesi açısından 
Kürt sorununa bakışı yazdım. 

Yayınlanmış kitaplarımın yanında he-
nüz yayınlanmamış birçok kitabım var. 
Besteler yapıyorum, aruzla yazmaya 
çalışıyorum. “La Havle Lütfi Divanı”, 
“Eylül Seneleri”,  “Münzevi Pürtelaş”.

Kafes’ten sonra “2024” adlı bir kurgu 
romanı yazdım. Orada da 2024’te yani 
Cumhuriyetin 100. yaşından 1 yıl son-
ra nasıl bölündüğümüzü anlattım. 

Bu bir kötümser durum analiziydi.  
Kötümser durum analizi yapacaksınız 
ki iyimser ve fiili durumları da tetkik 
edebilesiniz. 

Rö
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Yakın zamanda da “Kösem Sultan” 
adlı romanımı yazdım. Bütün Bizans 
tarihlerini ve Osmanlı tarihini oku-
dum. Bizim tarihe ve geleceğe yönelik 
kurgularımız aslında bugünü anlamak 
ve kurtarmak içindir. 

Bugünkü nesiller ne yazık ki hem ta-
rihten bihaber, hem de gelecek kur-
gusu yapamıyorlar. Bir millet istikbâle 
dair projeler inşa etmezse, akıbet mu-
kadderdir ve kaçınılmaz bir şekilde ba-
şına gelen felaketlerin neden geldiğini 
çözümlemeye başlayınca tarihe ve is-
tikbâle dair düşünmeye başlar. 

Maalesef bu nesiller köktenci hara 
gürelerle kendi tarih bilincinden, ma-
yasından, kültüründen, bilincinden ve 
de sanatından bihaber yetişiyor. İşte 
bu anlamda sanatın önemine vurgu 
yapmak için daha çok sanat üzerinde 
yoğunlaştım. Türkiye Yazarlar Birliği’n-
deki mücadelem de buydu. 

Avrasya Yazarlar Birliği’ni kurduk, bu-
rada da aynı mücadeleyi verdim. TRT 
yönetim kurulu üyeliğim sırasında da 
amacımız buydu. Yaptığımız işler hep 
ölmekte olan sanatlarımızı, ilmimizi, 
medeniyetimizi ortaya çıkarmaktı. 

Yunus’un dediği gibi “bir ben vardır 
bende, benden içeri” gibi ya da “ken-
dini bilen rabbini bilir” istikametinde 
yine Yunus’un mesajlarından yola çı-
karak, kendimizi bilme gayreti içinde-
yiz, başka bir hedefimiz yok. 

Bugün Türkiye’nin önünde büyük 
ufuklar var ama aynı zamanda da 
büyük melanetlerde kapıda bekliyor. 
Bölünme riski var mı? Var. 

Ancak Türkiye’nin büyümesi, gelişme-
si ve bütün büyük Doğu’nun makus 
tarihini yenip, üzerinde yeni bir mede-
niyet güneşi aydınlatması da ihtimal 
dahilinde. 

Türkiye’de bu potansiyel var o halde 
buradaki formülümüz bin yıldır şudur. 
İki sütun üzerinde yükselir davamız. 
Bir tefrik etmek hazinesi, iki terkip 
etme kabiliyeti… Tefrik etme hazine-
si, güzide ile pespayeyi ayırt etmektir. 
Güzide ile pespayeyi ayırmazsan zille-
te düşersin. Emaneti ehline vermek, 
senin görevindir. 

Bin yıl önce bizim Anadolu mayası 
çalındığında yekpare bir kimlik 
yaratmıştır. Kafaları karışık değildir bu 
kimliğin. Batı sosyolojisinden sonra 
kafaları karışmıştır. 

İşte burada yapılması gereken bu 
sosyolojiyi yeniden inşa etmektir. 
“KAFES” filmimizin amacı da buna 
hizmet etmekti.  

Keşke sanatta da çok söz sahibi ol-
saydık. Bizim 12 Eylül öncesinde Töre 
Musiki Folklor Derneğimiz vardı. Bu 
dernekte sanatçı dostlarımız yer alırdı. 
Gecelerimizi süsleyen Türk Sanat Mü-
ziği konserleri verirlerdi. Bu bir nevi 
teşkilatımızın sosyal faaliyetiydi.

O zamanlarda tiyatro okulumuz da 
vardı. Ensar Kılıç, Mehmet Atay, Atsız 
Karaduman’ın oynadığı tiyatrolarımız 
oldu. Eserlerimizden biri olan Kürşat 
İhtilali’ni İsmet Hürmüzlü sahneye 
koydu. Şimdi nedense tiyatro yok. 

Sinema filmi yapmak istiyorduk. Yazdı-
ğım bir senaryo vardı “Doktor”. Bunu 
film yapacaktık olmadı.

Daha sonra “Güneş Ne Zaman Doğa-
cak” filmi bütün Türkiye’de oynadı ve 
onun oynadığı sinemalar bombalandı. 
Sonra 12 Eylül oldu malum… 

12 Eylül’den sonra bugüne kadar, 12 
Eylül dramını anlatan gerçekten bir 
film olmadı. Teşebbüsler oldu ama sa-
nat eseri olan bir film ortaya konmadı. 

Hep tek taraflı olarak 12 Eylül’ü değer-
lendiren filmler oldu. Hatta orada bir 
taraf haksızlığa uğradı. Sanki onların an-
neleri, babaları sevgilileri yokmuş gibi… 

Ben “Babam ve Oğlum” filmini izledi-
ğimde çok ağladım. O filmi 7 defa iz-
ledim ve Çağan Irmak’ı gıyaben tebrik 
ettim, çok takdir ettim. 

Ben de o masum insanların filmini 
yapacağım, dedim. Ama karşı tarafı 
da kötüleyen bir film yapmamalıyım 
dedim.  Biz onların yaptığı gibi onlara 
kötü gözle bakmadık bu filmde. 

Bu filmin amacı; sanat yapmaktır ve 
12 Eylül’de yaşanan bir aşkı, hem ma-
ziye hem de günümüze getirmektedir. 

Mehmet Sipahi ile Elif’in aşkı…

Bu filmde Muhsin Yazıcıoğlu yok mu-
dur? Vardır. İhsan rolü onu çağrıştırır. 
Ama bu bir Muhsin Yazıcıoğlu, Dursun 
Önkuzu ya da Mustafa Pehlivanoğlu 
filmi değildir. Bu bir aşk ve yok sayı-
lan bir kitlenin filmidir. Yok, sayılan bir 
kesimin dramını anlatan, 12 Eylül’e de 
topyekûn bir bakış açısıyla milletimi-
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zin maziye bakarak istikbali ve değer-
lerini kurtarmak için başvuracağı bir 
görsel edebiyat yapmak istedik. Filmin 
amacı budur. 

“Kafes” benim 1982 yılında hapisten 
çıktıktan sonra yayınladığım roma-
nımdan ilhamla hazırlandı. Ama bu 
filmdeki senaryo tamamen yenidir. 
Hikayesini tamamen yeniden yazdım. 

Bu film 80 yılından bu yana düşündü-
ğüm bir film. Bulunduğum görevler, 
yaptığım işler, başkanlıklar bitti, emek-
li oldum ve şimdi nasip oldu. 

Yasemin Nak Hanım’ın yapımcılığını 
üstlendiği bir film oldu. Ben, bazen 
işleri oluruna bırakırım. Bu senaryo-
yu da öyle bırakmıştım ve bir arkadaş 
yapımcı firmayla temas etti. Benim de 
hiçbir şeyden haberim yoktu. 

Ankara Altındağ’da “Hasret” adında 
bir kitapevim var. Orada otururken 
film ekibi aniden geldiler. 6 kamyon ve 
60 adam, yapımcı, yönetmen, ışıkçı, 
kameraman birdenbire bir oldubitti ile 
karşılaştım. 

Oldubittiye geldi. Ama benim adıma 
söz verilmişti neticede. Hemen çekim 
alanına gittim. Set o kadar gerçekçiydi ki 
gördüğüm manzaradan ben de ürktüm.  

Sokağın birinde ülkücülerin hakimiye-
ti, diğerinde de devrimcilerin hakimi-
yeti vardı. Ülkücülerin hakim olduğu 
sokak duvarlarında “kanımız aksa da 
zafer İslam’ın”, “milliyetçi Türkiye”, 
“bir ölür bin diriliriz” gibi sloganlar 
yazıyor. Diğer sokaklara giriyorsunuz 
“tek yol devrim” Lenin, Stalin ve Mao 
resimleri… Gürültüler ve sloganlar, 
sanki 12 Eylül öncesi geri gelmiş… 

Tarihi dokuda, bembeyaz konakların 
üzerine sloganlar yazılmış. Tabi çekim-
den sonra ekibimiz mahalleyi tertemiz 
yaptı. 

Yine cezaevinde çekilen 
bir sahnemiz vardı. Zin-
danda Mustafa Pehliva-
noğlu’nun idama götürü-
lüş sahnesini çekeceğiz. 
Zindandan tek tek ha-
berleşmeler olacak. “Abi 
kalemi kırmışlar” diye 
bir sahnemiz vardı. Yan 
koğuşa haber veriliyor 
ve bütün koğuşlardan 
tekbir sesleri geliyor. 
Bütün koğuşlara sirayet 
ediyor ve o darağacına 
doğru yürüyor. Giderken 
de benim bestelediğim 
zindanla ilgili türküler 
çalıyor.

Filmin yapılmasında böl-
gedeki bütün esnafa, 
Sayın Belediye Başkanı-
mıza, Belediye Başkan 
Yardımcılarımıza, bölge 
sakinlerine çok teşekkür 
ediyorum.

Bir başka teşekkürü de Türkiye Ka-
mu-Sen’e ediyorum. Biliyorsunuz ekip 
çok önemlidir. Yaklaşık 20 gün kadar 
ekibimiz Türkiye Kamu-Sen’in misafir-
hanesinde konakladılar, misafir edildi-
ler.  Bundan başka da hiç bir sponso-
rumuz yok. 

Bu filmi çekmek için kimseden bir üc-
ret almadık, tamamen kendi imkanla-
rımızla çektik.

Mağdur edilmiş ve daha önceki 
filmlerde hep tukaka gösterilmiş, 
dışlanmış kesimin bu filmi 
izlemeye gitmesi gerekir. 

Fakat bu film sadece onların filmi 
değildir. Bütün 12 Eylül’ü anlatan bir 
dönem filmidir. Her kesimden mem-
leketimizin çocuklarının. Hele hele 
bugünlerde şehitler geliyor. Bu filmde 

en azından oradaki şehit türkümüzü 
dinlemiş olsunlar. 

Hüzünlenmek isteyen, aşkı aramak 
isteyen, eski Leyla ve Mecnun’u, Fer-
hat ile Şirin’i ve Kerem ile Aslı’nın 
aşkını aramak isteyen, adanmışlığı ara-
mak isteyen, dava adamı kimdir onu 
görmek isteyen, ahlakı, dürüstlüğü, 
fazileti, merhameti, vefakarlığı, feda-
karlığı, samimiyeti, sadakati, hikmeti, 
hürmeti, Türk’ü Türk yapan 12 burcu 
görmek isteyen bu filme gelsin. 

Çirkinliği, kalleşliği, sadakatsizliği, 
hırsızlığı, rüşveti lanetlemek isteyen 
de bu filme gelsin.

Filmimiz 2 Ekim’de vizyona girdi. Bu 
arada yapımcılarım Yasemin Nak, Bü-
lent Aydoğan, Yönetmenimiz Mahmut 
Kaptan’a, başta İsmail Hacıoğlu ve 
Şefik Onatoğlu, Melda Arat’a ve diğer 
tüm oyuncalara, ekibimize ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Çalışan, Üreten, Yol Gösteren Sendika
Türk Büro-Sen

TÜRKİYE KAMU-SEN’Lİ KADINLAR
5 Aralık’ta ANITKABİR’DE
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5 Aralık 1934 yılında Anayasa 
ve Seçim Kanunu’nda 

yapılan yasa değişikliği 
ile kadınlarımıza tanınan  

seçme ve seçilme hakkının 
81. yıldönümünde, Türkiye 

Kamu-Sen üyesi kadınlarımız,  
konfederasyonumuzun Kadın 

Komisyonu öncülüğünde 
Anıtkabir’i ziyaret edip 

Mozele’ye çelenk koyarak 
Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk;

Türkiye Kamu-Sen’li kadınlar olarak, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 
verilmesinin 81. Yıldönümünde manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir mut-
luluk duymaktayız.

Türk kadınına olan inancınız ve seçme ve seçilme gibi temel bir hakkı batılı ülke-
lerden çok daha önce verilmesiyle bizlere, verdiğiniz değeri bugün bir kez daha 
derinden anlıyoruz.

Kadınlarımızın çalışma hayatında ayrımcılığa uğradığı, sokaklarda kadın olduk-
ları için cinayetlere kurban gittiği bir dönemde sizin verdiğiniz bu değer ve kıy-
metin hala yeterince  idrak edilememiş olmasından üzüntü duyuyoruz.

Fakat, her türlü zorluk Türk kadınını asla yıldırmayacaktır. Türkiye Kamu-Sen Ka-
dın Kolları olarak, sizin açtığınız yolda çalışmalarımızı sürdürüyor, Türk Milletinin 
daha güzel günlere taşımanın gayretçisi olarak mücadelemize devam ediyor, bu 
duygu ve düşüncelerle aziz hatıranızı bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz” 
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Ağrı, Erzurum ve Erzincan’da
“Türk Kamu Personel Sisteminin temelini oluşturan 657 sayılı 
Kanun, değişen şartlara uyarlanmak zorundadır. Kamuda üc-
ret sistemi karmaşık bir hal almış, kamu görevlileri mali hak-
larını dahi bilemez hale gelmişlerdir. Atama, sicil, yer değiştir-
me, terfi gibi birçok konuda ciddi sorunlar baş göstermiştir.

Farklı İstihdamlar, Farklı Uygulamaları Getiriyor

657 sayılı Kanunun 4/A; 4/B, 4/C, 4/D maddesi, 1309 sayı-
lı Kanun, 2547 sayılı Kanun, 3056 sayılı Kanun, 4059 sayılı 
Kanun, 5258 sayılı Kanun 209 sayılı Kanun, 5393 sayılı Ka-
nun, 540 sayılı KHK, 399 sayılı KHK, 181 sayılı KHK, 506 sayılı 
KHK’ya göre çalıştırılan personeller bulunmaktadır. Bu ka-
dar çok, çeşitli istihdam rejiminde, görev yapan personelin 
hiçbiri bir diğeri ile aynı hakka sahip değildir.

İş Güvencesinden Taviz Verilmeden Kamu Personel 
Sisteminin Sorunlarının Çözülmesi Gerekmektedir

Kamu hizmetleri mutlak suretle iş güvencesi olan, ücretleri 
sadeleştirilmiş, tayin, atama, terfi gibi özlük hakları, sosyal 
hakları günün koşullarına uygun hale getirilmiş insanca ya-
şayabileceği ücreti alan memurlar eliyle gördürülmek zo-
rundadır. Kamu çalışanlarının iş güvencesinden taviz veril-
meden, bütüncül bir yaklaşımla kamu personel sisteminin 
sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.

Siyasi İktidar İş Güvencesiz Çalışma İstiyor

Siyasi iktidar 13 yıl boyunca çalışanlar arasında bizden olan-
lar ve olmayanlar diye ayrım yapmıştır. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Başbakanlığı döneminden itibaren her fırsatta “işçi 
– memur” ayrımının kaldırılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde işçi-memur ayrımı olma-
dığını ve hatta “Devletin malı deniz” anlayışının 657 sayılı 
kanun ile rahatlıkla yapılabileceğini idda etmektedir. Oysa 
birçok gelişmiş ülkede kamu çalışanları gibi hayat boyu ga-
rantisi olan devlet memurları var. 

Amerika’nın da Başkanlık sistemiyle yönetildiğini örnek gös-
teren Sayın Cumhurbaşkanı burada çalışanların %90’ının 
hayat boyu çalışanlar veya ucu açık süreli sözleşmeliler ol-
duğunu bilmiyor mu? 

Paralel yapı ile mücadele için 657 sayılı DMK’nın değiştiril-
mesi gerektiğini söylüyorlar. Bu bahane ile memurların iş 
güvencesini ellerinden alacaklar. 

657 Sayılı Yasa Değişikliğe Muhtaçtır, Ancak 
Değişiklik Memurların Lehine Olmalıdır

Türkiye Kamu-Sen olarak, kurulduğumuz 1992 yılından bu 
yana yeni bir personel reformuna ihtiyaç olduğunu söy-
lüyoruz. Bugün de çalışmaların başlatılması ve çağdaş bir 
personel rejimin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyo-
ruz. Yamalı bohçalardan oluşan mevcut 657 sayılı yasanın 
çalışanlar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldırmadığı ve 
yetersiz kaldığı bir gerçektir. Geçtiğimiz yıllarda “657 sayılı 
Kanun değişecekse, böyle değişmelidir” diye bir kitapçık 
hazırladık ve bunu kamuoyuyla da paylaştık” dedik.
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Kamu hizmeti, devlet veya diğer kamu tüzel kişileri ta-
rafından veya bunların gözetim ve denetimleri altında 
genel, kolektif ihtiyaçları karşılamak, kamu yararını sağ-
lamak için kamuya sunulmuş devamlı ve muntazam fa-
aliyetlerdir.

Kamu hizmeti çoğu kez idarenin, hatta devletin varlık 
sebebi olarak görülmüştür. İdarenin faaliyetleri esas 
itibariyle kamu hizmetlerini yürütmek ve işletmekten 
ibarettir. 

Kamu hizmetlerinin amacı kamuya yarar sağlamaktır. 
Kamu yararı da yorumlayanın siyasi görüşüne ve bakış 
açısına göre değişik anlamlara gelebilen esnek bir kav-
ram niteliği göstermektedir. Ancak bu farklı yorumların 
hepsi, kamu yararının, bazı genel yararların, kişi ve grup 
yararlarına tercih edilmesi olduğunda birleşmektedirler. 

Kamu hizmetleri bu genel yararların gerçekleştirilme-
si için kurulmaktadır. Topluma arz edilen bir hizmetin, 
kamu hizmeti sayılması, o hizmetin doğrudan doğruya 
kamuya yarar sağlamasına bağlı bulunmaktadır.

İş Güvencesi Kaldırılsın
YA SONRA?

Merkezi ve yerel yönetimlerin genel idare esaslarına 
göre yürüttükleri görevleri mutlaka vardır ve kamu gücü 
ve kamu otoritesi kullanılarak yürütülen bu görevler asli 
ve sürekli kamu hizmetleridir. Bu hizmetlerin memurlar 
ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunludur. 

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında içinde kamu yararı 
barındıran her hizmet ve/veya malla ilgili durum kamu 
hizmeti niteliğinde değerlendirilir. 

Kamu hizmeti siyasal alanın yani piyasa dışındaki bir ak-
törün, devletin, piyasanın işleyiş kurallarına uymayan 
bir şekilde toplumsal ihtiyaçları karşılayacak mal ve hiz-
metlerini ifade eder.

Kamu hizmeti üreten memur, devlet otoritesini temsil 
etmekte ve bu otoriteyi kullanmaktadır. Memur, çalış-
ması ile kamu hizmeti ürettiği için ve bu hizmeti üretir-
ken devleti temsil ettiği ve devlet otoritesini kullandığı 
için özel kesim işçilerinin içinde bulunduğu çalışma iliş-
kilerine tabi olamaz. 

Anayasanın 128. maddesi, “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî 
ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” demektedir. Bu bakımdan 
kamu hizmetleri mutlak suretle iş güvencesi olan, ücretleri sadeleştirilmiş, tayin, atama, terfi gibi 
özlük hakları, sosyal hakları günün koşullarına uygun hale getirilmiş memurlar eliyle gördürülmek 
zorundadır.

Ercan HAN  ⎟  Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Koordinatörü
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Bu yaklaşımla, memurların çalışma ilişkilerinde tabi ol-
dukları kurallar tek yanlı üretilen, çeşitli güvenceler içe-
ren bir statü rejimine bağlanmıştır. Statü temeline dayalı 
olan bu çalışma rejiminde memurun, başta iş güvencesi 
olmak üzere çeşitli ayrıcalıkları vardır.

Gerçekte memur statüsü; ekonomi içinde herhangi bir 
yerde genel iş kanunu tarafından tanımlanan istihdam-
dan farklı, yasal temelli bir istihdam biçimidir. 

Aynı şekilde kamu sektöründe eğitim, sağlık gibi kamu 
işletmelerinde görülen istihdam şekillerinden de genel-
likle farklıdır. 

Almanya, Fransa, Brezilya, Danimarka, Estonya, İrlanda, 
İspanya, İsveç, Meksika, Portekiz, Slovenya, Yeni Zelan-
da, ABD, İtalya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Finlan-
diya, Hollanda, İsrail, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, 
Kore, Macaristan, Norveç, Polonya, Rusya, Slovakya, Şili, 
Ukrayna, Yunanistan gibi birçok ülkede kamu görevlileri 
farklı bir hukuki düzenlemeye tabidir. Buna bağlı olarak 
sosyal yardımları, yargılanmaları, görev ve sorumluluk-
ların farklı kanunlarla düzenlenmektedir. 

Bununla birlikte, Almanya, İtalya, Avusturya, İspanya, 
Kore gibi ülkelerde memurların hayat boyu iş güvence-
leri mevcuttur. Bütün ülkelerde memurların işe alınma 
süreçleri işçilerden ayrı bir düzenleme ile belirlenmek-
tedir.  Dolayısıyla gelişmiş ülke olarak kabul edilecek 
ülkelerin hemen hepsinde statü hukukuna bağlı olarak 
çalışan bir memur kesimi bulunmaktadır.   

Türkiye’de ise 1982 Anayasası’nın 128. maddesi kamu 
görevlileri ile ilgili temel hükümdür. Buna göre; “Dev-
letin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel-
kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yü-
kümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve 
sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri 
eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlileri-
nin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları 
ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük 
işleri kanunla düzenlenir” 

2010 yılı Anayasa değişikliği ile bu hükme “Ancak, malî 
ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri sak-
lıdır.” cümlesi eklenmiştir. Bu madde değişmediği müd-
detçe kamu görevlileri ile ilgili temel uygulamalar yuka-
rıda belirtilen hususlara göre olacaktır.

Türk kamu personel rejiminde memurluk, bir meslek 
olarak kabul edilmiştir. Kanuna göre devlet, memur alır-
ken, eşitlik ve ayırım gözetmeme ilkesini uygulamak zo-
rundadır. Memurlar görevlerini amirlerine bağlı olarak 
ancak tarafsız bir biçimde yapmakla yükümlüdürler. 

Memuriyete girişin şartları da kanunla belirlenmiştir. 
Kimi hizmetler için özel öğrenim gerekmektedir. Ayrıca 
memurluğa girişte yarışma sınavları ile belirlenecek eh-
liyet ve liyakat da aranır. Kişiler eğitimleri, bilgi ve bece-
rilerine göre memurluk mesleğine girerler, bu meslekte 
sürekli çalışarak ve yetişerek önceden belirlenmiş kural-
lara göre yükselirler. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyeti sınıf-
landırma esasına dayandırmıştır. Belirli sınıftaki memur-
lar hizmet süreleri ve başarı derecelerine göre kademe 
ve derece ilerlemesine hak kazanırlar.

Bu yaklaşımla, memurların çalışma ilişkilerinde tabi ol-
dukları kurallar tek yanlı üretilen, çeşitli güvenceler içe-
ren bir statü rejimine bağlanmıştır. Statü temeline dayalı 
olan bu çalışma rejiminde, memurun, başta iş güvencesi 
olmak üzere çeşitli ayrıcalıkları vardır. Ancak iş güven-
cesi temelinde ortaya konulan bu ayrıcalık mutlak bir 
güvence içermez. 

Hangi sebeplerle devlet memurunun işten çıkarılacağı 
657 sayılı DMK’nın 125. maddesinin E bölümünde dü-
zenlenmiştir. Bunlar aşağıdaki fiillerdir: 

“E) Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet 
memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkar-
maktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerek-
tiren fiil ve haller şunlardır: 

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, 
sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, 
kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi 
yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu 
amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları 
tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, 

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik 
amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bas-
mak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların 
herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, 

c) Siyasi partiye girmek, 
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d) Özürsüz olarak bir yılda 
toplam 20 gün göreve 
gelmemek, 

e) Savaş, olağanüstü hal 
veya genel afetlere ilişkin 
konularda amirlerin ver-
diği görev veya emirleri yapmamak, 

f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili te-
cavüzde bulunmak, 

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derece-
de yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, 

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, 

i) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev ma-
hallinde gizlemek, 

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev 
haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda 
bulunmak, 

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında-
ki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.”

Görüldüğü üzere devlet memurları sınırsız bir iş garanti-
sine sahip değildir. 

Ayrıca devlet memurlarına uyarma, kınama, aylıktan 
kesme, kademe ilerlemesi durdurulması gibi cezalar da 
verilebilmektedir. Demek ki, bir takım çevrelerce iddia 
edildiği gibi devlet memurlarının iş güvencesi sonsuz ve 
sınırsız değildir. 

Hal böyle iken, iktidar kaynaklı birçok haberde, devlet 
memurlarının sınırsız bir iş garantisine sahip olduğu, 
ömür boyu iş garantileri olduğu şeklinde, hiç de doğru 
olmayan, açıklamalara şahit olmaktayız. 

Kamuoyuna yansıyan açıklamalardan siyasi iktidarın, 
kamu kesiminde memurluk güvencesini yok etmeye, 
tek tip istihdam modeli diyerek memurları çalışan adıyla 
özel sektör işçileriyle aynı potada eritmeye ve iş güven-
cesini kaldırmaya çalıştığı görülmektedir. 

İşçi, memur ayrımı kaldırıldığında Devlet kavramının 
da tartışmaya açılacağı aşikârdır. Öyle ki Devlet, toprak 
bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş 
millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel 
varlıktır. Hukukî açıdan ele alındığında ise, belirli bir top-
rak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemen-

lik anlayışı ve hukuku içinde 
bir siyasi iktidar altında ör-
gütlenmesidir. 

İş güvencesi ise bir devletin 
varlığının ve hüküm sürdü-
ğü topraklardaki egemenli-

ğinin temsilcisi olan memurluk kavramının ayrılmaz bir 
parçasıdır. 

Memurların iş güvencelerinin ellerinden alınması de-
mek, o devletin hâkim olduğu topraklardaki temsil ka-
biliyetini kaybetmesi ve kamu hizmetlerini özel sektöre, 
dolayısıyla küresel sermayeye devretmesi anlamına gel-
mektedir. Bu bakımdan memurluk ve memurların sahip 
olduğu haklar, yalnızca mesleki bir kavram olmaktan 
öteye,  devletin şeklini ve egemenliğini de belirleyen bir 
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu nedenle memur; salt bir mesleki tanım olmaktan 
öteye, taşıdığı anlam itibarı ile devletin varlığının ve ege-
menliğinin temsilcisidir. Bu noktada memur ve devlet, 
birbirini tamamlayan ve tanımlayan iki unsurdur.

Toplumsal örgütlenmenin klan ve kandaşlık esasına da-
yalı olduğu ilkel toplumlarda, toplumsal görevleri yerine 
getiren kuruluşlar olmadığı için bir devletin varlığından 
da memurlardan da söz etmek mümkün değildir. 

Bildiğimiz anlamıyla devletin ortaya çıkışı, memurluk 
kavramının varlığı ile anlam kazanmıştır. 

Memurluk güvencesinin kaldırılması, işçi ve memurların 
çalışan olarak aynı statüde değerlendirilmesi, kamudaki 
bütün çalışanların siyasi iktidarın iradesi yönünde hareket 
etmesi ve istenildiğinde işten çıkarılabilmesi fiilen devlet 
mekanizmasının değişmesini de zorunlu kılacaktır. 

Memurların iş güvencelerinin kaldırılması, yalnızca iş 
hukuku açısından değil kamu idare hukuku açısından da 
iyi irdelenmelidir. 

Memurun iş güvencesinin kaldırılmasının, kamu hiz-
metlerinin liberal, kapitalist sistemin yarattığı piyasanın 
normal işleyiş unsurlarına adapte edilerek, tüm kamu 
hizmetlerinin kârlılık esasına göre yürütülmesine neden 
olmasının yanında bildiğimiz anlamdaki egemen devlet 
kavramının tartışmaya açılması gibi idari sorunlar doğu-
racağı da açıktır.    

Devletin olmazsa olmazı, kurucu unsuru 
olan egemenlik ve bağımsızlık unsurunun, 
yani devlet otoritesinin ülke içinde ve 
dışında vücut bulmuş hali ise memurdur.
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Bilgisayarımın başında, yeni çıkan kitaplar arasında ge-
zinirken kapağı ile dikkatimi çeken bir kitap oldu. Adı 
‘Ölüler ve Deliler’. Kitabın yazarı edebiyat hayatına 

yeni adım atmış olan genç bir mühendis, Raşit Gülbaş. 

Kapak yazısını okuduğumda içimden bir ses bu romanın tam 
da bu günlerde aradığım şey olduğunu söylerken, yine içimden 
gelen farklı bir ses bana ‘Yeni bir yazar ve en nihayetinde bir 
mühendis. Ne denli güzel bir hikâye yazmış olabilir ki?’ dedi. 

Almak istediğim diğer kitapları sepetime eklemiş, tam alış-
verişi tamamlayacakken tekrar aynı ses ‘Şu Ölüler ve Deli-
ler’i de al. Ne olacak sanki? Baktın kötü çıktı, bir daha ismi 
duyulmamış birinin kitabını almazsın’ dedi ve beni ikna etti. 
Genç yazarın romanını da alışverişime dahil ettim ve merakla 
kitaplarımın gelmesini beklemeye koyuldum. 

Gelecek kitaplar arasında herkesin bildiği ve birçok roman 
severin de sıklıkla okuduğu isimler vardı. Onların bana vere-
bileceklerini az çok tahmin edebiliyordum. Benim asıl merak 
ettiğim ise son anda almaya karar verdiğim kitabın beni hayal 
kırıklığına uğratıp uğratmayacağıydı. 

Birkaç gün içinde kitaplar elime geçti. Merakımı gidermek 
için Ölüler ve Deliler romanının kapağını kaldırıp bir kaç sayfa 
okudum ve kendimi bambaşka bir alemde buldum. Gerçek-
ten iç sesim benim yanıltmayacak gibi gözüküyordu. Sayfalar 
ilerledikçe dünyadan kopmaya başladım. 

Bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir mekânda geçen 
bir hikâyeyi anlatan epik bir roman… Ana hikâye fasıllara ay-

Mühendisler de
Roman Yazar

Son zamanlarda nefesimizi iyiden iyiye kesmeye başlayan ve 
ümitsizlik girdabına sokan olaylar karşısında dayanamayıp,  
kendimi eve kapadım. Bir şeyler okumak ve bir nebze olsun 
kitapların arasında ümitvar olmak istedim. Uzun zamandır haşır 
neşir olduğum akademik kitapların aksine hayal dünyamı yeniden 
canlandıracak bir hikayenin peşindeydim. 

rılarak anlatılmış. Tabi bu fasıllar Avrupa Birliği Komisyonu-
nun Türkiye İlerleme fasılları değil.  Her fasıl, sonraki fasılları 
merak etmenize neden oluyor. Karakterler ise ilginç olduğu 
kadar manidar. Yazarın ilk deneyiminden kaynaklanan bazı 
anlatım ve yazım eksikliklerini görmezden gelerek okumamı 
sürdürdüm. Zira hikâyenin sonunun nasıl biteceği merakı, 
beni diğer sayfalara kavuşmak için iyice şevklendirmişti. 

Hikâyede öyle bir noktaya geldim ki, işte o an kaderin beni 
bu kitap ile meşgul etmesinin sebebini anladım. Tam da bu 
günlerde yaşananla ve yazımın başında değindiğim ümitsizlik 
haline parmak basıyordu. 

Hikayede, bizler gibi ümitsizlik girdabında, nefes almakta zor-
lanan bir topluluğun bu halden kurtulup kurtulamayacağını 
merak ederek okumaya devam ettim. Kendimi o topluluğun 
içinde hissettim. Onlar gibi benim de içim daraldı, neredeyse 
kitabı fırlatıp atma noktasına geldim ama bırakmamalıydım. 
Sonunda güzel şeyler olmasını ümit ederek okumayı sürdür-
düm. Sona geldiğimizde gerçekten üzüldüm. Zira bu mutlu-
luk anının bitmesini istemedim. 

Yazarın, toplumun bir anda kendine gelip silkelenişini uzun 
uzun anlatmasını istemiştim, lakin yazar son noktayı koymuş-
tu. Diğer taraftan ise memnun kaldım. Çünkü istediğimi bana 
vermişti. Yani ümidi, ümitvar olmayı. Hala yalnız olmadığımız 
duygusunu bana güçlü bir şekilde hissettirdi. Ayrıca roman 
boyunca ana karakterler arasındaki diyaloglar ve özellikle de 
bir karakterin ağzından dölülen hikayecikler beni mest etme-
ye yetti.

Ahmet AKALIN
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01.01.2012 tarihiyle birlikte 
de Türkiye’de ikamet etmek 
kaydıyla herkes 5510 

sayılı kanunun 60. maddesi gereği 
zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası 
kapsamına alınmıştır. 

Sosyal güvenlik sistemi içinde 
olanlar yani SSK,  Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı kapsamında olup çalışanlar 
ve emeklileri ile bunların bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler için herhangi 
bir sorun olmamakla birlikte, sosyal 
güvenlik sistemi dışında olanlar ve bir 
şekilde sistemin dışına çıkanlar için 
büyük bir sorun oluşmuştur. 

Genel Sağlık
Sigortası

Şöyle ki; eğer işiniz yoksa, ya da 
yaşanan ekonomik krizler nedeniyle 
işinizi ya da işyerinizi kaybettiyseniz 
veya emeklilik için gereken prim gün 
sayınızı doldurdunuz ve emeklilik 
yaşınızı bekliyor iseniz o zaman gelir 
testi yaptırarak çıkacak sonuca göre 
emeklilik için hiçbir faydası olmayan 
sadece sağlık hizmeti alabilmeniz için 
SGK’ya genel sağlık sigortası (GSS) 
primi ödemek zorundasınız.

Yani SGK size şöyle diyor:

Senin işsiz olman ya da işyerini 
kaybetmen veya yıllarca prim ödeyerek 
emeklilik yaşını bekliyor olman 

beni ilgilendirmiyor. Eğer Türkiye’de 
yaşıyorsan ve hastalandığında sağlık 
yardımı almak istiyorsan bana GSS 
primi ödemek zorundasın. Bunun 
için de gelir testi yaptıracaksın ve 
çıkan sonuca göre her ay primlerini 
ödeyeceksin. 

Eğer primlerini ödemeyi 2 ay (60 gün) 
geciktirirsen 61. gün sağlık yardımını 
keser, gecikme zammıyla birlikte adına 
tahakkuk eden borcu tahsil ederim.

Gelir testi sonucu aile içinde:

•	Kişi başına düşen aylık gelir 400,50.-
TL den az ise GSS primlerini devlet 

01 Ekim 2008 tarihinde 5510 sayılı kanunla birlikte 
Genel Sağlık Sigortası hayatımıza girmiştir. 

İbrahim BULUT  ⎟  Türk Büro-Sen Bursa Şube Başkanı
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karşılamaktadır. (Eski adıyla yeşil 
kartlı olanlar)

•	Kişi başına düşen aylık gelir, brüt 
asgari ücretin üçte biri ile asgari 
ücret arasında (400,50 – 1.201,50-
TL) ise aylık 48,06 -TL, 

•	Kişi başına düşen aylık gelir, asgari 
ücret ile asgari ücretin iki katı 
arasında (1.201,50-2.403,00-TL) ise 
aylık 144,18 -TL, 

•	Kişi başına düşen aylık gelir, asgari 
ücretin iki katından daha fazla 
(2.403,00.-TL’den) ise aylık 288,36 –TL

Genel sağlık sigortası primi 
ödenecektir. Ödenen bu prim karşılığı 
sigortalı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden 
yararlanacaktır.  

Kanun öncesi dönemde ülkemizde 
sosyal güvencesi olanlar ve bunların 
bakmakla yükümlü oldukları kişiler 
sağlık yardımlarından faydalanmakta, 
sosyal güvencesi olmayan 
vatandaşlarımız ise hastalandıklarında 
ücreti karşılığı istedikleri sağlık 
kurumundan faydalanmaktaydılar. 

Yani hastalanmadıkları ve hastaneye 
gitmedikleri sürece kimse onlardan 
herhangi bir ücret ya da para talep 
etmemekteydi. 

Ancak GSS ile birlikte ister hasta olun 
ve hastaneye gidin veya hastanenin 
önünden dahi geçmeyin adınıza 
tahakkuk ettirilen GSS primini ödemek 
zorundasınız aksi halde sağlık yardımı 
alamıyorsunuz. 

İşin şaşırtıcı ve üzücü tarafı SGK bu 
primi işi olmayan ya da ekonomik 
krizler sebebiyle işyerini kapatmış 
kişilerden yani gelir elde edemeyen 
kişilerden talep ediyor.

SGK’nın da hakkını yememek lazım. 
Eğer hanedeki kişi başı gelir asgari 
ücretin 1/3’ünden az ise priminizi 
devlet karşılıyor. Ama bu oranı 
tutturabilirseniz.

Bugün ülkemizde yaklaşık dört milyon 
beş yüz bin kişi GSS prim borçlusudur 
ve bunların yine yaklaşık %60’ının 
bu borçtan ve bu sistemin kendine 
sağladığı katkıdan haberi yoktur. Yine 
bu vatandaşlarımızın %50 sinden 
fazlası hiç hastaneye gitmemiştir. 
Yani hiç fayda görmediği bir sistem 
karşısında borçlandırılmıştır.

Kanaatimizce sosyal güvenceniz 
olmasa da artık istediğiniz hastaneye 
rahatça gidebileceksiniz ve sanki 
çalışıyormuş gibi her türlü sağlık 

yardımından faydalanacaksınız, 
denilerek özendirilen bu sistemle 
SGK’ya ek bir gelir oluşturulmuştur.

Ancak bu sistemde GSS primleri, 
Kurum alacağı olarak kanuna yazılmış 
olmasına ve bu sebeple 6183 sayılı 
kanuna göre tahsil edilmesi gerekirken 
henüz SGK’nın bu primleri tahsil 
etmek üzere yazılmış bir programı 
yoktur. 

Bu durum bize SGK’nın dahi bu 
sistemi ciddiye almadığını, ama 
ek bir gelir kaynağı olarak elinde 
tuttuğunu düşündürmektedir. Çünkü 
sadece kendi rızasıyla biçare gelen 
vatandaştan tahsilat yapılmakta, 
ödemiyorum diyen vatandaşa 
ise tahsil yönünde hiçbir işlem 
yapılamamaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere 
kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
tahsilat programının yazılmaması ve 
prim alacaklarının tahsili yönünde 
hiçbir adımın atılmayışı SGK’nın da bu 
işi ciddiye almadığının ispatıdır.

GSS uygulamasının kaldırılması 
SGK’ya hiçbir yük getirmeyeceği gibi 
zarara da uğratmayacaktır. Çünkü 
SGK’da karşılığı yoktur. Altı boş bir 
uygulamadır.

Düşünce ve mantık olarak bakıldığında 
olumlu bir uygulama gibi gözükebilir. 
Lakin üzerinde çalışılması ve yeniden 
yazılması gereken bir kanundur. 

Tüm GSS prim alacaklarından bir sefere 
mahsus vazgeçilmeli ve kanun ülkemiz 
şartlarına uygun, mağduriyetler değil 
memnuniyet oluşturacak şekilde 
yeniden dizayn edilmeli ve bu müjde 
halkımıza seçim öncesi verilmelidir, 
demiştik.

Şimdi gerçekleşti. Ama…

Eğer Türkiye’de 
yaşıyorsan ve 

hastalandığında 
sağlık yardımı 

almak istiyorsan 
bana GSS 

primi ödemek 
zorundasın.
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YEŞİL YOL

Karadeniz... Yeşilin her tonu, 
zor tabiatı, gürül gürül çağlayan 
derelerin oluşturduğu görkemli 
vadileri, zengin florası ve 
faunası ile sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın cennet 
köşelerinden biri… Her zorluğu 
aşabilen inatçı ve mücadeleci 
insanı ile apayrı bir dünya 
Karadeniz bölgesi… Karadeniz 
bölgesini görüp de âşık 
olmayana, hayran kalmayana 
rastlamak mümkün müdür? 

Doğal yaşamın halen hüküm sürebildiği, organik ürünle-
rin yetişebildiği nadide memleket köşelerinden Kara-
deniz’e olan ilginin son yıllarda arttığı bir gerçek. Diğer 

bir gerçek ise bu doğal güzelliklerin talanının gündemde olması 
maalesef. HES’ler ile perişan olan, geri dönülemez şekilde kay-
bettiğimiz dereler ve vadilerin yasını tutamadan şimdi de Yeşil 
Yol projesinin doğal güzelliklerini yok edeceği iddiaları gündemde 
Doğu Karadeniz’de…

Peki, Yeşil Yol projesi nedir? Yeşil Yol projesi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı çerçevesinde 
hazırlanan, 2.600 km uzunluğundaki yol ile 8 ilin yaylalarının bir-
birine bağlanacağı,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile özel sektörün 
birlikte çalışarak güzergâh boyunca yöresel mimariye uygun yay-

Yunus Şevki KİBAR

Karadeniz’in YEŞİLİ
Doların YEŞİLİNE 
Kurban Edilmesin…
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la evleri yapacağı, böylelikle tüm yaylaların her mevsim turizme 
açık hale getirileceği ifade edilen büyük bir proje. 

Hatta bu proje kapsamında Karadeniz sahil yoluna alternatif bir 
otoyolun ve Samsun-Sarp arasında bir tren yolunun yapılmasının 
düşünüldüğüne ilişkin haberler de basında yer almıştır. Proje kap-
samında 40 noktada turizm tesislerinin kurulacağı, bunların çim 
kayak pistlerini de içereceği ve projenin 2018 yılında tamamlana-
cağı belirtilmektedir.

Buraya kadar her şey kulağa hoş geliyor aslında… Ancak proje ile 
ilgili çok fazla endişe taşıyor yöre halkı ve çevrebilimciler. Proje 
hakkında meslek odaları ve sivil toplum örgütlerine konuya ilişkin 
hiç görüş sorulmadığı iddiası gibi önemli bir husus dile getirildi-
ğinde insanın içine kurt düşmüyor değil doğrusu.

Birçok muhteşem vadinin ve derenin, Türkiye’nin top-
lam elektrik üretimine %2-5 arası katkı yapması paha-
sına HES inşaatları ile kurutulduğu düşünüldüğünde 
derelerin ana kaynaklarının bulunduğu buzul gölleri 
seviyesine yol çıkarmanın çevresel etkilerinin nelere 
yol açabileceğini düşünebilmek için çevrebilim konu-
larında uzman olmaya gerek yok. 

Rize Mimarlar Odası da konuya ilişkin hazırladıkları 
raporda zihinlerdeki birçok tereddütü dile getirmiş. 
Bunlar; 

• 2.600 km uzunluğundaki yol yapımının sebep 
olacağı toprak hafriyatının yaylaların flora ve 
faunasını bozabileceği,

• Yolları kullanacak araçların ve kurulacak akaryakıt 
istasyonlarının çevre kirliliği oluşturabileceği, 

• Yolların ortalama 2.000–2.500 metre rakımdan 
geçecek olmasının yüz binlerce ağacın kesilmesini 
gerektirebileceği, 

• Anadolu’ya özgü yayla kültürünün yok olabileceği,

• 2.600 kilometrelik yol üzerinde kurulacak tesis 
ve otellerin, Erzurum Palandöken’de olduğu gibi 
bölgenin halka kapanmasına ve ekonomik yönden 
güçlü firmaların bölgede hâkimiyet kurmasına 
neden olabileceği,

• Projesi için bağımsız kuruluşlara ÇED raporu 
hazırlatılmamasının kafalardaki soru işaretini 
büyüttüğü,

• Proje güzergâhında bulunan İspir ilçesindeki 
zengin altın madeni yataklarının işletmeye açılması 
ile bu projenin bir bağlantısı olduğuna ilişkin 
dedikodulardır.

Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ ise Yeşil Yol projesinin Doğu 
Karadeniz Turizm Master planı ile gündeme geldiği-
ni ancak anılan master planda bölgenin turizme esas 
geleneksel kültürel dokusu, kültürel peyzaj alanları ve 
doğal mirası ile ilgili hiçbir bilgi olmadığını, oysa Doğu 
Karadeniz bölgesinin pek çok kültürel zenginliğinin 
UNESCO listelerine girecek yeterliğe sahip olduğunu, 
bunların tescil edilmesi halinde zaten bölgenin nite-
likli ziyaretçi sayısının artacağını belirtmekte, bölge-
deki nadir eko sistemlere, geleneksel kültürel yapıya 
olası etkilerin uzmanlara sorulmamasından dert yan-
maktadır.
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Bölge insanları da zaten yaylaların yollarının olduğunu, bu 
yolları birleştirmenin kendilerine de, ekonomiye de, çev-
reye de olumlu bir katkı yapmayacağını, aksine, yaylaların 
birbirinden kopacağını ifade etmektedir. 

Yeşil Yol projesi kapsamında yapılan yol 
çalışmalarından bir kesit

Karadeniz Bölgesinin 200 Küresel Ekolojik Bölge arasında 
yer aldığı ifade edilmektedir. Yeşil Yol projesinin hazırlan-
masında ise Arapların yayla turizmine artan ilgisi gerekçe 
gösterilmektedir. Bu durum kaygıları arttırmaktadır zira bu 
satırların yazarı, Arapların gözdesi Uzungöl’e 2009 yılında 
gittiğinde hayran kalmış ancak 2014 yılında tekrar gittiğinde 
betonlaşmaya, çarpık, plansız yapılaşmaya şahitlik ettiğinde 
büyük bir şakınlığa ve hayal kırıklığına uğramıştır.

Benzer şekilde, İstanbul-Ankara otoyolunun manzarası en 
güzel bölümlerinden biri olan ve nüfusunun büyük bölümü-
nü Karadeniz kökenli insanların oluşturduğu Sapanca’nın 
yemyeşil tepelerinin, orman köylerinin Araplara satılmak 

üzere yapılan villalar nedeniyle her geçen gün betona dö-
nüştüğü bölgede yaşayanlar ve yerel basın tarafından dile 
getirilmektedir.

Sapanca Gölü’nü tepeden gören orman köylerinde 
Araplar için yapılan villalar

Benzer şekilde, İstanbul-Ankara otoyolunun manzarası en güzel bölümlerinden biri 

olan ve nüfusunun büyük bölümünü Karadeniz kökenli insanların oluşturduğu Sapanca’nın 

yemyeşil tepelerinin, orman köylerinin Araplara satılmak üzere yapılan villalar nedeniyle her 

geçen gün betona dönüştüğü bölgede yaşayanlar ve yerel basın tarafından dile getirilmektedir. 

 

 
Sapanca Gölü’nü tepeden gören orman köylerinde Araplar için yapılan villalar 

 

Rize’nin Ayder yaylası da turizm bahanesiyle plansız yapılaşmaya kurban verilen 

memleketin cennet köşelerine önemli bir örnektir. Karadeniz sahil yolunda, derelerin akış 

yönü ve şiddeti gibi hususlar yeterince dikkate alınmadan yapıldığı için çok sayıda sel ve su 

baskınının yaşandığı ve hatta araçların denize sürüklendiği de bilinen bir gerçektir. 

Bu kapsamda; Yeşil Yol projesinin, eleştiriler ve sorular dikkate alınarak revize 

edilmesi, bölgenin florası, faunası, geleneksel kültürel dokusu, kültürel peyzaj alanları ve 

doğal mirası göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi halinde önemli bir proje 

olabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, muhteşem vadilerde yapılan HES’lerin, 

Karadeniz sahil yolu, Ayder Yaylası, Sapanca ve Uzungöl’de yaşanan tecrübelerin Yeşil Yol 

projesine tereddütle yaklaşılmasına sebep olduğu açıktır.  

Yeşil Yol projesi gerçekten yeşil yol mu yoksa yeşili yok eden bir yol mu olacak hep 

birlikte yaşayıp göreceğiz.  

 

Rize’nin Ayder yaylası da turizm bahanesiyle plansız yapılaş-
maya kurban verilen memleketin cennet köşelerine önemli 
bir örnektir. Karadeniz sahil yolunda, derelerin akış yönü ve 
şiddeti gibi hususlar yeterince dikkate alınmadan yapıldığı 
için çok sayıda sel ve su baskınının yaşandığı ve hatta araç-
ların denize sürüklendiği de bilinen bir gerçektir.

Bu kapsamda; Yeşil Yol projesinin, eleştiriler ve sorular dik-
kate alınarak revize edilmesi, bölgenin florası, faunası, gele-
neksel kültürel dokusu, kültürel peyzaj alanları ve doğal mi-
rası göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi halinde 
önemli bir proje olabileceği değerlendirilmektedir. Bununla 
birlikte, muhteşem vadilerde yapılan HES’lerin, Karadeniz 
sahil yolu, Ayder Yaylası, Sapanca ve Uzungöl’de yaşanan 
tecrübelerin Yeşil Yol projesine tereddütle yaklaşılmasına 
sebep olduğu açıktır. 

Yeşil Yol projesi gerçekten yeşil yol mu yoksa yeşili yok 
eden bir yol mu olacak hep birlikte yaşayıp göreceğiz. 

“Rant dini”nin en olmaz insanları kendisinin müridi haline 
getirdiğini son yıllarda yaşananlardan dolayı iyi biliyoruz. 
Yine de, zihnimizdeki tereddütlerin yersiz olduğunu görüp 
mutlu olmayı ümit ediyoruz ve yeşilin her tonuna sahip Ka-
radeniz’in, turizmin geliştirilmesi bahanesiyle Arap zengin-
lerinin dolarlarının yeşiline kurban edilmemesini diliyoruz…

Nisan 2014, Uzungöl

Danıştay, Rize, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu 
illerini kapsayan “Yeşil Yol Projesi” için yürütmeyi durdurma 
kararı verdi

Danıştay, Tema Vakfı tarafından “Yeşil Yol Projesi”ni de 
kapsayan Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilin “Çevre Düzeni Planı” 
için açılan davada ’yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.
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Ziya Gökalp
MİLLETİM ÇOK YAŞA!

Türkiye’de sosyoloji biliminin temellerini atan, 
Türk Milliyetçiliği fikrini bilimsel esaslarla 
zenginleştiren, Atatürk’ün fikir babası Ziya 
GÖKALP’ı vefatının (25 Ekim 1924) 91. yılında 
saygı ve minnetle anıyoruz. 

Ruhun şad olsun bilge TÜRK…

Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 perşembe günü Diyarba-
kır’da doğdu. İlköğrenimini “Mercimek Örtmesi” 
adındaki ilkokulda, orta öğrenimini Askeri Rüşti-

ye’de 1890’da tamamladı. Diyarbakır İl İdare Meclisi Üyesi 
ve Diyarıbekir Gazetesi’nin başyazarı olan babası Tevfik 

Efendi, oğlunu daha iyi eğitim için İstanbul’a gönder-
meyi hedeflemişti ancak ömrü vefa etmedi 1890’da 
hayata veda etti. 

Ziya Gökalp Askeri Rüştiye’den sonra, Diyarbakır’da 
o dönem bir üst okul olmadığından 1992’de Mül-
kiye İdadi’si açılana kadar, beş kuşak öncesinden 
eğitime önem veren aile geleneğini iki yıl özel 
dersler alarak devam ettirdi. Babası Tevfik Efen-
di’nin; memlekete faydalı bilginler olabilmek için 
Doğu ve Batı bilgilerini, dillerini öğrenip, bunları 
mukayese ederek milletin ihtiyacı olan hakikatleri 

ortaya çıkarmak, milli kültürü öğrenmek gerektiği-
ni öğütleyen vasiyetini hayatı boyunca unutmadı. 

Gazi ÇEVİK
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İstibdat döneminin etkilerini, milletinin çektiği acıları ru-
hunda fırtınalar koparcasına yaşıyordu. Çevresinde gördü-
ğü haksızlara karşı duruşu, okulda son ders bitince herkesin 
“Padişahım çok yaşa” derken, cezalandırılacağına aldırma-
dan “milletim çok yaşa” diye bağırması bir an önce milletin 
harekete geçmesini isteyen ve bunun için de bir ümit felsefi 
arayışındaki ruh halinin etkileriydi. Çevresindeki durgunluk, 
boyun eğmişlik Gökalp’ın ruhunda bir takım bunalımlar do-
ğurmuş ve intihara sürüklemişti. 1894 yazındaki intihar giri-
şiminde mutlak bir ölümden kurtulmuştu. 

Babasının öğütleri doğrultusunda; amcasından öğrendi-
ği Arapça ile gençliğinde Muhittin Arabi, İmam Gazalî gibi 
doğu düşünürlerinin eserlerini okuyan Ziya Gökalp intihar 
girişiminden sonra batı düşünürlerinin eserlerine ağırlık 
verdi. 1895’de İstanbul’a geldi ve parasız yatılı öğrenci kabul 
eden Baytar Mektebi Âli’sine girdi. 

Hürriyet aşkı Gökalp için vazgeçilmez ülkü idi. İstanbul’da 
“istibdat” yönetimine karşı kurulmuş gizli örgütlerle ilişkisi-
ni devam ettirdi. 1899’da tutuklandı, 10 ay hapis yattı sonra 
Diyarbakır’a geldi ve 29 Aralık 1900’de amcasının kızı Vecihe 
Hanım ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu (Sedat), üç kızı (Se-
niha, Hürriyet, Türkân) oldu. 

Amcası kızına geçinecek kadar servet bırakmıştı. Zaten mü-
tevazi yaşayan Gökalp, maddi sıkıntıları geride bırakarak 
aylarca okudu, düşündü, yazdı. Yazıları yurtdışında çıkan 
dergilerde de yayınlandı. Fransızca, Arapça bilen ve bu ara-
da Farsça’yı ilerletmiş olan Gökalp, Askeri Rüştiye’de açılan 
farsça öğretmenliği imtihanını kazanıp öğretmenlik yapma-
ya başladı. Daha sonra, Diyarbakır Valiliği’nde “kâtip” olarak 
görev yaptı, vali değişince görevden alındı. 

O günlerde Diyarbakır’da halka zulmeden, canları istediği 
zaman köyleri basıp evleri yağmalayan azılı bir “Kürt aşireti” 
vardı. Başka Kürt aşiretlerinin de düşmanı olan bu aşiretin 
reisi zulümkâr İbrahim Paşa, sürekli saraya hediyeler gön-
derir ve saraydan dostlar edinerek Diyarbakır’daki Hükümet 
Güçleri’nden bir engelle karşılaşmazdı. 

Bu zulme karşı isyanın ilk kıvılcımı Ziya Gökalp’tan geldi. 
Halkı ayaklandıracak yazılar yayınladı ve halkla birlikte telg-
rafhaneyi işgal etti. Yaşanan zulümlerden hükümete bilgiler 
verildi ve İstanbul’dan heyet geldi. İttihat ve Terakki Komu-
tanı Emin Paşa halkın ve Ziya Gökalp’ın dayısı Arif Bey’in de 
desteği ile kaçan İbrahim Paşayı yakaladı ve öldürdü, oğul-
ları ise hapishaneye konuldu.

1908’de Diyarbakır’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin şube-
sini kurdu, gazete çıkardı, başka gazeteler de makalelerini 
yayımladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Genel Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçildi. 1909’un son ayında Selanik’e gitti. 
Selanik’te bulunduğu süre içerisinde okudu, araştırdı, yazdı, 
konferanslar verdi. 

Bu dönemde ünlü sosyolog Durkheim’in eserlerini okudu. 
Bu eserlerin etkisi ile toplumsal problemleri çözümleme ve 
çareler bulmaya yönelik düşüncelerini bilimsel sosyolojik te-
mellere oturttu ve Türk Sosyoloji okulunu kurdu. Gökalp’ın 
yazılarının sürekli okuyucularından biri Mustafa Kemal’di.

Ziya Gökalp 1912’de Ergani Sancağı Milletvekili seçildi. Eği-
tim alanında Meclis’e sunduğu görüşleri kabul gördü. Edebi-
yat Fakültesi, Tarih-Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji ve Edebiyat 
gibi ihtisas bölümlerine ayrılarak genişletildi. Mustafa Şekip 
Tunç, Yahya Kemal ve Ahmet Ağaoğlu gibi genç milliyetçileri 
Edebiyat Fakültesi Öğretim kadrosuna aldırdı. Kendi kurdu-
ğu Sosyoloji kürsüsünün profesörlerini Türklük konusu üze-
rine çalışmalara yöneltti ve Fuat Köprülü’nün yetişmesinde 
etkili oldu. 

İşgal yıllarında 1919’da Malta’ya sürgün edildi. İki buçuk yıl 
kaldığı sürgün hayatında bir yandan maddi zorluklarla mü-
cadele ederken yazmaya, araştırmaya devam ediyordu. 

19 Mayıs 1921’de yurda döndü. Önce Samsun’a sonra ailesi 
ile birlikte Diyarbakır’a gitti. Sonra Atatürk’ün isteği üzerine 
Ankara’ya geldi ve “Telif ve Tercüme Komisyonu” başkanlı-
ğına getirildi. “Türk Töresi”, “Türkçülüğün Esasları”, “Altın 
Işık” adlı eserlerini yayınladı. “Türk Medeniyeti Tarihi”ni 
yazmaya başladı. 11 Ağustos 1923’de Diyarbakır milletvekili 
seçildi. İstanbul’da hayata veda ettiği 25 Ekim 1924 gününe 
kadar Türklük Ülküsü için araştırdı, yazdı, anlattı. Cenazesinde 
on binlerce genç vardı ve bunlardan biri de H. Nihal Atsız’dı.

Ziya Gökalp’ın 1913-1918 arası çalışmaları, Türk milli şuuru-
nun yerleşmesinde en verimli dönemdir. Bu kadar kısa sü-
rede, sosyolojik temellerle bilimsel ve gerçekleşebilecek bir 
konuma getirdiği Türkçülük fikri, deyim yerindeyse ayakları 
yere basan bir nitelik kazandı. 

Bu düşünce, geniş çerçevede temeli “Türk kahramanlığı ve 
yüksek Türk kültürü” olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de teme-
lini oluşturdu. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk için, Ziya Gökalp, Türkiye Cumhuriyeti’nin başta Türk 
milliyetçiliği olmak üzere temel ilkelerinin fikir babasıdır…
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Bunlardan biri “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesidir. Eski söy-
lenişi ile “iç il, dış il” ilkesi aslında binlerce yıllık Türk Devlet 
Geleneği’nin temel ilkelerindendir ve araştırmalarıyla eski 
Türk tarihine ilişkin kaynaklardan bulup günümüze ulaştıran 
da Ziya Gökalp’tır. 

Türkçülüğün Esasları’nın Beynelmilel Ahlak bölümünde 
özetle diyor ki; “Eski Türkler sulh dinine tâbi oldukları için, 
başka milletlerin dinî, siyasî, harsî mevcudiyetlerine hür-
met ederlerdi. Hatta kendilerine “iç il” ve başka milletlere 
“dış il” namlarını vererek, bütün milletleri bir sulh daire-
si içerisinde görürlerdi. Çünkü “il” kelimesi eski Türkçede 
“sulh dairesi” manasına idi…” Gökalp’ın bu bilgilendirmesi 
bize aynı zamanda şu gerçeği çağrıştırıyor. 

Türk boylarını bir arada, barış içerisinde toplayan Baş-
buğ’lar “İlhan”, “Hakan” olarak anılırlar. İşte bu Hakan’ların 
ilkesi idi; “İç il, dış il”.

Ziya Gökalp, Türkçe konusundaki hassasiyetini şu dizeleriyle 
dile getiriyordu;

Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur,
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüdâ’nın…
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır Vatanın!

Bu dizler bize Piri Türkistan Hoca Ahmed Yesevi’nin şu dize-
lerini hatırlatıyor;

Sevmiyorlar âlimler sizin Türkçe dilini,
Erenlerden işitsen açar gönül ilini.
Ayet, Hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar,
Anlamına erenler başı eğip uyarlar.

Gökalp, Türkçülük ülküsünü üç dereceye ayırıyordu: 1- Tür-
kiyecilik, 2- Oğuzculuk yahut Türkmencilik, 3- Turancılık. Tu-
rancılığını Turan adlı şiirinde şu dizelerle özetlemişti;

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan;
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan…

Ziya Gökalp, Türkçülük düşüncesini paylaştığı Mehmet 
Emin, Ahmed Hikmet, Hüseyinzade Ali Bey, Ahmed Ferit, 
Ömer Seyfettin, Hamdullah Suphi, Mehmed Fuad ve Türk 
dünyasının başka şehirlerinden (Kazan, Bakü) İstanbul’a 
gelen Yusuf Akçura, Ahmed Ağaoğlu gibi öncü Türkçü ay-
dınlarla birlikte Türkçülüğün tarihsel ve sosyolojik temellere 
dayanan bir fikir hareketine dönüşmesine en büyük katkısı 
olanlardandır. 

Sosyoloji’nin Türkiye’deki ilk hocası da diyebileceğimiz Ziya 
Gökalp’in Kültür-Medeniyet kavramlarına ilişkin sosyolojik 
tanımlamaları kendisinden sonra gelenlere ışık tuttu. 

Sosyoloji diye bir bilimin adı yalnız Türkiye’de değil, dünya-
nın çoğu ülkelerinde bilinmezken ve hatta Avrupa’nın birçok 
ülkesinde üniversitelerde sosyoloji kürsüsü yokken, Ziya Gö-
kalp İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji kürsüsü kurmuştur. 

1935’den günümüze kadar, bu alandaki fikri yeniliklerin ön-
cülerinden Mümtaz Turhan, Osman Turan, Erol Güngör ve 
Orhan Türkdoğan’ın Kültür-Medeniyet ilişkisine dair geliş-
tirdikleri farklı tespitlerin, tanımlamalarının temeli Ziya Gö-
kalp’in bu tartışmaları başlatmasına dayanır ki, bu gerçeği 
kendileri de sık sık dile getirmişlerdir.

1930’larda Ziya Gökalp’in Kültür-Medeniyet kavramlarına 
bakış açısı hakimdi. Kültür; milletlere has faklılıklar gösteren 
dil-inanç-sosyal hayata yön veren gelenek, töre vb. öğeleri 
ihtiva eden ve medeniyette,  ilimde, fende, teknikte cihan-
şümul gelişme olarak tanımlanırdı. 

Ziya Gökalp’tan sonra gelen ve O’nun attığı temelle yetişen, 
Türkiye’nin çok değerli sosyologları ve fikir adamları kül-
tür-medeniyet kavramlarına ve ilişkisine geniş fikri açıklık 
kazandırdılar.

Medeniyette üst seviyede olma hali; teknolojik gelişmişliğin 
ötesinde bir milletin ahlaki değerlerinin, inançlarının, töre-
lerinin öncülüğünde barış ve huzur içinde yaşaması, insana 
değer vermenin üst düzeyde olması, adaletin hüküm sür-
mesi demektir.

Milletlerin özgün kültürel değerleri olan töreleri, gelenek-
leri, tabiatla ilişkileri, edebiyatları, ince sanatları, müziği vb. 
varlıkları yüksek medeniyete kavuşmalarının araçlarıdır…

Ziya GÖKALP’ın Türk Yurdu, Türk Ocağı ve Türk Bilgi Derne-
ği’nin dergilerinde yazdığı makaleler dışındaki eserlerinden 
bazıları: Kızıl Elma (1914), Türkleşmek, İslamlaşmak, Mua-
sırlaşmak (1918), Yeni Hayat (1918), Altın Işık (1923), Türk 
Töresi (1923), Türkçülüğün Esasları (1923), Türk Medeniyet 
Tarihi (1926, ölümünden sonra)

Millet, memleket sevgisine yüreğini otağ kılmış ve milletinin 
özüne dönmesi, müreffeh olması için yılmadan çalışmış, bu 
uğurda her tür çileye göğüs germiş Bilge Türk! Seni saygı ve 
minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun. 
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Sosyal medya, Arap Baharı ile 
uzaklarda bir yerlerde gençlerin 
toplanmasına sebep oluyordu. 

Televizyonlardan izlemek de ilginçti, 
hani. Sonra bu salgın, küresel finansın 
kalbine kadar uzandı. 

New York’un Manhattan bölgesindeki 
bir parkta çadırları ile kamp kuran ey-
lemciler, küresel egemenliğin kaymağını 
yiyenlere uyarıda bulundu: “Biz %99’uz” 

Medyanın Sosyal Halleri
Kendi Medyanı Kendin Yap

yanın eğlencesi, iktidar sahipleri açı-
sından tam da bu noktada kaçıveriyor.

İşin ironik yanı ise bambaşka. Sosyal 
medya denilince akla ilk gelenler ola-
rak facebook, twitter ve YouTube, aca-
ba bu anti-kapitalist eylemlerle elde 
ettiği izlenme artışı sayesinde reklam 
gelirlerini ne kadar artırmış olabilir? 
Bu sorunun cevabı bildiğim kadarıyla 
açıklanmadı. Ancak sömürüye karşı 

Dr. Süleyman GÜNGÖR

Sosyal medyanın sadece III. Dünya 
veya Arap coğrafyasının diktatörlerine 
karşı değil, bu teknolojinin üreticileri-
ne karşı da bir tehdit doğurabileceği 
görüldü. 

ABD’deki bu özü anti-kapitalist eylem 
Batı Avrupa’da da yankı ve destek bul-
du. ABD yönetimi için, başkanın seçim 
kampanyalarına gönüllü destekçiler 
oluşturmak için kullanılan sosyal med-
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hengame içerisinde, eylemciler adına 
yalan ya da abartılı mesajlar da dolaşı-
ma sürüldü. Başka bir haber kaynağın-
dan mahrum kalan kitleler, bu yolla bir 
kere daha tahrik edildi. 

Bir demokraside olması en beklenme-
yen bir şey daha, bu olayların ikinci 
haftasından itibaren sahnelenmeye 
başladı. Bu da, iktidarın inatlaşarak 
sokaktakilerle kalabalık yarıştırmaya 
giden miting ve karşılama törenlerin-
deki iddiacı tutumuydu. İktidarın be-
den dilinden dökülen, “ben meydan-
ları sizden çok doldururum” iddiası, 
“baş belası” mecralara da sirayet etti. 

Sosyal medya, iktidarı destekleyen 
kullanıcılar tarafından da “yedirme-
yiz” refleksi ile daha bir renklendirildi. 
Tıpkı içki içen kişinin iktidar partisine 
oy veriyorsa, alkolik sayılmaması gibi; 
sosyal medyada destekçilerin etkinlik-
leri de baş belası olarak nitelenmedi. 

Sokakta hayli azalan gösteriler, sosyal 
medya arenasında trend olma yarışı 
ile devam etti. Bu arada, muhalif kulla-
nıcıların twitter ve facebook paylaşım-
larına yönelik incelemelerin yapıldığı 
haberleri de, iktidar yanlısı kullanıcılar 
lehine önemli bir “şike” katkısı sağladı. 

Karşı kamplarda yer alan kullanıcıla-
rın, birbirlerini kampanyalar düzenle-
yerek twitter yöneticilerine şikayet et-
meleri, spam bildirimleri yaşandı. Bir 
anlamıyla, sosyal medya sokaklarında 
çivili sopalar ile kovalamaca, kuralsız 
bir kavga ve ağız dolusu sövüşmeler 
yaşanmaya başladı. 

Gezi eylemcilerinin bir ortak özelliği, 
iktidar destekçilerine kıyasla hala on-
ların iletilerini daha ilginç ve izlenilir 
kılmıştır. Bu grup, sokakların en dolu 
olduğu günlerde yapılan araştırma-
larda da görüldüğü üzere, iyi okumuş, 
genç ve siyasal örgütlerden bağımsız 

protestolarda, dünyadaki örnekleri-
ne benzer şekilde, hatta onları aşan 
boyutları ile yeni teknolojinin imkan-
ları kullanıldı. Başbakanın sözü ile 
twitter tam bir “baş belası” haline 
geldi. Yardımcısı da, tepkilerin özünü 
kavrayamadığını açıkça ortaya koyan 
demecinde; interneti isteseler kapa-
tabileceklerini dile getirdi. Halbuki, 
“istersek ağaçları da keseriz/taşırız” 
diyen iktidarın anlayışı idi, sokakları 
insan seliyle dolduran. Sövmek yerine 
twitter mesajlarını anlama isteğiyle 
kısaca gözden geçirseler, bunu fark 
edebilirlerdi. 

Sosyal medya, her biri ayrı bir noktada 
tepkisini dillendirmek isteyen kitleleri, 
İstanbul’dan başlayarak Ankara, İzmir 
ve bütün şehirlerde sokağa çağıran bir 
araç rolü oynadı. 

Sokakların dolup dolup taşmasına 
gazlı tazyikler, boyalı su taşıyan toma-
lar da bilhassa hizmet etti. Tepkileri 
anlamak yerine uygulanan polisiye 
bastırma tedbirleri sırasında, kamu 
vicdanını yaralayan sahneler; yine sos-
yal medya aracılığıyla “sokaktan uzak 
duran” vatandaşa kadar ulaştı. Bunu 
da iktidarın etkisindeki yaygın medya-
nın, olanları yok sayan “oto-sansürcü” 
yayın politikası körüklemekteydi. 

Haberciliğin doğrulanmış bilgileri ha-
berleştirme kuralı, doğal olarak sosyal 
medya iletilerini bağlamıyordu. Bu 

çıkanlar, “tek dişi kalmış canavar”ın 
dişini keskinleştiriyor. 

Protesto eylemine girişenler için, tepki 
göstermek kadar tepkisini duyurma-
nın da önemli olduğu ama eylemleri-
ni küresel sermayenin elindeki yayın 
kuruluşlarının haber bile yapmadığı 
gerçeği, 1950’lerde başlayan “kendin 
yap” (DIY) akımının yeni bir uzantısını 
ortaya çıkardı. 

İnşaat, tamirat ve üretim ticarileşirken 
ürünler çeşitlenmiş ancak dar gelirli-
ler için temin edilemeyecek düzeyde 
pahalılaşmıştır. Bu ortamda, uzman 
katkısı olmadan amatörler tarafından 
kendi ihtiyaç duydukları işlerin yapıl-
ması eğilimi; sanata ve müziğe kadar 
yayıldı. 

1960 ve 1970’li yıllarda “kendin yap” 
hareketinde doğaçlama ve kişisel be-
ceriye inanç ile sanayi ürünlerine gü-
vensizlik, belirleyici bir karakter olarak 
görünmüştür. Tıpkı günümüzdeki ile-
tişim araçlarının çeşitliliğine rağmen 
dolaşan bilgiye duyulan güvensizlik 
gibi. 

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme ve 
kullanımının artışı, bireysel kullanıcı-
lara bir avantaj sağlamaktadır. Büyük 
sermaye yatırımı gerektiren yaygın 
medyada (televizyon ve radyo kanalla-
rı ile gazeteler) yer bulamayan kişi ve 
gruplar, kendi mesajlarını başka insan-
lara duyurabilmek için, yeni mecralar 
elde etmiş oldular. 

Olduğunuz yerden ve sadece bir in-
ternet bağlantısına sahip herhangi bir 
cihaz ile kendi gazetenizi ya da geniş 
bant bağlantıya sahip bilgisayar ya da 
cep telefonu aracılığı ile kendi televiz-
yon kanalınızı yayına sokabilirsiniz. 

2013 yılı Mayıs ayının sonunda Tak-
sim’deki Gezi Parkı çevresinde oluşan 
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Sosyal medya, sağladığı 
alternatif haber kanalları 
ve haber gönderebilme 
imkânları sayesinde artık 
toplumsal ve siyasal 
hayatımızın bir gerçekliği 
durumundadır.
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bir kitleyi oluşturmaktaydı. Dolayısıyla 
her bir kullanıcı, “kendin yap” anlayı-
şıyla kişisel olarak ürettiği sloganlar ile 
ortaya çıkmaktaydı. Ellerinde tuttukla-
rı teknolojinin dışında, iktidarları çile-
den çıkartmaya kabiliyetli bir araçları 
daha vardı: Mizah. 

Halbuki iktidar destekçilerinin mesaj-
larının, belirli bir örgütlü yapı tarafın-
dan uygun bulunması gibi bir gerekli-
lik, bu kanatta belirli bir duraksamayı 
göstermekteydi. 

İktidarın en aktif sosyal medya kullanı-
cısı olan bir büyükşehir belediye baş-
kanı, kimseden onay almaya ihtiyaç 
duymayan tavrıyla, cenazelerin konu-
şulduğu bir dönemde, belediye bina-
sının önündeki fıskiyenin kırılmasını 
dert edinmişti. Tabii ki eylemciler de, 
bu tavrı gülmecenin göbeğine oturt-
makta gecikmediler. 

Televizyonlardaki sansürün ters etki 
yapması üzerine başlayan yayınlarda 
“akiller” korosu eylemcilerin kötülük-
lerini anlatmaya koyuldu. 

Bu aşamada, sosyal medya yeni bir 
boyuttan işe başladı. Elinde taşıdığı ve 
geniş bant internet bağlantılı bir cep 
telefonu, her hangi bir eylemciyi canlı 
yayın yapabilen bir televizyon prog-
ramcısı haline getirdi. 

Bu amaçla faaliyet gösteren ve izleyi-
cilerin de yazılı mesaj gönderebildiği 
bir mecra olarak “ustream” sokak 
çatışmalarında eylemcilerin taktik ha-
berleşmesi için kullanıldı. Bu amaçla 
cep telefonlarında çalışan bas-konuş 
türü bir uygulama olan “zello” popü-
lerlik kazandı. 

Burada açtıkları kanallar üzerinden, yine 
farklı sokak veya şehirlerdeki eylem-
cilerin kendi aralarındaki haberleşme 
sırasında; mizah ve küfürbazlık devre-
ye girdi. Eylemciler ve onlarla aynı yaş 
grubunda olan polisler, aynı “dünya”nın 
insanları olarak bu kanallar üzerinden 
“nazikçe” konuşmalar yaptılardı. 

Arap Baharı zincirinin mühim bir adımı 
Mısır’da yaşanmış ve 2011 yılı başında 
sosyal medya üzerinden örgütlenen 
Tahrir gösterileri bir “devrim” ile neti-
celenmişti. 2012 Haziranında seçimle 
gelen Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi karşıtı ve yine sosyal medyada 
örgütlenen gösteriler ordunun yöne-
time el koymasına gerekçe oluşturdu-
lar. Sosyal medyanın “devrim”i, sosyal 
medyanın “darbe”si ile neticelendi. 

Mısır olayları ayrı bir fasıl, ancak bu 
gelişmelerde sosyal medya etkisi ile 
bağlantısı dolayısıyla, Türkiye’de ikti-
dar Gezi Olaylarını cunta yanlısı olarak 

göstermeye yöneldi. Karşı tepkilerin 
örgütlenmesinde de Mısır örneği, 
“demokrasiye sahip çıkma” sloganıy-
la kullanıldı. Bu dönem dilimize katılan 
sözcüklerden birisi de “trol” oldu. Ülke-
mizde bu kelime, iktidar yandaşı tutu-
mu bağlamdan ve terbiyeden uzak bir 
şekilde sergileyenler ile özdeşleşse de, 
trol her yerde kendisini gösterebilir. 

Tarihimizde özgün bir yeri şimdiden 
almış olan Gezi Olayları, hedefi ve 
talepleri belirsiz bir kalabalığın içinde 
huzurla yaşanabilen bir toplum için 
tehdit oluşturduğu gerçeğini göster-
miştir. Bir başka nokta ise; yeni tek-
nolojilerin sosyal hareketlerin kuluçka 
dönemini hayli hızlandırdığı ve bu ala-
nın gözlenmesinin toplumun nabzını 
doğru tutmak için göz ardı edilmeme-
si gerektiği tespitleri önemsenmelidir. 

Sosyal medyanın siyasal protesto ze-
mini olarak öne çıkması, hatta burada 
oluşan örgütlenmelerin sokakta yankı 
bulması, muhalif yığınların bile iktidar 
sahiplerinin ekmeğine yağ sürmeleri-
ne hizmet edebilmektedir. Ayaktakiler 
kaçıp kovalamaca içinde körleşirken, 
olayları yaygın medya ya da sosyal 
medya üzerinden izleyen geniş kitle, 
bir şeyleri gözden kaçırmaktadır. İk-
tidar çevresinin işine gelen de olup 
biten ama kamuoyuna mal olmayan 
gelişmelerdir. 

Sosyal medya, sağladığı alternatif ha-
ber kanalları ve haber gönderebilme 
imkânları sayesinde artık toplumsal 
ve siyasal hayatımızın bir gerçekliği 
durumundadır. İş ki, sosyal medya iliz-
yonu sayesinde oynatılan “cambaz” 
fark edilebilsin ve sosyal medya sosyal 
olaylardan bu kadar uzağa düşme-
sin. Sosyal medya kullanıcıları, bunu 
başarabilecek kabiliyette olduklarını 
sergiledikleri dinamizm ile yeterince 
kanıtlamışlardır. 

Taksim Anıtı’nda Piyano Resitali (Gezi Parkı Eylemleri)
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Terörün amacı toplumu şiddet 
yoluyla  ürkütmek, paniğe 
yol açmak, toplum düzenini 

bozarak hükümetleri ya da devletleri 
ekonomik, dini ya da siyasi anlamda 
istedikleri noktaya çekebilmektir. 

Bu bakımdan terör genellikle istediği 
etkiye yol açarak insanları öncelikle bi-

Çocuklara olumsuz olayları ve kayıpları anlatmak her zaman çok zor olmuştur. 
Terör olayını anlatırken de bir kitleye, bir kültüre, bir etnik varlığa olumsuz 
söylemler geliştirmeden zaman zaman bu tip olumsuz olayların olabileceğini, 
her toplumda toplumun düzenini bozmaya çalışanların olduğunu ve maalesef 
bazı insanların da bu nedenle zarar gördüğü anlatılabilir.

TERÖR
ÇOCUKLARA NASIL ANLATILMALI?

reysel anlamda korkutur ve toplumun 
kitle olarak hareket yönünü değiştirir. 
İnsanların sosyal yaşam alanlarını da-
raltmalarına ve kalabalık ortamlardan 
uzak durmalarına yol açar. 

Korkmak doğal bir tepkidir. Çünkü 
insanın hem bireysel olarak hem de 
toplumsal olarak en temel güdüsü ha-

yatını sürdürmek ve buna bağlı olarak 
da çevresine güven duymaktır. 

Terör işte bu güven duygusuna zarar 
vererek toplumu bir arada tutan de-
ğerleri sarsabilir. Terör maalesef günü-
müzün en önemli sorunları arasında 
yerini almış bulunuyor. 

Psikolog Serap DUYGULU
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Tıpkı trafik kazaları, hastalıklar ve do-
ğal afetler gibi. Ancak terör insanın 
bilinçli bir şekilde diğer insanlara zarar 
verme eylemidir ve bu yönüyle bile 
tek başına toplumda nefret uyandırır. 

Çocuklara olumsuz olayları ve kayıpları 
anlatmak her zaman çok zor olmuştur. 

Terör olayını anlatırken de bir kitleye, 
bir kültüre, bir etnik varlığa olumsuz 
söylemler geliştirmeden zaman zaman 
bu tip olumsuz olayların olabileceğini, 
her toplumda toplumun düzenini boz-
maya çalışanların olduğunu ve maale-
sef bazı insanların da bu nedenle zarar 
gördüğü anlatılabilir. Burada çok fazla 
ayrıntıya girmeye gerek yoktur.

Terör saldırıları nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin çocuklarına bu kaybı 
açıklamak gerçekten kolay değildir. 

Bilindiği gibi Şehitlik makamı birçok 
kültürde zaten çok anlamlı ve değerli 
bir makamdır. Bu anlamda şehit ya-
kınları toplum içinde gereken saygıyı 
göreceklerdir ancak elbette ki kayıp 
şekli ne olursa olsun sonuç olarak ba-
basını ya da yakınını kaybetmiş bir ço-
cuk onun nasıl öldüğünden çok neden 
öldüğüyle ilgilenecektir. 

Bir ölümü nasıl anlatıyorsak o şekilde 
anlatmak gerekir ve yine konuyu kısa 
ve net biçimde özetlemek gerekir. 

Bu süreçte özellikle okul öncesi çocuk-
lara ayrıntı vermemek gerek. Yaşı biraz 
daha büyük çocuklar babasının meza-
rına götürülebilir, cenazesine tanıklık 
edebilir. 

Kaybı takip eden dönemlerde de sü-
rekli olayı gündemde tutmak yerine 
bir an önce hayatına devam etmesi 
sağlanmalıdır.

Elbette her zaman olduğu gibi bu tip 
olaylardan en çok çocuklar etkileniyor. 

Öncelikle güven duygusunu kaybedi-
yorlar. Sürekli olumsuzluğun olduğu 
ve yaşandığı bir yerde ciddi kaygılar ge-
liştirebiliyorlar. Sürekli olarak başlarına 
kötü şeyler gelecek duygusuna kapıla-
rak sosyal hayatlarını sınırlandırmaya 
ve içe dönmeye başlayabiliyorlar.

Çocuklar korkuyu da öğreniyorlar. 
Özellikle yetişkinlerin dünyasını model 
aldıklarını ve sürekli olarak onları göz-
lemlediklerini düşünürsek çocukların 
korkular geliştirmesini normal karşıla-
mak gerekiyor. 

Korkunun devam edip etmemesi de 
biz yetişkinlerin tutumuna bağlı. Aşırı 
koruyucu ve korkulu bir anne babanın 
çocuğuna güven aşılamasını elbette ki 
bekleyemeyiz. 

O nedenle her tür olumsuzluğa kar-
şı normal hayatın sürdürülmesi çok 
önemli. 

Bu aynı zamanda terörün de istediği 
amaca ulaşamaması demek olacak ve 
terörle mücadele eden güvenlik güç-
lerinin de elini sağlamlaştıracaktır.

Aslında çocukların bu tip haberlerden 
uzak tutulması gerekiyor. Terör olsun 
ya da olmasın her tür şiddet içerikli 
haberden uzak tutulmaları önemli. 

Çocuklar için bu tip haberleri izlemek 
bir süre sonra şiddeti bir oyun gibi 
görmelerine ve olağan karşılamalarına 

yol açıyor. Çocukların bilgisayarlarla ve 
telefonlarla bu kadar içli dışlı olmala-
rının en büyük tehlikesi, doğrudan 
her tür habere ve bilgiye ulaşabiliyor 
olmaları. 

Çocuklar özellikle okul çağı çocukları 
uyumadan mümkün olduğu kadar ek-
ranlardan uzak kalmak ve onlarla et-
kinliklerde bulunmak önemli bir adım. 

Bunun dışında çocuklara açık açık, “si-
zin izlemenizin yanlış olduğu görün-
tüler yer alabilir” diyerek uyarmak ve 
neden onların izlemesine izin verme-
diğinizi açıklamak da yararlı olur. 

Terör olayları bütün insanları, hepimizi 
ruhsal olarak derinden etkiliyor. Terör 
ya da afet gibi olaylar sonrasında bir 
tür bunalım yaşanıyor, bu bunalımdan 
çıkmak bazen çok zor olabiliyor. 

Örneğin Soma faciasından sonra da 
benzer şeyler olmuştu, herkes derin 
bir travma yaşamıştı. Bu tür olaylar 
hem bireysel hem de toplumsal an-
lamda derin izler bırakıyor. Başa çık-
mak zor. Ancak aşılamayacak diye bir 
şey yok. Aşamazsak tehlikelidir zaten. 

Ancak biz birbirine bağlı hatta bağımlı 
yaşayan bir toplumuz ve bu tür olay-
larla başa çıkmakta da bunun yararla-
rını görüyoruz. 

Birlik oluyoruz, güçleniyoruz, birbi-
rimize güç veriyoruz. Dikkat edilirse 
Soma faciası sonrasında hemen her-
kes bir araya gelip çok büyük organi-
zasyonlar oluşturuldu. Herkes inanıl-
maz bir sorumluluk ve yardımseverlik 
bilinciyle bir araya geldi ve işin ucun-
dan tuttu. 

Elbette ki kayıpları geri getiremeyiz 
ama onların yarım bıraktığı yerden 
görevi devralabiliriz. Bireysel anlamda 
başa çıkmakta zorlandığımız yerde de 

Ölüm çok abartılı bir 
biçimde anlatılırsa çocuk 

bu durumun çok iyi bir 
şey olduğunu düşünebilir. 
Bu defa babasının 
ölümünden sonra kendisinin 
neden yaşıyor olduğunu 
sorgulamaya başlayabilir. 
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hiç gecikmeden psikolojik dersler al-
mak çok önemli. 

Sosyal medya ve internette terörle il-
gili yayılan haberler de çocukları çok 
etkiliyor. Sosyal medya artık hayatımı-
zın her anında ve her yerde. 

Engellemek hem mümkün değil, hem 
de doğru değil. Artık medya okur-ya-
zarlığı dersleri de ciddi anlamda 
önemli hale geldi. Medya okur-yazar-
lığı sadece medyanın nasıl kullanıla-
cağını değil, nelerden korunulması 
gerektiğini de anlatması bakımından 
çok önem taşıyor.

Sosyal Medya doğru kullanılırsa çok 
yararları olan bir mecra. 

İnsanlar bir anda bir araya gelebiliyor, 
yardım çağrılarında bulunabiliyor, ya-
rarlı organizasyonlar oluşturabiliyor, 
kan arayışlarını karşılayabiliyor, kayıp-
larını bulabiliyorlar. 

Bu açılardan yararları varken olası 
tehlikelerden korunmak için yasakla-
mak doğru değil, doğru olan sağlıklı 
ve güvenli kullanımını hem kendimizin 
öğrenmesi hem de çocuklarımıza öğ-
retmek. 

Ancak burada eğri oturup doğru ko-
nuşmak gerek: “Hem oyalansın diye 
yemekte, sokakta, lokantada eline 
tabletleri ve telefonları sınırsız sunup 
hem de çocuğumu uzak tutamıyorum” 
diye şikâyet etmek samimi olmaz. 

Terör olaylarında yakınlarını kaybeden 
ve özellikle babasını kaybeden çocuk-
lar için durum daha zor. 

Şehit yakınları hem bireysel kayıpla-
rının acısını yaşarlarken hem de top-
lumsal bir sorumluluğun yükünü de 
taşımak zorunda kalıyorlar. Bu durum 
kayıp yaşayan insanların kaybın acısı 
ile başa çıkmalarını kolaylaştırıcı oldu-
ğu kadar zorlaştırıcıdır. Çocuğun üze-
rine yapışan ve ömür boyu taşıyacağı 
bir etiketi vardır. Hem babası ölmüş 
olmak hem de şehit çocuğu olmak.

Şehit çocuğu olarak asıl zorlayıcı kısım 
aile hayatı dışında kalan her tür sosyal 
alanda babasının ölümü ile ilgili soru-
lara cevap vermek ve onun nasıl şehit 
olduğunu anlatmak ve toplum içinde 
hep parmakla gösterilen çocuk olma 
sorumluluğunu taşımak zorunda ka-
lacaktır. O nedenle amaç çocuğun ba-
bası üzerinden var olmasını sağlamak 
değil sosyal bir birey olarak hayatını 

devam ettirmesini sağlamak olmalı-
dır. Bunun için de hem okulda hem de 
çevresinde doğal akışın sürdürülmesi-
ne özen gösterilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki, terörün amacı 
normal giden akışı bozmak ve toplum-
sal düzeni sarsarak insanların güven-
siz hissetmesine yol açmaktır. Sırf bu 
nedenle bile terörün işini kolaylaştır-
mamak adına güçlü olmak ve normal 
hayatımıza devam etmek zorundayız. 
Korkmak, kaygılanmak çok doğal.

Dünyanın pek çok yerinde bu tip te-
rör ve şiddet olayları oluyor. Dünyanın 
en güvenli olduğunu düşündüğümüz 
ülkelerde de okullara, insanlara, bina-
lara yönelik saldırılar düzenlenebilir.  
Bunu engellemek maalesef mümkün 
değil.

Amerika, İngiltere ve Fransa’daki saldı-
rıları hepimiz hatırlıyoruz. Sonuçta bu 
saldırılardan çökmediler, yıkılmadılar. 
Aksine daha güçlenerek birbirlerine 
daha çok kenetlenerek başa çıkmayı 
öğrendiler. Özellikle bizim gibi geçmiş-
te çok badireler atlatmış, büyük savaş-
lar vermiş ve ayakta dimdik durabilmiş 
bir ülke için bunu tekrar yapabilmek o 
kadar zor değil. Yine başaracağız.
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Haydi Bismillah! diyerek 
başladım. Kendi döne-
minde öyle veya böyle her 

insanın hayatına iştigal eden bu ada-
mın, tanıyanın kayıtsız kalamayacağı 
bir dizi özelliğini yazacağım. Kendi 
ifadesiyle; seraptan hoşlanan bir 
idealistin tam anlamıyla bir idealist 
yaşamı söz konusu. 

Tanıyanların ısrarla derviş diye vur-
guladığı karakteri, tipik Karadenizlilik 
mizacı ile müsemma. Ve fakat çatık 
kaşlı haliyle bile sevecen ve kırmadan 
uyaran bir üst erdeme sahip. 

Erdemlerin en yücesi tevazuya kol-
tuklarını kabartma ironisi yaşatacak 
kadar hakkını vere vere alçak gönül-
lü.  Milli, muhafazakâr, gerçekçi fakat 

iyimser, mutasavvıf, tam bir hâl ehli. 
Sanki her şey, eline bir kâğıt kalem 
almasına bakıyor gibi bir kaynak, bir 
menba-ı hazine. 

Zamanın vurdum duymaz, serserice 
akışına inat daracık vakitlere sığdırılan 
onca eserine bakınca bir yetenek tim-
sali. İman, dava ve sadakat ispatında 
bir münevver. 

Ömer Lütfi Mete esasen  bir yorum 
adamı. Siyaset yorumcusu, toplum 
yorumcusu, spor yorumcusu, din yo-
rumcusu, fikir yorumcusu, sanat yo-
rumcusu. Eserleri bu yorumlamaları-
nın ekseninde var olan bir sanatçı.

 İlk kitabı “Eşekler Kitap Okumaz”ı na-
sıl basılı yakıt olarak kullandığını ifade 
etmesi kendiyle barışık olmanın sınır-
larını zorlar. Kitabına yasak beklerken 
devletin koyacağı yasaktan daha bü-
yük bir çile yaşatır sürekli ev değiştiren 
Mete’ye satılmayan koli koli bu kitap.

Ezan Günü, değişen ezanın diline Türk 
milletinin bağrından bir serzeniştir. 
Tek parti dönemine ve bu dönemin 
bitişine 1989’dan dönüp bakar. Onun 
gördükleri kimi gözlerden farklı değil-
dir. Ancak Mete bunu dile getirecek 
dik duruş ve keskin kalemdir. Türk mil-
letinin vicdanının sesi olma görevi onu 
devlet ve istihbarat hakkında araştır-

âşıklar ölmez
ÖMER LÜTFİ METE

Didem ÖNDER



SENCE 2016 Sayı 10 45

ma ve yazmaya da iter. Balonya Tüneli, İtfaiye Yanıyor da bu 
görevin alaycı, hicven sunuşudur.

Çığlığın Ardı Çığlık, bir işkence romanıdır kimine göre, ya-
saklanır. “Kimsenin aleyhinde olmayan kendi aleyhinde-
dir.” diyerek başlar söze. Koğuştan hayata, hayattan koğuşa, 
anadan oğula, oğuldan anaya, kardeşten ayrı görüşteki kar-
deşe, sevgiliden sevgiliye söz ede ede 12 Eylül’ü konuşturur 
bu kitap. Bu kitap darbenin sol kefesine yanaşma popülerli-
ğine tepki olarak dar ağacındaki adaleti(!) edebi zemine ta-
şıma adına kefenin diğer tarafını anlatır. Psikolojik tahlilleri 
ve teşbihleri olağanüstüdür. 

Utanılası mazi, zayıfın yanında ve güçlünün karşısında dil-
lenince tekrar tekrar okunası bir eser halini almıştır. “Dava 
adamı olmak derttir ruhcağızım; yaratılıştır.” okuyucu ile 
dertleşmek için bir tekliftir. Karşılıksız bırakmamalıdır. 

Asker ile Cemre romanında hafız Asker’in kendisiyle çatışık 
bir aile modeli karşısında iç sesine uzanır. Hafızın bu rastlan-
tıda beliren kibrini yenişi/ yenemeyişi, Cemre’ye olan hisle-
ri ile nefsi arasındaki gel-gitleri, putlaştırılan yol ve objeleri 
konu alınır. 

Hemen her kitap ya da senaryosunda yer verdiği bir rol mo-
del müslüman burada Hafız’ın Ekrem hocasıdır; yazarımız 
öyle bir mürşitlik kuşatır ki gönüller onu bulsa kapısından 
ayrılmaz. 

Mete, dini yaşamadaki çelişkile-
ri çok kere konu alır. “Hacıyağı 
ile Parfüm Arasında” kritiğini 
yaptığı çelişkileri cömertçe sor-
gulamanın sonucudur. “Allahsız 
Müslümanlık” bu anlamda bir 
başucu kitabıdır.

Senaristliğiyle de beyaz perde-
nin yasaklıları arasındadır. “Gü-
lün Bittiği Yer” bir hafta durmaz 
sinemalarda.  “The İmam” filmi 
senaryosunda yine bir imam 
hatiplinin hikâyesi ile çıkar kar-
şımıza. İslamiyet nedir, ne değil-
dir temalı uğraşıları onun fazla-
ca rahatsız olduğu toplum-din 
ilişkisine atıflarla şekillenir. 

Evet, atıflarla. Senaristliğinin ilk 
yıllarında bir çalışmasına ayet, 

hadis ve atasözü eklenmesi teklifine kesin bir retle cevap 
veren Mete vaazlı sinemadan nefret eder. Sadece düşün-
dürmek tüm eserlerinin en samimi ifadeyle ilk tesiridir. Ki 
bu onun bir gözlem ustası olmasının kaçınılmaz yan etkisi-
dir. 

Günümüz din ve ahlak yaşayış çarpıklıklarını en çarpıcı ör-
neklerle sunup “Müslüman olma sorunu”nu çözmeyi ister.

Öğrenim hayatını sürdürürken terzilik ve matbaacılık da 
yapar. Mete en çok da gazetecidir. Çeşitli gazetelerde köşe 
yazıları yayınlanır. Sabah Gazetesi, bir liyakatsiz genel mü-
düre bırakılmadan önce yazılarını yayınladığı son gazetedir. 
Kendine has üslubu bir sineğin bir adamı uyutmayışını konu 
ettiğinde bile yazısını okunulası kılar. İmam Şamil’in müca-
delesindeki “yüz kamçı cezalı” efsane hikâyesini Mete’nin 
soluksuz okutan anlatımıyla okumadıysanız hala bu şansı 
kendinize bağışlayabilirsiniz demektir.

İsminde “aşk” bir şekilde yer bulsa da entrika ve hırs teme-
linde çekilen dizilerden daha fazla verir aşkı senaryolarında. 
En azından entrika değil mertçe bir kavgası vardır kahra-
manımızın. Deli Yürek’te Yusuf’un etrafında dönderir aşkı, 
Kurtlar Vadisi’nde Elif’e teslim eder. Kuşçu’yu hanemize 
soktuğunda başköşeye buyur eden bizler, bir açlığın Mete 
önsezisi sayesinde kıyısından dönmüştük. 

D
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Vadide ise Ömer Baba’nın kıssadan hisselik hikayeleri izleyi-
ciye medet olur, öğüt olur, ümit olur. Ve edebiyat öğretme-
ni olan Mete’ye kimisi nesir yaz der, kimisi şiire ağırlık ver. 
Üçüncü bir yol keşfine çıksaydı şüphesiz onda da başarılı 
olurdu. Hakikat efendim, gizlenemez; 12 Eylül için, 

“…Babam adil Babam katil” özetindeki zekâyı, teşhisi, 
adaleti, duyguyu Kısakürek’in ifadesiyle “sefil pohpohlama 
edebiyatı ile” övmekten münezzehiz. Kendisine “kafiye-
perver” demekte haklıdır. Hatta zengin kafiye adamı desek 
yanlış olmaz. Ucuz ve zorlama kafiyeleri Türk edebiyatına 
layık gören sözde şairlere Mete’nin annesinin ölümünü an-
lattığı“…

Anamın yüzü mehtap mehtap
Şekli var, hazzı yok
Anamın sözü kitap kitap
Dili var, ağzı yok
Anamın özü bitap bitap
Eli var, nabzı yok” dizeleri örnek 
olmalıdır.

“Kanından tapusuyla ocağımdır bu 
zemin” dediği bu toprakların “soyuna 
kurban olduğum” dediği şehitlerinin 
destanını da şiirleştirmiştir. Mehmet 
Akif kadar usta, Arif Nihat kadar çoş-
kulu:

“...İşte namazındayım, işte veda 
bayramı
Sundular bu mercan sükutta sonsuz 
meramı
Gayrı rahatta buldum canıma ilk haramı
Yalnız senin rütbene hasret sarar yaramı

Kalmayacak gümüş hilal okçusundan mahrum
Irz diye devraldık yayına kurban olduğum
Şehidim, ruhum, melekler katında alptuğum”

Bir de “Gülce” var… Ah Gülce! ‘Muhteşem belaya nazır’ hal-
de “bir gamzelik rüzgâr” bekleten Gülce!

‘Güzelliğin zulme çaldığı sınır’da baş döndüren Gülce!
‘Buram buram zehir’i yâr ettiren Gülce!
‘Korku nedir bilmeyen’i tir tir titreten Gülce!
‘Her saniyede bir can’ verdiren Gülce!

2008 Temmuzunda geçirdiği ağır kalp krizini bir sonraki kalp 
krizine kadar “Öldüm de uyandım” ifadesini tam anlamıyla 
karşılayacak şekilde atlatır. Fakat el-Hak; ölüm var! 2009 Ka-
sım 18’de bu dünyadan ayrılır. 

Sürekli acelesi olan bu adam erken ölüme iltifat buyu-
rup, ziyadesiyle sırtlanır giderken. Yiğidin burcu ölümdür, 
gider. Hayata bakışı ‘Allah var, gam yok’ deminde olduğu 
üzere gider.

“Ayrılık kuru bir vehim

Ayrılan kim? Ayıran kim?”

Uzun uzun uzanıp divanına keşke daha fazla yazsaydı. 

Rahmet olsun…
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Sayın Başkanım, 
Ankara Kulübünü bize 
anlatırmısınız? 
Ankara Kulübü 27 Aralık 1932 tarihin-
de kurulmuş bir Kurtuluş Savaşı ve 
Cumhuriyet derneğidir. Atatürk`ü 27 
Aralık 1919 yılında, Dikmen sırtlarında 
Seymenler coşkuyla karşılamışlardır. 

Atatürk`ün etrafına etten duvar ören 
atalarımızın kurduğu Seymenler ör-
gütlenmesi, savaşı finanse etmek üze-
re çalışmalar yapmıştır. Kurutuluş Sa-
vaşı’na en fazla asker toplayan, savaşa 
en çok şehit veren ilimizde, Ankara 

Dr. Metin Özarslan
ve

ANKARA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE…

Rıfat Balaban’la

önderlerinin kurduğu bir teşkilatlan-
ma olarak yönlendirme ve yardım sağ-
layan bir yapı olmuştur. 

Büyük Önderin “Seymenlik geleneği-
ni yaşatın” emri üzerine 1932 yılında 
kulüp olarak kurulmuştur. 1947 yılında 
dernekler yasası çıkınca ikinci kuşak 
Cumhuriyet Seymenleri olarak rah-
metli Vehbi Koç gibi isimlerle Ankara 
Kulübü Derneğine dönüşmüş, 1990’da 
Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu yararı-
na ilk il derneği olarak tescil edilmiştir. 

Sizce Atatürk’ün Ankara’yı 
başkent ilan edişinin altında 
yatan sebepler nelerdir?
Atatürk Ankara’yı başkent yaparken: 
“Fenni bir tercihtir” diye tanımlar. Bi-
limsel bir tez olarak bu tercihi anlatır. 
Ankara’nın coğrafi konumu, telgrafha-
nenin burada oluşu, Anadolu’nun tam 
ortasında ve stratejik bir konumda bu-
lunuşunu önemser. Atatürk 27 Aralık 
1919 yılında karşılanışından beri An-
karalıların kendine gösterdiği ilgiyi ve 
Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarının 
farkındadır.

Osmanlının son döneminde yapılan 
rejim tartışmaları içinde Ankara Cum-
huriyeti tartışması da vardır. Ankara 
Cumhuriyeti 14. yüzyılda Ankara Ahi-
leri tarafından kurulmuş bir devlettir. 
Beylikler döneminde Anadolu Selçuk-
lu Devleti çöktükten sonra soya ve 
boya dayalı yapılar kurulurken, Ankara 
çevresinde bir nevi Cumhuriyeti an-
dıran liyakate, seçime dayalı Ahi Dev-
leti kurulmuştur. Ayrıca Çankırı’da da 
böyle bir yapı vardır. Buralarda Ahiler 
etkindirler. 

1910’lu yıllarda dünya enternasyonal 
sol entelijansyalar dahil Ankara devle-
tinin farkındadırlar. Ahiler arasındaki 
seçim ve demokrasinin egemenliğini 
ve paylaşmacılığını gören, bu sağlıklı 
ruhun rejim açısından gelecekte öne-
mini bilen akıl yine Mustafa Kemal 
Atatürk’tür. O yeni devletin şekli ve 
kurumlarını tasarlamakta birikimiyle 
mahir biridir. “Ben Ankara’yı coğraf-
ya kitabından ziyade tarihten öğ-
rendim. Cumhuriyet merkezi olarak 
öğrendim. Hakikaten Selçuki idare-
nin bölünmesi üzerine Anadolu’daki 
teşekkül eden küçük hükümetlerin 

Dr. Metin Özarslan
1967 Ankara doğumlu. ODTÜ 
Sosyoloji bölümünü bitirdikten 
sonra Notinhgham Üniversitesinde 
Yerel Kalkınma alanında doktora 
yapmıştır. İki kız evladı olan ve 
kültürel çalışmalarını ODTÜ, THBT 
Topluluğunda başlatan Özarslan, 
halen Ankara Kulübü başkanlığını 
yürütmektedir. 
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Röportaj: Neşe DİLEKÇİOĞLU TRT THM Ses Sanatçısı Fotoğraflar: Cevdet GÜNDOĞMUŞ
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isimlerini okurken bir Ankara Cum-
huriyeti’ni görmüştüm. Tarih sahife-
lerinin bana bir Cumhuriyet merkezi 
olarak tanıttığı Ankara’ya ilk defa gel-
diğim o günde gördüm ki aradan ge-
çen asırlara rağmen Ankara’da hala o 
cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor.” 
Ankara’yı her açıdan değerlendiren ve 
yeni rejimin yeni kalbi olmasına karar 
veren Mustafa Kemal’dir. Ve bu asla te-
sadüf değildir. 

Rejim ilanından önce; 13 Ekim 1923 
tarihinde Başkent olan Ankara, on altı 
gün sonra da Cumhuriyet’in ilanına 
şahitlik edecektir. Mustafa Kemal Ata-
türk bir Türk Rönesansçısıdır, Ankaralı 
da onun bu mücadelesine katkı veren, 
görevinden azledildiğinde bile ona sa-
hip çıkan, özveri gösteren bir halktır. 

Bir seymen torunu olarak 
Atatürk’ün Dikmen 
sırtlarında karşılanmasını 
bize anlatır mısınız?
Atatürk’ün Dikmen sırtlarında karşıla-
nışı bir devlet kurma törenidir. Seymen 
alayları, bir beylik seçiminde veya dev-
let kuruluşunda ortaya çıkar. Diğer bir 
anlamıyla da Seymen Alaylarının ortaya 
çıkışı mitolojimizde “Kızılca Gündür” ve 
devlet kuruluşuna işaret eder. Gelenek-
sel Türk devletleri böyle kurulurlar. 

27 Aralık 1919 tarihi, aynı zamanda 
Atatürk’ün bir lider olarak, halkla birlik-
te bir başkaldırıya hazırlandığı ve tarihe 
geçtiği günün de adıdır. Osmanlı yöne-
timi, uç karakollarına kadar onu dışlar-
ken, Ankaralılar ona kucak açmıştır.

Türk geleneğinde sancak, tuğ çok 
önemli sembollerdendir. Seymenler 
Atatürk’ü karşıladıkları sabah Seymen 
Sancağını onun geleceği yola dikmiş-
ler, kurban kesmişler ve de kutsanan 
davullarla onu karşılamışlardır. 

Dikmen sırtlarında çalan Seymen da-
vullarının tanımladığı şeyin, kadim 
çağlardan beri Türk devlet geleneğin-
de yeri vardır. Bu davulların devlet 
gücünü tanımlaması, kudret, otorite, 
disiplin ve bağımsızlık imgelemesine 
dikkat etmek gerekir. 

Seymenlerin Kostak 
havalarının ve Ankara 
türkülerinin bozulmasına 
ne diyorsunuz? Bu süreç 
geçici bir şey midir? Ne 
yapmak lazımdır? 
Bu sorular yakıcıdır Neşe Hanım. İbn-i 
Sina “Sanat, müzik, bilim ve kültür 
itibar görmediği yerden göçer.” de-
miştir. Bunlara saygı duymalı ve yü-
celtmeliyiz ki bunlar göçmesin. İçine 
tükürülen, ucube denilen sanat kırılır, 
dökülür. Horasan’da gelişen bilim, sa-
nat ve kültürel birikim; Türklerin sağ-
ladığı hürriyet ve hoşgörü ikliminde 
doğmuştur. Bugün sorunumuz; hoş-
görü ve demokratik ortamı kaybet-

memizdir. Meslekleri sanat olanların 
aşağılandığı ortamda, Ankaralı sanat-
çılar vicdan ve cüzdan arasında kala-
rak popüler kültüre yenildiler. Sınırlı 
sayıdaki sanatçımıza biz kulüp olarak 
sahip çıkıyoruz. 

Ankara, sanatçı yetiştiren ve sahip çı-
kan bir kenttir. Edipler şehri olan bu 
kentin kültürüne sahip çıkacağız. Sa-
natın yeterli olmadığı zamanlarda bo-
şalan alanlara, kısaca İstanbul’a göçen 
asli sanatçıların yerini yoz sanatçılar 
ve eserleri almıştır. 

Elbette yeni arayışlar lazım. Gelenek-
sel kalıpların üstüne çağdaş yenileş-
meler kurulmalıdır. Seymen müziğini 
kayıt altına alıyoruz, bu çalışmalarımız 
sürecek. Ankara müziğiyle ilgili yeni 
sanatçıların yetişmesini ve yozlaşma-
ya direnecek yeni yüzleri destekleye-
ceğiz. Ankaralı demek beyefendi ve 
hanımefendi demekti, şimdi sokak dili 
ile argo sözlerin bu asliyete uymadığı-
nı görmeli ve üstümüze düşen sorum-
luluğu yerine getirmeliyiz. Ankara’nın 
Dikmen sırtları sadece Mustafa Kemal 
Atatürk’le anılmalı, dikmen adı başka 
çağrışımlar yapan argoca tanımlama-
larla kirletilmemelidir. 

Ankara Kulübü şehitlerimiz başta ol-
mak üzere, gazilerimize toplumsal 

Ankara Cumhuriyeti 14. yüzyılda 
Ankara Ahileri tarafından kurulmuş 
bir devlettir.
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manada hizmet eden, kültürel ve sos-
yal projelere dair akademi gibi çalışan 
bir kulüptür ve bu devam edecektir.

Uzun yıllar TRT Ankara Radyosu Türk 
Halk Müziği korosunda beraber  çalış-
tığımız emektar büyüğümüz, Ankara 
Türkülerinin duayeni Rıfat Balaban Ho-
camızla 21 Ekim 2015 tarihinde Ankara 
Kulübünde  yaptığımız söyleşiyi de bu 
sayıda sizlerle paylaşmak istedim. 

Repertuara kazandırdığınız 
kaç tane Ankara türküsü 
var? Ankara türkülerinin 
usulü ve Konya türküleriyle 
arasındaki tezene farkları 
nelerdir?

Ankaralı olarak aşağı yukarı yirmi beş 
kadar derlediğim türkü var. Ayrıca baş-
ka yörelerden de türküler derledim. 

Radyoda okunmayanlar da var.  Kon-
ya’da bağlama çalma tekniği serpme ve 
çırpma olarak bilinir. Ayrı bir bağlama 
çalış tavrı vardır. Çalış Konya tezenesin-
de alttan yukarı çekerek yapılırken, An-
kara’da tezene yukarıdan aşağıdandır. 
Eskisi gibi Konyalılardan da bağlama ça-
lan kalmamıştır.  Kör Ahmet adlı sanat-
çının udla yaptığı tezene çalış usulünü 
dinlediğinizde, Konya tarzının mızrap 
usulünü duyarsınız. Burada Ankara’yla 
benzer bir icradan bahsedilebiliriz.  

Bizim Çankırı’nın yaren 
kültürüyle, Seymen kültürü 
benzer olup;  adap, usul 
ve erkân bilen insanlar 
bu dergâhlarda geleneği 
öğrenir. Seymen türkülerinin 
ortak disiplini ve bu alandaki 
kültürel birikimi nedir?

Türk kültür ve geleneğinde saygı, di-
siplin ve sevgi önemlidir. Ankara’da da, 
Çankırı’da da benzer haller mevcuttur. 
Anadolu’da köy odaları dâhil, bu usul 
ve adap en başta gelir. Ben rahmetli 
Atilla İçli’yle asker uğurlamaları dâhil 
birçok yere televizyon çekimlerine 
gittim. Yaren geleneğinde olduğu gibi 
Ankara Kulübü’nde bizlerde bu izleri 
ve geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. 

Mustafa Kemal: “Beni, Ankaralı kabul 
edin. Benim Ankaralılara karşı ayrı bir 
muhabbetim de vardır.” demiştir. Eski 
adı Kızıl Yokuş olan bugünkü Dikmen 
sırtlarında onu büyük bir sevgiyle Sarı 
Zeybek adlı ezgiyle karşılayan Ankara-
lılara güvenmiş, Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra da Ankara’yı Başkent yapmıştır.

Seymen kulübünde erkek 
erkeğe mi çalarsınız?
Elbette Cumhuriyet Türkiye’sinde sava-
şı birlikte kazandığımız ve devleti birlik-
te kurduğumuz kadınlarımızla birlikte 
olacağız, kadınlarımıza minnet borcu-
muz var. Kulüpte de kadın arkadaşları-
mızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. 

Türkülerimizin genetik 
yapısıyla, söz ve melodi 
yapılarıyla oynamalar 
var. Bu gidişat ve 
geleneksel sanatımızın 
çürümesi karşısında ne 
düşünüyorsunuz?

Amiyane sözlerle Ankara’yı tanımla-
mak, Cumhuriyetin başkentinin mü-
zisyenlerine yakışmıyor, kültür geri-
liyor. “Asıl azmaz, bal kokmaz” Her 
şeyin otantik bir yapısı vardır, bunu 
koruyarak geliştirsinler.  En iyisini ara-
yıp bulsunlar. Türkülerimizin DNA’sıyla 
oynamak yerine, bunlardan daha sağ-
lam eserler yapsınlar. 

Bizim zamanımızda bağlama çalmak 
ayıplanıyordu. Genç Osman adlı ça-
lıcıların ellerine bakarak sazımı geliş-
tirdim. Yağcı Fehmi Efe’den aldığım 
“Alim Gitme Pazara” türküsünü ben 
notaya almıştım. Şimdi daha iyi, sazı-
mız gelişiyor. 

Bu hoş sohbetten sonra, sevgili Rıfat 
Balaban ağabeyin derlediği Irmağın 
Geçeleri adlı türküyü birlikte söyledik.

Rıfat Balaban
1936 yılında Ankara’da üç çocuklu 
bir ailenin erkek evladı olarak 
Hacettepe’de doğan Rıfat BALABAN, 
küçük yaşlardan itibaren çevresindeki 
mahalli saz sanatçılarından bağlama 
ve çalış geleneklerini öğrendi. 
1966 yılında girdiği TRT Ankara 
Radyosundan, 1999 yılında emekli 
oldu. “Irmağın Geceleri, Dalları Bastı 
Kiraz, Su Gelir Güldür Güldür, Alim 
Gitme Pazara” onun bilinen derlediği 
türkülerdir. 



Orhan Şaik GÖKYAY 
(16 Temmuz 1902- 2 Aralık 1994)

Yıl 1937 Orhan Şaik Gökyay Bursa’da. Evlerinin yakının-
da bir resmî daire var. Rüzgarsız bir gün. Direkte unutu-
lan bayrak kendini bırakmış. İstiklal savaşında yetişmiş 
Şaire bu görüntü dokunur. Hemen oracıkta şiirin ilk mıs-
raları doğmaya başlar:

BU VATAN KİMİN
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
 Hudutta gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay´ım ne yazsan ziyade değil
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil
Topun namlusundan görenlerindir

Osman YÜKSEL SERDENGEÇTİ 
(15 Mayıs 1917-10 Kasım 1983)

“Lavlar saçan bir volkan, ne susmuş, ne sönmüşüm. 
Ben bu iman uğruna çılgınlara dönmüşüm” 
Merhum Osman Yüksel Serdengeçti, milletvekili olduğu dö-
nemde radyoda yaptiği konuşma esnasinda “Allah’ın, vatanın 
ve milletin yolundayız” dediği için tutuklanır. 

Hakim sorar:
-Bak, hakkında böyle bir suçlama var, ne diyorsun?
Serdengeçti’nin cevabi müthiştir:
-Vallahi hakim bey, günlük konuşmalarımızda Allah kelimesini 
kullanmak o kadar normal bir şeydir ki... “Allah yolunu açık et-
sin” deriz, “Allahaısmarladık” deriz, “Allah’a emanet ol” deriz... 
Allah kelimesini kullanmak bu kadar normal bir şey iken benim 
Allah demem suç sayılıyorsa, benim buna karşı söyleyeceğim 
son söz şudur: ALLAH ALLAH...

Başlıca Eserleri: Mabedsiz Şehir, Bu Millet Neden Ağlar?, 
Bir Nesli Nasıl Mahvettiler?, Ayasofya Davası, Mevlana ve 
Mehmet Akif, Türklüğün Perişan Hali, Gülünç Hakikatlar, Kara 
Kitap, Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı, Radyo Konuşmaları, 
Akdeniz Hilalindir

İki adım atsam durmaz düşerim 
Eski hallerime şimdi şaşarım 
Allah’ım ben böyle nasıl yaşarım 

Kendimi kollayacak gövdede baş yok 
Bağrıma basacak evlat yok,eş yok 

Yaşıtlarım birer birer ölüyor 
Yeşil yaprak kara toprak oluyor 
Azrail de baş ucumda soluyor 

Üstüme dikmeye ağaç yok,taş yok 
Arkamdan vermeye yemek yok,aş yok...

Kimler Geldi



Siyami ERSEK 
(1920-  26 Ekim 1993)

Siyami Ersek 1920 yılında Uşak’ta doğ-
du. 1944 Yılında İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesini birincilikle bitiren Dr. Ersek, 
İngiltere’de göğüs cerrahisi ihtisası yap-
tıktan sonra, 1951 - 1961 yılları arasında 
Heybeliada, Süreyyapaşa (İstanbul) ve 
Uludağ (Bursa) sanatoryumlarında Gö-
ğüs Cerrahisi Kliniklerini kurdu.

1962 Yılında İstanbul Göğüs, Kalp ve 
Damar Cerrahisi Merkezi’ni kuran Dr. 
Siyami Ersek, yaklaşık yirmi yıl sürey-
le bu kurumda Cerrahi Direktörlük ve 
Başhekimlik yaptı. Adı geçen merkez, 
akciğer ve kalp hastalıklarının tedavi-
sinde ülkemizin en ileri düzeydeki sağ-
lık kurumlarından biri olarak haklı bir 
ün kazandı. Ekibi ile Türkiye’de ilk açık 
kalp ameliyatını, İstanbul Göğüs, Kalp 
ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde 1963 
yılında gerçekleştiren Dr. Siyami Ersek, 
Amerika Birleşik Devletlerinden sonra, 
yine bu hastanede, aynı yıl, ilk yapay 
kalp kapakçığı ameliyatını uyguladı.

Avrupa’da üç kalp kapağı değiştirilme-
si ameliyatını yapan ilk cerrah Siyami 
Ersek oldu. 1973 Yılında Profesörlüğe 
yükselen Siyami Ersek, 1981 yılında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma 
Meclisi Üyeliği görevinde bulundu ve 
bu görevi üç yıl (1981 - 1983) sürdü.

Ülkemizde modern göğüs, kalp ve da-
mar cerrahisi kliniklerinin kuruluşunda 
ve gelişmesinde en büyük emeği veren, 
uluslararası ünlü bu büyük Türk cerra-
hı, bu dalda pek çok uzman yetiştirdi ve 
sayısız hastaya şifa verdi.

Kemalettin TUĞCU 
(27 Aralık 1902 - 18 Ekim 1996)

“Empati duygusunun ilk tohumlarını 
kalbimize atmış mütevazı çocuk romancısı”
“Kemalettin Tuğcu, 27 Aralık 1902 tarihinde Çen-
gelköy’de, dedesinin köşkünde iki ayak tabanı içe 
dönük olarak doğar. Bir çıkıkçı getirilir. Bebeğin 
kemikleri çok yumuşak olduğu için ayaklarını tah-
talara sararak bir ay sonra düzeleceğini söylerler. 
Tahtalara sımsıkı sardığı bacakların bu süre içinde 
açılmaması tembih edilir. Ne var ki küçük bebek 
canı yandığı için avaz avaz ağlamaktadır. Galip 
bey, oğlunun ağladığını görünce dayanamayıp 
sargıları açar. Çıkıkçı bir ay sonra gelip bebeğin 
sargılarının açıldığını görünce, yeniden iki tahtaya 
sımsıkı bağlar ve açmaması için uyarır. “sargıları 
açacak olursanız çocuğunuz sakat kalır,” der. Ke-
malettin sakat kalır. Çünkü babası eve geldiğinde 
oğlunun feryatlarını duyar, sargıları kesip atar, 
tahtaları da camdan dışarıya fırlatır. Yirmi yaşın-
dayken Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde ameliyatla 
bir ayağı düzeltilir. Ameliyatı hissetmemiştir narkoz 
aldığı için; ama sonrasındaki ağrılara dayanamaz. 
Öteki ayağının düzeltilmesi için ikinci bir ameliyata 
katlanamayacağını söyler annesine. Doktoru artık 
kalkıp yürüyebilirsin derken, bir baston uzatır ve 
buna ihtiyacı olacağını söyler. Yirmi yaşında bir de-
likanlıyken baston kullanmaya başlar.”

1928 Harf İnkılâbı’ndan sonra, piyasada çocuğa 
hitap eden kitap bulmanın zor olduğu yıllarda, Ke-
malettin Tuğcu, romanlarıyla, çocukların okuma ih-
tiyacını karşılamıştır. Aşağı yukarı seksen yıllık edebî 
hayatına şiirle başlayan, ilk romanlarını büyükler 
için yazan, daha sonra çocuk romanlarına yönelen 
Kemalettin Tuğcu’nun, 300’ün üzerinde yayınlan-
mış çocuk ve ilk-gençlik romanı vardır. Kemalettin 
Tuğcu’nun romanlarında sevgi, yardımlaşma, ça-
lışarak kazanma, tutumluluk, sabır gibi temalar 
ağırlıklı olarak işlenmiştir. Kemalettin Tuğcu’nun 
romanlarında, başkahramanlar hep çocuktur.

Refet BELE 
(1881 – 3 Ekim 1963)

Refet Bele Harp Okulu’ndan mezun 
olduktan sonra Makedonya’da çete-
lerle mücadele etmiş ve daha sonra 
Balkan Savaşı’na iştirak etmiştir. Bi-
rinci Dünya Savaşı sırasında Sina-Filis-
tin Cephesinde, özellikle İkinci Gazze 
Muharebesi’nde büyük yararlıklar 
göstermiş ve Birinci Dünya Savaşı’nın 
son günlerinde Jandarma Genel Ko-
mutanı olmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa’nın daveti üze-
rine Mustafa Kemal Paşa ile birlikte 
Samsun’a çıkanlar ve Milli Mücade-
le’ye ilk katılanlar arasında yerini al-
mıştır. Amasya Tamimi’ni imzalamış 
ve Sivas Kongresi’nde Heyet-i Tem-
siliye üyeliğine seçilmiştir. 10 Aralık 
1919’da Nazilli’de Aydın Kuvayı Milli-
ye Komutanlığını üstlenmiş ve daha 
sonra iç isyanların bastırılmasında 
büyük yararlılıklar göstermiştir. 9 Ka-
sım 1920’de Batı Cephesinin, ikiye 
ayrılmasının ardından Güney Cephesi 
Komutanlığına atanmıştır. Milli Mü-
cadele’de iki kere İçişleri ve bir kere 
Milli Savunma Bakanlıklarında bulun-
muştur.

Refet Bey, Samsun’a varışlarının er-
tesi günü karargâha gelerek derhâl 
İstanbul’a dönmelerini söyleyen bir 
İngiliz Binbaşı’ya, “Bana bak binbaşı, 
derhâl burayı terk edecek ve gemiye 
binerek geldiğin yere gideceksin. Yok-
sa seni hemen tutuklar ve asarım.” 
diyerek, Kuvayı Milliye kararlılığını 
göstermiştir.

Kimler Geçti...
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Türk’ün Kurtuluş Destanının
Taştan Özeti

Ulus Zafer Anıtı

“Düşmanın anâsırı asliyesi imha 
edilmiştir. Ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir, ileri”

1 Eylül 1922 

Ramazan DURMUŞ



SENCE 2016 Sayı 10 53

“Türk milleti şerefli bir millettir. 
Zaten, Orta Asya’nın Altay 
yaylasında yetiştiği için, kartalın 
meziyetlerini daha başlangıçtan 
kazanmıştır. Ta uzakları görür, 
hızlı uçar ve ruhu barındıracak 
kadar kuvvetli bir bedene 
sahiptir.”

Heykeldeki mermi taşıyan köy-
lü kadın, istiklali için ümitsiz 
bir savaşın hazırlığına girişmiş 
Türk milletini temsil etmekle 
kalmıyor, Büyük Millet Mec-
lisi’nin toplanmasını takiben 
aldığı ilk önemli kararı da hatır-
latıyordu.”

1927’den günümüze kurtuluşu-
muza simge olmuş Zafer Anıtı-
nın bazı özelliklerini de yeniden 
hatırlayalım.

Anıtın kaidesi üzerinde bulunan kabartmalarda Türk milleti-
nin kökeni, kazandığı Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün Ankara’ya 
gelişi gibi konular anlatılıyor. Anıtın dört yanına taş kaideler 
üzerine bronz dökümden yapılan üç figür, Türk Milletinin 
Kurtuluş Savaşı sırasındaki milli birliğini ve dayanışmasını 
temsil ediyor.

Kaide üzerinde yer alan ve anıtı izah eden dört kitabe, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ilişkin askeri ve siyasi ko-
şulları hatırlatıyor. 

Kaideyi çeviren kuşak üzerinde ise Yüce Atatürk’ün şu vecize-
si yer alıyor: “Türk Milleti, muzaffer istihlâs ve istiklâl cida-
lini ve muazzam asrî inkılâplarını, en mânidar bir remz ile, 
en iyi ifade edebilecek şekli, yukarki hakiki timsalde bulur.”

Ayrıca anıtın kaidesinin ön tarafında ise Vatan Şairimiz Na-
mık Kemal’in Vatan Mersiyesi’nden Atatürk’ün hafifçe de-
ğiştirerek alıntıladığı bir satır yer alır: “Elbet bulunur kurta-
racak bahtı kara maderini.”

Sağ tarafında “‘Düşman ordusunu vatanın harimi ismetin-
de boğarak, behemahal naili halâs ve istiklâl olacağız. 6 
Ağustos 1919” vecizesi; sol tarafında da “Düşmanın anâsırı 
asliyesi imha edilmiştir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, 
ileri. 1 Eylül 1922” ibaresi bulunuyor.

Konu Atatürk olunca sizleri çok bilinmeyen bir sözü ile baş 
başa bırakalım ve noktayı koyalım: “Türk milleti şerefli bir 
millettir. Zaten Orta Asya’nın Altay yaylasında yetiştiği 
için, kartalın meziyetlerini daha başlangıçtan kazanmış-
tır. Ta uzakları görür, hızlı uçar ve ruhu barındıracak kadar 
kuvvetli bir bedene sahiptir.”

Türkiye’nin en doğusun-
dan en batısına O’nu, 
Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk’ü adım adım takip eden bir 
ismin, bir elçinin tozlu raflarda 
kalan hatıralarını SENCE okurları 
için aralıyoruz. Hatıralar, döne-
min Amerikan Büyükelçisi Gene-
ral Charles Sherrill’den...

Türkiye’nin kalbinde, bozkır An-
kara yaylasında, kendisini sine-
sine emanet ettiği milleti ile bir-
likte mücadelesine tanıklık eden 
General Sherrill’in, Ulus’ta çoğu-
muzun bakıp geçtiği Zafer Anıtı’nın hikâyesiyle ilgili aktar-
dıkları bana hayli ilginç geldi.  

Mustafa Kemal’in siyasi dirayetini, kudretini ve Türk’ü Türk-
leştirmekteki azmini anlatan hatıratta bugünkü nesillere ak-
tarılacak öylesine notlar var ki, umudum odur ileriki sayılar-
da bunları SENCE okurlarından mahrum etmemek gerek..

Şimdi dönelim kimilerinin gereksiz (!) gözüyle baktığı 
Türk’ün Kurtuluş Destanının adeta taştan özeti olan o anıtın 
sırlarına...

Bu anıtın Kurtuluş Savaşı kahramanları anısına bir gazetenin 
öncülüğünde Türk Milleti tarafından Cumhuriyetin ilk yılla-
rında yapıldığını da hemen hatırlatalım.  

General Charles Sherrill şöyle anlatıyor:
“…Gazi’nin çok etkili bir manzara arz eden atlı heykelinin 
kaidesi çevresinde adeta canlı 3 heykel var.  Önde, gözle-
rini uzaklara, Sakarya savaşlarına dikmiş, ileri doğru adım 
atmış iki piyade askeri... Ve üçgeni tamamlayan sırtında 
top mermisi taşımakta olan bir köylü kadın... Gördüğüm 
bütün savaş ve zafer abideleri arasında, anayurdunu sa-
vunmak için bir milletin el ele vererek canla başla çalışma-
sını bu kadar güzel teslim eden, bir başkasını görmedim. 

Milletin kadınları, Anadolu’yu işgal ederek Ankara’nın ka-
pılarına kadar dayanan düşmandan vatanı kurtarmak için 
çırpınan erkeklere yardım ediyor. Bu vatansever savaşçı 
kadın, arkasını duvara dayayarak, ölüm kalım savaşı veren 
milletin fevkalade bir sembolüdür. 

Kadın, orada hem Türk milletinin yaratıcı ruhunu, hem de 
erkekleriyle birlikte onlarla omuz omuza savaşmak arzu ve 
heyecanını temsil etmektedir. 



Yayımlanmış Eserlerim: Bizim Dünyamız, Bu 
Millete Nasıl Kastettiler, Gönül Adamı olmak, 
Kaleden Kalye Şahin Uçurdum, Gönülleri Gül 
Bahçesi Yapmak, Şehir ve İnsan, Medeniyetin 
Tesisinde Kadın (makale ve denemler) Ağlayan 
Kadın, Gül Bahane (Gül Bahanedir adıyla 
Azerbaycan Türkçesine çevrildi) Huzur, Bir 
Lokma Çörek İçin, Gezmeye Yaban Güzel 
Ölmeye Vatan Güzel (hikayeler).
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Babam kültürlü, her iki alfabeyi iyi okuyan ve yazan, askerli-
ğini muhafız alayında yazıcı olarak tamamlayan, fikir sahibi, 
zikir sahibi bir vatanseverdi.

Yatılı okula gittim on iki yaşımda. Boyumdan büyük bir valizle 
Çorum’ a gitmek için yola düştüğüm o yıllarda, tatilin sonu 
ne kadar acı verici ise, tatile çıkış zamanı da en muhteşem 
zaman dilimiydi. Hani şaire sormuşlar “Ankara’nın en çok ne-
yini seversini?” diye, o da “İstanbul’a gitmek için ayrılışını” 
cevabını vermiş ya ben de leblebi filan hikaye tatil için, didar 
için, ayrılışını severdim. Yüksek tahsil için Konya’ya gidişimiz-
de yaşadıklarımızı anlatan bir hikaye ile başladım planı olarak 
yazma hayatıma. Babamın aşkla bağlı olduğu vatanımı ve ni-
hayetsiz bir muhabbetle bağlı olduğu Türk Milleti’ni anlattım 
her yazımda.

Memuriyete şimdi Karabük’e bağlı olan Eflani ilçesinde baş-
ladım. Urfa ili Birecik Lisesi ikinci memuriyet yerimiz. Sonraki 
görev yerim doğduğum şehir, olduğum şehir öldüğüm şehir, 
Kırşehir’deyim. Toplam altı yıl da kendi şehrimde çalıştım. 
Özbekistan serüvenimiz başladı. Andican şehri Yabancı Diller 
Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalıştım.

Türk-Metal Sendikasında eğitim danışmalığını yaptım. TUSAM’da 
Orta Asya masasında çalıştım. Başta Özbekçe olmak üzere Türk 
lehçelerini bilmekteyim. Çeviriler yaptım bu lehçelerden.

Sefer Aşır ERASLAN
İ Ç İ M İ Z D E N  B İ R İ

“Benim dünyaya teşrifim bir köy evinde, köy tadında bir 
ortamda başladı. Bir Azerbaycanlı Türk şair der ki, “Kuzu 
doğdu koyun ağladı; Ben doğdum anam ağladı” işte 
böyle olmuş dünyaya teşrifimiz”. 
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1964 Yılında Erzincan Tercan ilçesinde dünyaya geldim.  İlk 
orta ve lise tahsilimi Tercan’da Üniversite eğitimimi ise ela-
zığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühen-
disliği  Bölümünde tamamladım. 1990-92 yılları arasında 
aynı üniversitede yüksek lisans yaptım. 1989 Yılında  Erzin-
can TÜRKAV’ın kurucuları arasında yer aldım. Türkiye Ka-
mu-Sen’in kuruluşu ile birlikte Türkiye Kamu-Sen Erzincan 
kurucuları arasında yer aldım. 1992 2002 yılları arasında 
Türk İmar-Sen Erzincan Şube Başkanlığı ve 2000-2002 yılları 
arasında Türkiye Kamu-Sen Erzincan İl Temsilciliği yaptım. 
Konfedarasyon tüzüğümüzün yazılmasında görev aldım. Çe-
şitli gazete ve dergilerde yayınlanmış şiir ve köşe yazılarım 
vardır.  Evli ve iki çocuk babasıyım. Halen İl Özel İdaresin’de 
Jeoloji Yüksek Mühendisi ünvanı ile görev yapmaktayım.

Devlet memurunun nasıl olması gerektiğini kendi 
üzerinden hicivle “hiç benden devlet memuru” olurmu 
diye anlatan AYAN; “SOMA” da ihmale kurban giden 
yüzlerce madencimizin ve terör şehitlerimizin acısınıda 
şiirlerinde büyük bir ustalıkla dillendirmiştir.

İ Ç İ M İ Z D E N  B İ R İ

MEHMEDİMSOMADEVLET MEMURU 
Bu güzel vatanı sana borçluyuz,
Severek verdiğin cana borçluyuz,
Bayrağa döktüğün kana borçluyuz,
Ne olur kaşını, çatma mehmedim.

Senin tırnağına kurban  olayım,
Sırtına giydiğin urban olayım,
Mezarın üstüne yorgan olayım,
Darılıp üstünden, atma mehmedim.

Çağrılır huzura yangelip yatan,
Çekilir hesaba iftira atan,
Sen benim gözümde can verip yatan,
Hainlerle beni, tartma mehmedim.

Bedava sanıyordun, yaktığın kömürleri,
Kim geri getirecek, tükenen ömürleri.
Öksüz kaldı bebeler, analar kucağında,
Söndü bütün umutlar, bir kömür ocağında.

Kadere bağlamayın, bunun adı cinayet,
Tedbir almak esastır, böyle diyor her ayet.
Kurt kuzuyu haklasa, yöneten sorumludur,
İnancımız bu yönde, hem de töremiz budur.

Tekme tokat daldınız, acılı insanlara,
Tuz bastınız rezilce, kanayan yaralara.
Ne oldu göz yaşınız, kurudu mu soma’da,
Siz düğün yapıverin, millet şimdi komada.

Mesleğime hem meraklı, hemde aşığım,
Bir lokma haram, görmemiştir kaşığım,
Yanlış ile küsülü, doğruyla barışığım,
Hiç benden devlet memuru olur mu?

Ne evim,  ne arsam, ne de param var,
Yalnız ve yalnız doğru ile aram var,
Türklük için kanayacak yaram var,
Hiç benden devlet memuru olur mu?

Ben buyum işte, varsın olmaz desinler,
Bana bunu diyenler, aklınızı sevsinler,
Budur beyler, gerçek memur tanımı,
Farklı düşünenler emdi, bu milletin kanını.

Selahattin AYAN
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İRAN
Tarih ve Kültür Gezisi-I

Tebriz’e varıp biraz dinlendikten sonra yerel bir lo-
kantada öğle yemeğimizi yedik. Lokanta sanki yer al-
tında bir sarnıç gibiydi. Burası eskiden yaz aylarında 
kar, buz saklanan bir depoymuş. Şimdi ise otantik bir 
lokantaya dönüştürülmüş. Hakikaten dışarıda havalar 
çok sıcak olduğu halde içerisi çok serindi.

Yemekten sonra Mescidi Kabud denilen Mavi Cami 
ya da Gök Mescid ziyareti ile gezimize başladık. Gök 
Mescid İlhanlılar döneminde yapılmış. Geçirdiği sa-
yısız depremlerden sonra bir harabe haline gelmiş. 
Ancak Karakoyunlular döneminde restore edilerek 
yıkılmaktan kurtulmuş. 

Tebriz, binlerce yıllık çok eski bir şehirdir. 
Bir ara Arapların, daha sonra da Moğolların 
işgaline uğramışsa da Tebrizin Türk karakteri hiç 
değişmemiştir. Tebriz; İlhanlı, Akkoyunlu, Safavi 
ve Kaçar hanedanlıklarına başkentlik yapmıştır. 
Osmanlı döneminde birkaç kez bize geçmiştir. Halen 
İran İslam Cumhuriyetine bağlı Doğu Azerbaycan 
Eyaletinin başkentidir. İki milyonluk nüfusuyla İran’ın 
dördüncü büyük şehridir. Burada halkın tamamı Azeri 
Türklerinden oluşur.

Kadir TOSUN ⎟  Ziraat Yüksek Mühendisi Emekli Genel Müdür Yardımcısı
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Çinileri turkuvaz renginde olduğu için 
bu camiye Mescidi Kabud veya Mavi 
Cami adı verilmiş. Caminin giriş kapı-
sının kolonlarında Allah, Muhammed 
ve Ali isimleri bulunmaktadır. Girişe 
göre sol taraftaki oda Şah’ın özel na-
maz kılma mekânıymış. Duvarların alt 
bölümleri mermerlerle kaplanmış, üst 
kısımları ise altın ve lapist taşlarıyla iş-
lenmiş. 

Yetiştirdiği ünlü şairlerle de tanınan 
Tebriz, dünyada şairlere özel mezar-
lık tahsis edilen tek şehirdir. Son dö-
nemlerde yaşamış olan en ünlü şair 
ise hiç şüphesiz Muhammet Hüseyin 
Şehriyardır. Bu cümleden olarak biz de 
Şehriyar’ın evini ve türbesini ziyaret 
ettik. Ayrıca Şehriyar’ın türbesine biti-
şik olan İmamzade türbesini de ziyaret 
ettik. Türbe girişinde kadınlara çarşaf 
dağıttılar. İçeride de sürekli Kuran oku-
yorlardı.

Tebriz’in en önemli eserlerinden birisi 
de Tebriz Kalesidir. Bu Kale İlhanlılar 
döneminde inşa edilmiş. Söylentiye 
göre eskiden idam mahkûmları bu ka-
lenin burçlarından aşağıya atılarak in-
faz edilirmiş. Tebriz Kalesi ve Müsella 
denilen Cuma Mescidi otelimizin tam 
karşısında bulunduğu için her ikisini 
de kolayca ziyaret ettik. 

Pazartesi günleri müzeler kapalı oldu-
ğu için Azerbaycan Müzesi ile Kaçar 
Hanedanlık Sarayını ziyaret edemedik. 
Sadece Belediye Müzesi açıktı. Biz de 
Belediye Müzesini gezdik. Belediye 
Müzesinde itfaiyeye ait çeşitli alet ve 
makinelerle ünlü İran halıları sergile-
niyordu.

Akşam yemeğimizi Şah Gölünde bu-
lunan bir lokantada yedik. Bu lokan-
ta eskiden Kaçar Hanedanının yazlık 
köşküymüş. Mollalar restore ettirip 
lokantaya çevirmişler. 

Kahvaltıdan sonra otobüsle Tebriz’e 
220 km mesafede bulunan Erdebil 
şehrine doğru hareket ettik. Yolların 
vasfı fena değil ama şoför her şehre 
giriş ve çıkışta polise damga vurduru-
yor. Kaç yolcu olduğunu beyan ediyor. 
Ayrıca hız sınırlaması bulunduğu için 
çok yavaş seyrediyoruz. 

Yol üzerinde çok sayıda meyve bahçesi 
gördük. İranlı hanımlar bahçe önlerin-
de kendi yaptıkları kayısı, vişne, erik 
kurusu ve pestilleri satıyorlardı. Teb-
riz’le Erdebil arasındaki küçük bir ka-
sabanın şifalı kaplıcaları varmış. Ayrıca 
bu kasabanın balları, meyve kuruları, 
pestilleri ve ayran aşı denilen çorbala-
rı çok meşhurmuş. Biz de o kasabaya 
uğrayıp birer çorba içtik. Masalardaki 
ballardan tattık. Ayrıca mısır ekmeği-
ne benzer değişik bir ekmek yedik. 

Öğleye doğru Erdebil şehrine ulaştık. 
Safevi Hanedanlığı Erdebil’de kurul-
muş. Erdebil halen 250 bin nüfuslu 
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bir şehirdir. Burada da halkın tamamı 
Azeri Türklerinden oluşur. 

Erdebil’e geldikten sonra ilk olarak 
Şeyh Safi Tekkesini ziyaret ettik. Şeyh 
Safi, Şah İsmail’ in büyük dedesidir. 
Şeyh Safi Tekkesinde, Şeyh Safi ve 
Şah İsmail’in mezarları vardır. Şah İs-
mail 1487 yılında Erdebil’de doğmuş. 
Annesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun 
Hasan’ın kızı Alemşah Halime Begüm 
Sultanmış. Babası ise Safevi Tarikatı-
nın Şeyhi Şeyh Haydarmış. Şah İsmail 
1524 yılında 37 yaşında ölmüş. Şah İs-
mail’in altısı erkek beşi kız 11 çocuğu 
varmış. Bilindiği gibi Şah İsmail Safevi 
Devletinin kurucusudur. 

Daha sonra Müezzinzade Anıtı, İmam-
zade Salih Türbesi ve Mescid-i Mirza 
Ekber Camisini ziyaret ettik. Fakat va-
kit nedeniyle Şah İsmail Müzesi ile Şah 
Abbas külliyesini ziyaret edemedik. 
Ünlü Tebriz Kapalı Çarşısını gezmek 
için Tebrize geri döndük. 

Akşam yemeğini Tebrizdeki otantik 
bir restoranda yedik. Bu restoran es-

kiden bir hamammış. Restore edip 
lokantaya çevirmişler. İranlılar pirinç 
pilavına çello diyorlar. Bu pilav yağsız, 
tuzsuz lapa gibi bir şey. Pilavın üstüne 
de safran döküyorlar. Pilavı genellikle 
kebapla birlikte yiyorlar. Pilavlı kebaba 
da çello kebap diyorlar. Lavaş türü bir 
ekmekleri var ama genellikle ekmek 
yerine pilav yiyorlar. Biz de akşam ye-
meğinde çello kebap ve abguşt deni-
len etli bir nohut yemeği yedik. Naneli 
ayran içtik. Ayranlar çok suluydu. Tadı 
da çok farklıydı. Fakat hem abguşt 
hem de çello kebaplar çok nefisti. 

Meşhed Horasan eyaletinin merkezi 
ve 4 milyonluk nüfusuyla İran’ın 2 nci 
büyük şehriymiş. Bilindiği gibi Hora-
san bölgesi Türkmenistan’ın Merv, 
Afganistan’ın Herat ve İran’ın Meşhed 
yörelerini de içine alan çok geniş bir 
coğrafyanın adıdır. Bizim Anadolu’ya 
gelmeden önceki çıkış noktamızdır. 
Yani çok eski ve kadim bir Türk yur-
dudur. Ancak İran’da kalan kısmı ta-
mamen asimile olmuş ve tamamen 
farslaşmıştır.

Meşhed’de oniki İmamdan sekizincisi 
olan İmam Rızayı öldürmüşler (M.S. 
817). Cenazesini de buraya gömmüş-
ler. Mezarı zamanla bir ziyaretgâh ha-
line gelmiş. Böylece eskiden küçük bir 
kasaba olan Meşhed hızla gelişerek Şi-
ilerin kutsal bir mekânı haline gelmiş. 
Meşhed de zaten şehit mezarı demek-
miş. Meşhed’e her yıl İran ve çevre ül-
kelerden 10 milyon civarında Şii gelip 
hacı oluyormuş. Bu hacılar daha sonra 
“Meşhedi” unvanıyla anılıyormuş.

İmam Rızanın türbesi 750 dönüm 
genişliğinde çok büyük bir alan. İçe-
risinde camiler, medreseler, müzeler, 
kütüphaneler, bahçeler var. Burada 
binlerce insan aynı anda hac farizasını 
yerine getiriyor. İnsanlar Kuran oku-
yorlar, abdest alıyorlar, namaz kılıyor-
lar, dua ediyorlar, ağlıyorlar, yas tutu-
yorlar. Kadınlara “çadır” denilen birer 
çarşaf verdiler.

Türbenin kubbesi altınla kaplanmış. 
Üzerine Kuran’dan ayetler işlenmiş. 
Minareleri çinilere süslenmiş. Türbe-
nin iç tarafı da kristal aynalarla be-

İmam Rıza Türbesi / Meşhed
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zenmiş. Mozolenin üstü altın ipliklerle 
örülmüş bir örtüyle kapatılmış. Asıl 
mezar mozolenin içerisinde. Mozo-
lenin eşiği ve kapı girişindeki direkler 
gümüştenmiş. İnsanlar eşiği öperek 
mozoleye yaklaşıyorlar. Mozoleye yüz 
sürüp öpüyorlar, ağıyorlar, dua edi-
yorlar. İmam Rızanın yüzü suyu hür-
metine Tanrıdan dilekte bulunuyorlar. 
Bütün dileklerinin kabul olacağına ina-
nıyorlar. Yarım Hacı oluyorlar.“Meşhe-
di” oluyorlar. 

Türbenin hemen bitişiğinde Gevher 
Şad Camisi bulunmakta. Bu cami gök 
kubbeli, çift minareli, çok güzel bir 
cami. Bu camiyi Timurun oğlu Şahru-
hun karısı Gevher Şad Hatun yaptır-
mış.

Türbeden çıktıktan sonra biraz ileride-
ki müzeleri gezdik. Daha sonra Mescidi 
Şah Camisi ve Mirza Cafer Medresesi-
ni ziyaret ederek İmam Rıza Külliyesin-
den ayrıldık. Meşhedde bütün yollar 
İmam Rıza Türbesine çıkıyor. Zaten 
şehir de türbeye göre planlanmış. 
Meşhed temiz, bakımlı, yeşil, güzel bir 
şehir. Anlaşılan şu hac organizasyonu 
çok karlı bir iş.

Meşhed Afşar hanedanlığının baş-
kentiymiş. Ünlü Afşar hükümdarı Na-
dir Şahın türbesi ve müzesini gezdik. 
Müzede Nadir Şah dönemine ait kılıç 
kalkan, zırh, miğfer gibi savaş araç ve 
gereçleri sergileniyordu. Hatta bahçe-
sinde de bir top vardı. Ama en dikkate 
değer eser Nadir Şahın atlı heykeliydi. 
Bu heykel tam 5 metre yüksekliğinde 
ve 14 ton ağırlığındaymış. Doğrusu 
Nadir Şah elinde baltasıyla çok hey-
betli görünüyordu. Ama, İran’daki 
Afşarlar Türk olduklarını bilmiyorlar. 
Türkçe konuşamıyorlar. Hepsi erimiş, 
asimile olmuşlar.

Meşhede 20-25 km mesafedeki Tus 
şehrine doğru yola çıkıyoruz. Tus’ta 
İran’ın en büyük şairlerinden birisi 
olan Firdevsi’nin türbesini ziyaret et-
tik. Ziyaret saati bittiği için Tus Müzesi 
ve Harun Zindanı kalıntılarını ziyaret 
edemedik. Meşhed’e geri döndük. 
Meşdhed’de Hacı Rabi Türbesini ziya-
ret ederek bu günkü gezimizi tamam-
ladık.

Selçukluların İran’daki ilk başkenti Ni-
şabur’muş. Buradaki Türkler de asimi-
le olmuşlar ama, İran’da Türk çok ol-
duğu için şimdiye kadar hiç dil sıkıntısı 
çekmedik. Nişabura ulaştıktan sonra 
ilk olarak Ömer Hayyam’ın anıt meza-
rını ziyaret ettik. Ömer Hayyam 1048-

1131 yılları arasında yaşamış. Kendisi 
büyük bir şairmiş.  Fars edebiyatındaki 
Rubai türünün kurucusuymuş. İran’da 
şarap ve aşk şairi olarak bilinirmiş. 
Ama o aynı zamanda büyük bir ma-
tematikçi ve astronommuş. Mezar 
ziyaretini tamamladıktan sonra Ömer 
Hayyam Müzesini gezdik. Daha sonra 
Ömer Hayyam Külliyesine bitişik olan 
Muhammed Mahruki’nin türbesini 
ziyaret ettik. Daha sonra büyük Türk 
mutasavvıfı Feridun Attar’ın türbesini 
ziyaret ettik. 

Şah İsmail Türbesi / Erdebil

Nişabur

Ömer Hayyam Türbesi / Nişabur
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Kültür sözlük anlamıyla;  tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde 
yaratılan bütün maddi-manevi değerler ile bunları yaratmada, son-
raki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çev-

resine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.

Kültür; milletlere ait olan değerlerin sonraki kuşaklara aktarılmasındaki en 
önemli köprü ayaklarından biridir. Bu köprünün bir parçası da, aynı zamanda 
bir elementi olması hasebiyle, el sanatları alanlarıdır. Bu alanları sıralarsak;

• Geleneksel Türk El Sanatları
• Dokuma Sanatları (Halı Kilim keçe)
• İşleme Sanatları (İğne Sim)
• Örgü İşleri (Oya, Boncuk, Dantel)
• Maden Sanatı (Kuyumculuk, Cam Sanatı)
• Ağaç İşleri
• Deri Sanatları
• El Sanatları ( Oltu, Mermer, Lületaşı)
• Dekoratif bebek yapımı

El sanatları, bir ülkenin kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Aynı 
zamanda da birbirlerini besleyen değerlerdir. Bütünü oluşturan parçalardır.

Görev yaptığım bütün geçen yıllarda öğrencilerime her fırsatta söylediğim, üstü-
ne basa basa dikkat çekmeye çalıştığım, Türk Kültürünün önemli parçalarından 
olan mutfak ve sandık (çeyiz sandığı) bilgileri bizden sonraki nesillere aktarmakta 
öne çıkan iki alandır. Bunları gerçekleştiren kadınlarımız, anneannelerimiz baba-
annelerimiz ve onların “parmak izleri, el sesleridir”. Yazının başlığını oluşturan 
bu cümlede sanırım bu durumun tam karşılığını oluşturuyor. 

Parmak İzleri
El Sesleri
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ile 
başlamak istedim yazıma; 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür”

Adalet KUZUCU ⎟  El Sanatları Öğretmeni, Nevzat Ayaz Kız Teknik Ve Meslek Lisesi
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Günümüzde anneanne ve babaanne yemeği adı altında içli 
köfte, mantı vb. yemek çeşitleri yapılmaktadır. El lezzeti, el ka-
rarı, damak tadı, emek kokuları, hepsi geçmişten bize gelen 
anılar, bizi geçmişe bağlayan köprülerdir. 

Yıllar önce ekonomik koşulların yeterli olmadığı dönemde Ley-
la anneannemin evdeki artık kumaşlardan, yırtılmış gömlek 
parçalarından, eskimiş etek parçalarından, elde ettiği kumaş-
larla, makine kullanmadan, elde yapılan dikiş teknikleriyle dik-
tiği “kırk yama” adı verilen uygulamayla yapılan bohça hala 
annemdedir. 

Anneannemin bohçası günümüzde “patch work” adı altında 
güncellenerek hayatımıza girmiştir. Bu teknikle açılan kurslar 
sergiler günümüzde de hala devam etmektedir. Saadet baba-
annemim, dedemin kullanması için işlediği peşkir(havlu) yıllar 
sonra Gazi Üniversitesi El Sanatları Bölümünde okurken ha-
zırladığım projede bana ilham kaynağı olmuştur. Yıllar önce 
babaannemim işlediği deseni, aynı renk ve teknikle yeniden 
işleyerek salonumun en güzel köşesinde yer verdim.

Eğer kök boyayı, doğada var olan renkleri, elde etme yöntem-
lerini, atalarımız günlük hayatlarında kullandıkları eşyalarda 
uygulamasaydılar, günümüzdeki çoğu renkleri bilmiyor ola-
caktık. Daha sonra teknoloji kullanılarak temel renklerin yanı 
sıra ara renklerin elde edilmesi yol gösterici olmuştur.

Bizden önce yaşanmış, göçebe ya da yerleşik hayatları, sosyal 
dokuları, ekonomik durumları, aile yapılarını; günümüze ula-
şan örtülerdeki bazen renklerden, bazen desenlerden, bazen 
de küçücük bir ayrıntıdan anlayabiliyoruz.

Bu anlattıklarım, bir milletin millet olma harcıdır. Bunları yo-
ğurmak ve yaşatmak için sistematik eğitim kurumlarına ihti-
yaç vardır. Onun inşasını Atatürk’ümüz 1923’te işaret etmiştir. 
‘’Memlekette eğitim birliğinin’’ olabilmesi  ‘’Orta Öğretimin iyi 
araçlarla donatılması’’ Meslek Öğretiminin ilk ve orta derece-
den en yüksek dereceye kadar memlekete temini, yüksek öğ-
retimin hem nicelik hem de nitelikçe bu yüzyılın ihtiyaçlarına 
cevap vermesi için ilk tahsilin fiilen genel ve zorunlu olması 
gerekir.

Öte yandan kültürümüzü (harsımızı) layık olduğu yere yüksel-
tecek meslek erbabını da yetiştirmek gerekmektedir. Bu ,yük-
sek okulların görevidir. “İptidai ve intihai iki tahsil arasında 
oluşacak “Orta Tahsilin” amacı ise memleketin ihtiyaç olduğu 
hizmet ve sanat erbabını yetiştirmek ve yüksek öğretime aday 
hazırlamak olacaktır.”

Adalet KUZUCU ⎟  El Sanatları Öğretmeni, Nevzat Ayaz Kız Teknik Ve Meslek Lisesi
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obezite
Beslenme, anne karnından 
yaşamın sonlanmasına kadar 
süren bireyin vazgeçilmez bir 
ihtiyacıdır. Büyüme, gelişme 
ve sağlığın korunup, yaşam 
süresinin uzaması için dengeli 
ve yeterli beslenme; her 
besin gurubundan belirli 
miktarlarda tüketilip vücutta 
kullanılması öngörülmektedir. 

Besinlerle alınan enerjinin har-
cadığımız enerjiden fazla olma-
sı durumunda vücutta ağırlık 

artışı meydana gelir. Bu ağırlık artışıyla 
birlikte alınan fazla kaloriler vücutta 
yağa dönüştürülür. Dünya Sağlık Ör-
gütü, insan sağlığını bozacak ölçüde 
vücutta aşırı yağ birikmesine obezite 
adını vermektedir.

Obezite; Psikolojik, fizylojik, hormonal 
ve estetik olarak bireyin yaşam kalite-
sini olumsuz yönde etkileyen bir has-
talık olarak kabul edilmektedir.

“Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının 
%15-18’i, kadınlarda ise %20-25 ‘i 
yağ deposunu oluşturmaktadır. Yu-
karıdaki oranların erkeklerde %25’in, 
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kadınlarda ise %30’un üzerinde olması 
obeziteyi oluşturmaktadır.”

OBEZİTENİN SAPTANMASI

1. Beden Kitle İndeksi

Şişmanlığın tanısında, değerlendiril-
mesinde ve tedavisinde yaygın olarak 
kullandığımız parametre, Beden Kit-
le İndeksi(BKI)’dir. BKI, bireyin vücut 
ağırlığının, boy uzunluğunun karesine 
bölünmesi (kg/m2)ile elde edilen bir 
değerdir. Dünya Sağlık Örgütü, 18.5-
24.9 arasındaki değerleri normal vücut 
ağırlığı olarak kabul etmektedir.

Sonuç olarak, BKI’i 30un üzerinde olan 
bireyler obez sayılmaktadır.
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2. Bel- Kalça Oranı

Beden kitle indeksinin yanı sıra şiş-
manlığı saptamada, bel-kalça oranı ve 
bel çevresi ölçümleri de kullanılmak-
tadır. “Bel/kalça oranı = Bel çevresi 
(cm) / kalça çevresi (cm)” formülü 
kullanılarak hesaplanmaktadır.

Kilo alımına eğilimin arttığı dönemler:

5-7 yaş arası, Menapoz dönemi, 25-
35 yaş arası erken erişkinlik dönemi, 
Adölesan dönem, Gebelikte prenatal 
dönem, Sonuç alınmış kilo vermenin 
arkasından gelen dönem

Obeziteye Neden Olan Etmenler

Yanlış ve aşırı beslenme ile yetersiz 
fiziksel aktivite, obezitenin en önem-
li nedenleri olarak kabul edilmekte-
dir. Bunun yanında hazır paketlenmiş 
ürünlerin ve tokluk hissi oluşturma-
yan besinlerin tüketimlerinin artması 
da toplumda şişmanlık prevelansını 
artırmaktadır. Bir diğer neden ise asır-
lar öncesinden süre gelen beslenme 
alışkanlıklarımızın, batının da etkisiyle 
yerini hazır, içeriği bakımından ne ol-
duğu belli olmayan ve kalorisi yüksek 
besinlere tercih edilmesidir.

Her işimizi sadece dokunarak ve 
enerji harcamadan yapmaya başladık. 
Spor yapmaktan kaçınan veya spor 
yapmaya vakit bulamayan hareketsiz 
bir toplum haline gelmemiz, maalesef 
şişmanlığın görülme sıklığını artıran 
etmenler arasında yerini almaktadır.

Obezitenin Tedavi Yöntemleri

Obezite tedavisinde kilo veren bi-
reylerin yaklaşık % 90’ının yeniden 
kilo aldığı bir gerçektir. Bu nedenle 
sağlıklı bir şekilde kilo vermek kadar 
kaybedilen ağırlıkların yeniden 
alınmaması da çok önemlidir.

Obeziteden kurtulmak için günümüz-
de diyet (tıbben sağlıklı beslenme) 
tedavisi, egzersiz, davranış tedavisi 
(beslenme modeli) , ilaç tedavisi ve 
cerrahi tedavi gibi farklı özelliklerde-
ki tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. 
Tabi bunun en sağlıklı ve doğru olanı 
beslenme alışkanlığımızı doğru bir şe-
kilde değiştirip Diyet- Egzersiz kombini-
ni birlikte yürütmemiz olacaktır.

Diyet ve egzersizde temel olarak he-
deflenen iki etmen; besin alımını kont-
rol etmek ve metabolizmayı daha hızlı 
çalışır hale getirip enerji harcamak…

Sonuç olarak metabolizma hızımızı ar-
tırırsak harcadığımız enerji miktarını da 
artırmış oluruz.

Peki Metabolizma Hızımızı Nasıl 
Arttırabiliriz?

Kas kütlesini artırmak, Bitki çayı tüket-
mek, Bol su tüketmek (2-3 litre), Baha-
rat kullanımını arttırmak (kırmızıbiber, 
zerdeçal vb.), Öğün sayımızı arttırmak 
(4-6 öğün), Egzersiz ve hareketi artır-
mak (30dk yürüyüş), Uykuyu düzene 
sokmak (7-8 saat)

Metabolizmayı Hızlandıran 5 Besin
Yeşil Çay: 
Son yıllarda yapılan araştırmalar ye-
şil çayın kanseri engellediği ve kanser 
hücrelerinin yayılımını yavaşlattığını 
göstermiştir. Bunun yanında bazı ka-
nıta dayalı deneylerde kolesterolü ve 
tansiyonu düşürdüğü ve kan şekerini 
düzenlediğine dair çalışmalar bulun-
muştur. Özellikle yağ yakımına yardım-
cı olup metabolizmayı hızlandırdığı için 
zayıflama diyetlerinde ara öğünlerin 
olmazsa olmazları arasındadır. Günde 
2 kupa yeşil tüketmek bizleri kanser-
den, yüksek tansiyondan, diyabet ve 
obeziteden korur.

Zencefil: 
Zencefilin, mide bulantısını azaltma, 
iltihabı önleme, vücudu kolon ve yu-

murtalık kanserlerinden koruma, 
bağışıklık sistemini güçlendirme ve 
diyabet riskini azaltma gibi özellikleri 
vardır. Bunun yanı sıra, metabolizma 
hızımızı artırıp yağ yakımında yaklaşık 
% 20 oranında artış sağlanmasına yar-
dımcı olmaktadır.

Tarçın: 
Şeker hastalarında insülin üretimini 
artırarak kan şekerini düşürür. Dü-
zenli olarak tüketilmesi kan koleste-
rol miktarını düşürür. Kan dolaşımını 
hızlandırır, hafızayı güçlendirir, ağız 
hijyeni sağlayarak dişeti hastalıkların-
dan korur. Sindirim sırasında vücut 
ısısının artıp termik etki oluşturarak, 
metabolizmanın hızlanmasına ve daha 
fazla enerji harcanmasına neden olur.

Acı biber: 
C vitamini açısından limondan 7 kat 
daha zengin olan acı kırmızıbiber, 
içerdiği “capsaicin” sayesinde birçok 
hastalığın tedavisinde kullanılmakta-
dır. Yapılan son araştırmalarda acı kır-
mızıbiberde bulunan capsaicin, eklem 
ağrılarını azalttığı ve kanser hücrele-
rinin ölümünü hızlandırdığı sonucuna 
varılmıştır. Acı biber, tüketildikten bir-
kaç saat sonra metabolizma hızını 2 
kata kadar daha hızlı çalıştırarak kalori 
yakımına yardımcı olur. 

Ananas: 
İçeriğinde bulunan “bromelain” mad-
desinden dolayı kanser, dolaşım, sin-
dirim, kemik gelişimi ve kan basıncının 
dengelenmesinde önemli role sahip 
olan bir tropikal meyvedir. İçerdiği 
yüksek lif sayesinde kabızlığı ortadan 
kaldırarak sindirime yardımcı olur. 
Kalorisi az ve besin değeri yüksek 
olduğu için diyetleri düzenlerken 
mutlaka ara öğünlerde olması gereken 
bir meyvedir.100 gram ananas 1 porsi-
yon meyve olarak kabul edilmektedir. 
Her gün 1 porsiyon ananas tüketmek 
hem metabolizmamızı hızlandırır hem 
de kabızlık problemi çeken bireylerin 
sindirimine yardımcı olur.

Sa
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ık
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YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş kabak parçalarını orta büyüklükte dilim-
leyin. Derin bir tencereye kabakları kat aralarına toz şekeri 
serperek yerleştirin. Önce yüksek, daha sonra en kısık ateşte 
pişirmeye başlayın. Bu arada kabak kendi suyunu salacaktır. 
Kesinlikle su ilave etmeyin. Pişirme süresi yaklaşık olarak 45-
60 dakikadır. Kabaklar yumuşadığında pişmiş demektir. Bir 
tepsiye boşaltınız. 

Servis yapmadan önce, tatlının üzerini kaymak ve ceviz ile süs-
leyin. Bunun yerine, tahin veya Hindistan cevizi ile de tatlınızı 
servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…            

Dilek KAPDAĞ ⎟

BalkabağıTatlısı

MUTFAK SIRLARI

• Balkabağı alırken ağır olan seçilmeli, yumuşak 
değil sert olmasına dikkat edilmelidir. 

• Kabak tatlısı pişirilirken derin tencere 
kullanılmalıdır. Çünkü, kabak tatlısı pişerken çok 
kolay köpürüp taşar.

• Kabaklar çok küçük doğranmamalıdır, yoksa 
pişince püre haline gelir.       

MALZEMELER :

2 Kg. kesilmiş balkabağı

4 su bardağı toz şeker

100 gr. kaymak

200 gr. ceviz
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Emek Kutsal, İnsan Mukaddes

Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
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