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B A Ş K A N I N  M E S A J I
T Ü R K  D Ü N Y A S I  P A R L A M E N T E R L E R

V A K F I  B A Ş K A N I
D R . A B D U L L A H  Ç A L I Ş K A N

Parlamenter Dergimizin ikinci sayısı ile karşınızdayız. İlk sayımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve beğeni için çok teşekkür ederiz. 

Sizlerden aldığımız güç ve destek ile ülkemiz ve yakın coğrafyamız için faydalı olduğuna inandığımız konu ve yazılarla her 

zaman birlikte olacağız. 

Bu sayımızda, dünyanın kanayan yarası Filistin ve Kudüs konusunu esas alarak kapağa Osmanlı askerlerinin Mescid-i 

Aksa nöbeti resmini koyduk. Dergimizde, bu konuda TBMM’nin aldığı ortak karar metni ve Türkiye’nin tarihi tapu arşiv kayıt 

bilgileri çerçevesinde bu sorunun uluslararası hukuk temelinde mülkiyet hakkını dikkate alarak çözüleceğini vurgulayan yazım 

bulunmaktadır. Bu sayının içeriği hakkına kısaca şu şekilde bilgi verebilirim: Sayın Doç. Dr. Ergin ERGÜL ve Sayın Prof. Dr. M. 

Selim SARUHAN hocalarımız medeniyet kurucu düşünürlerimizin ilk halkası ve özellikle İslam siyasi düşünce geleneğinin 

kurucu ismi Farabi’nin görüş ve düşüncelerini yazdılar. Sayın Prof. Dr. Zehra ASLAN, 27 Mayıs askeri darbe sürecini ve sonrasında 

yaşanan gelişmeleri dergimiz için hazırladılar. Prof. Dr. Osman KÖSE, İstanbul’un fethinden Ayasofya ve Taksim Camii açılışına 

kadar geçen zamanı yorumladılar. Sayın Prof. Dr. Seyit SERTÇELİK, her zaman başımızda Demokles’in kılıcı gibi duran sözde 

Ermeni Soykırımı suçlamalarına açıklık getirmek için ülkemizin 1915 Ermeni tehcirine nasıl ve hangi şartlarda geldiğine açıklık 

getiren bir yazı kaleme aldı. Sayın Prof. Dr. Ruhi ERSOY, Türk Dünyasının önemli şahsiyetlerinden fikir adamı İsmail GASPIRALI’yı 

daha iyi ve yakından tanımamız için çok güzel bir yazı hazırladılar. Vakfımızın Ekonomi ve İş Konseyi Başkanı Sayın Şerafettin 

KARADEMİR, Türkiye’nin yurtdışındaki algısının nasıl değiştirilebileceği konusunda önerilerde bulundular. Sayın Prof. Dr. N. 

Selin ŞENOCAK, Covid-19 ve dünyada yaşanan değişimler konusundaki düşüncelerini aktardılar. Aksaray Milletvekili Sayın 

Cengiz AYDOĞDU örnek ve başarılı hayat hikâyesi ile dergimize renk kattı. 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği görevinden 

sonra ülkemizi Çin’de başarılı bir şekilde temsil eden Sayın Büyükelçi A. Emin ÖNEN duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştılar. 

20. Dönem Kayseri Milletvekilliği de yapmış olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh BÜYÜKKILIÇ, belediye 

çalışma ve faaliyetlerini anlattılar. Tecrübeli ve duayen siyasetçilerimizden TBMM eski başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK siyaset ile ilgili 

çok önemli tespitlerde bulundular. TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve Aydın Milletvekili Sayın Mustafa SAVAŞ komisyon ve seçim 

bölgesi çalışmaları hakkında sorularımızı yanıtladılar. Sayın Doç. Dr. Ömer TÜRKMENOĞLU, Türk Dünyası operasının gelişimi 

ve bugün geldiği nokta hakkında bilgi verdiler. Sanatçı kişiliği ile tanıdığımız şair, yazar ve ressam 22. Dönem Adana Milletvekili 

Recep GARİP, “Haziranı Sevmiyorum” yazısı ile dergimize değer kattılar. Hatıra ve şiir kitapları olan 22, 23 ve 24. Dönem Adana 

Milletvekili Ali KÜÇÜKAYDIN’ın “Gazzeli Çocuk” şiiri ile dergimizin bu sayısının içeriği tamamlanmış oldu.

Dergimizin Haziran 2021 sayısının hazırlanmasında katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Dergimize abone 

olarak veya toplu alım yaparak destek olmanız bizlere güç ve cesaret verecektir. Bu sayımızı da beğeneceğinize ve istifade 

edeceğinize inanıyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

PARLAMENTER DERGİMİZİN İKİNCİ SAYISI İLE KARŞINIZDAYIZ 
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G Ü N D E M

TBMM'de Grubu Bulunan 
Siyasi Partilerden, Kudüs 

İçin Ortak Bildiri

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un 

önerisiyle AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ 

Parti'nin TBMM grupları, ortak bildiri 

yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik 

saldırılarını kınadı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 

TBMM'de Grubu bulunan siyasi partilerin grup 

başkanvekilerinin imzasını taşıyan ortak metinde şu 

ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin 

halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları 

ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik 

girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde 

vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekân 

Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri 

tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla 

gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar 

dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına 

sebep olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 

bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.

İsrail'in, yasadışı yerleşimciler lehine 

Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki 

G Ü N D E M

Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları 

evlerine el koyularak, zorla 

tahliye edilmelerine yönelik 

operasyonlarının hukuk dışı ve 

gayri insani olduğunun bir kere 

daha altını çiziyoruz. Birleşmiş 

Milletler'in (BM) uluslararası 

insancıl hukuk ve insan hakları 

hukuku çerçevesinde yıkım 

ve tahliyelerin durdurulması; 

mukaddes mekânların 

statükosunun korunması için 

İsrail'e yönelik çağrısına tam destek 

verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi 

ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.

Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 

(UCM), 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki 

Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı 

yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in 

Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan 

dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların 

sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. 

Bu çerçevede, UCM'nin yaşanan olaylar ve insanlık 

suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır 

alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve 

destekliyoruz.

İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM 

Güvenlik Konseyi, BM Genel 

Kurulu kararları dâhil olmak 

üzere uluslararası hukuka aykırı 

uygulamalarına karşı uluslararası 

toplumun daha fazla vakit 

kaybetmeden etkili ve sonuç verici 

bir şekilde harekete geçmesi 

için bütün dünyaya çağrıda 

bulunuyoruz.

TBMM olarak Kudüs'ün 

ve Harem-i Şerif 'in statüsünü 

aşındırmaya yönelik İsrail'in 

mütecaviz eylemlerine ve Filistin 

halkının meşru haklarını gasp 

etme girişimlerine karşı her zaman 

gerekli tepkiyi vermeye; Filistin 

davasını ve kardeş Filistin halkının 

özgürlük, adalet ve bağımsızlık 

mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en 

kuvvetli şekilde beyan ediyoruz."

TÜRKIYE BÜYÜK 
MILLET MECLISI 

OLARAK BU ZULMÜ VE 
HUKUK TANIMAZLIĞI 

ŞIDDETLE KINIYORUZ.
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SİYASET VE SİYASİ DÜŞÜNCE
Siyaset ve siyasi düşünce tarihi,  yeryüzünde 

insanın toplumsal hayatının başlangıcı ile yaşıttır.  

Toplumsal bünyenin organları mesabesinde 

olan bireylerin özlem, beklenti ve hedeflerini 

gerçekleştirmesi için siyaset kaçınılmaz ve doğal bir 

sosyal ihtiyaçtır. Ancak siyasetin toplumsal hayatta 

her zaman kendisinden beklenen işlevi gördüğü 

de söylenemez. O halde nasıl bir siyaset ve ne tür 

bir siyasal sistem insanların birbirleriyle işbirliği 

ve dayanışmalarına dayanan toplumsal hayattan 

beklentilerini gerçekleştirebilir? Tarih boyunca 

sayısız düşünürün zihnini meşgul eden bu önemli 

soru evrensel birçok siyasi düşünürün ortaya 

çıkmasının ve güncelliğini yitirmeyen evrensel bir 

kültürel mirasın oluşumunun da başlıca nedenidir.

ACİL VE GÜNCEL BİR MESAJ
Farabi medeniyet kurucu düşünürlerimizin  

ilk halkası ve özellikle   İslam siyasi düşünce 

geleneğinin kurucu ismidir. Onun medeniyet 

anlayışının merkezinde, insanın toplumsal hayatına 

ve  bu hayatın içinde ortaya çıkan siyaset ve  siyasal 

sitemler başta olmak üzere bütün kurumlara rengini 

veren  nitelik erdemdir. Dolayısıyla onun siyaset 

felsefesinin ayırıcı niteliğini ve özgün yönünü 

“erdemli medeniyet siyaseti” kavramı ile ifade 

edebiliriz.

Farabi günümüzde Kazakistan sınırları içinde 

kalan Farab kentinin Vesic kasabasında 870 yılında 

dünyaya gelmiştir. Hayatı boyunca gittiği her yerde 

milletinin kıyafetleriyle dolaşan, onun hasletlerini 

yansıtan Farabi, Türk dünyasının en önemli ortak 

şahsiyetlerindendir. Arapçanın  bir felsefe ve bilim 

dili   niteliğini kazanmasına ve İslam felsefesine 

katkısıyla aynı zamanda İslam dünyasının de 

en önemli değerlerindendir. Kendinden sonra 

hem doğrudan hem de İbn Sina, İbn Rüşd ve 

İbn Meymun gibi takipçileri üzerinden Batı 

dünyasına etkisi nedeniyle de insanlığın en önemli 

düşünürlerindendir.  

Doğumunun 1150. yılı münasebetiyle 2020 yılı 

UNESCO tarafından Dünya Farabi Yılı olarak ilan 

edilmiştir. Bu çerçevede salgın dönemine denk 

gelmesinden dolayı yeterli sayıda olmasa da  Farabi 

ve düşünce dünyası bir dizi ulusal ve uluslararası 

etkinliklerde  ele alınmıştır. Vurgulamak gerekir 

ki, Farabi gibi evrensel düşünürlerimize olan vefa 

borcumuzu,  onları sadece belli zaman diliminde 

Farabi: 
Erdemli Medeniyet 

Siyasetinin Düşünürü

DOÇ. DR. ERGIN ERGÜL
Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Öğretim Üyesi anarak yerine getirmiş olmayız. Eğer bu konuda 

bir ihtiyaçtan bahsetmek gerekirse,  onların  bizim 

tarafımızdan anılmasından ziyade bizim onların 

düşünce ve teorilerini anlayıp toplumlarımızın 

ve insanlığın sorunlarının çözümünde ilham 

alma ihtiyacımız vardır. O sadece geçmişin 

büyük bir değeri olarak anılmakla ve övülmekle 

yetinilmemelidir. Bilakis günümüzde insanlığın 

aşmakta zorlandığı sorunların çözümü için bir ilham 

kaynağı, birey ve milletleri daha mutlu yapacak 

sosyal, siyasi ve hukuki  düzen arayışlarında yol 

gösterici, yeni strateji ve politikalar geliştirmede 

referans, erdemli ve bilge  yaşantısıyla genç hukukçu, 

siyasetçi ve akademisyenler için rol model olabilir ve 

olmalıdır da. 

Koronavirüs salgının damgasını vurduğu, ABD’de 

ırkçı şiddete karşı eşi görülmemiş tepkilerin ortaya 

çıktığı, Kudüs ve Filistin meselesinde sözüm ona 

medeni(!)  dünyanın saldırganın arkasında saf 

tuttuğu, her yerde yerleşik düzen ve kuralların 

sorgulandığı, dünya çapında yeni siyaset ve alternatif 

çözüm arayışların hız kazandığı içinden geçtiğimiz 

çalkantılı dönem, Farabî’ye ve düşüncelerine 

eğilmeyi bilhassa acil ve önemli hale getirmektedir. 

Bu nedenle onun siyasi düşüncesinin günümüze ışık 

tutacak kimi yönlerine kısaca değinmek isteriz.

BİLGİ VE BİLGELİK PEŞİNDE ERDEMLİ BİR HAYAT
Farabî’nin doğduğu 9. yüzyıl ve hayatının büyük 

bölümünü geçirdiği 10. yüzyıl bilim tarihinde 

“İslam’ın Altın Çağı”  olarak nitelendirilen bir 

dönemdir. İlim aşkı Farabî’yi yurdundan ayırmış, onu 

başka birçok büyük İslam bilgininin hayatlarında 

gördüğümüz gibi dönemin zengin ve muazzam 

bilim, kültür ve maneviyat merkezlerine sahip 

geniş İslam coğrafyasında hayatı boyunca sürecek 

bereketli bir yolculuğa başlatmıştır. 

Kendisine bir arkadaşının emanet bıraktığı felsefe 

kitaplarını okumasıyla başlayan ilgisi onu bu ilmin 

en ünlü hocalarının olduğu Bağdat’a sürüklemiştir. 

Bu dönemde, Bağdad'ta bilim ve felsefe yüksek bir 

seviyeye ulaşmıştı.  Farabi Bağdat’a geldiğinde kent, 

Halife Memun döneminde Beytül Hikme ile ivme 

kazanan zamanının yeryüzünde en parlak bir felsefi 

düşünce, kültür, tercüme ve bilim merkezi özelliğini 

sürdürmekteydi. Ancak Farabi’nin çok sevdiği 

Bağdat’tan on yıl sonra aniden Emir Seyfüddevle’nin 

ilim, kültür ve sanat alanında yeni bir çekim 

merkezi yaptığı Haleb’e göç etmesinin nedeninin bu 

dönemde  Bağdat’ın  siyasi ve mezhebi mücadelerle 

barış kenti olma özelliğinin zarar görmesi olduğu 

anlaşılmaktadır. Bağdat ve Halep dışında Buhara, 

Semerkant, Harran, Kahire ve Şam Farabi’nin bir 

dönem bulunduğu, eğitim aldığı ya da  eğitim ve eser 

verdiği önemli kentlerdir.

P O R T R E P O R T R E
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O, seyahatleri sırasında sosyolojik gözlemlerde 

bulunmaktan ve tanıştığı bilim insanları ile akademik 

tartışmalarda bulunmaktan geri kalmamıştır. 

Karşılaştığı her görüşten kişiler ve zamanındaki 

dini ve siyasi akımların temsilcileriyle fikir alışverişi 

yapmıştır. Bilimsel özgürlüğünü zedeleyeceğini ve 

öğrenme ve öğretme faaliyetinden alıkoyacağını 

düşündüğü görev ve işlerden uzak durmuştur.  

BÜTÜNCÜL BİR SİYASET ANALİZİ
Farabî’nin toplum ve siyaset analizi özellikle 

ahlak ışığında bir analizdir. Farabi’de medeni 

bilimin ilk dalı olan ahlak, toplumsal yaşam içinde 

birey davranışlarına yön verir. İkinci dal olan 

siyaset bilimi aynı işlevi toplumsal ve siyasi planda 

gerçekleştirmeyi amaçlar. Siyaset bilimi amacını 

gerçekleştirmek için ise hukuka ihtiyaç duyar. 

Siyaseti ahlaktan ayırmanın yol açtığı sonuçlar 

ortadadır.  Küresel düzeyde, yolsuzluk, yoksulluk, 

kötü yönetim, yabancı düşmanlığı,  iç savaşlar, 

insan hakları ihlalleri vs.  Siyasi etik yasaları ve 

kamu görevlileri ve hâkim savcılar için belirlenen 

etik kurallar ve denetim mekanizmaları aslında 

siyasetin ahlaktan ayrılamayacağının anlaşılmaya 

başlandığının bir göstergesi olarak okunabilir. Ancak 

kanımızca siyaset-ahlak birlikteliği Farabi’ninki 

gibi bütüncül bir felsefe ve zihniyet çerçevesinde 

benimsenmedikçe bütün bu çabaların netice 

vermesi mümkün görünmemektedir.

Oysa medeniyetimizin en parlak dönemlerindeki 

siyaset ve yönetim anlayışı üzerinde Farabî’nin 

doğrudan ve dolaylı etkisi büyük olmuştur. Öyleki 

yükseliş dönemi düşünürümüz Kınalızâde, Kanuni 

dönemi Osmanlı Türkiyesi’ni Farabî’nin “erdemli/

mükemmel/ideal ülkesi”nin gerçekleşmesi olarak 

nitelendirir. 

SİYASİ SİSTEMLERİN  AMACININ   İNSANIN 
MUTLULUĞU OLDUĞU 

Farabi’nin bütün olarak felsefesinin ve siyaset 

biliminin merkezinde insan vardır.  Bunu yansıtan 

veciz ifadesinde şöyle der; 

“Ülkelerin özellikleri ve koşulları birbirinden 

farklılık gösterir. Ancak her ülkede ortak olan ve 

değişmeyen tek kavram insandır.” 

Farabî’ye göre, toplumsal yaşam doğal bir 

olgu, siyasi toplum ve siyasi rejim ise toplum 

halinde yaşayan insanların iradelerine dayanan 

toplumsal kurumlardır. Günümüzde toplumsal 

huzursuzlukların çoğunlukla devletlerin ve siyasi 

iktidarların  varlık sebeblerini ve amaçlarını 

unutmalarından kaynaklandığı söylenmelidir. 

Farabi’nin  devlet için koyduğu hedef: mutlu 

insan, mutlu toplum ve mutlu insanlıktır. O toplum 

ve siyaset teorisinde bireyden hareket eder. 

Bireyin  yeryüzünde iki temel ihtiyacı vardır: İlki 

fiziki varlığını sürdürebilme, ikincisi de, en yüksek 

mutluluğa ulaşmasını sağlayacak ruhsal olgunlaşma 

yani manevi gelişim.

 Toplumsal hayat, siyasi örgütlenme, anayasa ve 

ülkelerin uluslararası alandaki işbirliği bu iki ihtiyacı 

tatmin etmeye yönelik olmalıdır. Farabi manevi 

gelişim kavramını devletin varoluş gerekçesi ve temel 

amacı yaparken soyut bir ilke getirmemekte, bilakis 

devlete somut bir görev yüklemektedir. Kaynağı 

doğrudan Farabi olmasa da, bu ilkenin anayasamızda 

yer alıyor olması da dikkat çekicidir. 1982 

Anayasasının  5. maddesi devlete,  “insanın maddi 

ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 

hazırlamaya çalışmak” görevi yüklemektedir.Ayrıca 

Anayasa’nın 17. maddesi de; kişinin manevi varlığını 

koruma ve geliştirmeyi temel anayasal bir hak olarak 

düzenlemektedir. Buna göre; “herkes yaşama, maddi 

ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahiptir.”

SİYASAL SİSTEMLER SINIFLANDIRMASI
Farabî meşhur erdemli siyasal sistem ve 

bunun karşıtı olan erdemsiz siyasal sistemler 

sınıflandırmasını da mutluluk hedefi açısından yapar. 

O şöyle der; 

Siyasal sistem (yönetim/riyaset) iki çeşittir: Biri 

hakiki mutluluğa ulaştırma özelliğine sahip olan 

iradi kabiliyetleri, yaşayış tarzlarını ve kanunları 

yerleştiren yönetimdir ki, bu, erdemli siyasal sistem 

ve bu yönetime tabi olan ülkeler ve uluslar da 

erdemli ülkeler ve uluslardır.  

Farabi  erdemli siyasi rejimin hedefine en son 

mutluluğu koymak suretiyle; Hem vatandaşların 

hem yöneticilerinin bakışlarını dünyevi çıkarların 

ötesinde bir mutluluğa yöneltmeyi amaçlar.  O, 

erdemli rejimin karşıtlarını ise şöyle açıklar: 

Diğeri ülkelerde, öyle olmadığı halde mutluluk 

olduğu zannedilen şeylere ulaştıran karakter 

ve fiilleri (yasaları) yerleştiren yönetimdir ki bu 

bilgisiz yönetimdir. Bu yönetim birçok kısma ayrılır; 

onlardan herbiri, amaç edindiği ve yöneldiği gaye 

ile adlandırılır ve onlar bu yönetimin amaç ve gaye 

olarak peşinden koştuğu şeylerin sayısı kadar olur. 

Şu halde eğer bu yönetim zenginlik peşinde ise 

“zenginlik rejimi”(oligarşi) olarak isimlendirilir; 

eğer onur peşinde ise onur rejimi (timokrasi) 

olarak adlandırılır ve eğer bu ikisinin dışında başka 

bir şeyin peşinde ise o şeyin gayesinin ismi ile 

adlandırılır.

Görüldüğü üzere, erdemli olmayan siyasal 

sistemlerin tanımlanmasında temel ölçüt mutluluk 

konusuna yaklaşımları, anayasalarının, yasalarının 

ve kamu politikalarının vatandaşlarına ne tür bir 

mutluluk sağlamaya yönelik olduğudur.  Dolayısıyla 

Farabi günümüze yönelik olarak; “insanın yaratılışına 

uygun en üstün mutluluk erdemli toplumda ve 

erdemli siyasal bir rejim altında  kazanılabilir” 

mesajını vermektedir.

ADALET VE KAMU YARARI
Farabi’nin günümüze yönelik önemli 

mesajlarından birisi de  hukukun üstünlüğü ilkesinin 

siyaset ve hukuk alanındaki önemine ilişkindir. 

Farabî’nin gerçekleşmesi istediği erdemli ülkesi ve 

onun siyasi rejimi  aynı zamanda hukuk devletidir. 

Diğer ifadeyle hukukun üstünlüğüne dayanır.  Çünkü 

o hukukun üstünlüğünün devletin varoluş nedenleri 

ve amacının gerçekleşmesi açısından kaçınılmaz 

önemde görür.

Farabi’nin ilk önder, kurucu önder (İslam ümmeti 

için Peygamberdir) olarak adlandırdığı toplum ve 

devlet kurucusu aynı zamanda yasa koyucudur yani 

yasama yetkisine de sahiptir.

Farabi’ye göre, yasa koyucunun da, halkın onlara 

uymasını istemeden önce kendisinin yasalara uyması 

gerekir. Ayrıca,  O, anayasa ve yasaların varlığı kadar  

uygulanmasının önemine ve herkesi bağlayıcılığına 

da şöyle dikkat çeker :

Yöneticinin, mutluluğun elde edilmesini sağlayan 

belirli kuralları da bilmesi gerekir. Bu kuralların 

yalnızca bilinmesi ile yetinilmemeli, onlar yerine 

getirilmeli ve ülke halkı onların yapılmasına 

yöneltilmelidir.

Günümüzde hukuk devleti ile onun karşısında yer 

alan polis devleti arasında düşünülen fark Farabî’nin 

erdemli devleti ile erdemli olmayan bazı siyasi 

rejim türleri arasındaki farklarla büyük benzerlik 

taşımaktadır. Farabi’nin  siyasi toplumu daha 

başlangıçta  adalet temelinde bir hukuk düzenini de 

içermektedir.  Çünkü kurucu önder  inanç ilkelerinin 

yanında hukuk da vazeder. Kurucu önderin sahip 

olması gereken 12 nitelikten birisi de adalettir: Adaleti 

ve adil insanları sevmeli; adaletsizlik ve zulüm 

yapanlardan yana olmamalıdır. Başkalarına hak 

ettiğini vermeli ve bunu uygulamaya teşvik etmelidir.

Farabî’nin kurucu önder ile aynı anlamda 

olduğunu söylediği gerçek filozof olmaya istekli 

kişide  bulunması  gereken şartlardan ikisi adalete 

ilişkindir. Buna göre; 

Filozof adayı yaratılış olarak doğruluğu ve 

doğruluk sahiplerini, adaleti ve adalet sahiplerini 

sevmeli, ayrıca, iyilik ve adalete kolayca boyun eğen, 

kötülük ve adaletsizliğe ise zor boyun eğen bir kimse 

olmalıdır. 

Farabî kendisinden sonra İslam medeniyetinin 

düşünürlerince sürekli vurgulanacak olan adaletin 

ülkenin, siyasi iktidarın ve devletin temeli olduğu 

görüşünün felsefi temelini atar. Bu görüş  “Adalet 

Mülkün temelidir.” sözü altında ifade edilmektedir.

Erdemli siyasal rejimin temeli adalet olunca, 

bunun  erdemsiz siyasal rejimlerle arasındaki fark 

da adalet üzerinden gerekçelendirmiş olmaktadır. 

Bu nedenle o, gerçek mutluluktan habersiz bilgisiz 

ülkeler ve siyasi rejimlerde,  bir erdem olarak 

adaletin fiiliyatta gerçekleşmeyeceği, kağıt üzerinde 

kalacağını görüşündedir :

P O R T R E P O R T R E
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''ÜLKELERIN ÖZELLIKLERI 
VE KOŞULLARI 

BIRBIRINDEN FARKLILIK 
GÖSTERIR.

ANCAK HER ÜLKEDE 
ORTAK OLAN VE 

DEĞIŞMEYEN TEK 
KAVRAM INSANDIR''

 

Zaman zaman aralarında uygulayabilecekleri 

uyum ve adalet, gerçek adalet olmayıp, ancak adalet 

olmadığı halde, adalete benzeyen bir şeydir. Onların 

aralarmda uyguladıkları diğer sözde erdemler de 

bunun gibidir.

Farabî adalet ilkesi ile  kamu yararı arasında 

bağlantı kurar. Benzer şekilde günümüzde Anayasa 

hukukunda da  adalet, hukuk devletinin ulaşmak 

istediği amaç olarak nitelendirilir.  Kanunlar da 

kamu yararını amaçlamalıdır ve kamu yararı 

hukuk devleti ilkesine 

dahildir. Farabi bu hususu 

şöyle  açıklar: 

Adalet, herşeyden önce, 

kamuya ait iyi şeylerin, 

vatandaşların arasında 

paylaştırılmasıyla ve sonra 

da, onların bu haklarının  

korunmasıyla gerçekleşir.

Farabî bunu söyledikten 

sonra, önce kamu yararının 

kapsamını açıklamakta, 

ardından   kamu 

hizmetlerinden eşit 

yararlanma ilkesini ortaya 

koymaktadır. Son olarak da 

bireysel hak ve kamu hakkı 

dengesini dile getirmektedir:  

Bu iyi şeyler güvenlik, 

servet, şeref, mevki ve 

ülke halkının ortak olması 

mümkün olan diğer 

şeylerdir. Çünkü ülke 

halkından herbirisininin, 

hak ettiğine eşit bir ölçüde, 

bu iyi şeylerden birer payı 

vardır. O halde payın kişinin 

hakettiğinden  az veya çok 

olması adaletsizliktir. Az 

olması, birey aleyhine; çok 

olması, ülke halkının aleyhine ve belki onun yine 

az olması, aynı zamanda ülke halkının da aleyhine 

bir adaletsizliktir. 

Son cümlede vurgulanan, bireye yapılan 

haksızlığın bireyin yanında kamunun da aleyhine 

bir haksızlık olduğu vurgusu son derece dikkat 

çekicidir. Farabi’nin  bu ifadesi günümüzde de 

kamusal makamlar için yol gösterici olmalıdır.

ÇATIŞMANIN PANZEHİRİ OLARAK   SEVGİ BAĞI 

Farklı sosyal sınıfların ve grupların olmadığı 

bir toplum ve ülke yoktur.  Çünkü toplumda 

uzmanlaşma ihtiyacı sosyal grupların da var 

olmasını gerektirir. Toplum 

olma bireylerin yanında 

bu grupların da işbirliği 

ve dayanışması sayesinde 

gerçekleşebilir. Farabi burada 

günümüzde toplumsal 

anlamda ihmal edilen önemli 

bir bağa işaret eder. Bu sevgi/

muhabbet bağıdır.  Vücutta 

iki hücre birbiriyle çatışsa, iki 

organın çalışması arasındaki 

uyum bozulsa vücut hasta 

olur. Aynı şekilde insanları 

ve toplumsal grupları 

toplum yararı için işbirliğine 

sevk eden sevgi bağı zarar 

gördüğünde de toplumsal 

düzen aksar, bunalımlar baş 

gösterir.

Farabî, erdemli ülkede 

adalet ve sevginin birleşimi ile 

ortaya çıkan bir uyumdan söz 

etmektedir. Erdemli ülkede 

var olan adalet, ülke halkının 

sahip olduğu iyi şeylerin, 

onların hepsinin arasında adil 

bir şekilde paylaştırılmasıdır. 

Farabî’ye göre sevgi, adalet ve 

siyasetle de ilişkilidir.

Sevgi, adaletle birlikte 

toplumsal yaşamın devamlılığın bağlı olduğu  iki 

unsurdan biridir.  Ülkedeki sınıflar ve sınıfların 

kademeleri, sevgi bağıyla birbiriyle birleştirilir ve 

birbirlerine bağlanır. Onlar, adaleti gerçekleştiren 

hukuk ve siyasetle  kontrol edilir ve korunur.  Sevgi 

bağı hem vatandaşlar arasında hem de vatandaşlarla 

yöneticiler arasında gerekli bir bağdır. Farabi insanlar 

arasındaki sevgi bağıyla evrendeki varlıkları birbirine 

yaklaştırıp birbirine bağlayan bağlar arasında 

benzerlik görür. Dolayısıyla Farabi siyasetçilere 

kendilerine vatandaşın sevgisini, onay ve rızasını 

kazandıracak icraatlar yapmaları mesajını verir.

İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA GEREKLİLİĞİ
İşbirliği farklı yetenek ve uzmanlıklara sahip 

bireyler ve toplumsal sınıflar arasında hem toplumsal 

yaşamın devamını hem de varoluş amacına ulaşmayı 

sağlayacak temel bağdır. Uluslararası alanda da barış, 

refah, güvenlik ve istikrarın temel şartı ulusların 

işbirliğidir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan gelişmiş olarak 

nitelendirilen toplumları ve devletleri de çaresiz 

bırakan koronavirüs salgını, ulusal ve uluslararası 

düzeyde ayrım yapılmaksızın insanın mutluluğu 

ve haklarının korunması konusunda işbirliği ve 

yardımlaşmanın önem ve gerekliliğini açık bir şekilde 

göstermiştir.  Ülkelerin ve uluslar arası kurumların 

bundan böyleki hedefi ve pusulası, erdem olmalıdır. 

Farabî’ye göre, 

“Kendisinde toplumsal yaşamın amacını gerçek 

anlamda oluşturan şeylerde yardımlaşmanın 

oluşturduğu ülke erdemli ülkedir. 

Kendisi vasıtasıyla, insanların mutluluğa ulaşma 

hususunda yardımlaştıkları toplumsal yaşam, 

erdemli bir toplumsal yaşamdır. 

Mutluluğa ulaşmayı sağlayan şeylerde, bütün 

kentleri yardımlaşma içerisinde olan ulus, erdemli 

ulustur. Aynı şekilde, erdemli uluslararası toplumsal 

yaşam da, ancak dünyanın bütün ulusları mutluluğa 

ulaşma hususunda birbirleriyle yardımlaşma 

içerisinde olduklarında gerçekleşir.”

Farabî’nin uluslardan oluşan bir uluslararası 

camia/medeni toplum (ehlü’l mamure) düşüncesi 

günümüzdeki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş 

Milletler çerçevesinde geliştirilenden daha ileri ve 

sıkı bir birlikteliği ve ortak amaç, vizyon ve işbirliğini 

esas almaktadır.

SONUÇ
Farabî, İslam dünyasında medeniyet kurucu 

nitelendirmesini hakeden bilge düşünürlerin ilk 

halkalarından biridir.  O çok yönlülüğü içinde 

siyaset bilimi ve kamu hukuku alanlarındaki teori 

ve analizleriyle kendisinden sonra gelen bir çok 

önemli düşünürü etkilemiştir.  Onun bu alanlardaki 

görüşleri, günümüzde de değerini ve güncelliğini 

korumaktadır. 

Farabî toplumsal yaşamın ve devletin 

temeline ve hedefine bireyin gerçek mutluluğu 

koymaktadır.  Devlete bireylerin maddi varlığı kadar 

manevi varlığını da koruma ve  geliştirme görevi 

vermektedir.

 Erdemli/mükemmel/ideal ve karşıtı siyasal 

rejimlerin kriteri de  mutluluk amacının türüne 

(hakiki ve sahte) dayanır.  Toplumsal siyasal 

örgütlenmesini en üstün mutluluk hedefine 

dayandıran erdemli siyasal rejim, sahte mutluluk 

amaçlarına göre yapılandıranlar ise erdemsiz siyasi 

rejimlerdir. 

Farabi düşüncesinden, toplumda farklı mutluluk 

anlayışları,  devletlerin vatandaşlarının mutluluğunu 

hedeflemesi gereği, bilge ve etkin siyasi önderlere 

ihtiyaç, insanlığının mutluluğunu hedefleyen 

uluslararası işbirliği gibi görüşleri bugünün yakıcı 

sorunlarını çözmeye yönelik politika ve stratejiler 

geliştirilmesi için verimli bir zemin olabilir.

Erdemli olmayan ülke halklarının görüşlerine ve 

siyasi rejimlerinin ilkelerine ilişkin açıklamalarında, 

onun maddeye ve dünyaya yönelen, geçici şeyleri 

ve arzuları amaç edinen ve kendi çıkarları için 

başka ülkeleri « istikrarsızlaştırma »yı, “savaş”ı, 

“kan dökme”yi, katliamı ve “köleleştirme”yi, her 

türlü insan hakları ihlallerini meşru gören, kültürü 

ve medeniyeti tahrip etmekten çekinmeyen 

bütün politikaları gayri meşru saydığı ve bunların 

sahiplerini bilgisizlikle, hakikatten habersiz olmakla 

nitelendirdiği görülmektedir.

Farabî’nin görüşleri özellikle siyasetçiler, 

hukukçular ve diplomatlarca daha derinlemesine 

incelenmeyi ve ilham alınmayı  beklemektedir. 
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Bugün Kazakistan sınırlarında bulunan Türkistan’ın Fârâb 

şehri yakınlarındaki Vesiç’te dünyaya gelen Fârâbî’nin ( (871-950) 

ilme adanmış uzun hayatı Bağdat’ta sona ermiştir. Fârâbî isimi 

,“Fârâbî şehrinden olan, Fârâblı anlamına gelmektedir. Fârâbî’nin 

kaynaklarda geçen tam adı Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed 

b. Tarhan b. Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî’dir. Fârâbî’nin bu künyesinde 

geçen “Ebû Nasr” “Yardımseverlerin Babası” anlamında olup 

onun çok yardımsever, cömert biri olduğunu nitelemektedir. 

Fârâbî’nin babası Uzluğ, Fârâb şehrinin yakınındaki Vesiç 

kalesinin komutanıydı. Fârâbî’nin doğduğu Fârâb şehri, Aral 

Gölü’nün doğusunda Mâverâünnehir bölgesinde, İpek Yolu 

üzerinde yer alan küçük bir yerleşim merkeziydi. Kervanların 

geçtiği uğrak yeri olması bakımından önemli olan bu şehir, 

Sâmânîler zamanında (819-1005) önemli bir kültür merkezi 

hâline gelmiştir. 

Fârâbî, eserlerini Bağdat’a geldikten sonraki yıllarda yazmıştır. 

Yüzü aşkın eseri olduğu bilinmektedir. Kelime ve ifadeleri 

çok özenli ve dikkatli seçen, az ve öz yazan Fârâbî’nin her bir 

cümlesinde çok derin felsefî görüşler bulunmaktadır. Eserlerinin 

büyük bir kısmı Orta Çağ’da Latince ve İbraniceye; daha sonra ise 

modern Avrupa dillerine, çevrilmiştir. Fârâbî, Latin Orta Çağı’nda 

“Al-Fârâbî” ve “Abunaser” olarak tanınmıştır.

Fârâbî’nin “Tahsilü’s-Saade”, “et-Tenbih alâ Sebili’s Saâde”, 

“el-Medinetü’l-Fazıla”, “es-Siyasetü’l Medeniyye”, “Fusulu’l 

Medenî,”Kitabu’l Hurufve Kitabu’l Mille adlı eserleri başat 

çalışmaları olarak ontoloji,  epistemoloji, metafizik etik ve 

siyaset açısından çok özgün görüşler taşır. 

Muallim-i Evvel (Birinci Öğretmen) olarak bilinen 

Aristoteles’ten sonra, gösterdiği özgünlükten dolayı 

Fârâbî’ye Muallim-i Sânî (İkinci Öğretmen) unvanı 

verilmiştir. Doğu ve Batı dünyasında Muallim-i Sânî 

(el-Muallimü’s- Sânî/Magister Secundus) olarak bilinen 

Fârâbî, Aristoteles mantığını tanıtması ve bu alana 

önemli katkılar sağlamasıyla bilinir. Kendisine, “Sen mi 

daha bilgilisin yoksa Aristoteles’mi?” diye soranlara, “Onun 

döneminde yaşasaydım onun en seçkin öğrencisi olurdum” 

cevabını verir. Fârâbî, Aristoteles’e olan saygıyı gerekli 

görmekte fakat felsefi araştırma sürecinde bu saygı ve sevginin 

bilimsel objektifliği gölgelememesi gerektiği görüşündedir.

Fârâbî, ilimleri yapı karakter ve konuları açısından 

sınıflandırırken teorik ve pratik olarak inceler ve sınıflar. 

Bilgiden Uygarlığa 
Farabi'nin 

Ufkuna Bakış

PROF. DR. MÜFIT SELIM SARUHAN
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Bilimleri konu ve elde edilişleri açısından sınıflandırırken 

İlmü’l Medeni, başlığı altında, siyaset ekonomi ve ahlâkı ele alır.

Fârâbî’nin fizik, psikoloji ve metafizik üzerine gelişen ahlâk 

sistemi başlangıçta çok sağlam bir teolojik tanrı tasavvuruna 

dayanır. el-Medînetü’l-Fâzıla bir siyaset felsefesi eseri olmakla 

birlikte, bu eserin büyük bir kısmı siyasete zemin olmak 

üzere teoloji, kozmogoni ve anatomi üzerine kurguludur. 

Felsefeyi, teorik yorumların ve akıl yürütmelerin derinliğinde 

ele almakla birlikte, ahlâkı, siyaset felsefesinin içinde bireyden 

başlayıp topluma yayılan bir medeniyet projesi olarak 

sunmanın gayreti içinde olmuştur.

Tanrısal İrade ve İnsanın Aklı

Fârâbî’nin diliyle, Tanrı, sırf iyiliktir O’nun inayeti her 

şeyi kuşatmıştır.  Allah; cömertlik ve adalet sıfatlarıyla âleme 

düzen verir. Varlıkların mertebeleri arasında bir uygunluk 

ve düzen vardır. İlk varlık olan Allah, her türlü iyilik, güzellik 

ve yetkinliğin kaynağıdır. İnsan düşen evrende bu adalet ve 

iyiliğin mükemmelliğini yansıtacak bir düzeni kurgulamaktır.

Felsefe öğrenmenin gayesi, Fârâbî’de açık bir şekilde 

teolojik ve etik bir gerekçelenmeyle buluşur. Felsefeden 

gaye Yüce Yaratıcı’yı bilmektir. Felsefeyi, varlık olarak varlığın 

bilgisi olarak gören Fârâbî’ye göre, filozofun gayesi, kendi 

gücü ölçüsünce yaratıcıya benzemektir. Böylece filozof, ruhî 

ve ahlâkî arınmanın yanı sıra fikren de aydınlanmış olarak 

Tanrı gibi, varlığın evrensel bilgisine sahip olmaya çalışan kişi 

olmaktadır.

Fârâbî, din olgusunu felsefî bir bakış açısıyla ele alır. 

Din, toplumsal hayatın düzenlenmesi, toplumun belli 

bir gaye doğrultusunda yönlendirilmesi, dayanışmanın 

sağlanması ve ahlâklı bir yaşam için zorunludur. Din aynı 

zamanda toplumun mutluluğa ulaşması için zorunlu olan 

temel kurumlardan birisidir. Dolayısıyla din, toplumu 

mükemmelliğe doğru yönlendirerek hem bireysel 

mutluluğun kazanılmasına hem de şehrin refahına önemli 

katkılar sağlamaktadır.

Fârâbî’ye göre, din ile felsefe bir ve aynı gerçekliğin iki farklı 

yönüdür. Dinî hakikat ile felsefî hakikat tarz itibarıyla farklı 

olsa da Allah’ı bilmek, mutluluğa ulaşmak ve eşyanın hakikati 

hakkında bilgi sahibi olmak noktasında gaye birliği taşırlar. 

Fârâbî’ye göre, din simge, sembol ve temsillere; felsefe ise 

aklî kanıtlara dayanır. Aslında dinî hakikat ile felsefî hakikatin 

her ikisi de hayal gücü (muhayyile) ve düşünme (tefekkür) 

aracılığıyla olduğu için ilâhî nurun parıldaması olarak 

görülebilir. 

Fârâbî’ye göre filozof,  ılımlı olmalı, şiddetli davranması 

çevresinde nefreti, alçakgönüllü olması ise hafife alınmayı ve 

güvensizliği doğurur. Fârâbî’nin felsefe öğretimi sürecinde 

vurguladığı ve öğrencilere karşı öğreticide bulunmasını 

gerekli gördüğü ılımlılık ilkesi eğitim felsefesi açısından 

önemlidir. Onun bu vurgusu, eğitimde başarıyı getiren 

unsurlar arasında öğrencinin öğreticiye karşı duyduğu 

saygının önemini vurgular ve kendinden sonra birçok filozof 

ve düşünürün öğretmen ve öğrenci ilişkileri hakkındaki 

çalışmalarına kaynaklık eder.

Fârâbî’ye göre, ahlâkî gelişmeye giden yol, akıl yolundan 

ve fikrî gelişmeden geçer. Bilgi, insanın teorik aklını geliştirir, 

insanı düşünmeye sevk eder, öte yandan bilgi, insanın amelî 

aklını geliştirir ve insanı üretken yapar. Siyaset, ekonomi, 

ahlâk ve eğitim bilgi ile kazanılır. Nasıl ki herhangi bir sanatı 

öğrenip o konuda gerekli beceriyi kazanmak için çok alıştırma 
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yapmaya ve tekrara ihtiyaç varsa, ahlâklı olabilmek 

için de iyi ve güzel davranışları benimseyip onları 

huy ve ikinci bir karakter haline getirmeye ihtiyaç 

vardır. Ahlâk, alışkanlıklar sonucu kazanıldığına göre 

değişebilmektedir.

Erdem ve Mutluluk

Fârâbî’de erdemler; teorik, fikrî, ahlâkî ve pratik 

olmak üzere 4 genel başlıkta toplanabilir. İnsan bilgi 

sayesinde, varlık ve olaylar karşısında ulaşılan bilişsel 

zenginlik ve olgunluğu elde edebilir.

Fârâbî, toplumların erdemli olup olmamalarını, 

bilgi esaslı bir anlayışla ortaya koymaya çalışır. 

Buna göre toplum ve devlet, erdemli ve erdemsiz 

olmak üzere ikiye ayrılır. Bilginin toplumda ve 

gerek yöneticilerinde hâkim olduğu ve teorik 

sahadan pratik sahaya dönüştüğü toplumlar 

erdemli toplumlardır. Böylesi toplumlarda mutluluk 

egemendir. Öte tarafta, bilgisizliğin hüküm sürdüğü 

erdemsiz toplumlarda, bilgiden mahrum oldukları 

için doğru yoldan sapmış, değişikliklere maruz 

kalan ve yüce değerlere sahip olmayan bir özellik 

gösterirler.

Fârâbî için siyaset felsefesi veya biliminin 

konusu, ahlak felsefesi veya biliminin de konusu 

olan “iyi”'dir. Siyaset biliminin konusu da daha geniş 

olarak, insanların eylemlerini ve iradî davranışlarını 

kendisine yöneltmiş oldukları mükemmellik 

ve mutluluğun ne olduğunu araştırmak, bu 

mükemmellik ve mutluluğa eriştirecek yolları 

göstermek, bunlara aykırı olan şeylerden insanların 

kaçınmasını sağlayacak öğütleri vermektir. 

Fârâbî,  toplumsallaşmanın,“Medine”nin 

oluşumunu ihtiyaçla ilişkilendirir.

“Her insan, yaşamak ve üstün mükemmeliyetlere 

ulaşmak için, yaratılışta birçok şeylere muhtaç olup, 

bunların hepsini tek başına sağlayamaz. Her insan, 

bunun için çok kimselerin bir araya gelmesine 

muhtaçtır. Her fert, bu ihtiyaçlardan ancak üzerine 

düşeni yapar. Bütün insanların birbirleri karşısındaki durumları da ancak 

muhtelif insanların, yardımlaşma maksadıyla bir araya gelmesiyle elde 

edilebilir.”

Evrendeki varlıkları birbirine yaklaştırıp bağlayan bağlar, insanları 

birbirine bağlayan sevgi gibidir. Şehrin kısımları ve kısımlarının dereceleri, 

sevgi bağıyla birbiriyle birleştirilir ve birbirlerine bağlanır. Onlar, adaletle 

korunur. Bu sebeple adalet, erdemli şehrin temeli ve ilkesidir.

Temel bir erdem olan adalet, öncelikle şehir halkının ortak olduğu, iyi 

şeylerin paylaştırılmasında ve bunların korunmasında gerçekleşir. Adaletin 

gerçekleşmesine engel olanlara ceza vermek, düzenin sağlanması için bir 

gerekliliktir. Kendisine karşı suç işlenen, zulüm yapılan kişi suçu bağışlasa da, 

suç topluma karşı işlendiğinden affedilmez.

En üstün iyilik ve mükemmellik, ilk olarak ancak şehirde elde edilir. 

Şehirden daha küçük bir toplulukta mutluluğa ulaşılamaz. İnsanlarının 

mutluluğu elde etmek için birbirlerine yardım ettiği toplum, erdemli, 

mükemmel bir toplumdur. Bütün şehirleri kendileriyle mutluluğun elde 

edildiği şeyler için birbirlerine yardım eden bir millet, erdemli, mükemmel 

bir millettir. Aynı şekilde erdemli, mükemmel evrensel devlet de ancak içinde 

bulundurduğu bütün milletlerin mutluluğa erişmek için birbirlerine yardım 

ettikleri zaman ortaya çıkar.

Fârâbî, bütün insanların yardımlaşarak meydana getirdiği bir dünyanın, 

mutlu bir dünya olacağını vurgulamaktadır. Mutluluğun temelinde, 

sosyalleşme ve paylaşma yer almaktadır. Devlet, en yüksek iyinin ve kemalin 

gerçekleşebileceği bir kurumdur.           

 Fârâbî felsefesinde, medeniyetin kaynağında adalet ve sevgi 

bulunmaktadır. O’nun sevgiyi zorunluluktan, menfaatten ve hazdan doğan 

sevgi olarak üç kaynaktan ibaret görmesi, toplumsal örgütlerin yapılanmasını 

belirleyen unsurlara işaret gibidir. Tarih boyunca siyaset ve devlet felsefesi 

açısından bakıldığında bu üç motivasyonun diğer filozoflar tarafından ele 

Fârâbî, 
erdemli bir 
şehri, bir 
anlamda da 
topluluğu 
bir bedene 
benzetir.

alındığı şekliyle, belirleyiciliği ve şekillendiriciliği 

görülecektir.

Fârâbî, erdemli bir şehri, bir anlamda da 

topluluğu bir bedene benzetir. Bedenin el, ayak, 

göz, kulak gibi organlarının hayatın sona ereceği 

ana kadar yardımlaşma içinde olduğunu 

belirtir. Sağlam bir bedendeki kalp, sağlıklı 

bir toplumun başkanına benzer. Her organın 

görevi ve önemi farklılık arz eder. Fakat tüm 

bu farklılık ve üstünlüklere rağmen tek hedef 

bedenin bekâsı içindir. İşte buradan hareketle 

Fârâbî, kalbin bir bedenin en can alıcı organı 

olduğunu vurgulayarak, toplumun yöneticisinin 

de kalbin bedene olan önemi oranında toplum 

için önem arz ettiğini dile getirir. Toplum ve insan 

organizmalarını böyle bir karşılaştırmayla 

izaha yönelen Fârâbî, insan organlarını da izah 

etmek için yer yer toplumsal düzenden hareket 

eder. Toplumu, insan organizmalarıyla belirten 

Fârâbî, bu kez insan organlarını toplumsal 

düzenin görev dağılımından hareketle izaha 

yönelir. Örnek olarak Fârâbî’ye göre, insanlar 

yaratılıştan eğiticiye ihtiyaç duyarlar. İrade 

ve kabiliyetleri doğrultusunda eğitilenler 

olgunluğun doruğuna yakın bir düzeye erişirler. 

Sanatları tek tek değerlendiren Fârâbî’ye göre, 

başkanlık sanatı gelişigüzel bir şey değildir. 

Erdemli devlette idare sanatı yetenek, erdem, 

eğitim ve deneyime göre elde edilir, yürütülür.

Fârâbî’nin devlet başkanı için öngördüğü ve ilk reis 

olarak isimlendirdiği kişide on iki şart ortaya koyduğu 

belirtilmelidir

Lider,  organları kusursuz, zihnî bir kavrayışla 

hafızası güçlü, uyanık ve zeki, hitabet gücü yüksek, 

mutluluk ve mutluluğa ulaştıracak işlerde eğitim ve 

öğretime düşkün olup yemek ve şehvete düşkün 

olmamalı, doğruyu ve doğruları sevmeli, şerefli ve 

cömert olarak bayağı şeylerden uzak durup adaleti 

öncelemeli, ılımlı, orta yolda olarak azimli ve karar 

sahibi olmalıdır. 

Fârâbî’’ye göre, bütün bu olumlu ve üstün niteliklerin hepsini bir kişi 

tek başına toplayamayabilir. Fârâbî’de bu gerçekten hareketle, ikinci bir 

lider ve özeliklerini dikkatimize sunar. Bu kez kusursuz liderin on iki olan 

özelliği, yeni liderde altıya inmektedir. Bu kişi, bilge olmalı, öncekilerin 

kanun ve uygulamalarını bilmeli, öncekilerin görüş belirtmediği konuda 

kanun yapabilecek ölçüde hukuk bilgisine sahip olmalı, zekâ, ikna, 

irade ve kudrete sahip olmalıdır. Fârâbî, siyaset felsefesinin gerçekçilik 

taşıyan kaygısı çerçevesinde üstün niteliklerin bir kişide bulunmaması 

durumunda liderliği iki kişi arasında paylaştırma yoluna gitmiştir. 

Liderlerden mutlaka birinin bilge, hâkim bir kişilik taşıması zorunludur. 

Bilgelik niteliğine haiz olmayan diğer lider bununla birlikte diğer nitelikleri 

taşımalıdır. Fârâbî, lideri belirlerken burada durmamaktadır. İkinci derecen 

bir liderde bulunması gereken altı özellik bir kişide bulunmadığında yeni 

bir açılım sunmakta, altı niteliği ayrı ayrı taşıyan altı farklı liderin olabileceği 

bir durumu öngörmektedir. Altı kişi içinde bilgelik niteliğini taşımayan bir 

kimse bulunduğunda ise, artık devlet başkansız niteliğine bürünür. Bilge 

başkansız bir devlet yıkılma 

tehlikesiyle iç içedir.

Sonuç olarak ifade edelim 

ki, İslâm medeniyetinin 

oluşumunda onun 

felsefesinin büyük katkısı 

olmuştur. Bilim ve felsefeye 

katkıları geçmişte olduğu 

gibi günümüz insanına 

da yol göstermeye devam 

etmektedir.
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27 Mayıs 1960 askeri darbesi, bir iktidarı 

yıkarak Türkiye’ye yeni bir anayasal düzen 

getirmiş ve uzun süre askerin, politikanın 

yörüngesine oturmasını sağlamıştır. Darbenin 

hazırlık aşaması, parlamentoda muhalefetin 

adeta silindiği 10. dönemde başlamış, 11. 

dönemin başından itibaren yaşanan gelişmeler 

sonucunda ise darbe gerçekleşmiştir. 27 Mayıs’ı 

gerçekleştiren örgütlenmenin temeli de 2 Mayıs 

1954 seçimlerinden sonra bu yılın Kasım ayında 

Dündar Seyhan ve Orhan Kabibay tarafından 

Tuzla Uçaksavar Okulu’nda atılmıştır. Daha sonra 

birbirinden habersiz farklı oluşumlar ortaya 

çıkmış ve 1957 seçimleri öncesinde I. Birleşik 

Örgüt ve 1958 sonrasında da II. Birleşik Örgüt 

kurulmuştur. Hücreler halinde örgütlenen bu 

yapılar 27 Mayıs müdahalesini hazırlamışlardır. 

Orduda yapılanmalar devam ederken ve 9 

Subay Olayı, Harbiye yürüyüşü gibi olaylara 

rağmen hükümet, süreci öngöremediği gibi önlem 

almakta da geç kalmıştır. Yine de bazı önemli 

adımlar atılmıştır. Milli Savunma Bakanı Ethem 

Menderes, darbeden bir hafta önce subaylar 

için evler inşa ettirileceğini radyodan ilan etmiş, 

Menderes’in kendi grubu tarafından eleştirildiği 

DP Grubunun son toplantısının yapıldığı 25 Mayıs 

günü Celal Bayar, Genelkurmay Başkanı Erdelhun 

Paşa ile görüşerek yarı askeri bir rejim kurulmasını 

önermişti. 15 Mayıs günü İzmir’de “Seçimin 

eşiğindeyiz” diyen Adnan Menderes, 17 Mayıs 

günü de Amerika’nın Sesi Radyosu’na beklenen 

açıklamayı yapmıştı. 

25 Mayıs günü TBMM’nin son toplantısında 

çıkan tartışmalar üzerine 20 Haziran’a kadar 

Meclisi tatil ettiren ve aynı gün son grup 

toplantısından da küskün ayrılan Adnan Menderes,  

son durağı olan Eskişehir’e gittiğinde bir grup 

askerin tavrı ile karşılaştı. Selam vermeye 

hazırlandığı sırada subaylar, aldıkları “dön” 

komutu ile Başbakan’a sırtlarını döndüler. Sonra 

da kendisini bekleyen kalabalığa hitap ederken 

hoparlörlerin sesi kesildi. Sesini duyuramayan 

Menderes, yaklaşan tehlikenin artık farkına 

varmıştı.  Bu ruh haliyle, Eskişehir’de Tahkikat 

Encümeninin görevini bitirdiğini ve en kısa 

zamanda seçime gidileceğini açıklamıştı. 

Düğmeye Basılıyor
26 Mayıs günü Harbiye'de toplanan örgüt 

harekete geçmeye karar verdi. Bu toplantıda 

karargâh Harp Okulu olarak belirlenmiş, 

Tuğgeneral Cemal Madanoğlu’nun teklifi ile 

ihtilalden sonra askerlerin görev kabul etmemesi 

ve iktidarın sivillere devredilmesi gibi ilke kararları 

alınmıştı. Harekâtın parolası “inkılap” olacaktı. 

Radyodan okunacak metin, Alparslan Türkeş 

27 Mayıs’tan 
Yassıada’ya…

PROF. DR. ZEHRA ASLAN
Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi 

Öğretim Üyesi

tarafından hazırlandı. Ankara ve İstanbul’da 

sayıları 60 civarında olan örgüt mensubu subay 

ile onlara destek veren 150 kadar subay tarafından 

gece saat 03.00’de başlatılan harekât, İstanbul’da 

direniş olmadan gerçekleşti. Fakat Orgeneral 

Fahri Özdilek, Menderes’in zaten istifa edeceğini 

söyleyerek pasif bir direniş içine girmişti. Onun 

direnişi, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Refik 

Tulga’nın cuntacılara katılmasıyla kırıldı. 

Ankara Radyosu’ndan beklenen bildirinin 

okunmaması üzerine İstanbul Radyosu’ndan 

Ahmet Yıldız ve Orhan Erkanlı’nın hazırladıkları 

bir bildiri, Binbaşı Kenan Ersoy tarafından saat 

04.36’da okundu. Bu saatten itibaren radyolar, 

İstiklal Marşı çalarak TSK’nın tebliğini ve saat 

05.25’de de Ankara Radyosu, Alparslan Türkeş’in 

sesinden “Dikkat… Dikkat… Muhterem vatandaşlar, 

Radyolarınızın başına geçiniz. Güvendiğiniz silahlı 

kuvvetlerinizin sesi bir dakika sonra sizlere hitap 

edecektir.” şeklinde başlayan bildiriyi yayınladı. 

Bildiride darbenin, son yaşanan olaylar 

nedeniyle kardeş kavgasına meydan vermemek 

amacıyla yapıldığı ve TSK’nın partilerin içine 

düştüğü uzlaşmaz tutumdan ülkeyi kurtarmak ve 

partiler üstü tarafsız bir yönetimle en kısa sürede 

seçimlere gitmek arzusunda olduğu belirtilmişti.  

Yine iktidarın, seçimi kazananlara devredileceği, 

harekâtın hiçbir şahsı ve zümreyi hedef almadığı, 

vatandaşlar arasında ayrım yapılmayacağı gibi 

vurgular dikkat çekiyordu. Kabine üyelerine, 

emniyetleri için Silahlı Kuvvetlere sığınmaları 

yönünde çağrı yapılmış ve müdahaleye dışarıdan 

gelebilecek tepkileri engellemek için “bütün 

ittifaklarımıza sadığız” mesajı verilmişti.

Gazeteler 27 Mayıs’ı, “Türk Ordusu Vazife 

Başında", "Türk Ordusu İdareyi Ele Aldı", 

"Kahraman Türk Ordusu Bütün Memlekette 

Dün Gece Sabaha Karşı İdareyi Ele Aldı" gibi 

manşetlerle okuyucularına duyurdular. Bundan 

sonraki süreçte basında DP'liler aleyhinde ağır 

ifadelerin hatta iftiraların olduğu haberler ve 

makaleler yayımlandı.  

DP’liler Tutuklanıyor
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı teslim alma 

görevi General Burhanettin Uluç’a verilmişti. İstifa 

etmeyeceğini söyleyen Bayar, silahını çıkartıp önce 

askerlere sonra kendisine doğrultmuşsa da elinden 

alınan silahla bu direniş son bulmuştu. 

Başbakan Adnan Menderes, darbe olduğunda 

Eskişehir'deydi. 26 Mayıs gecesi şerefine verilen 

bir yemeğe katılmış ve son dönemde tırmanan 

hareketlerin sorumlularından birisi olarak 

gördüğü üniversitenin ve üniversite hocalarının 

aleyhinde ağır ifadeler kullanmıştı. Menderes, 

müdahaleyi de burada kaldığı Şeker Fabrikası'nın 

misafirhanesinde öğrenmişti. Şehirden ayrılmaya 

karar vermiş fakat Eskişehir Ana Jet Üssü'nde 

görevli Kurmay Albay Muhsin Batur, onu ve 

beraberindekileri takip etmişti. Gittiği Kütahya'nın 

girişinde vali ve askeri birlikler tarafından 

karşılanan Menderes, burada bekletildikten 

Gazeteler 27 Mayıs’ı, “Türk Ordusu 
Vazife Başında", "Türk Ordusu İdareyi 
Ele Aldı", "Kahraman Türk Ordusu 
Bütün Memlekette Dün Gece Sabaha 
Karşı İdareyi Ele Aldı" gibi manşetlerle 
okuyucularına duyurdular.

Bir İktidarın Tasfiyesi
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sonra kendisini almaya gelen Muhsin Batur’la 

buluşturulmuştur. O ve beraberinde bulunan 

Maliye Bakanı Hasan Polatkan, General Tahsin 

Yazıcı, Zihni Üner gibi isimler, önce Eskişehir’e 

oradan da Ankara’ya Harp Okulu’na nakledildiler. 

Örgütün elindeki listede yer alan diğer isimler 

de kısa sürede tutuklanarak Harp Okulu’na 

getirildiler.

İstanbul’da Yıldız yolu üzerinde bulunan 

Balmumcu Jandarma Garnizonu, 27 Mayıs’tan 

bir süre sonra nezarethane haline getirilmişti.  

Toplanan DP yöneticileri, bazı devlet memurları 

önce Davut Paşa Kışlası’nda muhafaza altına 

alınmışlar sonra da buraya nakledilmişlerdir.  

Öte yandan 27 Mayıs gecesi, Harp Okulu’na 

gelen Cemal Madanoğlu’nun talimatıyla Sıtkı 

Yırcalı ve Şemi Ergin’in belirlediği listede yer 

alan 130 kadar DP mensubu serbest bırakılmıştır. 

Fakat yargılama kararı verildikten sonra, serbest 

bırakılan milletvekilleri tekrar tutuklanacaklardır. 

Bu arada 29 Mayıs Pazar günü eski İçişleri Bakanı 

Namık Gedik'in intiharı, diğer tutukluları endişeye 

sevk etmiştir.

27 Mayıs müdahalesi gerçekleştiğinde bazı 

DP mensupları yurtdışındaydı. Bunlardan Ahmet 

Hamdi Sezen, Ahmet İhsan Gürsoy, Ali Çobanoğlu, 

Emin Topaler, Hasan Gürkan, İsmail Özdoyuran, 

İrfan Haznedar, Mehmet Diler, Mehmet Fahri Mete, 

Nezih Tütüncüoğlu, Nurullah Tolon, Şevki Hasırcı, 

Tahir Öktem, Turhan Akarca, Yaşar Gümüşel yurda 

dönerken; Rıza Çerçel, Muzaffer Kurbanoğlu, 

Necdet Azak ve Namık Tayşi ise dönmemeyi tercih 

etmişlerdi. 

Milli Birlik Komitesi (MBK) 

27 Mayıs sonrası nasıl bir yöntem takip 

edileceğiyle ilgili öncesinde üzerinde uzlaşılan bir 

karar yoktu.  Eski rejimi tamamen sonlandırmak 

amacıyla müdahalenin etkili isimlerinden 

Cemal Madanoğlu, tutuklandıktan sonra Harp 

Okulu'na getirilen Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la 

görüşmüştü.  Bayar’ın istifa etmeyi reddetmesi 

üzerine İstanbul'dan yedi Profesör (Tarık Zafer 

Tunaya, İsmet Giritli, Sıddık Sami Onar, Hüseyin 

Nail Kubalı, Naci Şensoy, Ragıp Sarıca, Hıfzı 

Veldet Velidedeoğlu) askeri bir uçakla Ankara'ya 

getirilmiştir. Ordunun kışlasına çekilmek 

arzusunu ileten Madanoğlu'na Profesörler, 

yasama yetkisi ile donatılmış bir İhtilal Komitesi 

kurulması yönünde görüş bildirince ülkeyi 25 

Ekim 1961 tarihine kadar bilfiil yönetecek olan ve 

başında Cemal Gürsel'in bulunduğu Milli Birlik 

Komitesi (MBK) oluşturulmuştur. Yeni anayasanın 

hazırlanması için akademisyenlerden oluşan bir 

komisyon kurulmuş, Meclis feshedilmiş ve yeni 

bir anayasa hazırlanana kadar siyasi faaliyetler 

durdurulmuştur.  

Orduda, kendi içinde ve üniversitede tasfiyeler, 

kamuoyunu meşgul etmişse de MBK’nın en çok 

öne çıkan eylemi, Demokrat Partilileri yargılamak 

amacıyla Yassıada’da oluşturulan olağanüstü 

mahkemenin kurulması olmuştur.

DP’lilerin Nakledildiği Yassıada
Demokrat Partililerin Harp Okulu'ndan alınarak 

sevk edildikleri ve yargılamaların yapılacağı yer, 

askeri bir kışla olan Yassıada’ydı. Bizans devrinde 

mahkûmların, Osmanlı Devleti'nin son döneminde 

de köpeklerin sürüldüğü Yassıada, 1950'den sonra 

Amiral Sadık Altıncan'ın girişimleri ile bir eğitim 

merkezi haline dönüştürülmüştü. Büyük bir spor 

salonu, hastane, subay ve erler için yatakhaneler, 

koğuşlar ve gazinolar inşa edilmişti. Yargılama 

kararından sonra tutuklu milletvekilleri, Harp 

Okulu’ndan alınarak Haziranın başından itibaren 

kafileler halinde buraya nakledildiler. 

Yassıada'ya getirilen mahkûmlar, kendileri 

için ayrılan altı koğuşa sevk sırasına göre 

yerleştirilmişlerdir. Odalarda ikişer katlı demir 

ranzalar dışında neredeyse hiç eşya yoktu. 

Bazılarında küçük gardırop, koridorda masa 

veya birkaç küçük sandalye bulunabiliyordu. 

Oturacak yer olmadığından tutuklular genellikle 

yataklarının üzerinde zaman geçiriyorlardı. 

Mahkûmların, mal beyanı dışındaki yazışmaları, 

genellikle 50 kelime ile sınırlı tutuldu. 

Tüm mallar üzerinde, geriye dönük incelemeler 

yapıldı ve on yıllık vergi beyannameleri talep 

edildi. Mektuplar açıldı, incelendi ve riskli bulunan 

kelime veya cümleler çıkartıldı. Mahkûmlar, 

Yassıada’ya getirilmeden önce koğuşlarına 

dinleme cihazı yerleştirilmişti. Yirmi dört saat 

boyunca bu konuşmalar dinlenilip, teyplere kayıt 

edilmiştir. Bunlar inceleniyor ve gün farkıyla 

Komiteye getiriliyor oradan da uygun görülenler 

sorgulama kurullarına veriliyordu. 

Yassıada'daki tutukluluk dönemlerinde 

milletvekillerini, en çok yaralayan olayların 

başında "Düşükler Yassıada'da" filmi gelmekteydi. 

Halk arasında tutuklulara kötü muameleler 

yapıldığına dair şayialar yayılınca tutuklular 

aniden kaldırılarak, film çekimine başlanmış, 

koğuşlarından çıkartılan DP'liler, Yassıada’ya ilk 

defa getiriliyorlarmış gibi yürütülmüş, sözde 

sorgulara çekilmiş, gezintiye çıkartılmış, kitap 

okutturulmuş ve alışveriş yaptırılmışlardı. 

Rol yapmak Celal Bayar’ı çok sarsmış, intihar 

girişiminde bulunan eski Cumhurbaşkanı nöbetçi 

subay tarafından kurtarılmıştı.

Yassıada’daki kontrolü sağlamak, gidiş-geliş 

ve izin gibi işlemleri yürütmesi amacıyla Milli 

Birlik Komitesi tarafından, sadece kendisine 

bağlı, Dolmabahçe’de bir İrtibat Bürosu 

oluşturulmuştur. Burası, şehirlerin hatta emniyetin 

bile o dönemde bağlı bulunduğu örfi idarenin, 

kontrolüne verilmemiştir. İrtibat Bürosu’nda görev 

yapanlar, kıtalarıyla ilişiklerini kesmişlerdir.  Sıra 

yargılamalara geldiği andan itibaren ise gözler 

Yassıada'ya çevrilmiştir.

Yüksek Adalet Divanında Yargılamalar
Milli Birlik Komitesi, 12 Haziran 1960 tarihli 

ve 1 sayılı Geçici Kanun'la eski cumhurbaşkanı, 

başbakan, vekiller ile DP mensuplarını ve onların 

suçlarına iştirak edenleri yargılamak üzere bir 

Yüksek Adalet Divanının kurulmasına karar 

vermiştir. Kanun'un 6.maddesine göre Yüksek 

Adalet Divanı, adlî, idari ve askerî kazaya mensup 

hâkimler arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi 

üzerine, Milli Birlik Komitesince seçilecek 

bir başkan, sekiz aslî ve altı yedek üyeden 

oluşturulacaktı. Komite, 15 hâkim ve 9 savcıdan 

oluşturulan mahkeme heyetinin başkanlığına 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Salim Başol’u, 

başsavcılığa da Yüksek Soruşturma Kurulu Üyesi 

Altay Ömer Egesel’i getirdi. Ayrıca sanıkların 

sorumluluklarını araştırmak ve haklarında son 

tahkikatı açmak için, Hayrettin Şakir Berk’in 

başkanlığında otuz üyeli bir Yüksek Soruşturma 

Kurulu oluşturuldu. 

Bu süreçte eski cumhurbaşkanının yargılanması 

sorunu ortaya çıkmıştır. Çünkü 1924 Anayasası'nın 

41.maddesine göre cumhurbaşkanı, sadece 

vatana ihanet sebebiyle TBMM'ye karşı sorumlu 

tutulmuştur. Komite, 7 Temmuz 1960 tarihli 2 

numaralı kararı ile bu soruna çözüm bulmuş ve 

Bayar'ın, Anayasa'nın 41. maddesinin 1.fıkrasına 

ve Türk Ceza Kanunu'nun 125, 141/3, 146 ve 

149. maddelerinde yazılı suçlardan sorumlu 

olduğu gerekçesiyle Yüksek Adalet Divanında 

yargılanmasına ittifakla karar vermiştir.

Yassıada’ya getirilen DP’lilerin ilk olarak 

Ağustos ayı içinde ifadeleri alınmıştır. İfadelerde 

kimisi sadece kendisine yönelik suçlamalara kısaca 

cevap vermeyi tercih ederken kimisi partilerini de 

müdafaa etme ihtiyacı hissetmiştir. DP mensupları 

hakkında ayrıca haksız iktisapları olup olmadığının 

belirlenmesi için Yüksek Soruşturma Kurulu 

tarafından “Haksız İktisap, Gayrimeşru Servet 

İktisabı” adları altında davalar açılmıştır. Ana 

davalar ise Yüksek Adalet Divanında 14 Ekim 1960 

tarihinde başlamış ve 17’sinin birleştirilmesiyle 
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Anayasa Davası çatısı altında toplanmıştır.  

Başsavcı Altay Ömer Egesel, 

iddianamesinde “diktatörlüğe” gitmekle 

itham ettiği DP iktidarı ve mensuplarına 

başlıca şu suçlamaları yöneltmiştir: 30 

Haziran 1954 tarihli seçim yasasının 

çıkartılması, mahkemelerin bağımsızlığı 

ilkesinin ihlal edilmesi, 5 Temmuz 1954 

tarihli ve 6435 sayılı Kanun ile Danıştay’ın 

adeta aradan çıkartılarak müsteşar ve 

valilerin uzlaştırılması amacıyla bakanlık 

emrine alınmaları, üniversite ve ilim 

muhtariyetinin engellenmesi, Parti içinde de 

demokratik zihniyetlilerin tasfiye edilmesi, 

mahkemelerin tasfiyesi, basın hürriyetinin 

yok edilmesi, toplantıların engellenmesi, 

içtüzüğün değiştirilmesi, devlet radyosunun 

partinin bir organı haline getirilmiş olması, 

iktidarda kalabilmek için laiklikten ödün 

verildiği ve dinin siyasete alet edildiği 

iddiaları, muhalefetin düşman olarak ilan 

edilmesi…

DP mensupları ifadelerinde yazılı 

ve sözlü savunmalarında bazı ortak 

vurgular yaptılar. Öncelikle de diktatörlük 

iddialarını reddettiler. Seçim sisteminin, 

parlamentonun olduğu bir ülkede 

diktatörlüğün olamayacağının özellikle de 

Türkiye gibi bir ülkede böyle bir rejimin 

yaşama şansı bulunmayacağını belirttiler. 

Serbest seçimle meşru bir iktidarın 

temsilcileri olarak geldikleri için, muhakeme 

edilemeyeceklerini, Anayasa'nın 103. 

maddesini delil göstererek Meclisin normal 

teşri süresinde çıkartılan hiçbir kanunun 

anayasaya aykırı olamayacağını ve Atatürk 

ilkelerine bağlılıklarını vurguladılar.

15 Eylül 1961 Cuma günü toplanan 55. 

oturumda kararlar verilmiştir. Bir devir, 

592 sanık, 10 yıllık iktidar yargılanmış, 

202 duruşma yapılmış ve binin üzerinde 

de tanık dinlenmiştir. Sanıklar teker teker 

ayağa kaldırılarak, haklarında verilen 

hükümler yüzlerine okunmuştur. Zaman 

aşımı nedeniyle Değirmen Davası ve duruşma 

döneminde vefat ettikleri için de Yusuf Salman, 

Yümnü Üresin, Lütfi Kırdar, Gazi Yiğitbaşı, eski 

Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut ve Kenan Yılmaz 

haklarındaki amme davaları düşmüştür. Sonuçlar 

açıklandığında intihar girişiminde bulunduğu 

için mahkeme salonunda bulunmayan Adnan 

Menderes, Celal Bayar, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan 

Polatkan, Refik Koraltan, Emin Kalafat, Agâh 

Erozan, Ahmet Hamdi Sancar, Bahadır Dülger, 

Baha Akşit, İbrahim Kirazoğlu, Nusret Kirişçioğlu, 

Zeki Erataman, Osman Kavrakoğlu, Rüştü 

Erdelhun hakkında idam, 31 sanık için müebbet 

hapis, 418 sanığa 6 ay ila 20 yıl arasında değişen 

hapis cezaları ve 123 beraat kararı verilmiştir. 

Mahkeme kararları açıkladıktan sonra idamlık 

ve müebbetler ayrılarak elleri kelepçelenmiştir. 

Sonra onlar da kendi içlerinde tasnif edilip 

ayrı motorlara bindirilmişlerdir. İdam kararı 

verilmeyen DP mensuplarının ise başlangıçta 

Kayseri, Sinop, İmralı ve Adana cezaevlerine 

nakledilmeleri kararlaştırılmıştı. Daha sonra bakan 

ve milletvekillerinin Kayseri'ye diğer mahkûmların 

ise Adana'ya sevk edilecekleri açıklandı. 

MBK, oy birliği ile alınan Adnan Menderes, Fatin 

Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan hakkındaki idam 

kararlarını onaylamıştır. Yaş haddi sebebiyle Celal 

Bayar’ın ölüm cezası ve oy çokluğu ile alındığı 

için de 12 idam kararı, müebbet hapis cezasına 

çevrilmiştir. Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu 

16 Eylül 1961 Cumartesi günü sabaha karşı idam 

edildiler. 

“Cenabı Hakkın huzuruna çıkıyorum sakinim…

Hizmet ettim ve şerefimi muhafaza ettim”.  F. Rüştü 

Zorlu

İnfazlar yapıldıktan sonra müvekkilleri 

ile görüşmeye gittiklerinde ölüm haberlerini 

alan avukatları tarafından Zorlu ve Polatkan’ın 

cesetleri istenmiş fakat bu talepler reddedilmiştir. 

Komitenin yayınladığı tebliğde Zorlu ve Polatkan'ın 

idam haberi verilmiş, Adnan Menderes'in ise sıhhi 

durumu sebebiyle hükmünün infaz edilemediği 

kamuoyuna duyurulmuştur.

İsmet İnönü, ölüm cezalarının uygulanmaması 

yönünde bir tavsiye mektubunu Gürsel'e 

göndermiş, İngiltere Kraliçesi’nden, Amerikan 

Başkanı’na, İspanya Devlet Başkanı’ndan, Hindistan 

Başbakanı’na kadar birçok ülkenin hükümet ricali 

de Komiteden ricacı olmuşlardı. Fakat bunlar bir 

sonuç vermemiş ve Adnan Menderes, doktordan 

sağlam raporu alındıktan sonra İmralı’ya 

getirilerek 17 Eylül 1961 Pazar günü saat 13.21'de 

(kayıtlara 14.26 olarak geçmiştir) idam edilmiştir. 

“Kimseye dargın değilim, kırgınlığım yok. 

Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda 

devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim…” 

Adnan Menderes

Menderes'in idam hükmünün gerçekleştirildiği, 

Milli Birlik Komitesinin 61 numaralı şu tebliği ile 

kamuoyuna açıklandı: “Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat, 

Amiral Bristol Hastanesi Dahiliye Servisi Şefi Dr. 

Nevzat Yeginsu ve Yassıada Garnizon Hastanesi 

tabiplerinden Dr. Galip Bozalioğlu, Dr. Ahmet 

Karahaliloğlu, Dr. Zeki Kebapçıoğlu ve Dr. Sedat 

Yürüten'den müteşekkil heyet tarafından düşük 

Başvekil Adnan Menderes'in sıhhi muayenesi 

yapılmış ve sıhhi durumunun tamamen normale 

döndüğü raporla tespit edilmiştir. Yüksek Adalet 

Divanınca verilen ve Milli Birlik Komitesince tasdik 

edilen idam cezası hükmü infaz edilmiştir. Tebliğ 

olunur."

Bundan sonraki süreçte 16 Ekim 1962’de 

258 DP'li mahkûmun yararlandırıldığı Af 

Kanunu çıkartıldı. 1964 yılında hasta oldukları 

için cezaevinde kalmaları sakıncalı görülen 

DP'liler, "Gürsel Affı" ile serbest bırakıldılar. 8 

Ağustos 1966'da çıkartılan 780 sayılı Af Kanunu 

ile DP'lilerin mesleklerini yapabilmelerine ve 

memuriyete dönmelerine imkân sağlandı ve 

müebbet hapse mahkûm edilenler affedilerek 

tahliye edildiler. Demokrat Partililerin siyasi 

haklarına tekrar kavuşmaları 11 Aralık 1974 

tarihinde gerçekleşti. Uzun yıllar mücadele 

verildikten sonra nihayet 1988 yılında kurulan 

Demokratlar Kulübü Derneğinin öncülüğüyle 

Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun İmralı'da 

bulunan mezarları, 17 Eylül 1990 günü devlet 

töreniyle anıtmezara nakledildi. Ayrıca dönemin 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın çabalarıyla 

Yassıada mağduru tüm Demokrat Partililerin iade-i 

itibarları verildi.
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Türk tarihinde, “Fetih” kelimesinin çağrıştırdığı 

anlamın içine sığacak sayısız kalelerin, şehirlerin, 

kasabaların, bölgelerin veya devletlerin alınmasından/

fethinden söz etmek mümkündür. Bu anlamda görkemli 

fetihlere imza atan yüzlerce şöhretli komutan da “fatih” 

olarak bilinmektedir. Nasıl ki Anadolu’nun kapılarını 

Türklere açan büyük fethin fatihi Sultan Alparslan ise, Mısır, 

Kudüs, Mekke, Medine ve tüm Arap coğrafyasını Devlet-i 

Aliyye’nin sınırlarına katan görkemli fethin fatihi de Yavuz 

Sultan Selim’dir.

Fakat “Fetih” deyince Türk tarihinde akla gelen 

İstanbul’un fethi; Fatih deyince de bu anlamda bu fethin 

komutanı Fatih Sultan Mehmet anlaşılır. İstanbul’un 

fethi, Türk tarihinde tüm fetihlerin, Fatih Sultan Mehmet 

de önceki ve sonraki fatihlerin en prestijlisidir. Diğer bir 

ifadeyle Türk tarihinde hiçbir “fetih”, İstanbul’un fethinden 

daha da büyük öneme sahip değildir. Hiçbir “fatih” de 

Fatih Sultan Mehmet’ten manevi olarak daha büyük 

değildir. Bu nedenle Türk tarihindeki tüm fetihler ve 

fatihler, İstanbul’un fethi ve onun fatihi olan Padişah II. 

Mehmet’ten sonra gelen sıralamalara sahiptir. 

İstanbul’un fethinin diğer şehirler veya coğrafyaların 

fethinden daha büyük öneme ve değere sahip olmasının 

tarihi arka planları vardır. Bunu birkaç başlık altında 

sıralamak mümkündür.

Birincisi; İstanbul şehri, Doğu Roma İmparatorluğunun 

başkentidir. Şehri kuran ise İmparator I. Konstantin’dir. 

İmparator, şehrin yerini belirledikten sonra hızla buranın 

dikkate değer bir yer olması için imar faaliyetlerine 

girişmiştir. Şehrin adı kurucusuna izafeten Kostantiniyye 

olarak adlandırılmış, Osmanlı devleti burayı fethettikten 

sonra da tüm resmi yazışmalarda zaman zaman 

İstanbul veya İslambol adlarını kullansa da ağırlıklı olarak 

“Kostantiniyye” kullanımını tercih etmiştir. Bu sebeple 

Osmanlı padişah fermanlarında, antlaşma metinlerinde 

veya dış yazışmalarda çoğunlukla “be makam–ı 

Kostantiniyye” ibaresine rastlanır. İstanbul, Viyana ve 

Roma batıya doğru ilerleyen Türkler için büyük öneme 

sahiptir ve bu şehirler medeniyet merkezleri olarak öne 

çıkmaktadır. Bu medeniyet merkezlerinden olan İstanbul 

Fetih, Fatih, Ayasofya ve 
Taksim Camii

PROF. DR. OSMAN KÖSE
Polis Akademisi Öğretim Üyesi
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daha stratejik konuma sahiptir.  Doğu ve batı dünyasını 

birbirine bağlamanın yanında o döneme kadar tüm 

milletlerin ulaşım ve ticaret için kullandıkları denizlerin 

de kilit noktasındadır. Bu kadar stratejik öneme sahip olan 

İstanbul alındıktan sonra Viyana ve Roma yolu da açılmış 

olacaktır. Bu sebeple İstanbul’un fethi büyük anlam 

taşıyacaktır.

İkincisi ise, Türk- İslam geleneğinde İstanbul’un 

fethinin manevi olarak bir ayrıcalığa sahip olması 

inancıdır. Bu inanç şüphesiz İslam Peygamberi Hz. 

Muhammed’in geleceğe matuf bazı sözlerinden 

kaynaklanmaktadır. Hz. Peygamberin bu yönde bir 

sözünün muhkemliği tartışması bir tarafa, peygamberin 

ağzından sudur ettiğine inanılan bir sözün/müjdenin, 

daha sonraki dönemlerde kendinde güç ve kudret gören 

devletleri işaret edilen noktaya doğru harekete geçirmesi 

önemlidir. Hz. Peygambere atfen yayılan “İstanbul 

mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel 

komutan, o ordu ne güzel ordudur” sözlerine kendini 

namzet gören halife Hz. Osman döneminden itibaren 

Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı devletinin 

değişik evrelerinde İstanbul’u almaya yönelik orduların ve 

donanmaların seferber oldukları bilinmektedir. Eyüp’te 

metfun Hz. Eyyüp el Ensari’yi, Diyarbakır, Kilis, Urfa, 

Çorum gibi Anadolu vilayetlerini vasıflandıran sahabeleri 

buralara kadar getiren güç, “İstanbul’un fethinde görev 

alan askerler” olarak peygamberin müjdesine mazhar 

olma arzusudur. Hz. Osman döneminde Muaviye’nin, 

Emevi Halifesi Abdülmelik’in, Abbasi halifesi Mehdi’nin, 

Osmanlı döneminde Padişah Sultan Orhan’ın, Yıldırım 

Bayezid’in, Fetret devrinde Şehzade Çelebi Musa’nın ve 

Sultan II. Murad’ın büyük askeri hazırlıklar ile İstanbul 

önlerine gelmelerinin sebebi stratejik olarak bu şehri 

alarak güç kazanmak ise de, arka planda onlara bu 

enerjiyi veren kaynak “cennetle müjdelenen komutan” 

olabilmektir.

 1453 yılına gelindiğinde Osmanlı devleti Anadolu ve 

Balkanlar’da yer alan toprak parçalarını büyük ölçüde 

sınırlarına katmıştı. İstanbul,  Osmanlı coğrafyası içinde bir 

ada olarak duruyordu. Batı dünyasına, Bizans devletinin 

başkenti İstanbul’un tek bağı, deniz yolu ulaşımıydı. 

Muhkem surları ve devasa Venedik gemileri ile gelen 

yardım ve destekler, etraf topraklarını kaybetmiş Bizans’ı 

ayakta tutuyordu. İkinci defa tahta çıkan henüz delikanlılık 

çağlarındaki Padişah II. Mehmet, bu anlamda hem büyük 

endişelere hem de tarifi imkânsız heyecana sahipti. 

Endişesi, bunca hazırlığa rağmen batı dünyasından 

gelecek olan yardımlarla muhasaranın başarısız olma 

ihtimaliydi. Heyecanı ise, Bizans’ın artık dayanamayacağı 

ve asırlardır hayalleri süsleyen “müjdeye” mazhar olacağı 

inancıydı. Bu anlamda Osmanlı devletinin bu muhasarayı 

yürütecek ekonomik gücüne ve çağın güçlü silahı olan 

“balyemez toplarının” Bizans surlarını parçalayacağına 

güveni tamdı. 6 Nisan 1453’te Osmanlı ordusu İstanbul 

surlarını kuşattığında hazırlıkları ve başarıya ulaşılacağı 

inancı zirvelerdeydi.

29 Mayıs 1453’te surları aşarak şehre giren II. Mehmet’in 

yöneldiği nokta doğruca Ayasofya kilisesiydi. Ayasofya, 

Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 6. asır 

başlarında inşa edilmiş ve bu tarihe kadar yaklaşık 916 

yıllık tarihi bir kiliseydi. Padişah, fethin bir nişanesi olarak 

şehrin en büyük kilisesini camiye tahvil etti. Bu gelenek, 

Osmanlı uygulamasında fethin nişanesi olarak şehrin 

en büyük kilisesinin camiye, Hristiyan geleneğinde de 

Müslüman ülkedeki caminin kiliseye tahvili şeklindeydi. 

Fakat Ayasofya, sıradan bir mabet değildi. Osmanlılar 

Ayasofya’ya bu açıdan sıradan bir şehrin en büyük 

kilisesi nazarıyla bakmadılar. Buna tarihi ve milli 

vasıflar yükleyerek Ayasofya’yı bu zamana kadar inşa 

edilmiş ve edilecek olan tüm camilerden daha değerli 

olarak gördüler. Bu sebeple nasıl ki Bizans döneminde 
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imparatorlar ayinleri için bu mabedi tercih ederek 

ayrıcalık tanımışlarsa, Osmanlı padişahları da camiye 

tahvilden sonra bu ayrıcalığı fazlasıyla devam ettirdiler. 

Ayasofya, İstanbul’un Osmanlı sınırlarına katılmasında 

sonra bir nevi tüm camilerin piri olarak görüldü. Fethin 

nişanesiydi ve Ayasofya’sız İstanbul boş ve anlamsız bir 

şehir olarak tasavvur ediliyordu.

Ayasofya’nın camiye tahvilinden sonra İstanbul’a çok 

sayıda cami daha yapıldı. Sultan Ahmet, Süleymaniye ve 

Fatih Camileri gibi bina edilen tüm eserler İstanbul’a farkı 

güzellikler kattı. Fakat yapılan hiçbir cami Ayasofya’yı 

gölgede bırakacak bir iltifata sahip olmadı. 

Bu süreç içinde yapılması tasavvur edilen, planlanan 

fakat hayata bir türlü geçirilemeyen arzu da 19. asra doğru 

İstanbul’un dikkate değer bir noktası haline gelen Taksim’e 

bir cami yapma düşünceleredir.

Taksim, Osmanlı devleti döneminde etraf semtlere 

içme suyunun taksim edildiği yer olduğunda, suyun 

taksim edildiği yer olarak 18. asrın başlarından itibaren 

“Taksim” adı ile anılmaktadır. Zamanla burası farklı 

binaların yapılması ile bir işlerlik kazanmıştır. Topçu 

kışlası bunlardan biridir. 19. asırda yapılan Mecidiye kışlası, 

Gümüşsuyu askeri kışlası ve askeri hastanesi burayı daha 

da şenlendirmiştir.

Taksime bir cami yapma düşüncesi ve planlarının 

tarihi neredeyse 150 yılı aşmaktadır. Burada yer alan 

Topçu kışlasında askerlerin ibadeti için ilk zamanlardan 

itibaren bir mescit bulunmaktaydı. Osmanlı devleti 

döneminde buraya bir cami inşası düşüncesi,  çeşitli 

sebeplerle hayata geçirilemedi. 1940’larda Topçu kışlası 

tamamen yıkılınca, mescit de ortadan kalkmış oldu. 

Taksim’e cami yapma tartışmaları da bu tarihten sonra 

hız kazandı. Demokrat Parti’nin iktidara gelişi ile somut 

adımların atılmasına zemin hazırladı. Bu düşünceye 

önderlik eden kişilerce 1956 yılında "Taksim Camiini 

Yaptırma Derneği" kuruldu. Bu teşebbüs sadece derneğin 

kurulması ile kaldı çünkü 27 Mayıs askeri darbesi farklı 

bir Türkiye ortaya çıkardı. 1965 yılından sonra iktidara 

gelen Demirel hükümeti döneminde projeye yönelik 

arsa tahsisleri siyasi çekişmelere malzeme olduğundan, 

bir ilerleme kaydedilmedi. Daha sonraki yıllarda da bu 

yöndeki teşebbüslerden bir sonuç çıkmadı ve 12 Eylül 

askeri darbesi ile proje tekrar rafa kalktı.

Taksim’e cami yapma projeleri bir türlü hayata 

geçirilemezken, bu yöndeki gayretler de hiçbir zaman hız 

kesmedi. Nitekim 1992’de “Taksim Camii Kültür ve Sanat 

Vakfı” kuruldu. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın 

İstanbul Belediye Başkanı olarak seçilmesiyle Taksim’e 

cami yapma tartışmaları önceki dönemlere oranla daha 

da arttı. Cami, Gezi Parkı’nın olduğu yere yapılacaktı. Fakat 

bu sefer de 28 Şubat 1997’de başlayan süreç bu tartışmaları 

bir kez daha kenara sürükledi. Çünkü Türkiye’nin 

gündemi artık daha da farklılaşmıştı.

2011 yılından sonra Taksim’e Cami yapma tartışmaları 

tekrar Türkiye’nin gündemine girdi. Taksim Camisinin 

yanısıra eski Topçu kışlasının yeniden inşası için de 

çalışmalar başladı. Bu sefer atılan adımlar daha somuttu 

çünkü 1994 yılında bu yönde büyük gayretlerin öncüsü 

olan Recep Tayyip Erdoğan Başbakandı. Fakat mesele 

tekrar siyasi çekişmelerin içine çekildi. Taksim’e cami 

yapılmasını ve Topçu kışlasının ihyasını istemeyen 

grupların kitlesel gösterileri işi farklı boyutlara taşıdı. Bu 

sırada ortaya çıkan Gezi olayları ile başlayan süreç, 17-25 

Aralık 2013 ve 2014 yılından sonra yaşananlar Türkiye’nin 

gündemini farklı noktalara çekmeye yetti. İç siyasette 

oluşan bu süreçte cami yapımı için bir adım atılamadı. 

Bu sürecin bir parçası olan “15 Temmuz” darbe girişimi 

bastırılınca cami yapımının önündeki engeller de ortadan 

kalkmış oldu. Aynı yılın sonunda Şefik Birkiye ve Selim 

Dalaman'ın hazırladığı proje ile caminin inşaatına 9 Şubat 

2017 tarihinde başlandı. Yaklaşık 3 yıllık bir süreç sonunda 

Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde hizmete açıldı.

Caminin 28 Mayıs’ta açılarak ertesi gün kutlanacak 

olan İstanbul’un fethi gününe yetiştirilmesinin tarihi 

anlamı ve sembolik önemi vardır. İki asra yakın bir süre 

badirelerin, karşı çıkışların ve engellemelerin sonunda 

Taksim Camiinin açılması kayda değer bir projedir. Cami, 

kaybolmuş bir eserin ihyası, asırlık rüyanın gerçekleşmesi, 

milletin arzusu ve Taksim’im sembolüdür. Fethin 568. 

yılında Türk milletine bahşedilen en güzel armağan, 

İstanbul’u tezyin eden nadide bir güzellik ve iki asra yakın 

bir emek sonunda hakkın teslimidir.
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Kudüs üç semavi dinde de mukaddes kabul edilen 

bir yerleşim merkezi olmuştur. Kenaniler tarafından 

kurulduğunda adı Salem olmuş, Asurlular Urusilimmu, 
İbraniler Yeruşelayim, Grekler Hierosolyma, 
Romalılar AILIA, Latinler Senısalem demişlerdir. 

Müslümanlar şehre çeşitli isimler vermiş olup bunların 

başında “bereketli” anlamına gelen KUDS ifadesi yer 

almaktadır. Aslı Aramice Bethmakdeşa, İbranice 

Beth ha-mikdaş olan BEYTU’L-MAKDİS başlangıçta 

mabedi ifade ederken zamanla şehrin tamamı için 

kullanılmıştır. Osmanlı tahrir defterleri ve belgelerinde 

ise Kuds-i Şerif olarak geçmiştir.

Birçok medeniyetin hâkimiyeti altında kalmış 

peygamberler şehri Kudüs, Yahudiler ve Hristiyanlar 

için olduğu kadar Müslümanlar için de kutsal bir 

şehirdir. Müslümanların bir dönem kıblesi, Hz. 

Muhammed (SAV)’in miracının gerçekleştiği yer, Mekke 

ve Medine’den sonra üçüncü mukaddes şehirdir.

Hz. Ömer tarafından 7. yüzyılda fethedildiği kabul 

edilen Kudüs, değişik zamanlarda el değiştirmiş, 1517 

yılında Kahire fethi öncesinde Yavuz Sultan SELİM 

tarafından Osmanlı hâkimiyeti altına alınmıştır. 1917’de 

General Edmund Henry Hynman ALLENBY’nin komuta 

ettiği değişik milletlerden müteşekkil İngiliz ordusu 

tarafından işgal edilinceye kadar, Kudüs halkı Osmanlı 

himayesinde adalet, hoşgörü ve huzur içerisinde 

yaşamıştır.

Yahudilerin Filistin topraklarında bir devlet 

kurma rüyası, 1799’da Napolyon’un çağrısına dek 

gider. Ancak bu rüyanın gerçekleşmesinin ilk adımları 

Siyonizmin kurucusu kabul edilen Avusturyalı Yahudi 

bir gazeteci olan Theodor HERZL tarafından atılmıştır. 

29-31 Ağustos 1897 tarihleri arasında Basel'de Theodor 

HERZL liderliğinde 20 farklı ülkeden 246 delege ile 

toplanan kongrede, “Vaat edilmiş topraklarda kızıl, 

siyah sakallı, yamuk burunlu, çarpık bacaklı olsak 

bile bundan dolayı aşağılanmayacağız” sloganı ile 

Yahudilerin, Filistin'de toplanması ve Yahudi devleti 

kurulması hedefi konulmuştur. Kongrede Dünya 
Siyonist Örgütü kurulmuş ve başkanlığına da 

Theodor HERZL getirilmiştir. Kongrede hazırlanan 

Siyonist programın hayata geçirilmesi, Filistin'de 

toprak satın alınması ve bu topraklarda bir Yahudi 
Devletinin altyapısının oluşturulması için gerekli 

kaynağı sağlayacak bir fon kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bu amaçla çalışmalarına ve görüşmelerine başlayan 

Theodor HERZL, ilk olarak Sultan II. Abdülhamid 

Han’dan devletin dış borçların tamamının ödenmesi 

Kudüs Davamız
DR. ABDULLAH ÇALIŞKAN

AK Parti 23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı

“Ben çalmazsam başkası çalacak…” – Yahudi Anlayışı
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mukabilinde Yahudilere toprak satılmasını talep 

etmiştir. Aldığı RED cevaplarının ardından ülkemizi 

terk etmiş ve planlarını revize etmek zorunda kalmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin sonunun gelmesine neden olacak 

süreç de böylece başlamıştır.

1917’de bölgeyi işgal eden İngilizler, Filistin 

topraklarında Yahudiler için bir vatan vadeden Balfour 

Bildirisini yayınlamış, Filistin’de askerî bir idare 

kurulmuş ve bölgedeki bütün sivil makamlar bile İngiliz 

askerî otoritelerince doldurulmuştur.

1882-1914 arasında Rusya, Romanya ve Galiçya 

bölgelerinden göçler ile yaklaşık 40 bin Yahudi Filistin’e 

gelmiş iken 1918’de Yahudi nüfus yeni göçlerle yaklaşık 

60 bine yükselmiştir. Bu tarihte Müslüman nüfus ise 

611 bin, Hristiyan nüfus ise 70 bindir. Asıl Yahudi göçü 

II. Dünya savaşı sırasında ve sonrasında gerçekleşmiştir.

Müslümanların bir dönem kıblesi olan, 

Peygamber Efendimizin miraca çıktığı yer olan, 

Hz. Davud, Hz. Süleyman ve Hz. İsa ve daha birçok 

peygamberin şehri olan Kudüs’ün bizim açımızdan 

dini kutsiyetini unutmamız mümkün değildir. Kudüs 

meselesinin hem Müslümanlar hem Yahudiler hem 

de Hristiyanlar açısından aslında bir toprak meselesi 

yani “MÜLKİYET” meselesi olduğunu anlamamız 

ve soruna bu açıdan yaklaşmamız gerekir. İşgalci 

İsrail devletinin Yahudi vatandaşlarının, Filistinlilerin 

mülklerini cebren ve pervasızca işgal etmesi ile konu 

daha da içinden çıkılmaz bir hal almış durumdadır. 

Bunun da ötesinde,  işgal eden ya da tabiri caiz ise 

çalanların, burasını kendilerinin işgal etmemesi halinde 

başkalarının çalacağını doğal bir olgu olarak görmeleri 

söz konusudur.

Mülkiyet konumuzun özü olunca ve mülkiyet 

hakkının kutsallığı da göz önüne alınınca meselenin 

çözümünün tek mercii de “hukuk”tur. Özel de ise 

uluslararası hukuktur. Hukuk, konu hakkında bir karar 

vermek istediği zaman en başta ve öncelikli olarak 

arşivlerde mevcut bulunan tarihi defterlere ve belgelere 

müracaat etmek durumundadır. Bu arşivlerin başında 

da, geçmişte üç kıtanın belli bölgelerini hâkimiyeti 

altında bulundurmuş olan Osmanlı Devleti’nin mevcut 

26 ülkeyi kapsayan tapu kayıtlarının muhafaza edildiği 

Defterhane-i Hakani Nezareti arşivi gelir. Bugün 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Arşiv 
Dairesi Kuyud-ı Kadime arşivlerindedir. Yurtdışı 

kayıtların tamamı dijital ortama aktarılmış olup 

milletlerarası sınır meselelerinde ve kişilerin mülkiyet 

problemlerinin çözümünde önemli rol 
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oynamaktadır. Kadim Türk tahrir geleneğinin merkezi 

olan Defterhane, 190 yıl önce batılılaşma faaliyetleri ile 

başlayan modernleşme ile yeni bir hüviyet kazanmış 

ve her gün kendini geliştirerek geleceğe taşımaktadır. 

Bugün 20 bine yakın personeli ile hem yurt içi hem de 

yurt dışında vatandaşlarımız ile yabancılara hızlı ve 

güvenilir hizmet vermektedir.

Çözümün Anahtarı: Zabıt Kayıt Defterleri
TKGM Arşiv Dairesi Başkanlığı’nda Kudüs'e ait Hicri 

Cemaziye'l-Evvel 1282 (miladi: Eylül 1865) ile Rumi 

Ağustos 1333 (miladi: Ağustos 1917) tarihleri arasını 

kapsayan 47 adet Zabıt Kayıt Defteri bulunmaktadır. 

Söz konusu defterler içerisinde sıra numarası, il/ilçe, 

köy/mahalle, cins, Vakıf belirtmesi, mevki ve hudud, 

iktisap, malik, kıymet bilgileri, geldi tarihi, gitti tarihi ve 

düşünceler bölümleri yer almaktadır. Bu defterlerde 

bulunan kayıtların 37.611 adedi Vakıf belirtmeli kayıtlar, 

133.365 adedi özel mülkiyete ait kayıtlar, 18 adedi ise 

hazine adına ait kayıtlardır. Toplamda ise 170.994 adet 

Kudüs'e ait zabıt kaydımız mevcuttur.

Kudüs’te Sultanın Mülkleri
Dikkate değer bir konu da II. Abdulhamid Han'ın 

Kudüs'te 139 adet taşınmaz kaydı bulunmasıdır. 

Gençliğinden beri âdeti olduğu üzere kazancı ve 

maaşları ile ticari faaliyetler yapan II. Abdulhamid Han 

genellikle de gayrimenkule yatırım yapmıştır. Arşivde 

bulunan kayıtlardan 137 adedinde 934/3062 sayı ile 

Maliye Hazinesine devrolduğu şerhi bulunmaktadır. 

Ancak defterlerimizin yazımında ve verilen şerh 

uygulamalarında yılı ifade etmekte olan 934 kısmı 

latin rakamları ile yazılmış olup şerhe dayanak olan 

belgeye ulaşılamamaktadır. Kudüs'ün Eriha bölgesinde 

bulunan ve 30.000 dönüme tekabül eden 2 adedinde 

ise şerh ve gitti bilgisi bulunmadığından hal-i hazırda II. 

Abdulhamid Han'ın şahsı adına görünmektedir.

460 Yıllık Kayıtlar
Mülkiyete esas zabıt defterlerinden önceki döneme 

ait tahrir defterleri de önemlidir. Tapu Tahrir defterleri 

içerisinde ise Kudüs'ün yeraldığı H. 970 (Miladi 1562) ve 

H.1005 (Miladi 1596) tarihleri arasını kapsayan 9 adet 

tahrir defteri vardır. 26 adet Ruznamçe defterlerinde de 

muhtelif yerlerle birlikte Kudüs kaydı yer alır.

Kudüs’ün Vakıfları
Tahrir defterleri içerisinde mühim bir yer işgal eden 

Vakıf kayıtları ise günümüzde çok büyük bir vazife 

yapmaktadır. İşgalci İsrail’in kök kayıtları yok diye 

devletleştirdiği çoğu gayrimenkul, Vakıflara ait olan 

yerlerdir. TKGM tarafından orijinaline sadık kalınarak 

tıpkıbasım ve günümüz Türkçesi ile birlikte İngilizce 

ve Arapça olarak basılan “Defter-i Evkaf-ı Liva-ı 
Kuds-i Şerif ” tahrir defteri bu manada ciddi derecede 

mühim bir görev ifa etmiştir. Daha evvel ismine 

rastlanmayan Vakıfların mülkiyet kayıtları bu yayın ile 

resmiyet kazanmıştır. Ürdünlü ve Filistinli yetkililerin 

ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla bu kayıtlar ile işgalci 

İsrail tarafından gayrimenkullere el konulmasına engel 

olunmuştur.
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MÜLKIYET KONUMUZUN ÖZÜ 
OLUNCA VE MÜLKIYET HAKKININ 

KUTSALLIĞI DA GÖZ ÖNÜNE 
ALININCA MESELENIN ÇÖZÜMÜNÜN 

TEK MERCII DE “HUKUK”TUR.

TKGM Arşiv Dairesi Başkanlığında Kudüs'e ait 

vakıf kayıtlarını ihtiva eden Kuyud-ı Kadime Arşiv 

Kataloğunda TKG.KK.TTd.406 fon kodu ile kayıtlı Hicri 

970 (Miladi 1562) tarihli Kuds-i Şerif Evkaf Defteri 

ile TKG.KK.TTd.418  fon kodu ile kayıtlı Hicri 1005 

(Miladi 1596) tarihli Şam-ı Şerif ' Evkaf Defteri olmak 

üzere 2 adet defter bulunmaktadır. TKG.KK.TTd.406 

numaralı Kudüs-i Şerif Evkaf Defteri içerisinde 145, 
TKG.KK.TTd.418 numaralı Şam-ı Şerif ' Evkaf Defteri 

içerisinde ise 115 Vakfın adı geçmektedir.

Mevcut durumun daha iyi anlaşılması 

bakımından şunu da ifade etmek gereklidir ki; Ürdün 

Başbakanı Abdülselam El-MECALİ ve İsrail Başbakanı 

İzak RABİN tarafından Arava Vadisi'nin güney 

sınırlarında İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994 

tarihinde imzalanan barış antlaşmasına göre Mescid-i 

Aksa’nın da içerisinde bulunduğu Kudüs’te bulunan 

mukaddes yerler için Ürdün’e koruyucu statüsü 

verilmiştir. Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud 

ABBAS ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Mart 2013 

tarihinde imzaladığı ''Kudüs ve Kutsal Yerleri Koruma'' 

anlaşması da aynı görevi ifaya yönelik bir anlaşmadır. 

Bu yerler, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat 

Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin 

himayesinde bulunmaktadır. Bu manada mülkiyet 

mevzusunda taraflar böylece belirlenmiştir.

Bununla birlikte arazi ve tapu işlemlerine ilişkin 

kanunlar mevzu bahis olunca Filistin toprakları 

üzerinde hal-i hazırda Osmanlı Arazi Kanunnamesi ve 

tapu kayıtları geçerliliğini korumaktadır. Filistin devlet 

yetkilileri birçok kez bu kayıtlardan faydalanmak ve 

teknik destek almak için ülkemize gelmişlerdir. İsrail, 

Ürdün ve Rusya da bu tapu kayıtları ile ilgili bilgi almak 

için ülkemize başvuruda bulunmuşlardır.

Filistin meselesinin barışçıl, adil ve kalıcı bir 

şekilde çözülmesinin yegâne formülü konunun 

uluslararası hukuk ve mülkiyet hakkı bağlamında ele 

alınmasıdır. Böylelikle bölgedeki işgal, savaş ve gözyaşı 

bitecek ve mesele tüm taraflar için makul bir şekilde 

çözüme ulaşacaktır. Başta Türkiye olmak üzere bu 

mesele ile samimi olarak ilgilenen herkesin soruna 

duygusallık ve hamasetten öte bu çerçevede yaklaşması 

gerekmektedir.
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Ermeni Sorunu, uluslararası arenada Ermeniler ve 

onlara destek olan çevreler tarafından oluşturulan yapay 

bir sorun olup, kökeninde Anadolu topraklarının da bir 

kısmını içine alan bir Ermeni devleti kurma amacı yatar. 

Özellikle 19. yüzyılda yabancı devletlerin yoğun bir şekilde 

Osmanlı Ermenilerini kışkırtmaları ve bu şekilde Osmanlı 

Devleti’ni ve toplumunu parçalama girişimleri sorunun 

ortaya çıkışında etkili olmuştur.

1826-1828 İran-Rus, 1828-1829 Osmanlı-Rus ve 1877-1878 

Osmanlı-Rus (93 Harbi) savaşlarını Rusların kazanmasında 

Ermenilerin önemli katkıları olmuştur. 1828-1829 Osmanlı-

Rus Savaşı esnasında Doğubayazıt yöresinin Ruslar 

tarafından işgalinden hemen sonra Ermeniler, binden 

fazla Müslüman’ı katlederek ilk kitlesel kanı dökmüşlerdi. 

Osmanlı Devleti bu acı olayı savaş döneminde yaşanan bir 

yol kazası olarak algılamıştı. Bununla birlikte Ermenilerce 

kitlesel olarak Müslümanların katledilmesiyle birlikte 

Ermenilerin “milleti sadıka” vasıfları da sona ermişti. 

Böylece Müslümanlar ve Ermeniler arasına güvensizlik ve 

şüphe girmişti. 

1826-1828 İran-Rus savaşından sonra Güney 

Azerbaycan’dan 40.000, 1828-1829 Osmanlı-Rus 

savaşından sonra ise özellikle Kürt aşiretlerinin 

kendilerinden öç alacakları korkusuyla Türkiye’nin 

doğu vilayetlerinden 90.000 Ermeni Rusya’nın eline 

geçen Revan ve Dağlık Karabağ topraklarına göç 

etmişlerdi. Bu tarihlerden önce bahsi geçen bölgelerde 

% 80’in üzerinde Türk nüfus yaşarken, 1828-1829 

savaşları esnasında ve sonrasında bölgeye Ermenilerin 

yerleşmesiyle birlikte demografik yapı yavaş yavaş 

1915 Ermeni Tehcirine                                       
Nasıl Gelindi?

PROF. DR. SEYIT SERTÇELIK
AK Parti 24. Dönem Ankara Milletvekili 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
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değiştirilmeye ve adı geçen bölge Ermeniler için bir 

yurt haline getirilmeye çalışılır.

İran ve Osmanlı savaşlarında Rus ordusuna her 

türlü desteği veren ve Kafkasya’da kendilerine bir 

Ermeni devleti bahşedileceğini düşünen Ermeniler 

hayal kırıklığına uğrarlar. Bu dönemde Çarlık Rusyası, 

uyguladığı politikalarla Ermenileri sindirir. 1830-

1860 yıllarında Rusya’da ismi konulmamış bir Ermeni 

Sorunu yaşanır. Bu sırada Ermeni köylülerin silahlı 

direniş hareketleri ve isyanları başlar. Ermeni aydınları 

ise ülkeden sürülür ya da ayrılmak zorunda kalırlar. 

Çarlık Rusya'sı uyguladığı sert önlemlerle Ermenileri 

bastırmayı başarır.

Aynı dönemde 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat 

Fermanlarının getirdiği yeniliklerden istifade eden 

Ermeniler, yerli yersiz Osmanlı Devleti’ni batılı 

devletlere şikâyet ederler. Büyük güçler ise, Ermenileri 

bir araç olarak kullanarak Osmanlı Devleti üzerindeki 

siyasi ve ekonomik çıkarlarını kolayca elde ederler. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’nin 

doğu vilayetlerinde Kürt aşiretlerin bölgede yaşayanlara 

karşı saldırgan tutumları, zaman zaman Ermenilerin 

topraklarına el koyma, yağma vs. olayları olur. Ancak 

bu tür saldırgan davranışlar sadece Ermenilere karşı 

olmayıp Türk, hatta Kürt köylülere de yapılmaktaydı. 

Dolayısıyla bu tür olaylar Ermenilerin devlete karşı 

cephe almalarını gerektirecek derecede değildir. 

Özellikle 1789 Fransız İhtilalinden sonra Avrupa 

basınında Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklarla ilgili 

propaganda nitelikli yazılar yayımlanmaya başlar. 

Bu dönemde Ermenilerle ilgili propaganda-yayın 

faaliyetleri başlangıçta dini nitelikli olmakla birlikle 

ilerleyen süreçte bu yayınların siyasi nitelik kazandığı 

görülecektir. Keza Rusya’nın Osmanlı tebaası Balkan 

halklarını kışkırtması sonucu Yunanistan’ın 1830 

(Yunanlılara göre 1821) yılında Osmanlı Devleti’nden 

bağımsızlığını kazanması ve Balkanlar’daki diğer 

toplumların da ayrılıkçı kervana katılmaları Ermenileri 

cesaretlendirmiştir. 

Ermeni öğrenciler 1862 yılında Manchester’da 

bulunan “Old Fellows” adlı mason locasının bir şubesini 

İstanbul’da “Ayk i Orion” adıyla gizlice açarak örgütleşme 

sürecini başlattılar. Daha sonra Çukurova’da “Hayırsever 

Cemiyeti” ile “Özverililer Cemiyeti” kuruldu. 1866’da 

“Grand Orient de France”adlı locanın şubesi olarak 

İstanbul’da “Ser” (Sevgi) adlı ikinci bir mason locası 

açıldı. 1872 yılında Van’da “Kurtuluş İçin Birlik” kuruldu. 

Ardından “Araratlı”, “Doğu”, “Kilikya” adlı örgütler, 1880 

yılında““Ermeni Birlik Cemiyeti” adıyla tek bir çatı 

altında birleştiler. Aynı yıl Erzurum’da 
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“Silahlılar Cemiyeti” ile “Kadınlar Cemiyeti” ve 1881’de 

“Vatan Koruyucuları” kuruldu. 1882 yılında Van’da 

“Kara Haç Cemiyeti” kuruldu. İstanbul’da ise “Ermeni 

Vatanseverler Birliği” örgütlendi.

Yurt dışında ise 1881’de Moskovalı Ermeni 

öğrenciler tarafından “Vatanseverler Komitesi” kurulur. 

1885 yılında Marsilya’da “Armenakan” Komitesi, 1887 

yılında “Hınçak (Çan)” Komitesi, 1890 yılında Tiflis’te 

“Taşnaksutyun Komitesi ve 1908 yılında “Ramkavar” 

Komitesi kuruldu. Kısa bir süre sonra bu komiteler 

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladılar. Böylece 

Ermenileri Osmanlıya karşı harekete geçirecek askeri 

ve politik örgütler hazırdı. 

Diğer taraftan Türkiye’de faaliyet gösteren 

misyonerler ile yabancı okullardan mezun olan 

Ermeni gençlerin Anadolu’ya dağılarak Ermenilere 

milliyetçilik fikirlerini aşılamaları sonucu ülkede 

yavaş yavaş Ermeni ayrılıkçılığının temelleri atılır. 

1890’lı yıllara kadar Türkiye’de 5 Amerikan Kolejinin 

yanı sıra “high school” adı verilen orta dereceli 80 

misyoner okulu bulunmaktaydı. İngiliz Yüzbaşı Charles 

Boswell Norman, Ermenilere yönelik olarak yapılan 

propaganda faaliyetlerine ilişkin şunları yazmıştı: “…

Avrupalı kılığında Avrupa’dan gelen ajanlar ülkeyi bir 

ucundan öbür ucuna kadar dolaşıp isyan fikirlerini 

yaydı, üye kaydetti ve para topladı. 1893’ün sonuna 

kadar bütün şehirlerin ve hemen hemen bütün 

köylerin birer komitesi olmuştu…”

Ermeni ayrılıkçılığının oluşumunda basın ve 

edebiyat alanındaki yayınların da büyük katkısı olur. 

Forts dergisi Ermenilerin haklarını savunmaları için 

silaha sarılmalarını öneriyordu. 19. yüzyılın ikinci 

yarısında Rusya’da yaşayan Ermeni romancıları 

eserlerinde, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin günlük 

yaşantılarını işlemeye başlamaları da bu süreci 

hızlandırır. 

Ermeni yayıncı ve şarkiyatçı S. Nazaryan 

Ermenilerin kurtuluşunun siyasi örgütlenmeye 

bağlı olduğunu ve bu sayede bağımsız bir devlete 

kavuşabileceklerini öngörüyordu. Raffi (Akop Melik 

Akopyan) ise, eserlerinde Ermenileri Osmanlı 

rejiminden ve Kürt saldırılarından kurtaracak genç 

Ermeni kahramanlar yaratır. (Romanları: “Kaytser 

(Kıvılcımlar)”, “Celaleddin” ve “Hent (Tuhaf Adam)”. 

Yazılarında Osmanlı Devleti’ni eleştiren, Ermeni 

din adamlarını Türk sempatizanlığı ile suçlayan 

Vrtanes Papazyan ise, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin 

yaşantılarını oldukça karamsar tablolarla hikâye eder. 

Kapitalist sistem ve özel mülkiyete karşıtlığı yanında, 

hiçbir kimsenin bir başkasına bağımlı olmaması 

gerektiğini savunan Gazaros Agayan’ın görüşleri, 

Ermeniler arasında ihtilalci fikirlerin yayılmasında 

etken olur. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta 

Raffi, Grigoriy Artsruni, Vrtanes Papazyan, Rafael 

Patkanyants ve Iosif Şişmanyants (Dzerents) gibi 

yazarların kaleme aldıkları eserler, özellikle Ermeni 

gençleri üzerinde millî bilincin yaratılmasında ve 

“ulusal bağımsızlık” fikrinin oluşmasında etkili olurlar. 

Bu yazarlar, özellikle Osmanlı Ermenilerini hedef 

seçerler. Ermeni aydınlarının basın ve edebiyat 

alanlarında hem Rusya hem de Osmanlı Devleti’nde 

yapmış oldukları faaliyetler, özellikle Türkiye’de 

yaşayan Ermeniler arasında bir ulus bilinci yaratmaya 

yönelik olmuştur. 
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19. yüzyılda, Avrupalılar tarafından Osmanlı 

Devleti’nde yaşayan Ermenilerin, Müslüman 

boyunduruğundan kurtarılması fikri aşılanmaya 

çalışılır. Bu dönemde Ermeniler, “şimdiye kadar 

kullanılan silahların etki bakımından en kapsamlı ve 

yok edici olanı” propagandanın etkisini görerek, “kâğıt 

mermilerin” hedeflerine ulaşmak için kurşunlar kadar 

etkili olduğunun farkına vardılar. 

Ermenilerin, Türkiye ve Kafkasya’da yürüttükleri 

faaliyetler ile Avrupa’da başlatmış oldukları yoğun 

propagandalar sonuç verir. 1878 Yeşilköy Antlaşması 

(16. madde) ve Berlin Antlaşması Ermenilere ilişkin 

olarak 61. maddeyi kabul eder. Buna göre Ermenilerin 

yaşadıkları vilayetlerde zaman kaybedilmeden 

reformlar yapılması ve Ermenilerin Kürt ve Çerkezlere 

karşı güvenliklerinin sağlanması öngörülüyordu.

Berlin Kongresi’nden sonra Ermeniler, propaganda 

çalışmalarına daha da hız verip, sürekli olarak Batılı 

devletlerin Osmanlı Devleti’ne baskı yapması için 

girişimlerde bulunurlar. Bu dönemde Avrupa’da 

Ermenilerin en sıcak ilgi gördüğü ülke İngiltere oldu. 

Gladstone hükümeti, Londra’da küskün Ermenileri 

toplayıp, İngiltere’nin kendilerine destek vereceğini 

vaat etti.  İngiliz diplomasisinin teşvikiyle Ermeni 

çevrelerinde ilk kez “bağımsız Ermenistan” fikri ortaya 

atılır. 

Bunun üzerine Londra’da “İngiliz-Ermeni Birliği 

(Sekreteri İngiltere Dışişleri Bakanı Edward Grey) 

adında bir cemiyet kuruldu. Bu dönemde, Londra’da 

eğitilen Ermeniler, Anadolu’da yürütecekleri 

faaliyetlerin merkezi olarak Merzifon’u seçtiler. 

Buradaki Amerikan kolejinden mezun olan Ermeniler 

arasında milliyetçilik ve bağımsızlık fikirlerini yayacak 

birçok propagandacı çıktı. Böylelikle Ermeniler, 

amaçlarına ulaşabilmek için 1890’lı yılların başında 

Anadolu’da yaşadıkları hemen hemen her büyük 

yerleşim merkezinde Hınçak, Taşnaksutyun ve 

Armeniya (Armenakan) adlı Ermeni komitelerinin 

öncülüğünü yaptıkları ve ayrılıkçı fikirlerini 

propaganda yolu ile halk arasında yaymaya ve 

yaşanacak kanlı olaylara karşı halkı hazırlamaya 

başladılar.

Batılı devletler ise, Ermenilerin belirlenen hedefe 

ulaşmaları için Türkiye’de isyan çıkarılmasının 

gerekli olduğunun halkın arasında yayılması şeklinde 

yönlendirmelerde bulunulmaktaydı. Ermeni 

propagandacılar “sadece kan dökmek gerekiyor ve 

Ermeniler Avrupa’nın yardımı sayesinde istedikleri 

her şeyi alacaklar”, diyerek akıl dışı bir propagandaya 

başlamışlardı.

Böylece Musa Bey Olayı, Erzurum Olayı (20 Haziran 

1890), Kumkapı Gösterisi (15 Temmuz 1890), Merzifon 

ve Yozgat Olayları, Sasun İsyanı (1894), Babıâli Gösterisi 

(1895), Zeytun İsyanı (1895), Van İsyanı (1896), Osmanlı 

Bankası Baskını (1896), Muş Olayları ve 2. Sasun İsyanı, 

II.Abdülhamid’e yapılan bombalı saldırı girişimi (1905), 

Erzurum (1906) ve Bitlis İsyanları (1907) ile Adana 

Olayları (1909) sonucunda Anadolu’da Ermeniler 

tarafından binlerce masum insanın kanı akıtılır. Keza 

Ermeni komitelerinin faaliyetleri sonucunda 1892-

1896 yılları arasında Ankara, Sivas, Yozgat, Kayseri’de 

kargaşalıklar yaşandı.

Anadolu’da Ermenilerin çıkardığı isyanları 

değerlendiren Rus askerî makamları, Ermeni 

liderlerinin farkında olmadan Batı diplomasisinin 

kurbanı olduklarını vurgularlar. Ermeniler ise, Batı 

diplomasisinin dikkatini çekecek tek araç olarak 

isyanı görmekteydiler. Dönemin Ermeni Sorunu 

uzmanlarından İngiliz Amirali J. E. Commerell ise, 

“1890’lı yıllarda Ermenilerin hiçbir sıkıntılarının 

olmadığını, şayet Batılı propagandacı ve entrikacılar, 

onları rahat bırakmış olsalardı, Ermenilerin sakin ve 

mutlu bir şekilde yaşamaya devam edeceklerini” ifade 

etmiştir.

Rus Generali Mayevskiy 1895-1897 yılları arasında 

Van, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır ve Musul vilayetlerinde  
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ERMENİ PROPAGANDACILAR 
“SADECE KAN DÖKMEK GEREKİYOR 

VE ERMENİLER AVRUPA’NIN YARDIMI 
SAYESİNDE İSTEDİKLERİ HER ŞEYİ 

ALACAKLAR”, DİYEREK AKIL DIŞI BİR 
PROPAGANDAYA BAŞLAMIŞLARDI.

Ermenilerin gerçekleştirdikleri anlatılması zor olaylara 

şahit olduğunu, “Kan dökmek gerekiyor! Ve Ermeniler 

istedikleri her şeyi elde edecekler” cümlesini defalarca 

kendilerinden duyduğunu belirtir. 

Batılı devletlerin Ermeniler üzerindeki oyunlarının 

Anadolu’da yankı bulmaya başladığını gören Ruslar 

da Berlin Antlaşması’ndan sonra gözünü Osmanlı 

Devleti’nin doğu vilayetlerine dikerek Ermenileri 

himaye etmeye başlarlar. İngiltere gibi, Rusya da Berlin 

Antlaşması’na dayanarak, başta doğu vilayetleri ve 

İstanbul olmak üzere Türkiye’de görev yapmak için 

askerî konsoloslar gönderir. 

Özellikle Birinci Dünya Savaşı arifesinde Rusya, 

Osmanlı Devleti’ne karşı Ermeni kartını kullanmak 

için çok yoğun girişimlerde bulunur. Nihayet Rusya’nın 

baskıları sonucunda Osmanlı Devleti, 26 Ocak (8 Şubat) 

1914 tarihinde Türkiye’deki altı vilayette Ermenilere 

yönelik olarak ıslahat yapmayı ve buralarda görev 

yapmak için iki yabancı müfettişin atanmasını 

kabul etmek zorunda kalır. Varılan anlaşmaya göre, 

Ermenilerin yaşadıkları vilayetler  Erzurum, Trabzon ve 

Sivas ile Van, Bitlis, Harput ve Diyarbekir olmak üzere 

iki idarî bölgeye ayrılacaktı. 

İki bölgenin başına seçilecek olan müfettişleri 

D İ P L O M A S İ

Bu sürecin en büyük kaybedeni ise Ermeniler 
olmuştur. Onlar onlarca yıl boyunca yaptıkları 
askeri ve politik hazırlıkların semeresini 
göreceklerini ve bağımsız bir devlete 
kavuşacaklarını hayal etmekteydiler.

büyük devletler önerecek, Osmanlı Devleti de bir 

nota ile kimin atandığını açıklayacak, müfettişler 

kendi bölgelerindeki idare, adliye, polis ve jandarmayı 

denetleyecek; toprak anlaşmazlıkları müfettişlerin 

denetiminde çözülecek, herkes devlet dairelerinde ve 

mahkemelerde kendi dilini kullanabilecek, mahkeme 

hükümleri Türkçe olacak gibi hükümler getiriyordu. 

Bahsi geçen vilayetlerde görev yapacak müfettişler 

belirlenmesine rağmen Birinci Dünya Savaşının 

başlaması üzerine Osmanlı Devleti bu anlaşmayı 

uygulamaya koymadı. Ancak Ermeni ileri gelenleri, 

hasta adam olarak nitelenen Osmanlı Devleti’nin tarih 

sahnesinden silineceği ve Anadolu’da hayal ettikleri 

Ermeni devletinin kurulacağı anın geldiğini düşünerek 

harekete geçeceklerdi.

Sonuç olarak Birinci Dünya Savaşına gelindiğinde 

durum bu vaziyettedir. Bu süreçte başta İngiltere, 

Çarlık Rusyası ve Fransa olmak üzere sömürgeci 

güçler, Osmanlı Devleti topraklarında kendi çıkarlarını 

gerçekleştirebilmek için Ermenileri bir araç olarak 

kullanırlarken, Ermeniler ise söz konusu devletlerin 

destekleriyle Türkiye’de durumlarını güçlendirmeye 

çalışmışlardı. İngiltere, Rusya’ya karşı Osmanlı 

Devleti’ne verdiği destek karşılığında Kıbrıs’ı ele 

geçirmiş ve birkaç yıl sonra da Mısır’ı işgal ederek 

Süveyş Kanalı üzerindeki hâkimiyetini pekiştirmişti.

Çarlık Rusyası ise Ermenilerin hamiliğine soyunmak 

suretiyle, ülke içinde Osmanlı Devleti’ni sıkıştırarak 

zayıflamasına yol açmış, bir yandan da Kafkasya’da 

kendi topraklarındaki Ermenilerin kendisine karşı 

cephe almasını engellemeye çalışmıştır.

Bu sürecin en büyük kaybedeni ise Ermeniler 

olmuştur. Onlar onlarca yıl boyunca yaptıkları askeri 

ve politik hazırlıkların semeresini göreceklerini 

ve bağımsız bir devlete kavuşacaklarını hayal 

etmekteydiler. Bu onları öylesine büyüleyen bir hayaldi 

ki kendisine ihanet ettikleri devletin bu oyunun 

önüne geçmek ve hatta masum Ermenilerin dahi 

zarar görmesini engelleyecek bir tedbiri yani 1915 

Tehcir Kararını uygulamak durumunda kalacağını 

öngöremediler. 1915 yılında savaşın tam ortasında 

yaşananları işte bu açıdan değerlendirmek objektif 

tarihçiliğin ve devlet adamlığının bir gereğidir.
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Türk kültür ve medeniyeti, “eski dünyanın” geniş 
bir bölümünü kapsayan coğrafi alanda ve tarihsel 
derinlikte şekillenmiştir. Bu süreçte yerleşik yaşam 
tarzlarının yanı sıra atlı-göçebe kültür olarak 
tanımlanan “bozkır kültürü” (Kafesoğlu, 1997: 
205) de Türklerin ürettikleri değerler sisteminin 
şekillenmesinde etkili olmuştur. Kendi kültür ve 
medeniyetini üreten bu yaşam tarzı içerisindeki 
hareketli yapı, öteki toplumlarla temas etmeyi 
ve etkileşimi kolaylaştırmıştır. Bu genel çerçeve 
içerisinde Türk kültür ve medeniyet tarihi “İslâm 
öncesi dönem”, “İslâmî dönem” ve Batılılaşmanın 
kastedildiği “modern dönem” (Günay, 1992: 2-3) 
olarak üç devreye ayrılmaktadır. Söz konusu geçiş 
süreçlerinde Türk tarihinde önemli sosyo-ekonomik, 
kültürel ve siyasal değişmelerin de yaşandığı görülür. 
Bu bağlamda 19. yüzyıl dünyada imparatorlukların 
dağıldığı, yönetim sistemlerinin değiştiği bir yüzyıl 
olarak anılırken Osmanlı Devleti’nde de yenileşme 
hareketlerinin en yoğun yaşandığı dönemdir. Batı 
modernizmiyle çok boyutlu olarak yüz yüze gelinen 
19. asırda Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürmek 
adına bürokratik şahıslar ve aydın kesim tarafından 
çeşitli arayışların olduğu görülür. Bu dönemde devlet 
politikasına dönüşen “Osmanlıcılık”, “İslamcılık” 
ve “Türkçülük” (Akçura, 1976: 19) fikir akımları 
yukarıda zikredilen arayışların bir sonucudur. Bu 
şartlar içerisinde İsmail Bey Gaspıralı, “Türk birliği 
idealini gerçekleştirebilmek için, işe öncelikle eğitim 
alanında yenilikler getirerek başlamak isteyen” 
(Yaman, 2015: 59) bir aydın olarak ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Batı karşısında geri kalma 
refleksiyle giriştiği hızlı yenileşme hareketleri 

içerisinde eğitim, dil ve kültür alanındaki çabalar 
önemli bir yer işgal etmiştir. Bu süreçte, Osmanlı 
sınırlarının yanı sıra Türk Dünyası’nın farklı 
yerlerindeki aydınlar da önemli rol oynamış ve 
Türklüğün kaderini şekillendirecek eğitim-kültür ve 
sanat alanlarında arayışta olmuşlardır. İsmail Bey 
Gaspıralı bu aydınlar arasında önde gelenlerden 
birisidir. Gaspıralı, Türklüğün tarihsel olarak 
şekillendiği önemli coğrafyalardan birisi olan 
Kırımlıdır. Tarihin her döneminde coğrafya, iklim 
ve verimlilik bakımından dikkat çeken Kırım siyasi 
açıdan da hareketli bir bölge olmuştur. “Yaklaşık 
1500 yıl boyunca Türk yurdu olan bu topraklar, son 
iki yüzyılda akıllara durgunluk verecek bir tehcir 
vahşetine rağmen "bizim diyar" olmak özelliğini 
kaybetmemiştir” (Ekinci, 1997: 7).

İsmail Bey Gaspıralı Türk dünyasının 19. 
yüzyıldaki temel meselesinin eğitim olması 
gerektiğinin farkına varmış ve bu alana 
yoğunlaşmıştır. Tarih bilinci yüksek bir aydın 
olan Gaspıralı, Türk tarihinin kültür ve medeniyet 
açısından en verimli çağlarından haberdardır. 
Buradan aldığı ilhamla onu; “Türklerini kaplamış 
olan karanlığın, cehaletin üstüne meşale tutan 
bir kültür devrimcisi” (Tahirli, 2014: 10) olarak 
tanımlamak yerinde bir tespit olacaktır. 

Günümüz perspektifinden bakıldığında 
Gaspıralı’nın düşüncelerinin iki yüz yıl öncesindeki 
toplumları ve insanları uyandırmaya yönelik 
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak onun Türk 
dünyasının meselelerine yaklaşımları, bugünün 
şartlarına ve iklimine de ışık tutar niteliktedir. Bir 
milleti ve bütün Müslümanları uyandırmaya çalışan 
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aydın olarak yaşayan Gaspıralı, 
sadece kendi coğrafyasında değil; 
Türklerin ve Müslümanların 
yaşadığı her yerde fikirleriyle 
etkili olmuştur. Bugün de içinden 
geçilen sürece benzer şekilde 
19-20. yüzyıl aralığı Kırım’dan 
Yemen’e kadar olan coğrafi hat 
üzerinde büyük acıların yaşandığı 
bir alandır. Bu söz konusu 
durum karşısında Gaspıralı, 
mazlum milletlerin ve Müslümanların sesi hâline 
gelmiş; bütün birikimlerini, milletini ve mazlum 
Müslümanları aydınlatmaya hasretmiştir. “Gaspıralı 
İsmail Bey'in hayatını adadığı bütün faaliyetlerin 
amacı ne olabilirdi? Niçin kendini riske atarak bir 
ömür boyu vatan-millet işleriyle meşgul olmuştu?” 
sorusuna verilecek cevap, “onun son derece idealist 
ve ileri görüşlü bir aydın” (Yaman, 2015: 59) olmasıdır. 
Yukarıda da ifade edildiği üzere, 21. yüzyılda da 
Türk dünyasının problemleri ve sosyo-ekonomik 
çalkantıları karşısında Gaspıralı’nın öngörüsü ve 
eğitim faaliyetleri geçerliliğini korumaktadır. 

İsmail Bey Gaspıralı gerçek anlamda 
aydınlanmanın “eğitim” bilincinden geçtiğinin 
farkındaydı. Çok sabırlı ve bilinçli bir entelektüel 
olarak “Türk” ve “Müslüman” dünyasının önemli 
liderleri tarafından kabul edilmiştir. Gaspıralı’nın bu 
vasıfları kazanmasında gösterdiği büyük çabaların 
etkisi vardır. İsmail Bey Gaspıralı, Bahçesaray’dan 
başlayarak “usûl-i cedîd” okullarını açmıştır. Bu 
okullar, Rusya’daki Müslüman Türkler arasında 
itibar görmüştür. Bu okullarda döneminin 
modern eğitimi-öğretimi sistematik bir şekilde 

yürütülmüştür. Böylece Gaspıralı, 
çabalarıyla ilk Türk ve Müslüman 
aydınlanmasını gerçekleştiren 
isimlerden birisi olarak anılmıştır. 
Büyük Türk aydını İsmail Bey 
Gaspıralı’yı anlamak adına 
onun yetiştiği çevre ve şartları 
bilmek gerekir. “Mustafa Ağa ile 
Fatma Sultan Hanım'ın ilk oğlu 
olan İsmail Gaspıralı, 1851’de, 
Kırım'ın Bahçesaray şehrine iki 

saatlik mesafede bulunan Avcıköy’de doğmuştur. 
Gaspıra, İsmail Bey'in babasının doğduğu yerin 
adıdır. İsmail Bey, hemen hemen hayatı boyunca, 
babasının doğduğu köye izafeten Gaspıralı adıyla 
tanınmıştır.”  (Ekinci, 1997: 9). Babası Mustafa Alioğlu 
Gasprinskiy ve annesi Fatma Hanım eksenindeki 
ailesiyle bir yandan Çarlık Rusyası’nın etkisini diğer 
yandan köklü Müslüman geleneklerini yaşayarak 
büyümüştür. Mehmet Saray (1987: 1), Gaspıralı’nın 
çocukluğuna dair şu bilgileri verir:

Mustafa Ağa 1884 Sivastopol (Akyar) muharebesi 
esnasında ailesi ile beraber Bahçesaray’a yerleşmek 
mecburiyetinde kalınca küçük İsmail de Bahçesaraylı 
olmuş ve hayatının ilk on senesini Kırım’ın bu şirin 
merkezinde geçirmiştir. Kırım Türklerinin mühim 
kültür merkezlerinden biri olan Bahçesaray’ın, İsmail 
Bey’in ruhunda derin izler bıraktığı kabul edilir. 
Zira, çocukluğunun en güzel günleri Türk destan 
kahramanlarının menkıbelerini dinleyerek ve arzu 
ettiği hususları yaparak burada geçirmiştir. Ayrıca, 
kendisinin de bilâhare minnetle yâd ettiği gibi, dürüst 
ve vatanperver bir insan olan ilk mektep hocası Hacı 
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İsmail Efendi’den aldığı feyz onun öğrenmek aşkıyla 
çarpan kalbinde ve dimağında unutamadığı güzel 
hâdiselerden biri olmuştur.  

Mahalli bir Müslüman mektebinde başladığı 
eğitimini erkek lisesi ve Moskova’daki askeri okulda 
sürdüren Gaspıralı’nın, bu yıllarda, Rus coğrafyasında 
Türkleri, bir ideal etrafında birleştirmek düşüncesi 
zihnine yerleşmiştir. 

İşte Gaspıralı İsmail’in dünyadaki bütün Türkleri 
kendisine hayran bırakan faaliyetleri burada başlar. 
Asker ve eğitimci kimliğiyle Bahçesaray’da öğretmenlik 
yapan Gaspıralı, hayatının hiçbir döneminde felsefi 
ve edebî birikimini oluşturan eserleri okumayı ihmal 
etmez. 21 yaşındayken Paris’e giden Gaspıralı, Babalar 
ve Oğullar yazarı Ivan Turgenyev’in asistanlığını 
yapar. İki yıl sonra çocukluğundan beri yüreğinin 
ateşi olan İstanbul’a gelir (1876), yaklaşık dört yıl kalır. 
Oturma iznini alamayınca Kırım’a dönen Gaspıralı’nın 
İstanbul’da bulunduğu yıllarda Namık Kemal ve Ahmed 
Mithat Efendi ile tanıştığı ve onların düşüncelerinden 
etkilendiği bilinmektedir. 

Kırım’da, bir dönem belediye başkanlığı görevini 
sürdüren İsmail Bey Gaspıralı, Türkleri ve bütün 
Müslümanları uyandırmak için harekete geçer: Matbaa 
kurar, gazeteciliğe başlar. 1883’te Bahçesaray’da 
Tercüman adıyla önce haftada bir gün, peşinden iki gün 
ve 1912’den sonra günlük yayımlanan gazetesini, deyim 
yerindeyse tek başına çıkarır. 

İsmail Bey Gaspıralı bir eğitim reformistidir. 
Toplumsal bilincin ancak iyi bir eğitim sisteminin 
yerleştirilmesi ile mümkün olabileceğinin farkındadır. 
Ancak işi o kadar da kolay değildir. Bu gaye çevresinde 
öğretmen yetiştirmeden, eğitim programlarının 
hazırlanmasına, ders kitapları içeriklerinin 
bilinçli oluşturulmasından eğitim materyallerinin 
sağlanmasına kadar problemlerin çözümü ile ilgilenir. 
Önce, Türkçe okuma yazma seferberliği ile Bahçesaray 
çevresinden başlar. Sonra bütün Rusya’daki Türk-
Müslüman mekteplerine kadar gidecek bir eğitim 
reformuna girişir. “Rusya Müslümanları arasında eski 
usul eğitim ve mekteplerle ilgili en derli toplu bilgiyi 
İsmail Gaspıralı, “Mektepteki Usûl-i Cedit Nedir” adlı 
küçük risalesinde vermektedir. Gaspıralı, mekteplerden 
ilk olarak beklenenin okuyup yazmanın öğretilmesi, 
dinî bilgilerin doğru verilmesi ve hesap ilminin 
öğretilmesi olduğunu ifade eder” (Özkaya, 2013: 51). 
Bu doğrultuda Rusya’da Müslümanların yaşadığı her 
bölgeye gitmiş ve “usûl-i cedîd”i tanıtmaya çalışmıştır. 
Tüm bu gelişmeler olurken Tercüman Gazetesi de hem 
yayın organı hem de anlattıklarının inandırıcı bir delili 
oluyordu. Türk bölgelerinde bir taraftan Tercüman 
gazetesiyle bir taraftan da “usûl-i cedîd” okulları 

ile Gaspıralı’yı destekleyen, O’nun peşinden giden 
aydınların sayısı artmaktaydı. 

1917 Ekim hareketine kadar Rusya’da bu 
çerçevede yetişen kadrolar “Cedîdciler” olarak 
tanımlanır. “İdilboyu Tatarları’ndan Hüseyinovlar, 
Apanaylar, Akçuralar gibi zengin tüccarların, Tağızade 
gibi Kafkasyalı Müslüman petrol milyonerlerinin 
kazanılması usûl-i cedîd mekteplerinin hızla 
yayılmasında büyük rol oynamıştır. Bunların açtığı ve 
maddî bakımdan desteklediği mekteplerle usûl-i cedîd 
bilhassa İdilboyu’nda, Kafkasya ve Kırım’da köylere 
kadar yayıldı. 1895’te bütün Rusya İmparatorluğu 
içindeki usûl-i cedîd mekteplerinin sayısı 100’ü 
geçerken 1914 yılında bu sayı yaklaşık olarak 5000’i 
bulmuştu” (Kırımlı, 1996: 392). 

Gaspıralı’nın Çarlık Rusyası’nda gösterdiği bu 
başarı, Osmanlı topraklarında da büyük yankı bulur. 
Meşrutiyet döneminin aydınları Gaspıralı’yı örnek 
almışlardır, Rusya’daki bu gelişmeyi bütün İslam 
dünyasına şâmil etmeyi amaçlamışlardır. Mehmet 
Akif ’in de Gaspıralı İsmail’in etkisinde kaldığı ve 
“Süleymaniye Kürsüsünde” adlı eserini bu çerçevede 
oluşturduğu bilinmektedir. 

İsmail Bey Gaspıralı, “dilde, fikirde, işte birlik" şiarı ile 
tüm dünyaya yayılmış Türk milletini birleşmeye çağırır. 
Bu nedenle Tercüman gazetesinde, bütün dünya 
Türklüğünün anlayabileceği ortak edebî dil geliştirme 
gayretine girişir. Zira Rusya Müslümanları ile Anadolu 
Türklerinin dil birliklerinin oluşmasıyla muhteşem 
bir güç oluşturabilecekleri düşüncesindedir. Bunu 
ekonomi ve fikir birliğiyle şekillendirmek geleceği iyi 
okuyan bir aydının varlığını ortaya koymuştur. 

İsmail Bey Gaspıralı’nın üzerinde durduğu önemli 
konulardan birisi de kız çocuklarının okutulmasıdır. 
Kız çocuklarının sosyal hayatın içerisinde yer 
alması, Rusya’daki Müslümanların en önemli 
meselelerindendir. Bu çerçevede Müslüman Türk 
kızlarının eğitimi için ilk usûl-i cedîd kız mektebini, 
Bahçesaray’da kardeşi Pembe Hanım Bolatukova’ya 
1893’te açtırmıştır. “Kız mekteplerinin açılmaya 
başlaması ve halkın bunu kabul ederek cedîdcileri 
desteklemeleri sonucu kız çocuklarının eğitimi 
ve başarılarından da gazete sütunlarında yer yer 
bahsedilmiştir. Okumaya devam ederek doktor olanlar, 
gazetelerde yazı yazmaya başlayan kadınlar, kızlarını 
okula göndermeleri için Müslüman halka örnek olarak 
gösterilmiştir. Bütün bu faaliyetler Gaspıralı’nın kızı 
olan Şefika Gaspıralı’nın 20. yüzyılın başlarında ön ayak 
olduğu Rusya’daki kadın hareketinin de temelini de 
hazırlamıştır” (Özkaya, 2013: 68).

İsmail Bey Gaspıralı, yaşadığı coğrafyanın etkisiyle, 
eğitimin ana dilin öğretilmesini öncelemesi gerektiği 
düşüncesindedir. Hazırladığı programda Türkçe 
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okuma-yazma öğretiminin peşinden temel aritmetik, 
hat (eski harflerle güzel yazı yazma becerisi), Kur’an-ı 
Kerim kıraatı ve İslam’ın temel esasları bulunmaktadır. 
Ayrıca programda coğrafya, Türk ve İslam tarihi, 
tabiat bilgisi gibi dersler yer almaktadır. Usûl-i Cedîd 
okullarında bu dersler için kitap bulunmadığından, 
ders kitaplarının yazım işini de “Hâce-i Sıbyan” adıyla 
bizzat İsmail Bey Gaspıralı gerçekleştirir.  

Gaspıralı İsmail Bey, kadınların okutulması 
seferberliğinden sonra 1905’te Bahçesaray’da 
yayımladığı Âlem-i Nisvân dergisi ile Rusya Türklerinin 
ilk kadın dergisini kızı Şefika Gaspıralı’nın idaresinde 
çıkarmıştır. Ayrıca ilk çocuk dergisi Âlem-i Sıbyan da 
1906’da Tercüman’ın eki olarak yayımlanmıştır. Bu 
yayın faaliyetleri, İsmail Bey’in, düşüncelerini pratiğe 
dökmek ve bütün Türk dünyasını aydınlatmak amacını, 
ne kadar bilinçli gerçekleştirmeye gayret ettiğini de 
ortaya koymaktadır. 

Gaspıralı Çarlık Rusyası’nın Müslümanlar 
üzerindeki baskısını artırması sonucunda hem 
baskıdan kurtulmak hem de İslam dünyasını 
uyandırmak amacıyla 1907-1908 yıllarında Mısır’a 
gitmiştir. Orada en-Neḥda ismiyle Arapça bir gazete 
çıkaran Gaspıralı, Kahire’de İslam Kongresini 
gerçekleştirmek amacını taşır. II. Meşrutiyet’in 
ilanından sonra Sırat-ı Müstakim dergisinin de 
Gaspıralı’nın fikirlerini benimsemesi dolayısıyla 
kongreyi İstanbul’a alma fikri gelişir. Bir türlü 
gerçekleştirilemeyen bu düşünce 1912’de Hindistan 
Bombay’a kadar uzanır. İsmail Bey, “usûl-i cedîd” 
idealini gerçekleştirmek, daha doğrusu bütün İslam 
dünyasına yayabilmek üzere Bombay’a gitmiştir. Bütün 
bu çabalar, yoğun seyahatler Gaspıralı’nın sağlığını 
erken yaşta bozdu ve 63 yaşında 24 Eylül 1914’te 
Bahçesaray’da vefat etti. 

Modern eğitim sistemi ile eğitilen Müslüman 
çocukların ileride dünyada ezilmeyecek güçlü nesiller 
hâline gelebileceği iddiasında olan Gaspıralı’nın 
yuvarladığı kartopu bir çığ olarak bütün İslam 
dünyasına yayılabildi.

19. yüzyılda yetişen ve bugünkü Türk fikir hayatının 
da şekillenmesinde çok önemli etkileri olan İsmail Bey 
Gaspıralı, “ortak geçmişten ortak geleceğe” (Ersoy, 2021: 
106-112) şiarını benimsemiş bir aydındır. Bu yoldaki 
çabaları içerisinde en başarılı olduğu husus “eğitim 
meselesi” (Devlet, 1988: 59) olmuştur. Türk dünyasının 
farklı bölgelerindeki aydın ve devlet adamlarıyla 
olan kişisel yazışmalarında da Gaspıralı’nın eğitim 
konusundaki ideal ve çabalarını görmek mümkündür 
(Arıkan, 2006). Kısacası İsmail Bey Gaspıralı’nın, Türk 
kültürünün tarihin her zorlu döneminde yetiştirdiği 
yol gösterici ufuk çizgilerinden birisi olduğu tespitini 
yapmak yerinde olacaktır.
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Son yı l larda özel l ikle  Avrupa ülkelerinde 

Türkiye’ye karşı  gel i şen bakı ş  aç ı s ı  Mü slüman 

karşıt l ığ ı  ekseninde gel i şmi ş ,  mil l iyetçi 

akımların da etki s iyle  adet a Türkiye 

karşıt l ığ ına dönü şmü ş durumda.

Mü slüman karşıt l ığ ı  ekseninde gel i şen bu 

süreç te zaman zaman kaynağı  ve merkezi 

bi l inmeyen ş iddet  olaylarına da sebebiyet 

vermekte,  bu karşıt l ıkt an en büyük zararı 

gören ülke de Türkiye olmakt adır.

Her ne kadar Türkiye karşıt l ığ ı  ana eksen 

olarak Mü slüman karşıt l ığ ı  temeline otursa 

da,  Türkiye’nin yaşadığımız bölgede etkin 

rol  a lması ,  özel l ikle  D oğu Akdeniz ,  Libya, 

Suriye ve Azerbayc an’daki  başat  rol  tutumu 

bu olumsuz algı  iç in bir  propaganda kaynağı 

olmakt adır. 

Türkiye’nin hakl ı  tezlerini  yeteri  düzeyde 

anlat amaması ,  mevcut  i let i ş im araçlarını 

yeterl i  düzeyde ya da hiç  kul lanamaması 

bu olumsuz propagandanın her yerde etki l i 

olmasına neden oluyor.

YENİ STRATE Jİ OLUŞTURULMALI
Peki ,  ne yapmalı  ya da nası l  yapmalı  da 

bu propaganda mekanizmalarına karşı  etkin 

olunmalı?

Bunun iç in öncel ikle  ülkemizin yur t 

dı ş ındaki  söylem üretecek imkânlarının 

te spit i  gerekmektedir.  Akabinde te spit  edi len 

bu mekanizmaların etkin kul lanımı iç in bir 

stratej i  olu şturulması  e lzemdir.

Sonrasında bu mevcut  mekanizmalara 

hangi  aparat ların eklenme sinin gerektiği  te spit 

edi l ip  hayat a geçir i lmel idir.

Bi l indiği  g ibi  devlet imizin i let i ş im alanında 

eksiklerini  g idermek ve koordine etmek 

iç in kurulan T.C .  Cumhurbaşkanl ığı  İ let i ş im 

B aşkanl ığı ,  ülkemizin en yeni  kurumları 

arasında yer  almakt adır.

B aşkanl ığın hedefleri  arasında ulu slararası 

kamuoyunda olumlu ve gerçekçi  bir  Türkiye 

algı s ının yerle şme sini  sağlamak iç in etkin 

bir  kamu diplomasi s i  stratej i s i  olu şturmak , 

yürütmek ve koordinasyonu sağlamak i lk 

s ırada yer  al ıyor.

Türkiye’nin Yurtdışındaki 
Algısı Nasıl Değiştirilebilir?

ŞERAFETTIN KARADEMIR
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı 

İş Adamları Konseyi Başkanı

Öncelikle ülkemizin yurt dışındaki söylem üretecek imkânlarının tespiti gerekmektedir. Akabinde 
tespit edilen bu mekanizmaların etkin kullanımı için bir strateji oluşturulması elzem.
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 Ulu slararası  kamuoyunda etki  uyandırac ak 

konferans,  forum, ç al ı şt ay,  panel ,  e ğit im 

programları ,  vb.  etkinl ikler  düzenlenme si , 

ulu slararası  i şbirl iğ i  olanaklarının 

de ğerlendir i lme si ,  ulu slararası  nitel ikteki 

etkinl iklere kat ı l ım sağlanması  kurumun 

başl ıc a eylem planları  arasında yer  al ıyor.

PERSONEL YETERLİ DEĞİL
B elir t i len amaç ve hedeflerin ulu slararası 

planda gerçekle şt ir i lme si  iç in hangi  araçların 

kul lanı ldığına bakı ldığında kuruma doğrudan 

bağl ı  kurulu ş/kurulu şlar  olarak sadece TRT 

olduğu gözüküyor.  B ağlantı l ı  kurulu şlar 

arasında i se  Anadolu Ajansı  ve B asın İ lan 

Kurumu olduğu or t aya ç ıkıyor.

Kurumun personel  stratej i  ve yaş 

dağı l ımına bakı ldığında 40 ü stü or t alamaya 

sahip olduğu görülmektedir. 

İ let i ş im araçlarının digit al 

bir  mec rada yoğunlaşt ığı  bu 

dönemde uygulanan personel 

s i stematiğinin yeterl i  olmadığı 

sonucuna varı labi l ir. 

Bir  diğer  hu su s İ let i ş im 

B aşkanl ığı’nda yabanc ı  di l 

bi len personel lerin bazı 

a lanlarda ciddi  olarak azl ığı 

dikkat  çekicidir.  Örne ğin 

her dönem sorun yaşanması 

muhtemel  olan Ermeni st an dikkate al ınac ak 

olursa çevirmen sayı s ı  1  olarak gözükmektedir.

Öte yandan,  stratej ik  planda bel ir t i len 

ve kurumun şeması  üzerinden yapı lan bir 

anal izde bi le  bir  koordinasyon eksikl iği 

olduğu gözükmektedir.  Örne ğin Türkiye’nin 

yur t  dı ş ında faal iyet  gösteren TİKA ,  Yunu s 

Emre Enst i tü sü gibi  ya da Maarif  Vakfı  g ibi 

kurumların etkinl ik  sahası  iç inde olmadığı 

görülüyor.  Hal  böyle olunc a da etkin bir 

stratej i  üretmekten bahsetmek maale sef  güç 

olac aktır.

Hal i  hazırda yur t  dı ş ında yaşayan Türklerin 

ya da Mü slüman grupların olu şturduğu 

STK’ lar ın bir  envanterinin tutulduğu ve bu 

envanter  üzerinden bir  stratej i  gel i şt ir i ldiği  de 

hal i  hazırda mevcut  de ği ldir.

SONUÇ
Ulu slararası  hedef  ülkelerde bulunan et ik 

ve yetkinl iği  ü st  düzeydeki  gazete ,  dergi 

köşe yazarları  ve T V program sunucu ve al ım 

heyetleri  ceoların şahı slarını  bel irleyerek; 

bunların e ş  ve çocukları  i le  beraber her 

yı l  ayrı  bir  bölgede,  Türkiye’nin 7  coğraf i 

bölge sinde yı l lara dağı l ımlı  bir  şeki lde mi saf ir 

etmek ,  Türkiye’nin kültür  ve turizm t anıt ımını 

yaparak yerel  halkla  kaynaşt ırarak bu renkl i 

zengin mozaik yapının iç indeki  yaşamı 

ülkelerine döndüklerinde gazete ,  dergi  köşe 

yazı lar ında ve T V programlarında ve Oda, 

Kooperati f  ş irket  ve devlet  kurumlarında yer 

almasını  sağlayarak Türkiye hakkındaki  haksız 

algı  yönetimin yıkı lması  sağlanmalıdır.

Ulu slararası  hedef  ülke G azete dergi  köşe 

yazarları  ve T V program 

yapımc ıları  i le ,  Oda, 

Kooperati f  ş irket  ve devlet 

kurumlarıyla  yerelde  i let i ş im 

kurac ak moderatörler  o 

ülkede yaşayan kanaat 

önderi  soydaşlarımızdan, 

Yur t  dı ş ında yat ır ım yapan 

i ş  adamlarımızdan ve orada 

kurulmu ş bulunan STK’ lardan 

olu şan şahı slar,  İ let i ş in 

B aşkanl ığı  t araf ından akredite 

edi lmi şlerden seçi lmi ş ,  bi lg i l i  tec rübel i  özel 

yet i şt ir i lmi ş  mi syonerler  olmalıdır.

Ulu slararası  hedef  ülke G azete dergi  köşe 

yazarları  ve T V program yapımc ılarından 

ve Oda,  Kooperati f  ş irket  ve devlet 

kurumları  temsi lc i ler inden;  Türkiye’ye 

get ir i ldiklerinde burada karşı layac ak bire bir 

e şiyle ,  çocuklarıyla  ve kendi siyle  i lg i lenecek 

moderatörler  İ let i ş im B aşkanl ığı  t araf ından 

akredite  edi lmi şlerden seçi lmi ş ;  bi lg i l i , 

tec rübel i ,  özel  yet i şt ir i lmi ş  mi syonerler 

olmalıdır.
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Dünya,  otuz yı l ı  aşkın bir  süredir 

gelece ğimizi  şeki l lendiren bel irl i  ideoloj ik 

uygulamalarla  yöneti ldi  ve çe şit l i  bakı ş 

aç ı lar ından bu etki l i  uygulamalar  ve s i stemler 

Yeni  Dünya Düzeni  olarak t anımlandı .  Yeni 

Dünya Düzeni  tüm si stemlerin başında yer 

alsa  da,  COVID -19 salgınıyla  mevcut  st atükoda 

önemli  de ği ş ikl ikler  oldu.

Covid-19 salgını  mevcut  küre sel  yöneti ş imi 

ve küre sel le şmeyi  a l t  ü st  ett i ,  Dünya’yı  önemli 

yapı sal  bir  dönü şüm sürecine sürükledi .  Bu 

çerçevede ulu slararası  i l i şki ler  uzmanı 

Thomas Friedman’ ın te spit ine göre,  dünya 

t arihi  ik iye bölünebi lece ğini ,  etken unsur 

olarak Covid-19 salgınıyla  Dünya pandemi 

önce si   i le  sonrası  olarak de ğerlendir i lece ğini 

bel ir t iyor.  Bu te spit  yeni  Dünya düzeni  ve 

küre sel  yöneti ş im si steminin pandeminin 

etki s iyle  nası l  büyük bir  de ği ş im yaşayac ağını 

bel ir tmek aç ı s ından çok önemlidir. 

Küre sel  yöneti ş imin,  özel l ikle  de halk 

sağl ığı  yönetiminin,  kr iz  yönetimi  de dahi l 

olmak üzere i st ikrarsızlaşt ığı  yeni  bir 

dünyanın doğu şuna t anık oluyoruz .  Küre sel 

ölçekte i şleyen bir  yönetim si stemine sahip bir 

dünyayı  de steklemek iç in gerekl i  olan küre sel 

mü şterekleri  güvence alt ına almak iç in 

büyük güçler  arasındaki  i şbirl iğ i  ve f ikir 

birl iğ i  g iderek zayıf lamı ş  ve i st ikrarını  y i t irmi ş 

olduğu görünüyor.

Bu durum Covid-  19 salgınından önce 

de vardı ,  fakat  pandemi küre sel  yönetimin 

parç alanması  ve küre sel  kanunsuzluğun 

derinle şme sinde kat al izör oldu.   Ar t ık  Dünya 

yönetimi  bu salgınla  ku şatma alt ında olduğu 

or t aya ç ıkıyor.  Küre sel le şme felç  olmu ş ve 

hatt a  Dünya küre sel le şme sürecinden önceki 

döneme geri  get ir i lmi ş  gibi  görünüyor.  Ülkeler 

hapsedi ldi ,  s ınırlar ı  kapatı l ıyor,  pandemi 

aylardır,  hatt a  iki  y ı ldır  öngörülebi l ir  bir  sonu 

olmaksızın tüm dünyaya yayı l ıyor,  dünyayı  e sir 

a lmı ş  durumda.

Covid-19 salgını  ve bununla müc adele 

iç in al ınan gerekl i  önlemler,  t ic aret i , 

insanların serbe st  dolaşımını  engel ledi , 

küre sel  tedarik zincir ini  kırdı  ve küre sel 

ekonomide ne gati f  büyümeye neden oldu: 

IMF ’nin yaptığı  t ahminlere göre,   2020 yı l ında 

Dünya ekonomi si  eksi  % 3 ’den daha fazla 

geri ledi .  Neyse ki ,  salgın s ırasında küre sel 

g ıda zincir i  bozulmadan kaldı ,  aksi  t akdirde 

birçok alanda kıt l ıkla  karşı laşabi l irdik .  Anc ak 

ürünlerin ,  insanların ,  sermayenin ve 

bi lginin kaygı s ız  ve engels iz  akı ş ının gündel ik 

hayatt aki  düzeninin olduğu Dünya ar t ık 

yok .  Ayrıc a salgının sona erme siyle  küre sel 

Avrasya Perspektifinden 
Covid -19 Döneminde 

Yeni Dünya 
Düzeninin Sarsılması

PROF. N.SELIN ŞENOCAK
Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler Diyalogu Araştırma 

Enstitüsü Akademik Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi
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tedarik  zincir ini  otomatik olarak Covid-19 

önce si  durumuna gelece ğini  dü şünmek bir 

yanı lsamadır. 

Küre sel  yöneti ş im si stemi ,  özel l ikle 

küre sel  halk sağl ığı  s i stemi ve kriz  yönetimi ,  

ABD'nin tek t araf l ı l ığ ının yeniden dir i l i ş iyle 

karşı  karşıya kalarak bu müc adelede birçok 

sarsınt ı lar  yaşamı şt ır.  Çok t araf l ı l ık ,  salgının 

neden olduğu erozif  anarşinin kurbanı  oldu. 

Hükümetlerin ,  kapanmalar  ve kapal ı  s ınırlar 

da dahi l  olmak üzere salgının hızl ı  yayı lmasını 

önlemek iç in Covid-19'a  karşı  ser t  önlemler 

almakt an başka seçene ği  yoktu.  Ülkeler 

t araf ından al ınan bu eylemlerin zamanlaması , 

süre si  ve kapsamı konu sunda küre sel 

düzeyde yeterl i  i s t i şare ve koordinasyon 

sağlanmamı şt ır  ve Dünya Sağl ık  Örgütü (DSÖ) 

bu konuda olması  gereken öncü rolünü yerine 

get irememi şt ir. 

Bu tek t araf l ı  eylemler  veya eylemsizl ikler, 

Covid-19 krizine doğal ,  dür tü sel 

tepkidir.  A slolan bu pandeminin küre sel 

yöneti ş im üzerine etki ler i  ne olac ağını 

bi lmektir,  özel l ikle  de küre sel  düzeyde sağl ık 

yönetimi  üzerine etki ler i  ne olac aktır?  Dünya 

yöneti ş imi  ve küre sel le şmenin bir  s imge si 

olan Avrupa Birl iğ i ,  bölge sel  birl iğ inde 

i st ikrarını  temin etmek iç in çok fazla  zorlukla 

karşı laşac ağı  aşikardır.

Küre sel  ölçekte çok t araf l ı l ığ ın kademeli 

parç alanması ,  küre sel  yöneti ş imde 

ayrı şma ve anarşi ,  orman kanunlarının 

hakim olduğu daha anarşik  dünyanın 

haberci s i  nitel iğindedir.  Popülizm ve 

mil l iyetçi l iğ in körüklediği  tek t araf l ı l ık , 

salgından çok önce de yüksel i şteydi .  Covid-

19 şüphe siz  yüksel i ş ine ve i lerleme sine yeni 

bir  ivme kazandırdı .  Avrupa Birl iğ i ,  Amerika 

Birle şik  D evlet leri 'ndeki  mevcut  kriz  ve birçok 

ülkedeki  aşır ı  mil l iyetçi  e ği l imler,  küre sel 

yöneti ş im si stemine ş imdiden meydan okudu, 

parç alanmayı  ve kaosu ar t ırdı .

Pandemi,  tüm ülkelerde küre sel  bir 

halk sağl ığı  kr izi  g ibi  a l ı ş ı lmadık güvenl ik 

tehdit lerinin veya son aylarda Amerika 

Birle şik  D evlet leri 'ndeki  petrol  f iyat lar ındaki 

ke skin dü şü şün hızlandırdığı  ener j i  güvenl iği 

kr izinin varl ığına dair  ani  bir  farkındal ığı  da 

tet ikledi .  Bu al ı ş ı lmadık güvenl ik  tehdit leri , 

askeri  ç at ı şmaları  ve diğer  geleneksel 

tehdit leri  geride bırakarak dünyanın karşı 

karşıya olduğu zorluklar  l i ste sinde ar t ık 

en  ü st  s ıradaki  tehdidi  hal ine gelmi şt ir.  Son 

ç at ı şmalar 
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ve gerginl ikler  Akdeniz 'de olduğu gibi  bu 

yeni  parç alanmı ş bir  dünya düzeninin 

gösterge sidir. 

COVID -19 salgını ,  ulu slararası  kurulu şların 

s iyasal laşt ığını  ve bağımsız  l iderl iklerinin 

var  olmadığını ,  bu nedenle zaman içeri s inde 

bazı  ulu slararası  kurulu şların me şruiyet inin 

zayıf ladığını  vurgulamı ş  oldu.  Bu kurulu şlar 

başt a  DSÖ olmak üzere güveni l irl ikleri  ve 

verimli l iklerinin temini  iç in t arafs ız  olmalıdır 

ve yönetici ler i  s iyasi  oyunlarda piyon 

olmamalıdır.

ABD ve Avrupa,  gerçek manada hem 

ekonomik hem de diplomatik aç ıdan COVID -

19'un en büyük kurbanıdır.  COVID -19 salgını , 

küre sel  l ider  olarak krizi  yönetemeyen 

Amerika' ya olan güveni  azaltt ı .   Avrupa Birl iğ i 

bu krizin yönetiminde ve or t ak dayanı şmada 

t amamen başarı s ız  oldu,  her  üye ülke kendi 

ulu sal  ç ıkarı  doğrultu sunda s iyaset  bel irledi . 

ABD virü sü ele  almadaki  beceriksizl iğinden, 

Çin i se  i lk  virü sü ör tbas etme ç abası  ve 

yetersiz  göstermelik  yaptığı  yardımlardan 

dolayı ,  hem ABD hem de Çin,  COVID -19'dan 

kaynaklanan ulu slararası  konumlarına ve 

pre st i j ler ine darbe aldı .

Çin ' in  ulu slararası  er i ş im alanı , 

kendi  kendine reklam veren "maske 

diplomasi s inden”   “Savaşç ı  Kur t 

diplomasi s ine"  kayda de ğer bir  hızla  geç t i 

ve onlarc a yı l l ık  başarı s ız  diplomatik 

uygulamalardan s ıyrı ldı .  Anc ak Çin,  bi lgi ler in 

gizlenme si  sonucunda güveni l irl iğ ini 

kaybett i .  Bütün bu diplomatik ç abalar, 

uzun süredir  devam eden şüpheleri  kolayc a 

or t adan kaldırmayac aktır ;  özel l ikle  ABD ve 

Avrupa'da.

Avrasya ekseninden bakı ldığında 

s iyaset  bi l imci  D ominique Moi si’nin 

yaptığı  anal ize göre “ Türkiye, 

Ru sya,  Çin :  bu üç ülke arasındaki 

karşı laşt ırma yapay görünüyor.  Anc ak ,  her 

bir i  kendi  yöntemleriyle ,  kontrol  a l t ına 

al ınması  gereken " yır t ıc ı  hayvanlar ”  olarak 

nitelendir iyor.   Moi si’nin anal izinde i lg inç olan 

ve al t ının çizi lme si  gereken unsur bu üç ülke 

arasındaki  yakınlaşma ve i l i şki ler i  çel i şki l i 

olsa  da B atı’nın saldır ı lar ı  karşı s ında birle şmi ş 

olduklarıdır  ve bu durumun l iberal  demokrasi 

iç in tehdit  unsuru olduğudur. 

B azı  uzmanlar  ,  bu üç ülkenin s indirme 

stratej i s ine ,  Dünya Yönetiminin kontrolünü 

ele  geçirmek iç in bir  güç pol i t ikası 

olarak i şaret  ediyor .  Akdeniz ve Karadeniz 

bölgelerinde son zamanlarda yaşanan 

gerginl ikler,  jeopoli t ik  ç at ı şmalar  olarak 

görülen bu yeni  stratej inin bir  i şaret idir.

A N A L İ Z

ESKI BÜYÜK MEDENIYETLER 
VE ESKI IMPARATORLUKLARIN 

OLUŞTURDUĞU AVRASYA ITTIFAKI, 
BATI DÜNYASI'NDAKI SIYASI 

MÜDAHALENIN BOŞLUĞUNU 
DOLDURMAYA HAZIRLANIYOR.

 Eski  büyük medeniyet ler  ve e ski 

imparatorlukların olu şturduğu Avrasya 

i t t i fakı ,  B at ı  Dünyası 'ndaki  s iyasi  müdahalenin 

boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor.  Dünya 

Yönetiminin yarıküre sini/eksenini  de ği şt irme si 

muhtemeldir  ve bu da demokratik  f ikir  birl iğ i 

olmadığı  t akdirde Dünya kaos iç inde olac aktır.

Ulu slararası  toplum,  yukarıda bahsedi len 

tehdidin ü ste sinden gelmek iç in öncel iklerini 

yeniden t anımlamalıdır.  Bu süreç ne kadar 

erken başlat ı l ırsa ,  de ği şmekte olan dünyada 

hayatt a  kalma şansımız o kadar ar t ar.  ABD 

küre sel  kamu mallarının yönetiminden 

çeki l irken,  küre sel  yöneti ş im aç ığı  tehl ikel i 

bir  şeki lde geni şl iyor.  Birle şmi ş  Mil let ler 'den 

başlayarak kural lara dayal ı  küre sel  yönetim 

si steminin çökmekte olduğunu görebi l ir iz .  Bu 

durumda Dünya’nın dibe doğru giden spiral 

döngünün iç ine girme sini  engel leyebi l ir  miyiz?

Di j i t a l  dönü şümün ve yapay zekanın 

bir  yaşam biçimi  (Modu s Vivendi)  hal ine 

geldiği  bir  dünyada ,  bugünün zorluklarına 

ve iht iyaçlarına uyarlanmı ş yeni  bir  sosyal 

sözle şme (Breton Woods) ,  yarının tehdit leri 

ve rahatsızl ıklarıyla  yüzle şmek iç in gerekl i 

olmaya devam ediyor.

21 .  yüz yı l ın  iht iyaç ve zorluklarına 

uyarlanmı ş Birle şmi ş  Mil let ler ' in  yeniden 

yapı landır ı lması ,  hayatt a  kalması  iç in bir 

zorunluluktur.  Birle şmi ş  Mil let ler  bürokrasi s ini 

haf i f letmeli ,  kendi sini  çok daha demokratik 

ve şeffaf  bir  yapıya dönü ştürmelidir.  G üney 

Yarımküre 'de ikamet eden dünya nüf u sunun 

üç te iki s inin iht iyaçlarını  ve haklarını  adi l  bir 

şeki lde t anımak iç in ulu slararası  kurumlardaki 

güç denge sizl ikleri  de düzelt i lmel idir.  Dünya 

ar t ık  dünyanın gelece ğine karar  veren be ş 

ülkenin merhametine kalmamalıdır.  Yeni 

Dünya düzeni  olmalıdır  çok kutuplu hale 

gelmelidir,  bütün ülkelerin ,  kültürlerin ve tüm 

medeniyet lerin katkı larıyla  sağduyulu küre sel 

yöneti ş im olu şturulmalıdır.

A N A L İ Z
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Yetmişsekiz kuşağının acılarını ve umutlarını 
bizzat yaşadıktan sonra, 12 Eylül sonrası 
yıllarından başlamak üzere bürokrasinin çeşitli 
kademelerinde bulundunuz ve iki bin onlu yıllarda 
siyasete niyetlendiniz ve Aksaray Milletvekili 
olarak TBMM’ye  girdiniz. Siyaset öncesi Cengiz 
Aydoğdu’yu nasıl anlatırsınız? 

Taşra, tahsil ve ideal; bizim nesilden pek 
çoğumuzun hikayesi bu üç kelimenin arasında 
geçer. Esasen yakından baktığımızda, bugünkü 
Türkiye’de “işbaşında” olanlardan yaşı kırkın 
üzerinde olanların kaçta kaçı taşradan 
gelmemiştir ki... Köyden, kasabadan, ilçeden veya 
ilden, Anadolu’nun muhtelif yerlerinden, bir çığ 
içerisindeki kar tanesi misali, yerlerinden kopup, 
ama tam anlamı ile kopup Ankara veya İstanbul 
gibi büyük şehirlere düşen evlâd-ı vatan... 

Taşra, bugün itibariyle, bütün muhteva ve 
manası ile adeta kaybettiğimiz bir kavram; yeni 
nesil taşra kelimesinin “eski” çağrışımlarına aşina 
değildir. Eskiden taşra, hayatın içinde nerdeyse 
mübarek çağrışımları olan bir kavramdı. Çok 
değil, en fazla 25-30 yıl önce Ankara ve İstanbul 
dışındaki bütün memleket taşraydı. Kaldı ki 
o zamanlar taşra, memleket demekti; bütün 
mefahir, mukaddesat ve irfanî terekeyi hatırlatan 
memleket. İşte böylesine bir taşradan çıkıp, 

büyük şehirlerde kendini mensup ve aid saydığı 
“bütün”e yani millet bütünlüğüne katmak üzere 
büyük gayretlerle “evlad-ı vatan ve millet” olarak 
hazırlayan nesillerin büyükşehirlerde yaşadıkları 
maceralar ve ruhlarında kopan fırtınalar, 
milletimizin “iç tarihi”dir ve henüz yazılmamıştır. 
Büyük umutların ve büyük hayal kırıklıklarının 
tarihidir bu macera; iç içe trajedi ve dramlar... 
içlerinde az çok hepimizin hayat hikayesi gizlidir. 

Ben de bütün yaşdaşlarım gibi yetmişli yıllarda 
“okumak” için taşradan çıktım; çıktık ve okudukça 
ideallerimiz büyüdü, ideallerimiz, bizi hayata ve 
dünyaya bağlayan tek bağımızdı. Zamanla gördük 
ki taşradan hiç çıkamamışız; taşra bizmişiz. Ve 
aslında hâlâ da öyle... 

Her neyse…  bu üç kelime, yani “taşra, tahsil 
ve ideal” benim gibilerin hem zaaf hem güç 
kaynağı. Bu üç kelimenin işaret ettiği ve bizi çekip 
götürdüğü anlam dünyası içinde pek çoğumuz 
devlet memuru olduk. Memurluk bizim için 
ideallerimizden vaz geçmeden millete hizmetti 
başlangıçta. Lakin idealleri ertelemek veya göz 
ardı etmek mecburiyeti hiç yakamızı bırakmadı. 
Hatta ideallerden vazgeçme mecburiyetini 
oldukça rasyonel bir şekilde meşrulaştırma 
başarısını gösterenlerin kariyer yükselişleri 
hepimizi bir “nev’i siyaset”le tanıştırdı. Anladık 

''Taşra, Tahsil
ve İdeal'' 

CENGIZ AYDOĞDU
AK Parti 27. Dönem Aksaray Milletvekili

P A R L A M E N T E R

ki her şeyin temelinde aslında siyaset vardı; ne 
yapılırsa yapılsın hiçbir toplumun gerçek seviyesi, 
siyasetçilerinin yani yönetenlerinin seviyesinin 
üzerine çıkamazdı, çıkamıyor da.  

Biraz tahsil yıllarını anlatsanız... 
Resmî tahsilimin büyük kısmın “Yetmişli 

Yıllar”da yaptım. (Bunun ne anlama geldiğini 
bilenler bilir.) Ortaokul, lise ve üniversite eğitim 
hayatım, evet, o 70’li yılların sıcağında geçti. Ama 
ne geçiş...  

Sağcı-solcu, ilerici-gerici, ülkücü-devrimci 
gibi kavramları yetmişlerin hemen başında orta-
okulda işittim. Mesela Deniz Gezmiş adını ilk 
duyduğumda ortaokuldaydım. Önceleri adamın 
lakabı sanmıştım; denizleri gezmiş adam falan 
gibi; Deniz Gezmiş... Sonraları anladım ki, bu 
isim, bir neslin, “melül-mahzun” ama çileli bir 
neslin, ve elbette bir kısmının, lakin önemli bir 
kısmının “sol adı”ymış. O hâle getirildi ve sorgusuz 
bayraklaştırıldı, benimsendi. 

Harcanan bir neslin demeyeceğim. Harcanan 
tabirini sevmiyorum çünkü. Sanki birileri 
tarafından harcanmış gibi anlaşıldığı için. Bu 
kanaat, o nesle haksızlık oluyor bence. O nesil, sol 
olsun sağ olsun, yani o günlerde Metin Toker’in 
tabiriyle “solda ve sağda vuruşanlar”, çok da 
“edilgen” olmayan şuurlu bir “aksiyon” nesli idi. 
Belki toydular ama samimi ve cesurdular. Kendi 

tercihlerini yapacak kadar cesur. 
Yıllar sonra bugün geldiğim noktada 

düşünüyorum da kanaatimce... aslında, kimse 
kimseyi harcayamaz. İnsanlar hakkında, insanın 
kendi kendisi dışında tek hüküm sahibi Allah’tır 
zira. 

O yılları yaşayanlar içerisinde, bugün, 
bugünün şartlarında, bugünün kolaycılığında, 
oyuna getirilip, kullanılıp, harcandıklarını 
söyleyenlerin tavırlarını, bir “izzet-i nefissizlik” 
olarak değerlendiriyorum. O nesle yalan söylendi 
denilebilir, oyun oynandı denilebilir, muhtelif 
oyunlar sahnelenmek istendi hatta bazılarında 
başarılı da olundu denilebilir ama maruz kalınan 
bu şeylerle o nesil vasıflandırılamaz. Elbette o nesil 
de “nefs muhasebesi”ni yapıp kendi pişmanlık ve 
tövbesini büyük bir ciddiyetle ortaya koymalıydı; 
maalesef bu yapılamadı.

 Yani o nesil yapamadı...Ben yapılamadı 
diyorum

İlk ve orta tahsilli taşra yıllarından biraz 
bahsetseniz... Bilhassa yetişmenizin resmî okullar 
dışındaki kaynakları...

İlkokul yıllarında kültürümüzün klasiklerini 
evimizde duymaya başlamıştım; İmam-ı Azam’dan 
Gazali’ye, Kudurî’den Hâdimî’ye, Yunus’dan 
Kuddusî Baba’ya onlarca isim... Ve tabii, Akif, 
Bediüzzaman, Ömer Nasuhî, Necip Fazıl... gibi 
çağdaş üstadların da adları ile kulağım doluyordu. 
Dedem ve O’nun çevresinde oluşan bir hâle, beni, 
şifahî olarak kuşatmıştı. 

Bu isimleri okumaya başlamam orta-okul ve 
lise yıllarını buldu tabii. İlk olarak Risale-i Nur’lar 
ve Siyer’e dair metinleri okuduğumu hatırlıyorum. 
Muasır üstadlardan Necip Fazıl ve Atsız’a 
eşzamanlı olarak başladım diyebilirim. İkisini telif 
edebilmenin sadece benim değil Türkiye’nin de 
mühim problemi olduğunu epey sonra anladım. 

Liseye geldiğimde Türkiye’de yazıp çizen, 
bilinmeye değer hemen herkesten en azından 
haberdardım. 

Yüksek tahsil için Ankara’ya geldiğimde ben, 
sadece Necip Fazıl, Atsız, Peyami Safa değil, 
mesela, Sezai Bey’i, Cemil Meriç’i, Erol Güngör’ü, 
Kemal Tahir’i, Attila İlhan’ı... ve diğer pek çok ismi 
en azından okumaya başlamıştım. 

Ne’yi ne kadar çok okursam okuyayım, 
Dedem’den duyduğum bir iki sözün, benim bütün 
düşünce dünyamı adeta “hiza”ya soktuğuna şahit 
olduğumda, önce, bir tesadüf deyip geçtim ama bu 
“hizalama”lar arttıkça meseleyi fark ettim; evet, asıl 

P A R L A M E N T E R
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olan “İlmihâl”lerin söylediğiydi. 
Dünya görüşü bir malumattan ibaret olamazdı; 

içselleştirilmiş, yaşanan bir şey olmalıydı; dünya 
görüşü bir hayat olmalıydı. Dedem, bir malumatın 
olduğu kadar bir hayatın da içinden sesleniyordu. 
Yani bir hâlin ilminden; ilm-i hâl’den konuşuyordu 
Rahmetli. Galiba 77 yılında bir kış günü, bir 
sohbetimiz sırasında mevzuyu nasihatlerinden 
başka bir yere çekmek için, “Türkiye’nin geleceği 
ne olacak?” dedim. Birden celallendi, dizleri 
üzerinde doğrulup “Ne varmış geleceğimizde? 
“İnnalillah ve inna ileyhi raciun”, geleceğimiz Allah. 
O’ndan geldik O’na gedeceğiz” deyiverdi. 

Gelecek tasavvurunu o âna kadar hiç böyle 
düşünmemiştim. Evet, gelecek, ülkü, ideal... pekâlâ 
böyle Dedem gibi de düşünülebilirdi. Hatta sadece 
böyle mi düşünülmeliydi? 

Yetmişli yılların sonu ve bilhassa 12 Eylül 
hengamesi sonrasında Türk fikir hayatında 
Dedemin çizgisine yakın bir çizgi, kuvvetlendi 
sanki. 

O sağ-sol hengamesinde bir mensubiyetiniz 
oldu mu?

 Olmaz olur mu? Oldu tabii... Ama oldu mu 
olmadı mı... Doğrusu tartışmaya açık bir husus. 
Çünkü bizler, yani o yılları duyarak hissederek bir 
ruh ve fikir, idrak ve kalp macerası gibi yaşayanlar, 
zihnî maceramız itibariyle hiçbir yerin mutaassıbı 
olamıyoruz ki. Tanpınar, bir kültürü şahsî bir 
macera gibi yaşamaktan söz eder. Tabii herhangi 
bir yerin mutaassıbı olamayınca da kimse sizi 
oradan saymıyor. Kalıyorsunuz ortada. 

Öte yandan aslında biz hep ortadaydık. Çünkü 
bizim milletimizin yaşadığı tarihî seyri iyi bilen ve 
kendini bu tarihî mirasın varisi sayan herkes için 
bence o gün için de bugün için de zor olanı, ortada 
durmaktır. Yanlışa yanlış diyerek ortada durmak, 
tam ortada yani “Al Bayrağın” gölgesinde durmak. 
Bu hiç kolaylaşmadı. Galiba ortada durmanın 
kolaylaştığı zaman biraz rahatlayacağız. Ortada 
ama tam ortada; hakikatin merkezinde... ve elbette 
tarihten ve milletten yana bir tavır... Doğrusu bu 
tavır, belki Rahmetli Dedemden tevarüs ettiğim 
bir tavır, bütün hayatımda sağdaki siyasi ve fikrî 
oluşumların üzerinde ama hepsini kapsayan 
veya hepsine bir şekilde bağlanan bir yerde 
kalmamı sağladı. Hiç kuşkusuz bu bir rahatlıktı; 
hiç kimsenin hiçbir yanlışını veya doğrusunu 
savunmak zorunda kalmamak rahatlığı. Ama en 
önemlisi bu bir sağduyu zeminiydi. Ve bu zeminde 
asgarî müşterek, seccade ve bayraktı; Kur’an’dan 
neş’et eden bir dünya... Kur’anî perspektif 

“Kelime-yi Tevhid” çevresinde herkesi tevhid edip 
birleştirebiliyordu ve Elhamdülillah hâlâ da öyle... 

İlk kitabınız “Bize Velvele Düştü” 2005 yılında 
neşredildi; ikinci kitabınız, “Yalnızlık Muhatab 
İster” 2014 yılı Nisan ayında... Yani dokuz 
yıllık zaman aralığından sonra ikinci metniniz 
neşredilmiş oldu. Her iki kitap da yayınlandıkları 
yıl içinde yılın deneme kitabı ve Siz de yılın yazarı 
ödüllerine layık görüldünüz. Ve her iki kitabınızda 
da dikkat çeken husus kitapların isimleri... Ve 
2017’de neşredilen üçüncü kitap; “Sağlam Yerin 
Tamiri”, daha da ilginç.

İlk kitabımın adı, Irak’ın Amerikan işgaline 
uğradığı günlerde doğdu. “Dağlara Lale düştü/Gül’e 
velvele düştü” diyen Kerkük türküsünü dinlerken 
anladım ki velvele asıl bize düşmeliydi. Çünkü 
Bağdat Amerikan Askerlerinin işgaline düşmüştü 
ve Kerkük sıradaydı. Bize velvele düştü mü 
düşmedi mi bilmiyorum ama bizim yani “bilâd-ı 
İslam”ın, İslam Beldelerinin hâli tam velvelelikti. 
Hâlâ da öyle...

“Yalnızlık Muhatab İster”e gelince; yalnızlık 
bile muhatab ister anlamında yani yalnızlığı 
fark edebilmek için dahi bir muhatabın olması 
manasında söylenmişti. Tabii burada yalnızlık 
da muhatab olmak da cehd ile kazanılan bir 
mazhariyet. Muhatab yalnızlığa, yalnızlık 
muhatabına değer kazandıracaktır. Yani... bu hâl 
çok fazla da anlatılamayacak bir şey... Necatigil’in 
dediği gibi, “anlatınca bazı şeyler ölüyor”, “solgun 
bir gül oluyor dokununca” ... 

Türkiye esas itibariyle bir “müşterekler”, 
“olmazsa olmazlar” inşa edemedi mi   sizce? 

Türkiye, tarihte büyük ve önemli işler başarmış 
ancak yirminci yüzyılın ilk yarısındaki dağdağada 
“merkezi”ni kaybetmiş ve maalesef yeni bir merkez 
inşa edememiş büyük bir milletin yaşadığı bir ülke. 
Elhamdülillah hâlâ bütün Müslüman dünyanın 
ümidi bizde. Çünkü son çeyrekte yani yirmibirnci 
yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye çok büyük başarılar 
ortaya koydu; adeta yeni bir toplumsal merkezi 
yeniden ve tarihî devamlılığına yakışır şekilde inşa 
edebileceğini gösterdi.

Tabii burada “merkez” derken Şerif Mardin’in 
söylediği değil Edward Shils’in işaret ettiği merkezi 
kastediyorum. Yani, muktedirler dünyasına uzak 
da olsa toplumu kuran, tarihten günümüze taşıyan, 
dini, manevi, kültürel değerler dünyasının kurulup 
yaşatıldığı yeri. Mecazi olarak ifade edersek; devlet 
mahallesi değil, mesela, Hacı Bayram ve çevresi 
sanki daha yakın, bizim toplumsal merkezimize... 

Ama maalesef, Türkiye, bu merkezin 
nirengilerini kaybetmese de epey sarsıntıya 
uğrattı. Artık merkezin yeri ve niteliği üzerinde 
anlaşamayan ve merkezini tartışan bir toplumuz. 
Sizin o söylediğiniz “müşterekler”, “olmazsa 
olmazlar”lar sanki hep bunun içinde. Bir merkez 
inşa edebilmek; bütün çağrışımları ile yeni bir 
“milli” kültür inşa edebilmekle eşdeğer bence.   

İşin esası, devletin ve milletin öyle bir 
tarafı var ki onu siyaset yapamıyor. Evet, son 
zamanlarda her şeyi siyaset seviyesinden 
konuşuyoruz ama bu hâl sürdürülebilir bir şey 
değil ki. Siyasetin sirayet edemediği alanlar, 
işte o işaret ettiğiniz müştereklerin ve olmazsa 
olmazların alanıdır. O alanlarda mutabık 
kalındıktan sonra o mutabakat üzerinden siyaset 
yapılır. Bizim derdimiz sanki, siyasetin sirayet 
edemediği hatta etmemesi gerektiği o alanlarda 
yaşadığımız muvaffakiyetsizlikler. Çünkü siyasetin 
yapmadığını, sivil inisiyatifler yapar; aydınlar 
yapar, şairler, edebiyatçılar, din adamları vd. yapar.  

Kaldı ki, bence, bu meselenin “hall ü faslını” her 
nesil, kendince, yeniden yapmak zorundadır.  Yani, 
her neslin toplumsal merkeze karşı ilk vazifesi onu 
yeniden inşa etmektir. Buradaki başarı, zaten tarihî 
devamlılık ve milliliği de ihtiva edecektir. Aksi 
mümkün değildir çünkü. Yani bir milletin tarih 
ve kültürüne rağmen yeni bir merkez inşa etmek 
imkansızdır. Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısından 
itibaren denedik gördük; yeni bir toplum 
yapılamaz, sadece o jargonla zulmedilir. Sonra 
toplum ilk fırsatta aslına avdet eder.  

Peki, siyasete dahil olan bir devlet memuru 
olarak bu yeni oluşumda yani bu “aslına avdet”te  
devletin fonksiyonu nedir Sizce? 

 Hepimiz çok iyi farkındayız ki oldukça uzun 
bir süredir hatta belki de iki asra yaklaşan bir 
zamandır Türkiye’de devlet, organize aklı temsil 
etmek bir yana, sıradan iletişimi kurup sosyal 
hayatta cereyan eden en sade ve basit olayları dahi 
anlamada ve anlayıp anlamlandırmada topluma 
kıyasla herhangi bir üstünlüğe sahip değil. Ve son 
yıllardaki bütün olumlu gayretlere rağmen hâlâ 
toplumla devlet arasında büyük bir boşluk var. 
İnşallah bu son yeni Anayasa tartışmalarında bu 
boşluk hususunda müspet gelişmeler sağlarız.   

Kaldı ki devlet ve millet arasındaki bu boşluğun 
hakiki bir boşluk olması, (gelinen yer itibariyle 
özellikle doğu toplumlarında) problemi çözecek 
bir çıkış yolu olabilir. Yani, devlet bu boşluğa 
hürmet göstererek bu boşluğu vatandaşa bırakıp 
ve tabii ki vatandaşın özel alanına karışmayıp 
bir hürriyet sahası bırakırsa bu boşluk milletin 
inisiyatif sahası olarak kalabilir. 

Biliyoruz ki “devlet” dediğimiz sosyal “aygıt”, 
bir toplumsal mutabakatın üzerine çizilen bir 
tasarıdan ibarettir. Bu mutabakat ve bu tasarının 
nasıl yapıldığı bir yana konuyla ilgili bütün tatbikat 
problemleri uygulamada çıkıyor. Çünkü toplumsal 
hayata dair soyut doğrularda ittifak kolaydır. 
Zorluk o soyut “fikrî-felsefî doğruların” hayata 
geçirilmesine ortaya çıkar. 

Ayrıca bu zorluk başka bir şeyin daha 
tezahürüdür: ülkelerin bilgi stoku (irfan, kültür 
ve entelektüel birikim) ne işe yarar sorusunun 
cevabı bu zorluğu aşmada gösterilen başarı ile 
bulunabilir. Aklı başında ülkeler tarihi kültürel 
bütün birikimlerini yönetimde fonksiyonel hale 
getirirler. Biz ülke olarak o tarihi kültürel birikimi 
ve o birikimin mümessilleri diyebileceğimiz klasik 
anlamıyla alimleri zaten geçtiğimiz yüzyılda tasfiye 
etmeye niyetlendik. Lakin sonra yaşayarak gördük 
ki, sanki böyle bir tasfiye fizîken mümkün değil. 
Tasfiye ettim zannetsen bile toplumsal hafıza öyle 
kolay tasfiye edilemez. Hiç tahmin edemeyeceğin 
bir ânda ve şeklide kendini hatırlatır.  

Hülasa Türkiye’nin pek çok konuda “tez” ortaya 
koymasına milletimizin, İslam Dünyasının ve 
hatta Batının ihtiyacı vardır. Bu gerçeğe inanıp 
hazmetmeden ülkemizi yarına taşıyamayız. Bu 
ülkede yaşayan insanların kendi önemlerini fark 
edip, bu öneme yakışan bir tavır benimsemeleri 
gerekiyor.  
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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Urfalı bir aileden geliyorum. Öğretmen olan 

rahmetli babamın görevi nedeniyle bulunduğu 

Ankara’da, 1976 yılında dünyaya geldim. İlköğrenimimi 

Ankara’da, üniversite eğitimimi ise İstanbul’da 

tamamladım. Öğrenim hayatımdan sonra özel sektörde 

muhtelif şirketlerde yönetici olarak görev aldım. 

2005-2007 yılları arasında Çin’in Guanco şehrinde 

yaşadım. Türkiye’ye dönüşümde AK Parti’den siyasete 

atıldım ve değerli hemşehrilerim beni kendilerini Yüce 

Meclisimizde temsil görevi ile onurlandırdı. TBMM’de 

iki dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptım. 

TBMM’de 23. ve 24. Dönem Milletvekili olarak 

görev yaptığım süre içerisinde; 23. Dönem’de 

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu 

Başkanlığı, Uluslararası Asya Parlamenter Asamblesi 

Başkan Yardımcılığı; 24. Dönem’de Türkiye-Çin 

Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 

Türk Grubu Başkanlığı ve Uluslararası Avrupa Güvenlik 

ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkan 

Yardımcılığı görevlerinde bulundum.

2016 yılı başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan beni Başdanışmanı olarak onurlandırdı 

ve 2017 yılı Ekim ayında Pekin Büyükelçisi olarak 

atanana kadar, özellikle Çin ve Asya Pasifik coğrafyası 

ile ilgili konularda, Sayın Cumhurbaşkanımız ile yakın 

bir mesaimiz oldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi olarak 

görevime halen devam etmekteyim. 

TBMM’de iki dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak 
görev yaptıktan sonra dünyanın nüfusu en fazla 
olan ülkesinde Büyükelçi olmak ve ülkemizi temsil 
etmek nasıl bir duygu? Neler hissettiniz?

Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye’yi temsil 

etmek ve bulunduğumuz ülkede Türk bayrağının 

dalgalanmasını sağlamak çok büyük bir şeref. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

temsilcisi olarak Büyükelçilik görevi ile bu onura erişmiş 

olmak ise, şüphesiz ayrı bir mutluluk ve övünç kaynağı. 

Genel olarak Asya coğrafyasına ve Çin’e olan ilgim 

uzun yıllar öncesine dayanıyor.  Nitekim yüksek lisansta 

tezimi de “2003’ten itibaren Türk Dış Politikasında 

Asya Algısı” üzerine hazırladım. Sonrasında Çin’de 

yaşamış olmam ve Milletvekilliğim sırasında APA Başkan 

Yardımcılığı görevini üstlenmem, Büyükelçilik görevimde 

önce Asya ve Çin’i daha da yakından tanımamı sağladı. 

''Bir Kuşak Bir Yol''
ABDÜLKADIR EMIN ÖNEN

AK Parti 23 ve 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili
Türkiye Cumhuriyeti Nezdinde 

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi 
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Siyasi geçmişinizin ve elde ettiğiniz 
tecrübelerinizin büyükelçilik görevinde 
faydalarını görüyor musunuz? Meslekten yetişen 
büyükelçilerimize göre bir eksiklik hissediyor 
musunuz?

Diplomasinin en temel tanımlarından birisi, 

uluslararası ilişkilerin müzakere yoluyla yürütülmesidir. 

Uluslararası başarılı siyasi ya da ekonomik ilişkiler, 

çoğunlukla başarılı müzakerelerin neticesidir. 

Milletvekili olarak görev yaptığım dönemde, 42 

Asya ülkesinin üyesi olduğu Asya Parlamenter 

Asamblesi’nin (APA) Başkan Yardımcılığı, sonrasında 

da AGİT gibi önemli bir parlamenter platformda 

Avrupalı meslektaşlarımla çok önemli tecrübeler 

edindim. Türkiye-Çin Parlamentolararası Dostluk 

Grubu Başkanlığı görevim sırasında iki ülke arasındaki 

ilişkilerin birçok farklı boyutunu ele alma imkânı 

buldum. Bu görevler vesilesiyle diplomasinin en 

önemli dallarından birisi olan parlamenter diplomasi 

alanında etkin biçimde görev ve sorumluluk üstlendim. 

Son derece yoğun mesai içinde geçen bu yıllar 

boyunca, Dışişleri Bakanlığımız mensupları ve değerli 

Büyükelçilerimizle yakın eşgüdüm içinde çalıştım.  

Yaklaşık dört yıldan bu yana ise, yine diplomasi 

alanında fakat farklı bir sandalyede ülkemi temsil 

etmek nasip oldu. Bu vazifeyi de layıkıyla yerine 

getirmek amacıyla, kıymetli mesai arkadaşlarımın da 

katkılarıyla, var gücümüzle çalışmalarımıza devam 

etmekteyiz. Meslekten gelen Büyükelçilerimizin engin 

tecrübelerinden de elbette faydalanıyorum. Dışişleri 

Bakanlığımızın kadroları çok iyi yetişmiş ve temsil gücü 

yüksek bir yapıya sahip. Bu da, hem yaptığımız işimize 

yardımcı oluyor hem de çok önemli katkılar sağlıyor.    

Asya’nın en kalabalık ülkesi Çin’in bölgedeki 
konumu ve Türk Dünyası ile ilişkilerini nasıl 
görüyorsunuz? Çin’den bakınca ülkemiz nasıl 
görünüyor?

Çin, bölgesindeki en nüfuzlu ülkelerden biri 

konumunda. Son dönemlerde Asya’nın yükselişinden 

bahsedildiğinde, kaçınılmaz olarak Çin’in yükselişi 

akla geliyor. Bunun arka planında ise, elbette Çin 

ekonomisinin çarpıcı bir süratle büyümesi var. Bunun 

yansımalarını, Çin’in batıya açılan kapısı olan Türk 

Dünyası ile ilişkilerinde de görebiliyoruz. Çin’in her 

bir Orta Asya ülkesiyle, Kuşak ve Yol Girişimi’nin de 

ivmesiyle gelişmekte olan ikili ekonomik ilişkileri 

mevcut. Orta Asya ülkelerinden tarım ürünleri ve 

doğalgaz gibi tabii kaynaklar başta olmak üzere 
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muhtelif ithalat kalemleri var. Çin, bölge 

ülkeleriyle siyaset ve güvenlik alanlarındaki 

işbirliğini ise, yalnızca ikili ilişkiler bağlamında 

değil, Türkmenistan hariç bütün Orta Asya 

ülkelerinin üyesi olduğu Şanhay İşbirliği 

Örgütü bünyesinde de yürütüyor. Ezcümle, 

Çin’in “komşuluk diplomasisi” çerçevesinde 

değerlendirdiği bölgeyle, ki Afganistan’ı da 

dahil edersek dört Orta Asya ülkesiyle sınırı 

bulunmaktadır, kapsamlı ilişkiler tesis ettiğini 

söyleyebiliriz. 

Bildiğiniz gibi Türkler ve Çinliler arasındaki 

ilişkilerin geçmişi binlerce yıl öncesine uzanıyor. 

Esasen bu etkileşim, çok az millet arasında 

gözlemlenen bir olgu. Günümüzde Çin’de 

yaşayan 56 farklı etnik grup arasında 7 Türksoylu 

topluluğun da bulunması, münasebetlerimize 

özel bir boyut kazandırıyor. Uygurlar başta olmak 

üzere bu Türksoylu toplulukların kimliklerini 

muhafaza ederek kültürlerini gelecek nesillere 

aktarabilmeleri hususunda hassasiyetlerimiz 

bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 

da dile getirildiği üzere, Çin’deki soydaşlarımızın 

özgürlük, güvenlik ve refah içinde yaşamlarını 

sürdürmelerini arzu ediyoruz. Bu beklentimizi, 

konuya ilişkin görüş ayrılıklarımızın diyaloğun 

geliştirilmesi yoluyla giderilebileceği vurgusuyla, 

Çin tarafının dikkatine her vesileyle getirmeye 

devam ediyoruz. 

Çin’in ülkemize bakışına değinecek olursak, 

Pekin yönetiminin siyasi ilişkiler düzeyinde, 

Türkiye’nin gücüne, jeopolitik önemine, sunduğu 

iktisadi olanaklara dair farkındalığa sahip 

olduğu açıktır. Çin’in siyasi ve iktisadi yönetim 

kadrolarında, Türk tarafında da olduğu gibi, 

ikili işbirliğimizi geliştirme iradesini açıkça 

gözlemliyoruz. Bunun son örneğine, ÇHC Devlet 

Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Sayın Wang 

Yi’nin 24-26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemizi 

ziyareti vesilesiyle şahit olduk. 

Diğer taraftan, iki ülkenin birbirini daha 

yakından tanımasının en etkili yolunun halklar 

arasındaki etkileşimi kuvvetlendirmekten geçtiği 

de bir gerçektir. Bu nedenle, Çin halkının Türkiye’ye dair 

ilgi ve bilgisini artırmak için Büyükelçilik olarak yoğun 

bir mesai harcıyoruz. Bunun olumlu tesirlerinden 

birini, küresel salgın öncesinde rekor bir artış gösteren, 

ülkemizi ziyaret eden Çinli turist sayısında gördük. 2017 

yılında 160 bin, 2018 yılında 400 bin civarında olan 

Çinli ziyaretçi sayısını, 2019 yılında 565 binin üzerine 

çıkarabildik. Pandemi sonrası dönemde Türkiye’nin Çin 

vatandaşlarının önde gelen turizm destinasyonlarından 

birisi olmasını teminen, salgını uluslararası dayanışma 

içerisinde yenmeye odaklanmalı ve uzun vadeli bir 

perspektifle ilişkilerimizi canlı tutmaya gayret etmeliyiz. 

Salgınla mücadelede de Çin ile işbirliğimiz bu zorlu 

sürecin başından bu yana devam ediyor; aşı alanında 

işbirliğimiz ile daha da gelişmiş durumda. 

Türkiye'nin Çin'de daha geniş kitlelere 

tanıtılabilmesini teminen,  sosyal medya araçlarını da 

etkin biçimde kullanıyoruz.  Çin'de Batılı sosyal medya 

uygulamaları yerine, bunların muadili niteliğindeki yerli 

yazılımlar kullanılıyor.  1 milyar civarında aktif internet 

kullanıcısı bulunan Çin'de,  Weibo, Wechat ve Baijiahao 

bu alanda en yaygın kullanılan platformların başında 

geliyor. Biz de bu geniş hedef kitlesine ulaşabilmek 
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amacıyla, Pekin Büyükelçisi olarak göreve başlamamın 

ardından,  bu mecralarda hesaplarımızı oluşturduk 

ve bu platformları yoğun şekilde kullanmaya 

başladık. Üç yıla yakın bir sürenin ardından Weibo 

hesabımız 400 bine yakın takipçiye ulaştı ve bu 

rakam Büyükelçiliğimizi Çin'de en fazla takipçisi olan 

diplomatik misyonlar arasında en üst sıralara taşıdı. 

Nitekim 2020 yılında Büyükelçilik hesaplarından 80 

milyon Çinli’ye ulaşarak,  Türkiye'nin sesini Çin'de daha 

geniş kitlelere duyurabilme adına önemli bir kazanım 

elde etmiş olduk.

Yeni Asya Pasifik Serbest Ticaret Anlaşması’nı 
ve Türk Dünyası’na olası katkı ve etkilerini 
değerlendirebilir misiniz?

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (BKEO) 

Anlaşması 15 Kasım 2020 tarihinde Güney Doğu Asya 

Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 10 üyesi ile birliğin diyalog 

ortakları Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni 

Zelanda tarafından imzalandı. Dünya nüfusunun üçte 

birini, GSYİH'nin 38,8 trilyon Dolar’a tekabül eden 

%30'unu kapsayan bu bölgede, küresel ticaretin %28'i, 

yatırımların ise %32,5'i yapılıyor. Dolayısıyla BKEO 

Anlaşması dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması 

konumunda. Kapsamlı olarak yürürlüğe girmesini 

takiben küresel ekonomiye yılda 186 milyar Dolar katkı 

sağlayacağı öngörülüyor.

BKEO Anlaşması, mal ticareti, hizmetler ticareti, 

yatırımlar, fikri mülkiyet haklarının yanı sıra e-ticaret, 

kamu alımları, rekabetçilik, haberleşme, ekonomik 

ve teknik işbirliği gibi alanları da düzenlemekte. 

Bu bakımdan yeni nesil, modern bir serbest ticaret 

anlaşması olarak nitelendirilebilir. Sözkonusu 

anlaşmayla, bölge ülkeleri arasında çok karışık bir hal 

almış olan menşe kuralları konusunun sadeleştirilmesi 

hedefleniyor. İmzacı ülkelerdeki firmalar açısından 

bürokrasi ve maliyetlerin azalmasının yanısıra, daha 

öngörülebilir bir ticaret imkânı doğacak.

Ülkemiz ve Türk Dünyası açısından BKEO Anlaşması 

gibi “çok taraflı nitelik taşıyan” bir belgenin imzalanması, 

son yıllarda giderek artan korumacı eğilimlerin 

kırılması noktasında önem taşıyor. Zira BKEO, bölgesel 

bütünleşme vurgusuyla sade, kolay ve şeffaf bir 

ticaret sistematiğini savunuyor. Hızla artacak bölgesel 

bütünleşmenin sunacağı fırsatlardan yararlanmak 

için Türk firmalarının bu coğrafyaya uzun dönemli 

yatırım yapmaları, mevcudiyetlerini artırmaları elzem. 

BKEO Anlaşması ile Asya Pasifik ülkeleri arasındaki 

ticaret daha da yoğunlaşacak. Halihazırda dış ticaret 

açığı verdiğimiz Asya coğrafyasında oluşan ekonomik 

denklemin dışında kalmamamızı teminen, ticari 

anlamda da buraya köklerimizi salmamız gerekiyor.

Pandemi sürecinin ticarete ve bölgesel 
işbirliğine olan etkilerini nasıl yorumlarsınız?

Pandemi sürecinin ticaretin akışına ve bölgesel 

işbirliği dinamiklerine kaydadeğer etkileri oldu. 

Özellikle tedarik zincirlerinin korunması bakımından 

önemli sınamalar ortaya çıkardı. Ticarette verimlilik 

ve kar gibi konuların yanında dayanıklılık ve 

sürdürülebilirlik gibi meselelerin önemi daha iyi 

anlaşıldı. Bu bağlamda bölgesel işbirliği yönündeki 

eğilimlerin arttığını görüyoruz. Ayrıca, lojistik 

alanındaki gelişmeler de doğrudan ticaretin akışını 

etkiledi. Çin özelinde değerlendirdiğimizde, Çin ile 

Avrupa arasındaki demiryolu bağlantısının önemi 

salgınla birlikte daha fazla gündeme geldi. Deniz ve 

hava ulaşımında yaşanan sıkıntılar, Çin Yönetimi’nin 

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında uzun bir süredir 

teşvik etmekte olduğu, iş insanlarını Çin-Avrupa 

rotasında yük taşımacılığı için demiryollarından daha 

fazla istifade etmeye yöneltti.

Bu güzergâhtaki kargo treni seferleri düzenli 

olarak arttı. Çin’den Avrupa’ya demiryolu üzerinden 

2018’da 6.300, 2019’da 8.225, 2020’de ise 12.400 sefer 

gerçekleşti. Güneydoğu Asya coğrafyasından Avrupa 

kıtasına uzanan kesintisiz ulaşımdan bahsediyoruz. 

Türkiye de stratejik konumuyla bu noktada öne 

çıkıyor. Çin, 2020’nin son çeyreğinde, salgının küresel 

ekonomiye ilişkin olumsuz etkilerinin güçlü bir şekilde 

devam ettiği bir dönemde, dünyanın iki büyük ticaret 

bloğu Avrupa Birliği ve ASEAN ve diğer Asya-Pasifik 

ülkeleriyle ile ticaret ve yatırımlar alanındaki işbirliğini 

önemli anlaşmalarla taçlandırdı. AB ile Kapsamlı 

Yatırım Anlaşması (CAI) ve ASEAN ülkelerinin yanı sıra 

Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda’yla 
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DÜNYANIN NERESINDE 
OLURSA OLSUN TÜRKIYE'YI 

TEMSIL ETMEK VE 
BULUNDUĞUMUZ ÜLKEDE 

TÜRK BAYRAĞININ 
DALGALANMASINI 

SAĞLAMAK ÇOK BÜYÜK 
BIR ŞEREF 

birlikte dünyanın en geniş kapsamlı serbest ticaret 

anlaşması olarak görülen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik 

Ortaklık Anlaşması’na imza attı. Türkiye olarak tüm bu 

gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Zamanın ruhunu 

iyi okuyarak ortaya çıkan fırsatları es geçmememiz 

gerekiyor. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın 

eşgüdümünde, Asya’da yaşanan bu önemli gelişmelerde 

kendimizi iyi konumlandırmalıyız. Dünyanın her yerinde 

bayraktarlığımızı yapan müteşebbislerimizin, tüm bu 

gelişmeler ışığında Çin başta olmak üzere ihracatımızı 

artırarak, çeşitli ticaret ve yatırım 

fırsatlarına yoğunlaşmalarında, 

e-ticaret gibi yeni modellere 

odaklanmalarında büyük fayda 

görüyorum. Diğer taraftan, 

Çin’in de ülkemizdeki geniş 

yatırım imkânlarını henüz yeterli 

ölçüde değerlendiremediğini 

düşünüyorum. Türkiye, Çin’in dış 

yatırımlarından, son dönemde 

artış eğilimi gösterse de mevcut 

potansiyele kıyasla cüzi düzeyde 

pay almaya devam ediyor. 

Dolayısıyla, gerek Çin resmi 

kurumlarını gerek iş dünyasını 

bu doğrultuda teşvike yönelik 

çalışmalarımızı yoğunlaştırmış 

durumdayız.

Pandemi öncesi Çin’in 
tüm dünya ticaretine yönelik 
başlattığı “bir kuşak bir yol” 
projesinde gelinen nokta 
nedir ve ülkemize etkileri nasıl 
olacaktır?

Kuşak ve Yol Girişimi, Çin’in 

küresel ekonomiyle daha fazla 

bütünleşmesini amaçlayan çok 

boyutlu ve geniş kapsamlı bir 

projedir. Çin’in daha gelişmiş 

ulaşım ağlarıyla dünyanın çeşitli 

coğrafyalarına kara, deniz ve hava yolları üzerinden 

bağlantısallığını artırmayı, bu çerçevede yatırım ve 

ticaretin canlandırılmasını amaçlıyor. 21. yüzyılın en 

büyük kalkınma projelerinden biri niteliğinde. Ülkemiz 

de, coğrafi konumu ve ekonomik, demografik potansiyeli 

itibarıyla bu Girişim’e artı değer kazandıracak önemli 

aktörlerden biri konumunda. Tarihi İpek Yolu’nun 

köprübaşlarını tutan, iki kadim medeniyete dayanan 

Türkiye ve Çin’in daha fazla işbirliği içinde olmasının, 

bölgesel istikrar ve refaha da ciddi katkıları olacak.

Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın vizyonu ve liderliğinde ülkemizin dört 

bir yanında hayata geçirilen 

mega projelerle Türkiye’nin 

Asya ile Avrupa arasında 

kesintisiz demiryolu ve karayolu 

bağlantısında kilit önemde bir 

konuma ulaştığını vurgulamak 

isterim. Bu konum, devam 

etmekte olan projelerimiz 

tamamlandığında daha da 

güçlenecek. Diğer taraftan, Çin’in 

Kuşak ve Yol Girişimi’yle doğal 

bir uyumu mevcut olan, Doğu ile 

Batı coğrafyalarını birleştirmekte 

ülkemizin bağlantısallık rolüne 

vurgu yapan ve yine ülkemizin 

öncülüğünde ilerleyen 

Orta Koridor Girişimimizin 

geleceğini de bu pencereden 

değerlendirmeliyiz. 

Sözkonusu projemiz 

kapsamında, Çin’den Avrupa’ya 

giden ilk yük treni Kasım 2019’da 

Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya 

geçmişti. Çin’e giden ilk ihracat 

trenimizi ise, İpek Yolu’nun 

başlangıç noktalarından biri 

konumundaki Xi’an şehrinde 

23 Aralık 2020’de düzenlenen 

törenle karşıladık. İstanbul’dan 

yola çıkan bu ilk ihracat 

trenimiz, toplamda 5 ülkeden ve 2 denizden geçip, 8.700 

kilometre yol katederek Çin’in tarihi başkentlerinden 
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Xi’an’a iki haftadan kısa bir sürede ulaştı. Bu trenle, 

dünyanın en büyük üretim gücüne sahip ülkesi olan Çin’e 

ihraç mallarımızın gönderilmeye başlanması, mevcut 

salgın ortamının ilave güçlükleri de düşünüldüğünde, 

devletimizin ve müteşebbisimizin ortak başarısıdır. 

2021 yılında Türkiye-Çin güzergâhındaki seferlerin 

düzenli hale gelmesi, haftada bir sefer yapılması 

planlanıyor. Türkiye ile Çin arasındaki Demir İpek 

Yolu’nun canlandırılması ihracatçılarımızın dev Çin 

pazarına erişimini önemli ölçüde kolaylaştırıyor ve 

büyük fırsatlar sunuyor. İhracat trenleri vasıtasıyla Çin, 

Türkiye’nin adeta komşusu haline geliyor. Gerek bu 

tür yük trenleri gerek kargo uçak seferleri vasıtasıyla, 

Çin halkının tüketim alışkanlıklarına hitap edecek 

seçkin markalarımızın ve özellikle tarım ürünlerimizin, 

Çin’e artan oranda ulaştırılmasını sağlamamız gerekir. 

Tarım ürünlerimizin büyük Çin pazarına girmesini 

teminen, teknik çalışmalara ve temaslara yoğunluk 

kazandırıyor ve her geçen yıl bu yönde somut adımlar 

atıyoruz. Geçtiğimiz yıl da çeşitli tarım ürünlerimizin 

Çin pazarına girişi için ihracat izinleri alındı. 2018 

yılında 138.7 milyon Dolar olan gıda ve tarım ürünleri 

ihracatımız, 2019’da %62,5’lik artışla 227 milyon 

Dolar’a ulaştı. Hedefimiz gıda ve tarım ürünleri 

ihracatımızı kısa vadede 1 milyar Dolar’a çıkarmak. 

Demir İpek Yolu’nun bu hedefe ulaşmamızda mühim 

bir rolü olacak. Önümüzdeki dönemde demiryolu 

güzergâhlarını, Orta Koridor’un geliştirilerek ülkemizin 

ulaşım ağlarında merkezi konumunun tahkim 

edilmesi ve Çin’e ihracatımızın artırılması amacımız 

bağlamında daha etkin biçimde değerlendirmek, temel 

hedeflerimiz arasında bulunuyor. 

Asya Pasifik denkleminde Türkiye’nin konumu 
gittikçe önem kazanmakta iken STK’ların ve diğer 
aktörlerin alması gereken pozisyonlar nelerdir?

Jeopolitik gelişmelerin ve ülkemizin artan 

etkinliğinin sonucu olarak uzun bir süredir ivme 

kazanmakta olan Türkiye’nin Asya politikaları, esasen 

Türkiye’nin Asya kıtasındaki ayak izini genişletti. 

Mevcut yaklaşımımızı, dinamik bir dönüşümden 

geçmekte olan Asya kıtasının gerçeklerine uygun bir 

şekilde uyarlamak için Asya’yı bütünüyle kucaklayan 

anlayış doğrultusunda 2019 yılında “Yeniden Asya (Asia 

Anew)” Girişimimizi açıkladık. 

Asya’nın genelinde ortaya çıkan çok yönlü 

dinamizmden daha iyi ve verimli biçimde 

yararlanmamız için sivil toplum kuruluşları, özel sektör 

ve üniversiteler gibi aktörlerin Asya ile işbirliğine 

istekli ve hazır bir konuma ulaşmaları önem taşıyor. 

Yeniden Asya Girişimimiz çerçevesindeki tüm program 

ve projeler, esasen devlet, özel sektör, üniversite ve 

sivil toplum boyutlarının birlikte çalışması anlayışına 

dayanıyor. 

Dolayısıyla, bizimle aynı vizyonu paylaşan 

Asyalı dost ve ortaklarımızla ticaret, yatırımlar, 

yeni teknolojiler, çevre, kalkınma, enerji, ulaştırma, 

bağlantısallık, eğitim, turizm, kültür, doğal afetlerle 

mücadele ve insani yardım dahil geniş bir yelpazede 

orta ve uzun vadeye de yayılabilecek işbirliği 

fırsatlarının ele alınmasını, muhataplarımızın öneri 

ve gereksinimleriyle olanak ve yeteneklerimizin 

buluşturulmasını amaçlamaktayız. Bu doğrultuda 

ortak projeler yürürlüğe koyma sürecinde, sivil 

toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve 

üniversitelerimizle eşgüdüm için hareket edeceğiz.

Ülkemizden kilometrelerce uzakta en fazla 
özlem duyduğunuz 3 şey nedir?

Dünyada eşi benzeri olmayan güzel Türkiyemizin 

ve güçlü bağlarımın devam ettiği memleketim 

Şanlıurfa’nın havasına, suyuna ve leziz yemeklerine, 

ayrıca dost ve yakınlarımla keyifli sohbetlerimize 

şüphesiz büyük özlem duyuyorum. Fakat en çok 

özlemi, başta bugünlere gelmemde en büyük etki 

sahibi olan sevgili anneme duymakta olduğumu 

söyleyebilirim. Memleketimizden binlerce kilometre 

uzakta olmak ve gerek yoğun mesai, gerek küresel 

salgın şartları nedeniyle ülkemize kolaylıkla 

seyahat etme olanağından mahrum kalmak, elbette 

bu özlemi güçlendiriyor. Yurtdışında yaşayan 

milyonlarca vatandaşımızın her birinin her daim 

hissetmekte olduğundan şüphe duymadığım 

memleket hasretimizi, ülke gündemimizi yakından 

takip ederek ve mesai arkadaşlarımla güç birliği 

yaparak asgariye indirmeye gayret ediyoruz.

P A R L A M E N T E R



58 /  Parlamenter Haziran 2021 2021 Haziran  Parlamenter /  59

Kentsel Dönüşüm’de  Kayseri’nin bugüne kadar 

ki en büyük yıkım ve dönüşüm ihalesini yaptınız, o 

çalışma nasıl gidiyor, ne zaman bitecek  ?

Evet, 42 bin metrekarelik alanda, 86 adet binanın 

yıkımı yapılıyor.  Sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin 

önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan 

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci uygulama 

etabında Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi ile Yıldırım 

Caddesi arasını kapsayan alanda yıkım çalışmaları 

tüm hızıyla devam ediyor. Sahabiye Kentsel Dönüşüm 

Projesi 3’üncü uygulama etabı yaklaşık 4,8 hektar 

büyüklüğünde bir alan olup, Kuzeyinde Oğuz Caddesi, 

batısında Yıldırım Caddesi, Güneyinde Prof. Fevzi 

Fevzioğlu Caddesi Doğusunda ise Açık Sokak ile 

çevrelenmiştir. 48 bin metrekarelik 3’üncü uygulama 

etabında 76 adet binada, 535 adet konut, 80 adet 

Şehir ve Başkan  
 

KAYSERI BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
 AK Parti 20. Dönem Kayseri Milletvekili 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

işyeri olmak üzere toplam 615 adet bağımsız bölüm 

bulunmaktadır. Bu yapıların yaklaşık inşaat alanı 58 

bin metrekaredir. 3’üncü uygulama etabı içerisinde 

bulunan bağımsız bölümlerin uzlaşmaya esas 

gayrimenkul değerleme çalışmaları devam etmektedir. 

Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm projesinde 

tamamlanma aşamasında sona yaklaşılmıştır. 

Kayseri’nin Anadolu’nun sağlık merkezi olduğu 

biliniyor ancak sizin Kayseri merkezli uluslararası 

sağlık turizmi merkezi olunması için de bir 

çalışmanız var. Bu çalışmada neler yapıldı ?

Geçen yıl Haziran ayı sonunda yaptığımız Sağlık 

Turizmi Çalıştayı ve sonrasındaki süreçte çok önemli 

mesafeler kat ettik. Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.’miz 

koordinesinde sağlık turizmi toplantıları devam etti. 

Bir taraftan bilgilendirme toplantıları yapılarken bir 
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TÜRKIYE'NIN ÖNEMLI KENTSEL 
DÖNÜŞÜM PROJELERINDEN 

BIRISI OLAN SAHABIYE KENTSEL 
DÖNÜŞÜM PROJESI 2’NCI 

UYGULAMA ETABINDA PROF. 
FEVZI FEVZIOĞLU CADDESI 

ILE YILDIRIM CADDESI ARASINI 
KAPSAYAN ALANDA YIKIM 
ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA 

DEVAM EDIYOR.

taraftan da tüm dünyaya hizmet veren 

www.healthtoursimkayseri.com 

adlı site yayın hayatına başladı. Yine 

bu süreçte gayretlerimiz sonucu 

ülkemizde sağlık turizminin 

gelişmesi için çalışan Uluslararası 

Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin Ankara ve 

İstanbul’dan sonra Kayseri’de büro 

açması sağlandı. Bu çalışmalarımız artarak devam 

edecek ve Kayseri sağlık turizminin de merkezi haline 

gelecek. 

Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi’nin 

Kayseri’de yapıldığını ve buraya Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın adının verildiğini 

söylemiştiniz, inşaat başladı mı, çalışmalar nasıl 

gidiyor ?

Her yaş grubuna hitap edecek, her kesimi 

rahatlıkla memnun edecek, bir yaşam merkezi olarak 

yorumlanacak, yeşiliyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, 

etkinlik ortamlarıyla, yeme-içme mekânlarıyla, 

müzeleriyle, kütüphanesiyle, keyif mekânlarıyla derken 

fonksiyonları say say bitmiyor. Böyle güzel çalışmayı 

yüklenici firmamız ile Büyükşehir Belediyemiz 

yapılacak işler bağlamında, yer tesliminden itibaren 

yaklaşık 4-5 aylık süre içerisinde 

yüzde 25’e yakın bir noktaya 

getirmiş durumdalar. Önümüzdeki 

sene ilkbaharı bulacak şekilde, 

sonuç itibariyle herkesin rahatlıkla 

dinleneceği, eğleneceği ve 

gününü değerlendireceği güzel 

bir ortamla Kayserililer buluşacak. 

Millet Bahçesi Kayseri’mize yakışacak. Türkiye’nin 

en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyacak olan 

projenin detayları şu şekilde sıralayabiliriz; 1 adet 39 bin 

metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, Türkiye’nin 

en büyüğü olacak gölet üzerinde 3 adet köprü olacak,  3 

adet millet kıraathanesi ve 1 adet sağlıklı yaşam merkezi, 

içerisinde yarı olimpik kadın ve erkek ayrı olacak 

şekilde yüzme havuzu, çocuklar için çırpınma havuzu, 

sauna, pilates salonu ve buhar odası, 1 adet idari bina, 

1 adet hangar, 26 adet büfe, 15 adet wc-mescit depo 

binası, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, toplam 8 adet 

basketbol-voleybol sahası, 2 adet tenis kortu,  2 adet 

plaj voleybolu, 2 adet halı saha, piknik alanları, 3 adet 

yaya giriş meydanı 1 adet yaya ve araç giriş meydanı, 

bisiklet ve koşu parkuru, 2 adet etkinlik çayırı, 2 nolu 

etkinlik çayırında 9 adet (her biri 69 metrekare olmak 

üzere) asma germe gölgelik, 2 nolu etkinlik çayırda 
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 TARIHI VE 
KÜLTÜREL 

MIRASIMIZIN 
DAHA KALICI 
VE ANLAMLI 
OLMASINI 

SAĞLAYACAĞIZ

1 adet sahne kurulum alanı, toplam 325 adet çatılı 

ve masalı kamelya, 3 adet pergole, 145 adet ferforje 

ayaklı bank, 145 adet yüzer bank ve 19 adet duvar üstü 

bank, muhtelif yerlerde toplam 115 adet çeşme, 245 

adet ayaklı çöp kutusu ve 215 adet sıfır atık çöp kutusu, 

125 adet yönlendirme tabelası, 17 adette bilgi panosu, 

engelli vatandaşlarımız için kılavuz yüzeyler ve uyarıcı 

yüzeyler, giriş meydanlarında bisiklet park yerleri ve 

pedicab park yerleri. 

2022 yılının Kültepe Kaniş Karum yılı ilan 

edilmesi çağrısında bulundunuz. Bunu biraz 

açıklar mısınız ?

 Tarihi ve kültürel mirasımızın daha kalıcı ve anlamlı 

olmasını sağlayacağız. Koramaz Vadisi bünyesinde 

barındırdığı tarihi ve doğal güzellikler ile kendi alanında 

bir adım daha ön plana çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi 

olarak bölgeyle yakından ilgileniyoruz. UNESCO’nun 

Dünya Geçici Mirası Listesi’nde yer alan iki değerimizi 

kalıcı listeye alınması yönünde kararlıyız. Hem 

Kültepe Kaniş Karum hem de Koramaz Vadisi ile ilgili 

akademisyenlerin de destek verdiği çalışmalarımız 

sonucunda bu iki değerimizi tüm dünyaya tanıtmış ve 

olması gereken değere taşımış olacağız. Bu nedenle 

2022 yılının Kültepe Kaniş Karum yılı ilan edilmesi 

talebinde bulunduk. İnşallah da bu şekilde ilan edilir 

diye bekliyoruz.

Kayseri’de bir süre önce, 7,5 milyon yıllık olduğu 

belirtilen ve  fillerin atası olan bir fosil kafatası ilk 

defa, bütün olarak bulunmuştu. Bu konuda bilgi 

verir misiniz?

Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız fosillerle 

ilgili yapılan çalışmalar zaten uluslararası boyutta 

gündeme taşınmıştı. Şimdi de yine bilim insanları 

tarafından Okşan Hanım ve ekibi ile birlikte 

uluslararası boyuta taşıma yönünde yeni çalışmalara 

imza atılıyor. İnşallah biz yaptıracağımız müze ile 

hem müze sayısını artıracağız hem de fosillerle 

ilgili Paleontoloji Müzesi'ni şehrimize kazandırmış 

olacağız. Bu alanda şehir olarak bir bakıma uğrak 

yeri olacağız, bilimin merkezi olacağız. Avrupa'dan 

Ortadoğu'ya, Çin'den Amerika'ya kadar birçok 

bölgede görev yapan bilim insanı Juha Saarinen'in 

Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası 

fosilinin dünyada tek örnek olduğunu ve dünyadaki 

diğer çağdaş lokalitelerdeki fil fosillerinden kütlevi 

açıdan büyük olduğunu belirtmesi dünya genelinde 

çok büyük yankı uyandırdı. Bu nedenle Kayseri 

yakın zamanda bu manada, dünya genelinde 

meraklılarının uğrak kenti olacak.

Dr. Memduh Büyükkılıç kimdir? 

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de 

doğdu.  Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova 

Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu.  

Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 

tamamladı.  Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde 

Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde 

uzman hekim olarak görev yaptı.  Askerliğini Kıbrıs 

Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak 

tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir 

MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) 

yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aktif siyasete 1993 

yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 

1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem 

Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında Melikgazi 

Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh 

Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak 

Parti'den belediye başkanı seçildi.  Halen Melikgazi 

Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, evli 

ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019'da yapılan yerel 

seçimlerde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan 

adayı oldu ve seçildi, halen bu görevi yürütüyor.

Özel hayatında da, siyasete girdikten sonra da, 

olaylara olumlu yönden bakarak, sürekli hüsn-ü zan 

ile hareket eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 

Dr. Memduh Büyükkılıç ilişkilerinde hep gönül 

kazanan insan olmaya çalıştı. Sinirlendiğinde dahi 

bunu yumuşak ses tonu ve ılımlı cümlelerle ifade 

etmeye gayret eden Dr. Büyükkılıç Refah Partisi’nden 

milletvekili olduğu dönemde de, sonrasında da aynı 

özelliklerini sürdürdü.  Başkan Büyükkılıç  Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 

hizmette vatandaş esaslı çalıştıklarını ve asla siyasi 

görüş farkını önemsemediklerine dikkat çekerek, 

bunun sebebini de “biz yaratılanı sev yaratandan 

ötürü felsefesini şiar edinmiş insanlarız”  sözleriyle 

açıkladı. 

Kırk yıla yakın siyaset geçmişi olan ve halen de 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 

sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç, gazeteci İlter 

Sağırsoy’un sorularını yanıtladı.
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Efedim, meclis başkanı Cemil Çiçek olarak 
siyasi yolculuğunuza nasıl başladık nelere 
tanık olduk diyerek başlamak istiyorum.

Siyasi yolculuğumuza 1965-66 üniversiteye 

girdiğim yıllardan itibaren başladım. Bizim 

yaşadığımız dönem Türkiye’de soğuk savaşın en 

kızgın ve yoğun olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla 

gençlik hareketlerinin başladığı yoğunlaştığı ülke 

meseleleriyle ilgili çok yoğun tartışmaların sonra 

kavgaların başladığı bir dönemdi. Dolayısıyla iki 

kutuplu bir dünyada ister istemez Türkiye önemli 

bir coğrafi bölgeyi temsil ediyordu. Onun için o 

yıllarda da üniversitelerin sayısı bugün ki kadar 

çok değildi ama ülke meselelerin en çok tartışıldığı 

yerlerdir. Siyaset ise zaten ülke meselelerine kafa 

yormak ve mümkünse akıllıca çözümler bulmaktır 

onun için benim siyasete girişim bu manada 

!965-66 yıllarında İstanbul Hukuk Fakültesinde 

olmuştur. Ama bizim insanımız siyaseti genellikle 

bir parti çatısı altında yapılan bir faaliyet olarak 

anlar bu dar bir bakış açısıdır. Siyaset ülke 

sorunları ile ilgilenmektir ve mümkünse de 

ülke sorunlarına çözüm üretmektir. Bu manada 

bakarsan aşağı yukarı 55 yıl falan olmuş oluyor. Bir 

parti çatısı altında siyaset denildiği zaman da 30 

yılı geçmiş oluyor.

Efendim, geçmiş siyasi haritanıza 
baktığımız da keşke şöyle yapsaydım ya da 
şöyle deseydim dediğiniz bir anınız oldu mu?

Çok anımız var. Türkiye siyasetinin genel 

eksiği ve bu eksiklik giderilmezse de siyasette 

kalite sorununun her zaman tartışılacağı bir konu 

sorduğunuz soru.Siyasetçi mümkünse hergün 

değilse her hafta değilse her yıl bir seçim gününün 

sonunda bir vicdan muhasebesi bir özeleştiri 

yapması lazım.Çünkü bizim siyasetçi olarak 

kullandığımız mekanlar millete ait kullandığımız 

sıfatlar millete ait kullandığımız yetkiler millete 

ait yani millet adına yetki kullanıyorsanız zaman 

kullanıyorsanız imkan kullanıyorsanız sıfat 

taşıyorsanız bu muhasebeyi mutlak zorunlulukla 

yapmak lazım .Bu asgari ahlaki bir sorumluluktur. 

Çünkü siz bir şirkette iş yerinde çalışıyorsanız 

patron sizden hesabını sorar veya yanlışını 

göstermeye çalışır. E biz millet adına bu kadar 

imkana sahip olduğumuza göre yaptığımız işi ne 

kadar doğru yaptığımızı nerede yanlış yaptığımızın 

muhasebesini yapmamız gerekiyor. Bu yapılmadığı 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Bir Milletin 
Hacet Kapısıdır

CEMIL ÇIÇEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dönem Başkanı
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için Türkiye de siyaset büyük ölçüde intiba 

kaybetti ve dünyanın en zor işini yaptığımız için 

siyaset en zor iştir bana göre yeraltında ki maden 

işçiliğinden daha zor bir iştir buna rağmen itibar 

sıralamasında en diplerde geziyoruz. Bunun sebebi 

bu vicdan muhasebesini yapmadığımız içindir.

Bunu başkaları için söylüyor olmak tek başına 

hiç bir şey ifade etmez. Ben 1965-66 üniversiteye 

girdiğim yıllardan  beri söylediğime göre benim 

siyasi hayatımda iki dönem var.  Birincisi  

aklımın ikinci planda olduğumu hislerimizin, 

heyecanlarımızın, hırslarımızın öne çıktığı ben 

merkezli her şeyin en iyisi en doğrusunu ben 

bilirim , eğer bir grubun içinde yer alıyorsak ki  

aldık geriye dönük ister bu dernek ister bir fiili 

oluşum isterse siyasi parti anlamında en doğrusu 

bizimkilerdir ya da benim söylediklerimdir bu 

ülkeye en büyük hizmeti biz yaptık bizden evvel 

hiçbir şey yapılmadı tarzında sizden öncekileri 

ve sizin dışınızdakileri yok sayarak küçümseyen 

tümüyle yanlış şeyler söyleyen bir anlayışın hakim 

olduğu bir dönemdi. 1983’e kadar devam etti. 

Ne zamanki rahmetli Özal’la tanıştım bunun çok 

doğru olmadığına o zamandan itibaren inanmaya 

başladım. İşte 1983’ten sonrada mümkün olduğu 

kadar aklımı Allah ne kadar verdiyse onu ön plana 

çıkararak hislerimi heyecanlarımı hırslarımı ikinci 

plana atmaya başladığım bir dönemdi. Burada ne 

kadar başarılı olduk olmadık bu da kamuoyunun 

takdiridir. O günden beri düşündüğüm şey şudur 

ki benim söylediğim doğrudur ama doğrunun 

tamamı değildir. Başkalarının söylediklerinin de 

doğru olma ihtimali vardır bu bizim kültürümüzde 

var ama bunu biz çok içselleştiremedik 

özümseyemedik bunu bir siyaset üslubu haline 

getiremedik. İkinci dönem de budur. Tabi hırs ve 

heyecan öne çıktığı zamanda bu üslubumuza da 

yansıyor. Bazen çok akıl almaz çok kırıcı ifadeler 

de kullanabiliyoruz. Bir yerden başlıyoruz işi 

ihanete kadar memleketi satmaya vatan hainliğine 

kadar götürüyoruz. 68’li yıllarda bu böyleydi. 

Sağ yumruğumuzu sıkıyoruz karşı taraftakiler 

de sol yumruğunu sıkıyor biz onlara Türkiye ‘yi 

Rusya’ya satıyorsunuz onlarda bize Amerikan 

uşağı demeye getiriyor.  Ne Amerika ile işimiz var 

ne Rusya ile işimiz var. Halbuki İstanbul gibi bir 

dünya şehrinde günü gün etmek varken eğer ülke 

daha iyi bir yere gitsin diye uğraşıyorsak bunun 

takdir edilecek bir yanının olması lazım niye 

oraya buraya satsın. Dolayısıyla çok partili hayata 

geçtiğimiz günden beri maalesef bu fikir yanlıştır 

demek yerine hemen ihanetle veya vatanseverlikle 

en uç noktada hemen hemen hiç söylenmemesi 

gereken lafları söylüyoruz. Bizim hırsımızın öne 

geçtiği dönem de bu lafları bende kullandım 

başkaları da kullandı. Ama 1983’ten sonra rahmetli 

Özal’la tanıştığımızda siyasetin yumruk sıkmak 

değil de el sıkmak olduğunu anladığımız günden 

beri olabildiğince dilimi bu tür kötü ifadelerden 

sakınmaya çalışıyoruz.

Bunu yapmadığımız zaman çok siyaset 

nezaketle yapılması gereken bir işi bir kavga 

Demokrasi esas itibari ile kültür, ahlak ve 
hukuk zeminine oturan bir düşünce tarzı 
ve sorun çözme yöntemi. Demokrasinin 
de bir kültürü ve ahlakı var. Demokrasi 
sadece seçim veya kanunlardan ibaret 
değildir.
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üslubu içerisinde vura kıra husumet tohumları 

ekerek bir süre sonra birbirimizin yüzüne 

bakacağımızı göz ardı edecek duruma getiriyoruz. 

Sonra da Türkiye şartlarında bir araya gelmek 

gerektiğinde de bütün bu sözler hepimizin 

elini ayağını bağlıyor hatta öyle sözler oluyor ki 

yüzümüzün kızarması gerekiyor. Bundan toplumda 

rahatsız normal şartlarda birçok siyasetçinin de 

rahatsız olması gerekiyor. Özellikle mecliste şimdi 

uzun süreden beri konuşmalar da verildiği için bunu 

dinleyenler de zaman zaman yüz yüze geldiğimiz de 

onu yüzümüze de vuruyorlar. Meclis başkanı iken 

milletvekillerinin birbirlerine öylesine ağır ifadeleri 

oldu ki bu iş düzlük 67.maddeye de aykırı bunların 

bir taramasını yaptırırdık iki klasör çok da hoş 

olmayan sözler bunlar gerekli hassasiyet gösterilsin 

diye sayın genel başkanlara da gönderilirdi.  Ama çok 

fazla da bir faydası olduğunu zannetmiyorum şimdi 

her geçen gün lafların dozuda artıyor. Ama şöyle de 

bir hatıram var. Biliyorsunuz 23 Nisan’da okullardan 

öğrenciler seçilir meclis başkanı, cumhurbaşkanı, 

başbakan, vali, belediye başkanı, kaymakam olur. 

Benim olduğum dönemde de milli eğitim bakanı 

arkadaşımız var bakanlıktan gelen bürokratlar var. 

Aradaben Yurdakul Lisesinden de  bir kız öğrenci 

meclis başkanı seçilmiş.  İşte biz söz hakkını verdik 

buyurun sayın başkanım şeklinde. Söylediği bir 

şey var sayın milletvekilleri konuşma yaparken 

bu konuşmalarını kız çocuklarını , ablalarını , kız 

kardeşlerini , annelerinin dinlediğini unutuyorlar 

mı ki bu kadar ağır laflar ediyorlar. Dolayısıyla 

siyasetçinin en evvel bir özeleştiri yapması gereken 

konu üslubudur. Eğer bunu düzeltebilirsek birçok 

şeyi düzeltmiş oluruz. Çünkü kavga ortamında kimse 

kimseyi dinlemez. Herkesin birbirini dinlemesi 

lazım .Meclis kavga yerleri değil müzakere yerleridir. 

Kavga bir müzakere yöntemi olamaz. Dediğim 

gibi kavga bittikten sonra da bir araya gelmeniz 

gerekir nasıl geleceksiniz. Halbuki Türkiye’nin 

en temel meselelerinden bir tanesi milli birlik ve 

beraberlik. Kavga ortamında bu beraberlik nasıl 

sağlanacak. Onun için ben kendim özeleştiriyi 

yaptım özellikle birinci dönemim de hatalarımı 

kabul ederek. Ondan sonra ki dönemimde de azami 

ölçüde dikkat ederek çalıştım ve mümkün olduğu 

kadar da isim kullanmadan ifadelerimi söylemeye 

gayret ettim. Türk siyasetinin belki de en büyük 

yanlışlıklarından bir tanesi fikrini anlatırken somut 

isimler söylenmesidir. Sonra özellikle bu parti 

değiştirmelerin ittifakların olduğu bir yerde nasıl 

bir araya geleceksin. O zaman senin vatan severliğin 

sorgulanır hale gelir.

 Teşekkür ederiz. Başkanım yasama ile 
yapılan siyasi ahlak özgürlük adalet gibi 
kavramlar var. Bu kavramların Türk dünyası 
ve Türkiye ölçeğinde pratiğe yansımasını nasıl 
değerlendirirsiniz?

-Demokrasi esas itibari ile kültür, ahlak ve hukuk 

zeminine oturan bir düşünce tarzı ve sorun çözme 

yöntemi. Eğer siz sadece seçilmiş olmayı her türlü 

lafı söylemeye gerekçe gösterirseniz o zaman o 

demokrasiden bir fayda gelmez bize. Özellikle siyaset 

yapan insanlarda işin kültür ve ahlak kısmında 

bilgi eksikliklerimiz var. Çünkü demokrasinin de 

bir kültürü ve ahlakı var. Demokrasi sadece seçim 

veya kanunlardan ibaret değildir. Bizde burada 

ciddi sıkıntılarımız var. Bunu tamamlamadığımız 
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sürece bunun yokluğundan ortaya çıkan sorunları 

kanunla çözme imkanımız yok. Dolayısıyla buraya 

biraz bakmak gerekiyor. Demokrasinin etik 

kurallarını parlamento hukuku, parlamento ahlakı 

,milletvekilleri saygınlığı ,dürüstlük yani her insan 

için olması gereken şeyler siyaset yapanlar için 

öncelikle gerekli olan hususlardır. Buralarda çok 

fazla mesafe kat ettiğimizi söyleyemem özellikle 

1908 ikinci meşrutiyetten bu yana geçen süreci 

olabildiği kadar incelemeye çalışmışımdır. Çok 

fazla bir şey değişmemiş. İsimler değişmiş ama 

ne üslubumuz değişmiş ne birbirimize bakışımız 

değişmiş. Yani zaman bu manada bize çok fazla bir 

şey kazandırmamış. 

Türkiye’de demokrasi kalkınma ideolojisi ve 
çok partili siyasi birikiminin Türk Dünyasına 
rol model olması hakkında ki düşünceleriniz 
nelerdir?

-Elbette Türkiye coğrafyası itibari ile önemli bir 

ülke. Dünyanın en önemli coğrafyası bizim vatan 

olarak tuttuğumuz bu coğrafya yani hükümetler 

kim olursa olsun bu coğrafyanın ülkeyi yönetenlere 

sağladığı bir katma değer var. Bir de bu coğrafyada 

biz bin yıldır bir devlet tecrübemiz var. Yani 

Selçuklu ondan sonra Osmanlı şimdi de Cumhuriyet 

kesintisiz devam eden bin yıllık bir tarih. Bu çok 

önemli bir birikimdir. Devlet dediğimiz şey netice 

de belli birikimlerin üzerine inşaa edilir. Bu manada  

baktığımızda hem Türk dünyası bakımından hem de 

başka ülkeler açısından Türkiye kazanımları itibari 

ile üzerinde önemle durulması gereken doğrusuyla 

yanlışıyla örnek alınacak bir geçmişe sahip. Tarih 

dediğimiz şey zaten insanların ve toplumların 

yaşadıkları tecrübenin aktarımıdır. Siyasetin yön 

haritasını da tecrübe belirler. Dolayısıyla bin yıllık bir 

tarih işin doğrusunu yapmaya çalışanlar bakımından 

önemli bir kaynak teşkil eder. Türk dünyası kendi 

ülkelerinde barışı huzuru kalkınmayı sağlayabilme 

bakımından Türkiyeyi güncelleyebilirlerse ülkede 

olup bitenleri neyi yapınca doğru oluyor neyi 

yapmazsak ne gibi olumsuz sonuçlar çıkıyor 

açısından Türkiye bu manada rol model olabilecek 

bir ülkedir. Bunun biz yeteri kadar farkında 

olabilirsek başkalarına da faydamız daha çok olabilir 

diye düşünüyorum. Özellikle Sovyetler Birliğinin 

dağılmasından sonra 1990-91 den  itibaren Türk 

dünyasında yeni devletler kuruldu ve bunlar 

belli ölçüde demokrasi tecrübesini yaşamaya ve 

demokrasik sistemi hayata geçirmeye çalışıyor. 

Sistem değişikliği olan ülkeler var mesela Kırgızistan 

önce başkanlıktı sonra parlamenter sistem. Türkiye 

bu tecrübelerin hepsini onlardan evvel yaşadı. 

Onun için ne yapılırsa doğru yapılır açısından 

Türkiye onlara iyi örnekleri ortaya koyabilmesi 

gerekiyor. Çünkü bizim 1876’dan beri dünyada çok 

az millete nasip olan bir parlamento tecrübemizde 

var. Onun için onlara yukardan bakarak değilde 

yaşadıklarından ders çıkarması gereken bir ülke 

olmasıyla rol model olmalıdır. Türkiye’de siyaset 

yapanlarda bunun farkında olmalıdır. 

Hem meclis başkanımız olarak hem de bir 
parlamenter olarak parlamenter sistemle 
başkanlık sistemini mukayeseli bugün ki 
parlamento işleyişi hakkındaki fikirlerinizi 
almak istiyorum?

-Şunun eksikliğini ben hep çektim. 1876’dan beri 

Türkiye parlamentosu olan bir ülke çok az millete 

nasip olan bir şey. Bizim meclisimiz dünyadakilerden 

farklı olarak gazi meclisi. Bunun Türkiye’de siyaset 

yapan insanlarımız bile çoğu zaman farkında değil. 

Türkiye haricinde ki tüm devletlerin önce devlet 

var sonra parlamentoları var. Bunun istisanası 

Türkiye. Önce meclis var. 23 Nisan 1920’de meclis 

açıldığında devlet yok. Devletin en temel kurumu 

meclis. Sonradan başka kurumlar meclisin 

önüne geçti bu haber spikerleri bile haberleri 

okurken ya da haber editörleri yazarken meclis 

başkanını ya da meclise ikinci üçüncü dördünce 

sırada söyleyebiliyoruz. Parlamento kültürü yok 

meclis kültürü yok. Bu meclisin ne kadar önemli 

olduğunun farkında değiliz. İçindekiler farkında 

değil ben de dahil dışındakilerde. Bu meclis milli 

mücadeleyi yürüten meclis. Ordusu büyük millet 
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meclisi ordusu devlet 29 Ekim 1923’te kuruldu. Bir 

numaralı kurumu meclis ama hem darbeler sebebi 

ile hem cehalet sebebi ile en fazla hırpalanan kurum 

bizim de yanlış davranışlarımız konuşmalarımız 

üslubumuz birbirimize karşı olan tavırlarımız 

parti değiştirmeler sebebi ile en çok hırpalanan 

kurum bu kurum. Dolayısıyla ister başkanlık sistemi 

ister parlamenter sistem. Evvela parlamentonun 

öneminin farkında olmamız lazım. Eğer bunun 

farkında değilsek o zaman sistemin şu ya da bu 

olmasının önemi yok. İkinci planda kalır. Evvel 

parlamentosuz bir millet hayatının olamayacağını 

çok iyi kavramamız gerekiyor. Bunu karadığımız 

zaman diğer konuları tartışma imkanımız olacak. 

İkincisi kabul etmek gerekir ki bugün dünyada 

parlamentosu olmayan hemen hemen hiçbir devlet 

yok. Sadece parlamentolarının yetkinlikleri açısından 

farklılıklar var. Her devlette yasama yürütme yargı 

var. Dolayısıyla yasama bir milletin en önemli  

konularından bir tanesidir. Bir de bunun farkında 

olmamız lazım.  Parlamentolar sadece şeklen 

hükümetleri meşrulaştırma aracı değildir. Yani adı 

var kendi yok. Kendisi var etkisi yok. Kendisi var saygı 

duyulmayan bir kurum. O zaman bu parlamentonun 

kime ne faydası olacak. Hele ki sistem tartışmasından 

evvel parlamentonun meclislerin önemi konusunda 

hem toplumun hem de toplum adına siyaset 

yapanların ciddi bir idrak içerisin de olması lazım. 

Bunların önemini kabullenmeleri gerekiyor. Bakın 

şunun farkında değiliz. Mecliste sadece kanun 

yapan kurumlar değildir. Elbette bir ülke de kamu 

düzeninin sağlanması açısından duyulması gereken 

kuralların çok önemli bir kısmını başta anayasa ve 

kanunlar  olmak üzere belirleyen ve kuralları koyan 

parlamentodur. Millet adına denetim yapar. Denetim 

olmadığı zaman bu sorumsuzluk olur. Diktatörlüğe 

kadar gider. Son kırk seneyi aşan bir zamandan 

beri daha evvel gelinmeyen ya da parlamentorlar 

varken üzerinde yeteri kadar durulmayan bir 

üçüncü önemli rolü var. O da parlamenter diplomasi. 

Çünkü hükümetler devletten devlete ilişkiyi kurar. 

Parlamentolar halkın seçtikleri insanlardan teşekkül 

eden kurumlardır. Dolayısıyla milletten millete 

diplomasi ikili veya  çok taraflı ilişkileri geliştirecek 

kurumsallaştıracak olan parlamentolardır. 

Dolayısıyla bizim toplumumuz birincisini bilir ben 

olsam kanun çıkarırım denir. Kafasına hangi soru 

takılırsa kanun çıkarır o kadarını bilir. Yönetim 

konusunun yeteri kadar farkında değildir ya 

da toplumun farkında olacağı kadar denetim 

yapamadık bu da bizim eksikliğimiz. Üçüncüsü  

kısmında doğru dürüst bilgisi yoktur. Hatta hiç 

durmadan geziyorlardır. Hâlbuki o parlamenter 

diplomasinin gereğidir. Bu müesseseler iyi 

çalıştığı zaman hem ülkenin itibari açısından bu 

üçüncü rol en az ikisi kadar önemlidir. Dikkat 

ediyorsanız son senelerde ermeni soykırımı 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI 
BIR MILLETIN HACET KAPISIDIR.

iddialarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar. 

Parlamentolardan karar çıkarmaya çalışıyorlar. 

Bu Türkiye için üzerinde önemle durulması 

gereken bir husus. Siz parlamenter diplomasiyi 

iyi geliştiremezseniz o takdirde hem dünyada ki 

imajınız hem de Türkiyenin menfaatleri açısından 

sıkıntılı bir döneme girersiniz. Ben yaptım diye 

söylemiyorum bu soykırım yalanının 100. Yılı 

dolayısıyla Ermeni diasporası tüm dünyada 

büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya 

da 20 25 yıldır hazırlandı. Bunun iki tane amacı 

vardı .Birincisi parlamentolardan olabildiği kadar 

karar çıkarmak ikincisi de dünya kamuoyunda 

kendilerinin haklı olduğunun mazlum olduğunu 

Türklerinde böyle bir suç işlediğini kabul ettirmek 

gibi bir çaba içerisine girdiler. Bu dönem de benim 

meclis başkanlığıma denk geldi. Devletin ilgili 

kurumlarıyla meclis olarak çok ciddi bir planlama 

yaptık. 2015 yılına geldiği zaman dünyanın hiçbir 

parlamentosunun Türkiye aleyhine karar çıkmadı. 

Herkes bunun üzerinde yeteri kadar durmuyor. 

Keşke o çalışmalar bir yıllığına kalmasalar devam 

etseler etmesi gerekiyor. Bu çalışmaları sürekli 

hale getirmek lazım çünkü karşı taraf çalışıyor. 

Parlamento bir millet için oksijen kadar ihtiyaç 

olan bir kurum yeter ki bunun farkında olalım. 

Önce siyaset yapanlar bunun farkında olmalı 

ikincisi milletimiz farkında olmalı çünkü özellikle 

de Türkiye Büyük Millet Meclisi bir milletin 

hacet kapısıdır. Devletten ilgi  görmeyen  kamu 

görevlileri tarafından azarlanan kim ne varsa 

ilk müracaat ettiği yer hakimden savcıdan evvel 

Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Dolayısıyla 

bu parlamento milletin hacet kapısıdır. Hiçbir 

şey yapmasa bile varlığı bu milletin hakları 

bakımından önemli bir teminattır .Ne kadar 

benimseyebilirsek ne kadar farkında olursak o 

zaman daha medeni bir toplum oluştururuz. 
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Bir Mülkiyeli olarak 1991 yılında Halk 
Bankası’nda müfettiş yardımcılığıyla başladığınız 
görevinize, 2015 yılından bu yana milletvekili 
olarak devam ediyorsunuz. Ekonomistlikten 
milletvekilliğine olan yolculuğunuzu anlatır 
mısınız?

Evet söylediğiniz gibi Müfettiş Yardımcısı olarak 

Halk Bankası Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına 

başladım. Aynı bankada Müfettişlik, Şube Müdürlüğü, 

Daire Başkanlığı ve Risk Yönetimi, Kredi, Bütçe ve 

Mevduat alanlarında yaklaşık 15 yıl Genel Müdür 

Yardımcılığı görevlerinde bulundum.

2001 yılında yaşadığımız, ekonomik kriz sonrasında 

Halk Bankası’nın çağdaş bankacılık esaslarına göre 

BÜYÜYEN GELİŞEN 
TÜRKİYE’NİN YILDIZI 

AYDIN
 

MUSTAFA SAVAŞ
AK Parti 27. Dönem Aydın Milletvekili

TBMM KİT Komisyon Başkanı

“Aydın” deyince gözleri parlayan, hayatını memleketine adamış bir milletvekili mustafa savaş. dergimizin 
ilk sayısı için kendisine sorularımızı yönelttiğimizde içtenlikle verdiği cevaplarla tüm dergiye yetecek içerik 

çıktı aslında. okuduklarınız aydın için projeleri, düşünceleri ve hayallerinin bir kısmı sadece...
uzun yıllar ekonomist olarak halk bankası’nda çeşitli görevlerde bulunmuş ardından siyasetin değişik 

kademelerinde görev almış aydın milletvekili ve tbmm kit komisyonu başkanı mustafa savaş’ın gözünden 
memleketi aydın’ı konuştuk.

faaliyet göstermesi için uygulamaya konulan yeniden 

yapılandırma programında ve bankanın halka arzında 

aktif olarak görev aldım.  

Ayrıca, Halk Sigorta, Halk Yatırım, Halk Emeklilik, 

Bankalararası Kart Merkezi ve Kredi Garanti Fonu 

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim 

Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundum. Bu 

görevlerin ardından AK Parti’den 26. Dönem Aydın 

Milletvekili seçildim. 2 dönem MKYK Üyeliği yanında 

AK Parti Genel Merkezimizde Sosyal Politikalar ve 

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Plan ve Bütçe 

Komisyonu Üyeliği yaptım. Halen 27. Dönem Aydın 

Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı olarak 

görev yapıyorum.
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2009 yılında yaşanan Dünya Finansal Krizinde 
Halk Bankasına kredi borcu olan reel sektörün 
rahat bir nefes alması için “Borç Yapılandırma 
Programı’nı” uygulamaya koydunuz. Neydi bu 
program?

Uygulamaya koyduğumuz “Borç Yapılandırma 

Programı” genel anlamda faaliyetlerine devam etmek 

için gayret gösteren veya faaliyetlerine devam etmesi 

halinde katma değer yaratmaya devam edebilecek 

firmaları icra takibinden kurtararak onlara nefes 

aldırmak, borçlarını ödeyebilecek şekilde ödeme 

planları hazırlayarak hem vade uzatımı hem de faiz 

indirimleri yaparak, firmaların enerjilerini hukuksal 

sorunlar yerine kendi asli faaliyetlerine harcamalarını 

sağlamaktı. Tabii “Borç yapılandırma Programı” büyük 

bir programdı ve birçok teknik detayı da kapsıyordu.

 “2023, 2053 ve 2071 Türkiye’sini inşa etmekte 

kararlıyız.” 2021 yılının yatırım yılı olacağını, seçim 

bölgeniz olan Aydın’da da yatırımların hız kazanacağını 

belirtmiştiniz. Bu yatırımlardan bahseder misiniz?

Aydın-Denizli Otoyolu’muzun temelini geçtiğimiz 

aylarda attık. Yine Şehir Hastanemizin inşaatı başladı. 

Her iki yatırımımız da inşallah 2 yıl sürecek olan yapım 

süreçlerinin ardından 2022 yılında tamamlanarak, 

hemşehrilerimizin hizmetine açılacak.

2021 yılında da Adliye Sarayı, Millet Bahçeleri, 

Ilıcabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, spor salonları gibi 

yatırımlarımız söz konusu. Adliye Sarayımız 2020 yılı 

yatırım programına alındı. Adalet sarayımızın proje 

aşaması tamamlandıktan sonra, ihalesi de en kısa 

süre içinde yapılarak inşaatına başlanacak. Geçtiğimiz 

aylarda, İçişleri Bakanımızı ziyaretimizin ardından yeni 

İl Emniyet Müdürlüğü binamızın yapımına da 2021 

yılının ilk yarısında hızlı bir şekilde başlanacağı bilgisini 

hemşehrilerimizle paylaştık. Diğer projelerimizin de 

takipçisiyiz. Yaşanan her gelişmeyi hemşehrilerimizle 

paylaşıyoruz. Öte yandan DSİ’nin de yatırım bütçesi 

arttırıldı. Bu kapsamda gölet ve farklı alanlardaki 

projelerimizi de geliştiriyoruz. Çine Gökbel Barajı’mız 

su tutmaya başladı. Sarıçay Barajı’mızın yapım 

çalışmaları devam ediyor. İnşallah hemşehrilerimiz ve 

bu güzel şehrimiz için çok daha büyük projeleri hayata 

geçireceğiz.

 “Roma’daki Collesium’’dan daha meşhur Mastaura 

Arenası Aydın’da”
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“2023, 
2053 
ve 2071 
Türkiye’sini 
inşa etmekte 
kararlıyız.”
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2020 yılında Türkiye’deki en önemli 10 

arkeolojik keşif listesinde Nazilli sınırları 

içerisinde yer alan Mastaura Antik Kenti 

Amfitiyatrosu ikinci oldu. Bu konu ile siz özel 

olarak ilgilendiniz. O süreci anlatır mısınız?

Mastaura Antik Kenti’nde sadece Aydın’ımızı 

değil, tüm ülkemizi heyecanlandıran bir keşif 

gerçekleştirdik. Bu keşif aslında “amfi tiyatro” tiyatro 

olarak tanımlandığında tam karşılığını bulmuyor. 

Diğer antik kentlerimizdeki yarım ay şeklinde olan 

tiyatrolardan farklı olarak  Mastaura tam yuvarlak 

bir arena, yani bir spor tesisi. İçerisinde gladyatör 

dövüşlerinin yapıldığı, belki vahşi hayvan dövüşlerinin 

yapıldığı, dönemin spor oyunlarının gerçekleştirildiği 

M.S. 2. yy. da inşa edildiğini tahmin ettiğimiz bir 

tesis. Anadolu’da ve Doğu Avrupa’da benzeri yok. 

Gözümüzde canlandırmak için Roma’daki dünyaca 

meşhur Collesium’u örnek gösteriyoruz.

Bu keşif geçtiğimiz yaz, kazı ekibimizin yürüttüğü 

yüzey araştırmasında gerçekleştirildi. Derhal alan 

temizleme çalışmaları başlatıldı. Toplam 70 dönüm 

kamulaştırma işlemleri ise tamamlanmak üzere. 

Gerekli kaynaklar Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 

tahsis edildi. Konuyu yakından takip ediyoruz, çünkü 

bu benzersiz yapının bölgemizde hissedilebilir bir 

turizm ivmelenmesi yaratacağını düşünüyoruz. En 

geç 3-4 yıl içinde yapıyı ortaya çıkaracağız. Aydın’ımız 

medeniyet tarihinin kavşak noktası. Eşsiz bir kültür 

envanterine sahibiz. Ancak, Mastaura Arenası’nın 

ortaya çıkması bizim için bambaşka bir mutluluk 

kaynağı oldu.

 “İncir bereket demek” 7 milyon incir ağacı 

varlığıyla Aydın incirinin dünyada marka olması ile 

ilgili çalışmalarınız var mı? Aydın incir üretiminde ne 

durumda? Aydın incirinin farkı nedir? Sizden kısaca 

Aydın incirinin hikâyesini öğrenmek isteriz.

İncir, Aydınlılar için aş demek; iş demek; evlenecek 

gençlerin düğünleri, okula gidecek gençlerin geleceği 

demek. İncir bereket demek; ihracat demektir. İncirin 

anavatanı Türkiye’dir desek abartmış olmayız. M.Ö. 484 

yılında Herodot tarafından yazılan kaynak, Anadolu’da 

incir kültürünün insanlık kültürü kadar eski olduğunu, 

kültür meyveleri içinde, en eski gelişme tarihine sahip 

meyvenin incir meyvesi olduğunu bildirmektedir. İncir 

sahip olduğu inanılmaz lezzetin yanı sıra, oldukça 

yüksek bir besin değerine ve en yüksek lif içeriğine 

sahip olan meyve. Lifli yiyecekler, sindirim sisteminin 

düzgün olarak çalışmasını sağlamakta, kolesterolün 

kana karışmadan atılmasına yardım etmektedir. Sadece 

beş adet kuru incir, vücudun günlük lif ihtiyacının 

tamamını karşılamakta.

Biz de bu şifa deposu için hem üretim hem 

de pazarlama noktasında girişimlerimize devam 

ediyoruz. Bilindiği üzere incirimizden AB tescili olan 

coğrafi işaretli bir ürünümüz. İncir ihracatında dünya 

lideriyiz. Ancak, tarıma çok büyük bir pazar sunma 

girişimlerimiz mevcut. Kooperatifleri ve işletmeleri 

daha işlevsel hale getiriyor, tarımsal üretimde katma 

değer sağlamaya ve e -ticaretle bunları daha geniş 

kitlelere pazarlamaya çalışıyoruz. İncir başka ülkelerde 

olsa eczanelerde satılırdı. İlaç gibi bir ürüne sahibiz. 

Bizler de incirimiz için marka değer oluşturma 

çabasındayız.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından geçen 

sene ilk defa başlanan, kuru incir alımları, bu sene de 

devam ediyor. Çiftçimize ve üreticimize büyük katkı 

sağlayan bu girişim için Cumhurbaşkanımız ve Genel 

Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı 

sunuyor, destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız 

Sayın Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum. TMO’nun 

alımıyla hem piyasa rahatlıyor hem de üreticilerimiz 

emeğinin karşılığını almış oluyor.

Her insana kendi memleketi çok başkadır” 

Aydın’ın birçok ilçesi gibi tarihi dönemlerden bu 

yana önemli bir yerleşim merkezi olan Çinelisiniz. 

Maden, tarım alanlarında bereketli topraklara 

sahip olan memleketinizi anlatmanızı istesek?

Her insana kendi memleketi çok başkadır. 

Memleket ana gibidir, evlat gibidir. Ana kucağı gibi 

sarıp sarmalar, evlat sevgisi gibi bir başka kokar. Her 

ana kutsal, her evlat çok güzeldir. Havası, suyu, yer altı 

ve yer üstü zenginlikleri bakımından kimileri daha 

şanslı kimileri de daha az şanslıdır. Allah’a ne kadar 

şükretsek az, biz bu sevgiyi şanslı olarak daha dolu 

dolu yaşayıp hissedebiliyoruz. Çünkü Aydın bizlere 

bunların tamamını sunuyor. Bizim memleketimiz 

doğasıyla, havasıyla, suyuyla, deniziyle, dağıyla, 

madeniyle, jeotermal kaynaklarıyla, yani yer altı ve yer 

üstü zenginlikleriyle tam bir nimet. Memleketim diye 

demiyorum, her köşesi ayrı bir zenginlik kaynağı.

Aydın’ın ulusal ve uluslararası spor 

müsabakalarına ev sahipliği yapabilmesi için spor 

yatırımlarına önem veriyorsunuz. Aydın’da gençlik 

ve spor yatırımlarında son durumu paylaşabilir 

misiniz?

Ben coğrafi konumu ve mevsimsel özellikleri 

itibarıyla ilimizin spor müsabakalarına da ev sahipliği 

yapacak yetkinlikte olduğunu her zaman ifade 

ediyorum. Bunun için elbette fiziksel donanıma 

da sahip olmamız gerekir. Yerel yönetimlere 

düşen görevlerden burada uzun uzun bahsetmek 

istemiyorum; konu malumunuz. Lakin bizler üzerimize 

düşen görevi fazlasıyla ifa etmenin gayretindeyiz. 

Şu an hemen her 

ilçemizde; yüzme 

havuzundan, futbol 

sahasına, atıcılıktan 

basketbol sahasına kadar 

çok çeşitli planlanan 

yatırımlarımız mevcut. 

Keza bunların dışında 

mevcut tesislerimizin 

bakım ve onarımları da 

ayrıca yapılmakta. 

Aydın ülkemizin yüzde 70 jeotermal kaynağına 

sahip ve 36 jeotermal tesis var. Bölgede seracılığı, tarımı, 

turizmi ve istihdamı artıracak, Jeotermal kaynaklardan 

ısıtma içinde faydalanılması için gelinen son nokta 

nedir?

Jeotermal enerji, temiz, yenilenebilir ve 

sürdürülebilir bir enerji kaynağı. Jeotermal gibi eşsiz 

bir zenginliğimiz var. Her zaman ifade etiğim bir şey 

var. Bizim belki petrolümüz yok ama eşsiz jeotermal 

kaynaklarımız var. Bunu da nitelikli tarımda, kentin 

ısıtılmasında, turizmde ve yenilenebilir enerjide 

kullanmakta kararlıyız.
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Bu vesileyle bir kere daha jeotermal enerjiye 

yönelik yapılan eleştirilerde, objektif ve sağduyulu 

olmaya davet ediyorum. Dediğim gibi devletimiz, 

zaten gerekli yönetmelikler çerçevesinde bu enerji 

kullanımına müsaade ediyor. Çevre ve Şehircilik 

Bakanımız geçtiğimiz aylarda jeotermal enerji tesisleri 

ile ilgili mevzuat değişikliği ile Jeotermal Enerji 

Santralleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamına 

alındığının bilgisini paylaştı. Adnan Menderes 

Üniversitemiz bünyesinde Jeotermal Enerji Araştırma 

ve Uygulama Merkez Müdürlüğü aktif hale getirildi. 

Akademisyenlerimiz, bilim insanlarımız konuyla ilgili 

çalışmalar yapıyor ve raporlar objektif bir şekilde 

kamuoyuyla paylaşılacak.

İlimizde de bu zenginliği değerlendirmenin çabası 

içinde olacağız.

Pandemi ile etkilenen dünya ekonomisinin 
yansımaları ülkemizde nasıl oldu? Sizce 
pandemiden sonra değişen ekonomik dinamikler 
nelerdir?

Hepimizin bildiği gibi pandemi dünya ekonomisi 

için büyük bir panik ve şok yaratmıştır. Pandeminin 

ortaya çıktığı ilk aylarda ekonomiler, büyük bir sınav 

vermiş;  ekonomik faaliyetler asgariye inmiştir. Üretim 

neredeyse durma noktasına gelmiştir. Devletler, 

ekonominin çarklarını döndürebilmek için büyük 

ölçekli destek paketleri açıklamış ve pandeminin 

olumsuz etkilerini azaltmaya çalışmışlardır. Pandemi 

ile birlikte gıda, temizlik maddelerinin üretim ve satışı, 

lojistik, sağlık, sanayi, teknoloji ve iletişim sektörleri 

ön plana çıkarken, özellikle eğitim, turizm, eğlence, 

ulaşım ve hizmet sektörleri olumsuz etkilenmiştir. 

Pandemi sonrası dönemde, özellikle insan ve çevre 

sağlığı, sürdürülebilir ekonomik büyüme, sağlık ve 

genetik bilimi, gıda ve gıda güvenliği, lojistik, teknoloji 

ve dijitalleşme, e-ticaret sektörleri ön plana çıkacaktır. 

Özellikle hâlihazırda stratejik bir öneme sahip olan 

tarım sektörüne yönelik farkındalık daha da artmıştır. 

Gıda arzı ve güvenliği pandemi ile birlikte ciddiyetini 

öne çıkarmıştır. Artık çalışma ortamları farklı bir 

hal aldı. Haliyle ulusal ve uluslararası şirketler yeni 

çalışma biçimleri ortaya koymaya başladı. Yüz yüze, 

bire bir yapılan toplantıların çevrimiçi de yapılabilir 

olduğunu tecrübe ettik. Kısacası belki de yıllar sonra 

yüzleşeceğimiz gelişmeler ve gerçekler pandemiyle 

öne çekilmiş oldu. Ben öne çekilen bu gelişmelerin 

hayatımızda kalıcı olacağına inanıyorum.

Son olarak en son okuduğunuz kitap ve 

izlediğiniz filmi paylaşır mısınız?

En son okumasını tamamladığım kitap İskender 

Pala’dan Kalp. Hakikaten, yaşadığımız bu kaba çağın 

gerçeklerinden uzaklaşıp kendi iç dünyamızda bir 

yolculuğa çıkarıyor. Sayın Pala “Kalbim bana ihanet 

etmez.” diye başlıyor kitaba. Ben de diyorum ki 

ihanetine uğramayacağımız kalpler kazanalım.

En son izlediğim film olarak ise hafta sonu 

televizyonda kanalları karıştırırken dikkatimi çeken 

“Lili/Karnaval Kızı” filmini söyleyebilirim. 1953 yapımı, 

siyah beyaz bu filmi izlemesi oldukça keyifliydi. Zaman 

zaman kendimize bu tarz ödüller de vermek gerekiyor.
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Sahnenin ve müziğin birleştiği Opera gibi önemli 

bir sanat dalının Türk Dünyası’ndaki tarihi gelişim 

süreci şu şekilde gerçekleşmiştir. Osmanlı döneminde 

18. yüzyılda başlayan batılılaşma hareketleri 19. yüzyıla 

gelindiğinde kültür sanat alanında devam etmiş ve bu 

yüzyılın ortasından itibaren batıdan opera truplarının 

Osmanlı’ya davet edilerek yaptığı turneler sonucu Doğu 

topraklarında Türkler tarafından opera sanatı tanınmaya 

başlamıştır. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarına 

gelindiğinde Gayrimüslim kesimin yaşadığı ve kültür 

sanat etkinliklerinin düzenlendiği Beyoğlu’ndaki tiyatro 

sahneleri sayesinde İstanbul’da opera, operet ve tiyatro 

gibi sahne sanatlarına ait birçok gösteri düzenlenmiştir. 

Ancak Türk dünyasında milli opera hareketi ilk defa 

Azerbaycan’da büyük besteci Üzeyir Hacıbeyli’nin “Leyla 

ve Mecnun” operası ile olmuştur. Bu opera sadece Türk 

dünyası değil aynı zamanda İslam Âlemi’nin de ilk operası 

olarak kayıtlara geçmiştir.

1889 yılında Bakü’ye gelen Tiflis Opera Topluluğu’nun 

düzenlediği sahne gösterileri sayesinde Azerbaycan halkı 

ilk kez opera sanatıyla tanışmıştır. Halk opera sanatına 

karşı olumlu tepkiler verirken Azerbaycan’ın dahi bestecisi 

Üzeyir Hacıbeyov sayesinde Doğu’nun ilk operası kabul 

edilen ve mugam (makam) opera stilinde yazılan “Leyla 

ve Mecnun” operası 12-15 Ocak 1908 tarihinde H. Z. 

Tağiyev Tiyatro salonunda sahnelenmiştir. Fuzuli’nin aynı 

adlı eserine dayanan bu opera sayesinde Azerbaycan 

milli operası doğmuştur. Hacıbeyli opera eserlerinde 

Azerbaycan milli müzik ögelerini klasik batı müziği 

formlarıyla birleştirerek  Azerbaycan ve Doğu kültürünün 

zenginliklerini usta bir şekilde tüm Dünya’ya göstermiştir. 

Dahi besteci, devrim öncesi dönemde halk destanlarını 

konu “Şeyh Senan”, “Rüstem ve Söhrab”, “Şah Abbas ve 

Hurşit Banu”, “Aslı ve Kerem”, “Harun ve Leyla” eserlerini 

bestelemiştir. Devrim sonrası dönemde ise grand opera 

türünde bestelediği “Köroğlu” eseriyle yaratıcılık sanatında 

zirveye ulaşmıştır. Aynı adlı kahramanlık destanına 

dayanan “Köroğlu” operası, 30 Nisan 1937 tarihinde Bakü 

M. F. Ahundov Opera ve Bale Tiyatrosu’nda besteci Üzeyir 

Hacıbeyov şefliğinde prömiyerini gerçekleştirmiştir. 

Türk Dünyası 
Operaları

DOÇ. DR. ÖMER TÜRKMENOĞLU
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

K Ü L T Ü R

Eserin librettosu H. İsmailov ve M. S. Ordubadi iş birliğiyle 

hazırlanmıştır. 

    Üzeyir Hacıbeyov’un eserlerinden etkilenen 

Azerbaycanlı besteciler yeni opera eserleri yaratarak 

milli operanın gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

Hacıbeyli’nin eserleri dışında Zülfügar Hacıbeyli’nin “Âşık 

Garib (1916)”, Müslüm Magomayev’in “Şah İsmail (1919)” 

eserleri ilk Azerbaycan opera eserleri arasına girerken 

devrim sonrasında besteciler mugam opera tarzı dışında 

farklı türlerde de eserler yaratmaya başlamıştır. Klasik 

opera türünde Müslüm Magomayev’in “Nergiz (1935)”, 

Cevdet Hacıyev ve Karakayev’in “Vatan (1945)”, Efrasiyab 

Bedelbeyli “Nizami (1948)”, Cahangir Cahangirov “Azad 

(1957)” operaları, lirik opera türünde Niyazi Hacıbeyov’un 

“Hüsrev ve Şirin (1942)” operası, Soltan Hacıbeyov’un 

uşak opera türünde yazdığı “İskender ve Çoban 

(1947)” eseri, lirik-psikolojik türde Fikret Amirov’un 

bestelediği “Sevil (1955)” operası ve lirik-dramatik türde 

Ramiz Mustafayev’in yazdığı “Vagif (1960)” operası gibi 

klasik Avrupa stiline benzer şekilde bestelenen eserler 

Azerbaycan milli operasının gelişmesini sağlamıştır.

“Leyla ve Mecnun” dan 26 yıl sonra Mustafa Kemal 

Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli 

operası sayılan “Özsoy” operası bestelenmiştir. İran 

Şahı’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği diplomatik ziyaret için, 

Atatürk tarafından Ahmed Adnan Saygun’a milli değerler 

taşıyan bir opera yazması istenir. İranlı şair Firdevsi’nin 

“Şehname” eserine dayanan “Özsoy”un metni Münir 

Hayri Egeli’ye aittir. Kısa sürede ve kısıtlı imkanlar içinde 

bestelenen “Özsoy” operası 19 Haziran 1934 tarihinde 

Ankara Halkevi’nde Atatürk ve İran Şahı Reza Pelevi 

karşısında sahnelenmiştir. Aynı yıl Mustafa Kemal’in 

Ankara’ya gelişinin yıldönümü kutlamaları kapsamında 

Saygun’un “Taşbebek” ve Necim Kazım Akses’in “Bay 

Önder” operası 27 Aralık 1934’te seyirci karşısına çıkmıştır. 

“Taşbebek”in metnini Atatürk’ün verdiği konu üzerine 

Münir Hayri Egeli yazmıştır. Saygun, Devlet Tiyatrosu 

binasının açılışı için 1948’de birinci perdesi sahnelenen 

“Kerem” ve 1962 yılında bestelemeye başladığı “Gilgameş” 

operalarından sonra en büyük eseri olan “Köroğlu” 

operasını bestelemiştir. 23-25 Haziran 1973 tarihlerinde 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından 1. 

İstanbul Festivali’nde sahnelenen “Köroğlu” operası daha 

sonra hiç sahnelenmemiştir. Cemil Topuzlu Açıkhava 

Tiyatrosu’nda Köroğlu’nun kahramanlık destanını anlatan 

eserin orkestra şefliğini Niyazi Tağızade, rejisörlüğünü ise 

Aydın Gün yapmıştır. 

Türkiye’de Türk Dünyası operalarından “Leyla ve 

Mecnun (Türkiye prömiyeri 14 Mayıs 2016 Ankara Devlet 

Opera ve Balesi)”, “Köroğlu (Türkiye prömiyeri 9 Ocak 2016 

Mersin Devlet Opera ve Balesi)” ve “Birjan ve Sara (Türkiye 

prömiyeri 18 Kasım 2013 Samsun Devlet Opera ve Balesi)” 

operaları sahnelenmiştir. Şair Birjan Sal Kojagulov ile ünlü 

kadın şair Sara Tastanbekova arasındaki aşkı anlatan ve 

Kazak operasının önemli eserlerinden biri olan “Birjan 

ve Sara” Mukan Tulebayev tarafından bestelenmiştir. 

5. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında 

13 Haziran 2014 tarihinde tekrar sahnelenerek Bursa, 

Eskişehir ve Ankara’da da seyirci ile buluşmuştur.

  İlk milli opera eserleri sayılan bu eserler Azerbaycan 

ve Türkiye’de opera sanatının gelişmesini sağlarken Türk 

Dünyası’nın opera sanatını tanımasına ve her ülkenin 

kendi dilinde milli opera eserleri yaratmasına öncü 

olmuştur. Bu bağlamda “Birjan ve Sara (Kazakistan)”, 

“Bahşi’nin Kaderi (Türkmenistan)”, “Buran (Özbekistan)”, 

“Manas (Kırgızistan)”, “Arap Ali Destanı (Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti)”, “Çorabatır (Kırım)”, “Saniya (Tataristan)”, 

“Hakmar (Başkurt)” operaları da Türk Dünyası’nın önde 

gelen diğer operalarıdır.

K Ü L T Ü R
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Haziranları sevmiyorum. Kim ne derse desin 
sevmiyorum. Kimileri pazarları, bazıları pazartesileri 
sevmez ya, al benden de o kadar. Ben de haziranları 
sevmiyorum. Sevilecek, gülüşecek hal mi bırakıp gitti 
insanda. Kış boyu uykuda kalmış börtü böceklerin 
kımıl kımıl hareketlendiği martı, nisanı, mayısı alıp 
götürmüş. Sarartmış bütün endamı güzel çiçeklerimi, 
hanımellerini, pıtırcıkları, yaseminleri, sarmaşıkları. 
Nerede yol kenarlarında, duvarlarda, kapılarda 
cumbalı evlerde aşağıya doğru salkım söğüt 
endamlarıyla, pencerelerden aşağıya doğru sarkan 
rengârenk balık ağızları? Bağları,  bahçeleri dolduran 
çiçekler, arılar ve kelebekler neredeler?

Kertenkelelerden oldum olası hoşlanırım. 
Çok zarif, ince bir yönleri vardır. Sanki baktıkça 
baktırırlar kendilerine, şeffaftır tenleri. Bir de bu 
vakitler, ipekböceklerine koza ördürürdük çocukluk 
yıllarımızda. İpekböceğine ver dut yaprağını, sana 
örsün kozasını. Senden ne başka aş ne başka iş ister. 
Dünyanın en kıymetli dokuma ustalarıdır onlar. 
Kertişler başlarını bir taşın üzerinden uzatıverse 
ürker, göz göze gelmekten kaçarlar. Çocuklar 
genellikle o hayvancağıza fırlatırlar ellerindeki 
taşları. Girecek bir delik arar kertişler. Bir de 
bukalemunlarımız olurdu eski vakitlerde, nereye 
koysan oranın rengine dönüşürler, görünmezlik 
zırhına bürünürlerdi.

Şu varlık âlemi, tabiat âlemi, kozmos denilen 
âlem ne acayip bir âlemdir. On sekiz bin âlemden 
bahsedilir ya, say deseler on-on beşi geçmez 
sayabileceğimiz. İstersen otur âlemleri say bakalım, 
kaç âlem sayabileceksin delikanlım? Neyse bak 
haziran deyince yemyeşil tarlalardaki ekinler sarıya 
dönüşüvermiş o albenisi birden bire kaybolup 

sararıvermiş, sonra kaldırılan zahireler, buğday 
ambarlarını dolduruvermiş. Elbette buğdaya 
andolsun, bire yedi, yediye yetmiş, yetmişe yedi yüz 
verene şükürler olsun.  Varlık âleminin kendince bir 
disiplini var. O disiplini bozacak Rabbimizden başka 
hiçbir gücün olmadığına imanımız tamdır.

Ben artık sevmiyorum Haziranı. Orhan Kemal'i, 
Nazım Hikmet'i, Ahmet Arif 'i, alıp götürmekle 
kalmamış, Cahit Zarifoğlu'nu, Abdurrahim Karakoç'u 
da gömmüş toprağa. O da yetmezmiş gibi Cemil 
Meriç, Peyamı Safa, Ahmet Muhip Dranas gibi 
niceleri de bu ayda çekip gitmişler geldikleri 
diyarlara.

Şairlerin ağızlarına geleni söyledikleri bilinir. 
Kalemlerine dikkat etmezlerse eyvah ki ne eyvah 
yeminler edilen kaleme. Bundan olsa gerektir ki 16. 
yüzyıldan bizleri uyarmış Fuzuli Hazretleri. Demiş 
ki; "şair sözü yalandır". Bunun üzerinde uzun uzadıya 
durulması gerekir ya, bu faslı başka bir zamana 
bırakalım. Lakin unutmayalım ki eylemlerimizle 
yaşar, eylemlerimizle değerlendiriliriz. Bak işte 
sizlere bir örnek şairin dediğine bakın; "Haziranda 
Ölmek Zor" demiş demesine de halt etmiş demekten 
kendimi alıkoyamadım. Şairimiz bana gücenmesin. 
Nazım Hikmet'in ardından biriktire biriktire tamı 
tamına on üç yıl sonrasında bir çırpıda söyleyivermiş 
işte bu şiiri. Öldüler işte, öldüler, vakti gelende her bir 
insan geldiği diyara çekip gidiyor. Dur gitme demeye 
ne kimsenin gücü yeter, ne de böylesi bir çabanın 
bir anlamı olmaz. En güzel mevsimlerindeyken 
meyveler yere düşer gibi tek tek koptular 
gövdelerinden. İncirin düşmesi gibi, elmanın, narın, 
ayvanın düşmesi gibi gönlümüze birer alev, birer yük 
bırakıp gittiler.

Haziranı Sevmiyorum
RECEP GARIP

Ak Parti 22. Dönem Adana Milletvekili  

“Sokaktayım
gece leylâk
ve tomurcuk kokuyor
Yaralı bir şahin olmuş yüreğim
Uy anam anam
Haziranda ölmek zor” diye diye gitti Hasan 

Hüseyin Korkmazgil

 Dedim ya ben haziranı sevmiyorum. Tek tek 
yapraklarımı koparmışlar, dallarımı kırmışlar, 
köklerimi zedelemişler gibi ağır geliyor bunlar. 
Şiirler, romanlar, hikâyeler, denemeler öksüz ve 
yarım kalmış gibi içim acıyor. Bütün bunlara rağmen 
biliyoruz ki her şeyin bir kaderi var. Vakti gelen 
tehirsiz gitmektedir. İnsanların hoşuna gitse de 
gitmese de, erken bulsa da bulmasa da vakit tamam 
denildiğinde saniye ileriye, geriye bırakılmadan 
gidiyor. Böylelikle geçici olan yeryüzü ebedi olan 
ahiret yurduna geçilmiş oluyor. Haziranın sevilip 
sevilmemesi, bazı şeylerden hoşlanıp hoşlanmama 
durumu, böylelikle izafi bir duruma dönüşüyor. 
Haziran ayında kaybettiğimiz kıymetlerden bir 
kaçına şöyle bir göz attığımda öne çıkanlar şunlar;

2 Haziran 1970 yılında Orhan Kemal, 1991 yılında 
Ahmet Arif,

3 Haziran 1963 yılında Nazım Hikmet aramızdan 
hüzünle ve hüzünler bırakarak ayrılıyor Ölümünden 
birkaç ay önce Nazım şöyle yazıyor;

“Bizim avludan mı kalkacak cenazem?
Nasıl indireceksiniz beni üçüncü
kattan?
Asansöre sığmaz tabut,
Merdivenler daracık”

 Her sabah kapıya bırakılan gazetelerini aldıktan 
sonra kalbi durur ve sessizce ölür. Karısı yatağından 
çığlıklarla fırlayarak başucuna geldiğinde çoktan 
gitmiştir bu dünyadan. Bakınız karısı o anını nasıl 
anlatıyor:

“Koridora fırladım ve askılığın yanında yerde 
gördüm seni. Sırtınla kapıya yaslanmış, elinle 
yere dayanmış, bir bacağını Türk usulünce altına 
almış, ötekini hafifçe ileriye uzatmış, oturuyordun. 
Beyaz ve alışılmadık bir şekilde sakin yüzünün 
anlatımından daha ilk saniyede anladım ölmüş 
olduğunu.”

Rusya’nın ünlü edebiyatçılarından Turgenyev, 
Çehov, Gogol ve Mayakovski gibi yazar ve şairlerle 
aynı mezarlığa konuluyor. Sonrası malumdur.

4 Haziran 1933 yılında Ahmet Haşim şiiri, yazıyı 
bırakarak gider. Aslında her merdiven basamağının 
ömrümüzden birer basamak olduğuna işaret ederek 
şöyle söyler;

"Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
Eğilmiş arza kadar, muttasıl kanar güller
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer
Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta".

 7 Haziran 1987 yılında Cahit Zarifoğlu, 2012 
yılında aynı gün Abdurrahim Karakoç aramızdan 
ayrılarak ebedi yurda yerleşirler. İki büyük şairin 
birlikte cennetten bizlere tebessüm ettiklerini, 
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yolumuzu gözlediklerini düşünmekte hiç bir beis 
görmüyorum.

Şair ve yazar Ferman Karaçam, Cahit Zarifoğlu 
için; "Onda, biraz Fethi Gemuhluoğlu ya da daha 
geriye gidersek Yunus Emre fıtratı vardı" diyor.

Kanserden dolayı 2 ay gibi kısa bir sürede 
aramızdan ayrılmıştır. Son yılların en çok dikkat 
çeken ve gençlerin önemsediği şairlerden biridir. Bir 
şiirinde şöyle sesleniyor;

“Anılar defterinde gül yaprağı
Gibi unutuldum kurudum
Başıma düştü sevda ağı
Bir başıma tenhalarda kahroldum
Sen kim bilir rüzgârlı eteklerinle
Kim bilir hangi iklimdesin, ben
Sensiz bu sessizlikle
Deliler gibiyim sensiz
Bu sessizlikle
Ayrılıkla başım belada
Gözlerini çevir gözlerime
Yoksa sensiz bu sessizlikle
Deliler gibiyim
Sensiz bu sensizlikle”.

 Abdurrahim Karakoç ise "Suları Islatamadım" da 
şöyle seslenir;

“Beşerin zulmünden yüce Allah’ım
Senin rahmetine sığınıyorum
Yalnızca sen oldun istinatgâhım
Senin rahmetine sığınıyorum”

 13 Haziran 1987 Cemil Meriç Üstadımız, 1984’te 
felçlik geçirir. 1987 yılının Haziran’ında ise beyin 
kanamasıyla bizleri yapayalnız bırakarak "Bu Ülke"yi 
emanet ettiğinde "Jurnaller” inde kelimelerin nasıl da 
içli bir aşkla yakarışa dönüştüğünü mırıldanır;

“Arzularımı susturamıyorum. Şımarığım, 
yaramazım, alçağım. Sel yatağına çekilmedi henüz. 

Mektuplarınla yaşıyorum. Garip bir hayat bu, seninle 
yatıyor, seninle kalkıyorum, ama yine de mütehassir 
(hasret çeken, özleyen)im, yine de… Lamiam benim, 
bütünüm, kemalim, zindanımı aydınlatan ışık, 
gözbebeğim.

Dünya kapkaranlıktı, bir kâbusu yaşıyordum. Bir 
akşam sen belirdin ufkumda. Önce sestin, ışıl ışıl bir 
ses. Sonra alev oldun. Şimdi şafağımsın, Lamiam.

Yıllar pencerelerimizden kuşlar gibi uçup 
gidecek, biz, ölüm dudaklarımızda son şarkımızı 
yarıda bıraktığı gün aynı ürperti, aynı susuzluk, aynı 
hayranlık içinde can vereceğiz.

Sen benim vatanım, beşiğim, mezarım, 
kâinatım-sın.”

15 Haziran 1961 yılında Peyami Safa aramızdan 
ayrılırken "Yalnızız" haberiniz olsun diye hatırlatarak 

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu"nun yolunu 
gösterirken "Biz İnsanlar"a, "Gün Doğuyor" piyesiyle 
çok çalışılması gerektiğine işaretler bıraktı. Resimli 
Ay’da başlatılan “Putları Yıkıyoruz” kavgasında da 
Nâzım Hikmet’le beraber hareket eden Peyami 
Safa, bu yüzden sık sık Bolşeviklik’le suçlandı, 
fakat kendisi her seferinde bu iddiayı reddetti. 
Nâzım Hikmet ve çevresiyle ilişkilerini Resimli Ay 
kapandıktan sonra da sürdürdü.

“İki yaşımda iken babam ve kardeşim Sivas’ta on 
ay içinde öldü. Böyle kısa bir fasılayla hem kocasını, 
hem çocuğunu kaybeden bir kadının hıçkırıkları 
arasında kendimi bulmaya başladım. Belki bütün 
kitaplarımı dolduran bir facia beklemek vehmi ve 
yaklaşan her ayak sesinde tehlike sezmek korkusu 
böyle bir başlangıcın neticesidir” diyor.

27 Haziran 1980 yılında Ahmet Muhip Dranas 
aramızdan ayrılıyor. "Fahriye Abla" şiiriyle ünlenen 
şairimizin bu şiiri beyaz perdede sinema filmi oluyor. 
Aslında Dranas, Fahriye Abla şiiriyle anılmasından 
oldukça rahatsızlık duyuyor. Tıpkı Necip Fazıl'ın 

"Kaldırımlar" şairi olarak değil "Çile" şairi olarak 
anılmak istemesi gibi. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi, 
Nurullah Ataç tarafından şiirleri eleştirilmiş olsa 
da ressamlığı daha bir öndeydi. Resim sanatındaki 
iddiasını eleştirel bakışıyla dönemin önemli 
ressamları olan Feyhaman Duran, Bedri Rahmi, 
Cemal Tollu, Hikmet Onat gibi ressamların canına 
okuyacak kadar eleştiriler yaptı. Yine de Fahriye 
Abla şiiri onun şair kimliğini öne çıkardı. 71 yaşında 
Ankara'da aramızdan ayrıldı. Bakınız ondan bir kaç 
mısraı yüreğinize bırakayım;

“Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana;
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana”

Sayısız düşünce, sanat, edebiyatçı ve şairlerin 
haziranda bizleri bırakıp gitmesi ağırıma gittiği için 
ben bu hazirandan hoşlanmadığımı-sevmediğimi 
açıkça söylüyorum. Bu söyleyiş biçimim asla bir 
isyan değildir. Asla kadere rıza göstermemek hiç 
değildir. İnsan birilerini, kalem sahiplerini, devlet 
büyüklerinden çok kıymetli bulduklarını, aileden ya 
da aileden gördüklerini kaybedince çok üzülürler ya, 
benimkisi de aynen öyledir. Bakınız şiir nasılda dile 
gelip kalbimizin, ruhumuzun tellerine dokunuyor;

Yakalandığımızda bahardı
Sarı sıcaklar yaktı kavurdu
Kışa dönüşen ruhuma ayazlar vurdu
Oysa sen İstanbul'dun
Her şey, yerli yerinde İstanbul'du
Bir de gözlerin vardı denize bıraktığım
An gelir yeşil, mavi, rengârenk 
Kıyısında delişmen oğlanların gezdiği Sarıyer
Ah benim yüzüm, sarıçiçeğim Üsküdar
Sen diye kokluyorum
Sen diye seviyorum
Sen diye sesleniyorum çiçeklerime
Gel baharım, gel tavus kuşum, gel
Ben ezelden beridir sana vurulmuşum
Güzeldi evet, badem çiçekleri bahçede 
koşuyorlardı
Fesleğenler, zambaklar bir de kiraz ağaçları vardı
Güllerin kokusunu, uykusunu söylemiyorum
Sümbülleri şubata, nergisleri marta mı 
bırakmıştık
Biz gele gele şimdi hazirana mı düşmüştük
Sevmiyorum ben haziranı
Sevmiyorum işte
Alıp götürdü nice sesleri
Nice şiirler, romanlar yarım kaldı
Eyvah haziranın kapısına mı bırakıldı ömrüm
Bilemiyorum

 Acaba diyorum Dostoyevski "Yer Altından 
Notları", Balzac "Vadideki Zambağı" Sezai Karakoç 

"Mona Rozayı", Ümit Yaşar "Leyla"yı yazarken mevsim 
kaçtı? Ay, gün ve yıl kaça gelmişti? Saatlere sis 
bulutları mı çökmüştü?

Şairler sormaz, yapılması gereken neyse onu 
yaparlar ya, işte şiir orada kaynatılır, orada pişer ve 
oradan doğarak dağıtılır yeryüzüne. Şairlerin, kalem 
sahiplerinin evrenidir yaşadığımız dünya. Kayıp 
eşyalarını arar gibi ararlar kelimeleri, harf harf, hece 
hece arayarak bulurlar mısralarını. Tezgâhlarında 
yeni, yepyeni kumaşlar üreterek dokurlar şiirlerini, 
öykülerini, roman ve sanatlarını.

Bakış nedir diye sordu kadın;
"Aşkın adıymış, simidin tadıymış, bir anlık 
bakışmış" diye cevapladı şair.
 Ah benim solmayan yanlarım
Ah benim deli taylarım
Daha güzel olacak, güzel günler göreceğiz ey 
çocuk
Şimdi büyüt umutlarını diye yazdı şair Kudüs için
Ben seni anlıyorum
Acıyı nasıl kaynattığını
Hasreti nasıl dilim dilim ettiğini
Ve aşkı üzüm taneleri gibi topladığını
Bir de, atlıkarıncalar neden durmayı bilmez
Niçin sabah esintisi yüzümü okşar
Ki bazen ekşi elma dişlerimi kamaştırır ya
Öylesi içli
Öylesi savruk
Ve öylesi kurak iklimleri kovuyorum bu 
hazirandan
Sana geliyorum işte, ezelden ebede doğru 
okunan her ezanla

 "Aşk Risalesi"nde son sözü rahmetli Erdem 
Bayazıt’a bırakalım;

"Yaslan göğsüme sevdiğim
Benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir
Pas tutmaz benim içim yeryüzü gibidir
Toprak gibidir
Sen ki bulut gibisin
Ay gibisin, güneş gibi bazen".

 3 Haziran 2021 –İstanbul 
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GAZZELİ ÇOCUK

Ürkek bir bakış, korkulu gözde birkaç damla yaş
Kapanmış gözlerin ey Gazzeli çocuk
Sana merhamet etmez Nemrut
Hiç acımaz Firavun
Nasıl bakar senin yüzüne insanlık?

Sarılmış kefene sapsarı bir yüz
Marifetin bu mu ey yüzsüz?
Nereden çıktı bu kefen?
Kim biçti üstüne?
Sana kim giydirdi çocuk?
Yakışmıyor sana kefen, daha yaşın da küçük.

Neden renk renk değil elbisen?
Birden kapandı kara gözlerin
Dün şarkı söylüyor, def çalıp oynuyordun
Kurşunu başına acımadan sıktılar
Kan aktı yüzünden
Birkaç damla da toprağa
Kan, toprak ve vatan
Nerede merhamet, nerede vicdan
Kapandı gözlerin ey Gazzeli çocuk.
Çocuk, ah çocuk!...
Gazzeli çocuk. Ali KÜÇÜKAYDIN

22, 23 ve 24. Dönem 
Adana Milletvekili




