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Bu olacak Ayasofya, 
Bu muhakkak olacak... 
İk�nc� b�r fet�h, y�ne b�r ba'sü ba'delmevt... 
Bugünler belk� yarın, belk� yarından da yakındır, 
Ayasofya, belk� yarından da yakın!...
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takdim
Değerli okurlarımız, Alperen Dergisi olarak Eylül-

Ekim 2020 sayımızla sizlerle buluşmaktan büyük 

mutluluk duyuyoruz.

Bu sayımızda Kovid-19 sürecinde eğitimden, yakın 

tarihimizde kara bir leke olarak iz bırakan 12 Eylül 

darbesi etkileriyle ve bıraktığı izlere, yıllardır 

Alperenlerin dualarında ıstıraplarında yer verdiği, 

kapılarında hasretle beklediği, ecdadımızın emanetinin 

aslına kavuşturulması için mücadele ettiğimiz Ayasofya 

Camii’nin ibadete açılmasına, İstanbul Sözleşmesinin 

getirdiği sakıncalardan, Şehid-i Âlâ ve Gâzî-i Namdar 

Enver Paşa’ya kadar geniş bir perspektifte kaleme 

alınan yazıları siz değerli okuyucularımızın beğenisine 

sunduk. 

Bu minvalde Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel 

Başkanı Sn. Mustafa Güçlü’nün “Küreselleşme 

Sürecinde COVİD 19 ve Türk Eğitim Sistemi”, Sn. 

Serhat Arvas’ın “Kadim İstanbul Tarihinden Günümüze 

: “Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi”, Sn. Ercan Çifci’nin 

“Toplumsal Cinsiyet Kuramı Yahut İnsanın Tahrip 

Edilişi”, Dr. Mehmet Güneş’in “Eylül’ün Kırdığı Güller”, 

Sn. Burak Enver’in “Dedem Enver Paşa”, Sn. Bülent 

Civan’ın “Neden Ahlak Beyannamesi”, Dr. Gökhan 

Demir’in “Türkçülük/Milliyetçilik” Akımından Etkilenen 

Edebiyatçılar” yazılarına yer verdik. 

Ayrıca Merhum Osman Yüksel Serdengeçti’nin 

İstanbul’un Fethi’nin 500. Yılı olan 1953’te Ayasofya 

hakkında kaleme aldığı ve ağır ceza mahkemelerinde 

idam ile yargılandığı, hapse girdiği ve beraat kararı 

aldığı meşhur mersiyesini siz değerli okuyucularımızın 

istifadesine sunduk. 

Gelecek sayıda görüşmek üzere iyi okumalar dileriz. 

Selam ve Dua ile…
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olmuştur. Bir zamanlar gizli yapılan devlet-din 

düşmanlığı aleniyet kazanmış ve devleti yıkma 

hürriyeti ilan edilmiştir. Hak diyen kurşunlan-

mış, okullara sokulmamıştır.

Bütün bunlar karşısında sessiz kalınması ve 

yıkıcılığa resmen göz yumulması, sinsi bir 

inançsızlığın yayılma ve bunun da bazı çevre-

lerce planlı olarak desteklendiğine işaret sayıl-

maktadır. Artık iyice açığa çıkmıştır ki hedef, 

İSLAM GÜNEŞİNİ SÖNDÜRMEKTİR!

İşte o zaman bir nesil yeniden şahlanmış ve 

İslam'ın güneşini söndürme dalaletini göste-

renlere karşı tarihi fonksiyonunu tekrar kullan-

ma gereği ortaya çıkmıştır. Artık ülkücü gençlik 

ölecektir, ama İSLAM GÜNEŞİ SÖNMEYE-

CEKTİR. Zira bizim her ölüşümüz İslam davası-

nın bayrağını yükseltecektir. Allah'a inanan kah-

raman Türk gençliği bu vatanı dalaletten, ni-

faktan temizleyecek, komünizm fitnesine hiç 

bir zaman fırsat vermeyecektir. Allah'ın Hak di-

niyle beraber olan bu necip millet, daima 

Allah'ın inayetine kavuşacak. Dünya durdukça 

Müslüman olarak yaşayacaktır. Zira Tefrika bit-

sin de bize rehber olsun tevhid.

Ecdadımız tevhid yolunda şehit oluruz diye-

rek yola çıkmıştır. Ülkücü şehitler kervanı, bu ker-

vana her an bir kişi daha katılarak ecdadına layık 

olmaya çalışıyorlar. Ölüm inançsız insanlar için 

ne kadar korkunç bir sondur, ama inananlar için 

ne kadar zevkli bir başlangıçtır. Bizim için ölüm-

den zevkli bir başlangıç olamaz. Hele bu Allah yo-

lunda Cihad ederken olursa...

Bu inanç ve anlayış içerisinde gücünü 

Hak'tan alıp vazifesini Hak için yapan Ülkücü 

gençlik için bu vazifeden daha kutsalı olabilir mi? 

Yaşamayı ancak bir görevi yerine getirmek için 

istiyoruz. Bu yolda ölürsek bir görevi başarmak 

için öleceğiz. “ÖLSEK DE HAK'KI SÖYLEYECE-

ĞİZ amma mutlaka HAK'KI SÖYLETECEĞİZ.

Çünkü (Ey ehli İslam unutmayın ki Allah 

dostları, Hak taraftarları galiplerin ta kendileri-

dir) Hükmünü veren ALLAHTIR.

Bu dünyadan göç eden her Ülkücü şehit 

erenlerin omzunda taşınarak İslam'ın etrafında 

bir şehitler seti kuracaktır! İslam'a yönelen her 

kötülük Ülkücü şehitlerin kanlarıyla boğulacak-

tır. Hiç kimse İslam güneşinin âlemleri aydınlat-

masına mani olamayacaktır.

inanmayanların mücadelesi olmaktadır. Cephe-

deki düşman bugün devlet müesseselerinde, 

okulda, ailede, sokaktadır. Devlet müessesele-

rine bürokrasiyi, rüşveti, adam kayırmayı geti-

rerek amiri memura, memuru amire düşman 

ediyor. Okulda işgaller, boykotlarla materyalist 

bir düşünceyi getirmeye çalışıyor. Ailede hür dü-

şünce modern aile anlayışı içerisinde aile mef-

humunu yıkarak töre ve ahlakı yok ediyor. So-

kakta anarşi ve cinayetlerle, toptan bir rejime 

susatıp hastaya kar misali komünizmi sunuyor.

Komünizm sadece bir ekonomik model 

değil sapık bir zihniyettir. Gelirken ekonomik bir 

tahribatla değil, her şeyi ama her şeyi yok ede-

rek gelecektir.

Bu bakımdan daha ilkokullardan itibaren din-

siz bir eğitim başlamış ve bomboş bırakılan be-

yinler materyalist düşüncelerle zehirlenmiştir. 

Yabancı kültürler işlenerek bir nesil tarihinden, 

dininden, töresinden koparılmak istenmiştir. 

Öyle bir hale gelmiştir ki kendi vatanımızda kızıl 

bayrak çekilip ezanlar susturulmak istenmiştir.

Okullarda yabancı idareciler olan Türk-

İslam düşmanlarının anma törenleri düzenle-

nirken, Türkçe konuşmak, İslam'ı yaşamak suç 

ÜLKÜCÜ GENÇLİK ÖLECEK 
İSLAM GÜNEŞİ
SÖNMEYECEK
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Her canının dostları ve düşmanları olduğu 

gibi yüce Allah'ın da dostları ve düşmanları ol-

muştur ve vardır. Dünyanın var oluşuyla başla-

yan inananlarla inanmayanların mücadelesi şid-

detinden bir şey kaybetmeden ta günümüze 

kadar gelmiştir.

Türk kavmi İslam'ın kılıcı olarak cephede sa-

vaşmış ve tarihi fonksiyonunu daima yerine ge-

tirmiştir. Bazen Türk yurduna tefrikalar sokul-

muş ve Türk illerinde başlayan çöküş derhal 

İslam âleminin sarsılmasına sebep olmuştur. Si-

nesinden çıkardığı büyük liderler sayesinde 

Türk milleti en kısa zamanda kendi kuvvetini ka-

zandığı gibi İslam âlemine de şan ve şöhret ge-

tirmiştir.

Türklerin İslam'ı kabul edişinden sonra de-

vamlı kavgası Hilal uğruna olmuştur ve Haç'a 

karşı Hilalin savunucusu olmuştur. Bütün Avru-

pa'nın ve inanmayanların ortak düşüncesi 

İslam'ın nurunu söndürmektir. Bunu yapabil-

menin tek çaresi de Türk'ü yok etmek veya çö-

kertmekle mümkündü. Onun için Hilal-Haç sa-

vaşı olmuştur.

O günün cephede verilen Hilal-Haç savaşı 

bu gün içte verilmektedir. Yine inananlarla 

“Ey ömrünü bir gayeye vakfeyleyen insan,
 Göğsündeki imanına mazi bile hayran...

 Tebrik ediyor, bak seni mabetler ezanlar,
 Ey Hak yolcusu kurban sana canlar.”

EYLÜL/EKİM 2020
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 Tebrik ediyor, bak seni mabetler ezanlar,
 Ey Hak yolcusu kurban sana canlar.”
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bir üretim faaliyeti ve süreci gerektiriyor. En basit ör-

nekle; devlet, vatandaşına ücretsiz ekmek dağıtsa 

bile, ekmeğin dağıtılmasından buğdayın ekiminin ger-

çekleştirilmesine kadar uzanan çalışma ve tedarik zin-

ciri, korunup devam ettirilmek zorunda. Bu, istisnasız 

tüm ihtiyaçlar için geçerli. Yani bir şekilde, üretim, do-

layısıyla çalışma hayatı devam etmek zorunda.

Bunun yanı sıra, pandemi ve sınırlamalar nede-

niyle işlerini, gelirlerini kaybeden vatandaşlarımızı ve 

özellikle dezavantajlı kesimleri korumak, onlara des-

tek olmak, elbette devletin ama aynı zamanda hepi-

mizin görevi. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz; 

sorumlu olmak, sorumlu davranmak zorundayız. İkti-

dar da, muhalefet de, yerel yönetimler de, sivil top-

lum örgütleri de, fert fert vatandaşlarımız da hepimiz, 

üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getir-

meliyiz. Bu zor günleri, ancak bu şekilde, mümkün 

olan en az zararla atlatabiliriz.

Yaşadığımız pandemi sonrası, dünyayı ve Türki-

ye’yi her alanda yeni ve alışık olmadığımız şartlar ve 

sorunlar bekliyor. Tüm dünyada, ekonomi ve dış tica-

ret başta olmak üzere, yeni şartların ve köklü bir deği-

şimin sinyalleri görülüyor. Bu alanda, yani “Dünyanın 

nasıl bir ekonomik ve sosyal düzene yöneleceği”, 

“Oluşan yeni şartlarda Türkiye’nin nerede konumla-

nacağı” ve “Hangi tedbirleri almamız gerektiği”yle il-

gili, ciddi bir çalışma yürütmeliyiz. Yaşadığımız salgını 

öngörmek belki mümkün değildi ama bundan sonra-

sıyla ilgili, muhakkak öngörülü ve feraset sahibi 

olmak zorundayız. Siyaset başta olmak üzere, devle-

tin, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, görevli, 

uzman ya da yetkili oldukları alanlarla ilgili, geleceğe 

yönelik çalışma ve hazırlık yapmalarının önemine dik-

kat çekmek istiyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Ülkemizde ve dünyada yaşanan önemli gelişmele-

re rağmen, halen gündemin birinci sırasında pandemi 

var.

Çok ağır sosyal ve ekonomik şartları; Cumhuriyet 

tarihimizde ilk kez karşılaştığımız bir durumu yaşıyo-

ruz. Öncelikle, kaybettiklerimize rahmet, yakınlarına 

sabır ve baş sağlığı diliyorum. Tedavi gören tüm hasta-

larımıza Cenab-ı Allah’tan şifa niyaz ediyorum.

Şu ana kadar uygulanan önlemler sayesinde ve sü-

recin diğer ülkelere kıyasla doğru yönetilmesiyle, vaka 

sayımız, hastanelerimizin kapasitesini aşmadı. Bu sa-

yede, bizim dışımızdaki pek çok ülkede üzüntüyle izle-

diğimiz hadiseleri, şükürler olsun, ülkemiz ve milleti-

miz yaşamadı. En çok dikkat etmemiz gereken konu-

lardan biri, tedbirleri gevşetip, vaka sayısından dolayı 

hastanelerimizin hizmet vermekte zorlanacağı o kırıl-

ma noktasına yaklaşmamak olmalı.

Pandemi sosyal hayatı, dolayısı ekonomiyi sarsıcı 

bir şiddetle etkiliyor. Hepimizin aklında, sosyal hayatın 

ne zaman eski şartlara döneceğiyle ilgili sorular var. 

Maalesef aşı geliştirilene ve her vatandaşımıza uygu-

lanana kadar veya kesin etkili bir ilaç bulunana kadar 

güvenlik önlemlerini devam ettirmek zorundayız.

Aşıyla ilgili ülkemizde ve dünyada yapılan çalışma-

ları dikkatle takip ediyoruz. Ciddi bir mesafe alınmış gö-

rünüyor. Bu umut verici gelişmeleri, yakın bir zamanda 

pandemi öncesi sosyal hayata dönüşün de müjdecisi 

olarak değerlendiriyoruz.

Şartları ve imkanları ne olursa olsun, hiçbir devle-

tin, vatandaşlarına, “Evlerinizde oturun, devlet tüm ih-

tiyaçlarınızı karşılayacak.” diyebilme imkanı ve ihtimali 

yok. Bunun herhangi bir sürdürülebilirliği olmadığı 

gibi, karşılanması gereken temel ihtiyaçlar da ayrıca 

Önümüzdeki dönemin en önemli argüman-

larından biri “kendi kendine yetmek” olacaktır. Özellik-

le, gıda ve sağlık başta olmak üzere, temel ihtiyaç mad-

deleriyle ilgili bir üretim planlaması yapılması öncelik-

lerimizden olmalıdır.

Bu süreçten çıkaracağımız önemli dersler var. 

Başta “süper güç” olmak üzere pek çok kavramın, ya-

şadıklarımızdan sonra yerle bir olduğunu düşünüyo-

rum. Devletlerin sahip oldukları askeri gücün, altın ve 

para rezervlerinin, bazen ne kadar anlamsız olduğunu 

herkesin, hepimizin görmesi, gerçek gücün ne oldu-

ğunu yine hepimizin sorgulaması gerekiyor. Vatandaş-

larını, paraları yoksa hastanelere sokmayan, parası 

olanlara bile yatak bulamayan, cenazelerini gömeme-

yen, sağlık çalışanlarına bile maske, hastalarına solu-

num cihazı temin edemeyen, ambulans göndermek 

için vatandaşlarından astronomik ücretler isteyen, 

başka devletlerden, parasıyla bile maske alamayan 
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sözde “güçlü” devletler, bugün itibariyle durumlarını, o 

ülkelerin vatandaşları da kendilerini yönetenlerin onları 

hangi noktaya taşıdıklarını ciddiyetle gözden geçirmeli-

ler. Umuyoruz ve diliyoruz ki, yaşadığımız acılar, varlık-

larını başkalarını sömürerek devam ettiren devlet ve si-

yaset anlayışını biraz olsun insani değerlere yaklaştırır.

Umuyoruz ve diliyoruz ki, herkes, tüm dünya sağlıklı 

olmazsa ekonomik şartları ne olursa olsun, diğer ülke-

lerin sağlıklı olamayacağını öğrenmiştir.

Umuyoruz ve diliyoruz ki, herkes, tüm dünya güven-

li olmazsa ekonomik şartları ne olursa olsun, diğer ülke-

lerin güvende olamayacağını öğrenmiştir.

Değerli Kardeşlerim

Azerbaycan’ın, “Ermenistan’ın saldırılarına karşı ken-

dini koruma” ve “işgal altındaki topraklarını kurtarma” 

mücadelesi devam ediyor. Azerbaycan’ın, topraklarını 

işgal eden bir devlete karşı savaştığını söylemek, ger-

çekleri tam ve doğru bir şekilde ifade etmemize yet-
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Değerli Dava Arkadaşlarım,

7 Ekim tarihi, tüm Ülkücülerin yüreklerinde ka-

nayan ve kapanmayan bir yara olarak yer alır.

Bu yıl, 7 Ekim tarihinde, 12 Eylül darbesinin, 

“denge” için, “hukuksuz” bir şekilde ve “işkence al-

tında alınmış ifadeler” dışında hiçbir delile dayan-

madan, alelacele, 22 yaşında idam ettiği, hepimi-

zin kardeşi ya da ağabeyi saydığı, Ülkücü şehidi-

miz Mustafa Pehlivanoğlu’nu, şehadetinin 40. Yıl-

dönümünde andık.

En sevdiğine, Rab’bine kavuşmadan önce, an-

nesine, yazdığı mektupta;

“Şunu hiç bir zaman unutmasınlar ki Musta-

fa’lar ölür , Allah davası ölmez, milliyetçilik yaşar.

Zafer her zaman Allah’a inananlarındır.” cümle-

leriyle veda eden Mustafa Pehlivanoğlu ve bütün 

şehitlerimizi, rahmetle, saygıyla anıyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Çok uzun bir süredir, ülkemizde, içinde barola-

rın da olduğu bazı meslek odalarının, devlete ve 

millete yönelik yıkıcı faaliyetlerin aracı haline geti-

rildiği konusunda uyarılar yapıyoruz.

Bugüne dek sayısız vaka ve sayısız örneği dile 

getirdik.

Son olarak, Türk Tabipler Birliği’nin başına, “Er-

meni soykırımı yalanının propagandasını yapan”, 

“Hendek Ayaklanması’nda görev yapan güvenlik 

güçlerinin operasyonlarının durdurulması için 

imza toplayan”, “Türk askerini katliam yapmakla 

suçlayan”, “Öcalan’a Özgürlük Platformu’nun ku-

rucuları arasında olan” biri geldi.

Öncelikle, bu profildeki birinin başında “Türk” 

kelimesi olan bir kurumun herhangi bir yerinde ol-

maması gerektiğini, bu profildeki birinin Türk he-

kimlerini temsil ettiğini var saymanın, Türk hekim-

lerine hakaret olacağını ifade etmek istiyorum.

Bu şahıstan, bu şahsın temsil ettiği zihniyetten, 

müttefiklerinden, temsilciliğini yaptıklarından her-

hangi bir çekincemiz yok, yanlış anlaşılmasın... 

Türk’ün düşmanı mı eksilir? Hepsi bir araya gelse 

Türk’e diz mi çöktürebilir?

İtirazımız düşmanlığa değil. İtirazımız, Türklü-

ğe, Türk Milleti’ne, Türkiye Cumhuriyeti’ne düş-

manlık edenlerin, “kamu imkanlarından faydalan-

ması”na, düşmanlıklarını yaparken “kamu imkan-

larını kullanmasına”dır. Bu saçmalığa, dünyanın 

hiçbir yerinde, “işgal edilmek üzere olan sömürge 

adayı ülkeler” dışında hiçbir yerde rastlayamazsı-

nız. Bu çarpıklık düzeltmek hepimizin, milletimize 

karşı borcudur. Bu borcu er geç ödeyeceğiz.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

18 Ekim 2020 tarihinde, Türk siyasetinin yüz 

akı, Büyük Birlik Partisi’nin, partimizin, 11. Olağan 

Kongresi’ni, milletimize vereceğimiz “İddiamız 

Büyük Birlik, İdealimiz Büyük Türkiye” mesajıyla 

gerçekleştireceğiz.

Aslında bir siyasi partiden daha fazla; hayatla-

rımızı, istikballerimizi adadığımız bir davanın; hep 

örnek aldığımız, hayatımız boyunca da örnek ala-

cağımız Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun emanetinin; büyük ve muhteşem bir ailenin 

sorumluluklarını taşıyoruz.

Bu kez, ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen pan-

demi şartları dolayısıyla kongremiz, maalesef ön-

ceki yıllardaki gibi, alıştığımız o büyük aile buluş-

maları şeklinde olamayacak.

Bu durumun, bizi birbirimize bağlayan, aşkla, 

imanla, fedakarlıkla örülmüş güçlü bağları etkile-

meyeceğine inanıyor, kongremizin, partimiz, ca-

miamız ve davamıza hayırlar getirmesini niyaz edi-

yorum. Saygılarımla...
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kaçmak için “diplomasi” paravanının arkasına sak-

lanıyorlar. Konuyu sürüncemede bırakıp, mevcut 

durumun kalıcı hale gelmesini sağlamaya çalışıyor-

lar.

Diplomasi, uluslararası ilişkileri yönetmenin en 

sağlıklı yoludur. Ancak, diplomasi, maalesef, Azer-

baycan’da, “Azerbaycan’ın işgalini kalıcılaştırmak” 

ve “Karabağ başta olmak üzere, işgal sürecinde ger-

çekleşen, sivillere yönelik katliamları örtmek” için 

kullanılmıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, başlat-

tıkları, “topraklarını işgalden kurtarma” ve “Erme-

nistan’ın sivillere yönelik saldırılarına karşı vatan-

daşlarını koruma” harekatını, netice alana kadar, 

uluslararası telkin, tehdit, şantaj ve tavsiyelere al-

dırmadan devam etmelidirler.

Elbette tüm problemler diplomasiyle çözülecek. 

Ancak önce işgal edilen topraklar işgalcilerden te-

mizlenecek, sonrasında masaya oturulacak.

İşgal edilen topraklar geri alınmadan müzakere 

masasına oturmak, hatta müzakere kelimesini te-

laffuz etmenin anlamı da faydası da yoktur.

Biz de kardeşlik hukuku neyi gerektiriyorsa onu 

yapacağız.

“Azerbaycan’ın haklılığının kardeşimiz olmasıy-

la ilgisi yok.” demiştik ama Türkiye’nin bundan son-

raki tavrını kardeşliğimiz ve kardeşlik hukukumuz 

belirleyecek.

Muhataplarımızın tümünü tanıyoruz: Bugün 

Azerbaycan’a ait toprakların işgalini görmezden ge-

lenler, dün kendi topraklarında, aynı terör devleti-

nin maşaları tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dev-

leti’nin diplomatlarının alçakça katledilmesini de 

görmezden geliyorlardı.

Türkiye ve Türk Milleti, her zaman, her şartta, 

Azerbaycan’ın yanındadır. Ve hiç kimse şunu unut-

mamalıdır:

Azerbaycan, 1992’deki Azerbaycan değildir.

Türkiye’de 1992’deki Türkiye değildir.

“Türk olmak zordur: Bütün dünyaya karşı sava-

şırsınız.

Türk olmamak daha zordur: Türklerle savaş-

manız gerekir.”

Azerbaycan’ın yanındayız, yanında olacağız... 

Türkiye Cumhuriyetinin de bütün imkanlarıyla 

Azerbaycan’ın yanında olması için üzerimize ne dü-

şüyorsa eksiksiz olarak yapacağız.

mez. Azerbaycan, arkasına birden fazla devleti al-

madan sesini bile yükseltemeyen, devlet görünü-

mündeki bir “çete”ye; masum sivillere saldırmayı 

gelenek haline getirmiş, millet kılığındaki ilkel bir 

“kabile”ye karşı savaşıyor.

Kardeşlerimiz haklarını koruyorlar.

Kardeşlerimiz vatanlarını koruyorlar.

Kardeşlerimiz, kardeşlerimizi koruyorlar.

Kardeşlerimiz haklılar.

Kardeşlerimiz kazanacaklar.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

“Azeri” kelimesi bir millet adı değildir. “Azeri” ke-

limesi bir coğrafyayı işaret eder ve o coğrafyada ya-

şayan, “Azeri” diye adlandırılan insanlar Türk’tür.

Dış politikada sıkça kullanılan “dost ve kardeş 

ülke” tanımı Azerbaycan’la ilişkilerimizi tarif etmek 

için yeterli olmadığını, olmayacağını düşünüyo-

rum. Azerbaycan’da yaşayan kardeşlerimizin, 

bizim için Erzurum’da, Kars’ta, Iğdır’da yaşayan va-

tandaşlarımızdan hiçbir farkı yoktur.

Bu konu, kendimizi bildiğimizden beri içinde bu-

lunduğumuz, mensubu olmaktan daima gurur duy-

duğumuz camiamız için, Türk Milliyetçileri için hep 

böyle oldu, hep böyle olacak.

Biz, milletimizle, büyük Türk dünyasıyla ilgili hiç-

bir konuya, “günlük”, “politik” ya da “konjontürel” 

gözlüklerle bakmadık. Hep samimiydik, hep sami-

mi olacağız. Ve herkes kabul etmelidir ki, Türkiye 

ile Asya’daki Türk devletleri ve Türk topluluklarıyla 

irtibatını kesmeye çalışan, neredeyse 100 yıl süren 

ağır Sovyet engellemelerine rağmen, aramızdaki 

kardeşlik bağının bu derece canlı olmasında en 

büyük pay Türk Milliyetçilerinindir.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında, hukuki an-

lamıyla bir “ihtilaf” yok: Azerbaycan topraklarının, 

bütün uluslararası kuralara aykırı bir şekilde Erme-

nistan tarafından işgali var. Azerbaycan yerden 

göğe haklı ve Azerbaycan’ın haklılığının bizim kar-

deş olmamızla hiçbir ilgisi de yok.

Problemin adını doğru koyamazsak, çözümü 

bulmakta zorlanırız: Ermenistan, Karabağ’ın da 

içinde olduğu Azerbaycan’a ait toprakları işgal et-

miştir ve saldırılarına devam etmektedir.

Aslında bugün dünya üzerinde hiç kimse, Azer-

baycan’a “haksız” diyemiyor. Ancak dünya üzerin-

de, her ülkenin iç işlerine karışma hakkını kendinde 

görenler, bu cinayetleri ve haksızlığı düzeltmekten 
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Değerli Dava Arkadaşlarım,

7 Ekim tarihi, tüm Ülkücülerin yüreklerinde ka-

nayan ve kapanmayan bir yara olarak yer alır.

Bu yıl, 7 Ekim tarihinde, 12 Eylül darbesinin, 

“denge” için, “hukuksuz” bir şekilde ve “işkence al-

tında alınmış ifadeler” dışında hiçbir delile dayan-

madan, alelacele, 22 yaşında idam ettiği, hepimi-

zin kardeşi ya da ağabeyi saydığı, Ülkücü şehidi-

miz Mustafa Pehlivanoğlu’nu, şehadetinin 40. Yıl-

dönümünde andık.

En sevdiğine, Rab’bine kavuşmadan önce, an-

nesine, yazdığı mektupta;

“Şunu hiç bir zaman unutmasınlar ki Musta-

fa’lar ölür , Allah davası ölmez, milliyetçilik yaşar.

Zafer her zaman Allah’a inananlarındır.” cümle-

leriyle veda eden Mustafa Pehlivanoğlu ve bütün 

şehitlerimizi, rahmetle, saygıyla anıyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Çok uzun bir süredir, ülkemizde, içinde barola-

rın da olduğu bazı meslek odalarının, devlete ve 

millete yönelik yıkıcı faaliyetlerin aracı haline geti-

rildiği konusunda uyarılar yapıyoruz.

Bugüne dek sayısız vaka ve sayısız örneği dile 

getirdik.

Son olarak, Türk Tabipler Birliği’nin başına, “Er-

meni soykırımı yalanının propagandasını yapan”, 

“Hendek Ayaklanması’nda görev yapan güvenlik 

güçlerinin operasyonlarının durdurulması için 

imza toplayan”, “Türk askerini katliam yapmakla 

suçlayan”, “Öcalan’a Özgürlük Platformu’nun ku-

rucuları arasında olan” biri geldi.

Öncelikle, bu profildeki birinin başında “Türk” 

kelimesi olan bir kurumun herhangi bir yerinde ol-

maması gerektiğini, bu profildeki birinin Türk he-

kimlerini temsil ettiğini var saymanın, Türk hekim-

lerine hakaret olacağını ifade etmek istiyorum.

Bu şahıstan, bu şahsın temsil ettiği zihniyetten, 

müttefiklerinden, temsilciliğini yaptıklarından her-

hangi bir çekincemiz yok, yanlış anlaşılmasın... 

Türk’ün düşmanı mı eksilir? Hepsi bir araya gelse 

Türk’e diz mi çöktürebilir?

İtirazımız düşmanlığa değil. İtirazımız, Türklü-

ğe, Türk Milleti’ne, Türkiye Cumhuriyeti’ne düş-

manlık edenlerin, “kamu imkanlarından faydalan-

ması”na, düşmanlıklarını yaparken “kamu imkan-

larını kullanmasına”dır. Bu saçmalığa, dünyanın 

hiçbir yerinde, “işgal edilmek üzere olan sömürge 

adayı ülkeler” dışında hiçbir yerde rastlayamazsı-

nız. Bu çarpıklık düzeltmek hepimizin, milletimize 

karşı borcudur. Bu borcu er geç ödeyeceğiz.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

18 Ekim 2020 tarihinde, Türk siyasetinin yüz 

akı, Büyük Birlik Partisi’nin, partimizin, 11. Olağan 

Kongresi’ni, milletimize vereceğimiz “İddiamız 

Büyük Birlik, İdealimiz Büyük Türkiye” mesajıyla 

gerçekleştireceğiz.

Aslında bir siyasi partiden daha fazla; hayatla-

rımızı, istikballerimizi adadığımız bir davanın; hep 

örnek aldığımız, hayatımız boyunca da örnek ala-

cağımız Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun emanetinin; büyük ve muhteşem bir ailenin 

sorumluluklarını taşıyoruz.

Bu kez, ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen pan-

demi şartları dolayısıyla kongremiz, maalesef ön-

ceki yıllardaki gibi, alıştığımız o büyük aile buluş-

maları şeklinde olamayacak.

Bu durumun, bizi birbirimize bağlayan, aşkla, 

imanla, fedakarlıkla örülmüş güçlü bağları etkile-

meyeceğine inanıyor, kongremizin, partimiz, ca-

miamız ve davamıza hayırlar getirmesini niyaz edi-

yorum. Saygılarımla...
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kaçmak için “diplomasi” paravanının arkasına sak-
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vesile olmasını ümit ediyor, Ayasofya’yı Camii olarak 

ibadete açılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun 

diyor, camiamız adına ayrıca teşekkürlerimi 

sunuyorum.

 

Değerli Dava Arkadaşlarım;

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemiz sınırları 

içirişinde de ciddi yayılım gösteren Covid 19 salgınına 

karşı Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma 

Vakfımızın İl ve İlçe Başkanlıklarımız ve bütün teşkilat 

mensuplarımızla birlikte ülkemizin içerisinden geçtiği 

bu zor günlerde vatanımızın dört bir sathında 

milletimizin yanında olarak her türlü ihtiyacına koşan 

dava arkadaşlarımızın fedakârca hizmetlerinden 

dolayı teşekkürlerimi sunuyor, hassaten Allah razı 

olsun diyorum. 

Bahadır Alperenler;

Yeniden, Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin 

ihyası için; “Ülkücü Hareketin Özüne Dönüyoruz” 

diyerek; İ’la-yı Kelimetullah için Nizam-ı Alem 

düsturunda kendisini yenileyen, 27 yıl önce 

“Allah’ın mescidlerinde O’nun adının anılmasına 

engel olan ve onların harap olmasına çalışandan 

daha zalim kim vardır! aslında bunların oralara 

ancak korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü 

girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik, 

ahirette de büyük azap vardır.”(Bakara-114) ayeti 

kelimesini kendimize şiar edinerek, yıllardır 

dualarımızda ızdıraplarımızda yer verdiğimiz, 

kapılarını hasretle beklediğimiz, ecdadımızın 

emanetinin aslına kavuşturulması için mücadele 

ettiğimiz Ayasofya Camii’nin ibadete açılması bir 

devrin bittiğinin, zincirlerinin kırıldığının, tarihin 

çöplüğüne atıldığının işaretidir. Ayasofya’nın fethin 

sembolü mukaddes bir cami olduğunu unuttur-

mamak, hafızayı ve öfkeyi diri tutmak için dil 

dökmüş, söz söylemiş başta Şehit Liderimiz Muhsin 

Yazıcıoğlu olmak üzere, bedel ödemiş, Serden-

geçtilerin ruhları şad olsun. Allah tarafından 

mühürlenmiş kalplerin, kapısını mühürlediği bu 

mübarek mabedin açılması, Müslüman Türk’ün 

zincirleri kırılan kapanık bahtının da açılmasına 

Av. Samet BAĞCI
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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Söğütözü’nde Milli Mutabakat Kurultayıyla yıla 

çıkan ve bu yolda Liderini Şehit veren, Allah’ın 

Birliği, Resul’ünun risaleti dışında herşeyi tartışrıız 

diyerek Türk siyasi hayatına adını altın harflerle 

yazdıran, bir misyon ve bir davanın adı olan Büyük 

Birlik Partimizin 11. Olağan Büyük Kurultayının 

sonuçlarının şimdiden vatanımıza, milletimize, 

Türk-İslam coğrafyasına ve camiamıza hayırlar 

getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.

Nizam-ı Âlem ile vahdet ve evrenselliği, ümmet 

şuuruyla ehl-i imanı, özünde de milliliği kuşatan ve 

tüm bunları İ’lay-ı Kelimetullah amacına 

yönlendiren bu hareket, er yada geç yeni bir 

medeniyetin öncüsü olacaktır. Bizler, bu kutlu 

davanın neferleri olarak, dün olduğu gibi bugün ve 

yarın da inandığımızı yapmaya, bu uğurda bir 

olmaya, birlik olmaya devam edeceğiz. Safları çok 

daha sıkı tutup, tarihin bize yüklediği sorumluluk 

bilinciyle hareket ederek, “Dicle kenarında bir kurt 

koyunu kapsa, ilahî adalet gider Ömer’den sorar 

onu” anlayışının gereği olarak tüm mazlum ve 

muzdariplere sahip çıkmayı kendimize vazife 

bileceğiz. Milli Mutabakat metnimizde var olan 

“Küfrün, riyanın, ahlaksızlığın başını alıp gittiği, 

kendi çocuklarımıza bizimkinden daha kötü bir 

dünya bırakmanın muhtemel göründüğü gezege-

nimizde Müslümanlar birlik olup geleceklerini 

kurmak zorundadır.” Anlayışını hakim kılmak için var 

gücümüzle mücadele edeceğiz.

Rabbül Âlemin bizlere İ’lay-ı Kelimetullah ideali 

taşıyabileceğimiz bir iman şevki ile beraber 

mücadelemize devam edebilmemizi bizlere nasip 

etsin. Bu davada 27 yıllık süreç içerisinde alın teri 

dökmüş, emek sarf etmiş bütün ağabeylerimizden 

ve kardeşlerimizden Allah razı olsun diyor, Rabbim 

istikamet üzere olduğu müddetçe hareketimizi 

kıyamet gününe kadar var etsin, İ’lay-ı Kelimetullah 

için Nizam-ı Âlem yolunda mücadele eden 

mensuplarından razı olsun. Ahirette Peygamber 

Efendimiz’in sancağı altında toplanmayı bizlere 

nasip etsin.

Allah’a emanet olun. 

Allah’ın Davasının Davacıları
ALPERENLER
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zincirleri kırılan kapanık bahtının da açılmasına 

Av. Samet BAĞCI
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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Söğütözü’nde Milli Mutabakat Kurultayıyla yıla 

çıkan ve bu yolda Liderini Şehit veren, Allah’ın 

Birliği, Resul’ünun risaleti dışında herşeyi tartışrıız 

diyerek Türk siyasi hayatına adını altın harflerle 

yazdıran, bir misyon ve bir davanın adı olan Büyük 

Birlik Partimizin 11. Olağan Büyük Kurultayının 

sonuçlarının şimdiden vatanımıza, milletimize, 

Türk-İslam coğrafyasına ve camiamıza hayırlar 

getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.

Nizam-ı Âlem ile vahdet ve evrenselliği, ümmet 

şuuruyla ehl-i imanı, özünde de milliliği kuşatan ve 

tüm bunları İ’lay-ı Kelimetullah amacına 

yönlendiren bu hareket, er yada geç yeni bir 

medeniyetin öncüsü olacaktır. Bizler, bu kutlu 

davanın neferleri olarak, dün olduğu gibi bugün ve 

yarın da inandığımızı yapmaya, bu uğurda bir 

olmaya, birlik olmaya devam edeceğiz. Safları çok 

daha sıkı tutup, tarihin bize yüklediği sorumluluk 

bilinciyle hareket ederek, “Dicle kenarında bir kurt 

koyunu kapsa, ilahî adalet gider Ömer’den sorar 

onu” anlayışının gereği olarak tüm mazlum ve 

muzdariplere sahip çıkmayı kendimize vazife 

bileceğiz. Milli Mutabakat metnimizde var olan 

“Küfrün, riyanın, ahlaksızlığın başını alıp gittiği, 

kendi çocuklarımıza bizimkinden daha kötü bir 

dünya bırakmanın muhtemel göründüğü gezege-

nimizde Müslümanlar birlik olup geleceklerini 

kurmak zorundadır.” Anlayışını hakim kılmak için var 

gücümüzle mücadele edeceğiz.

Rabbül Âlemin bizlere İ’lay-ı Kelimetullah ideali 

taşıyabileceğimiz bir iman şevki ile beraber 

mücadelemize devam edebilmemizi bizlere nasip 

etsin. Bu davada 27 yıllık süreç içerisinde alın teri 

dökmüş, emek sarf etmiş bütün ağabeylerimizden 

ve kardeşlerimizden Allah razı olsun diyor, Rabbim 

istikamet üzere olduğu müddetçe hareketimizi 

kıyamet gününe kadar var etsin, İ’lay-ı Kelimetullah 

için Nizam-ı Âlem yolunda mücadele eden 

mensuplarından razı olsun. Ahirette Peygamber 

Efendimiz’in sancağı altında toplanmayı bizlere 

nasip etsin.

Allah’a emanet olun. 

Allah’ın Davasının Davacıları
ALPERENLER

EYLÜL/EKİM 2020
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budur. Eğer bu soruya cevap üretilip harekete geçil-

mezse, insanlığı, bu günleri de arayacağı daha zor sü-

reçler beklemektedir. Zira insanı makine olarak gören 

ve homo economicus (ekonomik insan) olarak tasav-

vur eden bu zihniyet bugün i?as etmiştir. Ancak ken-

dilerinin mümessili olan uluslararası kurum ve kuru-

luşlar aracılığı ile “sizi artık virüs salgınlarından koru-

yacağız” iddiasındalar. Bu kapsamda başta Afrika ül-

kelerinin olmak üzere mağdur devletlere kredi ver-

mek için vatandaşlarınıza “cip takma” zorunluluğu ge-

tirin diye teklif sunmaktadırlar. Tüm bu ifade edilen-

ler, Batı zihniyetinin bir türevi olan küreselcilerin çağ-

daş köle misali kullanabileceği “dijital insan” tasavvu-

ru ile yola yeniden koyulma niyetinde olduğunun 

ipuçlarını bize vermektedir. Dünya genelinde bu sü-

reçler yaşanırken, Türkiye açısından yapılması gere-

ken ise şudur: Vakit kaybetmeden geniş bir dünya 

coğrafyası üzerinde gönüllere hitap eden derin bir 

müktesebata sahip olan sahih kadim medeniyet ta-

savvurumuzun, istikrarlı bir siyasi yapıya nasıl bir sis-

temle dönüştürülüp hayata geçirilebileceği hususun-

da kafa yormaktır. Tabii ki dünya ölçeğindeki böyle bir 

medeniyet hamlesine girişmenin ülke içindeki ön ha-

zırlığı olarak şunların yapılması gerektiği kanaatinde-

yiz:

Bir, gıda güvenliğimiz temin edilmesi adına milli 

bir tarım hamlesi içine girilmesi;

İki, özelde ilk önce ülkemizde kullanılan aşılar in-

celemeye alınarak yerli aşıların üretilmesine başlanıl-

masını sağlayacak adımların atılması ve genelde ise 

biyolojik tıp alanında kamu iştiraki ile güçlü bir alt ya-

pının oluşturulması;

Üç, güvenlik teknolojisinde olduğu gibi diğer 

alanlarda da teknolojik açıdan yerli üretimin süratle 

teşvik edilmesi;

Dört, ülke içindeki siyasi kültür farklılıklarını bir 

zenginlik olarak gören ve bu çerçevede daha sağlıklı 

politikaların geliştirilmesini sağlayan siyasi bir iklimin 

oluşturulması;

Sonuncu olarak en önemlisi, tüm bu atılımların sü-

rekliliğini sağlayacak “milli bir eğitim” hamlesinin ger-

çekleştirilmesi.

Tüm bu ifade edilen hususlar hayata geçirilerek 

Türkiye'nin beşeriyete açacağı yeni bir medeniyet 

penceresi, krizlerden ve kaoslardan bunalmış insanlı-

ğın büyük evi olan dünyanın, daha rahat nefes alma-

sına fırsat sunacaktır. Çerçevesini çizdiğimiz bu giriş-

ten hareketle makalemizde Türk eğitim zihniyeti-

nin/sisteminin geçmişten günümüze geçirdiği tarihi 

süreci ele alarak eğitim alanında şu an nelerin haya-

ta geçirilmesi gerektiği hususunda bir değerlendir-

me sunmaya çalışacağız.

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Türkiye’nin eğitim tecrübesi uzun ve uzak bir ta-

rihsel süreçten beslenir. Kültürün yüzyıllar öncesine 

giden tarihsel serüveni bu uzun sürecin eğitime 

özgü kurumsal ve entellektüel geleneğini de ortaya 

koyar. Diğer bir ifade ile bir toplumdaki eğitimin var-

lığının, söz konusu toplumun kültürel yapısı ile kaçı-

nılmaz bir ilişkisi vardır. Kültürü genç kuşaklara akta-

ran ve öğreten boyutu ile eğitim, Türklerin tarihteki 

toplumsal ve siyasal varlıklarının beka ve sürekliliği-

nin de temel bir belirleyicisi olmuştur. Türklerin 

İslam öncesi döneme ait toplumsal yapı kurgusunu 

kan asaletine dayalı bir siyasal/hanedan hiyerarşisi 

oluşturmuştur. Ancak bu hiyerarşi siyasal kurgu ile sı-

nırlı olduğu için hanedan dışında kalan geniş kesim 

kendi toplumsal pozisyonlarını, günlük hayatın tec-

rübelerini dolaşıma koyan bir eğitim tarzı ile güvence 

altına almaktaydı. Bu durum İslam’ın kabulünden 

sonra liyakatin ödüllendirildiği bir sisteme doğru ev-

rildi ki, bu da eğitimin sosyal hareketlilik etkeni ola-

rak işlemesi manasına gelmekteydi. Zamanla siyasal 

otorite karşısında bir zamanlar ataları ve aileleri gö-

çebe ve yoksul insanlardan meydana gelen yeni bir 

şekçinler zümresi ortaya çıktı. Eğitim yoluyla dikey 

hareketlilik yapan bu kuşağa en somut örnek olarak 

Osmanlıdaki “ilmiye sınıfını” teşkil eden “ulema” ile 

“askeriler” olarak tanımlanan “kamu görevlileri” ve-

rilebilir. Ayrıca Osmanlı’da “Enderun” uygulamasının 

harmanladığı bir eğitim ortamından sonra gayrimüs-

lim unsurların bir Türk ve Müslüman toplumda hü-

kümet ve ordu liderleri olarak görev alabilmelerine 

olanak sağlanmıştır. Ne var ki toplumsal yapının ru-

hunu ve felsefesini geliştiren bu eğitim tecrübeleri 

kendi kurgu ve yapısını koruyamamıştır. Eğitim yo-

luyla sosyal hareketlilik imkânı veren bu kuruluşlar 

bizzat eğitimin kurumsal işleyişinde ortaya çıkan ak-

samalar ve yanlışlar nedeniyle kesintiye uğramıştır. 

Osmanlı’nın bozulmasının önemli nedenleri arasında 

ilk sırada eğitim yer almaktadır.1

Küreselleşme sürecinin, yirmi birinci yüzyılın ilk 

çeyreğinde, dünya üzerinde mevcut külfet ve nimet 

dağılımındaki adaletsizliği gün yüzüne sermesi ve 

buna eklemlenen can güvenliği sorunu neticesinde in-

sanlığın gündemine sunduğu iki önemli husus şunlar-

dır: Bir, mazlum insanların yaşam kaygısı ile “ulusla-

rarası göç dalgasına” itilmesi; iki, koronavirüs salgını 

ile insanlığın can korkusuyla “eve kapanmak” zorun-

da kalması. Bu iki sürecin arka planında küreselleş-

menin zamanı ve mekanı daraltan özelliği yatmakta-

dır. Şöyle ki dünyanın bir ucunda gelişen bir hadisenin 

kısa bir süre sonra dünyanın diğer ucundaki insanı da 

etkileyecek bir süratte yayılmasının önünde hiç bir 

engel kalmamıştır. Zira zikredilen bu iki hadisenin il-

kinde, belki küreselleşmenin gücünü elinde tutan ül-

keler sınırlarını sıkı bir şekilde kapatarak göç dalga-

sından ülkelerini koruyacağı zannına kapılsa da ikinci 

gelişme olan virüs salgınında sınırları kapatmanın da 

bir işe yaramadığını binlerce kayıp vererek ağır bir şe-

kilde ödemektedirler.

Yaşanan tüm bu süreçlerin ilkinde, yani göç dal-

gasında, Batı zihniyetinin kendi medeniyet algısının 

dışındaki insanları nasıl ötekileştirerek ne kadar acı-

masız olduğunu, Yunanistan'a geçmek isteyen göç-

menlere sınır boylarında nasıl davranıldığını ve Avru-

pa ülkelerinin bu insanlık dramına nasıl çanak tuttu-

ğunu tüm dünya canlı yayınlarla izleyerek şahitlik 

etti. İkincisinde, koronavirüs salgını hadisesinde ise 

Batı zihniyetinin vahşi kapitalizmin bir sonucu olarak 

kendi yaşlılarını huzur evlerinde nasıl ölüme terk et-

tiğini ve Batı devletlerinin birbirlerine ait maskelere 

gümrüklerde nasıl el koymak için çağdaş haydutluğa 

yöneldiklerini tüm dünya seyretti. Şimdi tarihin bu 

önemli dönemecinde cevaplanması gereken soru 

şudur: İnsanlığın küreselleşme neticesinde girdiği 

bu girdaptan kurtulmasının yolu nedir? Diğer bir 

ifade ile vahşi kapitalizmin yeni bir maske giyerek in-

sanlığı yeniden köle gibi sömürmesine izin verme-

mek için nasıl bir medeniyet hamlesi yapılmalıdır? 

Bugün üzerinde durulması gereken en önemli sorun 
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budur. Eğer bu soruya cevap üretilip harekete geçil-

mezse, insanlığı, bu günleri de arayacağı daha zor sü-

reçler beklemektedir. Zira insanı makine olarak gören 

ve homo economicus (ekonomik insan) olarak tasav-

vur eden bu zihniyet bugün i?as etmiştir. Ancak ken-

dilerinin mümessili olan uluslararası kurum ve kuru-

luşlar aracılığı ile “sizi artık virüs salgınlarından koru-

yacağız” iddiasındalar. Bu kapsamda başta Afrika ül-

kelerinin olmak üzere mağdur devletlere kredi ver-

mek için vatandaşlarınıza “cip takma” zorunluluğu ge-

tirin diye teklif sunmaktadırlar. Tüm bu ifade edilen-

ler, Batı zihniyetinin bir türevi olan küreselcilerin çağ-

daş köle misali kullanabileceği “dijital insan” tasavvu-

ru ile yola yeniden koyulma niyetinde olduğunun 

ipuçlarını bize vermektedir. Dünya genelinde bu sü-

reçler yaşanırken, Türkiye açısından yapılması gere-

ken ise şudur: Vakit kaybetmeden geniş bir dünya 

coğrafyası üzerinde gönüllere hitap eden derin bir 

müktesebata sahip olan sahih kadim medeniyet ta-

savvurumuzun, istikrarlı bir siyasi yapıya nasıl bir sis-

temle dönüştürülüp hayata geçirilebileceği hususun-

da kafa yormaktır. Tabii ki dünya ölçeğindeki böyle bir 

medeniyet hamlesine girişmenin ülke içindeki ön ha-

zırlığı olarak şunların yapılması gerektiği kanaatinde-

yiz:

Bir, gıda güvenliğimiz temin edilmesi adına milli 

bir tarım hamlesi içine girilmesi;

İki, özelde ilk önce ülkemizde kullanılan aşılar in-

celemeye alınarak yerli aşıların üretilmesine başlanıl-

masını sağlayacak adımların atılması ve genelde ise 

biyolojik tıp alanında kamu iştiraki ile güçlü bir alt ya-

pının oluşturulması;

Üç, güvenlik teknolojisinde olduğu gibi diğer 

alanlarda da teknolojik açıdan yerli üretimin süratle 

teşvik edilmesi;

Dört, ülke içindeki siyasi kültür farklılıklarını bir 

zenginlik olarak gören ve bu çerçevede daha sağlıklı 

politikaların geliştirilmesini sağlayan siyasi bir iklimin 

oluşturulması;

Sonuncu olarak en önemlisi, tüm bu atılımların sü-

rekliliğini sağlayacak “milli bir eğitim” hamlesinin ger-

çekleştirilmesi.

Tüm bu ifade edilen hususlar hayata geçirilerek 

Türkiye'nin beşeriyete açacağı yeni bir medeniyet 

penceresi, krizlerden ve kaoslardan bunalmış insanlı-

ğın büyük evi olan dünyanın, daha rahat nefes alma-

sına fırsat sunacaktır. Çerçevesini çizdiğimiz bu giriş-

ten hareketle makalemizde Türk eğitim zihniyeti-

nin/sisteminin geçmişten günümüze geçirdiği tarihi 

süreci ele alarak eğitim alanında şu an nelerin haya-

ta geçirilmesi gerektiği hususunda bir değerlendir-

me sunmaya çalışacağız.

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Türkiye’nin eğitim tecrübesi uzun ve uzak bir ta-

rihsel süreçten beslenir. Kültürün yüzyıllar öncesine 

giden tarihsel serüveni bu uzun sürecin eğitime 

özgü kurumsal ve entellektüel geleneğini de ortaya 

koyar. Diğer bir ifade ile bir toplumdaki eğitimin var-

lığının, söz konusu toplumun kültürel yapısı ile kaçı-

nılmaz bir ilişkisi vardır. Kültürü genç kuşaklara akta-

ran ve öğreten boyutu ile eğitim, Türklerin tarihteki 

toplumsal ve siyasal varlıklarının beka ve sürekliliği-

nin de temel bir belirleyicisi olmuştur. Türklerin 

İslam öncesi döneme ait toplumsal yapı kurgusunu 

kan asaletine dayalı bir siyasal/hanedan hiyerarşisi 

oluşturmuştur. Ancak bu hiyerarşi siyasal kurgu ile sı-

nırlı olduğu için hanedan dışında kalan geniş kesim 

kendi toplumsal pozisyonlarını, günlük hayatın tec-

rübelerini dolaşıma koyan bir eğitim tarzı ile güvence 

altına almaktaydı. Bu durum İslam’ın kabulünden 

sonra liyakatin ödüllendirildiği bir sisteme doğru ev-

rildi ki, bu da eğitimin sosyal hareketlilik etkeni ola-

rak işlemesi manasına gelmekteydi. Zamanla siyasal 

otorite karşısında bir zamanlar ataları ve aileleri gö-

çebe ve yoksul insanlardan meydana gelen yeni bir 

şekçinler zümresi ortaya çıktı. Eğitim yoluyla dikey 

hareketlilik yapan bu kuşağa en somut örnek olarak 

Osmanlıdaki “ilmiye sınıfını” teşkil eden “ulema” ile 

“askeriler” olarak tanımlanan “kamu görevlileri” ve-

rilebilir. Ayrıca Osmanlı’da “Enderun” uygulamasının 

harmanladığı bir eğitim ortamından sonra gayrimüs-

lim unsurların bir Türk ve Müslüman toplumda hü-

kümet ve ordu liderleri olarak görev alabilmelerine 

olanak sağlanmıştır. Ne var ki toplumsal yapının ru-

hunu ve felsefesini geliştiren bu eğitim tecrübeleri 

kendi kurgu ve yapısını koruyamamıştır. Eğitim yo-

luyla sosyal hareketlilik imkânı veren bu kuruluşlar 

bizzat eğitimin kurumsal işleyişinde ortaya çıkan ak-

samalar ve yanlışlar nedeniyle kesintiye uğramıştır. 

Osmanlı’nın bozulmasının önemli nedenleri arasında 

ilk sırada eğitim yer almaktadır.1

Küreselleşme sürecinin, yirmi birinci yüzyılın ilk 

çeyreğinde, dünya üzerinde mevcut külfet ve nimet 

dağılımındaki adaletsizliği gün yüzüne sermesi ve 

buna eklemlenen can güvenliği sorunu neticesinde in-

sanlığın gündemine sunduğu iki önemli husus şunlar-

dır: Bir, mazlum insanların yaşam kaygısı ile “ulusla-

rarası göç dalgasına” itilmesi; iki, koronavirüs salgını 

ile insanlığın can korkusuyla “eve kapanmak” zorun-

da kalması. Bu iki sürecin arka planında küreselleş-

menin zamanı ve mekanı daraltan özelliği yatmakta-

dır. Şöyle ki dünyanın bir ucunda gelişen bir hadisenin 

kısa bir süre sonra dünyanın diğer ucundaki insanı da 

etkileyecek bir süratte yayılmasının önünde hiç bir 

engel kalmamıştır. Zira zikredilen bu iki hadisenin il-

kinde, belki küreselleşmenin gücünü elinde tutan ül-

keler sınırlarını sıkı bir şekilde kapatarak göç dalga-

sından ülkelerini koruyacağı zannına kapılsa da ikinci 

gelişme olan virüs salgınında sınırları kapatmanın da 

bir işe yaramadığını binlerce kayıp vererek ağır bir şe-

kilde ödemektedirler.

Yaşanan tüm bu süreçlerin ilkinde, yani göç dal-

gasında, Batı zihniyetinin kendi medeniyet algısının 

dışındaki insanları nasıl ötekileştirerek ne kadar acı-

masız olduğunu, Yunanistan'a geçmek isteyen göç-

menlere sınır boylarında nasıl davranıldığını ve Avru-

pa ülkelerinin bu insanlık dramına nasıl çanak tuttu-

ğunu tüm dünya canlı yayınlarla izleyerek şahitlik 

etti. İkincisinde, koronavirüs salgını hadisesinde ise 

Batı zihniyetinin vahşi kapitalizmin bir sonucu olarak 

kendi yaşlılarını huzur evlerinde nasıl ölüme terk et-

tiğini ve Batı devletlerinin birbirlerine ait maskelere 

gümrüklerde nasıl el koymak için çağdaş haydutluğa 

yöneldiklerini tüm dünya seyretti. Şimdi tarihin bu 

önemli dönemecinde cevaplanması gereken soru 

şudur: İnsanlığın küreselleşme neticesinde girdiği 

bu girdaptan kurtulmasının yolu nedir? Diğer bir 

ifade ile vahşi kapitalizmin yeni bir maske giyerek in-

sanlığı yeniden köle gibi sömürmesine izin verme-

mek için nasıl bir medeniyet hamlesi yapılmalıdır? 

Bugün üzerinde durulması gereken en önemli sorun 
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Bu durumun farkına varılmasından sonra özelikle 

Tanzimat sürecinin yeni dönem bürokrasisinin eğitim 

alanındaki atılımı, medreseler dışında laik okullar ku-

rarak gerçekleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Medre-

se ıslahı mümkün olmayan bir eğitim kurumu olarak 

kabul edilmiş ve eğitimdeki modernleşme medrese 

dışı eğitim kurumlarında gerçekleştirmek istenmiştir. 

İlköğretim kademesinde laik ve modern eğitim ancak 

imparatorluğun son yıllarında ele alınan bir sorun ola-

rak görülmüştür. Tanzimatçılar, mühendislik, tıp ve 

harp tekniğini modern anlamda öğretmeye çalışan ve 

askeri amaçlı eğitim kurumlarını II. Mahmud döne-

minden devralmışlardı. Bunu hukuk ve idarede mo-

dern çağa ayak uydurması gereken bürokratların ye-

tiştirileceği Adliye Mektebi, Mülkiye Mektebi gibi ku-

rumlar izlemiştir. Özelikle II. Abdulhamid döneminde-

ki bürokratik büyümenin gerektirdiği kadrolar bu mek-

teplerin sayısını artırmıştır. Bu gelişmeler sonucu 

1900’de Dar’ulfûnun-u Osmanî (İstanbul Üniversite-

si) modern bir üniversite olarak tıp, hukuk, edebiyat 

fakülteleriyle hizmete girmiştir. Tanzimat’la başlayan 

eğitim modernleşmesi medreseyi söküp atamadığın-

dan bir kültürel ikileşme doğmuştur. Medreseli ve 

mektepli, Osmanlı yönetim ve kültürel hayatında gır-

lak gırtlağa boğuşarak yaşayan iki zümre haline gel-

mişlerdir.2 Ancak tüm bu yaşananlara rağmen çök-

mekte olan toplumun tekrar ayağa kalkmasının yolu-

nun yine eğitimden geçtiğinin farkında olan toplum-

sal dönüşümün bu aydınlarının en önemli özelliği eği-

timin toplumsal önemine inanmış olmalarıdır. O ne-

denle denilebilir ki modern Cumhuriyet’e bu kuşak ve 

onların gelenek ve modernite ekseninde gelişen eği-

tim algısı miras olarak kalmıştır. Bu kuşağın mensup-

ları olanca ironisi, çelişkisi ve düş kırıklığına karşın ken-

dini ve kendi gerçeğini anlama ve ifade noktasında şa-

şırtıcı bir biçimde özgün olabilmişlerdir. Çünkü Cum-

huriyet projesinin önderleri, Tanzimat ve meşrutiyet 

ikliminde filizlenen bu kuşağın bugüne de izleri ve et-

kileri olan eğitim düşünürleridir. Münif Paşa, Ali Suavi, 

Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Şehbenderza-

de Filibeli Ahmet Hilmi, Said Halim Paşa, Satı Bey, 

Ahmet Cevdet, Mahmut Cevat, Ziya Gökalp, Sadret-

tin Celal Antel, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Faik Reşit 

Unat, Osman Ergin, Halil Fikret Kanat gibi isimler bu 

kategorinin önde gelen isimleridir.3

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk 17 Şubat 1923 yılında toplanan İzmir 

İktisat Kongresi’nde: “Arkadaşlar bence yeni devleti-

mizin, yeni hükümetlerimizin bütün esasları, bütün 

programları, iktisat programından çıkarılmalıdır. 

Çünkü her şey bunun içinde vardır. Çocuklarımızı öy-

lesine yetiştirmeli ve eğitmeliyiz ki ticaretin, tarımın 

ve tekniğin bütün alanlarında bilgili, etkili ve yetkin 

olsunlar”4 demiştir. Bu kongrenin hemen akabinde 1 

Mart 1923 yılında TBMM’de birinci dönem, dördüncü 

toplantı yılının açılışında “bilgiyi insan için fazla bir 

süs, bir üstünlük aracı ya da medeni bir zevkten zi-

yade, ekonomik yaşamda başarı sağlayacak, işe da-

yalı ve üretici bir cihaz haline getirmek gerekir”5 di-

yerek zihninde tasarlamış olduğu eğitim sisteminin 

temel felsefesini ifade etmiştir. Aslında bu ifadeler 

genç Cumhuriyetin en önemli ilk meselesinin kalkın-

mak olduğunun, bunun ilk adımının da eğitimden 

geçtiğinin beyanıdır. Eğitim felsefesi olarak ortaya ko-

yulan bu görüşlerin hayata geçirilmesi köklü bir eği-

tim zihniyeti ve müfredat değişimi gerektirmekteydi. 

1924 yılında Milli Eğitim sistemi için John Dewey’den 

Türkiye için bir proje hazırlanması istenmiş ve Milli 

Eğitim müfredatı bu şekilde değiştirilmeye çalışılmış-

tır. 1933 yılına gelindiğinde bu defa Osmanlı’dan gü-

nümüze tarihimizin en eski üniversitelerinden olan 

İstanbul Üniversitesi 1933’e kadarki ismi ile Dar’ul-

fûnun’la ilgili olarak İşviçreli Profesör Albert Malche 

getirilerek ve onun görüşleri dikkate alınarak üniver-

site müfredatı değiştirilmiş ve yeniden planlanmış-

tır.6

Cumhuriyetle birlikte başlayan yeni dönemde gi-

rişilen bu müfredatı geliştirme çabaları düzenli şekil-

de yürütülememiş ve müfredatın geliştirilmesi uzun 

yıllar uygulanmakta olan programlardan bazı konu-

ların çıkarılması veya eklenmesi şeklinde yapılmıştır. 

Genel mahiyette müfredattaki yenileşmeler arasın-

da 5-6 yıldan daha az bir süre bulunmamaktadır. 

Cumhuriyet döneminin özelikle 1935 sonrası dö-

nemde ise müfredat yeniliklerinin ortalama 8-10 

yılda bir yapılan değişimler olduğu görülmektedir. As-

lında buradaki temel sorun müfredatın sık sık değişi-

mi değil, bu değişime sebep olan müfredatın dayan-

ması gereken medeniyet tasavvurunun ne olduğu 

çerçevesinde oluşan “müfredatın meşruiyeti” soru-

nu olmuştur. Zira sağlam ve medeniyeti temsil eden 

bir Milli Eğitimin inşası aynı zamanda “eğitim sitemi-

nin” beyni durumunda “müfredat politikaları” ile ilgi-

lidir.7

Temel eğitimin müfredatı devletlerin toplumların 

üzerinde en çok titrediği konudur ve kültür ve irfan ile 

çok alakalıdır. Çünkü bütün cemiyetlerde genel kabul 

görmüş ve ortalamayı temsil eden insan tipi mutlaka 

bir temel eğitim sonrasında ortaya çıkar. Bu yüzden 

temel eğitim, belirli bir mutabakatın sonucunu yansıtır 

(veya yansıtmalıdır) ve cemiyetin temeli mesabesin-

dedir. Cemiyet, bu eğitim sayesinde ortaya çıkan 

insan tipi üzerine inşa olunur. Zira eğitimin sınırlarını 

tayin eden şey, kamu görevi mantığıyla okullarda ted-

ris edilen soğuk ve kuru müfredat değil, -bizzat ona 

meşruiyet zemini sağlayan- okulla beraber evde, so-

kakta, toplumun bütün sosyal kırılma noktalarında 

kendiliğinden cereyan eden, güdümsüz ve ideolojisiz 

bir kültür faaliyetini mümkün kılabilecek tespiti ve tat-

biki “serbest” olan “toplumsal değerler” olmalıdır. 

Çünkü eğitim, her cemiyetin kendini devam ettirme in-

siyakıyla içine yeni katılan fertlere verdiği ideolojisiz ve 

güdümsüz bir değer aktarım ameliyesine dayanır, da-

yanmalıdır. Hayatta kalma güdüsü içinde tamamen in-

sani şartlarda ve insani gayelerle “kendini devam et-

tirmek” arzusunun tabii yansımasıdır.8 Değerler insa-

nın yaşamında evrensel bir amaç oluşturabilecek 

kadar vazgeçilmez olan şeydir. Yaşamı sürdürmek için 

de yaşamı anlamlandırmak için de değerler kaçınıl-

maz şeylerdir. Değerler “yarar değerleri” ve “yüce de-

ğerler” olarak tasnif edilmektedir. Yarar değerleri insa-

nın yaşamını uygun koşullarda sürdürmesini sağla-

yan değerlerdir. Yüce değerlerde ise ahlaki ve estetik 

değerlere yönelmek o alanlarda etkin olmak vardır.9

Genç Cumhuriyetin yönetici iradesi, ülkenin kal-

kınmasının yolunun kaliteli insan gücü ve üretimden 

geçtiğinin bilincindedir. Gerek 1921 yılında yapılan 1. 

Maarif Kongresi’nde gerek 1923 yılında yapılan İzmir 

İktisat Kongresi’nde özellikle köy öğretmenlerinin ye-

tiştirilmesinin önemi üzerinde ciddi bir şekilde duru-

lur. Zira ülke nüfusunun o tarihte % 75’i köylerde ya-

şamaktadır. 40 binden fazla köy vardır. Ancak 5 bi-

ninde okul ve öğretmen vardır fakat öğretmen olan 

köylerin halkının da zihin yapısı, sosyal, kültürel ve 

ekonomik yaşantısının diğer köylerden bir farkı yok-

tur. Bu kapsamda köylerinde kalkınma hamlesine 

dâhil edilmesi için yeni bir perspektifle ciddi adımla-

rın atılması gerekli hale gelmiştir. Bunun yolunun da 

kaliteli öğretmenlerle köy nüfusunun bilinçlendiril-

mesinden geçtiği tespiti yapılmıştır. Ancak teoride 

gündeme alınan bu bakış açısının pratikte hayata ge-

çirilmesi uzun bir zaman alacaktır. Bu kapsamda 

Genç Cumhuriyet ülkenin kalkınması için ülke nüfu-

sunun en yoğun olarak bulunduğu köylerden işe baş-

lamaya karar vermiş ve “değerlerle” yüklü kapsamlı 

bir eğitim hamlesine girişilmiştir. Bu kapsamda ger-

çekleştirilen hamlelerin en ciddisi ise açılan Köy Ens-

titüleri’dir.
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Bu durumun farkına varılmasından sonra özelikle 

Tanzimat sürecinin yeni dönem bürokrasisinin eğitim 

alanındaki atılımı, medreseler dışında laik okullar ku-

rarak gerçekleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Medre-

se ıslahı mümkün olmayan bir eğitim kurumu olarak 

kabul edilmiş ve eğitimdeki modernleşme medrese 

dışı eğitim kurumlarında gerçekleştirmek istenmiştir. 

İlköğretim kademesinde laik ve modern eğitim ancak 

imparatorluğun son yıllarında ele alınan bir sorun ola-

rak görülmüştür. Tanzimatçılar, mühendislik, tıp ve 

harp tekniğini modern anlamda öğretmeye çalışan ve 

askeri amaçlı eğitim kurumlarını II. Mahmud döne-

minden devralmışlardı. Bunu hukuk ve idarede mo-

dern çağa ayak uydurması gereken bürokratların ye-

tiştirileceği Adliye Mektebi, Mülkiye Mektebi gibi ku-

rumlar izlemiştir. Özelikle II. Abdulhamid döneminde-

ki bürokratik büyümenin gerektirdiği kadrolar bu mek-

teplerin sayısını artırmıştır. Bu gelişmeler sonucu 

1900’de Dar’ulfûnun-u Osmanî (İstanbul Üniversite-

si) modern bir üniversite olarak tıp, hukuk, edebiyat 

fakülteleriyle hizmete girmiştir. Tanzimat’la başlayan 

eğitim modernleşmesi medreseyi söküp atamadığın-

dan bir kültürel ikileşme doğmuştur. Medreseli ve 

mektepli, Osmanlı yönetim ve kültürel hayatında gır-

lak gırtlağa boğuşarak yaşayan iki zümre haline gel-

mişlerdir.2 Ancak tüm bu yaşananlara rağmen çök-

mekte olan toplumun tekrar ayağa kalkmasının yolu-

nun yine eğitimden geçtiğinin farkında olan toplum-

sal dönüşümün bu aydınlarının en önemli özelliği eği-

timin toplumsal önemine inanmış olmalarıdır. O ne-

denle denilebilir ki modern Cumhuriyet’e bu kuşak ve 

onların gelenek ve modernite ekseninde gelişen eği-

tim algısı miras olarak kalmıştır. Bu kuşağın mensup-

ları olanca ironisi, çelişkisi ve düş kırıklığına karşın ken-

dini ve kendi gerçeğini anlama ve ifade noktasında şa-

şırtıcı bir biçimde özgün olabilmişlerdir. Çünkü Cum-

huriyet projesinin önderleri, Tanzimat ve meşrutiyet 

ikliminde filizlenen bu kuşağın bugüne de izleri ve et-

kileri olan eğitim düşünürleridir. Münif Paşa, Ali Suavi, 

Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Şehbenderza-

de Filibeli Ahmet Hilmi, Said Halim Paşa, Satı Bey, 

Ahmet Cevdet, Mahmut Cevat, Ziya Gökalp, Sadret-

tin Celal Antel, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Faik Reşit 

Unat, Osman Ergin, Halil Fikret Kanat gibi isimler bu 

kategorinin önde gelen isimleridir.3

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk 17 Şubat 1923 yılında toplanan İzmir 

İktisat Kongresi’nde: “Arkadaşlar bence yeni devleti-

mizin, yeni hükümetlerimizin bütün esasları, bütün 

programları, iktisat programından çıkarılmalıdır. 

Çünkü her şey bunun içinde vardır. Çocuklarımızı öy-

lesine yetiştirmeli ve eğitmeliyiz ki ticaretin, tarımın 

ve tekniğin bütün alanlarında bilgili, etkili ve yetkin 

olsunlar”4 demiştir. Bu kongrenin hemen akabinde 1 

Mart 1923 yılında TBMM’de birinci dönem, dördüncü 

toplantı yılının açılışında “bilgiyi insan için fazla bir 

süs, bir üstünlük aracı ya da medeni bir zevkten zi-

yade, ekonomik yaşamda başarı sağlayacak, işe da-

yalı ve üretici bir cihaz haline getirmek gerekir”5 di-

yerek zihninde tasarlamış olduğu eğitim sisteminin 

temel felsefesini ifade etmiştir. Aslında bu ifadeler 

genç Cumhuriyetin en önemli ilk meselesinin kalkın-

mak olduğunun, bunun ilk adımının da eğitimden 

geçtiğinin beyanıdır. Eğitim felsefesi olarak ortaya ko-

yulan bu görüşlerin hayata geçirilmesi köklü bir eği-

tim zihniyeti ve müfredat değişimi gerektirmekteydi. 

1924 yılında Milli Eğitim sistemi için John Dewey’den 

Türkiye için bir proje hazırlanması istenmiş ve Milli 

Eğitim müfredatı bu şekilde değiştirilmeye çalışılmış-

tır. 1933 yılına gelindiğinde bu defa Osmanlı’dan gü-

nümüze tarihimizin en eski üniversitelerinden olan 

İstanbul Üniversitesi 1933’e kadarki ismi ile Dar’ul-

fûnun’la ilgili olarak İşviçreli Profesör Albert Malche 

getirilerek ve onun görüşleri dikkate alınarak üniver-

site müfredatı değiştirilmiş ve yeniden planlanmış-

tır.6

Cumhuriyetle birlikte başlayan yeni dönemde gi-

rişilen bu müfredatı geliştirme çabaları düzenli şekil-

de yürütülememiş ve müfredatın geliştirilmesi uzun 

yıllar uygulanmakta olan programlardan bazı konu-

ların çıkarılması veya eklenmesi şeklinde yapılmıştır. 

Genel mahiyette müfredattaki yenileşmeler arasın-

da 5-6 yıldan daha az bir süre bulunmamaktadır. 

Cumhuriyet döneminin özelikle 1935 sonrası dö-

nemde ise müfredat yeniliklerinin ortalama 8-10 

yılda bir yapılan değişimler olduğu görülmektedir. As-

lında buradaki temel sorun müfredatın sık sık değişi-

mi değil, bu değişime sebep olan müfredatın dayan-

ması gereken medeniyet tasavvurunun ne olduğu 

çerçevesinde oluşan “müfredatın meşruiyeti” soru-

nu olmuştur. Zira sağlam ve medeniyeti temsil eden 

bir Milli Eğitimin inşası aynı zamanda “eğitim sitemi-

nin” beyni durumunda “müfredat politikaları” ile ilgi-

lidir.7

Temel eğitimin müfredatı devletlerin toplumların 

üzerinde en çok titrediği konudur ve kültür ve irfan ile 

çok alakalıdır. Çünkü bütün cemiyetlerde genel kabul 

görmüş ve ortalamayı temsil eden insan tipi mutlaka 

bir temel eğitim sonrasında ortaya çıkar. Bu yüzden 

temel eğitim, belirli bir mutabakatın sonucunu yansıtır 

(veya yansıtmalıdır) ve cemiyetin temeli mesabesin-

dedir. Cemiyet, bu eğitim sayesinde ortaya çıkan 

insan tipi üzerine inşa olunur. Zira eğitimin sınırlarını 

tayin eden şey, kamu görevi mantığıyla okullarda ted-

ris edilen soğuk ve kuru müfredat değil, -bizzat ona 

meşruiyet zemini sağlayan- okulla beraber evde, so-

kakta, toplumun bütün sosyal kırılma noktalarında 

kendiliğinden cereyan eden, güdümsüz ve ideolojisiz 

bir kültür faaliyetini mümkün kılabilecek tespiti ve tat-

biki “serbest” olan “toplumsal değerler” olmalıdır. 

Çünkü eğitim, her cemiyetin kendini devam ettirme in-

siyakıyla içine yeni katılan fertlere verdiği ideolojisiz ve 

güdümsüz bir değer aktarım ameliyesine dayanır, da-

yanmalıdır. Hayatta kalma güdüsü içinde tamamen in-

sani şartlarda ve insani gayelerle “kendini devam et-

tirmek” arzusunun tabii yansımasıdır.8 Değerler insa-

nın yaşamında evrensel bir amaç oluşturabilecek 

kadar vazgeçilmez olan şeydir. Yaşamı sürdürmek için 

de yaşamı anlamlandırmak için de değerler kaçınıl-

maz şeylerdir. Değerler “yarar değerleri” ve “yüce de-

ğerler” olarak tasnif edilmektedir. Yarar değerleri insa-

nın yaşamını uygun koşullarda sürdürmesini sağla-

yan değerlerdir. Yüce değerlerde ise ahlaki ve estetik 

değerlere yönelmek o alanlarda etkin olmak vardır.9

Genç Cumhuriyetin yönetici iradesi, ülkenin kal-

kınmasının yolunun kaliteli insan gücü ve üretimden 

geçtiğinin bilincindedir. Gerek 1921 yılında yapılan 1. 

Maarif Kongresi’nde gerek 1923 yılında yapılan İzmir 

İktisat Kongresi’nde özellikle köy öğretmenlerinin ye-

tiştirilmesinin önemi üzerinde ciddi bir şekilde duru-

lur. Zira ülke nüfusunun o tarihte % 75’i köylerde ya-

şamaktadır. 40 binden fazla köy vardır. Ancak 5 bi-

ninde okul ve öğretmen vardır fakat öğretmen olan 

köylerin halkının da zihin yapısı, sosyal, kültürel ve 

ekonomik yaşantısının diğer köylerden bir farkı yok-

tur. Bu kapsamda köylerinde kalkınma hamlesine 

dâhil edilmesi için yeni bir perspektifle ciddi adımla-

rın atılması gerekli hale gelmiştir. Bunun yolunun da 

kaliteli öğretmenlerle köy nüfusunun bilinçlendiril-

mesinden geçtiği tespiti yapılmıştır. Ancak teoride 

gündeme alınan bu bakış açısının pratikte hayata ge-

çirilmesi uzun bir zaman alacaktır. Bu kapsamda 

Genç Cumhuriyet ülkenin kalkınması için ülke nüfu-

sunun en yoğun olarak bulunduğu köylerden işe baş-

lamaya karar vermiş ve “değerlerle” yüklü kapsamlı 

bir eğitim hamlesine girişilmiştir. Bu kapsamda ger-

çekleştirilen hamlelerin en ciddisi ise açılan Köy Ens-

titüleri’dir.
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1936’da Köy Enstitüleri’nin ilk adımı sayılan nüfu-

su az olan köylere öğretmen yetiştirecek  “Eğitmen 

Kursu”  İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Ton-

guç tarafından açılmıştır. Hasan Ali Yücel’in Maarif Ba-

kanı olması ile birlikte 1940’ta da Köy Enstitüleri Ka-

nunu çıkartılarak öğretmen yetiştiren enstitüler açıl-

maya başlanmıştır. Köy Enstitülerine yönelik çıkarılan 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Yasasının enstitülerin 

amaçlarını ifade eden maddeleri ise ağırlıklı olarak 

“yarar değerlere” atıfta bulunmuştur: “Madde birde, 

köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını 

yetiştirmek üzere ziraat, işlerine elverişli arazi bulu-

nan yerlerde, Maarif vekilliğince köy enstitüleri açılır. 

Madde altıda, köy enstitülerinden mezun olan öğret-

menler, tayin edildikleri köylerin her türlü eğitim ve 

öğretim işlerini görürler. Ziraat işlerinin fenni bir şekil-

de yapılması için bizzat meydana getirecekleri örnek 

tarla, bağ ve bahçe, atölye gibi tesislerle köylülere 

rehberlik eder ve köylülerin bunlardan istifade etme-

lerini temin ederler.”10 demektedir. Bu amaç çerçe-

vesinde ülke genelinde  yirmi tane açılan Köy Enstitü-

lerinin yetiştirdiği öğretmenlerin en önemli nitelikleri 

köyden gelmeleri, köyün şartlarını bilerek köyde kal-

kınmaya yönelik donatılmaları ve öğrenimlerini ta-

mamladıktan sonra köylere dönerek hizmete koyul-

malarıdır. İfade edilen süreçlerin canlı tanıklarından 

olan Çifteler Köy Enstitüsü mezunu yazar Mustafa Ay-

doğan’ın Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü vesile-

si ile TED tarafından tertip edilen toplantıdaki şu ifa-

deleri kayda değerdir: “Köy Enstitüsü sistemi bölge-

sel bir sistemciliği getirmiştir. Türkiye’deki köy ensti-

tüsü sayısı artıkça, enstitü bölgesi sayısı da artmıştır. 

Bunun başlıca nedeni tarımda üretimin artırılması ko-

nusunun programlara girmiş olmasıdır. Bölgeler 

iklim koşullarına göre ayrılıyor ve her enstitü o böl-

genin egemen tarım konusu işliyordu. Kars’ta eğer 

hayvancılık çok önemli ise orada tarımın hayvancılık 

bölümüne ağırlık veriliyordu. Ege bölgesinde zeytin-

ciliğe, bağcılığa, Orta Anadolu’da hububata, Adana 

bölgesinde pamuğa önem veriliyordu. Yani bütün 

enstitülerde ayrı tarım programları uygulanıyor-

du.”11 Yani açılan köy enstitüleri verilen eğitim ağır-

lıklı olarak özelde açıldığı bölge insanın genelde ise ül-

kenin “yarar değerleri” noktasındaki ihtiyaçlarını kar-

şılamaya matuf adımlar olmuştur. Ancak o dönemin 

önde gelen eğitimcilerinden Dr. Halil Fikret Kanad’ın, 

Köy Enstitülerinde milli ve manevi eğitime yeteri 

kadar önem verilmediği kanaati ile “Köy kalkınması-

nı ve köy çocuklarının terbiyesini, köylülerin maddi 

yönden zengin ve müreffeh olmaları bakımından 

değil, birinci derece ruh bakımından, milli ve içtimai 

kıymetlere önem verilmesi bakımından istemeliyiz. 

Biz her şeyden önce, derli toplu ve özlü bir Türk ca-

miasını yaratmak zorundayız. Bunu yapmadıktan 

sonra zahiri varlığın, maddi refahın ve sübjektif kıy-

metlerin hiçbir faydası yoktur”12 ifadeleri, adeta o 

dönemde açılan enstitülerde “yüce değerlere” eğitim 

ve öğretim içeriğinde yer verilmemesine yönelik yapı-

lan eleştirilerin özeti niteliğindedir.

Neticede müfredatında milli ve manevi değerlere 

yeterince yer vermemesinden dolayı ağır eleştirilere 

muhatap kalan köy enstitüleri hamlesi 1936 yılana 

kadar 6 binler civarında olan öğretmen sayısını 1946 

yılının başlarına kadar 20 binlerin üzerine çıkarmıştır. 

Böylece on yıllık süreçte ülkedeki öğretmen sayısı % 

200 artarak önemli bir hamle gerçekleştirilmiştir. 

1946 yılında Köy Enstitülerinin program ve yönetme-

liklerinde değişiklikler yapılmıştır ve en nihayetinde 

27 Aralık 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6234 sayılı 

Kanunla Köy Enstitüleri “İlköğretmen okullarına” dö-

nüştürülmüştür ve böylece bir dönem kapanmıştır.

Türkiye’de çok partili hayata geçişle birlikte yeni ik-

tidarın da yani Demokrat Parti icraatlarının da en be-

lirgin olarak hissedildiği alanların başında eğitim gel-

miştir. Yeni dönemde din eğitimi iktidarın eğitim poli-

tikasında yıldızı parlayan bir alan olarak ortaya çık-

mıştır. Önceki dönemin İmam Hatip Kursları adıyla yal-

nızca Ankara ve İstanbul’da açılan ve Cumhuriyet’in 

erken dönemlerinin tartışılan kurumsal din öğretimi 

kurumu “İmam Hatip Okulu” adıyla bu dönemde kar-

şılığını bulmuştur. Ankara, Adana, İstanbul, Konya, 

Kayseri, Isparta ve Kahramanmaraş illerinde birer 

İmam Hatip Okulu açılmıştır. Din dersleri orta ve 

dengi okullara ise 1956-1957 yılından itibaren seç-

meli dersler kategorisinde 1. ve 2. sınıfların ders 

programlarına girmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Müdür-

ler Komisyonu’nca 17/11/1959 gün ve 575 sayılı ka-

rarı ile Yüksek İslam Enstitüsü açılması kararı alın-

mıştır. Karar, Enstitünün yedi yıllık imam-hatip okulu 

mezunlarını kabul etmek üzere İstanbul’da dört yıllık 

bir İslam Enstitüsü açılmasını hükme bağlamıştır. 

Dört yıl süreli olan okulun bu dönem de diğer örnek-

leri Konya, Kayseri, İzmir ve Erzurum’da açılmıştır. 

Ayrıca 1955-1959 yılları arasında sırasıyla Ege Üni-

versitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul, 

İzmir, Ankara, Eskişehir Ticari İlimler Akademileri, 

Buca ve Bursa Eğitim Enstitüleri açılmıştır. Bu döne-

mim diğer en belirgin özelliği ise iktidar kadrolarının 

eğitimde Amerikan eğitimi etkisi olarak nitelendirile-

bilecek bir tercihe yönelmeleridir. Bu dönemde bazı 

Amerikalı eğitimciler inceleme yapmak üzere ülkeye 

çağrılırken Bakanlıkça belirlenen bazı eğitimciler de 

Amerika’ya gönderilmiştir.13

Aslında Amerika ile olan ilişkilerin bu denli geliş-

mesinin temelleri tek parti döneminde CHP iktidarı 

ile başlamış ve çok partili hayat geçişle birlikte DP dö-

neminde de artarak devam etmiştir. Bu ilişkilerin bo-

yutu Türkiye’nin aleyhine eğitim kurumlarını da içine 

alacak şekilde gelişmiştir. Şöyle ki 1947-1949 yılları 

arasında Truman doktrini ve Marshall planı çerçeve-

sinde başka kurumların yanı sıra, eğitim kurumları 

aracılı ile kültür emperyalizmi, Türkiye’nin omuzları-

na yüklenen ağır bir yükü getirdi. Eğitimci Yazar 

Ufuk Coşkun’un belirttiği gibi, emperyalist güçler ta-

rafından eğitim kurumlarımızın hedeflenmesinin 

amacı apaçık ortadaydı: “Çünkü Amerikan kültürü-

nün aşılanması, zihinlerin köleleştirilmesi, uyuşturul-

ması ve toplumda büyük bir bilinç kaybının yaşan-

ması için eğitim bulunmaz bir fırsattı.”14 ABD bu im-

kânı 27 Aralık 1949 yılında imzalanan “Fulbright An-

laşması” ile elde etti. Zira imzalanan bu anlaşmayla 

“ABD’nin ülke eğitimine önce ortak edilmesinin, 

sonra da belirleyici olmasının hukuki zemini oluştu-

rulmuş oldu.”

Ülke dışından küresel güçlerin yaptığı kültür em-

peryalizminin yanı sıra çok partili hayata geçişle bir-

likte ülkenin medeniyet tarihinden nasibini almamış 

ve adeta milletin iradesini hizaya çekmek için her on 

yılda bir muhtıra verme ya da gerekirse ihtilal yapma 

alışkanlığını kendine hak gören darbeci zihniyetin 
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1936’da Köy Enstitüleri’nin ilk adımı sayılan nüfu-

su az olan köylere öğretmen yetiştirecek  “Eğitmen 

Kursu”  İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Ton-

guç tarafından açılmıştır. Hasan Ali Yücel’in Maarif Ba-

kanı olması ile birlikte 1940’ta da Köy Enstitüleri Ka-

nunu çıkartılarak öğretmen yetiştiren enstitüler açıl-

maya başlanmıştır. Köy Enstitülerine yönelik çıkarılan 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Yasasının enstitülerin 

amaçlarını ifade eden maddeleri ise ağırlıklı olarak 

“yarar değerlere” atıfta bulunmuştur: “Madde birde, 

köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını 

yetiştirmek üzere ziraat, işlerine elverişli arazi bulu-

nan yerlerde, Maarif vekilliğince köy enstitüleri açılır. 

Madde altıda, köy enstitülerinden mezun olan öğret-

menler, tayin edildikleri köylerin her türlü eğitim ve 

öğretim işlerini görürler. Ziraat işlerinin fenni bir şekil-

de yapılması için bizzat meydana getirecekleri örnek 

tarla, bağ ve bahçe, atölye gibi tesislerle köylülere 

rehberlik eder ve köylülerin bunlardan istifade etme-

lerini temin ederler.”10 demektedir. Bu amaç çerçe-

vesinde ülke genelinde  yirmi tane açılan Köy Enstitü-

lerinin yetiştirdiği öğretmenlerin en önemli nitelikleri 

köyden gelmeleri, köyün şartlarını bilerek köyde kal-

kınmaya yönelik donatılmaları ve öğrenimlerini ta-

mamladıktan sonra köylere dönerek hizmete koyul-

malarıdır. İfade edilen süreçlerin canlı tanıklarından 

olan Çifteler Köy Enstitüsü mezunu yazar Mustafa Ay-

doğan’ın Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü vesile-

si ile TED tarafından tertip edilen toplantıdaki şu ifa-

deleri kayda değerdir: “Köy Enstitüsü sistemi bölge-

sel bir sistemciliği getirmiştir. Türkiye’deki köy ensti-

tüsü sayısı artıkça, enstitü bölgesi sayısı da artmıştır. 

Bunun başlıca nedeni tarımda üretimin artırılması ko-

nusunun programlara girmiş olmasıdır. Bölgeler 

iklim koşullarına göre ayrılıyor ve her enstitü o böl-

genin egemen tarım konusu işliyordu. Kars’ta eğer 

hayvancılık çok önemli ise orada tarımın hayvancılık 

bölümüne ağırlık veriliyordu. Ege bölgesinde zeytin-

ciliğe, bağcılığa, Orta Anadolu’da hububata, Adana 

bölgesinde pamuğa önem veriliyordu. Yani bütün 

enstitülerde ayrı tarım programları uygulanıyor-

du.”11 Yani açılan köy enstitüleri verilen eğitim ağır-

lıklı olarak özelde açıldığı bölge insanın genelde ise ül-

kenin “yarar değerleri” noktasındaki ihtiyaçlarını kar-

şılamaya matuf adımlar olmuştur. Ancak o dönemin 

önde gelen eğitimcilerinden Dr. Halil Fikret Kanad’ın, 

Köy Enstitülerinde milli ve manevi eğitime yeteri 

kadar önem verilmediği kanaati ile “Köy kalkınması-

nı ve köy çocuklarının terbiyesini, köylülerin maddi 

yönden zengin ve müreffeh olmaları bakımından 

değil, birinci derece ruh bakımından, milli ve içtimai 

kıymetlere önem verilmesi bakımından istemeliyiz. 

Biz her şeyden önce, derli toplu ve özlü bir Türk ca-

miasını yaratmak zorundayız. Bunu yapmadıktan 

sonra zahiri varlığın, maddi refahın ve sübjektif kıy-

metlerin hiçbir faydası yoktur”12 ifadeleri, adeta o 

dönemde açılan enstitülerde “yüce değerlere” eğitim 

ve öğretim içeriğinde yer verilmemesine yönelik yapı-

lan eleştirilerin özeti niteliğindedir.

Neticede müfredatında milli ve manevi değerlere 

yeterince yer vermemesinden dolayı ağır eleştirilere 

muhatap kalan köy enstitüleri hamlesi 1936 yılana 

kadar 6 binler civarında olan öğretmen sayısını 1946 

yılının başlarına kadar 20 binlerin üzerine çıkarmıştır. 

Böylece on yıllık süreçte ülkedeki öğretmen sayısı % 

200 artarak önemli bir hamle gerçekleştirilmiştir. 

1946 yılında Köy Enstitülerinin program ve yönetme-

liklerinde değişiklikler yapılmıştır ve en nihayetinde 

27 Aralık 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6234 sayılı 

Kanunla Köy Enstitüleri “İlköğretmen okullarına” dö-

nüştürülmüştür ve böylece bir dönem kapanmıştır.

Türkiye’de çok partili hayata geçişle birlikte yeni ik-

tidarın da yani Demokrat Parti icraatlarının da en be-

lirgin olarak hissedildiği alanların başında eğitim gel-

miştir. Yeni dönemde din eğitimi iktidarın eğitim poli-

tikasında yıldızı parlayan bir alan olarak ortaya çık-

mıştır. Önceki dönemin İmam Hatip Kursları adıyla yal-

nızca Ankara ve İstanbul’da açılan ve Cumhuriyet’in 

erken dönemlerinin tartışılan kurumsal din öğretimi 

kurumu “İmam Hatip Okulu” adıyla bu dönemde kar-

şılığını bulmuştur. Ankara, Adana, İstanbul, Konya, 

Kayseri, Isparta ve Kahramanmaraş illerinde birer 

İmam Hatip Okulu açılmıştır. Din dersleri orta ve 

dengi okullara ise 1956-1957 yılından itibaren seç-

meli dersler kategorisinde 1. ve 2. sınıfların ders 

programlarına girmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Müdür-

ler Komisyonu’nca 17/11/1959 gün ve 575 sayılı ka-

rarı ile Yüksek İslam Enstitüsü açılması kararı alın-

mıştır. Karar, Enstitünün yedi yıllık imam-hatip okulu 

mezunlarını kabul etmek üzere İstanbul’da dört yıllık 

bir İslam Enstitüsü açılmasını hükme bağlamıştır. 

Dört yıl süreli olan okulun bu dönem de diğer örnek-

leri Konya, Kayseri, İzmir ve Erzurum’da açılmıştır. 

Ayrıca 1955-1959 yılları arasında sırasıyla Ege Üni-

versitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul, 

İzmir, Ankara, Eskişehir Ticari İlimler Akademileri, 

Buca ve Bursa Eğitim Enstitüleri açılmıştır. Bu döne-

mim diğer en belirgin özelliği ise iktidar kadrolarının 

eğitimde Amerikan eğitimi etkisi olarak nitelendirile-

bilecek bir tercihe yönelmeleridir. Bu dönemde bazı 

Amerikalı eğitimciler inceleme yapmak üzere ülkeye 

çağrılırken Bakanlıkça belirlenen bazı eğitimciler de 

Amerika’ya gönderilmiştir.13

Aslında Amerika ile olan ilişkilerin bu denli geliş-

mesinin temelleri tek parti döneminde CHP iktidarı 

ile başlamış ve çok partili hayat geçişle birlikte DP dö-

neminde de artarak devam etmiştir. Bu ilişkilerin bo-

yutu Türkiye’nin aleyhine eğitim kurumlarını da içine 

alacak şekilde gelişmiştir. Şöyle ki 1947-1949 yılları 

arasında Truman doktrini ve Marshall planı çerçeve-

sinde başka kurumların yanı sıra, eğitim kurumları 

aracılı ile kültür emperyalizmi, Türkiye’nin omuzları-

na yüklenen ağır bir yükü getirdi. Eğitimci Yazar 

Ufuk Coşkun’un belirttiği gibi, emperyalist güçler ta-

rafından eğitim kurumlarımızın hedeflenmesinin 

amacı apaçık ortadaydı: “Çünkü Amerikan kültürü-

nün aşılanması, zihinlerin köleleştirilmesi, uyuşturul-

ması ve toplumda büyük bir bilinç kaybının yaşan-

ması için eğitim bulunmaz bir fırsattı.”14 ABD bu im-

kânı 27 Aralık 1949 yılında imzalanan “Fulbright An-

laşması” ile elde etti. Zira imzalanan bu anlaşmayla 

“ABD’nin ülke eğitimine önce ortak edilmesinin, 

sonra da belirleyici olmasının hukuki zemini oluştu-

rulmuş oldu.”

Ülke dışından küresel güçlerin yaptığı kültür em-

peryalizminin yanı sıra çok partili hayata geçişle bir-

likte ülkenin medeniyet tarihinden nasibini almamış 

ve adeta milletin iradesini hizaya çekmek için her on 

yılda bir muhtıra verme ya da gerekirse ihtilal yapma 

alışkanlığını kendine hak gören darbeci zihniyetin 
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eğitime yerli yersiz yaptığı müdahaleler de zaten rayı-

na bir türlü oturmayan eğitim sisteminde derin yara-

lar açmıştır. Örneğin 1960 İhtilali ile 1980 İhtilali ara-

sında tam 25 Milli Eğitim Bakanı Türkiye’de eğitim sis-

temine bakanlık yapmıştır. 1980 İhtilalinin eğitim ala-

nındaki en göze çarpan icraatı Türk yükseköğretim 

alanına yönelik olmuştur ve Yükseköğretim Kurumu 

(YÖK) kurulmuştur. 28 Şubat ikliminde ise imam 

hatip liselerinin önünün kesilmesi için kesintisiz sekiz 

yıllık eğitime geçilme kararı alınmış, bu kararla birlikte 

meslek liselerine uygulanan katsayı adaletsizliği ne-

deni ile meslek liselerinin tamamı çok büyük bir yıkım 

yaşamıştır.

AK Parti’nin 2001 yılında başlayan ve bugünlere 

ulaşan iktidarı, doksanlı yıllarda devam eden 12 Eylül 

etkisini mahiyet olarak değiştiren bir süreci berabe-

rinde getirdi. Ancak mahiyetteki bu değişiklik iktida-

rın eğitim icraatlarına temel olan referans ve felsefeyi 

değiştirmedi. Yani Batı Amerika ve Avrupa bu işi nasıl 

yapıyor düşüncesi pedagojik beslenme kültürünün 

kaynaklarında farklı bir referans arayışını engellemiş-

tir. Ayrıca eğitim bürokrasisinin heves ve heyecanları-

nın adeta yapboza döndürdüğü eğitim icraatından 

programlar kadar, ders kitapları, üniversiteye giriş sis-

temleri, öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik gibi eği-

timin öncelikli sorunları da bu durumdan nasibini al-

mıştır.15 Bu dönemin en kayda değer yönlerinden bi-

rincisi kesintisiz sekiz yıllık eğitimden vazgeçilmesi, 

ikincisi meslek liselerine uygulanan katsayı adaletsiz-

liğinin sona erdirilmesi, üçüncüsü öğretmen ve ders-

lik sayısındaki büyük artış, okullardaki teknolojik alt-

yapının artırılması, ders kitaplarının öğrenciye ücret-

siz dağıtımı olmuştur.

Netice itibari ile yirmi milyona yakın örgün eğitime 

dâhil öğrencisi ve bir milyonun üzerinde eğitimci kad-

rosu ile yüz binleri aşan yan hizmet personeline sahip 

olan bir eğitim kurumuna sahip olan Türkiye’nin eği-

tim sisteminin sorunları mutlaka olacaktır. Bu sorun-

lar dün de vardı, bugün de var, yarınlarda da olacak-

tır. Türkiye’de sıfır sorunsuz bir eğitim sitemi ummak, 

bir bakıma ihtiyaç duyulan çözümlerin yaşanan so-

runların içinde gizli olduğunu hesaba katmamaktan 

gelir. Aslına bakılırsa eğitim alanında her zaman yeni-

lenme ve daha ileri doğru yürümek, karşılaşılan so-

runların içindeki mevcut çözümleri bulmakta saklıdır. 

Yani ilk önce yapılması gereken sorunların tespitidir. 

Sorunlar tespit edildikten sonra ise hiçbir sorunun 

üzerini kapatmadan çözüm için cesaret ve kararlı bir 

şekilde üzerine gidilmesidir.

SONUÇ OLARAK

Türk Eğitim Tarihi’nde bugün gelinen noktada 

önümüzde iki seçenek vardır. Birinci seçenek, bu fay-

dasız, sıkıntılı eğitim sistemini bir takım şekli değişik-

liklerle (rötuşlarla) devam ettirmektir. Böylece lise ve 

üniversiteler, yüzlerce sayfalık ezber karşılığında öğ-

rencilere diploma veren, uluslararası rekabete kapa-

lı, niteliksiz seri üretim yapan, kendi insan kaynakla-

rımızı heder eden itibarlı kurumlar olmaya devam 

edeceklerdir. İkincisi ve zor olanı dünyadaki başarılı 

eğitim sistemlerinden ciddi bir şekilde istifade ede-

rek üretimci, faydalı, kazançlı, zor fakat zevkli bir eği-

tim sistemi ikame etmektir.16 Bu kapsamda kanaati-

mize göre eğitim sisteminin sağlıklı işleyişi için çizi-

lecek olan ana çerçevenin en önemli konu başlıkları-

nı; eğitim ve öğretim sürecinde bilgi kavramına nasıl 

bir anlam yükleneceği, öğretmenin yetiştirilmesi ve 

gelişimini sağlayacak sistemin nasıl olacağı, müfre-

datın çağımızın şartlarına uygun olarak nasıl güncel-

leneceği, eğitimin ana mekânı olan okulların mahi-

yeti ve buraları sevk ve idare edecek yöneticilerin 

nasıl belirleneceği, çürümeye yüz tutmuş ahlaki de-

ğerlerin nasıl bir metot ile öğrenciye verileceği, bir 

yandan teknoloji üretimi noktasında eğitim sistemi-

nin bu sürece nasıl katkı vereceği diğer yandan ise 

teknolojik unsurları eğitim ve öğretimin işleyişinde 

en verimli olarak nasıl kullanabileceği oluşturmalıdır.

Nasıl bir bilgi tasavvuru hayata geçirilmelidir?

Eğitim sisteminde bilgiye bakış açısı sağlam bir 

zemine oturtulmalıdır. Bilginin kendisi “amaç” haline 

getirilmemeli, bilakis bilgi hayatı kaliteli kılmak ve ni-

telikli hale getirmek, yeni bilgiler üretmek ve belirli 

hedeflere ulaşmak için kullanılan bir “araç” olarak gö-

rülmelidir. Ancak o zaman öğrencilere verilen bilgi 

üretime, kaliteye, niteliğe dönüşebilir ve böylece öğ-

rencide eleştirel yaklaşımın ve muhakeme kabiliyeti-

nin gelişmesinin önünü tıkayan, öğrenciye sadece 

ham bilgi üretmeyi öğreten fakat bilgiyi faydaya dö-

nüştüremeyen ezberci eğitim anlayışından kurtul-

muş olunacaktır.

Nasıl bir öğretmen modeli esas alınmalıdır?

Sürekli öğrenen, kendini geliştiren, yenileyen, iş-

birliğine ve paylaşıma açık “öğretmen liderler” öğren-

ciyi etkiler, topluma katılır, meslektaşını motive eder, 

risk ve sorumluluk alır. Öğretmen liderlerin yetişeceği 

eğitim ikliminin oluştuğu müesseselerin hayata geçi-

rilmesi elzemdir.

Nasıl bir müfredat değişimine gidilmelidir?

Günü kurtarmaya yönelik stratejik perspektiften 

uzak hamleleri içeren değişim girişimlerinden ziyade, 

kadim medeniyet tasavvurumuz çerçevesindeki tari-

hi tecrübelerimizi ve irfâni birikimimizi müfredatımı-

zın ana düşüncesine yerleştirerek, toplumun tüm ke-

simlerini kapsayan, onların taleplerini dikkate alan bir 

“müfredat reformu” yapılmalıdır. Yani artık "ideolojik 

müfredattan" arınıp, tamamen "pedagojik müfreda-

ta" geçilmelidir.

Nasıl bir okul modeli esas alınmalıdır?

Okul, öğrencinin kendine ve hayata dair merak 

içinde olduğu ve bu merakına neden, niçin ve nasıl so-

ruları ile cevaplar aramaya çalıştığı mekânlar olmalı-

dır. Okul, öğretmenlerin kendi mesleki gelişimlerini ve 

değişimlerini içinde yaşayarak sağladıkları, yetişen ne-

sillere rehberlik yaptıkları mekânlar olmalıdır. Okul, yö-

neticilerin kendilerini birer lider olarak gördüğü ve bir 

memleketin istikbalinin kurtarılacağı ana mekânlar-

dan biri olmalıdır.

Nasıl bir ahlaki eğitim verilmelidir?

Kendi özgün bakış açımızı dikkate alarak, sorunla-

rımıza sistemli bir pedagojik perspektifle bakarak, in-

sanımızın yaşamını dönüştürüp, toplumu şekillendi-

rerek yeni bir ahlak düzeninin inşa edilmesi lazımdır. 

Diğer bir ifadeyle başka medeniyet değerlerinin 

ürünü olan ahlaki öğretilerin evrensel olan içeriklerini 

de dikkate almakla birlikte, kadim medeniyet değer-

lerimizin ürünü olan ahlaki değerleri merkeze alarak 

beslenen bir "ahlaki insan" modelini, eğitim sistemi-

mizin gündemine almalıyız.

Nasıl bir zihni değişimle eğitim ve teknoloji üreti-

mi bütünleştirilmelidir?

Dünyadaki sekülerizm anlayışından ülkemiz de na-

sibini almış, maalesef ki yetişen nesillerimize eğitim 

sistemimiz madde dünyasının ancak manayla maya-

landığını, toprağın vatan, bireyin insan ve kumaş par-

çasının bayrak haline geldiği bilincini yeteri derecede 

verememiştir. Evet, milletini ve vatanını seven aydın-

larımızın bugün yapması gerekeni Erol Güngör mo-

dernleştirmeyi, “milli kültür temeline dayayarak içti-

mai, iktisadi ve idari yapıyı ilim ve teknoloji ile kuv-

vetlendirme gayretidir” diyerek yıllar önce ifade et-

miştir. Bir an önce yitik malımız olan bilgiyi üretmek 

için harekete geçirilecek mekanizmalar kurulmalı ve 

işler hale getirilmelidir.

Bugün artık medeniyetlerin buluştuğu bir coğraf-

yada bin yıla yakındır hüküm süren ve Osmanlı Dev-

leti'nin medeniyet mirasına sahip Türk milletinin, bu 

tarihi arka planıyla örtüşen “gelecek tasavvurunu” 

inşa etmek ile mükellef Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 

bu hedefi gelecek nesillere aşılama ve taşıma adına 

Milli Eğitim sisteminde köklü bir zihniyet değişimi ile 

"eğitim reformuna" gitmelidir.
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eğitime yerli yersiz yaptığı müdahaleler de zaten rayı-

na bir türlü oturmayan eğitim sisteminde derin yara-

lar açmıştır. Örneğin 1960 İhtilali ile 1980 İhtilali ara-

sında tam 25 Milli Eğitim Bakanı Türkiye’de eğitim sis-

temine bakanlık yapmıştır. 1980 İhtilalinin eğitim ala-

nındaki en göze çarpan icraatı Türk yükseköğretim 

alanına yönelik olmuştur ve Yükseköğretim Kurumu 

(YÖK) kurulmuştur. 28 Şubat ikliminde ise imam 

hatip liselerinin önünün kesilmesi için kesintisiz sekiz 

yıllık eğitime geçilme kararı alınmış, bu kararla birlikte 

meslek liselerine uygulanan katsayı adaletsizliği ne-

deni ile meslek liselerinin tamamı çok büyük bir yıkım 

yaşamıştır.

AK Parti’nin 2001 yılında başlayan ve bugünlere 

ulaşan iktidarı, doksanlı yıllarda devam eden 12 Eylül 

etkisini mahiyet olarak değiştiren bir süreci berabe-

rinde getirdi. Ancak mahiyetteki bu değişiklik iktida-

rın eğitim icraatlarına temel olan referans ve felsefeyi 

değiştirmedi. Yani Batı Amerika ve Avrupa bu işi nasıl 

yapıyor düşüncesi pedagojik beslenme kültürünün 

kaynaklarında farklı bir referans arayışını engellemiş-

tir. Ayrıca eğitim bürokrasisinin heves ve heyecanları-

nın adeta yapboza döndürdüğü eğitim icraatından 

programlar kadar, ders kitapları, üniversiteye giriş sis-

temleri, öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik gibi eği-

timin öncelikli sorunları da bu durumdan nasibini al-

mıştır.15 Bu dönemin en kayda değer yönlerinden bi-

rincisi kesintisiz sekiz yıllık eğitimden vazgeçilmesi, 

ikincisi meslek liselerine uygulanan katsayı adaletsiz-

liğinin sona erdirilmesi, üçüncüsü öğretmen ve ders-

lik sayısındaki büyük artış, okullardaki teknolojik alt-

yapının artırılması, ders kitaplarının öğrenciye ücret-

siz dağıtımı olmuştur.

Netice itibari ile yirmi milyona yakın örgün eğitime 

dâhil öğrencisi ve bir milyonun üzerinde eğitimci kad-

rosu ile yüz binleri aşan yan hizmet personeline sahip 

olan bir eğitim kurumuna sahip olan Türkiye’nin eği-

tim sisteminin sorunları mutlaka olacaktır. Bu sorun-

lar dün de vardı, bugün de var, yarınlarda da olacak-

tır. Türkiye’de sıfır sorunsuz bir eğitim sitemi ummak, 

bir bakıma ihtiyaç duyulan çözümlerin yaşanan so-

runların içinde gizli olduğunu hesaba katmamaktan 

gelir. Aslına bakılırsa eğitim alanında her zaman yeni-

lenme ve daha ileri doğru yürümek, karşılaşılan so-

runların içindeki mevcut çözümleri bulmakta saklıdır. 

Yani ilk önce yapılması gereken sorunların tespitidir. 

Sorunlar tespit edildikten sonra ise hiçbir sorunun 

üzerini kapatmadan çözüm için cesaret ve kararlı bir 

şekilde üzerine gidilmesidir.

SONUÇ OLARAK

Türk Eğitim Tarihi’nde bugün gelinen noktada 

önümüzde iki seçenek vardır. Birinci seçenek, bu fay-

dasız, sıkıntılı eğitim sistemini bir takım şekli değişik-

liklerle (rötuşlarla) devam ettirmektir. Böylece lise ve 

üniversiteler, yüzlerce sayfalık ezber karşılığında öğ-

rencilere diploma veren, uluslararası rekabete kapa-

lı, niteliksiz seri üretim yapan, kendi insan kaynakla-

rımızı heder eden itibarlı kurumlar olmaya devam 

edeceklerdir. İkincisi ve zor olanı dünyadaki başarılı 

eğitim sistemlerinden ciddi bir şekilde istifade ede-

rek üretimci, faydalı, kazançlı, zor fakat zevkli bir eği-

tim sistemi ikame etmektir.16 Bu kapsamda kanaati-

mize göre eğitim sisteminin sağlıklı işleyişi için çizi-

lecek olan ana çerçevenin en önemli konu başlıkları-

nı; eğitim ve öğretim sürecinde bilgi kavramına nasıl 

bir anlam yükleneceği, öğretmenin yetiştirilmesi ve 

gelişimini sağlayacak sistemin nasıl olacağı, müfre-

datın çağımızın şartlarına uygun olarak nasıl güncel-

leneceği, eğitimin ana mekânı olan okulların mahi-

yeti ve buraları sevk ve idare edecek yöneticilerin 

nasıl belirleneceği, çürümeye yüz tutmuş ahlaki de-

ğerlerin nasıl bir metot ile öğrenciye verileceği, bir 

yandan teknoloji üretimi noktasında eğitim sistemi-

nin bu sürece nasıl katkı vereceği diğer yandan ise 

teknolojik unsurları eğitim ve öğretimin işleyişinde 

en verimli olarak nasıl kullanabileceği oluşturmalıdır.

Nasıl bir bilgi tasavvuru hayata geçirilmelidir?

Eğitim sisteminde bilgiye bakış açısı sağlam bir 

zemine oturtulmalıdır. Bilginin kendisi “amaç” haline 

getirilmemeli, bilakis bilgi hayatı kaliteli kılmak ve ni-

telikli hale getirmek, yeni bilgiler üretmek ve belirli 

hedeflere ulaşmak için kullanılan bir “araç” olarak gö-

rülmelidir. Ancak o zaman öğrencilere verilen bilgi 

üretime, kaliteye, niteliğe dönüşebilir ve böylece öğ-

rencide eleştirel yaklaşımın ve muhakeme kabiliyeti-

nin gelişmesinin önünü tıkayan, öğrenciye sadece 

ham bilgi üretmeyi öğreten fakat bilgiyi faydaya dö-

nüştüremeyen ezberci eğitim anlayışından kurtul-

muş olunacaktır.

Nasıl bir öğretmen modeli esas alınmalıdır?

Sürekli öğrenen, kendini geliştiren, yenileyen, iş-

birliğine ve paylaşıma açık “öğretmen liderler” öğren-

ciyi etkiler, topluma katılır, meslektaşını motive eder, 

risk ve sorumluluk alır. Öğretmen liderlerin yetişeceği 

eğitim ikliminin oluştuğu müesseselerin hayata geçi-

rilmesi elzemdir.

Nasıl bir müfredat değişimine gidilmelidir?

Günü kurtarmaya yönelik stratejik perspektiften 

uzak hamleleri içeren değişim girişimlerinden ziyade, 

kadim medeniyet tasavvurumuz çerçevesindeki tari-

hi tecrübelerimizi ve irfâni birikimimizi müfredatımı-

zın ana düşüncesine yerleştirerek, toplumun tüm ke-

simlerini kapsayan, onların taleplerini dikkate alan bir 

“müfredat reformu” yapılmalıdır. Yani artık "ideolojik 

müfredattan" arınıp, tamamen "pedagojik müfreda-

ta" geçilmelidir.

Nasıl bir okul modeli esas alınmalıdır?

Okul, öğrencinin kendine ve hayata dair merak 

içinde olduğu ve bu merakına neden, niçin ve nasıl so-

ruları ile cevaplar aramaya çalıştığı mekânlar olmalı-

dır. Okul, öğretmenlerin kendi mesleki gelişimlerini ve 

değişimlerini içinde yaşayarak sağladıkları, yetişen ne-

sillere rehberlik yaptıkları mekânlar olmalıdır. Okul, yö-

neticilerin kendilerini birer lider olarak gördüğü ve bir 

memleketin istikbalinin kurtarılacağı ana mekânlar-

dan biri olmalıdır.

Nasıl bir ahlaki eğitim verilmelidir?

Kendi özgün bakış açımızı dikkate alarak, sorunla-

rımıza sistemli bir pedagojik perspektifle bakarak, in-

sanımızın yaşamını dönüştürüp, toplumu şekillendi-

rerek yeni bir ahlak düzeninin inşa edilmesi lazımdır. 

Diğer bir ifadeyle başka medeniyet değerlerinin 

ürünü olan ahlaki öğretilerin evrensel olan içeriklerini 

de dikkate almakla birlikte, kadim medeniyet değer-

lerimizin ürünü olan ahlaki değerleri merkeze alarak 

beslenen bir "ahlaki insan" modelini, eğitim sistemi-

mizin gündemine almalıyız.

Nasıl bir zihni değişimle eğitim ve teknoloji üreti-

mi bütünleştirilmelidir?

Dünyadaki sekülerizm anlayışından ülkemiz de na-

sibini almış, maalesef ki yetişen nesillerimize eğitim 

sistemimiz madde dünyasının ancak manayla maya-

landığını, toprağın vatan, bireyin insan ve kumaş par-

çasının bayrak haline geldiği bilincini yeteri derecede 

verememiştir. Evet, milletini ve vatanını seven aydın-

larımızın bugün yapması gerekeni Erol Güngör mo-

dernleştirmeyi, “milli kültür temeline dayayarak içti-

mai, iktisadi ve idari yapıyı ilim ve teknoloji ile kuv-

vetlendirme gayretidir” diyerek yıllar önce ifade et-

miştir. Bir an önce yitik malımız olan bilgiyi üretmek 

için harekete geçirilecek mekanizmalar kurulmalı ve 

işler hale getirilmelidir.

Bugün artık medeniyetlerin buluştuğu bir coğraf-

yada bin yıla yakındır hüküm süren ve Osmanlı Dev-

leti'nin medeniyet mirasına sahip Türk milletinin, bu 

tarihi arka planıyla örtüşen “gelecek tasavvurunu” 

inşa etmek ile mükellef Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 

bu hedefi gelecek nesillere aşılama ve taşıma adına 

Milli Eğitim sisteminde köklü bir zihniyet değişimi ile 

"eğitim reformuna" gitmelidir.
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Ey İslam'ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya! 

Şerefelerinde fethin, Fatih'in şerefi, 

Işıl ışıl yanan muhteşem mabet!..

Neden böyle bomboş, neden böyle bir hoşsun?

Hani minarelerinden göklere yükselen,

Ta maveradan gelen ezanlar?... 

Hani o ilahi devir, ilahi nizamlar?...

Hani nerede? 

Şu muhteşem minberde, 

Binlerce erin baş koyduğu şu temiz yerde, 

Şimdi hangi kirli ayaklar dolaşıyor?...

Ayasofya! Ayasofya!...Seni bu hale koyan kim? 

Seni çırılçıplak soyan kim?!...

Hani nerede? 

Gönüllerden kubbelere, 

Kubbelerden gönüllere 

Gürül gürül akan Kur'an sesleri?... 

Kur'an sesleri dindirilmiş, 

Müslümanlar sindirilmiş!... 

Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin 

İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!...

Fethin, Fatih'in mabedinden kitab-ı mübini, 

Bu ulu dini kaldıran kim? 

Dinimize, imanımıza saldıran kim? 

Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli, 

Kimin elidir?!... 

Söyle Ayasofya, söyle. 

Seni puthane yapan hangi delidir?!...

Elleri kurusun, dilleri kurusun! 

Ayasofya! Ayasofya! Seni bu hale koyan kim? 

Seni çırılçıplak soyan kim?...

Ayasofya, 

Ey muhteşem mabet; 

Gel etme, 

Bizi terk etme!... 

Bizler, Fatih'in torunları, yakında putları devirip, 

Yine seni camiye çevireceğiz...

Dindaşlarımızla, 

Kanlı gözyaşlarımızla, 

Abdest alarak secdelere kapanacağız,

Tekbir ve tehlil sadaları boş kubbelerini yeniden 

dolduracak 

İkinci bir fetih olacak, 

Ezanlar bu fethin ilanını, 

Ozanlar destanını yazacaklar...

Putperest Roma'ya yeni bir mezar kazacaklar, 

sessiz ve öksüz minarelerinden yükselen ezan 

sesleri fezaları yeniden inletecek! Şerefelerin yine 

Allah'ın ve O'nun sevgili peygamberi Hz. 

Muhammed'in aşkına, şerefine ışıl ışıl yanacak; 

bütün cihan Fatih Sultan Mehmed Han dirildi 

sanacak!...

Bu olacak Ayasofya, 

Bu muhakkak olacak... 

İkinci bir fetih, yine bir ba'sü ba'delmevt... 

Bugünler belki yarın, belki yarından da yakındır, 

Ayasofya, belki yarından da yakın!...

Osman Yüksel Serdengeçti

Merhum Osman Yüksel Serdengeçt�’n�n İstanbul’un Feth�’n�n
500. Yılı olan 1953’te Ayasofya hakkındak� meşhur mers�yes�. 

Merhum Serdengeçt� bu yazıdan dolayı ağır cezada �dam �le yargılandı. Hapse g�rd�. Beraat ett�.

KADİM İSTANBUL TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE:

“AYASOFYA-İ KEBİR
CAMİİ ŞERİFİ”

Kadim şehir İstanbul’dan ne zaman bahsetsek 

aklımıza Ayasofya, Ayasofya’dan ne zaman bah-

setsek aklımıza İstanbul gelir. İkisini birbirinden 

ayırmak, birini görmezden gelmek imkansızdır. As-

lında bu yaşlı mabedin, İstanbul’un bilinen en eski 

tarihi kadar geçmişi vardır...

İstanbul yedi tepe üzerine kurulu bir şehirdir. 

Bu yedi tepe Doğu Roma İmparatorluğu dönemin-

de de çok daha öncesinde de bilinmekte ve bu te-

pelere sırasına göre önem verilmekte idi. Neydi 

yedi tepeli İstanbul’un önemi? Asırlar boyu Müslü-

manların fethetmek istediği, Peygamberimizin Ha-

dis-i Şerif’inde müjdelediği İstanbul’un bilmediği-

miz, duymadığımız bir yanı, bir özelliği mi vardı?

İstanbul’un birinci tepesi ve Ayasofya:

İstanbul’un yedi tepesinden en önemlisi birinci 

tepesidir. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında 

da en önemli tepeydi, Devlet-i Aliyye zamanında 

da... Bakın İstanbul’un birinci tepesinde neler 

var? Osmanlı döneminde; Ayasofya Camii karşı-

sında Sultanahmet Camii ve meydanı, Topkapı Sa-

rayı. Doğu Roma zamanında ise İmparatorluk Sa-

rayı, Hipodrom, Yerebatan Sarnıcı, Milyon taşı, 

Aya İrini... Bilinen tüm değerli yapılar aslında bi-

linçli olarak Ayasofya etrafına inşa edilmişti. 

Çünkü Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Or-

todoksların en büyük mabedi Ayasofya idi, fetih-

ten sonra ise Osmanlılar bu mabedi İstanbul’un 

Ulu Camii olarak görmüşlerdi.

Serhat ARVAS

“Ve gün gelir alınlar secdeye değer Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’inde...”
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Ayasofya’nın ibadete açılmasını istemeyen ve 

tepki gösterenlerin bahaneleri arasında Ayasof-

ya’nın önceden bir kilise olduğu ve aslına saygı duy-

mamız gerektiği var. Kılıç hakkının ne olduğunu bil-

meyen ve Fatih Sultan Mehmed Han’ın kim olduğu 

hakkında bilgi sahibi olmayanların bahaneleri bit-

mez. Fakat biz yine de bu iddialarına bir cevap ve-

relim. Bugün sütunlarına, duvarlarına, kapılarına 

dokunduğumuz Ayasofya Justinianus’un yaptırdığı 

Ayasofya’dır, henüz Peygamber Efendimiz Hazreti 

Muhammed “sallallahu aleyhi ve sellem” doğma-

dan M.S 532-537 yılları arasında bir kilise olarak 

inşa edilmişti. Fakat bu tepe üzerinde inşa edilen 

ilk mabed, ilk Ayasofya bu yapı değildi. Daha evvel 

2.T heodosios’un inşa ettirdiği bir kilise, ondan 

evvel Konstantin’in oğlu Konstantios’un yaptırdığı 

bir mâbed... Hıristiyanlıktan evvel ise aynı tepede 

bir pagan tapınağı… Peki çok daha öncesinde? Gü-

neşe ve ateşe tapanların bir tapınağı... Tevrat ve 

Zebur okunan bir mabed... Geçmiş peygamberler-

den birinin dinine mensup insanların bulunduğu bil-

gisi de var... Ulaşabildiğimiz en eski bilgi ise bize 

aynı zamanda İstanbul’un da ilk kurucusuna ve ilk 

tepede, ilk mabedi inşa ettiren kişiye götürmekte; 

Hazreti Süleyman “aleyhissellam”a...

Peki bu bilgi tarihten bizlere ulaşan bir nakil 

mi? Kulaktan dolma bir bilgi mi? Hikaye mi yoksa 

rivayet mi? Kaynaklarıyla cevaplayalım;

İbn-i Battuta: Bu kilisenin ancak dışını anlata-

cağım. İçini bilmiyorum. Halk oraya Ayasofya der. 

Bu yapıyı Süleyman Peygamber’in teyze oğlu Asaf 

bin Barhiya yaptırmış söylentiye göre. (İbn-i Bat-

tuta Konstantiniyye seyahatinde Ayasofya’nın 

önüne İmparator’un babası ile birlikte gelmiş 

fakat içine girmemiştir.)

Gelibolulu Mustafa Âli Efendi: Bu mukadde-

mâttan maksûd, İstanbul şehrinin resm-i kadîmi 

beyânıdır ki, Hazreti Süleyman Nebî Aleyhisselam 

zamanından sonra fi’le gelen ma’mureliği ve ha-

rabesi bazı kütüb-ü tevârihte yazılmıştır.

Hadîdî: Direkler ferş’ü ya divâr-zârı, Garâyib-

den Süleymân yadigârı.

Evliya Çelebi: İstanbul toprağına gelip şimdi 

Hünkâr bahçesi olan Sarayburnu adlı yere gelip 

orada Süleyman otağını kurup konakladı. Bir gece 

uyuyup suyu ve havasından hoşlanınca o yerde 

büyük bir saray ve türlü türlü dinlenme yerleri 

yaptı ki dillere destan olup dünya durdukça mamur 

ve bakımlı ola diye İstanbul toprağı için hayır dua 

etti. (Evliya Çelebi İstanbul’un ikinci kurucusunun 

Hazreti Süleyman “aleyhisselam”ın oğlu Melik 

Rac’im olduğunu yazar ve babasının yapıları üzeri-

ne daha nice yapılar ekleyerek şehrin imarına 

devam ettiğini belirtir. Üçüncü kurucusunun ismini 

ise Madyan oğlu Yanko olarak verir, bu isim İstan-

bul’un tarihi ile ilgili başka kaynaklarda da karşımı-

za çıkmaktadır.)

Anonim Osmanlı Tarihi: Andan sonra Süleyman 

Nebî yaptırdığı köşkleri yıktırıp onda olan acayip ve 

garayip mermer direkleri eksikleri kadar getirip 

Ayasofya’yı yaptılar. Ve dahi Nûh Peygamber’in 

aleyhisselam gemisi tahtasından Süleyman Nebi 

Beytü’l Mukaddes’te ve Aydıncık’ta yaptırdığı köşk-

lere kapı yaptırmış idi. O kapıları getirdiler. Şimdiki 

halde dârü’l-İslam olunca mihrâba karşı olan kapı-

lar Nûh Peygamber’in gemisi tahtasıdır derler.

Görüldüğü üzere birbirinden bağımsız birçok 

kaynakta benzer bilgiler verilmektedir. Bu bilgileri 

destekleyen diğer bir değerli bilgi ise; Fatih Sultan 

Mehmed Han’ın Ayasofya’nın içine ilk girdiği gün 

“Süleyman makamı” diye bilinen bir makamda iki 

rekat şükür namazı kılmasıdır.

Ayasofya’nın kilise olmasını, kilise kalmasını is-

teyenler ecdadımızı bu topraklarda işgalci göster-

mek isteyen insanlardır. Fetih ile işgal arasındaki 

farkı bilmeyenler İstanbul gibi daha evvel fethedi-

len birçok şehrin de bizim olmadığını iddia edip, 

sanki anadolu topraklarında yabancıymışız veya iş-

galciymişiz izlenimi vererek katolik dünyanın haçlı 

hayallerine, ortodoks dünyanın İstanbul hayalleri-

ne bilerek veya bilmeyerek yardımcı olmaktadırlar. 

İşgal örneği görmek isteyen tarihte “Dördüncü 

Haçlı Seferi”ne, fetih görmek isteyen Fatih Sultan 

Mehmed Han’ın İstanbul’un fethine bir bakmalı. Ka-

toliklerin İstanbul’u işgali ve yağmalaması tam 57 

sene sürmüştü. (1204-1261) Fatih Sultan Meh-

med Han ise bırakın yılları ayları, üç gün olan ga-

nimet hakkını bile İstanbul için bir güne düşürmüş 

ve gayrimüslim halka adaletle hükmetmişti.

İşte fark... Hangisi işgal? Hangisi fetih?

Fatih Sultan Mehmed Han Ayasofya mozaikle-

rini açık mı bıraktı?

Bugün tartışılan diğer önemli hadise Ayasofya 

mozaiklerinin kapatılıp kapatılmadığı hususudur. 

Müslümanlar asırlar boyunca tasvirlerin altında mı 

namaz kıldılar? Bu konudaki tartışmalar kaynak-

lardan faydalanmadıkça ve okuma yapmadıkça bi-

tecek gibi görünmüyor. Şimdi bu konuda yazılan 

kaynaklardan birkaçına bir göz atalım:

Ahmed Muhtar Paşa: Haçlar dışarı çıkarılıp 

mâbet birçok resimlerden, hıristiyanlar arasında 

mukaddes sayılan şeylerden, kısacası yerlilerin ta-

pındıkları her şeyden temizlendi. Padişah okudu-

ğu Latince Farsça yazılmış tarih kitaplarından hak-

larında bir fikir edinmiş olduğu kemerlerin süsle-

melerini, tablolarını (resimlerini) teşkil eden renkli 

camdan (sırçadan) mozaiklerin kesilmesine ve çı-

karılmasına müsaade etmedi, fakat bunlardan ol-

duğu gibi kalması İslamiyet bakımından hoş ol-

mayanların gözden kaybolmak üzere ince kireç ta-

bakası (badana) ile kapatılmalarını emretti.

İtalyan ve Rumların rivayetine göre Padişah 

hazretleri bu mozaiklerin sökülmesi teşebbüsün-

de bulunan mimarlara hitaben: “Durunuz! Bu mo-

zaik resimleri günaha sebep olmamaları için bir 

kireç tabakasıyla örtmekle yetininiz” dedi.

Solakzâde: Cuma namazından önce mihrab, 

minber ve mahfil hazırlandığını, duvarlarda bulu-

nan tasvirlerin kaldırıldığını, Cuma hutbesini Ak-

şemseddin’in irat ettiğini ve imameti de yine bu 

zatın yaptığını belirtir.

Alphonse de Lamartine: "Haçlar devrildi,aziz 

ve azizelere ait tasvirler dışarı çıkarıldı.

Fatih’in mimarları, gözü önünde kubbedeki 

renkli mozaikleri sökmeye başladılar.Padişah:

“Durun!Mozaiklerin üzerini alçıyla örtün 

ki,müminler rahatsız olmasın! Fakat bu şaheseri 

parçalamayın”

Dr. Selahattin Tansel: İlk Cuma namazını bura-
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Ayasofya’yı yaptılar. Ve dahi Nûh Peygamber’in 

aleyhisselam gemisi tahtasından Süleyman Nebi 

Beytü’l Mukaddes’te ve Aydıncık’ta yaptırdığı köşk-

lere kapı yaptırmış idi. O kapıları getirdiler. Şimdiki 

halde dârü’l-İslam olunca mihrâba karşı olan kapı-

lar Nûh Peygamber’in gemisi tahtasıdır derler.

Görüldüğü üzere birbirinden bağımsız birçok 

kaynakta benzer bilgiler verilmektedir. Bu bilgileri 

destekleyen diğer bir değerli bilgi ise; Fatih Sultan 

Mehmed Han’ın Ayasofya’nın içine ilk girdiği gün 

“Süleyman makamı” diye bilinen bir makamda iki 

rekat şükür namazı kılmasıdır.

Ayasofya’nın kilise olmasını, kilise kalmasını is-

teyenler ecdadımızı bu topraklarda işgalci göster-

mek isteyen insanlardır. Fetih ile işgal arasındaki 

farkı bilmeyenler İstanbul gibi daha evvel fethedi-

len birçok şehrin de bizim olmadığını iddia edip, 

sanki anadolu topraklarında yabancıymışız veya iş-

galciymişiz izlenimi vererek katolik dünyanın haçlı 

hayallerine, ortodoks dünyanın İstanbul hayalleri-

ne bilerek veya bilmeyerek yardımcı olmaktadırlar. 

İşgal örneği görmek isteyen tarihte “Dördüncü 

Haçlı Seferi”ne, fetih görmek isteyen Fatih Sultan 

Mehmed Han’ın İstanbul’un fethine bir bakmalı. Ka-

toliklerin İstanbul’u işgali ve yağmalaması tam 57 

sene sürmüştü. (1204-1261) Fatih Sultan Meh-

med Han ise bırakın yılları ayları, üç gün olan ga-

nimet hakkını bile İstanbul için bir güne düşürmüş 

ve gayrimüslim halka adaletle hükmetmişti.

İşte fark... Hangisi işgal? Hangisi fetih?

Fatih Sultan Mehmed Han Ayasofya mozaikle-

rini açık mı bıraktı?

Bugün tartışılan diğer önemli hadise Ayasofya 

mozaiklerinin kapatılıp kapatılmadığı hususudur. 

Müslümanlar asırlar boyunca tasvirlerin altında mı 

namaz kıldılar? Bu konudaki tartışmalar kaynak-

lardan faydalanmadıkça ve okuma yapmadıkça bi-

tecek gibi görünmüyor. Şimdi bu konuda yazılan 

kaynaklardan birkaçına bir göz atalım:

Ahmed Muhtar Paşa: Haçlar dışarı çıkarılıp 

mâbet birçok resimlerden, hıristiyanlar arasında 

mukaddes sayılan şeylerden, kısacası yerlilerin ta-

pındıkları her şeyden temizlendi. Padişah okudu-

ğu Latince Farsça yazılmış tarih kitaplarından hak-

larında bir fikir edinmiş olduğu kemerlerin süsle-

melerini, tablolarını (resimlerini) teşkil eden renkli 

camdan (sırçadan) mozaiklerin kesilmesine ve çı-

karılmasına müsaade etmedi, fakat bunlardan ol-

duğu gibi kalması İslamiyet bakımından hoş ol-

mayanların gözden kaybolmak üzere ince kireç ta-

bakası (badana) ile kapatılmalarını emretti.

İtalyan ve Rumların rivayetine göre Padişah 

hazretleri bu mozaiklerin sökülmesi teşebbüsün-

de bulunan mimarlara hitaben: “Durunuz! Bu mo-

zaik resimleri günaha sebep olmamaları için bir 

kireç tabakasıyla örtmekle yetininiz” dedi.

Solakzâde: Cuma namazından önce mihrab, 

minber ve mahfil hazırlandığını, duvarlarda bulu-

nan tasvirlerin kaldırıldığını, Cuma hutbesini Ak-

şemseddin’in irat ettiğini ve imameti de yine bu 

zatın yaptığını belirtir.

Alphonse de Lamartine: "Haçlar devrildi,aziz 

ve azizelere ait tasvirler dışarı çıkarıldı.

Fatih’in mimarları, gözü önünde kubbedeki 

renkli mozaikleri sökmeye başladılar.Padişah:

“Durun!Mozaiklerin üzerini alçıyla örtün 

ki,müminler rahatsız olmasın! Fakat bu şaheseri 

parçalamayın”

Dr. Selahattin Tansel: İlk Cuma namazını bura-
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da kılmak isteğinde bulunan Fatih üç gün içinde bi-

nada yapılması lazım gelen mihrap, minber gibi 

şeylerle hristiyanlığa ait olup ta İslamda hoş görül-

meyen şeylerin de ortadan kaldırılmasını istemişti.

Sabine Schlüter: Ancak yapı camii olarak kulla-

nıldığından, figürlü tasvirlerin açıkta bırakılması 

söz konusu olamaz. (Abdülmecid Han dönemi)

Kaynakların büyük bir kısmı bize mozaiklerin ka-

zınmadığını fakat namaz kılınan mekan içinde ol-

duklarından, İslami hassasiyete uyularak yüzleri-

nin sıvayla kapatıldığını aktarıyor. Kimileri mozaik-

lerin sıvayla kapatılması işlemini Sultan Abdülme-

cid Han’ın yaptırdığını, öncesinde açık olduğunu 

iddia etseler de Fossati kardeşlerin çalışmalarına 

bakıldığında restorasyon sırasında mozaiklerin 

önce yüzlerinin açıldığını, restorasyon sonrasında 

ise sultanın emriyle tekrar kapatıldığını görüyoruz. 

Demek Sultan Abdülmecid Han döneminden evvel 

de mozaiklerin yüzleri sıvayla kapalı idi. Ardından 

Sultan Abdülaziz Han’ın 15 yıl süren saltanat döne-

minde, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın 33 yıl 

süren saltanat döneminde, Sultan Mehmed Reşad 

Han’ın 9 yıl süren saltanat yıllarında, Sultan Vah-

dettin Han’ın döneminde ve Cumhuriyetin ilk 9-10 

senesinde mozaiklerin üzeri tamamen sıvalıydı. 

Daha sonra, 1932 yılında başlatılan “Bizans Araş-

tırmaları Enstitüsü”nün Bizanslaştırma çabaları es-

nasında mozaiklerin tamamı açılmıştı ve günümü-

ze de bu şekilde ulaşmış oldu. Yukarıda verdiğimiz 

kaynaklarla bu bilgilerin örtüştüğünü görmek ise 

soru işaretlerini çözmüş oluyor. Daha önceki asır-

larda sıvaların eskimesi, yenilenmesi işlemleri pek 

tabii yapılmıştı. O devirlerde İstanbul’da bulunan 

iki üç gayrimüslimin Ayasofya tablolarını kaynak 

gösterip Müslümanların mozaikler, tasvirler altında 

namaz kıldıklarını düşünmek çok yanlıştır.

İbadet edilen bir camii nasıl müzeye dö-

nüştürüldü?

Kanunlara göre; “Vakfedilen herhangi bir 

mekan, vakfedildiğinin dışında başka bir amaç için 

kullanılamaz” Örneğin; siz bir arsa aldınız, o arsaya 

bir eğitim kurumu yaptırdınız, vefatınızdan sonra o 

eğitim kurumunun devam etmesi için vakfettiniz. 

Aradan yarım asır geçti, birileri gelip içerisini bir 

sanat galerisine çevirdi, kapısına gişe koyup bilet 

kesmeye başladılar. Sizin torunlarınız, yakınlarınız 

bile parayla girmeye başladılar. Bir eğitim kuru-

munu örnek verdik. Benzer hadise asırlardır içeri-

sinde alınların secdeye değdiği bir caminin başına 

geldi. Müze mi? İçerisinde kilise döneminden 

kalan mozaikler sergilenince mekan müze mi olu-

yor? Maksatları Osmanlı’nın hafızalarda kalan anı-

larını, ayakta kalan eserlerini ve İslami olan her ne 

varsa tersine çevirmekti. Ayasofya Camisini mü-

zeye dönüştüren kurumun adının “Bizans Araştır-

maları Enstitüsü” olması çok manidar değil mi? As-

lında hukuken hiçbir zaman müze değildi. Vakıflar 

Kanunu’nun 3,6,16 ve 30. maddesine, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10. ve 

11/2. maddesine ve Türk Medeni Kanunu’nun 

683. maddesine göre Ayasofya’nın Müze olarak 

kullanımı kanunlara aykırı idi. Ayrıca eserin kamu-

laştırılması ve başka kurum tarafından satın alın-

ması da yasal değildir.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfiyesin-

de bedduası var mı?

Ayasofya Camii gündeme geldiğinde haliyle, 

Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfiyesi de konuşu-

lur. Çok uzun olan vakfiyenin beddua kısmı birçok 

kişi tarafından bilinir ve sık sık paylaşılır.

“Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların la’neti 

üzerlerine olsun. Ebediyyen cehennemde kalsın-

lar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara 

ebeddiyyen merhamet olunmasın...”

Kim için söylenmiştir? “İşte efendim kim ka-

pattıysa onun için” diyorlar. Diğer yandan vakfiye-

ye göz gezdirirken daha evvel yazılan bir kısım gö-

zümden kaçmadı:

“Allah’ın yarattıklarından Allah’a ve O’nun 

rü’yetine iman eden, ahirete ve onun heybetine 

inanan hiçbir kimse için, sultan olsun melik olsun 

bey olsun, şevket ve kudret sahibi biri olsun, 

hâkim veya mütegallib (zâlim ve diktatör) olsun, 

özellikle zâlim ve diktatör idareciler tarafından 

tayin olunan, fâsid bir tahakküm ve bâtıl bir nezâ-

ret ile vakıflara nâzır ve mütevelli olsun ve kısaca in-

sanlardan hiçbir kimse için, BU VAKIFLARI 

EKSİLTMEK, BOZMAK, DEĞİŞTİRMEK, TAĞYİR VE 

TEBDİL EYLEMEK, VAKFI İHMAL EDİP KENDİ 

HALİNE BIRAKMAK VE FONKSİYONLARINI ORTA-

DAN KALDIRMAK, ASLA HELAL DEĞİLDİR.”

Ayrıca vakfiye sadece Ayasofya Camii’den iba-

ret değildir. Onun vakfettiği eserlere bugün sahip 

çıkmamak, yani vakfiyeye aykırı tutum sergileme-

ye devam etmek bedduaya hedef olmaktır.

İstanbul’un Fatihi Sultan Mehmed Han’dır, Aya-

sofya Camii ise Kılıç Hakkı’dır. Devlet-i Aliyye Aya-

sofya’yı İstanbul’un Ulu Camii olarak görmüştür.

Osmanlı’nın Ayasofya’ya verdiği değer

Ayasofya’nın içinde bulunan vaaz kürsüsü çok 

önemlidir... Burada vaaz vermek ve buraya atan-

mak çok basit değildi. Bazı kural ve kaideler vardı. 

Atanacak kişinin, ilk olarak önemli bir tekkede şeyh 

olması gerekliydi. Daha sonra sırasıyla; bir Sadra-

zam camisinde vaaz vermesi, sonra bir Şehzade 

camisi, sonra bir Valide Sultan camisi, ardından 

da bir Sultan camisinde görev yapmış olması ge-

rekiyordu. Tüm bunların ardından ise ancak, Şey-

hülislam’ın atamasıyla burada görev yapabilir, 

vaaz verebilirdi. Yani İstanbul’da terfilerin en üst 

kademesi Ayasofya Kürsü Şeyhliği idi.

Önem sırasında ilk sırada Ayasofya gelirdi. En 

alt kademe cami görevlileri dahi diğer bütün ca-

milerde görev yapanlardan daha yüksek maaş al-

maktaydılar.

Cuma günleri kalabalık cemaate namazdan 

sonra vaaz edilmesi Osmanlılar’da bir gelenek 

olup bu konuda bir silsile teşekkül etmişti. “Katar 

şeyhliği” adı verilen bu silsilenin son kademesi 

Ayasofya kürsü şeyhliği idi. Bu görevi yapanlar 

aynı zamanda birer tekke şeyhi olduklarından bu 

isimle anılırlardı. Müstakimzâde Süleyman Sâded-

din Efendi, "Ayasofya-i Kebîr’e Şeyh Olanlar" adlı 

risâlesinde, XVII. yüzyıl başlarında ilk defa bu gö-

reve tayin edilen Şeyh Mehmed Hamîdî’den baş-
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da kılmak isteğinde bulunan Fatih üç gün içinde bi-

nada yapılması lazım gelen mihrap, minber gibi 

şeylerle hristiyanlığa ait olup ta İslamda hoş görül-

meyen şeylerin de ortadan kaldırılmasını istemişti.

Sabine Schlüter: Ancak yapı camii olarak kulla-

nıldığından, figürlü tasvirlerin açıkta bırakılması 

söz konusu olamaz. (Abdülmecid Han dönemi)

Kaynakların büyük bir kısmı bize mozaiklerin ka-

zınmadığını fakat namaz kılınan mekan içinde ol-

duklarından, İslami hassasiyete uyularak yüzleri-

nin sıvayla kapatıldığını aktarıyor. Kimileri mozaik-

lerin sıvayla kapatılması işlemini Sultan Abdülme-

cid Han’ın yaptırdığını, öncesinde açık olduğunu 

iddia etseler de Fossati kardeşlerin çalışmalarına 

bakıldığında restorasyon sırasında mozaiklerin 

önce yüzlerinin açıldığını, restorasyon sonrasında 

ise sultanın emriyle tekrar kapatıldığını görüyoruz. 

Demek Sultan Abdülmecid Han döneminden evvel 

de mozaiklerin yüzleri sıvayla kapalı idi. Ardından 

Sultan Abdülaziz Han’ın 15 yıl süren saltanat döne-

minde, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın 33 yıl 

süren saltanat döneminde, Sultan Mehmed Reşad 

Han’ın 9 yıl süren saltanat yıllarında, Sultan Vah-

dettin Han’ın döneminde ve Cumhuriyetin ilk 9-10 

senesinde mozaiklerin üzeri tamamen sıvalıydı. 

Daha sonra, 1932 yılında başlatılan “Bizans Araş-

tırmaları Enstitüsü”nün Bizanslaştırma çabaları es-

nasında mozaiklerin tamamı açılmıştı ve günümü-

ze de bu şekilde ulaşmış oldu. Yukarıda verdiğimiz 

kaynaklarla bu bilgilerin örtüştüğünü görmek ise 

soru işaretlerini çözmüş oluyor. Daha önceki asır-

larda sıvaların eskimesi, yenilenmesi işlemleri pek 

tabii yapılmıştı. O devirlerde İstanbul’da bulunan 

iki üç gayrimüslimin Ayasofya tablolarını kaynak 

gösterip Müslümanların mozaikler, tasvirler altında 

namaz kıldıklarını düşünmek çok yanlıştır.

İbadet edilen bir camii nasıl müzeye dö-

nüştürüldü?

Kanunlara göre; “Vakfedilen herhangi bir 

mekan, vakfedildiğinin dışında başka bir amaç için 

kullanılamaz” Örneğin; siz bir arsa aldınız, o arsaya 

bir eğitim kurumu yaptırdınız, vefatınızdan sonra o 

eğitim kurumunun devam etmesi için vakfettiniz. 

Aradan yarım asır geçti, birileri gelip içerisini bir 

sanat galerisine çevirdi, kapısına gişe koyup bilet 

kesmeye başladılar. Sizin torunlarınız, yakınlarınız 

bile parayla girmeye başladılar. Bir eğitim kuru-

munu örnek verdik. Benzer hadise asırlardır içeri-

sinde alınların secdeye değdiği bir caminin başına 

geldi. Müze mi? İçerisinde kilise döneminden 

kalan mozaikler sergilenince mekan müze mi olu-

yor? Maksatları Osmanlı’nın hafızalarda kalan anı-

larını, ayakta kalan eserlerini ve İslami olan her ne 

varsa tersine çevirmekti. Ayasofya Camisini mü-

zeye dönüştüren kurumun adının “Bizans Araştır-

maları Enstitüsü” olması çok manidar değil mi? As-

lında hukuken hiçbir zaman müze değildi. Vakıflar 

Kanunu’nun 3,6,16 ve 30. maddesine, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10. ve 

11/2. maddesine ve Türk Medeni Kanunu’nun 

683. maddesine göre Ayasofya’nın Müze olarak 

kullanımı kanunlara aykırı idi. Ayrıca eserin kamu-

laştırılması ve başka kurum tarafından satın alın-

ması da yasal değildir.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfiyesin-

de bedduası var mı?

Ayasofya Camii gündeme geldiğinde haliyle, 

Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfiyesi de konuşu-

lur. Çok uzun olan vakfiyenin beddua kısmı birçok 

kişi tarafından bilinir ve sık sık paylaşılır.

“Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların la’neti 

üzerlerine olsun. Ebediyyen cehennemde kalsın-

lar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara 

ebeddiyyen merhamet olunmasın...”

Kim için söylenmiştir? “İşte efendim kim ka-

pattıysa onun için” diyorlar. Diğer yandan vakfiye-

ye göz gezdirirken daha evvel yazılan bir kısım gö-

zümden kaçmadı:

“Allah’ın yarattıklarından Allah’a ve O’nun 

rü’yetine iman eden, ahirete ve onun heybetine 

inanan hiçbir kimse için, sultan olsun melik olsun 

bey olsun, şevket ve kudret sahibi biri olsun, 

hâkim veya mütegallib (zâlim ve diktatör) olsun, 

özellikle zâlim ve diktatör idareciler tarafından 

tayin olunan, fâsid bir tahakküm ve bâtıl bir nezâ-

ret ile vakıflara nâzır ve mütevelli olsun ve kısaca in-

sanlardan hiçbir kimse için, BU VAKIFLARI 

EKSİLTMEK, BOZMAK, DEĞİŞTİRMEK, TAĞYİR VE 

TEBDİL EYLEMEK, VAKFI İHMAL EDİP KENDİ 

HALİNE BIRAKMAK VE FONKSİYONLARINI ORTA-

DAN KALDIRMAK, ASLA HELAL DEĞİLDİR.”

Ayrıca vakfiye sadece Ayasofya Camii’den iba-

ret değildir. Onun vakfettiği eserlere bugün sahip 

çıkmamak, yani vakfiyeye aykırı tutum sergileme-

ye devam etmek bedduaya hedef olmaktır.

İstanbul’un Fatihi Sultan Mehmed Han’dır, Aya-

sofya Camii ise Kılıç Hakkı’dır. Devlet-i Aliyye Aya-

sofya’yı İstanbul’un Ulu Camii olarak görmüştür.

Osmanlı’nın Ayasofya’ya verdiği değer

Ayasofya’nın içinde bulunan vaaz kürsüsü çok 

önemlidir... Burada vaaz vermek ve buraya atan-

mak çok basit değildi. Bazı kural ve kaideler vardı. 

Atanacak kişinin, ilk olarak önemli bir tekkede şeyh 

olması gerekliydi. Daha sonra sırasıyla; bir Sadra-

zam camisinde vaaz vermesi, sonra bir Şehzade 

camisi, sonra bir Valide Sultan camisi, ardından 

da bir Sultan camisinde görev yapmış olması ge-

rekiyordu. Tüm bunların ardından ise ancak, Şey-

hülislam’ın atamasıyla burada görev yapabilir, 

vaaz verebilirdi. Yani İstanbul’da terfilerin en üst 

kademesi Ayasofya Kürsü Şeyhliği idi.

Önem sırasında ilk sırada Ayasofya gelirdi. En 

alt kademe cami görevlileri dahi diğer bütün ca-

milerde görev yapanlardan daha yüksek maaş al-

maktaydılar.

Cuma günleri kalabalık cemaate namazdan 

sonra vaaz edilmesi Osmanlılar’da bir gelenek 

olup bu konuda bir silsile teşekkül etmişti. “Katar 

şeyhliği” adı verilen bu silsilenin son kademesi 

Ayasofya kürsü şeyhliği idi. Bu görevi yapanlar 

aynı zamanda birer tekke şeyhi olduklarından bu 

isimle anılırlardı. Müstakimzâde Süleyman Sâded-

din Efendi, "Ayasofya-i Kebîr’e Şeyh Olanlar" adlı 

risâlesinde, XVII. yüzyıl başlarında ilk defa bu gö-

reve tayin edilen Şeyh Mehmed Hamîdî’den baş-
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layarak XVIII. yüzyıl sonlarına kadar Ayasofya 

şeyhliğine tayin edilen on bir âlim şeyhin hayat hi-

kâyesinden bahseder ve bu arada bu görevin özel-

likleri hakkında da yer yer bilgiler verir. (TSMK, 

Emanet Hazinesi, nr. 1719, vr. 289b-293b)

Ayasofya’nın her bir köşesinde Osmanlı’nın izi 

var. Avlusunda beş Osmanlı Sultanı medfun. Sul-

tan İkinci Selim Han, Üçüncü Murad Han, Üçüncü 

Mehmed Han, Sultan Birinci Mustafa Han ve Sul-

tan İbrahim Han Ayasofya avlusunda kendi türbe-

leri içinde yatmaktalar. Yine avluda Sultan Birinci 

Mahmud Han’ın yaptırdığı İstanbul’un en büyük şa-

dırvanı bulunmakta. Yine Sultan Birinci Mahmud 

Han’ın yaptırdığı ve içeriden girilen bir kütüphane 

var. Kaynaklara göre burada beş bin kitap bulun-

maktaydı ve bunların içinde çok değerli eserler 

vardı. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın fetih gani-

meti olarak getirdiği iki büyük şamdan mihrabın iki 

yanında hâlâ durmaktadır.

Müze süresinde çıkış kapısı olarak, günümüzde 

giriş kapısı olarak kullanılan kapının hemen önün-

deki direk üzerinde, İstanbul’un fethini müjdele-

yen Hadis-i Şerif’in taş bir kitabe olarak oraya iş-

lendiğini görürüz. Bugün Hadis inkarcılarının red-

dettiği Hadis-i Şerif’lerden birisidir fakat kaynak-

lardan bu Hadis’in sahih olduğunu ve asırlardır 

Müslümanlar tarafından çok iyi bilindiği de aşikar-

dır.

Ayasofya neden önemli?

Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Reisü’l-

Küttab’ı Koca Nişancızade Mustafa Efendi eserin-

de, bizlere çok önemli bir bilgi naklediyor. Pey-

gamber Efendimiz “sallalahu aleyhi ve sellem”e 

Miraç Gecesi cennetin makamlarından olan Fir-

devs makamında büyük bir mâbed gösteriliyor ve 

bu mâbedin dünyadaki benzerinin Ayasofya oldu-

ğu söyleniyor. Orada namaz kılmanın faziletleri an-

latılıyor. Peygamber Efendimiz “sallalahu aleyhi ve 

sellem” bu bilgileri Sahabe-i Kiram’a anlatıyor. 

Tabii İstanbul’un fethi ile ilgili hadis-i şerif var. 

İstanbul’un önemi nereden geliyor peki? Birinci te-

pede bulunan Ayasofya’dan olmasın? Nitekim Haz-

reti Ebu Eyyub El-Ensari Hazretleri “radıyallahu 

anh” ilerleyen yaşına rağmen İstanbul kuşatması-

na katılmış ve bugün birçok kişi bilmese de şehit 

olmadan evvel Ayasofya’da namaz kılma niyetine 

ulaşmıştı. Bu bir efsane veya rivayet değil. Birçok 

kaynakta yazıyor. Anonim Osmanlı tarihinde bu 

olay şu şekilde nakledilmekte bizlere, günümüz 

Türkçesiyle aktarıyorum, Eyüp Sultan Hazretleri 

(radıyallahu anh) diyor ki:

“Bizim buraya gelmekten muradımız Ayasof-

ya’ya girip iki rekât namaz kılmaktı. Fakat küffara 

üstünlük sağlayamadık, şehri alamadık. Varıp gi-

delim, barış ile kale kumandanına diyelim ki; biz-

ler Ayasofya’da namaz kılıp çıkmak isteriz.” Bu is-

tekleri iletildikten sonra içeride bir istişare yapılıyor 

ve Müslümanların içinden sadece bir gruba, en yaşlı-

larına izin veriliyor. Hazreti Eyüp Sultan “radıyallahu 

anh” zaten doksan yaşını aşmış olarak, silahsız bir 

grup ile birlikte içeri girip namaz kılma niyetine ulaş-

mış oluyor. Şehit olması ise daha sonra; çıkarken ka-

pının açıldığını gören, dışarıdan bir grup tekrar saldı-

rıya geçiyor, o hengâmede sur dibinde şehit düşüyor. 

Sadece Anonim Osmanlı tarihinde anlatılmıyor tabi 

bu olay. Dördüncü Murad Han’ın raportörü, devlet gö-

revlisi Evliya Çelebi seyahatnamesinde; Eyüp Sultan 

Makamı’nın yerini belirterek, kendi zamanının âlimle-

rinin orada itikafa girdiklerini de belirtiyor. Size tam 

olarak yerini söyleyeyim; Eyüp Sultan Makamı; terler 

direk kıblesinde (yani sol nefte) mihraba yakın bir kı-

sımdadır.

Ayasofya’nın ibadete açılmasına gelen tepkiler

Onlarca yıl bu milleti korkuttular. Sanki bütün 

dünya bizim üzerimize savaş açacak, sanki Ayasofya 

ibadete açılırsa yer yerinden oynayacak havası estir-

diler. Bugün diğer ülkelerden gelen tepkilerin sivrisi-

nek vızıltısı gibi kaldığını görüyoruz. Tarihin bizlere 

verdiği derse bakacak olursak en büyük tepkinin Or-

todoks-Hıristiyan camiadan gelmesi gerekiyor. İşin il-

ginç tarafı, neden kendi topraklarımızda bulunan bir 

camiyi ibadete açmak için dış tepkilere bakmamız ge-

rekliydi? Aslında bu da milleti oyalama politikasından 

bir başkası değil idi. Merhum Necip Fazıl Kısakürek’in 

ve Osman Yüksel Serdengeçti’nin söyledikleri, hay-

kırdıkları da buydu. Bize söylemek istedikleri bu da-

vanın önemiydi ve gençlerin bu davaya sahip çıkma-

sını istiyorlardı. Ayasofya’yı taş bir yapıdan ibaret gö-

renler bu davayı anlayamadı. Ecdâdın mirasını red-

deden veya ecdâdına düşmanlık besleyenler bu da-

vayı göremedi. İslam hukukunun mükemmelliğini 

idrak edemeyip, Avrupa’nın kokuşmuş hukuk kural-

larını benimseyenler bu davaya düşmanlık beslediler.

Dünya’nın tepkisi imiş!

Malazgirt’tten Niğbolu’ya, İstanbul’un fethinden 

Ridaniye’ye, Mohaç’tan Haçova’ya kadar zafer üstü-

ne zafer kazanan bir ecdâdın torunları Fatih Sultan 

Mehmed Han’ın vakfettiği bir caminin ibadete açıl-

ması için dünyanın tepkisine mi bakacaktı?
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layarak XVIII. yüzyıl sonlarına kadar Ayasofya 

şeyhliğine tayin edilen on bir âlim şeyhin hayat hi-

kâyesinden bahseder ve bu arada bu görevin özel-

likleri hakkında da yer yer bilgiler verir. (TSMK, 

Emanet Hazinesi, nr. 1719, vr. 289b-293b)
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Toplumsal cinsiyet kavramı, ilk kez Amerika’da 

psikiyatrist ve psikanalist Robert J. Stoller(1) tara-

fından, 1968 yılında yayımlanan Sex and Gender 

(Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet) kitabında kullanıl-

dı. Toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin yoğun ola-

rak kaynak gösterdikleri Amerikalı zoolog Alfred 

Kinsey’in hazırladığı raporlarda da merkezi olarak 

kullanılan kavram, 19. yüzyılın ikinci yarısı ile birlik-

te akademik dünyanın gündemine girmiştir. Bu kav-

ram, biyolojik farklılıkların yani cinsiyetin, genel tez-

lerini açıklamaya yetmeyeceğini düşünen feminist 

aydınlar için müthiş bir keşif ve ilham kaynağı oldu. 

Böylece toplumsal cinsiyet eşitliğine dönük çalış-

malar uzun bir süre feminizm çatısı altında yürütül-

dü. Kinsey insanların, fizyolojik cinsiyetlerinin yanı 

sıra “yönelimlerine” göre de cinsiyetlerinin tanım-

lanması gerektiğini iddia etmiş ve araştırmalar yap-

mıştır. Oluşturduğu skalada heteroseksüellikten eş-

cinselliğe kadar uzanan ara formların (LGBT: Lez-

biyen, Gey, Biseksüel, Trans) cinsel yönelimlerini 

toplumsal cinsiyet örneği olarak değerlendirir.

Feminist gruplar, cinsiyeti biri doğuştan sahip 

olunan ve biri de sonradan kazanılan olmak üzere 

iki grupta ele alırlar. Doğuştan getirilen biyolojik 

cinsiyet (sex), sonradan kazanılan ise toplumsal 

cinsiyet (gender) olarak ifade edilir. Toplumsal cin-

siyet, kişinin içinde yaşadığı toplumun kadın ve 

erkek için uygun bulduğu, içtimai olarak inşa edil-

miş rolleri, davranışları, aktiviteleri ve nitelikleridir. 

Aile, eğitim, devlet, sosyal çevre, iş yaşamı ve 

medya cinsel kimliğin gelişimine katkıda bulunan 

kurumlardır. Feminist Felsefeye Giriş kitabının ya-

zarı Alison Stone bunu şöyle dile getiriyor: “Femi-

nistler toplumsal cinsiyet kavramını faydalı buldu-

lar çünkü eril ve dişil rollerin biyoloji tarafından 

değil toplum tarafından tanımlanmış olduklarını 

işaret ediyordu ve bu da söz konusu rollerin de-

ğiştirilebileceklerini ima ediyordu. Dişilik yeniden 

tanımlanabilir, böylece itaatkâr davranışları ge-

rektirmeyecek bir hale gelebilirdi. Veya erillik ve di-

şiliği yeniden tanımlamak yerine toplumsal cinsi-

yet rollerinden tümüyle kurtulabilir ve insanları 

eril veya dişil konumlara yerleştirmeye son vere-

bilirdik. Toplumsal cinsiyet rollerinin içeriğini de-

ğiştirmek toplumsal cinsiyeti ‘yeniden yapılandır-

mak’, toplumsal cinsiyet rollerini ortadan kaldır-

mak ise toplumu cinsiyetsizleştirmekti.”(2)

Toplumsal cinsiyet kuramının günümüzdeki gö-

rünümüne üç aşamalı bir süreçten geçerek geldi-

ği söylenebilir. Birinci aşama, cinsel suçların, dini 

ve örfi olarak kabul görmeyen cinsel yönelimlerin 

meşrulaşarak içtimaileşmesinin sağlandığı 19. 

yüzyılın başları ve bunların kanunen suç olmaktan 

çıkarıldığı 1960’lı yıllardır. İkinci aşama, feminist-
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ler vasıtası ile kadın-erkek eşitliği, iş hayatında ka-

dın-erkek rollerinin ve iş bölümünün yeniden ta-

nımlandığı 1970-1990’lı yıllar arasına tekabül eder. 

Üçüncü aşama ise lezbiyen, gey, biseksüel ve 

transseksüel gibi farklı cinsel yönelimlerin hatta cin-

siyetsizliğin “Queer Kuramı” olarak şekil aldığı ve 

toplumsal cinsiyet kuramı üzerinden normalleştiril-

meye çalışıldığı dönemdir. Her üç aşamanın ortak 

özelliği cinsel kimlik devrimi gerçekleştirmek için 

belli bir dünya görüşü çerçevesinde hareket etme-

leridir. Bu dünya görüşü çerçevesinde tarih, edebi-

yat, felsefe, siyaset, din, teknoloji, emek, kent ve 

sosyal politikalar toplumsal cinsiyet kuramına göre 

yeniden şekillendirilmeli ve yazılmalıdır. Bu binler-

ce yıllık birikimin reddi, imhası ve topyekûn insanlı-

ğın beden ve zihin haritasını haz merkezli yeniden 

inşa edilmesi demektir.

Toplumsal Cinsiyetin Dayanakları: 

Sözleşmeler

Toplumu cinsel olarak dönüştürme faaliyetleri 

salt bir şirket yahut devlet faaliyeti değil bilakis Bir-

leşmiş Milletler kanalı ile bütün ülkelerde yaygın-

laştırılmak istenmiştir. Bunun için de sözleşmeler 

yapılmış ve “Ulusal Eylem Planı” hazırlanmıştır. 

Çokça öne çıkarılan İstanbul Sözleşmesi düne nis-

peten nihai nokta gibidir. Çünkü toplumsal cinsiyet 

meselesi İstanbul Sözleşmesi’nden onlarca yıl 

önce yapılan sözleşmeler ile cemiyet hayatında yer 

bulmaya başlamıştır. Bunlardan ilki 1957 yılında Av-

rupa Birliği çerçevesinde imzalanan Roma Antlaş-

ması’nın 119. maddesindeki “Kadın Erkek Eşitli-

ği”ne dair olandır. Bu antlaşmadaki hukuki düzen-

lemeler sadece çalışma yaşamıyla sınırlıydı ve sos-

yal olmaktan daha çok “ücret eşitliği” başlığı altın-

da toplanmış olarak ekonomikti.

Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği-

nin geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi ama-

cıyla kurmuş olduğu ilk organ Kadının Statüsü Ko-

misyonu’dur. Komisyon 1960’lı yıllara kadar üye ül-

kelerde yasal eşitliği gerçekleştirmek amacıyla ça-

lışmalar yapmış ve kadın hakları alanında sözleş-

meler hazırlamıştır. 1979 yılında yayınlanan CE-

DAW-Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini ise Türkiye 

1985 yılında imzalamıştır. Bu sözleşmenin temel 

hedefi, toplumsal yaşamın her alanında kadın-

erkek eşitliğini sağlamak amacıyla, kalıplaşmış ka-

dın-erkek cinsiyet rollerine dayalı önyargıların 

yanı sıra geleneksel ve benzer tüm ayrımcılık içe-

ren uygulamaların ortadan kaldırılmasıdır. Sözleş-

menin 10’uncu maddesinin (c) bendinde şöyle de-

nilmektedir: “Kadın ve erkeğin rolleriyle ile ilgili ka-

lıplaşmış kavramların eğitimin her şeklinde ve ka-

demesinden kaldırılması ve bu amaca ulaşılması 

için eğitim birliğinin ve diğer eğitim şekillerinin teş-

vik edilmesi, özellikle ders kitaplarının ve okul 

programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve eği-

tim ve metotlarının bu amaca göre düzenlenme-

si...”.

11 Mayıs 2011 tarihinde, kadınlara yönelik şid-

detle mücadelede yeni bir destek sağlayan “Ka-

dınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlen-

mesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi” veya kısaca “İstanbul Sözleşmesi” 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından imzalana-

rak 22 Kasım 2011’de TBMM tarafından onaylan-

mıştır.

İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet ile bir-

likte cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kategorileri-

ni doğrudan metninde içeren ilk uluslararası söz-

leşmedir. Sözleşmenin “Temel haklar, eşitlik ve ay-

rımcılık yapılmaması” başlıklı dördüncü madde-

sinde LGBTİQ+ oluşumlarına atıfta bulunulması 

ve söz konusu maddede “Cinsel yönelim, toplum-

sal cinsiyet kimliği, (...) herhangi bir temele dayalı 

olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması 

temin edilecektir.” denilmesi, LGBTİQ+ oluşumla-

rının Türkiye’de daha açıktan ve kışkırtıcı bir şekil-

de örgütlenmesine sebep olmuştur.

Birçok kişi ve kurum tarafından eleştirilen 

İstanbul Sözleşmesi, toplumsal tabanın kültürel 

yapısını dikkate almadığı, farklı görüşlere karşı du-

yarsız kaldığı ve tek taraflı bir metin olduğu iddiası 

ile eleştirilmiştir. Bunlardan en ilginci ailenin ko-

runması için en güçlü argüman olan arabuluculu-

ğu bu sözleşme ile yasaklanmasıdır. Sözleşmenin 

48’inci maddesinde bu mevzu “Taraflar işbu Söz-
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Toplumsal cinsiyet kavramı, ilk kez Amerika’da 

psikiyatrist ve psikanalist Robert J. Stoller(1) tara-

fından, 1968 yılında yayımlanan Sex and Gender 

(Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet) kitabında kullanıl-

dı. Toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin yoğun ola-

rak kaynak gösterdikleri Amerikalı zoolog Alfred 

Kinsey’in hazırladığı raporlarda da merkezi olarak 

kullanılan kavram, 19. yüzyılın ikinci yarısı ile birlik-

te akademik dünyanın gündemine girmiştir. Bu kav-

ram, biyolojik farklılıkların yani cinsiyetin, genel tez-

lerini açıklamaya yetmeyeceğini düşünen feminist 

aydınlar için müthiş bir keşif ve ilham kaynağı oldu. 

Böylece toplumsal cinsiyet eşitliğine dönük çalış-

malar uzun bir süre feminizm çatısı altında yürütül-

dü. Kinsey insanların, fizyolojik cinsiyetlerinin yanı 

sıra “yönelimlerine” göre de cinsiyetlerinin tanım-

lanması gerektiğini iddia etmiş ve araştırmalar yap-

mıştır. Oluşturduğu skalada heteroseksüellikten eş-

cinselliğe kadar uzanan ara formların (LGBT: Lez-

biyen, Gey, Biseksüel, Trans) cinsel yönelimlerini 

toplumsal cinsiyet örneği olarak değerlendirir.

Feminist gruplar, cinsiyeti biri doğuştan sahip 

olunan ve biri de sonradan kazanılan olmak üzere 

iki grupta ele alırlar. Doğuştan getirilen biyolojik 

cinsiyet (sex), sonradan kazanılan ise toplumsal 

cinsiyet (gender) olarak ifade edilir. Toplumsal cin-

siyet, kişinin içinde yaşadığı toplumun kadın ve 

erkek için uygun bulduğu, içtimai olarak inşa edil-

miş rolleri, davranışları, aktiviteleri ve nitelikleridir. 

Aile, eğitim, devlet, sosyal çevre, iş yaşamı ve 

medya cinsel kimliğin gelişimine katkıda bulunan 

kurumlardır. Feminist Felsefeye Giriş kitabının ya-

zarı Alison Stone bunu şöyle dile getiriyor: “Femi-

nistler toplumsal cinsiyet kavramını faydalı buldu-

lar çünkü eril ve dişil rollerin biyoloji tarafından 

değil toplum tarafından tanımlanmış olduklarını 

işaret ediyordu ve bu da söz konusu rollerin de-

ğiştirilebileceklerini ima ediyordu. Dişilik yeniden 

tanımlanabilir, böylece itaatkâr davranışları ge-

rektirmeyecek bir hale gelebilirdi. Veya erillik ve di-

şiliği yeniden tanımlamak yerine toplumsal cinsi-

yet rollerinden tümüyle kurtulabilir ve insanları 

eril veya dişil konumlara yerleştirmeye son vere-

bilirdik. Toplumsal cinsiyet rollerinin içeriğini de-

ğiştirmek toplumsal cinsiyeti ‘yeniden yapılandır-

mak’, toplumsal cinsiyet rollerini ortadan kaldır-

mak ise toplumu cinsiyetsizleştirmekti.”(2)

Toplumsal cinsiyet kuramının günümüzdeki gö-

rünümüne üç aşamalı bir süreçten geçerek geldi-

ği söylenebilir. Birinci aşama, cinsel suçların, dini 

ve örfi olarak kabul görmeyen cinsel yönelimlerin 

meşrulaşarak içtimaileşmesinin sağlandığı 19. 

yüzyılın başları ve bunların kanunen suç olmaktan 

çıkarıldığı 1960’lı yıllardır. İkinci aşama, feminist-
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ler vasıtası ile kadın-erkek eşitliği, iş hayatında ka-

dın-erkek rollerinin ve iş bölümünün yeniden ta-

nımlandığı 1970-1990’lı yıllar arasına tekabül eder. 

Üçüncü aşama ise lezbiyen, gey, biseksüel ve 

transseksüel gibi farklı cinsel yönelimlerin hatta cin-

siyetsizliğin “Queer Kuramı” olarak şekil aldığı ve 

toplumsal cinsiyet kuramı üzerinden normalleştiril-

meye çalışıldığı dönemdir. Her üç aşamanın ortak 

özelliği cinsel kimlik devrimi gerçekleştirmek için 

belli bir dünya görüşü çerçevesinde hareket etme-

leridir. Bu dünya görüşü çerçevesinde tarih, edebi-

yat, felsefe, siyaset, din, teknoloji, emek, kent ve 

sosyal politikalar toplumsal cinsiyet kuramına göre 

yeniden şekillendirilmeli ve yazılmalıdır. Bu binler-

ce yıllık birikimin reddi, imhası ve topyekûn insanlı-

ğın beden ve zihin haritasını haz merkezli yeniden 

inşa edilmesi demektir.

Toplumsal Cinsiyetin Dayanakları: 

Sözleşmeler

Toplumu cinsel olarak dönüştürme faaliyetleri 

salt bir şirket yahut devlet faaliyeti değil bilakis Bir-

leşmiş Milletler kanalı ile bütün ülkelerde yaygın-

laştırılmak istenmiştir. Bunun için de sözleşmeler 

yapılmış ve “Ulusal Eylem Planı” hazırlanmıştır. 

Çokça öne çıkarılan İstanbul Sözleşmesi düne nis-

peten nihai nokta gibidir. Çünkü toplumsal cinsiyet 

meselesi İstanbul Sözleşmesi’nden onlarca yıl 

önce yapılan sözleşmeler ile cemiyet hayatında yer 

bulmaya başlamıştır. Bunlardan ilki 1957 yılında Av-

rupa Birliği çerçevesinde imzalanan Roma Antlaş-

ması’nın 119. maddesindeki “Kadın Erkek Eşitli-

ği”ne dair olandır. Bu antlaşmadaki hukuki düzen-

lemeler sadece çalışma yaşamıyla sınırlıydı ve sos-

yal olmaktan daha çok “ücret eşitliği” başlığı altın-

da toplanmış olarak ekonomikti.

Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği-

nin geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi ama-

cıyla kurmuş olduğu ilk organ Kadının Statüsü Ko-

misyonu’dur. Komisyon 1960’lı yıllara kadar üye ül-

kelerde yasal eşitliği gerçekleştirmek amacıyla ça-

lışmalar yapmış ve kadın hakları alanında sözleş-

meler hazırlamıştır. 1979 yılında yayınlanan CE-

DAW-Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini ise Türkiye 

1985 yılında imzalamıştır. Bu sözleşmenin temel 

hedefi, toplumsal yaşamın her alanında kadın-

erkek eşitliğini sağlamak amacıyla, kalıplaşmış ka-

dın-erkek cinsiyet rollerine dayalı önyargıların 

yanı sıra geleneksel ve benzer tüm ayrımcılık içe-

ren uygulamaların ortadan kaldırılmasıdır. Sözleş-

menin 10’uncu maddesinin (c) bendinde şöyle de-

nilmektedir: “Kadın ve erkeğin rolleriyle ile ilgili ka-

lıplaşmış kavramların eğitimin her şeklinde ve ka-

demesinden kaldırılması ve bu amaca ulaşılması 

için eğitim birliğinin ve diğer eğitim şekillerinin teş-

vik edilmesi, özellikle ders kitaplarının ve okul 

programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve eği-

tim ve metotlarının bu amaca göre düzenlenme-

si...”.

11 Mayıs 2011 tarihinde, kadınlara yönelik şid-

detle mücadelede yeni bir destek sağlayan “Ka-

dınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlen-

mesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi” veya kısaca “İstanbul Sözleşmesi” 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından imzalana-

rak 22 Kasım 2011’de TBMM tarafından onaylan-

mıştır.

İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet ile bir-

likte cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kategorileri-

ni doğrudan metninde içeren ilk uluslararası söz-

leşmedir. Sözleşmenin “Temel haklar, eşitlik ve ay-

rımcılık yapılmaması” başlıklı dördüncü madde-

sinde LGBTİQ+ oluşumlarına atıfta bulunulması 

ve söz konusu maddede “Cinsel yönelim, toplum-

sal cinsiyet kimliği, (...) herhangi bir temele dayalı 

olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması 

temin edilecektir.” denilmesi, LGBTİQ+ oluşumla-

rının Türkiye’de daha açıktan ve kışkırtıcı bir şekil-

de örgütlenmesine sebep olmuştur.

Birçok kişi ve kurum tarafından eleştirilen 

İstanbul Sözleşmesi, toplumsal tabanın kültürel 

yapısını dikkate almadığı, farklı görüşlere karşı du-

yarsız kaldığı ve tek taraflı bir metin olduğu iddiası 

ile eleştirilmiştir. Bunlardan en ilginci ailenin ko-

runması için en güçlü argüman olan arabuluculu-

ğu bu sözleşme ile yasaklanmasıdır. Sözleşmenin 

48’inci maddesinde bu mevzu “Taraflar işbu Söz-
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leşme kapsamındaki her türlü şiddete ilişkin ola-

rak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil olmak 

üzere, zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreç-

lerini yasaklamak üzere gerekli hukuki veya diğer 

tedbirleri alır.” şeklinde işlenmiştir

Toplumsal Cinsiyet, Ayrımcılık ve Şiddet

Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet 

denildiğinde akla ilk gelen, sürekli taze ve canlı tu-

tulmaya gayret edilen, kadınlara yönelik ayrımcılık 

ve şiddet olgusudur. Oysa toplumsal cinsiyete da-

yalı şiddet, kadınlar ve erkekler arasında eşit olma-

yan güç ilişkilerine dayandığı iddia edilen bir şiddet 

ve taciz şeklidir. Şiddetin hiçbir çeşidi tasvip edile-

mez ve kabul edilemez. Bu şiddet ister fiziksel 

olsun ister psikolojik isterse ekonomik olsun meşru 

bir zemini ve karşılığı yoktur. Ancak günümüzde 

her geçen gün artan kadının kadına, erkeğin kadı-

na, kadının erkeğe, erkek ve kadının çocuğa, gen-

cin yaşlıya karşı şiddet kullanımı söz konusudur.

Kadınlara yönelik şiddet, “ister kamusal ister 

özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cin-

sel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren 

veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı 

her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit 

etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yok-

sun bırakma anlamına gelir ve bir insan hakları ih-

lali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi-

dir.”(3) Kadınlar çalıştığı iş yerinde, sokakta, alış-

veriş yaparken ve zaman zaman evinde şiddete 

ve tacize maruz kalabilmektedir. Araştırma sonuç-

larına göre cinsel tacize en sık maruz kalan kadın-

lar, üniversite mezunu ve üst düzey meslek grup-

larında yer alan kadınlardır. Kadınlara yönelik şid-

det ve taciz; ev, iş yeri, okul ve kurumlar da dâhil 

olmak üzere toplumdaki genel ahlak durumun-

dan, sosyoekonomik şartlardan, iletişimsizlik, 

alkol ve uyuşturucu başta olmak üzere zihni mele-

keleri altüst eden bağımlılıktan, karşı cinsle yaşa-

nan güç ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Fakat 

toplumsal cinsiyet kuramcıları kadına dönük yaşa-

nan her şiddeti, Alaaddin’in sihirli lambası misali, 

toplumsal cinsiyet ögelerine bağlamaktadır. Bunu 

izah ederken de oldukça ütopik bir değerlendirme 

yoluna gidilerek aynı işyerinde çalışan erkeklerin 

bu kadınları, geleneksel toplumsal cinsiyet gücü 

yapılarına bir tehdit olarak algıladıklarını iddia et-

mektedirler

Ailenin İmhası ve Anneliğin Tasfiyesi

Hemen hemen bütün feminist görüşler anne-

lik, çocuk doğurma ve bakımı kısmına sıcak bak-

mazlar. Birinci ve ikinci dalga feministlerin genel 

anlayışlarında kürtaj ve anneliğin bir meslek gibi 

kamu tarafından tanınması vardır. Bunda da öne 

çıkan fikir, anneliğin kadın-erkek eşitliğini zedeledi-

ği ve cinsiyet ayrımcılığını tetikleyici olduğudur. Si-

mone de Beauvoir, İkinci Cins adlı eserinde anneli-

ği kadına dayatılan bir olgu olarak görür. Anneliğin 

kadını bedenine kapatıp hapsettiğini düşünür. Top-

lum anneliği olumlasa bile, gebe kadın bir kuluçka-

dır. Oysa kadının biyolojik durumu ve buna müsait-

liği apaçık bir hakikattir. İkinci dalga feminizm dö-

neminde cinsel özgürlük sınırlarının genişlemesi, 

doğum kontrolünün kolaylaşması, kürtajın yasal-

laşması, sezaryen doğumların normal sancılı do-

ğumlara tercih edilmesi, karşı cins yerine hem cinsi 

ile cinsel aktivitelerin sürdürülebilmesi kadını ina-

nılmaz derecede çarpık bir yaşamın içine getirip bı-

rakmıştır. Toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin çizdi-

ği bu resimde, kadın kendi bedenine yabancılaş-

mış, annelik gibi sadece ona mahsus özelliği kay-

betme durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Öyle ki, 

kadının özgürlüğü gibi olumlu bir motivasyonda ha-

reket eden feminist hareket, zamanla ailenin tasfi-

yesi noktasında kapitalizmin fikri manivelası ol-

muştur. Bu anlayışa göre, kadın sadece reklamlar-

da, emtia, pazar ve rekabet için yüz arayışlarında, 

ucuz iş gücünde ve seks pazarının envai çeşidinde 

değil, aynı zamanda evinde, ailesinde ve eşi ile 

olan ilişkilerinde de kontrol edilmelidir. Bunun için 

de kadının aile bağları ile kadınlık rollerinin zayıfla-

ması, birey olarak kadının daha fazla hedonist ol-

ması, fuhşu kendine gelir kapısı olarak seçenlerin 

neoliberal bir kavramla “seks işçisi” şeklinde makul 

görülmesi gerekmektedir. “1970’ler feminizminin 

önceliği, kadınların evrensel yurttaşlığa kabul edil-

melerine rağmen hâlâ kıramadıkları ve onları özel 

alana, ev içindeki geleneksel annelik ve eşlik rolle-

rine hapseden ayrımcılığa karşı mücadeleydi ve 

modern ekonomik/sosyal koşulların özel ve kamu-

sal alanlarda yol açtığı tehlikelerle pek ilgilenilmi-

yordu.”(4)

Anneliği ve evliliği kadın için bir tehdit olarak 

gören feministlerden biri de Emma Goldman’dır. 

Goldman, bu hususta oldukça radikaldir: “Evlilik, 

diğer asılı ataerkil sözleşmeye (yani kapitalizme) 

benzer. İnsanın doğum hakkını çalar, gelişimini en-

geller, bedenini zehirler, onu cahil bırakır, sefil ve 

bağımlı kılar ve sonra da insanın kendisine olan 

saygısının son zerresine kadar beslenen merha-

meti icad eder.”(5)

Eşcinsel Yönelim Değil Sapkınlık

LGBTİQ+ mensupları, kendilerine en yakın 

akım olarak feministleri görür. Bu yüzden onların 

geliştirdiği dilden oldukça fazla yararlanırlar. Fe-

ministlere göre kadınla erkeğin sosyal rol ve dav-

ranışlarının sebebi doğuştan getirdiği farklılıklar 

değildir, sonradan değiştirilebilir. Hatta cemiyette 

yer edinmiş örfi yahut dini erkeklik rolleri kadınla-

ra, kadınlık rolleri de erkeklere verilebilir. Femi-

nistlerin bu ayrımı, biyolojik cinsiyetten farklı ola-

rak heteroseksüel, homoseksüel ve biseksüel 

olmak üzere üç farklı cinsel yönelimi tetikledi. He-

teroseksüel, karşı cinsiyetteki bireylere cinsel ve 

romantik anlamda ilgi duymayı, homoseksüel 

aynı cinsiyetteki bireylere cinsel ve romantik an-

lamda ilgi duymayı ifade etmektedir. Bir diğer de-

yişle heteroseksüellik, kadın ve erkek arasında ya-

şanan normal cinsellik, homoseksüellik ise nor-

mal olmayan, kimlik bozukluğu ve hastalık anla-

mına gelen sapkın bir cinsel yönelimdir. Biseksüel 

ise hem aynı hem de karşı cinsiyetteki bireylere 

cinsel ve romantik anlamda ilgi duyma olarak ta-

nımlanır.

Türkiye’de eşcinselliğe yönelik toplumsal algı, 

tarihsel süreç içerisinde birtakım değişikliklere uğ-

ramakla birlikte, hiçbir zaman günümüzdeki 

kadar bir serbestlik söz konusu olmamıştı. Alenen 

gerçekleştirdikleri iğrenç fiillere tepki gösterildi-

ğinde ise “nefret suçu”, “insan hakları ihlali” ve 

benzeri iddialarla yargılanmak mümkün hale gel-

miştir.

Erkek eşcinseller, eskiden beri kulüpler, der-

nekler, hamamlar, yüzme havuzları, jimnastik sa-

lonları kurmuşlar ve bu faaliyetlerini bazen gizli 

bazen açık yürütmüşlerdir. Türkiye’de azımsan-

mayacak sayıda LGBTİQ+ üyesi yahut destekçisi 

ticari işletme, dernek, kulüp, edebiyatçı, ressam, 

aktör, gazeteci ve siyasetçi vardır.. Hormon kulla-

nım süreci, cinsiyet geçişi, sağlık hakkına erişim, 
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leşme kapsamındaki her türlü şiddete ilişkin ola-

rak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil olmak 

üzere, zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreç-

lerini yasaklamak üzere gerekli hukuki veya diğer 

tedbirleri alır.” şeklinde işlenmiştir

Toplumsal Cinsiyet, Ayrımcılık ve Şiddet

Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet 

denildiğinde akla ilk gelen, sürekli taze ve canlı tu-

tulmaya gayret edilen, kadınlara yönelik ayrımcılık 

ve şiddet olgusudur. Oysa toplumsal cinsiyete da-

yalı şiddet, kadınlar ve erkekler arasında eşit olma-

yan güç ilişkilerine dayandığı iddia edilen bir şiddet 

ve taciz şeklidir. Şiddetin hiçbir çeşidi tasvip edile-

mez ve kabul edilemez. Bu şiddet ister fiziksel 

olsun ister psikolojik isterse ekonomik olsun meşru 

bir zemini ve karşılığı yoktur. Ancak günümüzde 

her geçen gün artan kadının kadına, erkeğin kadı-

na, kadının erkeğe, erkek ve kadının çocuğa, gen-

cin yaşlıya karşı şiddet kullanımı söz konusudur.

Kadınlara yönelik şiddet, “ister kamusal ister 

özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cin-

sel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren 

veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı 

her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit 

etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yok-

sun bırakma anlamına gelir ve bir insan hakları ih-

lali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi-

dir.”(3) Kadınlar çalıştığı iş yerinde, sokakta, alış-

veriş yaparken ve zaman zaman evinde şiddete 

ve tacize maruz kalabilmektedir. Araştırma sonuç-

larına göre cinsel tacize en sık maruz kalan kadın-

lar, üniversite mezunu ve üst düzey meslek grup-

larında yer alan kadınlardır. Kadınlara yönelik şid-

det ve taciz; ev, iş yeri, okul ve kurumlar da dâhil 

olmak üzere toplumdaki genel ahlak durumun-

dan, sosyoekonomik şartlardan, iletişimsizlik, 

alkol ve uyuşturucu başta olmak üzere zihni mele-

keleri altüst eden bağımlılıktan, karşı cinsle yaşa-

nan güç ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Fakat 

toplumsal cinsiyet kuramcıları kadına dönük yaşa-

nan her şiddeti, Alaaddin’in sihirli lambası misali, 

toplumsal cinsiyet ögelerine bağlamaktadır. Bunu 

izah ederken de oldukça ütopik bir değerlendirme 

yoluna gidilerek aynı işyerinde çalışan erkeklerin 

bu kadınları, geleneksel toplumsal cinsiyet gücü 

yapılarına bir tehdit olarak algıladıklarını iddia et-

mektedirler

Ailenin İmhası ve Anneliğin Tasfiyesi

Hemen hemen bütün feminist görüşler anne-

lik, çocuk doğurma ve bakımı kısmına sıcak bak-

mazlar. Birinci ve ikinci dalga feministlerin genel 

anlayışlarında kürtaj ve anneliğin bir meslek gibi 

kamu tarafından tanınması vardır. Bunda da öne 

çıkan fikir, anneliğin kadın-erkek eşitliğini zedeledi-

ği ve cinsiyet ayrımcılığını tetikleyici olduğudur. Si-

mone de Beauvoir, İkinci Cins adlı eserinde anneli-

ği kadına dayatılan bir olgu olarak görür. Anneliğin 

kadını bedenine kapatıp hapsettiğini düşünür. Top-

lum anneliği olumlasa bile, gebe kadın bir kuluçka-

dır. Oysa kadının biyolojik durumu ve buna müsait-

liği apaçık bir hakikattir. İkinci dalga feminizm dö-

neminde cinsel özgürlük sınırlarının genişlemesi, 

doğum kontrolünün kolaylaşması, kürtajın yasal-

laşması, sezaryen doğumların normal sancılı do-

ğumlara tercih edilmesi, karşı cins yerine hem cinsi 

ile cinsel aktivitelerin sürdürülebilmesi kadını ina-

nılmaz derecede çarpık bir yaşamın içine getirip bı-

rakmıştır. Toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin çizdi-

ği bu resimde, kadın kendi bedenine yabancılaş-

mış, annelik gibi sadece ona mahsus özelliği kay-

betme durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Öyle ki, 

kadının özgürlüğü gibi olumlu bir motivasyonda ha-

reket eden feminist hareket, zamanla ailenin tasfi-

yesi noktasında kapitalizmin fikri manivelası ol-

muştur. Bu anlayışa göre, kadın sadece reklamlar-

da, emtia, pazar ve rekabet için yüz arayışlarında, 

ucuz iş gücünde ve seks pazarının envai çeşidinde 

değil, aynı zamanda evinde, ailesinde ve eşi ile 

olan ilişkilerinde de kontrol edilmelidir. Bunun için 

de kadının aile bağları ile kadınlık rollerinin zayıfla-

ması, birey olarak kadının daha fazla hedonist ol-

ması, fuhşu kendine gelir kapısı olarak seçenlerin 

neoliberal bir kavramla “seks işçisi” şeklinde makul 

görülmesi gerekmektedir. “1970’ler feminizminin 

önceliği, kadınların evrensel yurttaşlığa kabul edil-

melerine rağmen hâlâ kıramadıkları ve onları özel 

alana, ev içindeki geleneksel annelik ve eşlik rolle-

rine hapseden ayrımcılığa karşı mücadeleydi ve 

modern ekonomik/sosyal koşulların özel ve kamu-

sal alanlarda yol açtığı tehlikelerle pek ilgilenilmi-

yordu.”(4)

Anneliği ve evliliği kadın için bir tehdit olarak 

gören feministlerden biri de Emma Goldman’dır. 

Goldman, bu hususta oldukça radikaldir: “Evlilik, 

diğer asılı ataerkil sözleşmeye (yani kapitalizme) 

benzer. İnsanın doğum hakkını çalar, gelişimini en-

geller, bedenini zehirler, onu cahil bırakır, sefil ve 

bağımlı kılar ve sonra da insanın kendisine olan 

saygısının son zerresine kadar beslenen merha-

meti icad eder.”(5)

Eşcinsel Yönelim Değil Sapkınlık

LGBTİQ+ mensupları, kendilerine en yakın 

akım olarak feministleri görür. Bu yüzden onların 

geliştirdiği dilden oldukça fazla yararlanırlar. Fe-

ministlere göre kadınla erkeğin sosyal rol ve dav-

ranışlarının sebebi doğuştan getirdiği farklılıklar 

değildir, sonradan değiştirilebilir. Hatta cemiyette 

yer edinmiş örfi yahut dini erkeklik rolleri kadınla-

ra, kadınlık rolleri de erkeklere verilebilir. Femi-

nistlerin bu ayrımı, biyolojik cinsiyetten farklı ola-

rak heteroseksüel, homoseksüel ve biseksüel 

olmak üzere üç farklı cinsel yönelimi tetikledi. He-

teroseksüel, karşı cinsiyetteki bireylere cinsel ve 

romantik anlamda ilgi duymayı, homoseksüel 

aynı cinsiyetteki bireylere cinsel ve romantik an-

lamda ilgi duymayı ifade etmektedir. Bir diğer de-

yişle heteroseksüellik, kadın ve erkek arasında ya-

şanan normal cinsellik, homoseksüellik ise nor-

mal olmayan, kimlik bozukluğu ve hastalık anla-

mına gelen sapkın bir cinsel yönelimdir. Biseksüel 

ise hem aynı hem de karşı cinsiyetteki bireylere 

cinsel ve romantik anlamda ilgi duyma olarak ta-

nımlanır.

Türkiye’de eşcinselliğe yönelik toplumsal algı, 

tarihsel süreç içerisinde birtakım değişikliklere uğ-

ramakla birlikte, hiçbir zaman günümüzdeki 

kadar bir serbestlik söz konusu olmamıştı. Alenen 

gerçekleştirdikleri iğrenç fiillere tepki gösterildi-

ğinde ise “nefret suçu”, “insan hakları ihlali” ve 

benzeri iddialarla yargılanmak mümkün hale gel-

miştir.

Erkek eşcinseller, eskiden beri kulüpler, der-

nekler, hamamlar, yüzme havuzları, jimnastik sa-

lonları kurmuşlar ve bu faaliyetlerini bazen gizli 

bazen açık yürütmüşlerdir. Türkiye’de azımsan-

mayacak sayıda LGBTİQ+ üyesi yahut destekçisi 

ticari işletme, dernek, kulüp, edebiyatçı, ressam, 

aktör, gazeteci ve siyasetçi vardır.. Hormon kulla-

nım süreci, cinsiyet geçişi, sağlık hakkına erişim, 
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askerlik yapmama gibi danışmanlık hizmetinin ve-

rildiği ve aynı zamanda cinsel anlamda birbirlerini 

tanıma imkânının sağlandığı bu derneklerden en 

öne çıkanları şunlardır: Kaos GL Derneği, Pembe 

Hayat Derneği, Siyah Pembe Üçgen, Lambda 

İstanbul, SPoD, LİSTAG, Gökkuşağı Aileleri Grubu, 

LGBTİ Yasaklarını Geri Çekin Platformu, İstanbul 

LGBTİ Dayanışma Derneği, Eskişehir Mor El, Bursa 

Özgür Renkler Derneği. Bunların dışında 2013’te 

kurulan ve destekçileri arasında İhsan Eliaçık’ın da 

bulunduğu Müslüman Eşcinseller Derneği 

(MEŞCİD) var. İsminin İslâmi değerlerle alay 

etmek adına seçildiği her halinden belli bu derne-

ğin niçin ve kimin için var oluşu bir tarafa, buna 

neden müsaade edildiği ise asıl problemdir.

Türkiye’de LGBTİ hareketinin vücuda gelme-

sinde önemli yapı taşlarından biri Kaos GL dergisi-

dir. Dergi, 1994’ün Eylül ayında Ankara’da anarşist 

ideolojiyle bağları olan işçi kökenli bir çiftin girişi-

miyle bir grup eşcinsel tarafından kurulmuştur. Za-

manla dergi kurucularının çizgisinden uzaklaşarak 

daha liberal bir çizgiye geçmiştir. Her sayfası 

İslâm’a, bu ülkenin değerlerine, geleneksel aile ya-

pısına, kendilerine karşı çıkan bürokrasiye ve bası-

na, kin besledikleri hocalara ve entelektüellere 

karşı yazılarla dolu olan bu dergi, profesyonel 

yayın yapmaktadır ve eşcinsellerin örgütlenmesi, 

bilgilenmesi, motive edilmesi açısından başat bir 

roldedir. Dernek olarak kuruluşu ise 2005 yılıdır. Ku-

ruluşunun üzerinden henüz bir yıl geçmişken 

Dünya Bankası tarafından fonlanan KAOS GL’ye bir 

sonraki yıl ikinci kez hibe verilmiştir. Zaman içeri-

sinde çok ciddi fon desteği oluşan bu dernek dev-

letin gözünden kaçmamıştır. Eylül 2019’da İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar’da Hak-İş 

Konfederasyonu’na bağlı Özçelik-İş Sendikası’nın 

düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmasında Ame-

rika’nın Türkiye’deki LGBTİ derneklerine 22 milyon 

dolar yardım yaptığını söyledi. Soylu: “Dünya’nın 

en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, 

bir taraftan PYD’ye yardım ediyordu. Ama size yar-

dım yaptığı bir yer daha söyleyeyim mi? LGBTİ’ye 

yardım yapıyor. Ankara’daki eskort bir LGBTİ der-

neğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar 

yardım yapıyor. Beni burada konuşturmaya gerek 

var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi ce-

reyanla karşı karşıya kaldığımızı. Aslında temel he-

defin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı ol-

duğunu ifade etmem için bundan sonra kelime-

lerle ifade etmeme gerek var mı acaba?” dedi.(6)

Toplumsal Cinsiyetten Eşcinsel Evliliğe

Eşcinsel evlilik, aynı cinsten bireylerin evlen-

mesi anlamına gelmektedir. Toplumsal cinsiyet te-

orisyenleri, yine dilde taktik bir hareket yaparak, 

hemcins evliliğini “evlilik eşitliği” şeklinde hukuki 

ve demokratik bir kabule taşıdılar. Eşcinsel evlilik, 

şu anda dünya genelinde on yedi, Avrupa gene-

linde on üç ülkede yasaldır. En son Almanya, 30 

Haziran 2017 tarihinde eşcinsel evlilikleri yasallaş-

tırmıştır. Hollanda 2001’de eşcinsel evliliklerin uy-

gulandığı ilk ülke olmuştur ve onu Belçika, İspan-

ya, Danimarka, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, 

Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg ve İrlanda iz-

lemiştir. Bu durum eşcinseller için tam bir zaferdir. 

Diğer taraftan Avrupa Adalet Divanı, Haziran 

2018 tarihinde tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, 

eşcinsel vatandaşlarının birlik dışındaki ülkelerde 

yaşayan eşleriyle yaptıkları evlilikleri resmen tanı-

ması gerektiğine karar verdi. AB’nin en üst hukuki 

organı olan Lüksemburg’daki mahkemenin kararı, 

eşcinsel evliliklerin korunması konusunda bir 

dönüm noktasıydı. Çünkü Adalet Divanı’nın aldığı 

karara göre, eşcinsel evliliklere izin vermeyen AB 

üyesi ülkeler de bu karara uymak zorundaydı.

ABD’de eşcinsel evlilik eskiden Kaliforniya ve 

Maine eyaletlerinde yasaldı ancak yasama ve 

yargı yoluyla bu eyaletlerde verilen yasal statü 

halk referandumuyla kaldırılmıştır. 2010 yılından 

bu yana Arjantin’de eşcinsel evlilik yasaldır

Batı’da eşcinseller din(!) adamı olarak görev 

yapabilmektedir. Geyler ve lezbiyenler için evlilik 

törenleri düzenleyen kiliseler bile mevcuttur. Hol-

landa, İsveç, Danimarka, Norveç, İngiltere, Fran-

sa, Amerika gibi ülkelerde eşcinseller dini nikâh 

kıydırabilmektedir. Gey ebeveynli ailelerin sayısı 

milyonlar ile ifade edilmektedir. Avrupa Birliğine 

üye ülkelerin ordularının tamamına yakınında eş-

cinsel askerler görev yapmakta ve bu eşcinsel çift-

ler evlat edinip çocuklu aile de kurabilmektedirler. 

Amerika’da Presbiteryen Kilisesi’nde gey ve lezbi-

yenler rahip, kilise mütevelli heyeti üyesi olarak 

görev yapmaktadır.

Türkiye’de ise 2010’lu yıllarda yeni anayasa ça-

lışmaları sırasında muhalefetteki BDP, evlilik politi-

kalarında eşcinsel evliliği de içerecek bir serbest-

leşme çağrısı yaptı, ana muhalefet partisi CHP’de 

bu düşünceye destek çıktı. İktidarda olan Ak Parti 

ve MHP bunu ülkenin genel aile yapısına uygun bul-

madığı için reddetti. Ancak eşcinsel ilişkinin suç ol-

maması sebebi ile İstanbul, İzmir ve Ankara gibi 

büyük şehirlerde birlikte yaşama şeklinde aynı 

evde bir aile gibi yaşamaktadırlar.

Sonuç Yerine

Son olarak kapitalizmin tatbik edici örgütlerin-

den Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin kadın-

lar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğunu 

açıklaması ve evlilik içi tecavüz diye yeni bir suç 

üretip ailelerin parçalanmasını kolaylaştırıcı hukuki 

yaptırımları tavsiye etmesi, ailenin aslında nasıl bir 

tehdit altında olduğunu göstermesi açısından ye-

terlidir. Böylesi bir durumda evlilik, kendisinin olu-

şumuna sebep olan en meşru unsurlardan birini 

yitirmekte, hem kadının hem erkeğin birbirlerine 

karşı olan güvenini sarsmaktadır. Sağlıklı, uzun ve 

mutlu bir yaşamın adresi olarak, kadın ve erkeğin 

her ikisinin de yaşadıkları evi sıcak bir yuvaya dö-

nüştürme arzuları, bu ve benzeri çıkışlarla sürekli 

törpülenmektedir.
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askerlik yapmama gibi danışmanlık hizmetinin ve-

rildiği ve aynı zamanda cinsel anlamda birbirlerini 

tanıma imkânının sağlandığı bu derneklerden en 

öne çıkanları şunlardır: Kaos GL Derneği, Pembe 

Hayat Derneği, Siyah Pembe Üçgen, Lambda 

İstanbul, SPoD, LİSTAG, Gökkuşağı Aileleri Grubu, 

LGBTİ Yasaklarını Geri Çekin Platformu, İstanbul 

LGBTİ Dayanışma Derneği, Eskişehir Mor El, Bursa 

Özgür Renkler Derneği. Bunların dışında 2013’te 

kurulan ve destekçileri arasında İhsan Eliaçık’ın da 

bulunduğu Müslüman Eşcinseller Derneği 

(MEŞCİD) var. İsminin İslâmi değerlerle alay 

etmek adına seçildiği her halinden belli bu derne-

ğin niçin ve kimin için var oluşu bir tarafa, buna 

neden müsaade edildiği ise asıl problemdir.

Türkiye’de LGBTİ hareketinin vücuda gelme-

sinde önemli yapı taşlarından biri Kaos GL dergisi-

dir. Dergi, 1994’ün Eylül ayında Ankara’da anarşist 

ideolojiyle bağları olan işçi kökenli bir çiftin girişi-

miyle bir grup eşcinsel tarafından kurulmuştur. Za-

manla dergi kurucularının çizgisinden uzaklaşarak 

daha liberal bir çizgiye geçmiştir. Her sayfası 

İslâm’a, bu ülkenin değerlerine, geleneksel aile ya-

pısına, kendilerine karşı çıkan bürokrasiye ve bası-

na, kin besledikleri hocalara ve entelektüellere 

karşı yazılarla dolu olan bu dergi, profesyonel 

yayın yapmaktadır ve eşcinsellerin örgütlenmesi, 

bilgilenmesi, motive edilmesi açısından başat bir 

roldedir. Dernek olarak kuruluşu ise 2005 yılıdır. Ku-

ruluşunun üzerinden henüz bir yıl geçmişken 

Dünya Bankası tarafından fonlanan KAOS GL’ye bir 

sonraki yıl ikinci kez hibe verilmiştir. Zaman içeri-

sinde çok ciddi fon desteği oluşan bu dernek dev-

letin gözünden kaçmamıştır. Eylül 2019’da İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar’da Hak-İş 

Konfederasyonu’na bağlı Özçelik-İş Sendikası’nın 

düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmasında Ame-

rika’nın Türkiye’deki LGBTİ derneklerine 22 milyon 

dolar yardım yaptığını söyledi. Soylu: “Dünya’nın 

en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, 

bir taraftan PYD’ye yardım ediyordu. Ama size yar-

dım yaptığı bir yer daha söyleyeyim mi? LGBTİ’ye 

yardım yapıyor. Ankara’daki eskort bir LGBTİ der-

neğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar 

yardım yapıyor. Beni burada konuşturmaya gerek 

var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi ce-

reyanla karşı karşıya kaldığımızı. Aslında temel he-

defin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı ol-

duğunu ifade etmem için bundan sonra kelime-

lerle ifade etmeme gerek var mı acaba?” dedi.(6)

Toplumsal Cinsiyetten Eşcinsel Evliliğe

Eşcinsel evlilik, aynı cinsten bireylerin evlen-

mesi anlamına gelmektedir. Toplumsal cinsiyet te-

orisyenleri, yine dilde taktik bir hareket yaparak, 

hemcins evliliğini “evlilik eşitliği” şeklinde hukuki 

ve demokratik bir kabule taşıdılar. Eşcinsel evlilik, 

şu anda dünya genelinde on yedi, Avrupa gene-

linde on üç ülkede yasaldır. En son Almanya, 30 

Haziran 2017 tarihinde eşcinsel evlilikleri yasallaş-

tırmıştır. Hollanda 2001’de eşcinsel evliliklerin uy-

gulandığı ilk ülke olmuştur ve onu Belçika, İspan-

ya, Danimarka, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, 

Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg ve İrlanda iz-

lemiştir. Bu durum eşcinseller için tam bir zaferdir. 

Diğer taraftan Avrupa Adalet Divanı, Haziran 

2018 tarihinde tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, 
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Sonuç Yerine
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karşı olan güvenini sarsmaktadır. Sağlıklı, uzun ve 

mutlu bir yaşamın adresi olarak, kadın ve erkeğin 

her ikisinin de yaşadıkları evi sıcak bir yuvaya dö-
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Hüzün dolu bir hazan mevsimi geldi yine…

Hayat; umudun, heyecanın, ıstırabın, hüsra-

nın, sabrın ve şükrün iç içe girdiği bir zaman dili-

midir.

Hayat; hasreti, gurbeti, sevinci, mutluluğu, 

hicranı ve vuslatı çileyle dokur.

Hayat; karmakarışık bir rüya gibi farklı duygu-

ları birlikte yaşatır insanlara…

Hayattan eksilen yıllar; yüreklerimizdeki 

bahar hasretiyle şekillenen bir kardelen olur kimi 

zaman…

Kimi zaman; maziye yaslanan hüzzam name-

leriyle hasretin efkarı yakıp kavurur sineleri…

Kimi zaman; hissiyatın doruğa çıktığı dönem-

lerde bir türlü aklın elinden tutamaz, duygu ve dü-

şüncelerinizi doğru dürüst ifade edemezsiniz.

Kimi zaman; gençlik yıllarındaki unutulmayan 

anların, duygularımızı tutuşturan heyecanların, 

içimizi ısıtan “ocak” adlı mekanların, eylülde veri-

len imtihanların, baharda yaşanan hazanların, 

taş medreselerin çilesiyle hemhal olan ve sabrın 

doruklarında kemal bulan insanların ve akıncılar 

çağından bu güne gelip gönlümüze taht kuran 

isimsiz kahramanların hüzünlü hatıraları bir yan-

gın yerine çeviriverir yüreğimizi…

Ve kimi zaman; hüzne dair ne söylense az 

gelir…

Hazan mevsiminde düşen sarı yapraklar, her-

kesin hüzün duygusunu harekete geçirse de ha-

yatlarını “dinü devlet, mülkü millet” yoluna ada-

yan Turan sevdasıyla için için yanan, “öz yurdun-

da garip, öz vatanında parya” olan ve yetmişli yıl-

ların toz duman ortamını soluklarken baharlarına 

kan damlayan kayıp bir nesil için, 12’den vuran 

Eylül’ü hatırlatan her sonbahar anlatılmaz bir ele-

min yaşandığı kahır dolu günlerdir… İşkenceha-

nelerde her türlü zulme maruz kalan, gençlikleri-

ni yaşamadan yaşlanan, çektikleri acıları en ya-

kınlarından bile saklayan, sessiz çığlıklarını yürek-

lerine saplayan ve aşina oldukları melalin asaleti-

ni yaşayan Eylül’ün kırdığı güller için her hazan 

mevsimi tarifi imkansız simsiyah bir hüzündür.

Çünkü onlar, mukaddes bir davanın etrafında 

bir araya gelmiş; 1980 öncesinde tezgahlanan 

kirli senaryoların tam ortasında kalmış; Soğuk 

Savaş döneminin hükümran olduğu yıllarda 

gençliğini, okulunu, istikbalini, hayatını ve arka-

daşlarını kaybetmişlerdi.

Çünkü onlar, tarafsızlık adına denge politikala-

rına malzeme yapıldıkları oduncu kantarına ben-

zeyen 12 Eylül adaletinin getirdiği haksızlığın, zul-

mün ve mahkumiyetin her çeşidini bizatihi yaşa-

mışlar; mağduriyetin, mahzuniyetin ve mazlumi-

yetin her türlü hüznünü yüreklerinin bütün hüc-

relerinde duymuşlardı.

Onlar ki; bir 12 Eylül’de vurguncu düzenin iş-

birlikçileri tarafından vurulan, vatanı ve milleti 

çok sevmenin hesabı akıl almaz işkencelerle so-

rulan, Mamak’taki C-5’lerde çarmıha gerilen, yar-

gılanmadan haklarında idam kararları verilen, hü-

zünleri semavi sevdaların huzur ikliminde duru-

lan, hala gözbebeklerinde ayyıldızlı bir sevdanın 

coşkusu ve heyecanı bütün renkleriyle görülen ve-

fakar ve cefakar insanlardı. Ve onlar, kimsesizli-

ğin, çaresizliğin ve yapayalnızlığın her çeşidini ya-

şamışlar; ezanın, cefanın ve çilenin her türlüsünü 

yudumlamışlar fakat hepsinden daha çok vatan-

daki gurbetten ıstırap duymuşlardı.

Onları yad ettiğimiz zaman içimizi sızlatan bir 

hicranın feryadını duyarız kalbimizde… Fırtınalı yıl-

lardan geriye kalan ve bedeli çok ağır ödenen bir 

hareketin geçmişini ve bugününü çok farklı duy-

gular içinde hatırlarız. Gönlümüzü şad eden nice 

hatıralarla coşarken yüreğimizi yakan hadiselerin 

efkarında için için ağlarız.

Onları yad ettiğimiz zaman; çıkarsız dostlukla-

rı, karşılıksız sevgileri, çekilen acıları, verilen şe-

hitleri, yüreğimizin en mutena köşesine oturttu-

ğumuz eskimeyen hatıraları, bazen ah ederek 

bazen tarifsiz bir heyecan duyarak ve bazen de 

gönlümüze çöken hüznün gölgesinde gözlerimiz 

bulutlanarak anarız. Öğrencilik yıllarımız, ocaklar-

da geçen acı tatlı günlerimiz, uykusuz geceleri-

miz, fikir çilemiz, kutsi ideallerimiz ve gençlik ha-

yallerimiz resmigeçit yapar gözlerimizin önün-

den…

Onları yad ettiğimiz zaman; 12 Eylül öncesi ve-

rilen mücadeleler, mukaddes bir dava için öde-

nen bedeller, karda kışta omuzlanan şehitler, deli-

kanlı çağında sırtlanan mesuliyetler, bir kara ey-

Bu yazı; 12'den vuran Eylül'ün ruhlarda ve bedenlerde açtığı tar�f 
ed�lmez yaralara, yüreklere düşürdüğü der�n acılara ve bugünkü hal-� 
pür melal�n teda� ett�rd�ğ� hüzünlü duygulara da�r b�r derkenardır…

EYLÜL'ÜN
KIRDIĞI
GÜLLER

DR. MEHMET GÜNEŞ
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lülle zirve yapan işkenceler, Mamak’taki mahke-

meler, taş medreseler, izbe zindanlar, karanlık ve 

soğuk hücreler, rutubetli koğuşlar, gergin voltalar, 

tezgahlara açık maltalar ve şafak vaktinde infaz 

edilen idamlar bir bir canlanır hayalimizde… Ya-

şıtları kendi gelecekleri için tozpembe hayaller 

kurup oyunda oynaşta günlerini gün ederken bu 

ülke uğruna çile çekenler, en güzel yıllarını hapis-

hanede geçirenler, cezaevi dışında madden ve 

manen perişan olan aileler; her hafta bin bir sı-

kıntıya zorluğa ve tehdide rağmen Mamak’taki ya-

kınlarını ziyarete gelmekten yorulmayan vefalı in-

sanlar, biçare babalar, gözü yaşlı analar, çilekeş 

kardeşler ve nişanlısı idama mahkum edilen bahtı 

kara yavuklular hüzünle düşer yadımıza… Bütün 

bunlar hayalimizde canlanırken kalemin kırıldığı, 

darağacının kurulduğu, sükûtun yorulduğu, ko-

nuşmanın beyhude olduğu zamanlarda duydu-

ğumuz ve kelimelerle asla tarif edilemeyen bir ha-

let-i ruhiyyeyi yeniden yaşarız.

Tilavet ettiği son hatmin duasını idam edilme-

den önce bizzat kendisi yapan, celladından bile 

helallik isteyecek kadar kamil bir mümin olan, yü-

reğinde Hudeybi bir iman taşıyan ve Sevgili’ye 

giden yolu darağacında bulan Mustafa Pehliva-

noğlu’nun, Ali Bülent Orkan’ın, Selçuk Duracık’ın, 

Halil Esendağ’ın, Fikri Arıkan’ın, Cevdet Kara-

kaş’ın, Ahmet Kerse’nin, Cengiz Baktemur’un ve 

İsmet Şahin’in metanet, fazilet ve cesaretle 

Hakk’a yürüyüşlerini hatırladığımız zaman hıçkı-

rıklara boğuluruz…

Onları her yad ettiğimizde urganlı şafaklardan 

nurlu basamaklara yol bulan Yusuf yüzlü dokuz yi-

ğidin acısı kavurur yüreklerimizi… Bir ekmeği bö-

lüşen; bir battaniyeyi, bir endişeyi, bir ümidi pay-

laşan; ölümle hayat arasındaki ince çizgide ha-

yatla ve ölümle cilveleşen alperenlerin hatıraları 

yakar içimizi… Ve koyu bir hüzn-ü tahattur, otuz 

yıl öncesine alıp götürür bizi…

Müşterek bir geçmişin aziz hatıralarını ihti-

ramla yad edenler için ülküdaşlık; aynı ana baba-

dan sudur eden kardeşliğin bir önceki hali, ahiret 

kardeşliğinin de bir sonraki mertebesidir ve dava 

arkadaşlığı da kardeşlik hukukundan bir cüzdür. 

Bu anlayışın müntesipleri; onları, kalplerinin en 

müstesna yerinde misafir etmişler ve hiçbir şartta 

dünya ve ahiret kardeşliklerine gölge düşürme-

mişlerdir. Her kim, Eylül’ün kırdığı güller hakkında 

kardeşlik hukukunu inciten; edebe, ahlaka ve in-

sanlığa sığmayan bir laf ederse unutmaması ge-

rekir ki üslubu beyan aynıyla insandır ve kem söz 

sahibine aittir. Onlar ki dava arkadaşlığından bi-

haber olanlara “Edep ya Hu” derler ve maziye da-

yanan dostluğa verdikleri ehemmiyet sebebiyle 

de daha fazla bir söz söyleyemezler. Çünkü onlar, 

bir güzel ülkü için ömür hasreden; kalemi, kelamı 

ve selamı kıbleye dönük olan; ülkücülük deyince 

duyguları şaha kalkan, bütün ülküdaşlarını roze-

tiyle değil yüreğiyle kucaklayan ve çizgilerinde kı-

rıklık bulunmayan delikanlı kadim ülkücülerdir.

Seksen öncesinin bu idealist gençliğinin gö-

nülleri genç olsa da onlar saçlarından giymeye 

başladıkları beyaz kefenleriyle her geçen gün 

biraz daha gün batımına yaklaşıyor ve asude 

bahar ülkesine vasıl olanlar artarken dünya gur-

betini mesken tutanların sayısı Kıbrıs gazileri mi-

sali bir bir azalıyor.

Yahya Kemal bir şiirinde;

“Ölenler öldü, kalanlarla mustarip kaldık,

Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık”

diye duygularını dizelere dökerken sanki dok-

san yıl öncesinden onları tarif ediyordu. Zira 

onlar; dün olduğu gibi bugün de yine hor görül-

dükleri, yalnız kaldıkları ve akıl almaz töhmetler al-

tında bırakıldıkları için yine mazlum, yine mahzun 

ve yine mağdur; belki de kendi ülkelerinde hep 

öksüz, hep yetim ve hep sahipsiz oldukları için 

dünkünden çok daha gönlü kırık, daha muğber 

ve çok daha mustaripler. 

Onlar; terörist artığı liberaller, ateist kalıntısı 

eski tüfekler, sentetik sosyalistler, rüzgârgülü ide-

alistler, devşirme dava adamları, fason demok-

ratlar ve etnik fitneye çanak tutan ama Türk milli-

yetçiliğini tekfir eden nevzuhur muhafazakârlar 

gibi değişim fırtınasına kapılmadıkları gibi inanç-

larını, ölçülerini ve ideallerini de berhava etmedi-

ler ve ettirmediler.

Onlar; vasıtaları gaye yerine koymadıkları ve 

araçları amaç edinmedikleri için ne şahısları ne de 

nefislerini putlaştırdılar. Onlar; Allah hatırından 

daha üstün bir hatır, vatan ve millet menfaatin-

den daha yüksek bir menfaat tanımadıkları için 

bazıları gibi ne milli davalarından ne de besmeleli 

sevdalarından vazgeçtiler. Onlar; din, dil, tarih ve 

millet konularına Türk-İslam medeniyet pencere-

sinden baktıkları için batıcı pozitivist zihniyetin gü-

nümüzdeki temsilcileri olan ulusalcılarla da asla 

kol kola girmediler ve hiçbir zaman müşterek ha-

reket etmediler. Çünkü onlar; inançlarından, ide-

allerinden, milliyetlerinden ve şahsiyetlerinden 

katiyen taviz vermediler.

Onlar; ne ibadetlerini ticaret metaı yapan po-

litika tüccarı ne sokaklarda ıspanak fiyatına satı-

lan demokrasinin omurgasız elemanı ne de men-

faat dağıtan iktidarların bozuk parası oldular.

Onlar; ilkeleri olmayan köşesiz siyaset adamlı-

ğına ya da köşe dönmeciliğe teşne bir vatanper-

verliğe veya dünyevi arzulara peşkeş çekilen bir 

maneviyatçılığa değil; hükümet menzilli siyasi he-

deflerin ötesindeki kültür ve medeniyet mihverli 

bir idealizme, inanç ve ahlak nizamını kuvveden 

fiile geçiren ecdat yadigarı bir fazilete, şahsi sev-

daları hiçe sayan ve gelecek nesilleri kucaklayan 

milli mefkurelere talip oldular. Çünkü onlar; her 

zaman ve her şartta ülkücü olarak kaldılar ve bu 

sıfatı taşımayı en büyük şeref bildiler.

Onlar; korkunun dağları sardığı kenan tufanı-

nın en şedit günlerinde bile ülkülerini yüksek 

sesle dile getirdiler. Onlar; en vahşi işkencelere 

uğradılar, çok ağı bedeller ödediler, idam sehpa-

larının altından vakarla geçtiler ve hiçbir zaman 

zalimlere boyun eğmediler.

Onlar; zindan karanlığında kaldılar fakat 

gönül mimarlarının rahlesinden yüreklerine se-

mavi ışıklar taşıyıp gözlerine rahmet bulutları in-

direrek seyyiatlarını gözyaşlarıyla yıkadılar ve 

nefsi emareden nefsi kamiline giden yolda mesa-

fe katettiler.

Onlar; erdem şahikası bir mustarip olan 20. 

yüzyılın garibi şeyhinden hem feyz aldılar hem de 

gönderdiği mektuplar sayesinde garip kalmanın 

ıstırabını hafiflettiler. Zaten onlar; bu fani dünya-

da garip olarak yaşadılar ve emrine şükür duasını 

dillerinden hiç düşürmediler. Onlar; garip geldiler, 

garip kaldılar ve garip olarak öldüler ama ne altı 

köşeli yıldızın ne de istavrozun gölgesinde zevk-

ten dört köşe oldular.

Onlar; inandıkları yolda dosdoğru yürümeyi 
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lülle zirve yapan işkenceler, Mamak’taki mahke-

meler, taş medreseler, izbe zindanlar, karanlık ve 

soğuk hücreler, rutubetli koğuşlar, gergin voltalar, 

tezgahlara açık maltalar ve şafak vaktinde infaz 

edilen idamlar bir bir canlanır hayalimizde… Ya-

şıtları kendi gelecekleri için tozpembe hayaller 

kurup oyunda oynaşta günlerini gün ederken bu 

ülke uğruna çile çekenler, en güzel yıllarını hapis-

hanede geçirenler, cezaevi dışında madden ve 

manen perişan olan aileler; her hafta bin bir sı-

kıntıya zorluğa ve tehdide rağmen Mamak’taki ya-

kınlarını ziyarete gelmekten yorulmayan vefalı in-

sanlar, biçare babalar, gözü yaşlı analar, çilekeş 

kardeşler ve nişanlısı idama mahkum edilen bahtı 

kara yavuklular hüzünle düşer yadımıza… Bütün 

bunlar hayalimizde canlanırken kalemin kırıldığı, 

darağacının kurulduğu, sükûtun yorulduğu, ko-

nuşmanın beyhude olduğu zamanlarda duydu-

ğumuz ve kelimelerle asla tarif edilemeyen bir ha-

let-i ruhiyyeyi yeniden yaşarız.

Tilavet ettiği son hatmin duasını idam edilme-

den önce bizzat kendisi yapan, celladından bile 

helallik isteyecek kadar kamil bir mümin olan, yü-

reğinde Hudeybi bir iman taşıyan ve Sevgili’ye 

giden yolu darağacında bulan Mustafa Pehliva-

noğlu’nun, Ali Bülent Orkan’ın, Selçuk Duracık’ın, 

Halil Esendağ’ın, Fikri Arıkan’ın, Cevdet Kara-

kaş’ın, Ahmet Kerse’nin, Cengiz Baktemur’un ve 

İsmet Şahin’in metanet, fazilet ve cesaretle 

Hakk’a yürüyüşlerini hatırladığımız zaman hıçkı-

rıklara boğuluruz…

Onları her yad ettiğimizde urganlı şafaklardan 

nurlu basamaklara yol bulan Yusuf yüzlü dokuz yi-

ğidin acısı kavurur yüreklerimizi… Bir ekmeği bö-

lüşen; bir battaniyeyi, bir endişeyi, bir ümidi pay-

laşan; ölümle hayat arasındaki ince çizgide ha-

yatla ve ölümle cilveleşen alperenlerin hatıraları 

yakar içimizi… Ve koyu bir hüzn-ü tahattur, otuz 

yıl öncesine alıp götürür bizi…

Müşterek bir geçmişin aziz hatıralarını ihti-

ramla yad edenler için ülküdaşlık; aynı ana baba-

dan sudur eden kardeşliğin bir önceki hali, ahiret 

kardeşliğinin de bir sonraki mertebesidir ve dava 

arkadaşlığı da kardeşlik hukukundan bir cüzdür. 

Bu anlayışın müntesipleri; onları, kalplerinin en 

müstesna yerinde misafir etmişler ve hiçbir şartta 

dünya ve ahiret kardeşliklerine gölge düşürme-

mişlerdir. Her kim, Eylül’ün kırdığı güller hakkında 

kardeşlik hukukunu inciten; edebe, ahlaka ve in-

sanlığa sığmayan bir laf ederse unutmaması ge-

rekir ki üslubu beyan aynıyla insandır ve kem söz 

sahibine aittir. Onlar ki dava arkadaşlığından bi-

haber olanlara “Edep ya Hu” derler ve maziye da-

yanan dostluğa verdikleri ehemmiyet sebebiyle 

de daha fazla bir söz söyleyemezler. Çünkü onlar, 

bir güzel ülkü için ömür hasreden; kalemi, kelamı 

ve selamı kıbleye dönük olan; ülkücülük deyince 

duyguları şaha kalkan, bütün ülküdaşlarını roze-

tiyle değil yüreğiyle kucaklayan ve çizgilerinde kı-
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biraz daha gün batımına yaklaşıyor ve asude 

bahar ülkesine vasıl olanlar artarken dünya gur-

betini mesken tutanların sayısı Kıbrıs gazileri mi-

sali bir bir azalıyor.
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ve dimdik olmayı şiar edindikleri dar-ı dünyada bı-

rakın namerde, merde bile muhtaç olmayı kabul 

etmedikleri için kırılmayı göze aldılar fakat hiçbir 

zaman eğilmediler, bükülmediler.

Çünkü onlar; daha bıyıkları terlemeden ülkü 

dene nazlı geline vurulmuşlar ve Türk-İslam ül-

küsüne duydukları aşkla destan olmuşlardı. 

Onlar; “Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz” di-

yerek gözlerini daldan budaktan sakınmadan bu 

kutlu mücadeleye atılmışlar ve gönüllü olarak çık-

mışlardı bu meşakkatli yollara…

Çünkü onlar;

“Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın? 

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın…”

ikazına uymuşlar ve yeni bir Türk asrının inşa-

sı için gönül seferberliğini başlatmışlardı Turan 

denen illere…

Onlar;

“Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz Sen-

siz;

Ne mülk ü mal u cah ister ne de zevk ü safa 

ister.”

diyerek Gül aşkıyla meftun olmuşlardı Gülzar-ı 

Nebide açılan katmer güllere…

Onlar; emdiği sütün, içtiği suyun, yediği ek-

meğin, bastığı toprağın ve astığı bayrağın hakkını 

ödemek için varlıklarıyla bu vatana yıllar yılı kan 

verdiler, can verdiler, akla hayale sığmaz insanlık 

dışı muamelelere uğradılar fakat buna rağmen 

mübarek ecdadımızdan tevarüs ettikleri bir asa-

letle hareket ettiler, kan kustular fakat dosta düş-

mana karşı kızılcık şerbeti içtik dediler belki de 

bile bile aldandılar, kaybettiklerine değil aldatıl-

dıklarına yandılar ve üstü kalsın diyerek hesabı 

acı acı gülümseyerek imzaladılar.

Onlar; devletlüler tarafından insanlık dışı 

zulme ve haksızlığa uğrasalar da “Ben kırk kere 

İsmail/Babam İbrahim değil” deseler de devlete 

kırgın ve muğber olsalar da kendilerine bunca iş-

kenceyi reva gören cuntacılara ateş püskürseler 

de vatandaşlıktan çıkarılıp sürgünde yaşamaya 

mecbur bırakılsalar da “Her şeye rağmen bu dev-

let bizim devletimiz” demişler, ne Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’ne ne de Uluslararası Adalet 

Divanı’na Türkiye’yi şikayet etmeyi zül kabul et-

mişler; bırakın bu işe teşebbüsü, bu düşünceyi 

akıllarından bile geçirmemişlerdir.

Çünkü hilkat, onların kumaşını bayrakların ku-

maşıyla birlikte dokumuş, hamurlarını Allah’a ada-

nan kanlı kurbanlık koçların hamuruyla yoğur-

muş, sütlerini haysiyet ve feragatin imbiğinden 

geçirmişti. 

Çünkü onlar; sarsılmayan imanları, bitmeyen 

heyecanları, inanılmaz kahramanlıkları, dünyayı 

hiçe sayan yanları, haram değmemiş kazançları, 

değişime uğramayan inançları, içten dışa doğru 

kucakladıkları millet-ümmet-beşeriyet eksenli ide-

alleri, hudutlarla asla sınırlanmayan ve şimdiki za-

mana mahpus kalmayan hayalleri, menfaat tor-

nasından ve harami sofrasından geçmeyen taviz-

siz halleriyle; ayyıldızlı bir bayrak, ipeğe sarılmış 

çelik, ilke, ülkü ve istikamet sahibi güzel insanlar 

diye vasfedildiler ve gerçek birer dava adamı diye 

tesmiye olundular. Onlar; hiçbir zaman ve hiçbir 

şartta ne adamlıklarına halel getirdiler ne de da-

valarına gölge düşürdüler… Bu sebeple siyasi mu-

arızları tarafından bile adam gibi adam diye nite-

lendirildiler.

Hasıl-ı kelam, her türlü toplum mühendisliği-

nin sergilendiği siyah beyaz bir cinayet filmi olan 

12 Eylül ile aklı selimin şirazesinden çıktığı bir si-

yaset filmi olan 12 Eylül 2010 arasında geçen şu 

otuz yılda; temel referanslar, fikri müşterekler ve 

siyasi tercihler başta olmak üzere pek çok şey de-

ğişse de değişim modası herkesi ve her şeyi per-

duş eylese de “Değişmeyen tek şey değişimin 

kendisidir” kelamı herkesin dilinden düşmeyen 

bir söz haline gelse de onlar; değişimin dünyanın 

değişmez bir kuralı olduğuna ama bazı değer yar-

gılarının değişmemesinin de hayatın bir başka de-

ğişmez kaidesini oluşturduğuna yürekten inandı-

lar. Onlar; ülkücülüğü sıradan bir siyasi hareket 

değil bir medeniyet iddiasına sahip olan, kalbi Tür-

kiye için çarpan, gönlü Türk-İslam dünyasını ku-

caklayan idealist insanların savunduğu bir dava 

ve milli-İslami-insani hasletlere sahip ahlaki bir 

duruş olarak gördüler. Onlar; dini ve milli refe-

ranslarını hiç değiştirmediler, asla devşirilmediler, 

şahsi menfaatlerin ve dünyevi sevdaların peşin-

den gitmediler, kişilik ve kimlik zafiyeti gösterme-

diler. Ve onlardan dünya misafirliğini tamamla-

yanların büyük çoğunluğu, zihinlerinde ülkenin 

geleceğine ve Türk Dünyasının istikbaline dair 

büyük projeler bulunmasına, birikim ve kabiliyet-

leriyle çok daha üst seviyede bir hayata ve maka-

ma layık olmalarına rağmen inançlarından ve ül-

külerinden hiçbir zaman taviz vermedikleri, hara-

ma el uzatmadıkları ve dünyevi mevkiler için eği-

lip bükülmedikleri için sade bir hayat sürdüler ve 

sıradan bir insan olarak aramızda yaşamaya 

devam ettiler.

Kim bilir; belki bir caddede yorgun adımlarla 

yürürken gördüğünüz, belki bir belediye otobü-

sünde sırt sırta verdiğiniz, belki bir hastane kori-

dorunda yan yana durduğunuz, belki bir şehirde 

güven veren duruşundan cesaret alıp adres sor-

duğunuz, belki vakur tavırlarına ve babacan hal-

lerine kanınız kaynayıp yanına vardığınız, belki 

aynı mahallede komşuluk yaptığınız, samimiyeti-

niz çok fazla olmasa da bir haksızlığa uğradığınız-

da yanı başınızda bulduğunuz ve sıkıntılı günleri-

nizde yardım almak için başvurduğunuz, belki 

sert bakışlı, hilal bıyıklı ve saçları dökülmüş bir 

devlet memuru diye vasfederek odasına girdiği-

niz, belki emekli olup elinden tuttuğu torununu 

parkta gezdirirken bir anda dostluk kurduğunuz, 

belki omuzlarına binmiş olan hayatın yükünü ta-

şıma telaşı içinde çırpınırken bir vesileyle sohbet 

etme saadetine erdiğiniz, belki televizyondaki bir 

tartışma programında veya bir panelde dinlediği-

niz; duruşundaki vakara, hitabetindeki asalete, 

düşüncelerindeki berraklığa ve konuşmalarındaki 

mantık silsilesine hayran olup “Sağlığın, vatanın 

ve devletin kıymeti kaybedilince anlaşılır” diye 

biten bir cümlesinden nice hikmet çiçekleri derdi-

ğiniz, belki dünkü celadet ve cevvaliyetine taş çı-

kartan bir sükunet ve teslimiyetle bir mürşidin 

rahlesine diz çöküp nefsini dize getirmeye çalışır-

ken bir dergahta buluştuğunuz ve bir hatmeye 

birlikte oturduğunuz, belki; neden milli-İslami-

insani problemleri bu kadar dert edindiğine, 

neden Türk-İslam dünyasının her meselesine has-

sasiyetle sahip çıktığına, neden hadiselere müba-

rek ecdadımız gibi Türk cihan hakimiyeti mefku-

resi zaviyesinden baktığına ve niçin yıllar yılı yata-

ğına kırgın aktığına ya da akıtıldığına akıl yordu-

ğunuz bir kimseye rastlarsanız bu kişi belki de on-

lardan birisidir. 
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yerek gözlerini daldan budaktan sakınmadan bu 

kutlu mücadeleye atılmışlar ve gönüllü olarak çık-

mışlardı bu meşakkatli yollara…

Çünkü onlar;

“Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın? 

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın…”

ikazına uymuşlar ve yeni bir Türk asrının inşa-

sı için gönül seferberliğini başlatmışlardı Turan 

denen illere…

Onlar;

“Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz Sen-

siz;

Ne mülk ü mal u cah ister ne de zevk ü safa 

ister.”

diyerek Gül aşkıyla meftun olmuşlardı Gülzar-ı 

Nebide açılan katmer güllere…

Onlar; emdiği sütün, içtiği suyun, yediği ek-

meğin, bastığı toprağın ve astığı bayrağın hakkını 

ödemek için varlıklarıyla bu vatana yıllar yılı kan 

verdiler, can verdiler, akla hayale sığmaz insanlık 

dışı muamelelere uğradılar fakat buna rağmen 

mübarek ecdadımızdan tevarüs ettikleri bir asa-

letle hareket ettiler, kan kustular fakat dosta düş-

mana karşı kızılcık şerbeti içtik dediler belki de 

bile bile aldandılar, kaybettiklerine değil aldatıl-

dıklarına yandılar ve üstü kalsın diyerek hesabı 

acı acı gülümseyerek imzaladılar.

Onlar; devletlüler tarafından insanlık dışı 

zulme ve haksızlığa uğrasalar da “Ben kırk kere 

İsmail/Babam İbrahim değil” deseler de devlete 

kırgın ve muğber olsalar da kendilerine bunca iş-

kenceyi reva gören cuntacılara ateş püskürseler 

de vatandaşlıktan çıkarılıp sürgünde yaşamaya 

mecbur bırakılsalar da “Her şeye rağmen bu dev-

let bizim devletimiz” demişler, ne Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’ne ne de Uluslararası Adalet 

Divanı’na Türkiye’yi şikayet etmeyi zül kabul et-

mişler; bırakın bu işe teşebbüsü, bu düşünceyi 

akıllarından bile geçirmemişlerdir.

Çünkü hilkat, onların kumaşını bayrakların ku-

maşıyla birlikte dokumuş, hamurlarını Allah’a ada-

nan kanlı kurbanlık koçların hamuruyla yoğur-

muş, sütlerini haysiyet ve feragatin imbiğinden 

geçirmişti. 

Çünkü onlar; sarsılmayan imanları, bitmeyen 

heyecanları, inanılmaz kahramanlıkları, dünyayı 

hiçe sayan yanları, haram değmemiş kazançları, 

değişime uğramayan inançları, içten dışa doğru 

kucakladıkları millet-ümmet-beşeriyet eksenli ide-

alleri, hudutlarla asla sınırlanmayan ve şimdiki za-

mana mahpus kalmayan hayalleri, menfaat tor-

nasından ve harami sofrasından geçmeyen taviz-

siz halleriyle; ayyıldızlı bir bayrak, ipeğe sarılmış 

çelik, ilke, ülkü ve istikamet sahibi güzel insanlar 

diye vasfedildiler ve gerçek birer dava adamı diye 

tesmiye olundular. Onlar; hiçbir zaman ve hiçbir 

şartta ne adamlıklarına halel getirdiler ne de da-

valarına gölge düşürdüler… Bu sebeple siyasi mu-

arızları tarafından bile adam gibi adam diye nite-

lendirildiler.

Hasıl-ı kelam, her türlü toplum mühendisliği-

nin sergilendiği siyah beyaz bir cinayet filmi olan 

12 Eylül ile aklı selimin şirazesinden çıktığı bir si-

yaset filmi olan 12 Eylül 2010 arasında geçen şu 

otuz yılda; temel referanslar, fikri müşterekler ve 

siyasi tercihler başta olmak üzere pek çok şey de-

ğişse de değişim modası herkesi ve her şeyi per-

duş eylese de “Değişmeyen tek şey değişimin 

kendisidir” kelamı herkesin dilinden düşmeyen 

bir söz haline gelse de onlar; değişimin dünyanın 

değişmez bir kuralı olduğuna ama bazı değer yar-

gılarının değişmemesinin de hayatın bir başka de-

ğişmez kaidesini oluşturduğuna yürekten inandı-

lar. Onlar; ülkücülüğü sıradan bir siyasi hareket 

değil bir medeniyet iddiasına sahip olan, kalbi Tür-

kiye için çarpan, gönlü Türk-İslam dünyasını ku-

caklayan idealist insanların savunduğu bir dava 

ve milli-İslami-insani hasletlere sahip ahlaki bir 

duruş olarak gördüler. Onlar; dini ve milli refe-

ranslarını hiç değiştirmediler, asla devşirilmediler, 

şahsi menfaatlerin ve dünyevi sevdaların peşin-

den gitmediler, kişilik ve kimlik zafiyeti gösterme-

diler. Ve onlardan dünya misafirliğini tamamla-

yanların büyük çoğunluğu, zihinlerinde ülkenin 

geleceğine ve Türk Dünyasının istikbaline dair 

büyük projeler bulunmasına, birikim ve kabiliyet-

leriyle çok daha üst seviyede bir hayata ve maka-

ma layık olmalarına rağmen inançlarından ve ül-

külerinden hiçbir zaman taviz vermedikleri, hara-

ma el uzatmadıkları ve dünyevi mevkiler için eği-

lip bükülmedikleri için sade bir hayat sürdüler ve 

sıradan bir insan olarak aramızda yaşamaya 

devam ettiler.

Kim bilir; belki bir caddede yorgun adımlarla 

yürürken gördüğünüz, belki bir belediye otobü-

sünde sırt sırta verdiğiniz, belki bir hastane kori-

dorunda yan yana durduğunuz, belki bir şehirde 

güven veren duruşundan cesaret alıp adres sor-

duğunuz, belki vakur tavırlarına ve babacan hal-

lerine kanınız kaynayıp yanına vardığınız, belki 

aynı mahallede komşuluk yaptığınız, samimiyeti-

niz çok fazla olmasa da bir haksızlığa uğradığınız-

da yanı başınızda bulduğunuz ve sıkıntılı günleri-

nizde yardım almak için başvurduğunuz, belki 

sert bakışlı, hilal bıyıklı ve saçları dökülmüş bir 

devlet memuru diye vasfederek odasına girdiği-

niz, belki emekli olup elinden tuttuğu torununu 

parkta gezdirirken bir anda dostluk kurduğunuz, 

belki omuzlarına binmiş olan hayatın yükünü ta-

şıma telaşı içinde çırpınırken bir vesileyle sohbet 

etme saadetine erdiğiniz, belki televizyondaki bir 

tartışma programında veya bir panelde dinlediği-

niz; duruşundaki vakara, hitabetindeki asalete, 

düşüncelerindeki berraklığa ve konuşmalarındaki 

mantık silsilesine hayran olup “Sağlığın, vatanın 

ve devletin kıymeti kaybedilince anlaşılır” diye 

biten bir cümlesinden nice hikmet çiçekleri derdi-

ğiniz, belki dünkü celadet ve cevvaliyetine taş çı-

kartan bir sükunet ve teslimiyetle bir mürşidin 

rahlesine diz çöküp nefsini dize getirmeye çalışır-

ken bir dergahta buluştuğunuz ve bir hatmeye 

birlikte oturduğunuz, belki; neden milli-İslami-

insani problemleri bu kadar dert edindiğine, 

neden Türk-İslam dünyasının her meselesine has-

sasiyetle sahip çıktığına, neden hadiselere müba-

rek ecdadımız gibi Türk cihan hakimiyeti mefku-

resi zaviyesinden baktığına ve niçin yıllar yılı yata-

ğına kırgın aktığına ya da akıtıldığına akıl yordu-

ğunuz bir kimseye rastlarsanız bu kişi belki de on-

lardan birisidir. 



Artık ömrü ikindiye çoktan merhaba demiş, 

yaşı elliyi devirip altmışa merdiven dayamış, ta-

vırları olgunlaşırken milli hassasiyetleri hiç azal-

mamış, haksızlık karşısındaki tepkileri sessiz per-

delerde kalmamış bir kimseyle karşılaşırsanız bu 

kişi de büyük ihtimalle onlardan birisidir.

Türkiye deyince bakışları çakmak çakmak 

olan, İstiklal Marşı’nı okurken gözleri dolan, 

Mamak denilince yürekten bir ah çekip derin bir 

elemin içine dalan, Yemen türküsünü dinlerken 

en koyu hüzünler gözbebeklerinde dalgalanan ve 

Çırpınırdın Karadeniz marşını hançeresini yırtar-

casına haykıran birisini görürseniz bu kişi de mut-

laka onlardan birisidir.

Bir gün Sonsuzluğun Sahibini tefekkür eder-

ken aşka gelen, bir gün minarelerden “Şehbal 

açan ruh-ı revan-ı Muhammedi”yi dinlerken du-

daklarından;

“Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli”

dizeleri dökülen; bir gün elindeki tespihini rit-

mik hareketlerle çekerken Türk milletinin gül aş-

kını büyük bir coşkuyla dile getiren İ’layı Kelime-

tullah için Nizam-ı Alem ülküsünden bahseden ve 

külhani tavırlarına Medrese-i Yusufiyede derviş-

han muhabbetler ekleyen birine rastlarsanız bili-

niz ki bu kişi de mutlaka onlardan birisidir.

Onlar ki seksen öncesinden söz açılınca bo-

ğazlarına bir yumruk tıkanır, şehit olan can gar-

daşlarını hatırlar ve sükutun çığlıklarındaki derin 

düşüncelere dalıp giderler… Onlar ki kan ve barut 

kokulu can pazarında ülküdaşlarıyla omuz omuza 

verdiği günleri, şafaklarına kan damlamış gecele-

ri ve meşakkatin her çeşidinin paylaşıldığı o çileli 

zaman dilimindeki candan arkadaşlıkları anıp eski 

hatıralarını yaşlı gözlerle yad ederler.

Fazla söze ne hacet; onları tanımak için sade-

ce gözlerine bakmanız yeterlidir. Çünkü hangi 

yaşta olurlarsa olsunlar, onların gözlerine ayyıl-

dızlı bir sevda ışığının demir attığını görür ve ba-

kışlarıyla terennüm ettikleri;

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak, eğer üstünde ölen varsa vatandır…”

anlayışındaki bir inancın tezahürlerinin “kal” 

değil “hal” olduğuna gösterdikleri milli refleksler-

le tanık olursunuz. Onların düşüncelerinde;

“Alperenler; bir aşılmaz dağdılar,

Aydınlığa gönül verip yıldızları sağdılar…

Nurlanıp nur üstü nurdan,

Tekbirlerle doğdular…

Tek başına destandılar,

Tek başına çağdılar…”

anlayışına müdrik bir idealizmin kıyam ettiği-

ne ve sinelerinde rozetlerinden çok daha büyük 

bir yürek taşıdıklarına şahit olursunuz vesselam…

Ve Türk’ün yürek sesi, Türkiye’nin beşik kert-

mesi ve idealizmin son efsanesi olan onlardan sa-

dece bir kişiyi tanımışsanız diğerlerini de çok 

kolay tanırsınız. Bakışlarındaki inanç, tavırların-

daki vakar, düşüncelerindeki idealizm, duruşla-

rındaki asalet, karakterlerindeki mertlik, tokala-

şıp kucaklaşmalarındaki sertlik ve bu sert görü-

nümün arkasında saklı olan engin merhamet, hu-

dutsuz bir samimiyet ve vatan sevgisindeki o 

büyük kesafet bu kayıp neslin değişmez özellikle-

ridir.

Bu vesileyle Eylül’ün kırdığı güllerden ahirete 

göçenleri hayır dualarla yad ediyor; Cenab-ı 

Hak’tan rahmet ve mağfiret diliyor, Efendimiz 

Aleyhisselatü Vesselam’dan şefkat ve şefaat 

niyaz ederken güzel atlara binip giden o iyi insan-

lara Yahya Kemal’in Veda Gazelinden bir beyitle 

sesleniyorum:

“Tekrar mülaki oluruz bezm-i ezelde;

Evvel giden ahbaba selam olsun erenler…”

“Onlar” diye tesmiye ettiğimiz bu güzel insan-

lardan hayatta olanlara hayırlı bir ömür, sağlık, afi-

yet ve saadetler diliyor; kaleme aldığımız bu yazı 

vesilesiyle kendini onlardan birisi olarak gören 

herkese en kalbi muhabbetlerimi ve baki selam-

larımı arz ediyorum:

“Gönülleri birleşenler selam sizlere;

Uzaklarda dertleşenler selam sizlere…”

“TÜRKÇÜLÜK/MİLLİYETÇİLİK” 
AKIMINDAN ETKİLENEN 

EDEBİYATÇILAR

Türkçülük/Milliyetçilik akımlarının Türk edebi-

yatındaki etkisinden ve bu akımdan beslenen şair 

ve yazarların tamamından uzun uzadıya bahset-

mek ayrı bir çalışma konusudur. Biz burada edebi-

yatımızın Batı etkisine girmeye başladığı Tanzimat 

Dönemi’nden başlayarak Cumhuriyet Dönemi’ni 

de kapsayacak şekilde bu akımlardan etkilenen 

veya başka bir deyişle beslenen şair ve yazarları kı-

saca tanıtmaya çalışacağız.

Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat dönemi eski ile yeni arasında bir geçiş 

dönemini teşkil etmektedir. Osmanlı’nın Batılılaş-

masının başlangıcıdır. Bu dönem sanatçılarında 

Batı tarzı Türk edebiyatının ilk örnekleri görülür. 

Yeni Türk edebiyatının öncüsü sayılan Şinasi’nin, 

Tasvir-i Efkâr gazetesinde tefrika ettirdiği -

Ebulgazi Bahadır Han’dan Osmanlı Türkçesine çev-

rilen- “Şecere-yi Türkî” adlı eser onun Türkçülü-

ğünü göstermektedir.

Bu dönemde Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşa” adlı 

makalesinde yaptığı mülahazaları Ziya Paşa’nın dil 

ve edebiyat alanındaki Türkçülüğünü gösterir. 

Namık Kemal ise “Türkistan” kelimesini kullanan 

ilk şahsiyettir. Ancak onun millet anlayışı bütün Os-

manlı Tebaasını kapsar. Hürriyet Kasidesi, Vatan 

Türküsü, Vatan Şarkısı gibi şiirleri, Cezmi romanı, 

Vatan Yahut Silistre adlı piyesi Türkçülüğün izleri-

ni taşıyan eserlerdir.

Yine bu dönemde görülen, Şemsettin 

Sami’nin Lisan-ı Türkî Osmanî başlıklı makalesi, Şi-

nasi’nin Türk atasözlerini derlediği Durûb-ı Emsâl-

i Osmaniyye, Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i “Os-

manî”, Süleyman Paşa’nın Tarih-i Âlem adlı eserle-

ri Türkçülüğün izlerini taşıyan eserlerdir.

Dr. Gökhan DEMİR
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Toprak, eğer üstünde ölen varsa vatandır…”
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değil “hal” olduğuna gösterdikleri milli refleksler-

le tanık olursunuz. Onların düşüncelerinde;
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niyaz ederken güzel atlara binip giden o iyi insan-

lara Yahya Kemal’in Veda Gazelinden bir beyitle 

sesleniyorum:
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larımı arz ediyorum:

“Gönülleri birleşenler selam sizlere;

Uzaklarda dertleşenler selam sizlere…”
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Ebulgazi Bahadır Han’dan Osmanlı Türkçesine çev-

rilen- “Şecere-yi Türkî” adlı eser onun Türkçülü-

ğünü göstermektedir.

Bu dönemde Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşa” adlı 

makalesinde yaptığı mülahazaları Ziya Paşa’nın dil 

ve edebiyat alanındaki Türkçülüğünü gösterir. 

Namık Kemal ise “Türkistan” kelimesini kullanan 

ilk şahsiyettir. Ancak onun millet anlayışı bütün Os-

manlı Tebaasını kapsar. Hürriyet Kasidesi, Vatan 

Türküsü, Vatan Şarkısı gibi şiirleri, Cezmi romanı, 

Vatan Yahut Silistre adlı piyesi Türkçülüğün izleri-

ni taşıyan eserlerdir.

Yine bu dönemde görülen, Şemsettin 

Sami’nin Lisan-ı Türkî Osmanî başlıklı makalesi, Şi-

nasi’nin Türk atasözlerini derlediği Durûb-ı Emsâl-

i Osmaniyye, Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i “Os-

manî”, Süleyman Paşa’nın Tarih-i Âlem adlı eserle-

ri Türkçülüğün izlerini taşıyan eserlerdir.

Dr. Gökhan DEMİR
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Hamdullah Suphi Tanrıöver: Genç Kalemler’in 

etkisiyle Millî edebiyat akımına girmiştir. 1912’de 

Türk Ocağı’na başkan olmuştur. Çok güçlü bir hita-

bete sahip olan Tanrıöver, Türkçülüğün daha çok si-

yasi kanadını oluşturmuştur.

Fuat Köprülü: Daha çok akademik çalışmalar 

vererek ve Türkçülük sahasında mücadele veren 

isimleri savunarak Türkçülüğe hizmetlerde bulun-

muştur.

Halide Edip Adıvar: Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, 

Hamdullah Suphi, Ahmet Ağaoğlu gibi şahsiyetler-

le tanıştıktan sonra Turancılık fikrini benimsemiştir. 

Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, İzmir’den 

Bursa’ya, Kubbeden Kalan Hoş Sada, Yeni Turan, 

Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye en önemli 

eserlerindendir.

Ali Canip Yöntem: Millî edebiyatın fikir babala-

rındandır. Daha çok teorik alanda münakaşaları 

vardır. Geçtiğim Yol adlı şiir kitabı bu doğrultuda 

önemli bir eserdir.

Aka Gündüz: İki Süngü Arasında, Aşkın Temizi, 

Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu, Hicran, Bebek, Tank-

Tango adlı romanlarında millî ve toplumsal konula-

rı işler. Ayrıca Türk Kalbi, Türkün Kitabı, Hayattan 

Hikâyeler, Meçhul Asker gibi hikâye kitapları ve Boz-

gun, Çocuk Kalbi, Türk Duygusu adlı şiir kitapları 

da vardır.

İbrahim Alaaddin Gövsa: Rumeli’ye Destan-ı 

Harp, Güft ü Gû, Sulh ve Harp, Çocuk Şiirleri, Ça-

nakkale İzleri, Acılar Türkçülük izlerinin görüldüğü 

şiir kitapları sayılabilir.

Şukufe Nihal Başar: Millî uyanış hareketi içinde 

yer almıştır. Yıldızlar ve Gölgeler, Gayya, Hazan Rüz-

gârları, Su, Şile Yolları, Sabah Kuşları, Yerden Göğe 

manzum eserleridir. Tevekkülün Cezası hikâye ki-

tabıdır. Yalnız Dönüyorum, Mavi Şeytan, Çölde 

Sabah Oluyor, Renksiz Istırap gibi romanları mev-

cuttur.

Salih Zeki Aktay: İlk eserleri Türkçü karakter-

dedir. Evhamlı adlı bir hikâye kitabı vardır. Perse-

fon, Asya Şarkıları, Pınar şiir kitaplarından birkaçı-

dır.

Halide Nusret Zorlutuna: Türk Dil Kurumu’nun 

öncülerindendir. Geceden Taşan Dertler, Yayla Tür-

küsü, Yurdumun Dört Bucağı, Ellerim Bomboş adlı 

şiir kitapları ve Küller, Sisli Geceler, Gülün Babası 

Kim, Beyaz Selvi, Büyükanne, Aydınlık Kapı, Aşk 

ve Zafer adlı hikâye ve romanları vardır.

Necmeddin Halil Onan: Çanakkale Savaşları’nı 

konu edinen Bir Yolcu’ya adlı şiirin sahibidir. Çakıl 

Taşları, Bir Yudum Daha şiir kitaplarıdır. Kolejli Ne-

reye adlı bir romanı vardır. İşleyen Yara adlı bir ro-

manı da yayımlanmamıştır.

Müfide Ferit Tek: Aydemir romanı Halide 

Edip’in Yeni Turan adlı romanından sonra ikinci Tu-

rancı roman sayılmaktadır. Bu ve Pervaneler adlı 

romanı ile Turancılığı ve misyonerliği savunmuş-

tur.

Mithat Cemal Kuntay: Türkün Şehnamesinden 

adlı şiir kitabı ve Üç İstanbul adlı bir romanı mev-

cuttur.

Bu dönemde millî vezin haline gelen hece vez-

nini kullanan birçok şaire rastlamak mümkündür. 

Fakat hece veznini kullanan birçok şair, Türkçü bir 

edebiyata mensup değildir. Bahsi geçen şairler, 

daha çok yurt sevgisi ve memleket sorunları üze-

rinde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle hece veznini kul-

lanan şairlerimizin bir bölümü çalışmamıza alın-

mamıştır.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Tam anlamıyla Mehmet Emin Yurdakul ile ede-

biyata giren Türkçülük anlayışı, millî edebiyatta ol-

duğu gibi Cumhuriyet edebiyatında da temsilcile-

rini bulmuştur. Son dönemde edebiyatımızın gö-

rünen yüzünü teşkil eden İkinci Yeni’nin arka plâ-

nında Türkçü eğilimli şairlere rastlamak mümkün-

dür. Her ne kadar gün yüzüne çıkmasa da bu şair-

ler yadsınamayacak fazlalıktadır.

Arif Nihat Asya: Adana’nın kurtuluş günü için 

yazdığı Bayrak şiiri, onun Bayrak şairi olarak ün-

lenmesine vesile olmuştur. Heykeltıraş, Bir Bayrak 

Rüzgâr Bekliyor, Kubbe-i Hadra, Kökler ve Dallar, 

Dualar ve Âminler, Yürek, Aynalarda Kalan, Kun-

daklar, Basamaklar, Emzikler, şiirlerinden bazıları-

dır. Yastığımın Rüyası, Kanatlar ve Gagalar, Enikli 

Kapı nesirlerinden bazılarıdır.

Hüseyin Nihal Atsız: Türkçülüğün öncülerin-

Servet-i Fünun Edebiyatı

Servet-i Fünun edebiyatı, Tanzimat edebiyatı-

nın başlattığı Batılılaşma fikrini devam ettirir. Bu dö-

nemde Türkçülüğün izlerinin görüldüğü iki önemli 

şahsiyet Mehmet Emin Yurdakul ve Ahmet Hikmet 

Müftüoğlu’dur. Bu iki edip, halk arasında konuşu-

lan sade Türkçe’nin edebiyata sokulmasından 

yana idi. Servet-i Fünuncuların ağır dili ve sanat 

için sanat görüşlerine karşın, “Türkçülük için 

sanat” görüşünü müdafaa etmişlerdir. Ahmet Hik-

met Müftüoğlu’nun “Dünya Yaratılırken”, “Vatan”, 

“Yakarış”, “Padişahım, Alınız Menekşelerimi”, “Altın 

Ordu” gibi eserlerinde Türkçülüğün izlerini görmek 

mümkündür.

Bu dönemin öne çıkan isimlerinde biri de Rıza 

Tevfik Bölükbaşı’dır. Rıza Tevfik, Mehmet Emin ve 

Raif Fuat Bey Türkçülük akımını edebiyatta özel bir 

mecmuanın akımına çevirme kararı almış ve bu 

doğrultuda Resimli Gazate’yi neşre başlamışlardır. 

“Rumeli İçin”, “Fadime”, “Uçun, Kuşlar, Uçun”, 

“Bülbülüm”, “Gözlerim”, “Anadolu” vb. birçok şi-

irinde Türkçülüğün izleri görülür.

Mehmet Emin Yurdakul, edebiyatta Türkçülük 

cereyanı başlatan isimlerin başında gelenlerden 

bir tanesidir. Yurdakul, edebiyata Türk ruhunu, 

Türk’ün sade ve anlaşılır dilini ve hece veznini ge-

tirmiştir. Onun şiirleri, Gaspıralı, M. Emin Resulza-

de gibi önemli şahsiyetleri etkilemiş ve bu şahsi-

yetlerden büyük destek almıştır. “Türkçe Şiirler”, 

“Türk Sazı”, “Ey Türk Uyan”, “Ordu’nun Destanı”, 

“Turan’a Doğru”, “Zafer Yolunda” gibi eserlerinde 

Türçülük fikri hâkimdir.

1908-1912 yılları arasında faaliyet gösteren 

derneklerden Türk Yurdu ve Türk Derneği Cemi-

yeti, Türkçülük düşüncesinde önemli bir yere sa-

hiptir. Bu derneklerde boy gösteren Ahmet Ağa-

oğlu, Yusuf Akçura, Necip Asım, İsmail Gaspıralı, 

Veled Çelebi gibi Rusya’dan Türkiye’ye gelen isim-

lerin yanı sıra Fuat Köprülü, Ispartalı Hakkı, Hüse-

yin Cahit’te de Türkçülük izleri göze çarpmaktadır.

Millî Edebiyat

Türk ve Türklük kavramlarının edebi eserlerde 

yoğun bir şekilde işlenmeye başlandığı dönem 

Millî Edebiyat dönemidir. Bundan sonra edebiyat-

ta Türkçülüğün izleri giderek artmaya başlar.

Ziya Gökalp: “Türkçülüğün Esasları” adlı ese-

riyle bu hareketin felsefesini ortaya koyduğu ifade 

edilmektedir. “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasır-

laşmak” adlı makalesi, Atatürk’ün de desteklediği 

muasır medeniyet seviyesine ulaşmış, Müslüman 

bir Türk profili çizmektedir. “Altın Işık”, “Kızılelma” 

ve “Yeni Hayat” şiirlerinin toplandığı eserlerdir.

Ömer Seyfettin: Dilde sadeleşmeyi amaç edi-

nen Seyfettin, Ziya Gökalp’in fikir babalığını üst-

lendiği Türkçülük akımının edebi yönünü temsil et-

mektedir. Türkçülük akımının izlerine öykülerinde 

rastlamak mümkündür.

4140
EYLÜL/EKİM 2020 EYLÜL/EKİM 2020



Hamdullah Suphi Tanrıöver: Genç Kalemler’in 

etkisiyle Millî edebiyat akımına girmiştir. 1912’de 

Türk Ocağı’na başkan olmuştur. Çok güçlü bir hita-

bete sahip olan Tanrıöver, Türkçülüğün daha çok si-

yasi kanadını oluşturmuştur.
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Halide Edip Adıvar: Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, 
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eserlerindendir.

Ali Canip Yöntem: Millî edebiyatın fikir babala-

rındandır. Daha çok teorik alanda münakaşaları 

vardır. Geçtiğim Yol adlı şiir kitabı bu doğrultuda 

önemli bir eserdir.

Aka Gündüz: İki Süngü Arasında, Aşkın Temizi, 

Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu, Hicran, Bebek, Tank-

Tango adlı romanlarında millî ve toplumsal konula-

rı işler. Ayrıca Türk Kalbi, Türkün Kitabı, Hayattan 

Hikâyeler, Meçhul Asker gibi hikâye kitapları ve Boz-

gun, Çocuk Kalbi, Türk Duygusu adlı şiir kitapları 

da vardır.

İbrahim Alaaddin Gövsa: Rumeli’ye Destan-ı 

Harp, Güft ü Gû, Sulh ve Harp, Çocuk Şiirleri, Ça-

nakkale İzleri, Acılar Türkçülük izlerinin görüldüğü 

şiir kitapları sayılabilir.

Şukufe Nihal Başar: Millî uyanış hareketi içinde 

yer almıştır. Yıldızlar ve Gölgeler, Gayya, Hazan Rüz-

gârları, Su, Şile Yolları, Sabah Kuşları, Yerden Göğe 

manzum eserleridir. Tevekkülün Cezası hikâye ki-

tabıdır. Yalnız Dönüyorum, Mavi Şeytan, Çölde 

Sabah Oluyor, Renksiz Istırap gibi romanları mev-

cuttur.

Salih Zeki Aktay: İlk eserleri Türkçü karakter-

dedir. Evhamlı adlı bir hikâye kitabı vardır. Perse-

fon, Asya Şarkıları, Pınar şiir kitaplarından birkaçı-

dır.

Halide Nusret Zorlutuna: Türk Dil Kurumu’nun 

öncülerindendir. Geceden Taşan Dertler, Yayla Tür-

küsü, Yurdumun Dört Bucağı, Ellerim Bomboş adlı 
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manı da yayımlanmamıştır.
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Edip’in Yeni Turan adlı romanından sonra ikinci Tu-
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romanı ile Turancılığı ve misyonerliği savunmuş-

tur.
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cuttur.
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yana idi. Servet-i Fünuncuların ağır dili ve sanat 
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cereyanı başlatan isimlerin başında gelenlerden 

bir tanesidir. Yurdakul, edebiyata Türk ruhunu, 
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yetlerden büyük destek almıştır. “Türkçe Şiirler”, 

“Türk Sazı”, “Ey Türk Uyan”, “Ordu’nun Destanı”, 

“Turan’a Doğru”, “Zafer Yolunda” gibi eserlerinde 

Türçülük fikri hâkimdir.

1908-1912 yılları arasında faaliyet gösteren 

derneklerden Türk Yurdu ve Türk Derneği Cemi-

yeti, Türkçülük düşüncesinde önemli bir yere sa-

hiptir. Bu derneklerde boy gösteren Ahmet Ağa-

oğlu, Yusuf Akçura, Necip Asım, İsmail Gaspıralı, 

Veled Çelebi gibi Rusya’dan Türkiye’ye gelen isim-

lerin yanı sıra Fuat Köprülü, Ispartalı Hakkı, Hüse-

yin Cahit’te de Türkçülük izleri göze çarpmaktadır.

Millî Edebiyat

Türk ve Türklük kavramlarının edebi eserlerde 

yoğun bir şekilde işlenmeye başlandığı dönem 

Millî Edebiyat dönemidir. Bundan sonra edebiyat-

ta Türkçülüğün izleri giderek artmaya başlar.
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riyle bu hareketin felsefesini ortaya koyduğu ifade 

edilmektedir. “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasır-

laşmak” adlı makalesi, Atatürk’ün de desteklediği 

muasır medeniyet seviyesine ulaşmış, Müslüman 

bir Türk profili çizmektedir. “Altın Işık”, “Kızılelma” 

ve “Yeni Hayat” şiirlerinin toplandığı eserlerdir.

Ömer Seyfettin: Dilde sadeleşmeyi amaç edi-

nen Seyfettin, Ziya Gökalp’in fikir babalığını üst-
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Vak’ası gibi eserlerinde Türk-İslam tarihi hakkında 

bilgiler vermiştir.

Muzaffer Eriş: Reha Oğuz Türkkan ile Gürem 

adında gizli bir teşkilat kurup komünistlerle müca-

dele etmiştir. Türkçü-Turancı anlayışı benimsemiştir.

Osman Yüksel Serdengeçti: Müslüman Çocu-

ğun Şiir Kitabı adlı şiir kitabı, Mahallenin Yedi Delisi 

adlı bir hikâyesi ve Türklüğün Perişan Hali, Bu Mil-

let Neden Ağlar, Kanlı Balkanlar adlı çeşitli eserleri 

vardır.

Nurullah Barıman: Büyük Türkiye’de Gençlik 

Teşkilatı isminde bir eseri vardır.

Coşkun Ertepınar: Deniz Üstü, Dönülmez 

Zaman İçin, Tek Adam, Şu Dağlar Bizim Dağlar, 

Destan Atatürk, Dorukta Rüzgâr Var, Zaman Bah-

çesinde, Sevginin Yedi rengi adlı şiir kitapları mev-

cuttur.

Said Bilgiç: Son Havadis, Adalet, Sabah gibi ga-

zetelerde yazıları çıkmıştır. Komünizme Karşı Din 

adlı bir eseri vardır.

Ali Akbaş: Masal Çağı, Kuş Sofrası adlı şiir kitap-

ları ile Gökte Ay Portakaldır adlı bir masal kitabı var-

dır.

İlhan Darendelioğlu: Türkiye'de Milliyetçilik Ha-

reketleri, Kanlı Pazar, Türk Milliyetçiliği Tarihinde 

Büyük Kavga, Türkiye'de Komünizm Hareketleri 

gibi eserleri vardır.

Yavuz Bülent Bakiler: Yalnızlık, Duvak, Seninle, 

Harman Şiir şiir kitaplarından bazılarıdır.

Ozan Arif (Şirin): Bir Devrin Destanı adlı şiir ki-

tabı ve Yazık Olur Vatana, Sürgün, Susmayacağım, 

Beni Bırakın, Destanlarda Bul Beni adlı kasetleri 

mevcuttur.

Hüseyin Namık Orkun: Hüseyin Namık Orkun 

ilmî araştırmaları ile Türklüğe çok değerli hizmetler 

sunmuştur. Peçenekler, Atilla ve Oğulları, Oğuzlara 

Dair, Hunlar, Türk Dünyası, Yeryüzünde Türkler, 

Türkçülüğün tarihi gibi birçok eseri vardır.

Emine Işınsı: Küçük Dünya, Azap Toprakları, 

Tutsak, Ak Topraklar, Sancı, Nisan Yağmuru, Atlı-

karınca, Bayram, Kafdağı’nın Ardında, Çiçekler 

Büyür, Canbaz adlı romanları, İki Nokta adlı şiir ki-

tabı ile Bir Gece Yıldızlara adlı bir hikâyesi vardır.

İsmail Rasin Tümtürk: Hüseyin Nihal Atsız ile 

birlikte, Türkçüler Derneği’nin kurucularındandır.

Tarık Buğra: Oğlumuz, İki Uyku Arasında, 

Yarın Diye Bir Şey Yoktur adlı hikâyeleri ve Küçük 

Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, Gençliğim Eyvah, Yağ-

mur Beklerken, Yalnızlar, Osmancık, Dünyanın En 

Pis Sokağı, İbiş’in Rüyası adlı romanları vardır.

Bekir Sıdkı Büyükarkın: Eski Dost ve Rüzgâr 

adlı şiir kitapları vardır. Cadıların Kırbacı, Maske, 

Bir Sel Gibi, Son Akın, Belki Bir Gün, Suların Göl-

gesinde, Tanyeri, Yoldaki Adam, Gün Batarken, 

Kutludağ, Gece Yarısı adlı romanları mevcuttur.

Abdullah Ziya Kozanoğlu: Kızıltuğ, Atlı Han, 

Seyit Ali Reis, Malkoçoğlu, Kolsuz Kahraman, Bat-

tal Gazi Destanı, Kubilay Han’ın Gelini, Gültekin, 

Kozanoğlu adlı eserleri vardır.

Hasan Mercan: Aynam, Dağ Gelini, Tuna Nehri 

Asam Diyor, Elele, Güneş İzi, Ayrılık Aynası, Kız Ka-

lesi, Sevinç ve Düş adlı şiir kitapları vardır. Küçük 

Ali, Memiş, Unutulmayan Günler, Körağa Sokağı, 

Şanlı Bezi, Kosova’da Maziye Karışanlar adlı hikâ-

ye kitapları ile Yörük Osman, Karanfil İsmail, Köy 

Çocuğu, Namus Köprüsü, Onlar da Ağlar adlı ro-

manları mevcuttur.

Mustafa Necati Sepetçioğlu: Abdurrezzak 

Efendi, Menevşeler Ölmemeli, Bir Büyülü Dünya 

Ki adlı hikâyeleri vardır. Gece Vaktinde Gündönü-

mü-İstanbul’un Fethi, Geçitteki Ülke Ve Çanakka-

le 1-2-3, Kutsal Mahpus, Sabır Ağacı, Kilit Anah-

tar, Konak, Çatı adlı romanları vardır.

Mehmet Niyazi Özdemir: Varolmak Kavgası, 

İki Dünya Arasında, Çanakkale Mahşeri, Yazılma-

mış Destanlar, Dahiler Ve Deliler, Yemen Ah 

Yemen adlı romanları vardır. Bayram Hediyesi 

adında bir de hikâyesi mevcuttur.

İsmail Hakkı Gökhun: Hüseyin Nihal Atsız ile 

Türkçüler Derneği’nin kurucularındandır.

Erk Yurtsever: Türkçülerin en önemli ideolog-

larındandır. Türkçülük konusunda birçok makale-

leri bulunun Yurtsever’in, Türkçe Adlar Derlemesi 

ve Tamga adlı basılmış iki kitabı vardır.

Abdulhaluk Mehmet Çay: Türkçü kimliği ve ça-

lışmalarıyla tanınmıştır. Türk dünyasıyla sıkı ilişki-

ler içerisindedir. Enstitü ve üniversitelerde öğret-

men ve yönetici olarak görev yapmıştır.

den olan Atsız, aynı zamanda bir Türkolog kabul 

edilir. Dalkavuklar Gecesi, Bozkurtların Ölümü, Boz-

kurtlar Diriliyor, Deli Kurt, Ruh Adam adlı romanları 

vardır. Yolların Sonu ve Gezi: Çanakkale’ye Yürü-

yüş şiir kitaplarıdır.

Nejdet Sançar: Ünlü Türkçü Hüseyin Nihal 

Atsız’ın kardeşidir. Türkçülük ve Turancılık adı altın-

da yargılanan grupta o da vardır. Tarihte Türk-

İtalyan Savaşları, Irkımızın Kahramanları, Türklük 

Sevgisi, Afşın'a Mektuplar, Gizli Komünist Belgeleri 

Kızıl Cennet Masalı, Türkçülük Üzerine Makaleler 

adlı eserleri vardır.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu: Bozkurtların 

Ruhu, Bozkurtların Destanı, Gençosman Destanı, 

Kürşad İhtilali Destanı, Malazgirt Destanı, Kopuz-

dan Ezgiler, Destanlarda Uyanmak, Destanlar 

Burcu, Alperenler Destanı adlı şiir kitapları vardır.

Reha Oğuz Türkkan: Türkçülük alanında çeşitli 

sosyal faaliyetlerin yanı sıra yazarlık ve yayıncılık 

da yapmıştır. Türkçülüğe Giriş, Milliyetçiliğe Doğru, 

Tabutluktan Gurbete, Yenilenmiş Türk Destanları 

ve Hikâyeler, Biz Kimiz, Türk Milliyetçiliğinin Kısa Ta-

rihi, Yükselen Milliyetçilik, Kızılderililer ve Türkler, 

Uyuyan Dev Türk Dünyası gibi eserleri bulunmak-

tadır.

Bahattin Karakoç: Mevsimler ve Ötesi, Seyran, 

İlkyazıda, Menzil, Kar Sesi, Beyaz Dilekçe, Güneş-

ten Öte, Uzaklara Türkü, Zaman Bir Beyaz Türkü-

dür, Bir Çift Beyaz Kartal, Sevgi Turnaları gibi şiir ki-

tapları vardır.

Abdurrahim Karakoç: Milliyetçiliğin doruk nok-

tasına ulaşan şairlerden bir tanesidir. Hasan’a Mek-

tuplar, Fedai, El Kulakta, Vur Emri, Kan Yazısı, Sula-

rı Islatamadım, Dosta Doğru, Beşinci Mevsim, Gök 

Çekimi, Akıl Karaya Vurdu adlı şiir kitapları vardır.

Hikmet Tanyu: Türkçülük, dinler tarihi, Türk ta-

rihi, eğitim-öğretim, halk bilimi ve edebiyat ile ilgili 

20 dolayında kitabı yayınlandı. Yehova şahitleri, 

Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı, Ermeniler, Türklerin Dini 

Tarihçesi, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği kitapların-

dan bazılarıdır.

Sevinç Çokum: Türk kimliğinin üzerinde dura-

rak eski Türklerin ıstırablarını dile getirmiştir. Bö-

lüşmek, Derin Yara, Onlardan Kalan, Beyaz Bir 

Kıyı, Eğik Ağaçlar, Makine gibi hikâye kitapları ile 

Zor, Bizim Diyar, Hilal Görününce, Ağustos Başağı, 

Çırpıntılar, Karanlığa Direnen Yıldız, Deli Zamanlar, 

Gülyüzlüm, Gece Rüzgârları adlı romanları vardır.

Dilaver Cebeci: Hun Aşkı, Mavi Türkü, Şafağa 

Çekilenler, Ve Sığınırım İçime, Sitare, Asya Yemin 

Olsun ki…, adlı şiir kitapları vardır.

Cemal Oğuz Öcal: Şiirlerinde ağırlıklı olarak 

Türkçülük yolundaki duygularına yer vermiştir. 

Hece ölçüsünü başarıyla kullanan şair, coşkulu şi-

irin başarılı örneklerini vermiştir. Yurttan Sesler, 

Türk Geliyor, Ata Sevgisi, Her Şey Vatan İçin, Türk 

Çocuklarına Millî Şiirler adlı eserleri bulunmakta-

dır.

Orhan Şaik Gökyay: Ünlü Bu Vatan Kimin? adlı 

şiirin yazarıdır. Birkaç Şiir ve Bu Vatan Kimin adın-

da iki şiir kitabı vardır. Dede Korkut, Dedem Kor-

kut'un Kitabı, Katip Çelebi'den Seçmeler gibi çalış-

maları vardır.

Ali Ulvi Elöve: Gençlik Marşı’nın yazarıdır. Şiir-

lerini Çocuklarımıza Neşideler adlı kitapta topla-

mıştır.

Zeki Velidi Togan: Irkçılık-Turancılık davasında 

yargılananlar arasındadır. Ünlü bir Türkolog’tur. 

İsmail Hami Danişment ve Hasan Ferit Cansever 

ile Türklük adında bir dergi çıkarmıştır.

Basri Gocul: Bir Nara, Aydın Yaylalarında, Türk 

Millî Destanı Oğuzlama, Oğuzname, Türk Şehna-

mesi adlı manzum eserleri mevcuttur.

Fethi Tevetoğlu: Türklüğe Kurban, Çanakkale 

Abidesi, Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmet Hikmet, 

Faşist Yok Komünist Var!.., Mukaddes Topraklar, 

Komünist Blokta Milliyet ve Mefkûre, Atatürk'le 

Samsun'a Çıkanlar eserlerinden bazılarıdır.

Hasan Ferit Cansever: Zeki Velidi Togan ve 

İsmail Hami Danişment ile birlikte Türklük isimli 

bir dergi çıkarmıştır. Sarı Tehlike, Tevrat’a Nazaran 

Yakın Şark’ta Yamyamlık adlı eserleri vardır.

İsmail Hami Danişment: Türk milliyetçiliğinin 

pek çok iddiasını dile getirmiştir. Türkler ve Müslü-

manlık, İzahlı İslam Tarihi Kronolojisi, Garb Men-

balarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlâkı, Garb 

Menbalarına Göre Eski Türk Demokrasisi, İstan-

bul Fethinin İnsanî ve Medenî Kıymeti, 31 Mart 
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Vak’ası gibi eserlerinde Türk-İslam tarihi hakkında 

bilgiler vermiştir.

Muzaffer Eriş: Reha Oğuz Türkkan ile Gürem 

adında gizli bir teşkilat kurup komünistlerle müca-

dele etmiştir. Türkçü-Turancı anlayışı benimsemiştir.

Osman Yüksel Serdengeçti: Müslüman Çocu-

ğun Şiir Kitabı adlı şiir kitabı, Mahallenin Yedi Delisi 

adlı bir hikâyesi ve Türklüğün Perişan Hali, Bu Mil-

let Neden Ağlar, Kanlı Balkanlar adlı çeşitli eserleri 

vardır.

Nurullah Barıman: Büyük Türkiye’de Gençlik 

Teşkilatı isminde bir eseri vardır.

Coşkun Ertepınar: Deniz Üstü, Dönülmez 

Zaman İçin, Tek Adam, Şu Dağlar Bizim Dağlar, 

Destan Atatürk, Dorukta Rüzgâr Var, Zaman Bah-

çesinde, Sevginin Yedi rengi adlı şiir kitapları mev-

cuttur.

Said Bilgiç: Son Havadis, Adalet, Sabah gibi ga-

zetelerde yazıları çıkmıştır. Komünizme Karşı Din 

adlı bir eseri vardır.

Ali Akbaş: Masal Çağı, Kuş Sofrası adlı şiir kitap-

ları ile Gökte Ay Portakaldır adlı bir masal kitabı var-

dır.

İlhan Darendelioğlu: Türkiye'de Milliyetçilik Ha-

reketleri, Kanlı Pazar, Türk Milliyetçiliği Tarihinde 

Büyük Kavga, Türkiye'de Komünizm Hareketleri 

gibi eserleri vardır.

Yavuz Bülent Bakiler: Yalnızlık, Duvak, Seninle, 

Harman Şiir şiir kitaplarından bazılarıdır.

Ozan Arif (Şirin): Bir Devrin Destanı adlı şiir ki-

tabı ve Yazık Olur Vatana, Sürgün, Susmayacağım, 

Beni Bırakın, Destanlarda Bul Beni adlı kasetleri 

mevcuttur.

Hüseyin Namık Orkun: Hüseyin Namık Orkun 

ilmî araştırmaları ile Türklüğe çok değerli hizmetler 

sunmuştur. Peçenekler, Atilla ve Oğulları, Oğuzlara 

Dair, Hunlar, Türk Dünyası, Yeryüzünde Türkler, 

Türkçülüğün tarihi gibi birçok eseri vardır.

Emine Işınsı: Küçük Dünya, Azap Toprakları, 

Tutsak, Ak Topraklar, Sancı, Nisan Yağmuru, Atlı-

karınca, Bayram, Kafdağı’nın Ardında, Çiçekler 

Büyür, Canbaz adlı romanları, İki Nokta adlı şiir ki-

tabı ile Bir Gece Yıldızlara adlı bir hikâyesi vardır.

İsmail Rasin Tümtürk: Hüseyin Nihal Atsız ile 

birlikte, Türkçüler Derneği’nin kurucularındandır.

Tarık Buğra: Oğlumuz, İki Uyku Arasında, 

Yarın Diye Bir Şey Yoktur adlı hikâyeleri ve Küçük 

Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, Gençliğim Eyvah, Yağ-

mur Beklerken, Yalnızlar, Osmancık, Dünyanın En 

Pis Sokağı, İbiş’in Rüyası adlı romanları vardır.

Bekir Sıdkı Büyükarkın: Eski Dost ve Rüzgâr 

adlı şiir kitapları vardır. Cadıların Kırbacı, Maske, 

Bir Sel Gibi, Son Akın, Belki Bir Gün, Suların Göl-

gesinde, Tanyeri, Yoldaki Adam, Gün Batarken, 

Kutludağ, Gece Yarısı adlı romanları mevcuttur.

Abdullah Ziya Kozanoğlu: Kızıltuğ, Atlı Han, 

Seyit Ali Reis, Malkoçoğlu, Kolsuz Kahraman, Bat-

tal Gazi Destanı, Kubilay Han’ın Gelini, Gültekin, 

Kozanoğlu adlı eserleri vardır.

Hasan Mercan: Aynam, Dağ Gelini, Tuna Nehri 

Asam Diyor, Elele, Güneş İzi, Ayrılık Aynası, Kız Ka-

lesi, Sevinç ve Düş adlı şiir kitapları vardır. Küçük 

Ali, Memiş, Unutulmayan Günler, Körağa Sokağı, 

Şanlı Bezi, Kosova’da Maziye Karışanlar adlı hikâ-

ye kitapları ile Yörük Osman, Karanfil İsmail, Köy 

Çocuğu, Namus Köprüsü, Onlar da Ağlar adlı ro-

manları mevcuttur.

Mustafa Necati Sepetçioğlu: Abdurrezzak 

Efendi, Menevşeler Ölmemeli, Bir Büyülü Dünya 

Ki adlı hikâyeleri vardır. Gece Vaktinde Gündönü-

mü-İstanbul’un Fethi, Geçitteki Ülke Ve Çanakka-

le 1-2-3, Kutsal Mahpus, Sabır Ağacı, Kilit Anah-

tar, Konak, Çatı adlı romanları vardır.

Mehmet Niyazi Özdemir: Varolmak Kavgası, 

İki Dünya Arasında, Çanakkale Mahşeri, Yazılma-

mış Destanlar, Dahiler Ve Deliler, Yemen Ah 

Yemen adlı romanları vardır. Bayram Hediyesi 

adında bir de hikâyesi mevcuttur.

İsmail Hakkı Gökhun: Hüseyin Nihal Atsız ile 

Türkçüler Derneği’nin kurucularındandır.

Erk Yurtsever: Türkçülerin en önemli ideolog-

larındandır. Türkçülük konusunda birçok makale-

leri bulunun Yurtsever’in, Türkçe Adlar Derlemesi 

ve Tamga adlı basılmış iki kitabı vardır.

Abdulhaluk Mehmet Çay: Türkçü kimliği ve ça-

lışmalarıyla tanınmıştır. Türk dünyasıyla sıkı ilişki-

ler içerisindedir. Enstitü ve üniversitelerde öğret-

men ve yönetici olarak görev yapmıştır.

den olan Atsız, aynı zamanda bir Türkolog kabul 

edilir. Dalkavuklar Gecesi, Bozkurtların Ölümü, Boz-

kurtlar Diriliyor, Deli Kurt, Ruh Adam adlı romanları 

vardır. Yolların Sonu ve Gezi: Çanakkale’ye Yürü-

yüş şiir kitaplarıdır.

Nejdet Sançar: Ünlü Türkçü Hüseyin Nihal 

Atsız’ın kardeşidir. Türkçülük ve Turancılık adı altın-

da yargılanan grupta o da vardır. Tarihte Türk-

İtalyan Savaşları, Irkımızın Kahramanları, Türklük 

Sevgisi, Afşın'a Mektuplar, Gizli Komünist Belgeleri 

Kızıl Cennet Masalı, Türkçülük Üzerine Makaleler 

adlı eserleri vardır.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu: Bozkurtların 

Ruhu, Bozkurtların Destanı, Gençosman Destanı, 

Kürşad İhtilali Destanı, Malazgirt Destanı, Kopuz-

dan Ezgiler, Destanlarda Uyanmak, Destanlar 

Burcu, Alperenler Destanı adlı şiir kitapları vardır.

Reha Oğuz Türkkan: Türkçülük alanında çeşitli 

sosyal faaliyetlerin yanı sıra yazarlık ve yayıncılık 

da yapmıştır. Türkçülüğe Giriş, Milliyetçiliğe Doğru, 

Tabutluktan Gurbete, Yenilenmiş Türk Destanları 

ve Hikâyeler, Biz Kimiz, Türk Milliyetçiliğinin Kısa Ta-

rihi, Yükselen Milliyetçilik, Kızılderililer ve Türkler, 

Uyuyan Dev Türk Dünyası gibi eserleri bulunmak-

tadır.

Bahattin Karakoç: Mevsimler ve Ötesi, Seyran, 

İlkyazıda, Menzil, Kar Sesi, Beyaz Dilekçe, Güneş-

ten Öte, Uzaklara Türkü, Zaman Bir Beyaz Türkü-

dür, Bir Çift Beyaz Kartal, Sevgi Turnaları gibi şiir ki-

tapları vardır.

Abdurrahim Karakoç: Milliyetçiliğin doruk nok-

tasına ulaşan şairlerden bir tanesidir. Hasan’a Mek-

tuplar, Fedai, El Kulakta, Vur Emri, Kan Yazısı, Sula-

rı Islatamadım, Dosta Doğru, Beşinci Mevsim, Gök 

Çekimi, Akıl Karaya Vurdu adlı şiir kitapları vardır.

Hikmet Tanyu: Türkçülük, dinler tarihi, Türk ta-

rihi, eğitim-öğretim, halk bilimi ve edebiyat ile ilgili 

20 dolayında kitabı yayınlandı. Yehova şahitleri, 

Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı, Ermeniler, Türklerin Dini 

Tarihçesi, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği kitapların-

dan bazılarıdır.

Sevinç Çokum: Türk kimliğinin üzerinde dura-

rak eski Türklerin ıstırablarını dile getirmiştir. Bö-

lüşmek, Derin Yara, Onlardan Kalan, Beyaz Bir 

Kıyı, Eğik Ağaçlar, Makine gibi hikâye kitapları ile 

Zor, Bizim Diyar, Hilal Görününce, Ağustos Başağı, 

Çırpıntılar, Karanlığa Direnen Yıldız, Deli Zamanlar, 

Gülyüzlüm, Gece Rüzgârları adlı romanları vardır.

Dilaver Cebeci: Hun Aşkı, Mavi Türkü, Şafağa 

Çekilenler, Ve Sığınırım İçime, Sitare, Asya Yemin 

Olsun ki…, adlı şiir kitapları vardır.

Cemal Oğuz Öcal: Şiirlerinde ağırlıklı olarak 

Türkçülük yolundaki duygularına yer vermiştir. 

Hece ölçüsünü başarıyla kullanan şair, coşkulu şi-

irin başarılı örneklerini vermiştir. Yurttan Sesler, 

Türk Geliyor, Ata Sevgisi, Her Şey Vatan İçin, Türk 

Çocuklarına Millî Şiirler adlı eserleri bulunmakta-

dır.

Orhan Şaik Gökyay: Ünlü Bu Vatan Kimin? adlı 

şiirin yazarıdır. Birkaç Şiir ve Bu Vatan Kimin adın-

da iki şiir kitabı vardır. Dede Korkut, Dedem Kor-

kut'un Kitabı, Katip Çelebi'den Seçmeler gibi çalış-

maları vardır.

Ali Ulvi Elöve: Gençlik Marşı’nın yazarıdır. Şiir-

lerini Çocuklarımıza Neşideler adlı kitapta topla-

mıştır.

Zeki Velidi Togan: Irkçılık-Turancılık davasında 

yargılananlar arasındadır. Ünlü bir Türkolog’tur. 

İsmail Hami Danişment ve Hasan Ferit Cansever 

ile Türklük adında bir dergi çıkarmıştır.

Basri Gocul: Bir Nara, Aydın Yaylalarında, Türk 

Millî Destanı Oğuzlama, Oğuzname, Türk Şehna-

mesi adlı manzum eserleri mevcuttur.

Fethi Tevetoğlu: Türklüğe Kurban, Çanakkale 

Abidesi, Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmet Hikmet, 

Faşist Yok Komünist Var!.., Mukaddes Topraklar, 

Komünist Blokta Milliyet ve Mefkûre, Atatürk'le 

Samsun'a Çıkanlar eserlerinden bazılarıdır.

Hasan Ferit Cansever: Zeki Velidi Togan ve 

İsmail Hami Danişment ile birlikte Türklük isimli 

bir dergi çıkarmıştır. Sarı Tehlike, Tevrat’a Nazaran 

Yakın Şark’ta Yamyamlık adlı eserleri vardır.

İsmail Hami Danişment: Türk milliyetçiliğinin 

pek çok iddiasını dile getirmiştir. Türkler ve Müslü-

manlık, İzahlı İslam Tarihi Kronolojisi, Garb Men-

balarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlâkı, Garb 

Menbalarına Göre Eski Türk Demokrasisi, İstan-

bul Fethinin İnsanî ve Medenî Kıymeti, 31 Mart 
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MUSTAFA PEHLİVANOĞLU

Mustafa Pehlivanoğlu, 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen ilk ülkücüdür. 

Ankara'nın Balgat semtinde oturmaktaydı ve 22 yaşındaydı. Ülkücülük suçundan 

cezaevine girmiş ve idam cezasına mahkum edilmişti. 12 Eylül cuntası tarafından 

idam edilmesi için verilen emir, 7 Ekim 1980 tarihinde Ankara merkez kapalı 

Cezaevi'nde yerine getirildi ve sabahın erken saatlerinde asılmak suretiyle şehit 

edildi. Cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

CEVDET KARAKAŞ'IN ŞEHADETİ

Elazığlı olup 21 yaşındaydı. Ailesi ile birlikte Almanya'da bulunuyorken 

Türkiye'ye vatanına dönmüştü. Elazığ'da cereyan eden bir olaya adı 

karıştığı için tutuklandı ve 12 Eylül Mahkemelerinde yargılanarak idam 

cezasına çarptırıldı. 4 Haziran 1981 günü sabahın erken saatlerinde Elazığ 

kapalı cezaevinde asılarak şehit edildi.

İSMET ŞAHİN'İN ŞEHADETİ

Trabzon'da doğup büyümüştü. Evli ve 7 çocuk sahibiydi. Milliyetçi-Ülkücü 

kimliği ile İstanbul'da ayakta kalmaya çalışıyordu. Oturduğu semtte komünistler 

tarafından tuzağa düşürülmüştü. Polis ve askerlerle çatışan komünist militanların 

arasında kalmıştı. Bu arada bir askerimiz şehit olmuştu. Askerimizi vuran meçhul 

kalmıştı. Bu çatışmada arada kalan İsmet Şahin de olayın sorumluları arasında 

emniyete alınmıştı. Bu fırsatı kaçırmayan komünistler; “İsmet Şahin bizdendir, 

askeri o vurdu” diyerek iftira atmış ve ülküdaşımız ağır zan altında kalmıştı.

İsmet Şahin'e en ağır gelen şey; bir Türk askerini vurmakla itham edilmesiydi. 

Hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Ne acıdır ki İsmet Şahin bu ağır iftiranın 

neticesinde 20 Ağustos 1981'de idam edilecekti.

FİKRİ ARIKAN'IN ŞEHADETİ

Çorum'un Alaca kazasından olup 32 yaşındaydı. Ankara Türközü Bademlidere 

semtinde oturuyordu. Ankara'da cereyan eden birtakım olaylara karıştığı 

iddiasıyla tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevi'ne kapatılmıştı. Yargılandığı 12 

Eylül mahkemelerinde idamına karar verildi. 27 Mart 1982 günü, sabahın ilk 

saatlerinde Mamak Cezaevi'nde asılarak şehit edildi. Cenazesi, Ankara Karşıyaka 

Mezarlığı'na defnedildi.

ALİ BÜLENT ORKAN'IN ŞEHADETİ

Aslen Bolu Mudurnulu olan Ali Bülent Orkan, Ankara'nın Etlik-Aşağı Eğlence 

semtinde oturuyordu. İncirli Lisesi'nde gece bölümü öğrencisiydi. 1980 öncesi 

meydana gelen bazı olaylardan dolayı yargılandığı 12 Eylül mahkemelerinde idam 

cezasına çarptırıldı. Kapatıldığı Mamak Askeri Cezaevi'ndeki ölüm hücresinden 

sabaha karşı alınarak götürüldüğü Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nin infaz 

bahçesinde 13 Ağustos 1982 günü, sabaha karşı asılarak şehit edildi.

AHMET KERSE'NİN ŞEHADETİ

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Hacar (Yeşildere) köyündendi. Gaziantep 

Eğitim Enstitüsü'nde okuyordu. 1980 yılı Şubat ayında, polisler tarafından Kilis'te 

yakalanarak gözaltına alınıp bir ay süreyle işkence yapıldı. Çıkarıldığı 12 Eylül 

mahkemelerinde, bütün şahitlerin aleyhine ifade vermedikleri için tutuklandıkları 

bir yargılamadan sonra, 8 Temmuz 1981 tarihinde idam cezasına mahkum edildi. 

25 yaşındayken, tutuklu bulunduğu Gaziantep Cezaevi'nin infaz bahçesinde 

31.01.1983 tarihinde sabaha karşı asılarak şehit edildi

HALİL ESENDAĞ'IN ŞEHADETİ

Manisa'nın Gözlet köyündendi. 21 yaşında olup evliydi. Birtakım olaylara 

karıştığı iddiasıyla polisler tarafından yakalandı. Tutuklandıktan kısa bir süre 

sonra, 12 Eylül Mahkemeleri tarafından idama mahkum edildi. 3 Haziran 

tarihinde, hakkındaki idam cezasının sabaha karşı infaz edildiğine dair Radyo ve 

TV'den yayın yapılmasına rağmen, polisler tarafından cezaevinden alınıp Emniyet 

Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada, "itiraf" etmesi için iki gün boyunca akıl almaz 

işkenceler yapıldı ve 5 Haziran 1983 günü Buca Cezaevi'ne geri getirilip sabahın 

ilk saatlerinde asılarak şehit edildi.

SELÇUK DURACIK'IN ŞEHADETİ

22 yaşındaydı. Ailece, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturuyordu. Polisler 

tarafından arandığını öğrenince kendiliğinden emniyete giderek teslim olmuş 

fakat yargılandığı 12 Eylül adaleti dağıtan İzmir 2 Nolu Askeri Mahkemesi 

tarafından idam cezasına çarptırılmıştı. 5 Haziran 1983'de Buca Kapalı 

Cezaevi'nde sabaha karşı asılarak şehit edildi.

CENGİZ BAKTEMUR'UN ŞEHADETİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat köyünden olup 20 

yaşındaydı. Ailece, Doğanşehir'de Yeni Belediye Garajı'nın yakınında 

oturuyorlardı. Liseyi yeni bitirmişti. Doğanşehir'de meydana gelen bir olaya 

adı karıştığı için tutuklanıp cezaevine kapatıldı ve 12 Eylül Mahkemeleri'nde 

yargılanarak idama mahkum edildi. 2 Mayıs 1982 günü sabahı Elazığ kapalı 

Cezaevi'nde asılarak şehit edildi.

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİMİZ
İdam Ed�len
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Türk siyasi tarihine damga vuran kahraman-

lardan yalnızca bir tanesi olan dedem Enver 

Paşa’nın kim olduğunu anlatmak gerekirse ken-

disi 1881’de İstanbul’da bir devlet memurunun 

oğlu olarak dünyaya geldi. Şunu ifade etmek ge-

rekir ki Enver Paşa, hayatı boyunca asker olmak-

tan başka hiçbir şey ile ilgilenmemiştir. Enver 

Paşa, askeri öğrenciliğinin ilk yıllarında pek ba-

şarılı bir öğrenci değildir aslında. Fakat okuldaki 

arkadaşları tarafından sevilen ve güvenilen bir 

isimdir. Harp Okulu ve Erkan-ı Harbiye’yi bitire-

rek dereceyle mezun olduktan sonra Makedon-

ya’da görevlendirilir. İsmet Paşa’nın söylediği 

gibi dönem arkadaşlarından hemen herkes 

masa başı bir görev isterken; O dağlarda çeteci 

kovalamayı tercih etmiştir. Çünkü söz konusu yıl-

larda Balkanlar’daki Hristiyan çeteler Avrupalı 

devletlerin de gücünü arkalarına alarak bağım-

sızlık elde etmek için Müslüman ahaliye zulmedi-

yorlardı. İşte Enver Paşa, bu terör çeteleriyle 

uzun yıllar dağlarda göğüs göğüse çarpışmak-

tan kaçınmadı.

II. Meşrutiyet’in ilanında en önemli isimler-

den bir tanesi haline gelecek olan Enver 

Paşa’nın vatanı uğrunda gösterdiği azmi ve yap-

tığı fedakarlıklar kendisi halkın gözünde “Hürri-

yet Kahramanı” yapacaktı. Osmanlı Devleti’nin 

rejimini yıkmak isteyenler ayaklanınca 11 gün 

İstanbul’da adeta kan gövdeyi götürüp insanlar 

sokaklarda katledilirken düzeni yeniden tesis 

etmek için Hareket Ordusu’yla İstanbul’a gelen 

Enver bu kez de bu dış destekli isyanın bastırıl-

masında önemli bir rol oynayacaktı.

Burak Enver

Enver Paşa tüm hayatını ülkesi ve halkına 

adadı. Nitekim İtalyanlar, Osmanlı Devleti’ne sal-

dırdıklarında Trablusgarp Savaşı’nda gönüllü ola-

rak cepheye koştu. Trablus’ta eldeki imkansızlık-

lar sebebiyle devleti tarafından adeta “boş veri-

len” Enver Paşa bölgede önemli bir direniş hattı 

tesis etmişti. Aynı zamanda İslam halifesi olan 

Sultan Reşat’a büyük bir sevgi ve saygı besleyen 

yerli halk Halife Sultan’ın bölgedeki temsilcisi ola-

rak Enver Paşa’yı görüyordu. Hatta savaş yılların-

da henüz genç bir binbaşı olmasına rağmen halk 

ona “Paşa” olarak hitap ediyordu. Dolayısıyla 

şunu ifade edebiliriz ki Osmanlı Padişahının hatırı 

için cepheye koşan yerli halk Enver’i tanıdıktan 

sonra O’nun için kalıp İtalyanlar karşısında cihad 

etmeye devam etti. Enver Paşa’nın Trablus’taki 

mücadelesi kendisinin savaşçı ruhu ve askeri bil-

gilerinin tamamını yansıtmaktaydı. Zira Trablus-

garp Savaşı elde düzenli bir kuvvet olmamasına 

rağmen İtalyanların sayıca üstün ordusu karşı-

sında bir avuç idealist ve iman dolu askerin neler 

yapabileceğini Dünya’ya ispat edecekti. Çünkü 

İtalyanlar savaş boyunca kıyı şeridinde çakılı ka-

larak içeri adım dahi atamayacaklardı.

Balkan Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Trab-

lus’taki subaylar İstanbul’a dönmek zorunda kal-

dılar. Balkan Savaşı’nda başımıza büyük bir fela-

ket gelecek büyük bir hezimete uğrayacaktı. 

Bugün dahi devam eden iş birlikçi zihniyet o yıl-

larda şunları söylüyordu: “Edirne’ye Enver gire-

ceğine Bulgar girsin!”. Enver Paşa bu işbirlikçilere 

rağmen yalnızca ülkesi uğrunda mücadele eden 

bir asker olduğu için Edirne’yi Bulgarlardan geri 

almayı başardı.

Birinci Dünya Savaşı’nda halkın seçtiği meclis 

tarafından Harbiye Nazırlığı’na getirilen Enver 

Paşa derhal ıslah çalışmalarına başladı. Çünkü 

“gavurun diline düşmüş” bu büyük orduyu topar-

lamak istiyordu. Daha düne kadar yüz yıllarca 

idare ettiğimiz Balkanlar’da adeta “çoluk çocuğa 

yenilmiş” mazisi Viyana kapılarından Çin Seddi’ne 

kadar zaferlerle dolu şanlı ordumuzu; 2 yılda 

Dünya’nın en büyük güçleriyle mücadele edebi-

lecek bir hale getirmişti. Nitekim İngiliz ve Fran-

sızları Çanakkale’de boğazın serin sularına gö-

merken, Rusları ise Sarıkamış’ta adeta kımılda-

yamaz hale getirdik. Yine Gazze Muharrebele-

rinden Kut’ül Amare’ye kadar tarihimizin zafer-

lerle dolu sayfalarına yeni kahramanlıklar ekle-

mesini başardık. İşte bu ordunun başındaki isim 

Enver Paşa’ydı.

Enver Paşa nasıl biriydi? Şunları rahatlıkla 

söyleyebilirim ki Enver Paşa hiçbir zaman kahra-

man olma kaygısı gütmemişti. Aksine yaptıkları 

onu halkın gözünde bir kahraman haline getirdi. 

Osmanlı’nın son savaş çığlığı olarak niteleyebile-

ceğimiz Enver Paşa; askere “şehadete yürüyün” 

değil, “gelin birlikte şehadete yürüyelim” diyen 

bir liderdi. İşte bu yüzden Türk milleti O’nu bağ-

rına bastı. Hayatının sonuna kadar azmi ve sa-

mimiyeti takip etti. Hak bildiği yolda yürüdü. Şeh-

zadesinden, erine kadar içimizde uyumuş milli 

ruhu uyandıran bir ışıktı O.

Nitekim Türkistan’daki soydaşlarının yanına 

Ruslara karşı mücadele etmeye koştuğunda 

yine göğüs göğüse çarpışmalarda en öndeydi. 

Nitekim bir kahraman gibi yaşadı ve bir kahra-

man gibi şehadete kavuştu. O’nun aziz hatırası 

bugün bile Türklük ve İslam düşmanlarını delir-

tecek hatta kudurmalarına sebep olacak bir dü-

şünceye meftundu Enver Paşa. Son anlarında 

dahi Milletini ve dinini savunmak için geri adam 

atmayan bu adamın fiillerini devam ettirmek için 

üzerimize düşen çok görev var. Genellikle genç 

arkadaşlara bu konuda öğütler veririm. Fakat siz-

lere vermeyeceğim. Sizler, merhum Muhsin Baş-

kan’ın yolundan ayrılmayın yeter. Muhsin Baş-

kan’ın inandıkları ve hayatı boyunca yürüttüğü 

mücadeleyi takip etmeniz sizi o kutlu yola taşı-

yacaktır. Dedem Enver Paşa’nın inandığı davayı 

devam ettiren genç Alperenler, var olun…
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Enver bu kez de bu dış destekli isyanın bastırıl-

masında önemli bir rol oynayacaktı.

Burak Enver

Enver Paşa tüm hayatını ülkesi ve halkına 

adadı. Nitekim İtalyanlar, Osmanlı Devleti’ne sal-

dırdıklarında Trablusgarp Savaşı’nda gönüllü ola-

rak cepheye koştu. Trablus’ta eldeki imkansızlık-

lar sebebiyle devleti tarafından adeta “boş veri-

len” Enver Paşa bölgede önemli bir direniş hattı 

tesis etmişti. Aynı zamanda İslam halifesi olan 

Sultan Reşat’a büyük bir sevgi ve saygı besleyen 

yerli halk Halife Sultan’ın bölgedeki temsilcisi ola-

rak Enver Paşa’yı görüyordu. Hatta savaş yılların-

da henüz genç bir binbaşı olmasına rağmen halk 

ona “Paşa” olarak hitap ediyordu. Dolayısıyla 

şunu ifade edebiliriz ki Osmanlı Padişahının hatırı 

için cepheye koşan yerli halk Enver’i tanıdıktan 

sonra O’nun için kalıp İtalyanlar karşısında cihad 

etmeye devam etti. Enver Paşa’nın Trablus’taki 

mücadelesi kendisinin savaşçı ruhu ve askeri bil-

gilerinin tamamını yansıtmaktaydı. Zira Trablus-

garp Savaşı elde düzenli bir kuvvet olmamasına 

rağmen İtalyanların sayıca üstün ordusu karşı-

sında bir avuç idealist ve iman dolu askerin neler 

yapabileceğini Dünya’ya ispat edecekti. Çünkü 

İtalyanlar savaş boyunca kıyı şeridinde çakılı ka-

larak içeri adım dahi atamayacaklardı.

Balkan Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Trab-

lus’taki subaylar İstanbul’a dönmek zorunda kal-

dılar. Balkan Savaşı’nda başımıza büyük bir fela-

ket gelecek büyük bir hezimete uğrayacaktı. 

Bugün dahi devam eden iş birlikçi zihniyet o yıl-

larda şunları söylüyordu: “Edirne’ye Enver gire-

ceğine Bulgar girsin!”. Enver Paşa bu işbirlikçilere 

rağmen yalnızca ülkesi uğrunda mücadele eden 

bir asker olduğu için Edirne’yi Bulgarlardan geri 

almayı başardı.

Birinci Dünya Savaşı’nda halkın seçtiği meclis 

tarafından Harbiye Nazırlığı’na getirilen Enver 

Paşa derhal ıslah çalışmalarına başladı. Çünkü 

“gavurun diline düşmüş” bu büyük orduyu topar-

lamak istiyordu. Daha düne kadar yüz yıllarca 

idare ettiğimiz Balkanlar’da adeta “çoluk çocuğa 

yenilmiş” mazisi Viyana kapılarından Çin Seddi’ne 

kadar zaferlerle dolu şanlı ordumuzu; 2 yılda 

Dünya’nın en büyük güçleriyle mücadele edebi-

lecek bir hale getirmişti. Nitekim İngiliz ve Fran-

sızları Çanakkale’de boğazın serin sularına gö-

merken, Rusları ise Sarıkamış’ta adeta kımılda-

yamaz hale getirdik. Yine Gazze Muharrebele-

rinden Kut’ül Amare’ye kadar tarihimizin zafer-

lerle dolu sayfalarına yeni kahramanlıklar ekle-

mesini başardık. İşte bu ordunun başındaki isim 

Enver Paşa’ydı.

Enver Paşa nasıl biriydi? Şunları rahatlıkla 

söyleyebilirim ki Enver Paşa hiçbir zaman kahra-

man olma kaygısı gütmemişti. Aksine yaptıkları 

onu halkın gözünde bir kahraman haline getirdi. 

Osmanlı’nın son savaş çığlığı olarak niteleyebile-

ceğimiz Enver Paşa; askere “şehadete yürüyün” 

değil, “gelin birlikte şehadete yürüyelim” diyen 

bir liderdi. İşte bu yüzden Türk milleti O’nu bağ-

rına bastı. Hayatının sonuna kadar azmi ve sa-

mimiyeti takip etti. Hak bildiği yolda yürüdü. Şeh-

zadesinden, erine kadar içimizde uyumuş milli 

ruhu uyandıran bir ışıktı O.

Nitekim Türkistan’daki soydaşlarının yanına 

Ruslara karşı mücadele etmeye koştuğunda 

yine göğüs göğüse çarpışmalarda en öndeydi. 

Nitekim bir kahraman gibi yaşadı ve bir kahra-

man gibi şehadete kavuştu. O’nun aziz hatırası 

bugün bile Türklük ve İslam düşmanlarını delir-

tecek hatta kudurmalarına sebep olacak bir dü-

şünceye meftundu Enver Paşa. Son anlarında 

dahi Milletini ve dinini savunmak için geri adam 

atmayan bu adamın fiillerini devam ettirmek için 

üzerimize düşen çok görev var. Genellikle genç 

arkadaşlara bu konuda öğütler veririm. Fakat siz-

lere vermeyeceğim. Sizler, merhum Muhsin Baş-

kan’ın yolundan ayrılmayın yeter. Muhsin Baş-

kan’ın inandıkları ve hayatı boyunca yürüttüğü 

mücadeleyi takip etmeniz sizi o kutlu yola taşı-

yacaktır. Dedem Enver Paşa’nın inandığı davayı 

devam ettiren genç Alperenler, var olun…
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Hayatı insani sınırlar içerisinde yaşayabilmenin 

vazgeçilmez temeli ahlaktır. Hayatın seviyesinin 

yükseltilmesinin ön şartı, ahlakın hayatı kuşatma-

sıdır. Toplumların ve medeniyetlerin, insani alanı 

kuşatan ahlak cephesi olma‐ dan ayakta kalması 

muhaldir. Toplumun öncelikli olarak bir ahlak man-

zumesi olmalı, bunu kuşanmalıdır. Çünkü ahlak; 

ekonominin, siyasetin, sanatın ila ahir hayatın her 

sahasının kaynağı ve temelidir. Bir zengin ahlaklı 

değilse, zekât ve sadakanın da içinde bulunduğu 

infak etme samimiyeti oluşmaz. Ekonomiyi ahlak-

tan müstakil düşündüğümüz de kapitalist anlayışa 

doğru evrilmeye başlamaz mıyız? Ahlak hayata ve 

hayatın her şubesine şamildir. Hatta varlık, insan, 

hayat gibi temel telakkilerin birbirleriyle olan irti-

batları da ahlak tarafından inşa edilir. Ferdin kendi 

iç derinliğinin hayatla ahengini sağlayacak kaideler 

manzumesinin adıdır ahlak. Şahsın enfüsi âlemiyle 

dış dünyadaki varlık âlemi arasındaki mutabakat 

ve muvazeneyi temin eden ahlaktır, bu meyanda 

ahlak insana irtifa kazandıracak asansördür.

Yeryüzünde ki bütün dengelerin alt‐üst olduğu 

bir çağda yaşıyoruz. İnsanlığa şerefini yeniden ka-

zandıracak bir ahlak beyannamesine ihtiyaç acil 

hale gelmiştir. Ahlak, hangi kaynağa dayanmalı ki 

tüm insanlara ve hayata şamil olsun? Bu çok çetin 

bir sorudur ve cevabını da ancak İslam verir. Ve 

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, “Güzel ahlakı 

ikmal etmek” için gönderilmiştir. Ve Kitapların ki-

tabında, “Şüphesiz ki O, güzel ahlak üzere yaratıl-

dı.” buyrulmuştur. Ve biz, İslam’dan ve O’nun muh-

teşem temsiliyetinden hareketle, tüm insanlığı ve 

hayatı kuşatacak bir ahlak beyannamesi yayınla-

maktan aciz haldeyiz. Çok hazin… İnsanlığı, “in-

sani sınırlar” içerisinde tutabilmenin tek yolu ve 

usulü; Müslümanların medeniyet şemsiyesi altın-

da yaşamaktır. Bunu tarihteki misalleriyle beraber 

tespit etmek mümkün… Bugün İslam medeniyeti 

mevcut ve hâkim olmadığı için, insanlığa hitap 

edecek beyanname ile ümmete hitap edecek be-

yannamenin birlikte ele alınması gerekiyor. 

Ümmet hitabımız, Müslümanın nasıl olması ge-

rektiğini işaretlerken, insanlığa hitabımız ise 

“insan”ın ne olduğuna dairdir. İslam’ın insan fikri 

ve ahlak telakkisinden yola çıkarak, dünyaya bu 

anlayışı sunma görevi Müslümanların mesuliyet 

dairesindedir. İnsan fikri ve ahlak birbirlerinin mü-

temmimidir ve ayrı ayrı ele alındığında her ikisi de 

izah altyapısını kaybeder. İnsan tabiat haritasın-

daki insani bölge anlayışı, yani insan telakkisi ol-
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madan ahlak beyan‐ namesi muhaldir. Bunların 

akabinde adalet ve merhamet peş peşe gelecek ve 

kompozisyon tamamlanacaktır.

Bugün batı’nın bir kıymet üretemediği ve artık 

üretemeyeceği anlaşılmıştır. Bu kadimden beri böy-

ledir ama son birkaç asırdır dünya fena şekilde batı 

tarafından aldatılmıştır. Hem hayvandan geldiğini 

söyleyen hem de insan hakları beyannamesi ya-

yınlayan batı, bu derin çelişkiye rağmen insanlığı 

birkaç asırdır aldatabilmiştir. İnsan tabi‐ at harita-

sının hayvani bölgesinde mukim olan bir felsefenin 

ahlaki bir değer üretmesi muhaldir. Son birkaç 

asrın bariz hususiyeti, İslam’ın (yani Müslümanla-

rın) tarihten çekilmesi, insanlığa hitap edemez 

hale gelmesiydi. Diğer kültür coğrafyalarının da bir 

beyanname yayınlama idraki olmadığı böylece an-

laşıldı ve dünya batıya teslim oldu. Batının heze-

yanlarına “insan hakları muamelesi” yapacak 

kadar idrak zafiyetine yakalanan dünya, bilinmeli-

dir ki bizim yayınlayacağımız ahlak beyannamesi-

ne muhtaçtır. Dünyaya bir ahlak beyannamesi su-

nabilmenin ruhi‐ kalbi ve zihni‐akli altyapısı sadece 

Müslümanlarda mevcuttur, öyleyse bu mesuliyet 

de Müslümanların omuzlarındadır. Yaşadığımız 

dünyada zulmün ve adaletsizliğin hat safhaya 

ulaştığı görülüyor. Müslümanlar kendilerini, batılı-

ların bilim telakkisi ile ifade ediyor ve batının bilgi 

evreni içinde varoluş mücadelesi veriyor. Kendi 

olmak mesuliyetini unutan, kendi bilgi evrenini 

terk eden bu‐ günkü Müslümanların, kendine karşı 

mesuliyetini yerine getiremediği için insanlığa 

karşı mesuliyetini yerine getirmesini beklemek zor-

dur. Bu sebeple insanlığa ahlak beyannamesi ile 

hitap etmek, ümmete medeniyet beyan‐ namesiy-

le hitap etme şartına bağlıdır.

İslam, önce can emniyeti, akıl emniyeti, din em-

niyeti, nesil emniyeti ve mal emniyetini teminat al-

tına almıştır. Mümin olsun münkir olsun, bu beş em-

niyetin teminat al‐ tına alındığını beyan eden 

İslam, insanlığın en büyük beyannamesini on dört 

asır önce yayınlamıştır. Bugün dünyada İslam’ın ne 

dediğinin bilinmiyor olması, Müslümanların idrak 

ve ifade acziyeti içinde yaşıyor olmasındandır. 

Temel meseleler, tafsilatın girift lâbirentlerin de 

kaybedilmekte, insanlık İslam’a bakmak istediğin-

de terkibi bir metin görmemektedir. Beyanname-

nin anlamı zaten bu‐ dur, temel meseleleri veciz 

bir şekilde ifade eden metin…

Seküler batı uygarlığı, tabiatı ve zihniyeti gere-

ği, tüm insanlık âlemini kuşatacak bir beyanname 

üretemez. Maddeye perçinlenmiş bir akıl ve zihin 

dünyası, maddenin ufkunu aşamayacağı için aziz 

ve mukaddes bir kıymet üretme imkânından mah-

rumdur. İnsan, kendinden daha aziz ve daha mu-

kaddes bir kıymete bağlı değilse, kendini ve men-

faatini kutsallaştırır ve bugünkü batı ortaya çıkar. 

Liberal‐kapitalist merkezli batı, kendi modern yer-

yüzü cennetini kurmak için dünyayı cehenneme 

çevirmiştir. Hayvandan geldiğini düşünen bir kül-

tür ikliminin, hayvanlardan farklı davranacağı 

vehmi, ancak batı eğitim‐ öğretimiyle mümkün 

olan bir cahilliktir. Batının hâkimiyet sırrı, kendi eği-

tim‐öğretimi ile dünyada inşa ettiği derin bir cahil-

likte saklıdır. Bu sebeple yeni İslam çağının anah-

tarı, İslami tedrisattadır ve batının zihni işgalini 

sona erdirmektedir. Bu sebepledir ki, bütün yazı-

larımızda temel meselelerle irtibatlı yazılar yaz-

maya gayret ediyoruz. Kendi ruh köklerimizle mu-

tabık olarak hadiselere baktığımızda, insanlığa 

hitap etmenin altyapı‐ sının Anadolu’da irfan ola-

rak bulunduğunu görürüz. Batı toplam olarak, 

insan tabiat haritasında mukim olduğu yer açısın-

dan hayvani bölgededir. Batı, ancak bu bölgenin 

şartlarına göre ideolojiler üretmiştir. Batı, insan ta-

biat haritasında mukim olduğu bölgenin hissiyatı 

ve iştihasına uygun olarak, doymak bilmez bir hırs 

ile kapitalizmi ortaya koymuştur. Batıdan kapita-

lizmin çıkması tabii ve zaruriydi, zira hayvani böl-

geden başka bir ideoloji çıkamazdı. Batının bilgi 

evrenine hapsolanlar (Müslümanların da bir kısmı 

dâhil) kapitalizme karşı mücadeleyi, başka bir ikti-

sat nazariyesi ile yapmak derdinde. Oysa batının 

hayvan ideolojisine karşı bir mücadele yürütülme-

si gerekiyor önce, bu mücadelenin tüm insanlığa 

ve hayata şamil olan altyapısı ise ahlaktır. Ahlak 

beyannamesi olma‐ yanların hukuk beyanname-

si, iktisat beyannamesi, siyaset beyannamesi 

olmaz, olursa nesepsiz olur ve akim kalır. Yeniçağ, 

ahlak ve medeniyet beyannamesiyle başlayacak-

tır, yani ancak böyle başlatılabilir. Meselenin sa-

ğında solunda dolaşmaktan kurtulup, merkezine 

yönelme zamanı gelmiştir.
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Hayatı insani sınırlar içerisinde yaşayabilmenin 

vazgeçilmez temeli ahlaktır. Hayatın seviyesinin 

yükseltilmesinin ön şartı, ahlakın hayatı kuşatma-

sıdır. Toplumların ve medeniyetlerin, insani alanı 

kuşatan ahlak cephesi olma‐ dan ayakta kalması 

muhaldir. Toplumun öncelikli olarak bir ahlak man-

zumesi olmalı, bunu kuşanmalıdır. Çünkü ahlak; 

ekonominin, siyasetin, sanatın ila ahir hayatın her 

sahasının kaynağı ve temelidir. Bir zengin ahlaklı 

değilse, zekât ve sadakanın da içinde bulunduğu 

infak etme samimiyeti oluşmaz. Ekonomiyi ahlak-

tan müstakil düşündüğümüz de kapitalist anlayışa 

doğru evrilmeye başlamaz mıyız? Ahlak hayata ve 

hayatın her şubesine şamildir. Hatta varlık, insan, 

hayat gibi temel telakkilerin birbirleriyle olan irti-

batları da ahlak tarafından inşa edilir. Ferdin kendi 

iç derinliğinin hayatla ahengini sağlayacak kaideler 

manzumesinin adıdır ahlak. Şahsın enfüsi âlemiyle 

dış dünyadaki varlık âlemi arasındaki mutabakat 

ve muvazeneyi temin eden ahlaktır, bu meyanda 

ahlak insana irtifa kazandıracak asansördür.

Yeryüzünde ki bütün dengelerin alt‐üst olduğu 

bir çağda yaşıyoruz. İnsanlığa şerefini yeniden ka-

zandıracak bir ahlak beyannamesine ihtiyaç acil 

hale gelmiştir. Ahlak, hangi kaynağa dayanmalı ki 

tüm insanlara ve hayata şamil olsun? Bu çok çetin 

bir sorudur ve cevabını da ancak İslam verir. Ve 

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, “Güzel ahlakı 

ikmal etmek” için gönderilmiştir. Ve Kitapların ki-

tabında, “Şüphesiz ki O, güzel ahlak üzere yaratıl-

dı.” buyrulmuştur. Ve biz, İslam’dan ve O’nun muh-

teşem temsiliyetinden hareketle, tüm insanlığı ve 

hayatı kuşatacak bir ahlak beyannamesi yayınla-

maktan aciz haldeyiz. Çok hazin… İnsanlığı, “in-

sani sınırlar” içerisinde tutabilmenin tek yolu ve 

usulü; Müslümanların medeniyet şemsiyesi altın-

da yaşamaktır. Bunu tarihteki misalleriyle beraber 

tespit etmek mümkün… Bugün İslam medeniyeti 

mevcut ve hâkim olmadığı için, insanlığa hitap 

edecek beyanname ile ümmete hitap edecek be-

yannamenin birlikte ele alınması gerekiyor. 

Ümmet hitabımız, Müslümanın nasıl olması ge-

rektiğini işaretlerken, insanlığa hitabımız ise 

“insan”ın ne olduğuna dairdir. İslam’ın insan fikri 

ve ahlak telakkisinden yola çıkarak, dünyaya bu 

anlayışı sunma görevi Müslümanların mesuliyet 

dairesindedir. İnsan fikri ve ahlak birbirlerinin mü-

temmimidir ve ayrı ayrı ele alındığında her ikisi de 

izah altyapısını kaybeder. İnsan tabiat haritasın-

daki insani bölge anlayışı, yani insan telakkisi ol-
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madan ahlak beyan‐ namesi muhaldir. Bunların 

akabinde adalet ve merhamet peş peşe gelecek ve 

kompozisyon tamamlanacaktır.

Bugün batı’nın bir kıymet üretemediği ve artık 

üretemeyeceği anlaşılmıştır. Bu kadimden beri böy-

ledir ama son birkaç asırdır dünya fena şekilde batı 

tarafından aldatılmıştır. Hem hayvandan geldiğini 

söyleyen hem de insan hakları beyannamesi ya-

yınlayan batı, bu derin çelişkiye rağmen insanlığı 

birkaç asırdır aldatabilmiştir. İnsan tabi‐ at harita-

sının hayvani bölgesinde mukim olan bir felsefenin 

ahlaki bir değer üretmesi muhaldir. Son birkaç 

asrın bariz hususiyeti, İslam’ın (yani Müslümanla-

rın) tarihten çekilmesi, insanlığa hitap edemez 

hale gelmesiydi. Diğer kültür coğrafyalarının da bir 

beyanname yayınlama idraki olmadığı böylece an-

laşıldı ve dünya batıya teslim oldu. Batının heze-

yanlarına “insan hakları muamelesi” yapacak 

kadar idrak zafiyetine yakalanan dünya, bilinmeli-

dir ki bizim yayınlayacağımız ahlak beyannamesi-

ne muhtaçtır. Dünyaya bir ahlak beyannamesi su-

nabilmenin ruhi‐ kalbi ve zihni‐akli altyapısı sadece 

Müslümanlarda mevcuttur, öyleyse bu mesuliyet 

de Müslümanların omuzlarındadır. Yaşadığımız 

dünyada zulmün ve adaletsizliğin hat safhaya 

ulaştığı görülüyor. Müslümanlar kendilerini, batılı-

ların bilim telakkisi ile ifade ediyor ve batının bilgi 

evreni içinde varoluş mücadelesi veriyor. Kendi 

olmak mesuliyetini unutan, kendi bilgi evrenini 

terk eden bu‐ günkü Müslümanların, kendine karşı 

mesuliyetini yerine getiremediği için insanlığa 

karşı mesuliyetini yerine getirmesini beklemek zor-

dur. Bu sebeple insanlığa ahlak beyannamesi ile 

hitap etmek, ümmete medeniyet beyan‐ namesiy-

le hitap etme şartına bağlıdır.

İslam, önce can emniyeti, akıl emniyeti, din em-

niyeti, nesil emniyeti ve mal emniyetini teminat al-

tına almıştır. Mümin olsun münkir olsun, bu beş em-

niyetin teminat al‐ tına alındığını beyan eden 

İslam, insanlığın en büyük beyannamesini on dört 

asır önce yayınlamıştır. Bugün dünyada İslam’ın ne 

dediğinin bilinmiyor olması, Müslümanların idrak 

ve ifade acziyeti içinde yaşıyor olmasındandır. 

Temel meseleler, tafsilatın girift lâbirentlerin de 

kaybedilmekte, insanlık İslam’a bakmak istediğin-

de terkibi bir metin görmemektedir. Beyanname-

nin anlamı zaten bu‐ dur, temel meseleleri veciz 

bir şekilde ifade eden metin…

Seküler batı uygarlığı, tabiatı ve zihniyeti gere-

ği, tüm insanlık âlemini kuşatacak bir beyanname 

üretemez. Maddeye perçinlenmiş bir akıl ve zihin 

dünyası, maddenin ufkunu aşamayacağı için aziz 

ve mukaddes bir kıymet üretme imkânından mah-

rumdur. İnsan, kendinden daha aziz ve daha mu-

kaddes bir kıymete bağlı değilse, kendini ve men-

faatini kutsallaştırır ve bugünkü batı ortaya çıkar. 

Liberal‐kapitalist merkezli batı, kendi modern yer-

yüzü cennetini kurmak için dünyayı cehenneme 

çevirmiştir. Hayvandan geldiğini düşünen bir kül-

tür ikliminin, hayvanlardan farklı davranacağı 

vehmi, ancak batı eğitim‐ öğretimiyle mümkün 

olan bir cahilliktir. Batının hâkimiyet sırrı, kendi eği-

tim‐öğretimi ile dünyada inşa ettiği derin bir cahil-

likte saklıdır. Bu sebeple yeni İslam çağının anah-

tarı, İslami tedrisattadır ve batının zihni işgalini 

sona erdirmektedir. Bu sebepledir ki, bütün yazı-

larımızda temel meselelerle irtibatlı yazılar yaz-

maya gayret ediyoruz. Kendi ruh köklerimizle mu-

tabık olarak hadiselere baktığımızda, insanlığa 

hitap etmenin altyapı‐ sının Anadolu’da irfan ola-

rak bulunduğunu görürüz. Batı toplam olarak, 

insan tabiat haritasında mukim olduğu yer açısın-

dan hayvani bölgededir. Batı, ancak bu bölgenin 

şartlarına göre ideolojiler üretmiştir. Batı, insan ta-

biat haritasında mukim olduğu bölgenin hissiyatı 

ve iştihasına uygun olarak, doymak bilmez bir hırs 

ile kapitalizmi ortaya koymuştur. Batıdan kapita-

lizmin çıkması tabii ve zaruriydi, zira hayvani böl-

geden başka bir ideoloji çıkamazdı. Batının bilgi 

evrenine hapsolanlar (Müslümanların da bir kısmı 

dâhil) kapitalizme karşı mücadeleyi, başka bir ikti-

sat nazariyesi ile yapmak derdinde. Oysa batının 

hayvan ideolojisine karşı bir mücadele yürütülme-

si gerekiyor önce, bu mücadelenin tüm insanlığa 

ve hayata şamil olan altyapısı ise ahlaktır. Ahlak 

beyannamesi olma‐ yanların hukuk beyanname-

si, iktisat beyannamesi, siyaset beyannamesi 

olmaz, olursa nesepsiz olur ve akim kalır. Yeniçağ, 

ahlak ve medeniyet beyannamesiyle başlayacak-

tır, yani ancak böyle başlatılabilir. Meselenin sa-

ğında solunda dolaşmaktan kurtulup, merkezine 

yönelme zamanı gelmiştir.
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O C A K T A N H A B E R L E R O C A K T A N H A B E R L E R

GENEL MERKEZİMİZ OLARAK DOĞU 
TÜRKİSTAN'LI KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Genel Merkezi olarak Konya ilimizi merkez seçip 

ülkemizdeki ulaşabildiğimiz bütün Doğu Türkistan'lı 
kardeşlerimizin Ramazan Ayı boyunca bütün masraflarını 

karşılayacak kadar nakli yardımda bulunduk.

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI, BÜYÜK 
BİRLİK PARTİMİZİN GENEL BAŞKANI SN. 

MUSTAFA DESTİCİ İLE BİRLİKTE RAMAZAN 
BAYRAMI AREFESİNDE ŞEHİT LİDERİMİZİ 

KABRİ BAŞINDA ZİYARET ETTİLER. 
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı ve Büyük Birlik 
Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici, Şehit 
Liderimizin Tacaddin Dergahındaki kabrini ziyaret 

ederek, Taceddin Sultan Hazretleri ve Şehit Liderimizi 
Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duâlarla yâd ettiler.

ALPEREN OCAKLARI BEYLİKDÜZÜ İLÇE 
BAŞKANLIĞINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ 

Gnl. Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendinin 
takdirleriyle İstanbul Ocak Başkanımız Sn. Nail Gün 

tarafından Alperen Ocakları Beylikdüzü İlçe 
Başkanlığına Sn. Bedirhan Cinpir atanmıştır. Bedirhan 
Cinpir Başkanımıza vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, 
Kur'an ve sünnet-i seniyye ışığında hayırlı hizmetler 

yapabilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. 

ALPEREN OCAKLARI KIRKLARELİ İL 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 

Kırklareli İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet 
Bağcı Beyfendinin tensipleriyle Teşkilatlardan Sorumlu 
Genel Başkan Yrd. Av. Kazım Birtane tarafından Sn. 

Bayram Mustafa Mat Atanımıştır. Bayram Mustafa Mat 
Başkanımıza vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an 

ve sünnet-i seniyye ışığında hayırlı hizmetler 
yapabilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. 

ALPEREN OCAKLARI KAYSERİ İL BAŞKANLIĞINA 
ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Kayseri İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet 

Bağcı Beyfendinin tensipleriyle Teşkilatlardan Sorumlu 
Genel Başkan Yrd. Av. Kazım Birtane tarafından Sn. 

Mehmet Yılmaz atanmıştır. Mehmet Yılmaz Başkanımıza 
vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 
Hak'tan niyaz ediyoruz. 

EYLÜL/EKİM 2020

ALPEREN OCAKLARI İL VE İLÇE 

BAŞKANLIKLARIMIZ PANDEMİ SÜRECİNDE 

MİLLETİMİZİN YANINDA OLDULAR 

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı İl ve 

İlçe Başkanlıklarımız Kovid-19 pandemisi nedeniyle zor 

durumda olan vatandaşlarımızın yanında bulunarak 

Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımıza yardımda bulundular. 

Alperen Ocakları Kangal İlçe Başkanlığımız

Alperen Ocakları Samsun İl BaşkanlığımızAlperen Ocakları İzmir İl Başkanlığımız

Alperen Ocakları Alanya İlçe BaşkanlığımızAlperen Ocakaları Yalova İl Başkanlığımız

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI, BÜYÜK BİRLİK PARTİMİZİN GENEL BAŞKANI 

SN. MUSTAFA DESTİCİ İLE BİRLİKTE, BÜYÜK BİRLİK PARTİMİZİN VE ALPEREN 

OCAKLARIMIZIN SÖĞÜT İLÇE BİNALARININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİLER
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler, Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici, Genel 

Sekreterimiz Sn. Kamil Karip ve Genel Başkan Yardımcılarımız Sn. Arif Yazıcı, Sn. Mikail Şahan ve Sn.Kenan Gökçen 

ile birlikte “Ecdadımızın yeşerttiği ulu çınarın gölgesini üç kıta yedi iklime adaletle yaymadan önce, kökleriyle sıkı 

sıkıya tutunduğu ve 1299'da yeni bir tarihin yazılmaya başlandığı Söğüt'te” Büyük Birlik Partimizin ve Alperen 

Ocaklarımızın İlçe Binalarının açılışını gerçekleştirdiler. 
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OCAKLARIMIZIN SÖĞÜT İLÇE BİNALARININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİLER
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler, Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici, Genel 
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GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI, BÜYÜK BİRLİK PARTİMİZİN GENEL BAŞKANI SN. MUSTAFA 
DESTİCİ İLE BİRLİKTE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMINA KATILDILAR.
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler, Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici Beyfendiler 

ile birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Özel Hareket Daire Başkanlığında düzenlenen 15 Temmuz 
Şehitlerimizi anma programlarına katıldılar. 

GENEL BAŞKAN YRD. AV. KAZIM BİRTANE ALPEREN OCAKLARI KAYSERİ VE NEVŞEHİR İL 
BAŞKANLIKLARIMIZI ZİYARET ETTİLER. 

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yrd. Av. Kazım Birtane, Alperen Ocakları Kayseri ve Nevşehir İl 
Başkanlıklarımızı ziyaret ederek, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alıp davadaşlarımız ile hasbihal ettiler.

ALPEREN OCAKLARI ERZURUM İL 
BAŞKANLIĞINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ 

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Erzurum İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet 

Bağcı Beyfendinin tensipleriyle Teşkilatlardan 
Sorumlu Genel Başkan Yrd. Av. Kazım Birtane 

tarafından Sn. Melih Akçay atanmıştır. Melih Akçay 
Başkanımıza vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, 

Kur'an ve sünnet-i seniyye ışığında hayırlı hizmetler 
yapabilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI TOKAT İL BAŞKANLIĞINA 
ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Tokat İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet 

Bağcı Beyfendinin tensipleriyle Genel Başkan 
Yardımcılarımız  Av. Kazım Birtane ve  Kenan Gökçen 
tarafından Sn. Kenan Kısacık atanmıştır. Kenan Kısacık 
Başkanımıza vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an 

ve sünnet-i seniyye ışığında hayırlı hizmetler 
yapabilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI TORBALI İLÇE 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendinin 
takdirleriyle İzmir Ocak Başkanımız Sn. Eyüp Kuzucu 
tarafından Alperen Ocakları Torbalı İlçe Başkanlığına 

Sn. Halit Pala atanmıştır. Halit Pala Başkanımıza 
vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini 
Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI BEYOĞLU İLÇE 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendinin 
takdirleriyle İstanbul Ocak Başkanımız Sn. Nail Gün 

tarafından Alperen Ocakları Beyoğlu İlçe Başkanlığına 
Sn. Murat Oluç atanmıştır. Murat Oluç Başkanımıza 

vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 
seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini 

Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI GÖLPAZARI VE 
SÖĞÜT İLÇE BAŞKANLIKLARINA ATAMA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendinin 
takdirleriyle Bilecik Ocak Başkanımız Sn. Osman 
Soyaltın tarafından Alperen Ocakları Gölpazarı 
İlçe Başkanlığına Sn. İsmail Yavaş, Söğüt İlçe 

Başkanlığına ise Sn. Arif Kaya atanmıştır. 
Başkanlarımıza vazifelerinde muvaffakiyetler 
diliyor, Kur'an ve sünnet-i seniyye ışığında 
hayırlı hizmetler yapabilmelerini Cenab-ı 

Hak'tan niyaz ediyoruz.

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI, GENEL 
MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ İLE BİRLİKTE 

ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU'NU 
ZİYARET ETTİLER. 

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler, Genel 
Merkez Yöneticilerimiz ile birlikte Anadolu-Sen 

Konfederasyonu Genel Başkanı Sn. Mustafa Güçlü'yü 
ziyaret ederek, teşkilat çalışmalarımız ve sendikal 
faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundular. 

ALPEREN OCAKLARI ANKARA İL 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Ankara İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet 

Bağcı Beyfendinin takdirleriyle Sn. Mesut Türkeli 
atanmıştır. Mesut Türkeli Başkanımıza vazifesinde 
muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i seniyye 
ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 

Hak'tan niyaz ediyoruz.

EYLÜL/EKİM 2020
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tarafından Alperen Ocakları Torbalı İlçe Başkanlığına 

Sn. Halit Pala atanmıştır. Halit Pala Başkanımıza 
vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini 
Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI BEYOĞLU İLÇE 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendinin 
takdirleriyle İstanbul Ocak Başkanımız Sn. Nail Gün 

tarafından Alperen Ocakları Beyoğlu İlçe Başkanlığına 
Sn. Murat Oluç atanmıştır. Murat Oluç Başkanımıza 

vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 
seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini 

Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI GÖLPAZARI VE 
SÖĞÜT İLÇE BAŞKANLIKLARINA ATAMA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendinin 
takdirleriyle Bilecik Ocak Başkanımız Sn. Osman 
Soyaltın tarafından Alperen Ocakları Gölpazarı 
İlçe Başkanlığına Sn. İsmail Yavaş, Söğüt İlçe 

Başkanlığına ise Sn. Arif Kaya atanmıştır. 
Başkanlarımıza vazifelerinde muvaffakiyetler 
diliyor, Kur'an ve sünnet-i seniyye ışığında 
hayırlı hizmetler yapabilmelerini Cenab-ı 

Hak'tan niyaz ediyoruz.

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI, GENEL 
MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ İLE BİRLİKTE 

ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU'NU 
ZİYARET ETTİLER. 

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler, Genel 
Merkez Yöneticilerimiz ile birlikte Anadolu-Sen 

Konfederasyonu Genel Başkanı Sn. Mustafa Güçlü'yü 
ziyaret ederek, teşkilat çalışmalarımız ve sendikal 
faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundular. 

ALPEREN OCAKLARI ANKARA İL 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Ankara İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet 

Bağcı Beyfendinin takdirleriyle Sn. Mesut Türkeli 
atanmıştır. Mesut Türkeli Başkanımıza vazifesinde 
muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i seniyye 
ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 

Hak'tan niyaz ediyoruz.

EYLÜL/EKİM 2020
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GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI, BÜYÜK BİRLİK PARTİMİZİN GENEL BAŞKANI SN. 
MUSTAFA DESTİCİ İLE BİRLİKTE KURBAN BAYRAMI AREFESİNDE ŞEHİTLERİMİZİ KABİRLERİ 

BAŞINDA ZİYARET ETTİLER. 
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler ve Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici, 

Beyfendiler Şehit Liderimizin Tacaddin Dergahındaki kabrini ziyaret ederek, Taceddin Sultan Hazretleri ve Şehit 
Liderimizi Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duâlarla yâd ettiler, akabinde Şehitlik ziyaretinde bulunarak şehit aileleri ile 

birlikte şehitlerimize dua ettiler. 

GENEL BAŞKANIMIZ AV. 
SAMET BAĞCI 

AFGANİSTAN'DA BULUNAN 
YETİMHANEMİZDEKİ 

YETİMLERLE BAYRAMLAŞTI
Genel Başkanımız Av. Samet 

Bağcı Beyfendiler Afganistan'ın 
Cüzcan Vilayetininin Şibirgan 
İlçesinde faaliyette bulunan 

Muhsin Yazıcıoğlu  
Yetimhanesine video konferans 

yöntemi ile bağlanarak 
yetimlerimiz ile bayramlaştılar. 

ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİ OLARAK 
BU YILDA VEKALET KURBANLARIMIZI 

YURTDIŞINDA KESTİK
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Genel Merkezimize emanet edilen yurtdışı vekalet 
kurbanlarımızı Afganistan (Şibirgan), Moğalistan 
(Ulanbator), Azerbaycan (Kafkaslar) ve Suriye 

(Türkmendağı Cephe Hattı) olmak üzere toplam 4 
ülkede keserek, binlerce ihtiyaç sahibine vekaleten 

teslim edilmiştir. 

ZİNCİRLER KIRILDI AYASOYFA AÇILDI!
 Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler, 
Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici 
Beyfendiler ile birlikte “86 yıllık hayalimizin gerçekleştiği, 

yarım asırlık mücadelemizin zaferle sonuçlandığı” 
Ayasofya-i Kebir Camiinin açılışına katılarak, yüzbinlerce 

kardeşimizle birlikte Cuma namazını eda ettiler. 

ALPEREN OCAKLARI YAKUTİYE VE 
PALANDÖKEN İLÇE BAŞKANLIKLARINA 

ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendinin 

takdirleriyle Teşkilatlardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Av. Kazım Birtane 

tarafından Alperen Ocakları Yakutiye İlçe 
Başkanlığına Sn. Muhammet Furkan Çağatay, 
Palandöken İlçe Başkanlığına ise Sn. Şahin 

Özmen atanmıştır. Başkanlarımıza vazifelerinde 
muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler 
yapabilmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI ADIYAMAN İL 
BAŞKANLIĞINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Adıyaman İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet 
Bağcı Beyfendinin tensipleriyle Teşkilatlardan Sorumlu 
Genel Başkan Yrd. Av. Kazım Birtane tarafından Sn. 

Kürşat Sarı atanmıştır. Kürşat Sarı Başkanımıza 
vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 
Hak'tan niyaz ediyor, hizmetlerinden dolayı Sn. Sergen 

Seçgin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

ALPEREN OCAKLARI HATAY İL BAŞKANLIĞINDA 
BAYRAK DEĞİŞİMİ

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Hatay İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı 
Beyfendinin tensipleriyle Teşkilatlardan Sorumlu Genel 

Başkan Yrd. Av. Kazım Birtane tarafından Sn. Mehmet Ali 
Eker atanmıştır. Mehmet Ali Eker Başkanımıza 

vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 
seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 
Hak'tan niyaz ediyor, hizmetlerinden dolayı Sn. Mahmut 

Urfalıoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

EYLÜL/EKİM 2020

GENEL BAŞKAN YRD. AV. KAZIM BİRTANE ve 
KENAN GÖKÇEN ALPEREN OCAKLARI ŞARKIŞLA 

İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİLER. 
Genel Başkan Yardımcılarımız Av. Kazım Birtane ve 
Kenan Gökçen, Şarkışla İlçe Başkanlığımızı ziyaret 

ederek davadaşlarımız ile hasbihal ettiler.
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GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI, BÜYÜK BİRLİK PARTİMİZİN GENEL BAŞKANI SN. 
MUSTAFA DESTİCİ İLE BİRLİKTE KURBAN BAYRAMI AREFESİNDE ŞEHİTLERİMİZİ KABİRLERİ 

BAŞINDA ZİYARET ETTİLER. 
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler ve Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici, 

Beyfendiler Şehit Liderimizin Tacaddin Dergahındaki kabrini ziyaret ederek, Taceddin Sultan Hazretleri ve Şehit 
Liderimizi Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duâlarla yâd ettiler, akabinde Şehitlik ziyaretinde bulunarak şehit aileleri ile 

birlikte şehitlerimize dua ettiler. 

GENEL BAŞKANIMIZ AV. 
SAMET BAĞCI 

AFGANİSTAN'DA BULUNAN 
YETİMHANEMİZDEKİ 

YETİMLERLE BAYRAMLAŞTI
Genel Başkanımız Av. Samet 

Bağcı Beyfendiler Afganistan'ın 
Cüzcan Vilayetininin Şibirgan 
İlçesinde faaliyette bulunan 

Muhsin Yazıcıoğlu  
Yetimhanesine video konferans 

yöntemi ile bağlanarak 
yetimlerimiz ile bayramlaştılar. 

ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİ OLARAK 
BU YILDA VEKALET KURBANLARIMIZI 

YURTDIŞINDA KESTİK
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Genel Merkezimize emanet edilen yurtdışı vekalet 
kurbanlarımızı Afganistan (Şibirgan), Moğalistan 
(Ulanbator), Azerbaycan (Kafkaslar) ve Suriye 

(Türkmendağı Cephe Hattı) olmak üzere toplam 4 
ülkede keserek, binlerce ihtiyaç sahibine vekaleten 

teslim edilmiştir. 

ZİNCİRLER KIRILDI AYASOYFA AÇILDI!
 Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler, 
Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici 
Beyfendiler ile birlikte “86 yıllık hayalimizin gerçekleştiği, 

yarım asırlık mücadelemizin zaferle sonuçlandığı” 
Ayasofya-i Kebir Camiinin açılışına katılarak, yüzbinlerce 

kardeşimizle birlikte Cuma namazını eda ettiler. 

ALPEREN OCAKLARI YAKUTİYE VE 
PALANDÖKEN İLÇE BAŞKANLIKLARINA 

ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendinin 

takdirleriyle Teşkilatlardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Av. Kazım Birtane 

tarafından Alperen Ocakları Yakutiye İlçe 
Başkanlığına Sn. Muhammet Furkan Çağatay, 
Palandöken İlçe Başkanlığına ise Sn. Şahin 

Özmen atanmıştır. Başkanlarımıza vazifelerinde 
muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler 
yapabilmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI ADIYAMAN İL 
BAŞKANLIĞINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Adıyaman İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet 
Bağcı Beyfendinin tensipleriyle Teşkilatlardan Sorumlu 
Genel Başkan Yrd. Av. Kazım Birtane tarafından Sn. 

Kürşat Sarı atanmıştır. Kürşat Sarı Başkanımıza 
vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 
Hak'tan niyaz ediyor, hizmetlerinden dolayı Sn. Sergen 

Seçgin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

ALPEREN OCAKLARI HATAY İL BAŞKANLIĞINDA 
BAYRAK DEĞİŞİMİ

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Hatay İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı 
Beyfendinin tensipleriyle Teşkilatlardan Sorumlu Genel 

Başkan Yrd. Av. Kazım Birtane tarafından Sn. Mehmet Ali 
Eker atanmıştır. Mehmet Ali Eker Başkanımıza 

vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 
seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 
Hak'tan niyaz ediyor, hizmetlerinden dolayı Sn. Mahmut 

Urfalıoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

EYLÜL/EKİM 2020

GENEL BAŞKAN YRD. AV. KAZIM BİRTANE ve 
KENAN GÖKÇEN ALPEREN OCAKLARI ŞARKIŞLA 

İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİLER. 
Genel Başkan Yardımcılarımız Av. Kazım Birtane ve 
Kenan Gökçen, Şarkışla İlçe Başkanlığımızı ziyaret 

ederek davadaşlarımız ile hasbihal ettiler.
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Toplumsal C�ns�yet, Fem�n�zm ve LGBTİQ+, toplumsal c�ns�yet 
çalışmalarının edeb�yat, felsefe, s�nema, medya, sosyal 
pol�t�ka, sosyal kurumlar g�b� alanlara etk�ler�n� ve toplumsal 
hayattak� prat�k yansımalarını eleşt�rel b�r bakış açısıyla ele 
alıyor. Yalnızca fem�n�zm ve LGBTİQ+ tar�h�, pol�t�kası ve 
teor�ler�n� değ�l; �nsan t�caret� ve fuhuş, beden sömürüsü, 
güzell�k endüstr�s�, c�ns�yets�z a�le ve toplum çalışmalarını da 
örnekler�yle ortaya koyuyor.Toplumsal c�ns�yet çalışmalarının 
c�ns�yets�z a�le ve toplum çalışmalarına zem�n olarak 
kullanılması, fem�n�st kuram �çer�s�nde büyüyen bu alanda 
LGBTİQ+ fertlere toplumsal ve yasal meşru�yet zem�n� 
sağlama gayes�yle hareket ed�lmes� g�b� konular, kültürel, 
ahlak� ve d�n� kaygılar çerçeves�nde ele alınırken, bu 
çalışmaların doğuracağı sonuçlar karşısında yerl� b�r dünya 
görüşü ve sosyoloj�n�n gerekl�l�ğ� akadem�k kes�m dâh�l bu 
yönde çaba gösteren herkes�n d�kkat�ne sunuluyor.F�k�r ve 
edeb�yat dünyasında öneml� b�r boşluğu dolduracağına 
�nanılan Toplumsal C�ns�yet, Fem�n�zm ve LGBTİQ+, yerl� 
sosyoloj� açısından zayıf kalan eleşt�r� kategor�s�nde b�r 
başvuru k�tabı

Bugün �nsanlara; dört m�nares�, m�hrabı ve m�nber� olan b�r 
cam�de neden namaz kılmak �sted�ğ�m�z� anlatmaya 
çalışıyoruz. 1453’ten 1934 yılına kadar, atalarımızın �çer�s�nde 
namazlarını eda ett�kler�, mübarek gün ve gecelerde �badet 
etmek �ç�n koşarak kavuştukları, İstanbul’un göz bebeğ� 
Ayasofya Cam��...
İstanbul’un �lk kurucusu k�md�?
Ayasofya’nın bulunduğu tepe neden değerl�?
Ayasofya’nın Müslümanlar �ç�n önem� ned�r?
İstanbul’un feth�nden önce Ayasofya’da namaz kılan oldu mu?
Feth�n Ayasofya �le ne g�b� b�r bağlantısı var?
Müze sürec�n� k�mler başlattı?
Ayasofya m�nareler�n� yıkılmaktan k�m kurtardı?
Ayasofya neden �badete açılamıyor?
Tar�h�n�, önem�n� ve değer�n� �drak etmek �ç�n, Fat�h Sultan 
Mehmed Han’ın emanet�ne sah�p çıkmak �ç�n ve gelecek 
nes�llere aktarmak �ç�n bu b�lg�lere �ht�yacımız var…
Ayrıca k�tabımızın �ç�nde, or�j�nal met�n �le b�rl�kte, Tar�hç�-
Yazar Harun Çet�n’�n günümüz Türkçes�ne çev�rd�ğ� eser 
“Feth-� Kostant�n�yye ve Ta’r�f-� Ayasofya”yı da bulacaksınız.
Artık k�tabın sayfalarını açmanın ve b�lg� yolculuğunda b�r 
adım atmanın vakt�…

KILIÇ HAKKI AYASOFYA
Serhat Arvas

TOPLUMSAL CİNSİYET, FEMİNİZM VE LGBTİQ+
Ercan Ç�fc�

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI GENEL 
MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ İLE BİRLİKTE 

ALPEREN OCAKLARI KANGAL İLÇE BAŞKANIMIZIN 
TOYUNA KATILIM SAĞLADILAR. 

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendi Kangal 
Belediye Başkanı Sn. Ahmet Kürşad Apaydın'ı ziyaret 

ettiler, akabinde önceki dönem Alperen Ocakları Genel 
Başkanı Sn. Murat Aslan Beyfendi ve Genel Merkez 

yöneticilerimiz ile birlikte Alperen Ocakları Kangal İlçe 
Başkanımız Sami Ecevit'in toyuna katılım sağladılar. 

ALPEREN OCAKLARI GAZİANTEP İL 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 

Gaziantep İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. 
Samet Bağcı Beyfendinin tensipleriyle Genel Başkan 
Yardımcılarımız  Av. Kazım Birtane, Mustafa Çıtak ve 

Ömer Şimşek tarafından Sn. Yunus Emre Yıldırım 
atanmıştır. Yunus Emre Yıldırım Başkanımıza 

vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 
seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini 

Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI ZONGULDAK İL 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 

Zonguldak İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet 
Bağcı Beyfendinin takdirleriyle Ftr. Fatih Mehmet Baydar 

atanmıştır. Fatih Mehmet Baydar Başkanımıza 
vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 
Hak'tan niyaz ediyoruz.

GENEL BAŞKAN YRD. AV. KAZIM BİRTANE 
ALPEREN OCAKLARI SAMSUN İL BAŞKANLIĞINI 

ZİYARET ETTİLER. 
Genel Başkan Yardımcımız Av. Kazım Birtane, Samsun İl 
Başkanlığımızı ziyaret ederek davadaşlarımız ile hasbihal 

ettiler.

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI GENEL 
MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ İLE BİRLİKTE 

ALPEREN OCAKLARI DÜZCE İL BAŞKANIMIZIN 
TOYUNA KATILIM SAĞLADILAR. 

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Arif Yazıcı, Av. Mikail Şahan ve 
Kenan Gökçen ile birlikte Düzce İl Başkanımız Onur 

Çetin'in toyuna katılım sağladılar. 
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Toplumsal C�ns�yet, Fem�n�zm ve LGBTİQ+, toplumsal c�ns�yet 
çalışmalarının edeb�yat, felsefe, s�nema, medya, sosyal 
pol�t�ka, sosyal kurumlar g�b� alanlara etk�ler�n� ve toplumsal 
hayattak� prat�k yansımalarını eleşt�rel b�r bakış açısıyla ele 
alıyor. Yalnızca fem�n�zm ve LGBTİQ+ tar�h�, pol�t�kası ve 
teor�ler�n� değ�l; �nsan t�caret� ve fuhuş, beden sömürüsü, 
güzell�k endüstr�s�, c�ns�yets�z a�le ve toplum çalışmalarını da 
örnekler�yle ortaya koyuyor.Toplumsal c�ns�yet çalışmalarının 
c�ns�yets�z a�le ve toplum çalışmalarına zem�n olarak 
kullanılması, fem�n�st kuram �çer�s�nde büyüyen bu alanda 
LGBTİQ+ fertlere toplumsal ve yasal meşru�yet zem�n� 
sağlama gayes�yle hareket ed�lmes� g�b� konular, kültürel, 
ahlak� ve d�n� kaygılar çerçeves�nde ele alınırken, bu 
çalışmaların doğuracağı sonuçlar karşısında yerl� b�r dünya 
görüşü ve sosyoloj�n�n gerekl�l�ğ� akadem�k kes�m dâh�l bu 
yönde çaba gösteren herkes�n d�kkat�ne sunuluyor.F�k�r ve 
edeb�yat dünyasında öneml� b�r boşluğu dolduracağına 
�nanılan Toplumsal C�ns�yet, Fem�n�zm ve LGBTİQ+, yerl� 
sosyoloj� açısından zayıf kalan eleşt�r� kategor�s�nde b�r 
başvuru k�tabı

Bugün �nsanlara; dört m�nares�, m�hrabı ve m�nber� olan b�r 
cam�de neden namaz kılmak �sted�ğ�m�z� anlatmaya 
çalışıyoruz. 1453’ten 1934 yılına kadar, atalarımızın �çer�s�nde 
namazlarını eda ett�kler�, mübarek gün ve gecelerde �badet 
etmek �ç�n koşarak kavuştukları, İstanbul’un göz bebeğ� 
Ayasofya Cam��...
İstanbul’un �lk kurucusu k�md�?
Ayasofya’nın bulunduğu tepe neden değerl�?
Ayasofya’nın Müslümanlar �ç�n önem� ned�r?
İstanbul’un feth�nden önce Ayasofya’da namaz kılan oldu mu?
Feth�n Ayasofya �le ne g�b� b�r bağlantısı var?
Müze sürec�n� k�mler başlattı?
Ayasofya m�nareler�n� yıkılmaktan k�m kurtardı?
Ayasofya neden �badete açılamıyor?
Tar�h�n�, önem�n� ve değer�n� �drak etmek �ç�n, Fat�h Sultan 
Mehmed Han’ın emanet�ne sah�p çıkmak �ç�n ve gelecek 
nes�llere aktarmak �ç�n bu b�lg�lere �ht�yacımız var…
Ayrıca k�tabımızın �ç�nde, or�j�nal met�n �le b�rl�kte, Tar�hç�-
Yazar Harun Çet�n’�n günümüz Türkçes�ne çev�rd�ğ� eser 
“Feth-� Kostant�n�yye ve Ta’r�f-� Ayasofya”yı da bulacaksınız.
Artık k�tabın sayfalarını açmanın ve b�lg� yolculuğunda b�r 
adım atmanın vakt�…

KILIÇ HAKKI AYASOFYA
Serhat Arvas

TOPLUMSAL CİNSİYET, FEMİNİZM VE LGBTİQ+
Ercan Ç�fc�

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI GENEL 
MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ İLE BİRLİKTE 

ALPEREN OCAKLARI KANGAL İLÇE BAŞKANIMIZIN 
TOYUNA KATILIM SAĞLADILAR. 

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendi Kangal 
Belediye Başkanı Sn. Ahmet Kürşad Apaydın'ı ziyaret 

ettiler, akabinde önceki dönem Alperen Ocakları Genel 
Başkanı Sn. Murat Aslan Beyfendi ve Genel Merkez 

yöneticilerimiz ile birlikte Alperen Ocakları Kangal İlçe 
Başkanımız Sami Ecevit'in toyuna katılım sağladılar. 

ALPEREN OCAKLARI GAZİANTEP İL 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 

Gaziantep İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. 
Samet Bağcı Beyfendinin tensipleriyle Genel Başkan 
Yardımcılarımız  Av. Kazım Birtane, Mustafa Çıtak ve 

Ömer Şimşek tarafından Sn. Yunus Emre Yıldırım 
atanmıştır. Yunus Emre Yıldırım Başkanımıza 

vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 
seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini 

Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

ALPEREN OCAKLARI ZONGULDAK İL 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 

Zonguldak İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet 
Bağcı Beyfendinin takdirleriyle Ftr. Fatih Mehmet Baydar 

atanmıştır. Fatih Mehmet Baydar Başkanımıza 
vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur'an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 
Hak'tan niyaz ediyoruz.

GENEL BAŞKAN YRD. AV. KAZIM BİRTANE 
ALPEREN OCAKLARI SAMSUN İL BAŞKANLIĞINI 

ZİYARET ETTİLER. 
Genel Başkan Yardımcımız Av. Kazım Birtane, Samsun İl 
Başkanlığımızı ziyaret ederek davadaşlarımız ile hasbihal 

ettiler.

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI GENEL 
MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ İLE BİRLİKTE 

ALPEREN OCAKLARI DÜZCE İL BAŞKANIMIZIN 
TOYUNA KATILIM SAĞLADILAR. 

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Arif Yazıcı, Av. Mikail Şahan ve 
Kenan Gökçen ile birlikte Düzce İl Başkanımız Onur 

Çetin'in toyuna katılım sağladılar. 



Komün�zm sağırdı, demokras� kör 
Batıdan beslen�r her türlü terör 
Haçlı mumyaları uyandı bak gör 
Kaç asrın s�l�nmez �z� b�zded�r 
S�zdek� yaranın özü b�zded�r. 

B�rleşm�ş m�lletler benzed� s�rke 
Sad�stler musallat ed�ld� şarka 
İsra�l Arap’a, Ermen� Türk’e 
Kısmet bazı s�zde, bazı b�zded�r 
S�zdek� yaranın özü b�zded�r. 

Yen� b�r oyun var burada ş�md� 
Üçüncü p�yonda sırada ş�md� 
M�tterand, Bush, Yelts�n nerede ş�md� 
Kat�l�n, kalleş�n pozu b�zded�r 
S�zdek� yaranın özü b�zded�r. 

Böyle geld�, böyle g�tmez bu oyun 
Zal�mler� �flah etmez bu oyun 
Umdukları g�b� b�tmez bu oyun 
Mazlumun ekmeğ�, tuzu b�zded�r 
S�zdek� yaranın özü b�zded�r. 

Müslüman’ız, Türk’üz haktan yanayız 
Adaletle süt emz�ren anayız 
Aşk harcıyla vücut bulmuş b�nayız 
Ât� b�zde saklı, mâz� b�zded�r 
Sevg�n�n, şefkat�n özü b�zded�r. 

Karabağ'a Mektup 
Bahtına ağlayan Azer� kızı 
Sen Karabağ ders�n, ben karayazı 
Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı 
Sanma k� dertler�n azı b�zded�r 
S�zdek� yaranın özü b�zded�r. 

‘Gel gardaş’ d�yorsun gelecek yol yok 
Şeh�tler kabr�ne koyacak gül yok 
Ç�les�z saat yok, kavgasız yıl yok 
Kurşunlar s�zded�r, sızı b�zded�r 
S�zdek� yaranın özü b�zded�r. 

Türkmen’e m�, Kırgız’a mı yanmadım 
Tatar’a mı, Çerkez’e m� yanmadım 
İmdat d�yen b�r söze m� yanmadım 
Uygur’un, Özbek’�n gözü b�zded�r 
S�zdek� yaranın özü b�zded�r. 

Müslüman, Türk olmak suçumuz b�z�m 
Öfkeyle doludur �ç�m�z b�z�m 
B�r günde ağarır saçımız b�z�m 
Yüz �k� belanın yüzü b�zded�r 
S�zdek� yaranın özü b�zded�r 

Kend�m�zden koptu kend� bağrımız 
Zulüm g�rdabında yandı bağrımız 
Hedef tahtasına döndü bağrımız 
Alevler s�zdeyse közü b�zded�r 
S�zdek� yaranın özü b�zded�r. 

Abdurrah�m KARAKOÇ


