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Dijital Pazarlama

Medya Satın Alma

Video Reklamcılığı
SMM
Social Media 
Marketing

Medya Planlama

SEM  
Search Engine 
Marketing

Programatik 
Reklamcılık

SEO
Search Engine 
Optimization

Mecralarımız;
1. Mail.Ru Group, VK, myTarget
2. Yandex Direct
3. Rambler Group
4. Google Marketing Platform

Başlıca hizmetlerimiz:
1. SEM & Performans Pazarlama
2. Medya Planlama ve Satın Alma
3. SMM
4. Video Prodüksiyon
5. Web Tasarım ve Geliştirme
6. SEO
7. Grafik Tasarım

Ofis konumlarımız:
1. Ankara
2. İstanbul
3. Montenegro
4. KKTC
5. Djibouti

Çalıştığımız diller:
1. Türkçe
2. İngilizce
3. Rusça

MAGICON SOFT
�������������������

Hilal Mah. Cezayir Cad. 707. Sok. 6/2 Çankaya/Ankara    
0312 424 24 00   www.magiconsoft.com

Podcast danışmanlığı
İletişim teknolojileri sayesinde hemen hemen 

her gün yeni bir araç ya da uygulama geliştiriliyor, 
temel bir ihtiyaca karşılık gelenler hemen 

benimsenip hızla yaygınlaşıyor. 
Podcast de bunlardan biri.

Youtube Danışmanlığı
Youtube’u kullanmak için  neden bir

 danışmana ihtiyacınız var?  Youtube’da kanal 
açanların nasıl bir mecrada kiminle 

rekabet ettiklerini görmeleri açısından  
işe yarayabilir

Sosyal Medya Canlı Yayın
Sosyal Medya Platformları 

Canlı Yayın Hizmeti - Sosyal Medya canlı yayın 
danışmanı olarak öncelikle sizin için 
ne zaman, nasıl canlı yayın yapacak? 

Kim izleyecek?” sorularına yanıt veririz.

Sosyal Medya Danışmanlığı
Sosyal medya, kurumsal kimliğinizi ve 

marka imajınızı pekiştirmek, 
ürün ve hizmetlerinizi tanıtıp hedef kitlenizle 

etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz 
çok güçlü bir araç.
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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

Dergimizin yeni bir sayısı ile karşınızdayız. Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da birbirinden önemli 

konular yer almaktadır. Dergi sayılarımızın yıllar geçse bile güncelliğini kaybetmeyecek ve her zaman 

okuyanlar için yararlı olacak bir içeriğe sahip olması için gayret gösteriyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa 

olsun mevcut ve önceki dönem parlamenterlerimizin kendi bilgi, birikim ve tecrübelerini dergi sayılarımıza 

aktarmak ve aynı zamanda değerli akademisyenlerimizin farklı konularda dergimize özel hazırladıkları 

yazılarını sizlerle buluşturmak, mümkün olduğunca zamanın ruhunu yakalamak istiyoruz. Buna ek olarak 

önemli kurumlarımızın yöneticileri ile röportaj yaparak onların başarılı çalışmaları hakkında sizlerin bilgi 

sahibi olmanıza çalışıyoruz.

Dergimiz basılı olarak Cumhurbaşkanlığı ve TBMM makamlarına, bakan ve yardımcılarına, mevcut tüm 

parlamenterlerimize, siyasi partilerin üst yönetimine, tüm üst düzey yargı mensuplarına, kamu kurumlarının 

başkan ve genel müdürlerine, valilerimize, rektörlerimize, belediye başkanlarına, meslek kuruluşlarına, 

kamu yararı olan tüm sivil toplum kuruluşlarına, Türk Dünyası ile ilgili dernek ve vakıflara ve abonelerimize 

dağıtılmaktadır. Bunun haricinde dijital olarak çok geniş bir kesime ulaştırılmaktadır. Abone olup dergimizin 

düzenli olarak adresinize gelmesini talep edebileceğiniz gibi Vakfımızın www.tdpv.org internet sitesinden veya 

Turkcell Dergilik uygulamasından önceki ve mevcut dergi sayılarımızı inceleyebilirsiniz. 

Dergimizin  Ekim - Kasım 2021 sayısının hazırlanmasında katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 

İlgi ve destekleriniz ile dergimizin her geçen gün daha da güçleneceğine inanıyor, hepinizi sevgi ve saygı ile 

selamlıyorum. Allah’a emanet olun.

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER VAKFI YAYIN                       
ORGANI PARLAMENTER YENİ SAYISI İLE KARŞINIZDA
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Ö Z E L  D O S Y A

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı olarak 
17-25 Eylül 2021 tarihleri arasında ÜÇBEY 
Turizm ile işbirliği içinde kültür ve inanç 
içerikli Özbekistan (Hive, Buhara, Semerkant, 
Taşkent) –Kazakistan (Türkistan-Yesi) illerini 
kapsayan bir gezi programı düzenledik. 
Milletvekillerimiz ve eski bakanlarımız 
aileleri ile birlikte heyetimizde toplam 
48 kişi yer aldı. Maddi ve manevi birçok 
güzellikle karşılaştığımız bu gezimizde 
katılımcıların uyumu, nezaketi ve hassasiyeti 
ile güzide dostluklar da kazanmış olduk. Gezi 
programımızı mümkün oldukça kapsamlı 
tutmaya çalıştık ve oralara gitmişken o 
topraklarda ziyaret edilmesi gereken tüm 
önemli yerleri program dâhiline aldık. 
Türk Dünyasını yakından tanımak, Türk 
kültürünün tecessüm ettiği topraklarda 
medeniyetin inkişafını seyreylemek, kayıp 
bir aydınlığın feyzinden faydalanmak ve o 
aydınlığı örten perdeleri sıyırarak insanlığın 
hizmetine sunmak amacıyla hazırladığımız 
bu program, ziyaret edilen şehirlerde de 
oldukça güzel bir karşılık bulmuş ve her 

iki ülke basınında da geniş yer tutmuş, 
daha ötesi ileriye dönük kalıcı ve güvenilir 
sayfalar açılmasına vesile olmuştur.

Vakıf Başkanı olarak henüz o topraklara 
ziyarette bulunamayan siz kıymetli 
okuyucularımızla güzergâhımızı, 
programımızı ve gözlemlerimizi genel 
hatlarıyla paylaşmak istedim. Öncelikle 
kısaca Özbekistan’dan bahsedelim: 
Özbekistan ya da resmi adıyla 
Özbekistan Cumhuriyeti 7 bağımsız Türk 
devletinden biri. Orta Asya’da bulunan 
ve İpek Yolu’nun durakları arasında 
olan ülke Karakalpakistan Cumhuriyeti 
adında bir özerk cumhuriyete de ev 
sahipliği yapıyor. Özbekistan günümüzde 
13 bölgeden oluşmakta; Harezm, 
Karakalpakistan, Novy, Buhara, Semerkand, 
Kaşkaderya, Cizzak, Surhanderya, Sirderya, 
Fergana, Nemengan, Andican ve Taşkent. 
Başkenti Taşkent'tir. Bölgeyi tarif ederken 
kullanılan ‘Maveraünnehr’ iki nehir arası 
manasına gelip Ceyhun (Amu Derya) 
ve Seyhun (Siri Derya) nehirleri arasında 

Kayıp Aydınlanmanın 
İzinde…

ABDULLAH ÇALIŞKAN
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı 

Yönetim Kurulu Başkanı,
23 ve 24. Dönem Kırşehir 

Milletvekili
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kalan tarihi bölge kast edilir.  Nüfusu 
yaklaşık 32 milyon. Nüfusun yüzde 90’ı 
Müslüman. Sovyetler Birliği’nden 1991 
yılında ayrılarak bağımsızlığına kavuşmuş. 
Denize kıyısı yok. Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan 
ile sınır. Altın ve pamuk üretiminde ilk 
sıralarda yer alan ülke, doğalgaz ve petrol 
yatakları sayesinde de enerji açısından 
kendine yetmekte. En eski bölge olan 
"Harezm" kelimesi, tarihî süreç içerisinde 
bölgenin İslamiyetle şereflenmesine 
kadar bir kavim ismi olarak kullanılmış. 
Arkeolog Sergey Tolstov'un ifadesiyle 
"Asya'nın Mısır'ı" konumunda olan Harezm 
bölgesi, tarihin en eski çağlarından itibaren 
yerleşim merkezi olmuş ve kendine has 
sosyal ve kültürel kimliğini korumuş. 
Harezm idarecilerine Harzemşah denirmiş. 
İslâmiyet'in kabulünden sonra Harezm'de 
ilim, şiir ve edebiyatta büyük bir gelişme 
olmuş. Moğol istilasına kadar İslam 
dünyasının en önemli merkezlerinden 
biri haline gelmiş. Hârizmî ve Biruni gibi 

önemli bilim adamları Harezm'de 
doğup yetişmiş. Bölge, zamanla 
Türkleşmiş. Harezm Türkçesi ortaya 
çıkmış ve Türk dilinin gelişiminde önemli 
eserler verilmiş. Moğol istilasından sonraki 
merkezi Hiva olmuş.

Yolculuğumuza Özbekistan’ın bu en 
eski, en güzel şehirlerinden ve 10. yy.da 
İpek Yolu üzerindeki en önemli ticari 
noktalardan biri olan Hiva’dan başladık. Bu 
otantik şehir dünyanın yedi harikasından 
biri olarak kabul ediliyor. Çünkü büyüleyici 
ve eksantrik bir atmosfere sahip. Antik 
duvarları, dantelli mozaiklerle süslenmiş 
yapıları, muhteşem minareleri, taş 
sokaklarıyla tam bir açık hava müzesi. 1990 
yılında UNESCO Hiva şehrini “Dünya Kültür 
Mirası Listesi”ne dâhil edilerek koruma 
altına almış. 

Uçağımız sabah saatlerinde Urgenç’e 
vardığında günlerden cumaydı. Cuma 
namazını bir vakitler Harzemşahların 
ve Selçukluların gözbebeği olan Hiva’da 
kılmak ve mistik yolculuğumuza başlamak 
üzere dış kaleden sur içine doğru yola 
çıktık. Evvela namazı eda etmek üzere iç 
kale kısmındaki Ulu Camiye geldik. Cemaat 
toplanmış namaz vakti hayli yaklaşmıştı. 
Burası Hiva’nın en eski ve büyük camisi 
olduğundan içerisi bayağı kalabalıktı. Biz 
grup üyelerimizle birlikte camiye girip 
hemen giriş kısma oturacağımız esnada 
oldukça ilginç, bir o kadar da duygusal bir 
an yaşadık. Bizim girişimizle Türkiye’den 
misafir olduğumuzu anlayan cami cemaati 
hep birden ayağa kalktı ön saftakiler 
hemen bize yer açarak yanlarına en ön 
safa davet ettiler. Onlar misafire hürmet 
etmenin huzurunu hissederken bizler 
de binlerce kilometre farka ve sınırlara 
rağmen bu güzel insanlarla omuz omuza 
namaz kılmanın huzurunu, Türk İslam 
kardeşliğinin manevi hazzını derinden 
hissettik. Cemaatle ve cemaatte bulunan 



8 /  Parlamenter Ekim - Kasım  2021

YUSUF HEMEDANİ, HOCA 
AHMED YESEVÎ İLE ABDÜLHÂLİK 
GUCDÜVÂNÎ'NİN HOCASI. KABRİ 

MERV ŞEHRİNDE, MAKAMI VE 
TALEBELERİ BU BÖLGEDE.

Ö Z E L  D O S Y A

bölgenin manevi önderleriyle kısa bir 
hasbihalden sonra gezimize devam ettik.

İçhan Kalesi, Kunya Ark Kompleksi, 
Muhammed Medresesi, kapıları ve haremi 
yıkılmadan günümüze ulaşmış olan 
Taş Kavli Sarayı, Ragbanlı Cami, inşaatı 
bitirilemeyen 26 metre yükseklikteki 
görkemli Kalta Minor Minaresi, en büyük 
eğitim kurumlarından biri olan Emir Han 
Medresesi, Pehlivan Mahmut Türbesi, Hoca 
İslam Camisi ve Hiva şehrinin sembolü 
olan 44 m yüksekliğindeki İslam Hoca 
Minaresi, 218 ahşap oymalı sütun üzerine 
konmuş Cuma mescidi ve Ak mescit bizim 
hayranlıkla ziyaret ettiğimiz mutlak surette 
görülmesi gereken mekânlardandı. 

Eski İç Kale Camiinin sütunlarında 
gizlenen asırlık tarih, Pehlivan Mahmut’un 
şiirlerindeki hikmetler, minareler kaleler, 
Özbek ekmekleri üzerine işlenen ince 
desenler, piyalelere nakşedilen resimler, 
turizme yeni yeni alışmaya başlayan ve daima 
gülümseyen gözlerle ve sabırla yardımcı 
olmaya çalışan görevliler, kısaca her şey ve 

herkes lisanı hal ile selamlamıştı bizi. 
Hiva Kalesi içindeki ziyaretlerimizi 

tamamlayarak Harezm bölgesindeki 
Şavat’a uğradık; akabinde Akhun Baba 
Medresesi, Yusuf Hemedani hz. makamını 
ziyaret ettik. Yusuf Hemedani, Hoca Ahmed 
Yesevî ile Abdülhâlik Gucdüvânî'nin hocası. 
Kabri Merv şehrinde, makamı ve talebeleri 
bu bölgede. Türkiye’den götürdüğümüz 
hatimlerimizi, Yasinlerimizi hediye edip 
hep birlikte dualarla ayrıldık bu mübarek 
makamlardan.

Yolumuza Buhara’yla devam ettik. Buhârâ, 
efsanelerle karışmış kadîm bir tarihe sahip ve 
ilk sâkinleri Türkler olan bir şehir. Efsanevî 
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Turan padişahı Afrasyab’ın (Alper Tunga) 
Buhârâ’da ikamet ettiği hatta burada 
defnedildiği düşünülür ki, geçtiğimiz 
günlerde yetkililer mezarının bulunduğu 
da belirttiler.

Adını Vihara (tapınak) kelimesinden 
aldığı söylenen Buhara sadece kadîm 
tarihiyle değil, fizikî ve coğrafî yapısı, 
sanatsal ve mimarî dokusu, sûr ve kalesi, 
sulama kanalları, ekonomik, ziraî ve 
ticarî potansiyeli, köşk, saray ve pazarları 
ve yetiştirdiği âlim ve sanatkârları 
ile de her dönemde kendisinden söz 

ettirmiş.  Mâverâü’n-nehr’in en önemli 
kültür ve medeniyet merkezi. Özbekistan’da 
UNESCO koruma listesinde olan üç ayrı 
şehir bulunmakta; Hiva, Semerkand ve 
Buhara. Buhara bölgedeki en eski yerleşim 
ve Türk şehri, tarihi M.Ö. 2500 yılına 
kadar dayanmakta. Yetiştirip dünyaya 
gönderdiği ilim ve din insanları kadar 
sinesinde bulundurduğu isimler de tarihe 
adlarını kendi alanlarında yazdırmış büyük 
şahsiyetler. Ayrıca dünyada Kubbet-ül 
İslam (İslam'ın kubbeleri) unvanına sahip 
şehirlerden biri. Türk-İslam medeniyetinde 
oldukça önemli bir yere sahip. 
Maveraünnehrin bereketli topraklarında 
doğan veya yetişen onlarca bilim insanı ve 
maneviyat önderlerinden bazıları; sahabenin 
büyüklerinden Kusem bin Abbas (R.A.) 
(İslamiyet’i bu coğrafyaya getiren büyük 
insan), İmam Buhari (hadis âlimi), İmam 
Tirmizi (hadis âlimi), İmam Maturidi (Hanefi 
mezhebinin itikat imamı), Biruni (bilim 
adamı), İbni Sina (doktor ve tıp tarihinde 
birçok ilke imza atan bilim adamı), Uluğbey 
(ilk rasathaneyi kuran gökbilimci), Ali Kuşçu 
(astronom), Gıyaseddin Cemşid (pi sayısı ve 
hesap makinesini bulan ilim adamı).

Dünya üzerinde Altın Silsile olarak anılan 
tasavvuf büyükleri Peygamber efendimiz 
(S.A.V.)’den Mevlana Halidi Bağdadi (k.s)’ye 
kadar 30 halka olan Altın Silsilenin 12 halkası 
Özbekistan sınırları içerisinde ve bizler 
de Buhara’da olan Abdülhâlik Gucdüvani 
(k.s), Hâce Arif Rivegeri (k.s), Hâce Mahmud 
Fagnevi (k.s), Hâce Ali Ramiteni (k.s), 
Muhammed Baba Semmasi (k.s), Bursa’daki 
Emir Sultan Babası Seyyid Emir Külal (k.s) 
ve Hâce Muhammed Bahauddin Nakşbend 
(k.s) hazretlerini ziyaret ederek birçok 
mutasavvıfı yetiştiren, bir dönem İslam 
medeniyetinin merkezi olan bu manevi 
coğrafyanın farklılığını hissettik.



10 /  Parlamenter Ekim - Kasım  2021

Ö Z E L  D O S Y A

İMAM MÂTÜRÎDÎ HZ. HANEFÎ 
MEZHEBİNİN ÜÇÜNCÜ KUŞAK 

ÂLİMLERİNDENDİR. EBÛ 
HANÎFE’NİN ÖĞRENCİLERİNDEN. 

MÂTÜRÎDÎ’NİN ESERLERİNDE 
SAVUNDUĞU FİKİRLER 
EHL-İ SÜNNET’İN TEMEL 

GÖRÜŞLERİDİR. 

Leb-i havuz, Poyi Kalon Kompleksi, 
Kalon Minaresi, Mir Arap Medresesi, 
Ark Kalesi, İsmail Samani Türbesi, Eyüb 
Peygamber Türbesi, Çar-Minar Medresesi, 
Yazlık Saray, Taki Telpak Furuşan, Taki 
Zergeran, Nasrettin Hoca heykeli, Taki 
Sarrafan Kapalı Çarşıları da ziyaret 
ettiğimiz yerlerdi.

Afrasiyab isimli hızlı trenle Semerkant’a 
geçip İtikat İmamımız İmam Mâtürîdî 
hz. manevi huzuruna çıktık. İmam 
Mâtürîdî hz. Hanefî mezhebinin üçüncü 
kuşak âlimlerindendir. Ebû Hanîfe’nin 
öğrencilerinden. Mâtürîdî’nin eserlerinde 
savunduğu fikirler Ehl-i sünnet’in temel 
görüşleridir. İmam Mâtürîdî hz. lerinin 
düşünce dünyasının ülkemizde yeterince 
bilinmediği inancı ile Vakıf olarak 
25-27 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da 
Kayıp Aydınlanmanın İzinde sloganı ile 
ULUSLARARASI MATURİDİ ÇALIŞTAYI 
düzenlemiştik. Yurt içi ve yurt dışından 
toplam 43 öğretim üyesinin katıldığı 

çalıştayda Akıl, Adalet, Hikmet ve Özgür 
İrade başlıklarında 4 ayrı oturum yapmış 
ve çalıştaya sunulan tebliğ ve müzakereleri 
de kitap haline getirerek kamuoyunun 
bilgisine sunmuştuk.

Daha sonra Hoca İsmaili köyünde 
metfun Sahihi Buhari’nin müellifi altı 
büyük hadis imamının en meşhuru olan 
İmam Buhari hz. lerinin külliyesini ve 
Uluslararası İmam Buhari İlmi Araştırmalar 
Merkezini ziyaret ettik. Türkiye’den 
getirdiğimiz Diyanet Vakfı yayınlarından 
Kuran-ı Kerimi ve Sahihi Buhari’nin orijinal 
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tıpkıbasım setini araştırma merkezine 
hediye ettik. Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en 
güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiu's-
Sahih adlı eseriyle tanınmış büyük 
muhaddis. 810 yılı Cuma günü Buhara’da 
doğmuş. Buhârî on yaşına doğru Buharalı 
muhaddislerden hadis öğrenmeye 
başlamış. 16 yaşında annesi ve kardeşi 
Ahmed ile birlikte hacca gitmiş. Hac 
sonrası onlar memleketlerine döndükleri 
halde Buhârî Mekke’de kalıp hadis tahsil 
etmiş. Daha sonra Peygamberimizin 
hadislerini en doğru ve en güvenilir 
şekilde kayıt altına almak için deve sırtında 
binlerce km yol kat etmiş. 

Registan Meydanı’nda bulunan Uluğbey, 
Tilla Kari ve Şir-dor Medreselerini ziyaret 
ederken ülkemizin gururu Nobel ödülü 
sahibi Prof. Dr. Aziz SANCAR hocamızla 
tanışma imkanı da bulduk. Altın 
Silsilenin bu şehirde metfun halkası Hâce 
Ubeydullâh Ahrâr (k.s) hz. lerini ziyaret 
ettikten sonra Semerkant’ta son durağımız, 
Şah-ı Zinde (Yaşayan Sultan) Kusem bin 
Abbas, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 
amcası Hz. Abbas’ın oğlu Kusem. Annesi, 
Hz. Hatice’den sonra ikinci Müslüman olan 
sahabe hanım. Peygamber Efendimizi 
kabre koyan ve kabirden en son ayrılan, 
dolayısıyla Peygamberimizi son gören 
sahabe.  Hz. Ali’nin (R.A.) yakın dostu, Hz. 
Osman’la (R.A.) katıldığı Semerkant seferi 
sonrası Özbekistan’da kalıp İslam’ı yaymak 
için çalışıyor. Bir kurban bayramı günü 
Zerdüştler tarafından öldürülüp buradaki 
kuyuya atılıyor. Ancak Özbekler onun 
hala yaşadığına ve zikre devam ettiğine 
inanıyor. Kuyu üzerine türbe inşa ediyorlar 
ve bu sebeple yaşayan sultan Şah-ı Zinde 
olarak anıyorlar. Rivayete göre davranış 
ve görünüş bakımından Peygamberimize 
en çok benzeyen sahabelerden biriymiş. 
Burada tüm grup olarak huzuru ve manevi 

iklimi iliklerimize kadar hissettik, oradan 
zor ayrıldık. Daha sonra Semerkant’ın 
ilk mescidi olan ve Hz. Hızır (A.S.)’ın 
yardımıyla yapıldığına inanılan Hz. Hızır 
Mescidi ve Bibi Hatun Mescidlerinde 
namazlarımızı eda ettikten  sonra tren 
istasyonuna, oradan da Afrasiyab hızlı treni 
ile başkent Taşkent’e geçtik. Yeri gelmişken 
Semerkant’ta bize eşlik eden ve yeni açılan 
başkonsoloslukta göreve başlayan T.C. 
Semerkant Başkonsolosumuz Sayın Salih 
CANER’e teşekkür ediyoruz. 

Taşkent’te akşam yemeğinde Özbekistan 
Büyükelçimiz Sayın Olgan BEKAR ve 
büyükelçilik çalışanlarımız bizlere katıldı. 
Ertesi sabah 7. yüzyılda Hz. Osman’a (R.A.) 
ait en eski Mushafı Şerif ’in (Emir Timur 
tarafından 15. yüzyılda getirilen Kutsal 
KURAN'ın dört orijinal el yazısından biri) 
muhafaza edildiği mekânı ziyaret ettik. Hz. 
Osman (R.A.) şehit edildiğinde okuduğu, 
bu sebeple üzerinde kan izleri mevcut olan 
ceylan derisine yazılmış Kuran’ı Kerim 
Özbekistan Taşkent’teki İmam Külliyesinde 
sergileniyor. 14 yy’lık eserin yüzde otuzluk 
bir kısmı günümüze kadar korunabilmiş. 
Bu Kur’an-ı Kerim’in ilk yazılan kitaplardan 
biri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış ve 
bazı sayfalarında da kan izlerinin olduğu 
görülüyor. Daha sonra Ak Mescid ve 
Kökeltaş medresesini de ziyaret ederek 
uçakla Kazakistan’ın Türkistan Şehrine 
doğru yola koyulduk.

Özbekistan gezimiz kapsamında 
misafirperverlik gösterip heyetimizi yalnız 
bırakmayarak bizlere eşlik eden Harezm 
Bölgesi Vali Yardımcısı, Buhara Bölgesi Vali 
Yardımcısı, Gücdevan Hakim Yardımcısı 
ve Semerkant Bölgesi Vali Yardımcısına 
teşekkür ediyoruz.

Türkiye’nin girişimleri ile bir Türk 
firması tarafından inşa edilmiş Kazakistan 
Türkistan havaalanında sıcak ve samimi 
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BİZLER, GEÇMİŞTE 
BÜYÜK BİR 

MEDENİYET İNŞA 
ETMİŞ, DÜNYAYA 

ALTIN ÇAĞI YAŞATMIŞ 
BİR NESLİN 

TORUNLARI OLARAK 
GEÇMİŞİMİZİ, 
TARİHİMİZİ, 

DEĞERLERİMİZİ İYİ VE 
DOĞRU ÖĞRENMEK, 

KENDİMİZE 
GÜVENMEK, ATA 
TOPRAKLARIMIZI 

YAKINDAN 
TANIMAK, GÖRMEK, 

BURALARDAKİ 
AKRABALARIMIZLA 

KUCAKLAŞMAK, 
BİRBİRİMİZE 

SAHİP ÇIKMAK 
ZORUNDAYIZ.

bir karşılamadan sonra Türkiye-
Kazakistan işbirliği ile açılan Ahmet 
Yesevi Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu 
programa katıldık. Bizleri kabul eden ve 
üniversite hakkında heyetimize bilgi veren 
Rektör Prof. Dr. Cengiz TOMAR’a teşekkür 
ediyoruz. Nezih bir program sonrası 
yenileşen ve gelişen Türkistan diyarını 
dolaşıp Kervansaraya geldik. Cuma günü 
nihai ziyaretimizin ev sahibi, Anadolu’nun 
manevi mimarlarından Orta Asya 
Türkleri’nin dinî-tasavvufî 
hayatında geniş tesirler icra 
eden ve “pîr-i Türkistan” 
diye anılan mutasavvıf-
şair, Yeseviyye yolunun 
kurucusu Hoca Ahmedi 
Yesevi hazretlerinin kabir ve 
külliyesine geçerek manevi 
huzura çıktık. Rivayete göre, 
Ahmed Yesevî’nin on iki 
bini kendi yaşadığı muhitte, 
doksan dokuz bini de uzak 
ülkelerde bulunan müridleri 
ve geleneğe uygun olarak 
hayatta iken tayin ettiği pek 
çok halifesi bulunmakta. 
Dîvân-ı Hikmet. Ahmed 
Yesevî’nin “hikmet”lerini 
içine alan kitabın adıdır 
ve Türk Edebiyatımızın ilk 
İslami dört eserinden biridir. 
Hoca Ahmet Yesevi’nin hem 
İslam’ı öğretmek amacıyla 
Anadolu’ya gönderdiği 
müritleri hem de Divan-ı 
Hikmet adlı eseri Türklerin 
İslam’ı tanımalarında, 
öğrenmelerinde oldukça 
etkili rol oynamıştır. 
Kaynaklar Anadolu’da 
tasavvufun Yesevi ile 
başladığını bildirir.  

Hoca Ahmet Yesevi’nin metfun 
olduğu türbenin az ilerisinde bulunan 
yeraltı müzesi o dönem ait kalıntıları ve 
eserleri muhafaza ediyor. Orada Hoca 
Ahmet Yesevi’nin Anadolu’ya gönderdiği 
müritlerin yol haritasını görebilmek 
mümkün. Ayrıca Peygamber Efendimizin 
(S.A.V) 63 yaşında ölmesi hasebiyle 63 
yaşına geldiğinde kendine yeraltında 
bir çilehane yapıp orda zikre devam 
eden Hoca Ahmet Yesevi’nin çilehanesi 

de burada bulunmakta. 
Türbenin ve çilehanenin 
etrafında dolaşan rüzgâr da 
tüm bu hissiyatımıza ortak 
bir ruhaniyet taşıyordu 
sanki.  Vakti Cuma sebebiyle 
bu muazzam mekândan 
ayrıldık. Namazımızı eda 
etmek üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Diyanet 
Vakfı tarafından türbenin 
biraz ilerisine yaptırılan 
Hoca Ahmed Yesevi 
Camiine geçtik. Burada 
Çimkent baş imamının 
himayelerinde namazdan 
önce cami cemaatine 
selamlama konuşması 
yaparak Türkiye’den 84 
milyonun selamını ilettik. 
Cuma namazı sonrası 
bizlere teveccüh gösteren 
Kazakistanlı dostlarımızla 
sohbet ettik, fotoğraflar 
çektirdik. Caminin 
çıkışında bayanlara yer 
hazırlayan, başörtü veren, 
ayakkabıları düzenleyen 
sevimli yöresel kıyafetler 
giymiş yaşlı teyzeler 
vardı. Bu teyzeler camide 

gönüllü hizmet eden Neneler Derneği’nin 
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üyeleriymiş. Misafirlere hizmet etmek, 
gönülden hediyeler sunmak için yarışan 
bu mütebessim neneler beldenin 
bereketleriydi belli ki. 

Nenelerimize veda edip otobüsümüzle 
Hoca Ahmed Yesevi’nin ilk hocası Aslan 
Baba’ya ulaştık. Arslan Baba'nın doğum 
ve vefat tarihleri hakkında kaynaklarda 
bilgi yok ancak, Yesevi'nin manevi 
yücelmesinde önemli bir yeri var. Hoca 
Ahmet Yesevi'nin geleceği hakkında aldığı 
işaret üzerine Türkistan'a gitmiş, uzun 
yıllar orada yaşadıktan sonra Ahmet 
Yesevi'yi bulup ilim öğretmiş. Arslan Baba, 
Kazaklar arasında yaygın rivayete göre; 
Hz. Muhammed'in (S.A.V.) emanet ettiği 
hurmayı Ahmet Yesevi'ye ulaştırmak 
görevini üstlenmiş. Kimi rivayete göre 400 
sene kimi rivayete göre 700 sene yaşamış. 
Hz Muhammed (S.A.V.) Arslan Babaya, 
hurmayı verdikten sonra Ahmet Yesevî'yi 
nasıl ve ne şekilde bulacağı, onun terbiyesi 
ile nasıl meşgul olacağını öğretmiş. Görevi 
aldıktan sonra Sayram'a gelip vazifeyi ifa 
ettiğinin ertesi yılı vefat etmiş. Divan-ı 
Hikmet'te bu hadise şöyle geçer: "Yedi yaşta 
Arslan Bab'a selâm verdim, "Hak Mustafa 
emanetini lutfedin dedim", Hem o vakit 
bin bir zikrini tamam ettim, Nefsim ölüp lâ- 
mekâna yükseldim işte".

Bir başka rivayete göre de 
Hz.Muhammed'in (S.A.V.) verdiği hırkayı 
giydirir. Ayrıca ona bin bir zikir telkin eder. 
Bu olaydan bir süre sonra da vefat eder. 
Yesevi, Aslan Baba'nın vefatından sonra, 
onun son işaretine uyarak Buhara'ya gidip 
dönemin ünlü bilgin ve mutasavvıflarından 
Şeyh Yusuf Hemedani'ye bağlanır. Arslan 
Baba'nın türbesi Kazakistan'ın Türkistan 
şehrindeki Yesi yakınında, Ortar'da 
bulunmakta ve sıkça ziyaret edilmekte. 
Otrar'ın adı genelde Moğol felaketiyle 
anılmış. Burası, İslam dünyasının en büyük 
düşünürlerinden Farabi'nin doğduğu 
kent. Farab aslında bölgenin adıymış ve 

Otrar bu bölgenin merkeziymiş. Cengiz 
'in yerle bir ettiği Otrar'ın kalıntıları 
geniş bir alana yayılmış. Türbenin hemen 
yanında binlerce yıl evvelden kalma bir 
su kuyusu bulunmakta. Bölge halkı bu 
kuyu suyunun şifalı olduğuna inanıyor. 
Okunan Yasinleri dualayarak ve bölgeyi 
ibretle gözlemleyerek Otrar’a da veda 
ettik. Akşam Bölge Valisinin daveti ile 
Türkistan meydanındaki muhteşem su ve 
ışık gösterisinin açılışına katıldık. Kazak 
sanatçılarının muhteşem müzik şölenine 
iştirak edip Kervansaray’a döndük. Son 
maceramız Kervansaray’da sunulan 8 
boyutlu bir film gösterimiydi ki büyüleyici 
bir atmosferde tüm Türkistan tarihini ve 
Ahmet Yesevi’nin geçmişle gelecek arasına 
kurduğu köprünün her adımını burada 
hissederek hatta yaşayarak öğrendik 
diyebiliriz.  

9 gün süren gezimiz boyunca hem 
Özbekistan’da hem de Kazakistan’da birçok 
TV kanalına çıkarak gezimiz hakkında bilgi 
verdik ve ülkemizin selamını ilettik. Çok 
şükür gezimizi sağ salim ve bereketli bir 
şekilde tamamlayarak ülkemize döndük. 
Tüm bu ziyaretlerimizin ardından son 
söz olarak şunu söyleyebilirim: Bizler, 
geçmişte büyük bir medeniyet inşa etmiş, 
dünyaya altın çağı yaşatmış bir neslin 
torunları olarak geçmişimizi, tarihimizi, 
değerlerimizi iyi ve doğru öğrenmek, 
kendimize güvenmek, ata topraklarımızı 
yakından tanımak, görmek, buralardaki 
akrabalarımızla kucaklaşmak, birbirimize 
sahip çıkmak zorundayız. Zaman 
içinde zayıflatılmış bağlarımızı tekrar 
sağlamlaştırmak, bizi bir ve beraber 
yapacak, güçlendirecek kalıcı ekonomik, 
sosyal ve kültürel zeminler inşa etmek 
hepimizin ortak sorumluluğu ve vazifesi. 
Bunu hep birlikte başaracağımıza 
gönülden inanıyor, gezi programımıza 
bizzat katılan ve katılamasa da gönlü 
bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum.
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Yerel yönetimlerin yürüttüğü 
hizmetler, “beşikten mezara 
kadar”  hayatımızın çeşitli yönlerini 
kapsamaktadır. Bir belde içinde 
yaşayan, bir köyde oturan veya büyük 
bir metropolde ikamet eden bireyler 
merkezi idareden önce yerel yönetim 
kuruluşları ile temas halindedir.

Ayrıca yerel yönetimler, demokrasi 
pratiklerinin geliştiği yegâne 
kuruluşlardır. Yerel seçimler ve bu 
bağlamda yerel siyaset, halkın karar 
alma süreçlerine katılımının da bir 
garantisidir.

Son yıllarda küreselleşme, 
yerelleşme, yönetişim gibi gelişmeler 
yerel yönetimlerin önemini bir kat 
daha artırmakta, yerel yönetimlerin 

kamuoyunda sürekli tartışılmasına yol 
açmaktadır.

Yoğun bir sosyo-ekonomik dönüşüm 
sürecinin yaşandığı zamanımızda, ortaya 
çıkan dönüşümler ve gelişmeler bilgi 
toplumu, postmodernizm, sanayi ötesi 
dönem, küreselleşme, yerelleşme gibi 
kavramlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Bütün bunlar özel sektör kuruluşlarıyla 
birlikte, kamu yönetimi ve yerel yönetimleri 
de şekillendirmeye başlamıştır.

Bu çerçevede küreselleşme sürecinin de 
etkisiyle yerel yönetimlerin yapı, işleyiş ve 
ilişkilerinde geleneksel bürokratik yönetim 
anlayışları yerini, kamu özel sektör ve sivil 
toplum işbirliğiyle temellenen yeni yönetim 
yaklaşımlarına bırakmaya başlamıştır.

Yerel Yönetimler ve 
Demokrasi

HÜSEYİN TANRIVERDİ
22-23-24. Dönem Manisa Milletvekili
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Yılların getirdiği olumsuz birikimleri, 
köhneleşmiş anlayışları silmek çok da kolay 
olmuyor.

AK Parti bugüne kadar yaptığı bütün 
yasal düzenlemelerde, milletimizin ve 
ülkemizin çıkarlarını ön planda tutmuştur. 

Geçmişin sığ ve anlamsız kısır 
çekişmelerine prim vermeden, Türkiye’nin 
ayağına pranga olan her türlü olumsuzluk 
kararlılıkla ortadan kaldırılmalıdır.

Darbe dönemlerinin ve 
düzenlemelerinin, bu ülkeye neler 
kaybettirdiğini hala anlayamamış çevrelerin, 
“istemezük”çü yaklaşımları,  her seçimde 
olduğu gibi yine milletimizin vicdanında yer 
bulmayacaktır.

Yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetler, 
günlük hayatımızın çeşitli yönlerini 

Demokratik ve özerk yerel yönetim 
ilkeleri,  pek çok ülkeyi ve bu arada 
ülkemizi,  yasal-kurumsal yeniden 
yapılanmaya zorlamıştır. 

Bu bağlamda Avrupa Birliği uyum 
sürecine paralel olarak, AK Parti 
iktidarlarında kamu yönetimi, kamu 
mali yönetimi ve yerel yönetimlerde 
köklü yasal değişiklik çabaları 
yoğunlaşmış, Belediye, Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Özel İdaresi kanunları 
büyük ölçüde değiştirilmiştir.

Kuşkusuz bu değişiklikler önemlidir. 
Ancak demokratik, katılımcı ve 
özerk bir yerel yönetim yasalarla 
birlikte anlayışların da değişmesini 
gerektirmektedir.
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kapsamaktadır. Bir belde içinde yaşayan 
veya büyük bir metropolde ikamet eden 
bireyler, merkezi yönetimden önce yerel 
yönetim kuruluşları ile temas halindedir.

Ayrıca yerel yönetimler, demokrasi 
pratiklerinin, yerel siyasetin geliştiği yegâne 
kuruluşlardır.  Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi 
SİYASET YERELDE BAŞLAR.

Yerel yönetimlerin temelinde, insani 
ve demokratik değerler vardır.  Birçok 
alanda yaşanan teknolojik gelişmeler 
şehirlerimizi,  ülkelerimizi birbirine 
yaklaştırırken yeryüzünü adeta küresel bir 
köye çevirmiştir.

Yerel Yönetimlerde Reform süreci 
bitmeyecek bir süreçtir. Çünkü bu alan 
yapısı itibarı ile hem dinamik hem de 
devamlı gözden geçirilmesi gereken, 
sorunları ve talepleri çeşitlenen bir 
alandır. 

Halkımızın artık sadece yol, su elektrik 
ve çöp toplama gibi bilinen hizmetlerinden 
dışında yerel yönetimlerimizden;

Kentsel dönüşüm projeleri,  çevre 
bilincinin attırılmasına ve ekolojik dengenin 
korunmasına yönelik projeleri,  sosyal 
belediyecilik anlayışı ve kültürel projeleri 
beklemektedir.

Değişen ve gelişen dünyamızda artık 
uluslararası rekabet ülke ölçeğinden, kent 
ölçeğine, şehir boyutuna inmektedir. Yani 
artık ülkeler değil, kentler yarışmaktadır. 
Hangi kentin daha çok sermaye çektiği, 
hangi şehrin daha çok turizm yatırımı 
yaptığı,  hangi beldenin tarihi dokuya 
ve kültürel değerlere yer verdiği önem 
kazanmaktadır.

Kent kimliği ve estetiği kavramı, 
kolektif bir sembolü temsil etmekte olup, 
o kentte yaşayan yani ortak zamanı ve 
mekanı paylaşan toplumun kimliğini 
temsil etmekte ve dışa yansıtmaktadır. 
Böylece estetik, ortak yaşanan değerleri 
dışa vuran, toplumsal bir gösterge 
olabilmektedir.

Avrupa’daki kent merkezlerine 
baktığınızda Roma’ya, Barselona’ya, 
Münih’e, Londra’ya gittiğinizde kent 
dokusunun korunduğunu, yapılaşmanın 
bir estetik çerçevesinde yapıldığını fark 
edersiniz. Bizim de oradaki şehirlere oranla 
daha avantajlı mekanlarımız vardır. Açık 
hava müzesi halinde olan şehirlerimiz 
vardır. Bu tarihi değerlerimizi korumalı, 
yarınlara en güzel şekilde aktarmalıyız. 
Yeni yerleşim merkezleri açarken de belirli 
bir estetiği muhafaza etmeli ve estetiği 
bozan unsurlara yer vermemelidir. Çünkü 
kentlerimiz bize miras değil, yarınlarımız 
için emanettir.

Ülkemizin yerel yönetimleri de bu yarışta 
geri kalmamalıdır. Ülkemiz ve bu ülke 
toprakları üzerinde yaşayan herkes, her 
zaman en iyisine layıktır.
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Resul/Nebi
Hz. Adem (a.s.) babamız, Hz. Havva (a.s.) 

annemizin dışında tüm demoğulları ve 
Havvakızları doğmuştur. Bugüne kadar 
kaç milyar insan doğmuştur, Allah bilir. 
Ama bazı insanların doğumu önem taşır, 
gerçekten de çok önemlidir. Bu bağlamda 
tarih içindeki pek çok insana göre en 
önemli doğumlar Resullerin, Nebilerin 
doğumudur. Bize aktarılan bilgilerde 
gördüğümüz bu doğum hikâyeleri hayret 
uyandıran doğumlardır ve hep zor olmuştur. 
Hz. İbrahim (a.s.) Nemrud’un gaddarlığına 
rağmen; Hz. Musa (a.s.) Firavun’un zulmüne 
rağmen; Hz. İsa (a.s.) İsrailoğulları’nın 
zalimlerine rağmen doğmuştur. Bu 
doğumların hepsi dünyadaki insanların 
yaşadığı zaman dilimlerinin ya başlangıcı ya 
da sonu olmuştur.

Hz. Muhammed (s.a.v.),  hicretten 53 
yıl önce Rebiülevvel ayının 12. gecesi, 

pazartesi günü, 20 Nisan (veya Ağustos) 571 
yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.  Babası 
Abdullah, annesi Amine’dir. Kureyş’in 
Haşimoğullarındandır. 53 yıl Mekke’de, 10 
yıl Medine’de; ömründe 23 yıl Resul Nebi 
olarak yaşamıştır.  Kameri takvime göre 63, 
miladi takvime göre 61 yaşında, hicri 10, 
miladi 632 yılında Medine’de vefat etmiştir. 
O son Resul Nebi’dir. Kur’an’ın da ifadesiyle 
O’nun doğumu karanlıklardan aydınlığa 
çıkışın başlangıcıdır.

Resullere İman
İslamın temel akidesi “La İlahe illallah 

Muhammedun Resulullah (abduhu ve 
resuluhu)”dur. “Muhammedun abduhu: 
Muhammed Allah'ın kuludur.” demektir. 
Bu tevhidi ifadeden anlaşılan şudur; O’nu 
geçmiştekilerin yaptıkları gibi tanrılık/
ulûhiyet vasıflarıyla nitelemeyiniz, O 
Allah'ın kuludur, ulûhiyet boyutu yoktur. 
“Resuluhu: Resulüdür” ifadesi de “Elçisidir”, 

Ö Z E L  D O S Y A

 

Kurtuluşa Vesile Bir Mevlid
Muhammed (s.a.v.)’in Doğumu

“Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve sellim”

  OSMAN ÇAKIR
24. Dönem Düzce Milletvekili
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KUR’AN’IN DA 
İFADESİYLE O’NUN (HZ. 
MUHAMMED) DOĞUMU 

KARANLIKLARDAN 
AYDINLIĞA ÇIKIŞIN 

BAŞLANGICIDIR.

sıradan insanlar gibi 
nitelenemez. O (s.a.v.) 
kullar içerisinden seçilmiş, 
birtakım özellikler verilmiş 
bir insandır demektir. Şairin 
dediği gibi;

“Muhammed bir beşerdir 
ama sıradan bir beşer 
değildir. O taşlar içerisindeki 
bir yakut gibidir.” 

Önceki resuller gibi İslam dini ve Kur’an 
Hz. Muhammed (s.a.v.) ’e gelmiştir.  İslam’da 
asıl kaynak Hz. Muhammed (s.a.v.) ’dir. Din, 
Kur’an O’nunla hayat bulmuştur. Kur’an Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ’e verilen bir mucizedir. 
Hz. İbrahim (a.s.) ’ın yanmaması, Hz. Musa 
(a.s.) ’ın asasıyla yerden su çıkarması, Hz. 
İsa (a.s.) ’nın hastaları iyileştirmesi gibi. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in de mucizeler 
göstermesi resulleri “tanrısal bir boyuta” 
götürmez. Bu fark, ancak nübüvveti ve 
bunu yüklenen kulların görevlerini ve 
üstünlüklerini kabul etmekle anlaşılır.

…Allah, elçilik görevini kime vereceğini 
çok iyi bilir… (Enam, 124)

Müşrikler ve ehli kitab, önceki Nebilerin 
haberlerini bildikleri için Hz. Muhammed 
(s.a.v.) ’den de bunlara benzer bazı 

mucizeleri istemiştir. 
“Dediler ki:  "Yerden bize 
bir kaynak fışkırtmadıkça 
sana inanmayız.” (İsra, 90). 
Burada Hz. Muhammed 
(s.a.v.) ’den istenen Hz. 
Musa (a.s.) ’dan daha önce 
duydukları asasıyla su 
çıkarma mucizesi gibidir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) 
insanlar arasında farklı olduğu gibi Resul 
Nebiler arasında da eftal/üstün olan 
özellikleriyle onların önünde olan kul ve 
Resul’dür. 

O (s.a.v.) bir kuldur. Anadolu irfanında 
hiçbir müslüman peygamberden rızık 
istemez, ömür istemez, şifa istemez. 
Ulûhiyet, Rubûbiyet vasıfları içerecek bir 
boyutta Muhammed (s.a.v.) ’e yönelik bir 
ifadede bulunmaz. Ama Hz. Muhammed 
(s.a.v.) ’den şefaat ister. Çünkü Allahu 
Teâlâ’nın ona şefaat yetkisi verdiğini ve 
buna en layık olanın o olduğunu bilir ve 
buna inanır. O’nun diğer insanlardan farklı 
olduğunu ve Allahu Teâlâ’nın katındaki 
değerini bilerek şefaat ister. Yoksa bir 
Ulûhiyet, Rubûbiyet isnat ederek Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ’e yönelmez. O’nu Allah 

Ö Z E L  D O S Y A
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için, Allah adına sever, Allahu Teâlâ gibi 
sevmez. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) kırk yaşına 
kadar karşılaştığı pek çok harika 
olayları yaşamış olmasına rağmen 
kendisinin Resul Nebi olacağını 
bilmiyordu.  Alemlerin Rabb’i Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ’e nübüvvet/ 
risalet görevi vereceğini ezeli ilmiyle 
biliyordu. Allahu Teâlâ, Resulleri 
imtihanla seçerek göndermemiştir 
alemlere rahmet olarak göndereceği 
bir Resul Nebi’yi de kendi halinde 
bırakacak değildir. Bu nedenle 
doğumundan önce, doğumu anında 
ve risaletine kadar olan sürede bir 
takım yaşananları,  aktarılan haberleri, 
bu haberleri aktaranların çaba ve 
gayretlerini hafife almak, tazyif ve 
tahkir etmek en azından haksızlıktır. 

****
Mevlid

“Mevlid” kelimesi sözlükte “doğum 
yeri ve zamanı” anlamına gelir.  Mevlid 
ile İslâm sosyal/kültürel yaşamında 
özellikle Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in 
doğumu kastedilir.  Bu nedenle yapılan 
anma törenlerine ve Hz Muhammed 
(s.a.v.) ’i  anlatmak için yazılan eserlere 
de mevlid denilmiştir.  Mısır ’da ve 
Arab dünyasında velî bilinen sûfîlerin 
doğum yıl dönümleri de tasavvuf 
ehlince mevlid/mevlidiyye olarak 
isimlendirilir ve kutlanır.

Müslümanlar Hz. Muhammed 
(s.a.v.) ’in ölümünü anmazlar ama 
mevlid/doğumunu anarlar. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) sağlığında doğum 
günü kutlamamıştır. Ancak O (s.a.v.) ’e 
pazartesi günü oruç tutmanın fazileti 
sorulduğunda, “Bu benim doğduğum 
ve bana vahiy indirilen gündür” diyerek 

(Müsned, V, 297, 299; Müslim, “Şıyâm”, 197) 
bir bakıma bugüne önem atfetmiştir.

Mevlid Kutlaması
Hulefâ-i Râşidîn, Emevî ve Abbâsî 

devirlerinde mevlid kutlaması 
yapılmamıştır.  Ancak Hz. Muhammed 
(s.a.v.) ’in doğduğu ev Hârûn Reşîd’in annesi 
Hayzürân tarafından onartılarak mescide 
çevrilmiş ve O’nun doğum gününde ziyarete 
açılmıştır.

Şiî Fâtımîler zamanında Hz. Muhammed 
(s.a.v.) ’in ve Ehl-i beyt’in doğum yıl dönümü 
kutlamaları dinî ve siyasî meşruiyet 
yönünden önemli olduğu için ilk defa 
Mısır ’da Muiz Lidînillâh döneminde (972-
975) resmî olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Eyyubiler döneminde kaldırılan Mevlid 
kutlamasını önce Musullu sûfî Ömer B. 
Muhammed el-Mellâ kendi zâviyesinde 
yapmış, Erbil Atabeği Muzafferüddin 
Gökböri (1190-1233) de bunu ondan alarak 
mevlid/doğum günü kutlamalarını yeniden 
başlatmıştır.
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O (s.a.v.)’e pazartesi günü oruç tutmanın 
fazileti sorulduğunda, “Bu benim doğduğum 
ve bana vahiy indirilen gündür” diyerek 
(Müsned, V, 297, 299; Müslim, “Şıyâm”, 197) 
bir bakıma bugüne önem atfetmiştir

Osmanlı Devleti’nde daha önce de 
kutlamaların yapıldığı bilinmekle birlikte, 
Osmanlı Hükümdarı III.  Murad, 996 (1588) 
yılında merasimle mevlid kutlamalarını 
başlatmıştır.  Devlet kutlamaları Ayasofya 
Camii’nde, sonra da Sultan Ahmed 
Camii’nde yapılmış, padişah, tüm devlet 
erkânı, ulemâ resmî kıyafetleriyle hazır 
bulunmuş ve bu kutlamalara halk da 
katılmıştır. 

Günümüzde mevlid, Suudi Arabistan 

hariç Kuzey Afrika’dan Endonezya’ya 
kadar İslâm ülkelerinde (resmî, gayri resmî 
olarak) yaygın biçimde kutlanmaktadır. 
Türkiye’de halk, her dönemde hicrî takvime 
göre rebîülevvel ayının on ikinci günü 
mevlid kandili adı altında mevlid okumaya/
okutmaya devam edegelmiştir.  Diyanet 
İşleri Başkanlığınca, 2017 yılından beri 

“Mevlid-i Nebî Haftası” olarak, yine hicrî 
takvime göre rebîülevvel ayının on ikinci 
günü başlayacak şekilde kutlanmaktadır.

****
Mevlidin Hükmü
Mevlidin dinî yönden meşruiyeti ulemâ 

arasında tartışılmış, şefaat, kabir azabı, 
kabir ziyareti gibi bazı konularla birlikte 
tartışma konusu yapılmıştır.  Ayrıca, 
mevlidler yapılan yanlış uygulamalarla 
eleştirilmiştir.  Mevlide karşı olan âlimlerin 
bu yaklaşımlarında kutlamalarda görülen 
olumsuz davranışların çok büyük etkisi 
olmuştur. Geleneksel mevlid şekli eleştirilse 
de yeni nesillerde inanç ve millî şuurun 
güçlenmesi için mevlidin günümüzde 
etkinliklerle kutlanması kanaati de vardır.

****
Mevlidi Yazma
Mevlidler, Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in 

doğumunu, özelliklerini, O’na duyulan 
sevgi ve muhabbetin yazıldığı eserlerdir. İlk 
mevlidi ne zaman, nerede, kimin yazdığı ve 
ilk okunmaya nerede başlandığı,  anmaların 
ilk ne zaman yapıldığı merak konusudur. 

Türkçe’de mevlidlerin sayısı 200 
civarındadır. Türk dünyasında Süleyman 
Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı  her zaman 
en çok okunan eser olmuştur. Sonrakiler 
Süleyman Çelebi'nin mevlidine naziredir. 
Süleyman Çelebi'den önce yazılan 
Erzurumlu Mustafa Darir 'in (Süleyman 
Çelebi’ninkiyle benzerlikleri çoktur.), 
Hamdullah Hamdi’nin, Şemseddin 



22 /  Parlamenter Ekim - Kasım  2021

Ö Z E L  D O S Y A

“PEYGAMBERLER ARASINDA 
FARK YOKTURDAN MAKSAT, 
RISÂLET EMRİ VE NÜBÜVVET 

KONUSUNDADIR, YOKSA 
FAZİLET MERTEBELERİNDE 

DEĞİLDİR.”

Sivâsî’nin ve diğerlerinin yazdığı 
mevlidler, güzelliklerine rağmen 
hiçbiri,  Süleyman Çelebi'nin mevlidine 
erişememiştir.

Süleyman Çelebi, Bursa Ulu Câmide 
imâmlığı sırasında bir vâizin, vaaz 
sırasında, "Lâ nuferriku beyne ahadin 
min rusulih" yani, Peygamberler arasında 
ayırım yapmayız." (Bakara/285) âyet-i 
kerimesini tefsîri sırasında, "Bu âyet 
gereğince ben, âhir zamân Nebisi Hz. 
Muhammed'i diğerlerinden üstün tutmam" 
demesi üzerine cemaatten bilge bir şahıs 

"Tilke'r-rusulu faddalnà ba'dehum alâ 
badin" Yani, "O peygamberlerin bazılarını 
bazılarına üstün kıldık" (Bakara/254) 
buyurularak; 'Peygamberler arasında fark 
yokturdan maksat, Risâlet emri ve nübüvvet 
konusundadır, yoksa fazilet mertebelerinde 
değildir.” demiştir.  Süleyman Çelebi, bu 
olaydan etkilenmiş, Vesiletü'n-Necât’ı 
yazmıştır.  Bugün de Hz. Muhammed (s.a.v.) ’i 
sıradan biri gibi önemsizleştirme çabaları 
karşısında Süleyman Çelebi gibi hassas 

olmak gerekir.
Türkçe Mevlidler Ehl-i sünnet inancıyla 

kaleme alınmıştır, âyet ve hadislerden 
alıntılar, telmihlerle desteklenerek 
iddiaların aksine çoğunda bid‘at denilen 
fikirler bulunmaz. Vesîletü’n-Necât’a ve 
diğer bazı mevlidlere eklenen “Hikâye-i 
Deve, Hikâye-i Geyik, Hikâye-i Güvercin” 
gibi Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in mûcizevî 
hikâyeleri eserlere sonradan ilâve edilen 
metinlerdir. 

Türkçe mevlid metinleri mesnevi 
tarzında, ortalama 600-1400 beyitten 
oluşur. Mevlidler genellikle tevhid, münacat, 
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Mevlid, naat ve benzeri anlatımlar ve 
kutlamalar hayatın içerisinde Resul Nebi’yi 
dimdik ayakta tutmaktır.

na’t (bazen de dört halifeyi ve ashâb-ı 
kirâmı, methiye) ile başlar. Kâinatın zuhur 
nedeni olan nûr-ı Muhammedî’den bahisle 
Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in doğumu, mi‘racı 
ve diğer mûcizeleri anlatılır ve vefatından 
bahsedilir.  Sonra Muhammed (s.a.v.) ve 
ashabı üzerine, eseri yazan, okuyan ve 
dinleyenler için dua ile sona erer. Her faslın 
bitiminde içinde Hz. Muhammed (s.a.v.) ’e 
salâtın da bulunduğu tekrar beyitleri yer 
alır.  Bu beyitler Vesîletü’n-Necât’ta; 

Ger dilersiz bulasız oddan necât / Aşk 
ile derd ile eydin es-salât”;  (ger:eğer; 
necat:kurtuluş; eydin:deyin)

Şemseddin Sivâsî’nin mevlidinde;
“Olmak istersen habîbe âşinâ / Ver salâtı 

bul onunla rûşenâ” (rûşenâ:aydınlık) 
şeklindedir.

Mevlidlerin mensur kısımlarında 
seciler, hayal ve tasvirlerle bezenmiş, 
mübalağalarla dolu hissî ve edebî 
anlatımlar vardır. Ancak İbn Hacer 
el-Heytemî, Ali el-Kârî ve Muhammed 
Reşîd Rızâ’nın mevlidlerinde görülen ise 
kaynaklara dayanan, abartısız, gerçekçi, 
duygusallığa fazla yer vermeyen, didaktik 
metinler de bulunmaktadır.

****

Mevlidi Okuma
Müslümanlar Hz. Muhammed (s.a.v.) ’e 

“salat ve selam” ederler. Resul Nebi’nin 
Allahu Teâlâ’nın izniyle bundan haberdar 
edildiğine ve hoşnut olduğuna inanırlar. 
Hatta bu “salat ve selam”ları o kadar çok 
çeşitlendirmişlerdir ki ciltler ve sayfalar 
çoğaldıkça çoğalmıştır.  Her gün bu “salat 
ve selam”lara devam eden binlerce 
müslüman vardır. Çünkü Resul Nebinin 

“Muhammed” diye adı anılınca ona “salat 
ve selam” getirmemek cimriliktir ve büyük 
saygısızlıktır.  Müslümanlar Resul Nebiye 
olan sevgi ve muhabbetlerini gösteren, 
ilan ve beyan eden manzum ve manzum 
olmayan pek çok metinler yazmışlar, sözler 
beyan etmişlerdir. Mevlid, naat gibi isimler 
verilen bu metinler müslümanların sosyal 
ve edebi hayatını süsleyen, canlandıran, 
şevke ve heyecana getiren anmalarla, 
kutlamalarla değişik şekillerde tezahür 
etmiştir.  Mevlid’e Resul Nebi’yi anarak onu 
hatırlama/hatırlatmaya ve ona salat ve 
selam getirmeye vesile olduğu için önem 
atfedilmiştir.

Ehl-i aşkın sevdalarını dizelere aktarması 
ve sesleriyle süslemesi, mecaz dolu ve 
haberlere dayalı ifadelerle seslendirmeleri 
ne güzeldir. İşte mevlid, naat ve benzeri 
anlatımlar ve kutlamalar hayatın içerisinde 
Resul Nebi’yi dimdik ayakta tutmaktır, dini 
kayyımı yaşama çekmektir. Tüm yasak 
dönemlerde Balkanlarda, Anadolu’da, 
Sovyetler döneminde Türk ve diğer 
İslam milletlerinde dini hatırlatan ve 
hayatta tutan mevlidler olduğu ayan 
beyan görülmüştür. Bu açıdan Mevlid, 
müslümanların yaşanmış, yaşatmış ve 
yaşayan bir gerçeğidir.

Vesselam.
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Afganistan’ın yakın tarihi, çok etnikli 

ve çok mezhepli bir ülkenin ortak bir idea 

etrafında örgütlenemediğinde ne tür trajediler 

yaşayabileceğini gösteren hazin örneklerden biridir. 

1979’da Sovyetlerin işgaline kadar totalitarizmden 

komünizme kadar farklı rejimlerin yönettiği 

Afganistan’ı Müslüman coğrafya için dikkate değer 

kılan ise, Sovyetlere karşı verdiği mücadeleyle 

herkesin hayranlığını kazanan Mücahitlerin, 

Sovyetlerin çekilişinden sonra birbirleriyle 

savaşmalarının yarattığı travma ve trajediydi. 

Dinin birlik-bütünlük idealinin etnik milliyetçiliğin 

parçalayıcı gücü tarafından boğulduğu bu süreçte 

Afganistan madden ve manen harabeye döndü. 

Bölgede hem siyaseten hem de ekonomik 

olarak istikrara ihtiyaç duyan Pakistan, bir eğitim 

üssü olarak kullandığı Deoband medreselerinde 

yetiştirdiği öğrencileri (Arapça tâlib kelimesiyle 

Farsça çoğul eki ân’ın birleşmesiyle Taliban) bir 

güç olarak sahaya sürdü. Pakistan istihbaratının 

sıkı eğitiminden geçen ve Afganistan’da güçlü bir 

etnik tabana sahip olan silahlı Taliban güçleri, 

kısa sürede iktidarı ele geçirdi (1996). Hikâyenin 

gerisi malum: 2001’de New York’taki İkiz kulelerin 

vurulmasından sorumlu tutulan Kaide’nin 

kurucusu Üsame bin Ladin’i Amerika’ya teslim 

etmeyi reddeden Taliban yönetimine ABD 

savaş açtı ve Taliban iktidardan düştü (2001). 

Hem ABD’ye hem de kendinden sonra iktidara 

gelenlere karşı cihat ilan eden Taliban da ülkede 

iç savaşı başlattı ve nihayetinde 2021’de yeniden 

iktidarı ele geçirdi.  

Taliban’ın Teopolitiği: 
Doktrin ve Eylem

PROF. DR. ŞABAN ALİ DÜZGÜN
Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Öğretim Üyesi
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Şüphesiz Afganistan’ı ve Taliban’ı güncel kılan 

sadece sahadaki bu politik gelişmeler değil, 

Güney Asya’da siyasetin karakterini belirleyen 

ana unsurlardan biri olarak dine atanan 

roldür. Orta Doğu’da ve Güney Asya’da stratejik 

konumlanmaların arkasındaki dini kimliklerin 

belirleyici rolü, bölge ülkelerinin ve uluslararası 

oyuncuların jeopolitik hamlelerini teo-politiği 

dikkate almadan yapamayacakları gibi bir sonuç 

ortaya koymuştur. Güney Asya siyasetini ve 

uluslararası ilişkilerini belirleyecek bir güç olarak 

Taliban’ın, devletin adını Afganistan İslam Emirliği; 

yönetim biçimini ise şeriat olarak ilan etmesi 

dikkatleri Taliban’ı yetiştiren Pakistan’ın Deoband 

medreselerine çekmiştir.
TALİBAN’IN EĞİTİM ARKA PLANI: 

HİNDİSTAN DEOBAND MEDRESELERİ 

Deoband (diyûbend) dâru’l-‘ulûm’u 

(medresesi), 1864’te Hindistan’da ‘ıslah ve 

yenilenme’ amacıyla kuruldu. Aynı dönemde 

Haydarabad’da felsefe, Leknev’de fıkıh ağırlıklı 

eğitim veren medreseler kurulurken, Deoband 

hadise ağırlık verdi. Aligarh’ta da modern 

eğitim verme amacıyla Aligarh İslam Koleji 

açıldı. Bugünün Pakistan’ında % 20 Şiî nüfusun 

dışında çoğunluğu oluşturan % 77’lik Ehl-i 

Sünnet bloğu altında sıralanan Deobandiler 

(% 20), Barelviler (% 50) ve Ehl-i Hadis (% 4) 

grupları, köklerini bu dönem Hindistan’ında 

kurulan medreselerde bulurlar. (Aynı dönemde 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ve İran’da da Batı ile 

aralarında açılan makası kapatma amacıyla Dâru’l-

fünûn’ların açıldığını hatırlamakta yarar var. 19. 

Yüzyıl bir bütün olarak Müslüman coğrafyanın 

Batı’yla veya kolonizatör güçlerle mücadelesinde 

yeni eğitim hamlelerine ihtiyaç duyduğu 

dönemdir.)

Deoband’ın kuruluşundaki amaç; İngilizlerin 

verdiği eğitime alternatif oluşturmak, İngilizler 

tarafından zayıflatılan ulemanın gücünü 

geri kazanmak, eğitim, kültür ve toplumsal 

ilişkilerle İslam’a karışan yabancı düşünce ve 

uygulamaları dinden temizlemek ve 1857 Sipahi 

Ayaklanması’ndan sonra İngilizlere karşı duyulan 

öfkeyi Hindistan’ın bağımsızlığını sağlayacak 

tarzda örgütlemekti.  Deoband medreseleri özerk 

olma ve halk üzerinde alternatif bir hâkimiyet 

sağlayabilme adına kendilerinden önceki 

medreselerin aksine, hükümetten veya herhangi 

bir hâmiden mali destek almama kararı aldı. 

Kendi kendine yeten mali bir sistem kurdu ve Şah 

Veliyyullah ed-Dihlevî’nin (ö. 1762) geliştirdiği ‘iç 

hilafet’ sistemiyle hükümetten bağımsız olarak 

Müslüman toplumun ihtiyacını karşılayacak 

hukuki düzenlemeler yaptı. Bunu yaparken de 

Hadis’i Müslümanlar arasındaki yorum farklarını 

ortadan kaldırıp onları birleştirecek yegâne 

kaynak olarak gören Şah Veliyyullah geleneğini 

takip etti. Bunun içindir ki Deoband medresesine 

mensup olanlar kendilerini aynı zamanda 
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Veliyyullahî olarak; hadisi merkeze almalarından 

dolayı ise Ehl-i hadîs olarak adlandırmaktadırlar. 

Bu doğrultuda, Deoband Medresesi’nin 

karakterini belirleyen önemli unsurlardan biri 

Şah Veliyyullah’ın ıslah projesidir.  Dine sonradan 

sokulduğunu ve dinin özüne aykırı olduğunu 

düşündüğü ne varsa dini onlardan temizleyerek 

saf İslam’a dönme iddiası taşıyan Şah Veliyyullah 

bu ıslah ve ihya projesinde, kendisiyle çağdaş 

olan Vahhabîliğin kurucusu Muhammed b. 

Abdulvahhâb’a (ö. 1792) yakın görüşler ileri 

sürmüştür. Bir hadisçi olan Muhammed  

Hayât es-Sindî’nin (ö. 1726) Muhammed b. 

Abdulvahhâb’ın hadis hocası olması, Sindî’nin 

hocası İbrahim el-Kûrânî’nin de (ö. 1690) Şah 

Veliyyullah’a (oğlu vasıtasıyla) hocalık yapması 

aynı entelektüel iklimde bulunduklarını ve ortak 

kaygılar taşıdıklarını göstermektedir. Bununla 

birlikte, Vahhabîlerin Hz. Peygamber’in mezarı 

dâhil bütün mezar ve türbeleri şirk olarak 

tanımlayıp yıkmalarının Hindistan’da yarattığı 

infialden dolayı kimse kendini Vahhabîlerle ilişkili 

göstermek istemiyordu; buna Veliyyullah da 

dâhildir. Üstelik Şah Veliyyullah, Nakşibendîdir. 

Oysa Vahhabîler tarikatları da şirk olarak 

görürler. Ama hadisi ana kaynak olarak görme 

konusunda ortaktırlar ve Hindistan’da Ehl-i hadîs 

olarak öne çıkan grubu oluştururlar. İslam’ın 

bu yorumuna muhalefet etmek üzere Kur’ân’ı 

merkeze alan Ehl-i Kur’ân da yine bu dönemde 

ortaya çıkmıştır. Bütün bu zihinsel hareketlilik, bir 

çıkış yolu bulma adına farklı İslam yorumlarının 

bu dönem Hindistan’ında çok ciddi bir zemine 

sahip olduğunu göstermektedir.  Rusya’nın 19. 

yüzyılda Orta Asya’yı istilasıyla kapanan Buhara 

medreseleri başta olmak üzere Afganistan’dan 

eğitim için buraya yönelen öğrenciler de 

Deoband’ın bu dinsel ve siyasal selefi karakterini 

içselleştirmiştir. 

TOPLANMA MERKEZİ VE EĞİTİM ÜSSÜ 

OLARAK PAKİSTAN DEOBAND MEDRESELERİ 

Hindistan’da bu köklü geçmişe sahip Deoband 

medresesi, 1947’de Pakistan’ın Hindistan’dan 
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ayrılmasıyla Pakistan’da aynı etkinlikle varlığına 

devam etti ve her zaman Pakistan iç siyasetinin 

bir parçası oldu. Medresenin öğrenci profilinin 

değişmesi ve uluslararası siyaseti etkileyecek bir 

faktöre dönüşmesi ise Sovyetler’in Afganistan’a 

müdahalesiyle başladı. Deoband’ın öğrencileri, 

Pakistanlıların yanı sıra Afganistan-Pakistan 

sınırında yaşayan Afgan savaşının yetimlerinden 

ve Pakistan’a sığınan –çoğunlukla- Peştun 

mültecilerinin (yaklaşık 3,5 milyon) çocuklarından 

oluşuyordu. Afganistan’dan gelen ve sonra 

örgütlü bir yapı/Taliban olarak ortaya çıkan 

öğrencilere ev sahipliği yapan bu medreseler, 

Sovyetlerin Afganistan’ı işgali sırasında buraya 

göç eden veya savaşta ailelerini kaybeden ve 

sayıları milyonları bulan yetim çocukların bir 

nevi toplanma merkezi ve eğitim üssü görevi 

gördü. Pakistan’ın ve Afganistan’ın sosyolojisi 

ve öğrencilerin bu arka planı, onları politik ve 

militarist hedeflere yönlendirme konusunda 

büyük bir uygunluk taşımaktaydı. Din eğitimi 

veren güçlü kurumlar olan medreseler, Pakistan iç 

siyasetinin ve Sovyetler’in Afganistan’ı işgaliyle de 

Pakistan istihbaratının (ISI) ve uluslararası ilişkiler 

politikasının bir parçası haline geldi. Din eğitimi 

veren medreselere bu operatif müdahaleler, 

onları büyük bir metamorfoza uğratmış, 

başkalaştırıp tanınmaz hale getirmiştir. 

SİYASAL SELEFİLİK, CİHAT, SAVAŞ (KİTAL) 

VE  İÇ SAVAŞ (FİTNE)

2001’de ikiz kulelerin vurulmasından sonra 

ABD’nin global teröre karşı mücadele çağrısı, 

Taliban cephesinde global cihat çağrısıyla 

cevaplandı. Bu çağrı dört temele dayanmıştır: 

Afgan kimliğini ve onurunu hakkıyla kendilerinin 

temsil ettiğine ve bunu yeniden tesis edeceklerine 

dair milli hâkimiyet vurgusu; bu hâkimiyeti 

sağlayacak askeri gücü oluşturma ve bu gücün 

kullanımında ‘adil savaş’ı ancak kendilerinin 

yürütebilecekleri iddiası; bu gücü oluşturmanın 

yolu olarak cihadın kutsallığı ve Afganistan İslam 

Emirliği’nin mutlak otoritesine teslimiyetin 

zorunluluğu fikri.

Etnik yönden Peştun olan Taliban, ortak kimlik 

olan İslam üzerinden değil, Peştun milliyeti 

üzerinden kitleleri bir araya getirme ve mobilize 

etme siyaseti gütmüştür. Siyasal selefilik önce 

tehdit algısı oluşturur; sonra bu tehdidin yöneldiği 

kitleleri birleştirir; nihayetinde bu kitleyi istediği 

yönde mobilize eder. Siyasal-selefi bir hareket 

olarak Taliban, Afganistan’da ve genel itibarıyla da 

Güney Asya’da Şii Hazaraları, Özbekleri, Tacikleri, 

İranlıları, Hinduları, Sihleri ve Nuristan’lıları 

kısacası Afganistan’da azınlıkta olan herkesi tehdit 

unsuru olarak sınıflandırmış, onlara karşı 
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mücadeleyi ‘cihat’ kabul etmiştir.

Cemâ‘atü’l-cihâd’ın kurucusu Abdüsselam 

Ferec Kayıp Farz (El-farîdatü’l-gâibe) adlı 

kitabında cihadı İslam’ın 6. şartı olarak sunar 

ve her bireye sorumluluk olarak yükler. Bir 

İslam devleti kurmanın yolunun cihatla 

mümkün olabileceğini söyler. Kendilerinden 

olmayanlara karşı, Müslüman dahi olsalar, 

silah kullanılabileceğine dair söylemin 

yolunu açan bu örgütün en bildik eylemi, 

resmigeçit sırasında Mısır devlet başkanı 

Enver Sedat’ı öldürmesiydi. Örgüt elinde 

cihat, kendi bedenine şiddet uygulama 

aparatına dönüştürülmüştü. Taliban’ın 

doktrin babası olarak kabul edilen Ömer 

Abdurrahman da İslamî esaslara göre 

hükmetmeyen yöneticileri önce kâfir 

ilan ederek tövbeye davet etme, tövbeyi 

reddetmeleri durumunda ise mürted kabul 

ederek öldürülmeleri yönünde fetvalar 

vererek, bunu cihadın bir parçası saymıştır. 

Bu tutumun Kur’ân’ın savaştan daha kötü 

olarak tanımladığı fitneyi/iç savaşı (2/Bakara, 

191) tetiklediği açıktır.

Hâlbuki Kur’an-ı Kerim zihinsel mücadele 

için cihat, silahlı mücadele için kital ve harb 

kelimelerini kullanır. Kelimelerle/vahiyle/

Kur’ân’la yapılan cihada Kur’ân büyük cihad 

adı vermektedir (25/Furkân, 51-52). Cihadın 

hedefi kâfirler ve müşriklerdir (9/Tevbe, 

73). Savaşın (kital) hedefi ise zalimlerdir. 

Kâfirlerin ve müşriklerin hakikate ikna 

edilmesi, zalimlerin ise bertaraf edilmesi 

gerekir. Cihad büyük bir sabrı, savaş ise 

azmi/kararlılığı gerektirir. Cihat, en derin 

ihtilafları bile çözebilecek dinî, felsefi, 

psikolojik, sosyolojik vs. bir içerikle, 

kelimelerin mevziye sürüldüğü bir süreç 

yönetimidir. Mücahede (cihat) ile mücadele 

arasında doğrusal bir ilişki vardır. Etkin bir 

mücahede, sonuç alan bir mücadele/diplomasi 

getirir. Cihat, kerih görülen savaşa (2/Bakara, 216) 

yahut bundan daha da kötü görülen iç savaşa (2/

Bakara, 191) girmemek için her türlü çabayı içinde 

barındıran farz/zorunlu bir süreçtir. Allah bu barış 

hâlinin bütün insanlık için esas olduğunu beyanla 

herkesin gayretini bu yönde seferber etmesini 

ister ve “Ey insanlar! Hep birlikte barışı arayın.” (2/

Bakara, 208) buyurur. 

TALİBAN’IN İNANÇ DÜNYASININ SELEF 

ULEMASIYLA KÖK BİRLİĞİ

Taliban, “Allah tarafından dinin 

tamamlandığını” ifade eden ayete (5/Mâide, 

3) referansla, dini konular etrafında yeni fikir 

üretmeyi, müzakere ve münazarada bulunmayı ve 

Ehl-i sünnet kelamcılarının Kur’ân’ın müteşabih 

ayetlerini yorumlamasını bid‘at sayan bu selef 

ulemasını takip etmektedir. 

Taliban, dinle ilgili her akıl yürütmenin ve 

yorumun bid‘at ve zındıklık olduğunu söyleyen, 

935 yılında ‘Hanbelî Fitnesi’ olarak tarihe 

geçen ve içki satan dükkânların yağmalandığı, 
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müzik aletlerinin kırıldığı olayların fikir babası 

Berbehârî (ö. 940), onun ciddi anlamda etkisinde 

kalan İbn Batta (ö. 997), İbn Mende (ö. 1005), 

müteşabihler konusunda akıl yürütmeyi haram 

sayan İbn Kudâme (ö. 1223), İbn Receb (ö. 1393) 

gibi Selefî-Hanbelî isimlerle kök birliğine sahiptir. 

Afganistan/Herat doğumlu Herevî (ö. 1089), 

ilim tahsili için bulunduğu Nişâbur’da, sırf Eş‘arî 

oldukları için dönemin meşhur âlimlerinin 

hiçbirinin meclisine uğramamıştır. Herevî’nin 

bir kelam âlimini ağır bir dille eleştirmesinin 

ardından öğrencileri (talibanı) bu âlime saldırıp 

evini ateşe vermişlerdir. İlerleyen dönemlerde 

aynı ekole mensup İbn Teymiye ve İbn Kayyim 

tarafından selefi tutum müteşabihler ayetleri 

akılla yorumlamayı kabul ederek yumuşatılmaya 

çalışılsa da, Deoband medreselerine hâkim 

olan ilk aşırı tutumdur. Onun için de kurulduğu 

zaman müfredatında felsefe ve mantığa yer veren 

Deoband, 1880’de müfredatından bu dersleri 

çıkarmıştır.

Deoband medreseleri kendini fıkıhta Hanefî, 

itikatta Mâtürîdî olarak tanımlasa da, ihya ve 

ıslah projesi bağlamında Ehl-i hadîs’in katı İslam 

yorumunu benimsemiş; kolonizatör İngilizlere 

karşı mücadele gündemi sebebiyle ‘siyasal selefi’ 

bir karakter kazanmıştır. Hanefî-Mâtürîdî kimliği 

Taliban’ın Peştun milliyetçiliği, politik selefilik gibi 

kimliklerin oldukça gerisinde karartılmış, belli 

belirsiz hâle gelmiştir.  

Bu zaviyeden bakıldığında Taliban için 

din salt bir siyaset yapma aparatı değil, 

toplumu ve kültürü şekillendirme aracı olarak 

konumlandırılmaktadır. Siyaset felsefesinin 

selefî ve radikal olarak işaret ettiği iki unsuru da 

Taliban’da görmek mümkün: Selefîdirler; zira 

Kur’ân’ın farklı yorumlara konu olabileceğini 

kabul etmezler ve hakikatin kendi anlayışlarında 

hayat bulduğuna inanırlar. Emr-i bi’l-ma‘rûf nehy-i 

‘ani’l-münker’e yükledikleri anlam gereğince ise 

inandıklarını ‘şeriat’ olarak tanımlayıp yaşamın 

her alanına uygulamaya koyulurlar. Taliban 

aslında Afgan kabile normları ile fıkhın tartışmalı 

hükümlerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir 

uygulamaya şeriat adı vermektedir. Öte yandan, 

radikaldirler; zira uygulamalarında çok serttirler. 

Kendi inançlarına karşı her düşünce ve eylemi 

‘yeryüzünde fesat çıkarma’ (5/Maide, 33)  ve 

“Allah’a ve rasulüne savaş açma” (2/Bakara, 278-

279) kapsamında görüp ölümle cezalandırma 

eğilimindedirler. 

SONUÇ

Taliban’ın 1996-2001 arası uygulamalarından 

hareketle Taliban’ın bugün neler yapabileceğini 

çıkarsayanlar; üretim ilişkilerini, kabile yapılarını, 

kırsal yaşamın getirdiği geri kalmışlık gibi 

toplumsal kuruluşun bütün elemanlarını bir 

kenara bırakıp din üzerinden bir değerlendirme 

yapma hatası işlemektedir. Afganistan’ı yönetenler 

-ister Taliban ister Mücahitler isterse komünistler 

olsun-, Afganistan’ın tarihsel, kültürel, toplumsal 

alt-yapısının gölgesinde iş görmüşlerdir. Dinin bir 

üst yapı kurumu olarak şimdiye kadar Afganistan 

toplumunu dönüştüremediği, evrensel normlarla 

buluşturamadığı, ortak bir idea etrafında 

örgütleyemediği olup bitenden anlaşılmaktadır. 

Bu durum, Afganistan iç siyasetinde, dini 

kimliğin göründüğü kadar etkin olmadığı 

anlamına gelmektedir.  Zira din ve mezhep 

birliği, bu grupların birbirleriyle savaşmasını 

önleyememiştir. Devlet marifetiyle dinin 

uygulandığı veya devletin dini güdümüne aldığı 

sezaropapist yapılarda ilk hasarı dinin aldığı tezi 

tarihte bir kez daha doğrulanmış görünmektedir.
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Bayram, millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün 

veya günler anlamına gelmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un tespitine 

göre bayram kelimesinin aslı Farsça bezrem/bezrâm olup “sevinç 

ve eğlence günü” demektir. Kelimenin beyrem/bayram şeklinde 

telaffuzu ise Oğuzlara aittir. Türklerde Millî Bayram olgusu ilk kez 

Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkmıştır. Osmanlı milletini bir 

arada tutmak ve devleti dağılmaktan kurtarmak için ortak bir değer 

oluşturma çabasının sonucu olarak ortaya çıkan ilk milli bayram, 

II. Meşrutiyetin ilan tarihi olan, 10 Temmuz (23 Temmuz) gününün 

resmi bir bayram olarak kutlanması olmuştur. Bu bayramla 

birlikte Osmanlı Devleti’nde resmi olmamakla birlikte, devletin 

kuruluş günü olarak kutlanan “İstiklal-i Osmanî Günü”, 2 Mayıs 1916 

tarihinde kutlandığı anlaşılan “Çocuklar Bayramı”, “İdman Bayramı” 

ve milli bayram veya resmi bayram olarak anılmayan, ancak 

Osmanlı Devleti’nde 1908 yılından itibaren gündeme gelen “Amele 

Bayramı” kutlamaları olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde ise ilk olarak 23 Nisan 

Büyük Millet Meclisi’(BMM) nin açılışı milli bayram olarak kabul 

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı

DOÇ. DR. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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Türkiye Cumhuriyeti nezdinde 
ilk olarak 23 Nisan Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışı Milli bayram 
olarak kabul edilmiştir. 

edilmiştir. Konuyla ilgili mecliste yapılan 

tartışmalarda öne çıkan ifade “ülkenin henüz 

tam olarak kurtarılmadığı” şeklindedir. Uzun 

tartışmalar sonunda 2 Mayıs 1921’de 23 Nisan’ın 

Millî Bayram Addine Dair Kanun kabul edilmiştir. 

Bayram 1929 yılına kadar 23 Nisan Millî Bayramı 

olarak kutlanmış bu tarihten sonra da 23 Nisan 

Çocuk Bayramı olarak kutlana gelmiştir. 23 Nisan 

Millî Bayramı 27 Mayıs 1935 yılında çıkarılan bir 

kanun ve 20 Haziran 1938 yılında çıkarılan ek 

kanun ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı olarak kabul edilmiştir. BMM tarafından 

kabul edilen ikinci bayram ise Saltanatın 

kaldırıldığı gün olan 1 Kasım gününden sonraki 

gün olan 2 Kasım günüdür. Bugün aynı zamanda 

12 Rebiülevvel gününe denk gelmiş yani Hz. 

Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilen 

Mevlit Kandili’ne denk gelmiştir. 12 Rebiülevvel 

gününün Hâkimiyet Bayramı olarak kabul 

edilmesi ise 24 Ekim 1923’te ancak gerçekleşmiştir. 

Bu bayram 1935 yılına kadar kutlanmıştır. 362 

sayılı Hâkimiyet Bayramı Kanunu, 1935’te kabul 

edilen 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 

Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye’nin üçüncü Millî Bayramı ise 

Cumhuriyet Bayramı’dır. 29 Ekim 1923’te Türkiye 

Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Teşkilat-ı 

Esasiye Kanunu’nda yapılan değişiklikle hükümet 

şekli cumhuriyet olarak değiştirilmiş ve o gece 

101 pare top atışı ile kutlanmıştır. Sonraki sene de 

halk tarafından Cumhuriyet’in ilanı şenliklerle 

kutlanmıştır. Bayramın kanuni olarak kabul 
edilmesi ise 2 Şubat 1925’te Hariciye Vekaleti’nin 
hazırladığı kanun tasarısının hükümetçe TBMM’ye 
gönderilmesi ile başlayan sürecin sonunda kanun 
teklifi Anayasa Komisyonu’nda görüşülerek 18 
Nisan 1925’te karara bağlanmıştır. 19 Nisan’da 
TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı 
kanun ile bu bayram yurtiçi ve yurtdışında devlet 
adına kutlanacak bayram olarak kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir diğer 
millî bayramı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ilk 
kez Mustafa Kemal’in de katılımı ile 1924 yılında 
Afyon’da kutlanmıştır. 30 Ağustos gününün Millî 
Bayram olması ile ilgili kanun tasarısı Müdafaa-i 
Milliye Vekâleti tarafından hazırlanmıştır. Kanun 
tasarısı 7 Ocak 1926’da Bakanlar kuruluna 
sunularak 27 Ocak’ta görüşülmüş ve 3 Şubat günü 
de Zafer Bayramı Kanunu ile kabul edilmiştir.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise 
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diğerlerinden farklı bir şekilde kutlanmaya 
başlamıştır. Samsun halkı tarafından Gazi Günü 
olarak 1926’dan itibaren kutlanmaya başlayan 
gün, 1938 yılında Millî Bayram olarak kutlanmaya 
başlamıştır. 1935 yılında Atatürk Günü olarak 
tüm yurtta kutlanan bu bayram için isim verme 
konusunda kararsızlıklar olmuştur. 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı 3466 sayılı kanun ile 
Ulusal bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 
sayılı kanuna ek kanun olarak 20.06.1938’de 
kabul edilen kanun ile millî bayram olarak kabul 
edilmiştir.

Milli bayramlar halkın bir araya geldiği, 
ortak bir sevincin paylaşıldığı, toplumsal olarak 
birlikteliğin sağlanabildiği günlerdir. Cumhuriyet 
Bayramı yurt içi ve yurt dışında devlet adına 
kutlanacak bayram olma özelliğinden dolayı 
daha da önemli milli bayramlarımızdandır.   
Cumhuriyet sözcüğü, Arapçanın “cumhur” 

sözcüğünden dilimize geçmiştir.  Arapçada 
cumhur, “cemaat, bir araya gelmiş, toplanmış halk” 
anlamlarına gelmektedir. “Cumhuri”, cumhura, 
yani halka ait olan şey demektir. Bu durumda, 

“cumhuri” devlet veya yalnızca “cumhuriyet”, 
halk topluluğuna ait olan devlet biçimi demektir. 
Güncel Türkçe sözlükte ise; “milletin, egemenliği 
kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için 
seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı 
yönetim biçimi” olarak ifade edilmektedir. 
Cumhuriyet 98 yıl önce 29 Ekim 1923’te ilan 
edilmiştir. Geçen bu süre zarfında ulus devlet 
olma yolunda ilerleyen Türkiye, Türk milletini bir 
çatı altında tutmayı başarmıştır. 19. yüzyılda büyük 
bir ivme kazanan ulus devletlerin kurulması ise 
milliyetçilik fikrinin yayılmasına bağlı olarak artış 
sağlamıştır. 

Milliyetçilik düşüncesinin ortaya çıkıp 
yayılması 1789 Fransız İhtilali olarak kabul edilir. 
Bu fikrin yayılması ile Avrupa’da monarşi ile 
yönetilen ülkelerde de ihtilaller ortaya çıkmış 
ve birçok ülkede yönetim tarzında değişiklikler 
olmuş, monarşiler ya güç kaybetmiş ya da 
yıkılmıştır. Sonrasında ulus devlet fikrinin hemen 
hemen bütün Avrupa’yı etkilediği ardından 
da imparatorluklarda kopmaların olduğu yeni 
devletlerin kurulduğu gözlemlenir. Osmanlı 
Devleti de çok uluslu bir yapıya sahiptir. 

Dünyada, I. Dünya Savaşı öncesi dönemde 
siyasal olarak kutuplaşmalar görülür ve Osmanlı 
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GAZİ MUSTAFA 
KEMAL 23 EYLÜL 

1923’TE BİR ALMAN 
MUHABİRİNE 

VERDİĞİ DEMEÇTE 
TÜRKİYE’NİN 
İDARESİNİN 

DEMOKRATİK 
CUMHURIYET 

OLACAĞINI 
VURGULAMIŞTIR. 

ANCAK 1923 
EKİM SONUNA 

KADAR HÜKÜMET 
KURULMASI 

KONUSUNA ÇÖZÜM 
GETİRİLEMEMİŞTİR. 

MECLİSTE YAŞANAN 
HÜKÜMET 

BUNALIMININ 
ÇÖZÜMÜ 

OLABİLECEK BİR 
YÖNTEM OLAN 
CUMHURİYET 

ARTIK ZARURİ HALE 
GELMİŞTİR.

bu savaşa bir şekilde sürüklenir. Avrupalıların 
bakış açısıyla Osmanlı Devleti zaten “hasta adam” 
olarak nitelendirilmektedir. I. Dünya Savaşı 
sonrasında hemen hemen Anadolu’ya sıkıştırılmış 
ve savaştan yenik bir Osmanlı Devleti çıkmıştır. 
Osmanlı Devleti’nde yenileşme çabaları 19. 
yüzyılda büyük bir hız kazanmış olsa da ne savaşa 
girişi önleyebilmiş ne de Osmanlı’nın savaştan 
başarılı çıkmasını sağlayabilmiştir.

19. yüzyıl ortalarından itibaren Cumhuriyet 
düşüncesi tüm Avrupa’da etkili 
olmuş ve Osmanlı Devleti 
içinde de dillendirilmiştir. 
Ancak bu konuda etkili bir 
hamle yapılamamış 20. yüzyıla 
Osmanlı Devleti çok uluslu bir 
monarşi olarak girmiştir. 1876 
ve 1908’de rejimi değiştirmek 
adına iki kez meşruti bir yönetim 
kabul edilmişse de yine de 
padişahın etkisi görülmektedir. 
I. Meşrutiyet’e nazaran II. 
Meşrutiyet’in daha demokratik 
bir ortam oluşturduğunu 
söylemek de mümkündür. Ancak 
demokrasiye doğru ilerlemiş 
olsa da Osmanlı 20. yüzyılda eski 
ihtişamlı gücünü kaybetmiş ve 
ülkenin işgalini önleyebilecek 
gücü kalmamış bir devlettir. 16 
Mart 1920’de İstanbul’un resmen 
işgali ile kaçınılmaz son hepten 
görünür bir hal almıştır. 

Başkentin (İstanbul’un) resmen 
işgali ile meclis çalışamaz hale 
gelmiştir. Bu arada Anadolu’da 
işgallere karşı çıkan bir oluşumun 
varlığı (Kuva-i Milliye Hareketi) 
milletvekillerinin Ankara’ya 
gitmesinde etkili olmuştur. 
Ankara’da gelen vekillerin 
katılımıyla 23 Nisan 1920’de 
Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 

Meclisin açılışı ile İstanbul’da hukuki olarak 
varlığını devam ettiren padişahlık ise Anayasa’da 
da belirtildiği üzere “Hâkimiyet bila kayd ü 
şart milletindir” düsturuyla bir anlamda yok 
sayılmıştır.

23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi 
yönetim şekli itibarıyla meclis hükümeti sistemi 
benimsenmiştir. Meclisin açılışının ardından 
büyük bir mücadelenin sergilendiği Millî 
Mücadele Dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde 

Ankara’da kurulan yeni hükümet 
ile İstanbul’da var olan hükümet 
arasında ciddi görüş ayrılıkları ve 
farklı uygulamalar görülmüştür.

1 Kasım 1922’ye gelindiğinde 
Saltanat kaldırılarak aslında 
yönetim şeklinin Cumhuriyet’e 
doğru ilerlemesinde ciddi 
adımlar atılmıştır. Saltanatın 
kaldırılmasına müteakip 
Lozan’da barış görüşmeleri 
başlamış ve süreç aralıklı dörder 
aylık sürelerle yaklaşık sekiz ay 
sürmüştür. Bu arada ilk meclis 
içinde çıkan anlaşmazlıklar 
ve yorgunluğa binaen meclis 
1 Nisan 1923’te seçimlerin 
yenilenmesine karar vermiştir. 
Seçimlerin sonucunda oluşan 
yeni meclis 11 Ağustos 1923’te 
toplanmış ve yeni kurulan Türk 
Devleti’nin bağımsızlığının kabul 
edildiği Lozan Antlaşması’nı da 
onaylamıştır.

Yeni oluşturulan meclis 
içinde muhalif gruplar oluşmuş 
ve hükümetin çalışmaları, 
hükümette görev alan bakanlar 
gibi konular tartışma konuları 
haline gelmiştir. Var olan 
hükümete karşı baskılar 
sonucunda bazı bakanlıklar 
boşalmaya ve yeniden seçimler 
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yapılmaya devam edilmiş süreç Ağustos’tan 
Ekim’e kadar devam etmiştir. 

Bu arada bu hükümet bunalımına çözüm 
arayışları başlamış ve hem İstanbul basını hem de 
Ankara basını konuyu irdelemeye de başlamıştır. 
Yurt dışı basın da konuyla ilgilidir. Gazi Mustafa 
Kemal 23 Eylül 1923’te bir Alman muhabirine 
(Newe Freie Presse muhabiri) verdiği demeçte 
Türkiye’nin idaresinin demokratik cumhuriyet 
olacağını vurgulamıştır. Ancak 1923 Ekim sonuna 
kadar hükümet kurulması konusuna çözüm 
getirilememiştir. Mecliste yaşanan hükümet 
bunalımının çözümü olabilecek bir yöntem olan 
cumhuriyet artık zaruri hale gelmiştir.

23 Nisan 1920’den 29 Ekim 1923’e kadar 
uygulanan meclis hükümeti sisteminde meclis 
başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. 
1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
ile yasama, yürütme ve yargı erkleri mecliste 
toplanmıştır. Ancak bu şekilde teşkil edilen 
hükümet sisteminin işlerliği ile ilgili sorunlar 
yaşanması da gayet normaldir. Çünkü sistemin 
işleyebilmesi için bütün bakanların mecliste 
teker teker ve mutlak oy çokluğuyla seçilmesi 
ve ardından seçilmiş olan bu bakanlardan 
oluşan kabinenin mecliste güvenoyu alması 
gerekmektedir.

Cumhuriyet ise kabine sistemine geçiş 
anlamına gelir ve cumhurbaşkanının meclis 
üyeleri arasından görevlendirdiği başbakan 
yine meclis üyelerinden oluşturduğu hükümeti 
kurup mecliste güvenoyu alır ve görevine başlar. 
Bu hükümet kurulmasındaki süreci hızlandıran 
ve meclisin daha aktif çalışmasını sağlayan bir 
durumdur.

Cumhuriyet’in ilanı ile ilgili bölüm Nutuk’ta, 
uzun uzun anlatılmıştır. Öncesindeki görüşmeler, 
ardından yapılan meclis tartışmaları sonucunda 
kanun tasarısının kabulü ile 29 Ekim 1929’da saat 
20.30 itibarıyla Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Cumhuriyetin 
ilanı 1921 tarihli Anayasanın bazı maddelerinin 

değiştirilmesine dair 364 No.’lu Kanunun kabulü 
ile olmuştur. Bu kanunla, Anayasanın 1, 2, 4, 10, 11 
ve 12'nci maddeleri önemli ölçüde değiştirilmiştir. 
Aynı gün Meclisin tamamının oyu ile Mustafa 
Kemal Paşa, Cumhurbaşkanlığı’na, İsmet Paşa 
Başbakanlığa ve Fethi Bey’de Meclis Başkanlığı’na 
seçilmiştir.

Cumhuriyet’in ilanı aslında 23 Nisan 1920’den 
beri fiilî olan yeni yönetim şeklinin adının 
konmasıdır. Cumhuriyet’in kazandırdıklarına 
bakıldığı zaman ise meclisin ahenk içinde 
çalışabileceği ortamın hazırlandığı görülebilir.

Halk kendini yönetecek kişileri bizzat seçimler 
vasıtasıyla seçer ve belirli bir süreliğine kendisine 
vekâlet etme hakkı tanır. Cumhuriyet ile halk 
reaya olmaktan kurtulmuş yönetimde söz sahibi 
bir konuma geçmiştir. Cumhuriyet, Türkiye'de 
batılı anlamda modem devlet şekli olarak gelişmiş, 
ırk, dil, din ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün 
vatandaşların paylaştıkları ve yararlandıkları 
siyasi rejimin adı olmuştur.

Siyasi partiler seçimler öncesinde halka 
kendini tanıtır ve seçim sonucu alınan oylara 
bağlı olarak mecliste en çok oy alan partinin 
başkanı cumhurbaşkanı tarafından hükümeti 
kurmakla görevlendirilir. Kurulan hükümet 
hazırladığı programı meclise sunar ve sonrasında 
da meclisten bunun oylanması istenir. Bu şekilde 
halk yönetime bizatihi olarak katılmış olur. 
Konuyla ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bazı 
sözleri ise şöyledir:

      “Türk milletinin karakterine ve adetlerine 
en uygun olan idare, Cumhuriyet  idaresidir. 
(1924)  Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi 
sistemiyle devlet şekli demektir (1933). 

Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın 
doğrudan doğruya milletin kendi kendine, 
kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet 
teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık 
hükümet ile millet arasında geçmişteki 
ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet 
hükümettir”. (1925).
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 Büyük Selçukluların en önemli 
veziri,  “devletin düzenini sağlayan” 
anlamındaki unvanıyla Nizamülmülk 
(öl.  1092) Sultan Alparslan ve Melikşah 
dönemlerine denk gelen zirve döneminin 
başlıca karakterlerindendir. Asıl adı 
Ebu Ali Kıvamüddin Hasan b. Alî b. İshâk 
et-Tûsî’dir. Şemsülmille (devletin güneşi) 
ve Gıyâsüddevle (devletin yardımcısı) 
unvanlarına da sahip olmuştur. Büyük 
Selçuklu Devleti’nin ilgili döneminde 
bilhassa devlet yönetimi, eğitim ve din 
konularındaki icraatlarıyla günümüzde 
de adından söz edilen İranlı devlet 
adamıdır. Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk 
hükümdarı Tuğrul Bey döneminden beri 
devlet yönetimi konusunda tecrübe ve bilgi 
birikiminden istifade amacıyla İranlı vezir 

ailelerin istihdamı söz konusu olmuştur. 
Selçukluların ilk büyük veziri sayılabilecek 
olan ve tecrübesiyle Selçuklu Devleti’nin 
kuruluş dönemine katkı sağlayan 
Amidülmülk Kündürî’nin büyük rakibi 
Nizamülmülk’ün devlet hizmetindeki asıl 
macerası Tuğrul Bey’in ölümüyle birlikte 
tahta aday olarak Alparslan’ı desteklemekle 
başladığı gibi Melikşah döneminde sarsıntılı 
bir biçimde sona ermiştir.  Bu ikisi arasında 
yaklaşık otuz yıllık bir süre boyunca baş 
vezir olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri 
onu ölümsüz bir biçimde Selçuklu siyasi 
tarihine yerleştirmiştir.  Onun hakkında, 
mimarı olduğu Nizamiye medreseleri ve 
Siyasetname (Siyerülmülûk) isimli devlet 
yönetimine dair eserinin dışında söylenecek 
çok şey vardır. Nitekim burada tarihteki 

 

İmparatorluğun Zirvesinde 
Bir Vezir: Nizamülmülk

  DR. ŞENAY YANAR
Gümüşhane Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü/Ortaçağ Tarihi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi     
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Nizamülmülk’ü anlatırken bu bilgilere de 
yer vermeye çalıştık. 

 10 Nisan 1018’de Nizamülmülk dünyaya 
geldiğinde Selçuklular henüz bir devlet 
değildi.   Onun doğduğu yer olan Nişabur 
şehrinin Tûs kasabası da Gazneliler ’in 
elindeydi. Babası Ali b. İshak bu sırada 
Gaznelilerin hizmetinde amillik ve 
dihkanlık görevlerini yürütmekteydi.  
Babasının teşvikiyle Halep, Isfahan, 
Nişabur ve Bağdat gibi şehirlerde eğitimini 
tamamlayan Nizamülmülk, Belh’te henüz 
20’li yaşlarda iken kâtiplik görevine başladı. 
Selçukluların 1040’tan itibaren Horasan’da 
hakimiyetlerini sağlamlaştırmaları 
Nizamülmülk’e önce Melik Alparslan’ın 
vezirinin hizmetine girme imkanı verdi. 
Bu şekilde Çağrı Bey’in dikkatini çeken 
müstakbel vezir hizmetleriyle Selçuklu 
tahtının en güçlü adayı olan Alparslan’ın 
yanında yer alma şansını elde edecekti. 

1059’da Çağrı Bey’in ölümünün 
ardından Tuğrul Bey’in izniyle Horasan’ın 
idaresinden sorumlu olarak Selçukluların 

hizmetinde bulunmaya devam etti.  Tuğrul 
Bey’in vefatıyla birlikte ortaya çıkan taht 
mücadelesinde kardeşi Süleyman’a karşı 
başarılı olan Alparslan 1064’te Büyük 
Selçuklu tahtına oturduktan sonra ilk 
iş olarak amcasının veziri Kündürî’yi 
azlederek yerine Nizamülmülk’ü vezir 
olarak tayin etti.  Nizamülmülk’ün 
Alparslan’ın amcasının oğlu Melik 
Kutalmış’ın isyanının bastırılmasının 
yanı sıra Alparslan’ın tahta çıkışında payı 
büyüktür. Hatta bazı kaynakların iddia 
ettiğine göre onun müstakbel sultanı 
yönlendirmelerinde son derece başarılı 
olduğu görülmektedir. Nitekim vezirin 
etkisinin daha en başta sultanın Kutalmış’a 
karşı elde ettiği zaferin ardından onun 
oğullarını da öldürmek istemesine karşı 
çıkmasıyla başladığı söylenebilir.  Aynı 
şekilde vezirin Alparslan’ın tahta çıktıktan 
sonraki ilk seferi olan Azerbaycan ve 
Kafkasya seferinde iki kola ayrılan ordunun 
birine kumanda ederek müstahkem 



38 /  Parlamenter Ekim - Kasım  2021

P O R T R E

mevkilerin ele geçirilmesinde büyük 
yararlıklar gösterdiği görülmektedir. 
Alparslan’ı kendisine karşı pek çok defa 
isyan eden ağabeyi Kavurd Bey’e karşı 
sefere çıkması konusunda yönlendirerek 
mücadelede bizzat yer almak da vezirin 
icraatlarındandır. Nizamülmülk’ün 
belki de en büyük kaybı başlangıçtaki 
başarılarını Malazgirt Zaferi’ne iştirak 
ederek taçlandıramamış olmasıdır. 
Zira henüz Suriye seferinde iken Mısır 
üzerine yöneldiği bir sırada seferi yarıda 
bırakarak Bizans ordusu ile karşılaşmaya 
hazırlanan Alparslan, Nizamülmülk’e 
hanımı ve çocuklarını alarak Hamedan’a 
gitmesini söylediği için vezir sefere 
katılamamıştı. Yine de bu sırada yaşı 
60 civarında olan vezirin, sultana 
yaptığı manevi telkinlerin zaferin 
kazanılmasında etkili olduğuna şüphe 
yoktur. Nitekim sultanın Maveraünnehir 
seferi sırasında suikaste uğramasının 
ardından ağır yaralıyken verdiği 
vasiyetinde Nizamülmülk’e onun, oğlu 
Melikşah’a vasi olmasını isteyecek 
kadar güvendiğini söyleyebiliriz. Aynı 
şekilde Melikşah döneminde de devam 
eden Kavurd Bey isyanının sona 
erdirilmesindeki başarısından dolayı 
sultan tarafından kendisine atabeg 
unvanının yanı sıra doğum yeri olan 
Tûs kasabası ikta olarak verilmişti. 
Rivayetlere göre Selçuklu tarihinde 
atabeg unvanına sahip ilk kimse 
sayılan vezirin devlet tecrübesine 
rağmen özellikle Melikşah’ın, kardeşi 
Tekiş isyanı sırasında ordusundaki 
beğenmediği Ermeni askerleri ihraç 
etmesinin sonuçlarına dair doğru 
çıkacak öngörülerine sultanın kulak 
asmadığı gibi durumlar da vâkidir. 
Bununla birlikte Melikşah döneminde 
faaliyetlerini artıran Hasan Sabbah ve 

Batınîlere karşı sıkı bir takibat gerçekleştiren 
Vezir Nizamülmülk ile ilgili dikkat çekici 
bir olay tabii ki de Melikşah ile arasının 
bozulmasıdır. Zira vezirin son zamanlarında 
iki tarafın mektuplarındaki sert ifadeler 
bu konuyu ele alan kaynakların satırlarına 
damgasını vurmuştur. Bu anlaşmazlığın 
asıl nedeni Melikşah’ın hanımı Terken 
Hatun’un vezir aleyhinde kendi oğlunu 
tahta çıkarmak uğruna sultan üzerinde 
sergilediği etkidir. Tüm bu anlaşmazlıklarla 
aynı zamana denk gelen, 14 Ekim 1092 
Cuma günü bir Batınî fedaisi tarafından 
Nizamülmülk’ün öldürülmesi Selçuklu 
tarihinde bir devrin kapanmasına neden 
olmuştur. Nizamülmülk’ün ölümüyle birlikte 
onun ailesiyle Selçuklu ailesi arasındaki 
ilişkiler sona ermediği gibi son sultan Sencer 
döneminde henüz bu ailenin mensuplarının 
devlette bir takım görevlerde bulunduğu 
görülmektedir. Nizamülmülk’ün çok fazla 
taraftarı olduğu gibi özellikle kendisinden 
önceki vezirin tasfiyesindeki rolü ve yakın 
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akrabalarını devlette önemli görevlere 
getirmesi nedeniyle kendisini eleştiren 
düşmanlarının sayısı hiç de az değildi. 

Nizamülmülk’ün bir devlet adamı 
olarak hizmetleriyle Selçuklu Devleti’nin 
gelişimine pek çok alanda katkıda bulunduğu 
şüphesizdir. Nitekim bunlardan biri onun 
Büveyhiler zamanından beri İran’da 
uygulanmakta olan ikta sistemini düzene 
koymasıdır ki tarımsal üretimin artışıyla 
sonuçlanan bu düzenli toprak sistemi 
uygulamasının Selçuklu ekonomisine oldukça 
fayda sağladığı bilinmektedir. Nizamülmülk, 
Siyasetnâme’sinde ikta sisteminin kurallarına 
yer vermekle aynı zamanda bu alanda ileriye 
dönük bir nizam sağlamış oluyor, vergi 
memurlarının çalışma şekli konusundaki 
tavsiyeleriyle de topraktan ve hayvancılıktan 
elde edilen devlet gelirlerini garantiliyordu. 
Yine eserinde belirttiği üzere teorik olarak 
sultanı ribat gibi yapıların inşasını teşvik 
etmekle birlikte uygulamada hastane, hankah 
ve mescid inşasından başka depremden 
yıkılan şehirlerin yeniden imarını sağlamakla 
mimari, askeri ve ekonomik alanlarda da 
uzun vadeli faydalara yol açmıştır. Devlet 
yönetimi konusunda ise eserinde Mezalim 
Divanı’nın haftanın iki günü toplanması 
konusunda görüş bildirmesi halkın zulme 
uğraması ihtimaline karşı adaletin bizzat 
hükümdar tarafından sağlamasına bir fırsat 
olarak görülebilir. 

Nizamülmülk’ten bahsederken onun 
doğduğu Horasan topraklarının yanı sıra 
Irak-ı Acem ve Irak-ı Arap’ın gelişmesine 
bulunduğu katkıdan söz etmeden olmaz. 
Nitekim Selçukluların ilk şehirlerinden 
olan Nişabur’da ilk Nizamiye Medresesi’ni 
kurmakla İmam Gazalî gibi sünnî âlimlerin 
ilmi birikimini şehre aktararak halk 
üzerindeki etkileri dolayısıyla sosyal hayata 
büyük katı sağlamıştır. Daha sonra Belh, 

Herat, Merv, Haf ve Buşenc, Bağdat, Isfahan, 
Amul, Basra ve Musul’da da bu medreseler 
kuruldu. Yine bir vezir olarak onun Selçuklu 
Devleti’nde çok sayıda gulama sahip olmasıyla 
dikkat çektiğini de ekleyelim. Aynı şekilde 
vezirin Siyasetnâme’de adı geçen iki yaygın 
mezhepten biri olan şafiîliğe mensup olduğu 
da – diğeri hanefîlik- bilinmektedir ki kurmuş 
olduğu eğitim sistemi de bu nedenle sünnî 
ekolü yansıtmaktaydı. Nitekim kendisi de 
eş’ari-şafiî olan Nizamülmülk’ün kendisinden 
önceki vezir Amidülmülk’ün mutezile 
etkisini devlette tamamen değiştirdiği 
görülür. O kadar ki Nizamülmülk’ün 
vezirliğe getirilmesinin ardından daha 
önceleri hanefîler’e verilen görevlere artık 
Şafiilerin atandığı gerçeğinden hareketle 
vezirin dini politikalardaki başarısının 
oğullarının vezirlikleri döneminde de 
devam ettiği rahatlıkla anlaşılır. Nitekim 
Siyasetnâme’de Selçuklu dünyasındaki 
farklı mezhebi görüşlerin çatışmasının yanı 
sıra özellikle Şiîler’in devlet görevlerine 
getirilmesinin neredeyse imkansız 
olduğunu da açık bir biçimde örneklerle 
belirtmişti. Nizamülmülk’ün Batınîler’e 
karşı mücadelesinin bizzat onların politik 
cinayetleri nedeniyle yarım kalması ise 
bir başarısızlıktan öte yaşadığı dönemin 
şanssızlığı olarak nitelendirilebilir.  
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Yaşamı, eserleri,  ilmi mücadelesi bizleri 
yeterince ve hak ettiği şekilde meşgul 
etmeyen Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ölümü 
de yankı meydana getirmedi. Adeta sessiz 
sedasız 30 Haziran 2018 tarihinde bu fani 
âleme veda etti.  “Zamansız bir ölümdü”, zira 
bizler dünya kupası maçları ile meşguldük. 
Kim bilir belki üstadı ölüm yıldönümlerinde, 
görkemli törenler, panel ve sempozyumlar 
ile anarız. Basın ölüm haberini “İslam bilim 
tarihi öksüz kaldı” şeklinde veriyorsa da 
yeni nesillerimiz bu boşluğu dolduracaktır! 
Neyse biz bu serzenişlerimizi bir kenara 
bırakıp bu ilim aşığı hocamızın hayatını, 
eserlerini ve gök kubbede bıraktığı hoş 
sedayı anlamaya çalışalım.

Bilim Tarihi alanında dünyanın sayılı 
uzmanlarından biri olan Fuat Sezgin 

Hoca 24 Ocak 1924 tarihinde Bitlis’te 
dünyaya geldi. Akademik hayatında 
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Alman 
Helmut Ritter’in onu İslam Bilimlerine 
yönlendirmesi bir dönüm noktası oldu. 
Keza hocası Ritter ona, “Fuat! Günde kaç 
saat çalışıyorsun?” diye sormuş, “13-14 saat 
çalışıyorum” cevabı üzerine “Bu çalışmayla 
âlim olamazsın. Eğer âlim olmak istiyorsan 
bu miktarı artıracaksın” demiştir.   Böylece 
günde en az 17 saat çalışmaya başlayan 
Sezgin, yine hocasının yönlendirmesiyle 6 
ayda eve kapanıp Arapça öğrendi ve Arap 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “Buhari’nin 
Kaynakları” adlı doktora tezini hazırladı. 
Böylece Buhari’nin sözlü değil yazılı 
kaynaklara dayandığı tezini ispatladı. 
Bu tez İslam tarihini aydınlatan yazılı 
kaynakların Hz. Peygamber dönemine 

P O R T R E

 

Tanınmayan Büyük Çağın 
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“BÜTÜN 
HÜCRELERİMİN 

DİNLENMEYE O KADAR 
FAZLA İHTİYACI VAR 

Kİ ANLATAMAM! 
ANCAK BUNU 

HİSSETTİĞİM HER 
DEFASINDA,  İSLAM 
ALEMİNİN DURUMU 

ORTADAYKEN 
DİNLENMEYE HAKKIM 
OLMADIĞINA KENDİMİ 

BİR KEZ DAHA 
İKNA EDİYORUM. 

BEN KABİRDE 
DİNLENECEĞİM.”

kadar geri gittiğini ortaya 
koymuştur. 1950’li yılları 
yoğun bir akademik çalışma 
ve gayretlerle geçiren Sezgin, 
hayatı boyunca Süryanice, 
İbranice, Latince’nin de 
içinde bulunduğu 27 dil 
öğrendi. Çok çalışkan 
ve gayretli olması 1960 
yılındaki askeri darbe sonrası 
zararlı akademisyenlerden 
görülerek üniversiteden 
atılmasına engel olamadı. 
1965 yılında Goethe Franfurt 
Üniversitesi’nde Cabir ibn 
Hayyan konusunda ikinci 
doktora tezini bitirdi.

Sezgin’in yabancı dilde 
yayınlanmış sayısız makalesi 
ve kitapları mevcuttur. Türkçe eserlerine ve 
içeriklerine birkaç örnek verecek olursak, 
bunların başında İslam Uygarlığında 
Astronomi, Coğrafya ve Denizcilik 
kitabı gelmektedir. Uzun yıllar süren 
araştırmaların meyvesi olan bu eser, İslam 
uygarlığının saklı kalmış bilimsel geçmişine 

yolculuk yapmaktadır. Eser, 
İslam biliminin öncesinden 
devraldığı bilimsel mirası 
koruyup yaymakla birlikte, 
bilime ilave ettiği özgün 
buluş ve eserleri ortaya 
çıkarmaktadır. İslam 
bilimi bu şekilde eski ve 
modern çağ arasında ciddi 
bir köprü olmuş, kendisi 
duraklama dönemine 
girerken devrettiği 
miras Batı bilimine feyz 
oluşturmuştur. Fuat Sezgin 
Ortaçağ ve Yeniçağ İslam 
dünyasındaki bilimsel 
gelişmeleri “Tanınmayan 
Büyük Çağ” olarak ifade 
etmektedir. Aynı isimli 

kitabında sözünü ettiği çağa tam bir keşif 
yolculuğu yaparak çağdaş zamanının 
kâşiflerinden biri olmaktadır. Sezgin’in 
bu eserleri son dört asırdır İslam kültür 
çevresinde yaşanan sönükleşmeye geçmişin 
aydınlık yüzünü göstererek bir son verme 
endişesinin ürünüdür. 

P O R T R E
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Tanınmayan Büyük Çağ adlı eserde 
İslam bilim insanlarının tarih boyunca 
icat ettikleri alet ve teknolojik buluşların 
resimlerini (usturlablar, cetveller, 
kadranlar,  küreler, pusulalar, saatler, 
pergeller, uzay gözleme aletleri, tıbbi 
aletler, areometreler vs.) ve kendisinin 
yaptığı maketlerinin resimlerini de 
içermektedir. Ayrıca 5 cilt İslam’da 
Bilim ve Teknik (İslam Bilim Tarihi) adlı 
eseri ifade edilen buluşları etraflı bir 
şekilde anlatmaktadır. Bu eseri İngilizce, 
Almanca ve Fransızca dillerinde de 
yayınlanmıştır. Sezgin hocanın dikkat 
çeken bir diğer çalışması Piri Reis 
üzerinedir. Bu eserde Amerika kıtasının 
Müslüman denizciler tarafından Kolomb 
öncesi keşfedildiğini ispatlamaktadır. 
Fuat Sezgin’in baş döndüren ve bazı 
ezberleri bozan diğer çalışması İslam 
bilimler tarihinde eşsiz bir yere sahip 
olan Coğrafya, Avrupalı seyyahların 
Seyahatnameleri, Matematik ve 
Astronomi, Tıp, Felsefe, Müzik, 
Nümizmatik, Tarih yazıcılığı ve bilimler 
tasnifi gibi konularda yazılmış orijinal 
eserlerin tıpkıbasımlarını ve bu konuda 
araştırmalar yapmış olan Batılı bilim 
adamlarının çalışmalarının yeniden 
basımlarını içeren seriler halinde 1300 
cilt civarındaki yayınlarıdır. Tüm bu 
eserler Fuat Hoca’nın bir asıra yaklaşan 
ömrünü daima ilim ve hikmet peşinde 
geçirdiğinin, iki günü birbirine eşit 
olmadığının kanıtıdır. Bu eserlerin her 
biri bilimin dünyaya İslam kültür ve 
medeniyetiyle yayıldığını göstermektedir. 
Sezgin Hoca vefat ettiğinde ilk cildini 
1967 yılında tamamladığı Arap-İslam 
Bilim Tarihi’nin 18. cildini yazmaktaydı.

Batı’nın Rönesans ve Aydınlanma 
Çağı yaşamasında kendi geçmişlerine 
yönelmeleri, eski Yunan ve Roma’da 

köklerini bulmaları etkili olmuştur. İşte 
Fuat Sezgin’in çalışmaları ve eserleri 
biz Müslümanların da kendi köklerini 
öğrenmelerine olanak sağlayacak, Batı’nın 
karanlık çağ olarak nitelendirdiği Ortaçağ’ı 
aydınlık ve “Büyük Çağ” olarak ispatlamasıdır. 
Bununla birlikte Fuat Hoca’nın eserleri Batı 
aydınlanmasına İslam Biliminin katkılarını da 
delilleriyle ortaya koymaktadır. Öteden beri 

“Batı Rönesans’ı İslam’a borçludur” sözünü 
işitirdik. Fuat Sezgin’in çalışmaları ve eserleri 
sayesinde bu sözün gerçekliği gün yüzüne 
çıkmıştır. İslam dünyası astronomi, coğrafya, 
tıp, kimya, fizik, mimari ve daha pek çok 
alanda sayısız buluşlarla insanlığa hizmet 
etmiştir.

2017 yılında Türkiye’ye kesin dönüş 
yapan Fuat Sezgin İslam bilim insanlarının 
icatlarının maketlerini yapıp İstanbul 
Gülhane Parkı içindeki “İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi”nde keşfe açmıştır. 
Bu müzede 800 kadar bizzat Fuat Hoca’nın 
yaptırdığı İslam bilim insanlarının icat ve 
buluşlarının maketleri yer almaktadır. 
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Sezgin Hoca Almanya’daki, şahsına ait 45 
bin kitabı da buraya getirmek istemiş, 
ancak Alman hükümeti bu konuda zorluk 
çıkarmıştır. Sezgin Hoca’nın bu kadar özverili 
çalışmalarına ve hayatını İslam bilimine 
vakfetmesine karşılık bize düşen önce onun 
eserlerini tek tek tetkik etmek, sonra bu 
müzeyi incelemektir. İstanbul gezilerinin 
hedefi boğazda, turistik mekânlarda 
bol bol resim çektirmek değil,  üstadın 
müzesinde bin bir emek ve uykusuz geceler 
harcayarak keşfettiği İslam buluşlarını ve 
keşiflerini incelemek olmalıdır. Fakat Sezgin 
Hoca’nın eserlerinin çok pahalı olduğu, bu 
sebeple alıp okuyamayan dostlarımızın 
bulunduğunu belirtelim. Nelere para 
harcamıyoruz ki? Sıra kitap almaya ve 
okumaya gelince karşımıza böyle bir bahane 
çıkıyor.

Yaptığı benzersiz çalışmalarla çok sayıda 
ödüle layık görülen rahmetli Fuat Sezgin 
Hoca’ya kendi adıma teşekkür ederim. Keza 
hoca İslam’ın bu denli saldırıya uğradığı bir 
zaman diliminde işin aslının yansıtıldığı gibi 
olmadığını, İslam’ın terakki (ilerleme)’ye 
engel olmadığını, ama bizim tembelliğimizin 
asıl sorunu teşkil ettiğini göstermiş ve 
ispatlamış oldu. Sözünü ettiğimiz durumu 
şu sözlerle ifade etmektedir: “Müslüman 
dünyasındaki gerilemeye İslam’ın sebep 
olduğu iddiası doğrulansaydı 60 yılı 
bulan araştırmalarımda bu gerçeği kabul 
etmek zorunda kalırdım. Gerileyişin 
sebebi din değildir. Başka tarihî sebepler 
var. Müslümanlar 8-16. yüzyıllar arasında 
tüm ilim dallarında önemli buluşlara 
sahipti.  Papazlar, Müslüman âlimlerin 
kitaplarını Latinceye tercüme ederek 
bilimsel gelişmenin ilk adımlarını atıyordu. 
Avrupa’da başka okuma yazma bilen yok 
gibiydi. Bu arada, Batı bilimini, sanıldığının 
aksine, din adamlarına borçlu. Avrupalılar; 
Sicilya ve Endülüs’te tercüme edilen İslam 

bilginlerinin eserlerini kaynak göstermeden 
intihal ediyorlardı.” 

Doksan dört yaşında olmasına rağmen 
son nefesine kadar okuyan ve araştıran 
Sezgin’in vefatından sonra özellikle sosyal 
medyada paylaşılan şu sözü manidardır: 

“İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi 
insanımıza anlatmak Batılılara anlatmaktan 
daha zor.” İşte bu bilim adamı hayatını bu 
olumsuz ön yargıyı kırmak için adamış 
ve kendine “İslam topluluğuna mensup 
insanlara İslam bilimlerinin gerçeğini 
tanıtmak, benlik duygularını olumsuz 
etkileyen yanlış yargılardan onları 
kurtarmak ve ferdin yaratıcılığına olan 
inancı onlara kazandırmak” hedefini 
seçmiştir.  Günde on yedi saat çalışarak 
bu hedefine de ulaşmıştır.  Geride çok 
ciddi bir külliyat bırakmıştır.  Fuat Sezgin 
Hoca’nın geride bıraktığı izi takip etmeden, 
eserlerini okumadan, müzesini gezmeden 
ve incelemeden İslam bilim tarihi hakkında 
karar vermek kolaycılık olacaktır. Bizler 
için onun aziz hatırasını yaşatmak, ancak 
Usta şair Necip Fazıl’ın dediği gibi “Ustada 
kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen 
çırak utansın!” serzenişi gereği Fuat Sezgin 
Hoca’nın İslam biliminin gelişimine bıraktığı 
yerden devam etmekle mümkündür.   
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Başlıktaki söz, Rahmetli Erbakan 
Hoca’nın bütün parti ve Milli Görüşçü 
kuruluşların toplantılarında, konuşmasının 
sonunda, sağ ellerin başparmaklarını yukarı 
kaldırtarak, hep birlikte verdirdiği “söz”ün 
son bölümüdür. Erbakan’ı anlamak ve onun 
hayatını anlatmak için başlıktaki bu cümle 
yeterlidir. Hakkı hâkim kılmak hedefi ve 
bütün gücüyle çalışmak fiili  Erbakan’ın 
hayatının özetidir.

Hakkı hâkim kılmak yani, bütün 
haksızlıkları,  adaletsizlikleri, 
hukuksuzlukları,  zulümleri ortadan 
kaldırmak, herkesin insanca, hür, itibarlı 
ve müreffeh bir şekilde yaşadığı bir dünya 
kurmak. Bu hedefe ulaşmak için de bütün 
gücüyle çalışmak yani cihat etmek. Peki 
Erbakan’ın bu hedefi ve bu gayretinin çıkış 
noktası ne idi? Tabii ki çok şuurlu ve iyi 
yetişmiş bir Müslüman olması ile beraber 

İslam’ın, son dönemin klasik Müslümanları 
standardında değil,  her yönüyle yaşanması 
gerektiğine olan, çok güçlü inancıdır.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatından 
sonra daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır.  Her 
geçen yıl onun fikirlerine, ortaya koyduğu 
aksiyona ilgi artmaktadır. Hakkında 
kitaplar yazılmakta, tezler hazırlanmakta, 
araştırmalar yapılmakta, adına programlar 
düzenlenmekte, belgeseller yapılmaktadır. 
Türkiye’de, çok partili siyasi hayata 
geçildikten sonra pek çok siyasi lider 
siyaset sahnesinde yer almış ancak köklü 
fikirler ortaya koyan ve bu fikirleri 
geniş kitleler tarafından kalıcı olarak 
benimsenen, nesilden nesile aktarılan, 
kitleleri motive edip, şuurlandırıp, karşılık 
beklemeden ülke ve insanlık hizmetinde 
yer almalarını sağlayan başka bir lider 
olmamıştır.  Erbakan bu yönde tek örnektir. 
Diğer liderlerin önemli kısmının, daha 

P O R T R E

 

“… Hakkı Hâkim Kılmak 
İçiiin, Bütün Gücümüzle 

Çalışacağımızaaa
Söz Veriyoruz!”

TEOMAN RIZA GÜNERİ
15 ve 16. Dönem Konya 

Milletvekili, 54. Hükümet 
Devlet Bakanı
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ERBAKAN HOCA 
MÜCADELESİNİ 

TANIMLARKEN, DÜNYA 
KURULDUĞUNDAN 

BERİ HAK-BATIL 
MÜCADELESİNİN 

DEVAM EDEGELDİĞİNİ 
ORTAYA KOYAR.

hayatta iken kurdukları 
oluşumlar yok olmuş veya 
etkisini kaybetmiştir.  Ancak 
Erbakan’ın çevresinde 
yetişen “dava adamları” 
etkilerini artırmaya devam 
etmişlerdir.

Dr. Işıl Arpacı, 7 yıl süren 
Erbakan üzerine hazırladığı 
doktora tezi çalışması 
sürecini anlatırken, 

“Erbakan’ı araştırmaya başlayınca; 
İslam’ı öğrenip anlamadan, Erbakan’ı 
anlayamayacağımı anladım” diyor. Aslında 
Erbakan’ın hayatındaki mükemmel detaylar, 
f ikirlerindeki bütün insanlığı kuşatan barış, 
adalet, eşitlik vurguları,  tamamen İslam’ın 
temel umdelerinden kaynaklanmaktadır 
ve İslam’ın yeniden gündem olmasına, 
ilgi çekmesine, araştırılıp öğrenilip 
benimsenmesine yol açacak kadar etkilidir. 
İslam yaşanarak yaşatılacak, yaşanarak 
ışık olacak bir dindir. İslam, insanların 
hayatının bütün anlarını, davranışlarını, 
ilişkilerini, düşüncelerini tanzim eden bir 
hayat nizamıdır. Aslında hayatın tamamında 
yapılan her şey, eğer Allah rızası için ve 
insanlara faydalı olmak niyetiyle yapılmışsa 
bir ibadettir.  Dünya tarihinde İslam’ı güzel 
yaşayan insanların, İslam’ın yayılmasında, 

tanınmasında etkilerinin, 
yaşadıkları dönemde olduğu 
gibi, çağlar boyunca da 
devam ettiğini görürüz. 
Erbakan da fikirleri ve 
hayatının tamamında 
ortaya koyduğu davranış 
biçimleriyle nesiller boyu, 
insanların İslam’a olan 
ilgisini ve sevgisini artıracak 
örnek bir hayat yaşamıştır. 

Erbakan Hoca mücadelesini tanımlarken, 
dünya kurulduğundan beri hak-batıl 
mücadelesinin devam edegeldiğini ortaya 
koyar. Bu çağda hakkın temsilcisi Millî 
Görüş’tür, Batılın temsilcisi de bir dönem 
Siyonizm, daha sonraları ırkçı emperyalizm 
olarak nitelendirdiği,  bütün dünyayı 
sömüren, temeli Kabala inancına dayanan, 
nüfusu çok olmayan ama dünyanın finans, 
enerji kaynakları,  çok uluslu şirketleri ve 
önemli kuruluşlarına hâkim olan zalim 
yapıdır. 

Erbakan Hoca, İslam’ın en önemli 
ibadetlerinden biri olan cihat ibadetinin 
unutturulduğunu, bundan dolayı dünyada 
batılın zemin bulduğu, zulmün, sömürünün 
arttığını ortaya koymuştur. Zulmün, 
sömürünün ortadan kaldırılması için 
verilen mücadelenin cihat olduğunu 

P O R T R E
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CİHADIN SANILDIĞI GİBİ SADECE 
SİLAHLA YAPILMADIĞINI 
HER ALANDA ZULMÜN, 

HAKSIZLIKLARIN, SÖMÜRÜNÜN, 
ADALETSİZLİKLERİN ÖNLENMESİ 

MÜCADELESİNİN CİHAT 
OLDUĞUNU ANLATMIŞTIR.

P O R T R E

söylemiştir.  Cihadın sanıldığı gibi sadece 
silahla yapılmadığını her alanda zulmün, 
haksızlıkların, sömürünün, adaletsizliklerin 
önlenmesi mücadelesinin cihat olduğunu 
anlatmıştır.  Daima da barıştan yana bir 
üslup kullanmıştır.  Konuşmalarında sıkça 
İslam kelimesinin barış demek olduğunu 
ifade etmiştir.  Aslında İslam’ı karalamak 
için batının el altından desteklediği 
radikalizmin en iyi ilacı Erbakan’ın ortaya 
koyduğu Millî Görüş çizgisidir. Erbakan 
Hocaya bağlı gençlik Türkiye’de hiçbir 
zaman şiddete bulaşmamış, anarşiden, 
sokak çatışmalarından uzak durmuştur.

Rahmetli Erbakan Hoca, batıl ile 
mücadelesini siyasi parti yanında, 
kurduğu yan kuruluşlar kanalıyla da 
sürdürmüştür. Bu yapılar toplumun her 
katmanının içinde yer aldığı dernekler; 
vakıflar, sendikalar, gençlik kuruluşları, 
iş adamları örgütleri,  yardım kuruluşları, 
uluslararası organizasyonlar, basın yayın 
kuruluşları,  yurt dışındaki vatandaşların 
benliklerini kaybetmemeleri ve oldukları 
ülkelerde etkili olmaları için kurduğu 
çeşitli oluşumlardır. Erbakan Hoca pek çok 
ülkede İslami hareketin başlatılması için 

yerel kuruluşlara destek vermiş, en güçlü 
ve sağlıklı İslami düşüncedeki partilerle, 
yapılarla çok özel ilişkiler kurmuş, bütün 
bu hareketlerin periyodik olarak bir araya 
geldiği toplantılar düzenlemiş, çeşitli 
sahalarda çalışmalar yapılmasını organize 
etmiş ve her biri tarafından da tabii lider 
olarak kabul görmüştür.

Mücadelesinde en büyük gücü, 
inançlı halkın gücü olarak görmüş, parti 
teşkilatlarının ve yan kuruluşlar diye ifade 
ettiği,  kurdurduğu bütün kuruluşların en 
ücra noktaya kadar çok geniş bir şekilde 
teşkilatlanmasını, teşkilatların çok iyi 
eğitilmesini, disiplinli ve şuurlu bir şekilde 
çalışmalarını sağlamıştır.  Şuurlu insanlar, 
hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah’ın 
rızasını kazanmak için, bir denetim 
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Kendisi fedakârlık yapmayan bir liderin 
başında olduğu teşkilatlardaki görevlilerin 
fedakârlık yapması beklenemez.
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olmasa bile kendilerinden çok büyük 
fedakarlıklarla, teşkilat çalışmalarını 
yürütür hale gelmişlerdir. Erbakan Hoca 
kurduğu müthiş teşkilat sistemiyle de 
en uç noktadaki teşkilat mensuplarının 
çalışmalarının dahi düzenli toplantılar 
ve düzenli raporlarla takip edilmesini 
sağlamış, kendisi de bizzat bu titiz 
çalışmanın başında olmuştur. Bu teşkilatlar 
eliyle bütün vatandaşların Türkiye’nin 
ve dünyanın gerçeklerini öğrenmelerini 
ve eğitilmelerini sağlamaya çalışmıştır. 
Kendisi fedakârlık yapmayan bir liderin 
başında olduğu teşkilatlardaki görevlilerin 
fedakârlık yapması beklenemez. Erbakan 
siyasete adım attığı ilk günden itibaren 
sonuna kadar hep en çok çalışan, en 
çok terleyen olmuştur. İlk bağımsız 
adaylığından itibaren mesajını herkese 
ulaştırabilmek için her ilçeye, her köye 
gitmiş, hatta yolu olmayan köylere dahi 
yürüyerek gidip mesajını ulaştırmanın 
gayretinde olmuş, gitmemenin, mesajı 
ulaştırmamanın vebal olduğunu söylemiş, 
bazen bazı köylere gece yarılarında 
ulaşabilmiş ve bekleyen vatandaşlara 
hiç kısaltmadan o gün yapmakta olduğu 
konuşmanın tamamını, karşısında birkaç 

kişi bile olsa eksiksiz yapmıştır.
Aldığı Eğitimler
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın eğitimi 

münevver bir aile ortamında başlar. Babası 
hiçbir konuda baskıcı davranmamış ancak 
çocuklarının ilgilerini çekecek, meraklarını 
uyandıracak metotlar uygulamıştır, 
bu metotlar sayesinde çocukları 
kendiliklerinden İslam’a merak sarıp 
öğrenme, araştırma yoluna gitmişlerdir. 
Erbakan, bütün okullarında üstün 
başarı göstermiştir.  Liseden birincilikle 
mezun olmuştur. Sınavsız İTÜ’ye girme 
hakkı verilmesine rağmen sınava girmiş, 
sınavdaki yüksek puanından dolayı direkt 
ikinci sınıftan başlatılmıştır.  Üniversite 
döneminde sonradan siyasette birlikte 
hareket edecekleri arkadaşlarıyla mescitte 
buluşmuştur. Üniversitenin mescidinde, 
organize ettiği konferanslara dönemin 
Müslüman münevverlerini konuşmacı 
olarak getirmiştir.  Hem kendisinin hem 
arkadaşlarının fikri yapılanmalarının 
gelişmesinde o konferansların etkisi çok 
olmuştur. Konuşmacı gittikten sonra da 
arkadaşlarıyla uzun uzun o günkü konuyu 
mütalaa etmeye devam etmişlerdir. Erbakan 
bir taraftan iyi bir makine mühendisi 
olarak yetişirken bir taraftan fikri yapısının 
gelişmesi gerçekleşmiş, bir yandan da 
devrin önemli mutasavvıf ve alimlerinden 
Hasip Efendi, Abdülaziz Efendi ve Mehmet 
Zahit Kotku hoca efendilerinin sohbet ve 
irşat halkalarına çok sıklıkla katılmıştır. 
Onlarla manevi konularda sohbet ettiği 
gibi Türkiye’nin ve dünyanın meselelerini, 
İslam aleminin ve insanlığın müşküllerini 
sürekli karşılıklı müzakere etmiş, 
sevgilerini desteklerini takdirlerini ve çok 
iyi dostluklarını kazanmıştır.  Akademik 
kariyerinin bir bölümünde Almanya’da 
bulunmuş, Aachen Üniversitesi’nde de 
ü stün başarı sıyla dikkat  çekmi ş,  Alman 



48 /  Parlamenter Ekim - Kasım  2021

P O R T R E

L eopard t anklarının geli şt iri lme sinde baş 
mühendi s  olarak ç alı şmı ştır.

Adım adım siyasete
Almanya’da Türkiye’ye giden motorları 

görünce karar vermi ş ve Türkiye’de bir 
kı sım ideali st  insanı  ikna edip yatırım 
yaptırarak Gümü ş Motor Fabrikasını 
kurmu ştur.  Yerl i  otomobil  f ikrini  dönemin 
yönetici lerine yazdığı  mektuplarla i letmi ş, 
D evrim Otomobil i  proje sinin doğmasına 
öncülük etmi ştir.  Sanayinin geli şme si 
için Türkiye’nin sadece batı sına de ğil 
bütün Anadolu’ya sanayinin yayılmasını 
sağlamak ,  sermayenin Anadolu insanının 
da el ine geç me sini  temin edebilmek için 
TOBB genel  sekreterl iğine aday olmu ş 
ve kazanmı ştır.  Bu giri şiminden rahatsız 
olan tekelci  sermaye sahiplerinin ve 
dı ş  güçlerin etki sindeki  s iyasi lerin 
müdahale siyle Odalar Birl iği’nden 
uzaklaştırı lmı ştır.  Erbakan bundan sonra 
mil lete ve ülkeye hizmetin en doğru 
yolunun siyaset  olduğunu görmü ş ve 
siyasete girmeye karar vermi ştir.  Bu 
kararını  verirken,  gönül  gönüle verdiği 
hoc asıyla ,  dönemin münevverleriyle ve 
İslami şuura sahip arkadaşlarıyla i st i şare 
etmi ştir.

Neden Erbakan Engellenmeye ç alı şı ldı?
Erbakan Hoc ayı  anlamak için 

bil inme si  gereken bir  hu su s da yakın 
t arihimiz ve O smanlı’nın i şgal  edil ip 
parç alanmasının sebepleridir.  S ezai 
Karakoç,  bir  sohbetinde dede sinden 
bir  hatırayı  t asvir  ederek bir  t ahli l 
yapar.  D ede si  hayvanlarının ağıl ından 
gürültüler duyar ve idare lambasını 
yakıp ağıla  gider.  Ağıla  bir  kurdun girmi ş 
olduğunu görür.  Kur t  sürekli  Karakoç ’un 
dede sinin el indeki  lambayı  söndürmeye 
hamle yapar,  ı ş ığı  söndürse,  karanlıkt a 

görebildiği  için i stediği  gibi  saldırac aktır. 
S ezai  Karakoç sohbetinde bu hatırayı 
İslam’ı  yok etmeye ç alı şan i şgalci , 
emper yali st  zihniyetlerin davranı şına 
te şmil  ederek ,  “Mü slümanların 
inançlarını  zayıf latıp söndürdüklerinde, 
kolay lokma haline getirebilecekler ve 
dünyayı  sömürmelerinin önünde engel 
kalmayac ak diye konuyu bağlar.  Bu te spit i 
geni şletirsek şunu söyleyebil ir iz ;  O smanlı 
Or t adoğu’nun ve İslam Dünyasının 
l ideri  ve ı ş ığı  durumundaydı ,  hi lafet 
gücünün de etki siyle Mü slümanların 
olduğu bölgelerde Sömürgeci  devletler 
rahat  hareket  edemiyorlardı .  B atı l ı 
sömürgeciler  Afrika’nın,  uzak doğunun 
ve dünyanın pek çok zenginliklerini ,  t abii 
kaynaklarını  ac ımasızc a sömürmü şler, 
sömürdükleri  ülkelerin halklarına 
zulmetmi şler,  pek çoğunu ac ımasızc a 
katletmi şlerdir.  O smanlı’nın i şgali 
Or t adoğu’da petrolün ke şf inden sonraki 
dönemdedir.  O smanlı’nın yıkı lması  ve 
İslam’ın or t adan kaldırı lması  Siyoni st 
protokolünün hedeflerindendir.  Kuzey 
Afrika’nın ve Or t adoğu’nun O smanlı’nın 
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elinden al ınmasıyla;  bölge kaynaklarını 
sömürebilme yanında İsrai l  devletinin 
kurulması  da hedeflenmi ştir.  Bu 
te spit lerden sonra şunu rahatl ıkla 
söyleyebil ir iz  ki ;  B ölgeyi  ve dünyayı 
sömürenler,  Türkiye’de İslami bir 
diri l i ş i  ve Türkiye’nin güçlenme sini 
i stemeyeceklerdir.  Erbakan maddi ve 
manevi  kalkınmaya çok önem vermi ş,  bir 
t araf t an ağır  sanayi  hamle si  gibi  projeleri 
hayat a geçirirken,  bir  t araf t an da manevi 
kalkınma için çok önemli  adımlar atmı ştır. 
Bunun için de emper yalizm ve içerdeki 
uzantı ları  t arafından hep engellenmeye 
ç alı şı lmı ştır.  D efalarc a kurduğu par ti ler 
kapatı lmı ş,  uzun yı l lar  mahkemelerle 
uğraştırı lmı ş,  s iyaset  yasağı  konmu ş, 
hapsedilmi ştir.  Buna rağmen siyaset 
t arihimizin en etkil i  i smi olmu ş,  kurduğu 
siyasi  yapı  etki sini  kendi  sağlığında da, 
vefatından sonra da sürekli  ar tırmı ştır. 
Erbakan’ın etki si  Türkiye’de köklü olumlu 
sosyoekonomik ,  sosyokültürel  de ği şimleri , 
kırı lmaları  meydana getirmi ştir.  Türkiye, 
batının kendine biç tiği  rolden kur tulmaya 
başlamı ş ve sadece batı  hayranlarının 
etkil i  olduğu bir  düzenden,  halkın etkil i 
olmaya başladığı  bir  düzene doğru adım 
atmı ştır.

Erbakan f ikirleri  ve hedefleriyle 
Türkiye’ye sığac ak yapıda biri  de ğildi . 
Bütün hayatı  boyunc a bütün insanlığın 
kur tulu şu için ç alı şmayı  hedefledi . 
B aşbakan olduğu 5 4.  Hükümet bir 
yı l  sürdü,  bu bir  yı lda sadece iki 
defa yur tdı şına seyahate ç ıktı .  Bu 
seyahatlerinin sonucu olarak D8’i  kurdu. 
D8’ in umdelerini  or t aya koyarken,  dünya 
devletlerinin i l i şki lerinde olması  gereken 
prensiplerini ;  savaş,  ç atı şma,  çif te 
st andar t ,  ü stünlük ,  sömürü yerine;  barı ş , 

diyalog ,  adalet ,  e şit l ik ,  i ş  birl iği  olmalı 
diye or t aya koydu.  İslam ülkeleri  arasında 
dayanı şmaya çok önem verdi .  İslam 
birle şmi ş mil letleri ,  İslam or t ak pazarı , 
İslam dinarı ,  Mü slüman ülkeler askeri  i ş 
birl iği  gibi  t anımladığı  alanlarda,  adım 
at abilmek için D8’ in kurulu şunu,  içerde 
28 Şubat gerginliğinin devam ettiği  zor 
bir  dönemde gerçekle ştirme başarı sını 
gösterdi .  D8 ülkeleri  incelendiğinde Mı sır 
gibi  İran gibi  t arih boyunc a birbirleriyle 
sorunlu ülkelerin,  Endonez ya,  Malez ya, 
Ni jer ya,  Paki st an gibi  en fazla nüf u sa 
sahip İslam ülkelerinin bir  gaye etrafında 
toplanabildiğini  görürüz.  Türkiye 
Cumhuriyeti  t arihinde Türkiye’nin 
öncülüğünde bu büyüklükte ve önemde 
başka bir  olu şumun kurulmadığı  dikkate 
al ınırsa Erbakan’ın dehası  daha iyi 
anlaşı labil ir.

Hucurât  sure sinde Cenab -ı  Allah; 
“Müminler,  yalnızc a Allah'a  ve Re sulüne 
iman eden,  sonra şüpheye dü şmeyen, 
Allah yolunda malları  ve c anları  i le  cihat 
eden kimselerdir.  İçleri  dı şları  bir  olanlar 
(sadıklar)  i şte bunlardır ”  buyurmu ştur. 

Erbakan Hoc amız bu ayet- i  Kerimenin 
ruhuna uygun dü şündü,  yaşadı ,  müc adele 
ett i ,  c ihat  ett i .

Öldükten sonra nası l  anılmak i stersiniz 
soru suna;  “Malıyla ve c anıyla cihat 
eden bir  mümin olarak anılmak i sterim” 
diye karşı l ık  verme si  rahmetli  Prof.  Dr. 
Nec mettin ERBAKAN Hoc amızın hayat a 
bakı şını ,  müc adele sinin ç ıkı ş  nokt asını , 
net  olarak or t aya koymakt adır.  Al lah 
ondan razı  olsun,  Allah rahmet eyle sin.
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D oğa Kor uma ve Milli  Parklar G enel 
Müdürlüğ ü'ne uzanan yolculuğ unuz 
nasıl  başladı? İsmail  Üzmez Kimdir? 

13  Eylül  1961 B eyşehir 'de doğdum. 
Li seyi  Ankara G azi  Li se si 'nde okudukt an 
sonra,  üniversite e ğit imimi İst anbul 
Üniversite si  Orman Fakülte si  Orman 
Mühendi sl iği  bölümünde t amamladım. 
Yüksek l i sansımı yine İst anbul 'da yaptım. 
Ardından i se me slek hayatına başladım. 
Uzun yı l lar  Orman G enel  Müdürlüğü'nde 
ç alı şt ım.  Orman G enel  Müdürlüğü'nde 
şefl ik ,  i şletme müdür muavinliği ,  i şletme 
müdürlüğü,  İzmir ve İst anbul 'da bölge 
müdürlüğü,  genel  müdür muavinliği , 
orman genel  müdürlüğü görevlerinde 
bulundum. Şimdi i se D oğa Koruma ve 
Mil l i  Parklar G enel  Müdürlüğü'nde G enel 
Müdürlük görevini  sürdürüyorum. 37 
yı ldır  bu me sle ğin her kademe sinde 
ç alı şmak nasip oldu. 

D oğa Kor uma ve Milli  Parklar G enel 
Müdürlüğ ü neler ya par? 

Ülkemizin korunan alan pot ansiyelini 
ve bu korunan alanlarımızın barındırdığı 
zenginlikleri  korumak ve yönetmekle 
sorumlu bir  genel  müdürlük olarak 
doğanın korunması  ve bozulmadan 
gelecek ne si l lerimize akt arı lması  için 
ç alı şmakt ayız . 

Yakında açılması planlanan milli 
park var mı?

Ankara Nall ıhan'da yeni  bir  mil l i  park 
ç alı şmamız var.  Burayı  i lan edece ğiz . 
En son Hakkari  Cilo ve Sat  Dağları  Mil l i 
Parkı 'nı  i lan ett ik .  Tamamen buzul  ve 
göllerden olu şan çok güzel  bir  alan. 
Buraların ar tık terörle de ğil  turizmle 
anılmasını  i st iyoruz.  Özell iği  gere ğiyle 
mil l i  park ,  t abiat  parkı ,  t abiat  koruma 
alanı  i lan edilme si  gereken yerler varsa 
komi syonlarımızı  kuruyor,  araziye 
gönderiyoruz.  Yapılan ç alı şmaların 

“Kuşu Bile Koruyan Bir 
Ülkemiz Var”

R Ö P O R T A J

İSMAİL ÜZMEZ
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü
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ardından e ğer kanundaki  kriterlere 
uyuyorsa orayı  mil l i  park i lan ediyoruz.

Bir alanın milli  park ilan 
edilmesinde k riterler nelerdir?

Ulu slararası  öneme sahip t abii  bir 
güzell iğe sahip olması ,  insan el inin 
de ğmemi ş olması ,  endemik bitki  ve 
hayvan türleri ,  kanyon ve mağara 
barındırması  gibi  birçok kriterimiz 
var.  Alan bu kriterlerden birini  ya da 
birkaç ını  karşı l ıyorsa de ğerlendirmeye 
al ıyoruz.  Birkaç özell iği  t aşıyorsa 
mil l i  park ,  daha az özell iği  t aşıyorsa 
t abiat  parkı  i lan ediyoruz.  Özell ikl i 
bir  şelale si ,  bir  yapı sı  varsa t abiat 
koruma alanı  diyoruz.  Bir  kı sım alan 
i se t arihi  nitel ikleri  sebebiyle mil l i  park 
i lan edilmekte ve vat andaşlarımızda 
t arih bil inci  olu şturulması  için gerekli 
yatırımlar yapılmakt adır.  Sakar ya Meydan 
Muharebe si  Tarihi  Mil l i  Parkı ,  Malazgir t 
Meydan Muharebe si  Tarihi  Mil l i  Parkı 
içeri sindeki  yatırımlar bunlara örnek 
gösteri lebil ir. 

Milli  park denildiğinde akıllara ne 
gelmeli?  O alanlarda ne gibi  faaliyetler 
ya pılabilir?

Mill i  parklar çok özell ikl i  alanlar.  Biz 
buraları  yönetirken mutlak koruma, 
hassas koruma,  sürdürülebil ir  koruma 
ve kontrollü kullanım olarak dör t 
kate goriye ayırıyoruz.  Mutlak koruma 
zonunda bil imsel  araştırma dı şında hiçbir 
faaliyet  yapılamıyor.  Hassas koruma 
zonunda biraz daha e sneklik payı  var. 
Sürdürülebil ir  koruma alanlarında toprağı 
i şleyebil iyor,  t arım yapabil iyoruz.  Burada 
yapılaşma yok .  Ve son olan kontrollü 
kullanım alanlarında i se,  yerle şim yerleri , 
insanların geldiğinde yemek yiyebilece ği , 
kalabilece ği  yerler  var.  Bu yerlerde basit 
yapılar  yapılabil ir  anc ak devasa yapılar 
yapılmasına izin vermiyoruz.  Korunan 
alanlarımıza kır  evleri ,  seyir  terasları , 
ziyaretçi  t anıt ım merkezleri ,  doğa 
e ğit im merkezleri ,  günübirl ik kullanım 
alanları ,  sosyal  donatı lar  gibi  alanların 

R Ö P O R T A J
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ihtiyac ına ve  k ay n a k  d e ğe r i n e  gö re  p e k 
ç o k  y a t ı r ı m  y a p ı yo r u z .  Ya t ı r ı m l a r ı m ı z ı n 
g aye s i  v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı  d o ğ ay l a 
b u l u ş t u r m a k  ve  d o ğ a d ay ke n  ke n d i 
e v l e r i n d e  g i b i  h i s s e t t i r m e k .  B u r a l a r ı n 
s e v k  ve  i d a re s i n i n  y a p ı l d ı ğ ı  u z u n  d e v re l i 
ge l i ş i m  pl a n ı n d a  e n  a z  2 0  ku r u m d a n 
gö r ü ş  a l ı yo r u z .  B i rç o k  s o r g u l a m a d a n 
s o n r a  o r t ay a  b i r  pl a n  ç ı k a r t ı yo r u z . 
Ö r n e ğ i n ,  M u ğ l a' d a  b i r  m i l l i  p a r k 
i l a n  e d i l e c e k s e ;  Ç e v re  ve  Ş e h i rc i l i k 
B a k a n l ı ğ ı ' n a ,  i m a r l a  ve  d o ğ a l  s i t l e r l e 
i l g i l i ;  M i l l i  E ğ i t i m  B a k a n l ı ğ ı ' n a ,  S av u n m a 
B a k a n l ı ğ ı ' n a ,  ge n e l  m ü d ü r l ü k l e re ,  i l  ve 
i l ç e  b e l e d i ye l e r i n e  d a n ı ş ı l ı r.

Yaz a ylarında özellikle Ku şadası 
D ilek Yarımadası Milli  Parkı’na çok 
yoğ un bir tale p oluyor.  Ziyaretçi 
sa yısını  nasıl  kont rol altında 
tutuyorsunuz?

Ku ş a d a s ı  D i l e k  Ya r ı m a d a s ı  M i l l i 
P a r k ı  e n  ç o k  t e rc i h  e d i l e n  m i l l i 

p a r k ı m ı z .  H e r  m i l l i  p a r k ı m ı z ı n  s ı n ı r ı 
k a p a s i t e s i n e  gö re  d e ğ i ş i yo r.  E ğe r  m i l l i 
p a r k  d o l d u y s a  b ö l ge ye  g i re n  i n s a n l a r ı n 
c e p  t e l e f o n l a r ı n a  " M i l l i  p a r k  d o l m u ş t u r, 
z i y a re t ç i  k a b u l  e d e m i yo r u z "  m e s a j ı 
gö n d e r i yo r u z .  B u  m e s a j ı  gö n d e r i r ke n 
a s ı l  a m a c ı m ı z  z i y a re t ç i l e r i m i z i  m a ğd u r 
e t m e m e k ,  k a p ı d a n  d ö n m e l e r i n i 
e n ge l l e m e k .

Milli  Parklarda vatandaşların 
konakla yabileceği  alanlar var mı?

M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ü n  ko r u n a n 
a l a n l a r a  y a p a c a ğ ı  y a t ı r ı m ,  o r ay a  ge l e n 
z i y a re t ç i n i n  a s g a r i  i h t i y a ç l a r ı n ı  gö re c e k 
ş e k i l d e ,  t u v a l e t ,  b ü f e ,  ş e z l o n g ,  ş e m s i ye 
g i b i  y a t ı r ı m l a rd ı r.  B a z ı  b ö l ge l e r i m i z d e 
b u n g a l ov l a r,  k ı r  e v l e r i  v a r.  B i z  ko n t ro l l ü 
ku l l a n ı m  a l a n l a r ı n d a k i  pl a n l a r ı m ı z ı 
i h a l e  i l e  ve r i yo r u z .  İ h a l e y i  a l a n l a r 
y a t ı r ı m l a r ı n ı  y a p ı p  2 0  y ı l a  k a d a r 
i ş l e t e b i l i yo r.  C i v a rd a  b u l u n a n  köy l ü l e r i n 
a k t i f  ro l  a l m a s ı  b i z i m  ö n c e l i ğ i m i z d i r. 
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Yaban hayatının korunması amacıyla 85 adet 
yaban hayatı geliştirme sahası ilan ettik. 

O n l a r ı n  y a p a c a ğ ı  h e r  t ü r l ü  y a t ı r ı m a 
b i z  d e s t e k  o l u r u z .  Köy l ü n ü n  ye r i n d e 
k a l k ı n d ı r ı l m a s ı ,  köy l ü n ü n  p a r a 
k a z a n m a s ı ,  i ş i  b e n i m s e m e s i  e n  g ü z e l i d i r.

Avr upa'yla bizim aramızda milli 
parklar açısından ne gibi  farklılıklar 
ve benzerlikler var?

Av r u p ay l a  b i z i m  m ü l k i ye t  f a r k l a r ı m ı z 
v a r.  B i z d e  A n ay a s a m ı z ı n  16 9 ' u n c u 
m a d d e s i  ge re ğ i  b ü t ü n  o r m a n l a r  ve 
m e r a l a r  d e v l e t i n d i r.  Av r u p a' d a  y ü z d e 
8 0 ' i  öz e l  s e k t ö r ü n .  Yö n e t i m  b i ç i m l e r i , 
h a l k ı n  ku l l a n ı m  ş e k l i ,  a r a z i  y a p ı l a r ı 
f a r k l ı l ı k l a r ı m ı z  a r a s ı n d a  s ay ı l a b i l i r. 
H e r  ü l ke n i n  f a r k l ı  i k l i m i  o l d u ğ u  i ç i n 
h e r ke s  ke n d i  i k l i m i n e  gö re  d o ğ a l 
ko r u m a  a l a n l a r ı n ı  i l a n  e d i yo r.  B u 
s e b e pl e  h e r  ü l ke n i n  k r i t e r i  d a h a  f a r k l ı . 
Av r u p a' d a  y a ğ ı ş  ç o k  o l d u ğ u  i ç i n  d a h a 
ç o k  o r m a n l a r ı ,  gö l l e r i ,  gö l e t l e r i  v a r. 
T ü r k i ye  ge ç i ş  z o n u  d e d i ğ i m i z  y a r ı  ku r a k 
z o n d a  ye r  a l ı yo r.  Ku r a k  ye r l e r i m i z 
o l d u ğ u  g i b i  ç o k  y a ğ ı ş l ı  ye r l e r i m i z  d e 
v a r.  Av r u p a  b i yo ç e ş i t l i l i ğ i  k a d a r  b i z i m 
s a d e c e  A n a d o l u ' d a  b i yo ç e ş i t l i l i ğ i m i z  v a r. 
Fa r k l ı  i k l i m l e r i m i z  s aye s i n d e  b i z i m  1 2 
b i n e  y a k ı n  t ü r ü m ü z  v a r ke n  Av r u p a' d a 
i k l i m  öz e l l i k l e r i  b e n z e r  o l d u ğ u  i ç i n  t ü r 

s ay ı s ı  a z .  8 1  i l d e  9 6 0  p ro f e s ö r l e  b i yo l o j i k 
ç e ş i t l i l i k  ü z e r i n e  ç a l ı ş t ı k .  B u  ve r i l e r i 
Nu h ' u n  G e m i s i  U l u s a l  B i yo l o j i k  Ç e ş i t l i l i k 
Ve r i  Ta b a n ı  i s m i y l e  s i s t e m e  y ü k l e d i k . 
B u n u  y a p a r ke n  a m a ç l a r ı m ı z d a n  b i r i 
d e  b i l i m s e l  a r a ş t ı r m a l a rd a  b i r  k ı l av u z 
o l m a s ı yd ı .

Yaban ha yatı  çalışmalarınız 
nelerdir?

Ç e ş i t l i  ç e v re s e l  e t k i l e r  ve  i n s a n  b a s k ı s ı 
n e d e n i y l e  b oz u l a n  t a b i i  d e n ge n i n  t e k r a r 
t e s i s  e d i l m e s i  ve  n e s l i  t e h l i ke  a l t ı n a 
o l a n  y a b a n  h ay v a n l a r ı n ı n  ko r u n m a s ı n a 
yö n e l i k  o l a r a k  t e d av i  ve  re h a b i l i t a s yo n , 
ü re t i m ,  d o ğ ay a  ye r l e ş t i r m e  g i b i 
ç a l ı ş m a l a r ı  s ü rd ü r ü yo r u z .  Ya b a n 
h ay a t ı n ı n  ko r u n m a s ı  a m a c ı y l a  8 5  a d e t 
y a b a n  h ay a t ı  ge l i ş t i r m e  s a h a s ı  i l a n  e t t i k . 
B u  s a h a l a rd a  ko r u n a n  t ü r l e r i m i z ;  K ı z ı l 
ge y i k ,  A n a d o l u  y a b a n  koy u n u ,  c e y l a n , 
d a ğ  c e y l a n ı ,  ç i z g i l i  s ı r t l a n ,  a l a ge y i k , 
s ü l ü n ,  t oy,  k a r a  a kb a b a  g i b i  t ü r l e rd i r.  B u 
h ay v a n l a r ı m ı z ı n  n e re l e rd e  y a ş a d ı k l a r ı n ı 
b i l i yo r  ve  o n l a r ı  f o t o k a p a n l a r l a  t a k i p 
e d i yo r u z .  Ö z e l l i k l e  y a b a n  h ay a t ı n a 
yö n e l i k  t ü r  ko r u m a  ç a l ı ş m a l a r ı 
k a p s a m ı n d a  “ Ye n i  B i r  M e t o d o l o j i 
K a p s a m ı n d a  T ü r k i ye ' n i n  N e s l i  Te h l i ke 
Al t ı n d a k i  T ü r l e r i  i ç i n  T ü r  Ey l e m 
P l a n l a r ı  H a z ı r l a n m a s ı ,  U yg u l a n m a s ı  ve 
İ z l e n m e s i "  p ro j e s i n i  b a ş l a t t ı k .  Ya b a n 
h ay v a n l a r ı  i ç i n  ye m l e m e  ve  s u  t e m i n i 
f a a l i ye t l e r i n i  d e  yö n e t i yo r u z .  Ya b a n 
h ay v a n l a r ı n ı n  s u  i h t i y a c ı n ı  k a r ş ı l a m a k 
ü z e re  T ü r k i ye  ç a p ı n d a  18  n o k t ay a 
s o n d a j  v u r u l a r a k  s u  ç ı k a r t ı l m ı ş ,  4 
n o k t a  d a  gö l e t  y a p ı l m ı ş t ı r.  2 02 0 -  2 02 1 
y ı l ı  k ı ş  d ö n e m i n d e  y a b a n  h ay v a n l a r ı 
i ç i n  T ü r k i ye  ge n e l i n d e  b i n  74 1  t o n  ye m 
d o ğ ay a  b ı r a k ı l m ı ş  o l u p  2 02 1 -  2 02 2  y ı l ı 
y a b a n  h ay v a n l a r ı  ye m l e m e  h e d e f i m i z  2 
b i n  t o n  o l a r a k  h e d e f l e n m i ş t i r.  İ s t a n b u l 
S a r ı ye r ' d e  ge y i k  ü re t m e k  ü z e re  ku r u l a n 
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i lk  üretme istasyonunu takiben ülkemizin 
değişik yörelerinde kurulmuş 12 memeli 

yaban hayvanı üretme istasyonu bulunmakta 

olup, bu alanlarda üretim faaliyetleri devam 

etmektedir. Bu tesislerde geyik, alageyik, 

ceylan, anadolu yaban koyunu, karaca ve 

Hatay dağ ceylanı üretimi yapılmaktadır. 

Üretme istasyonlarında üretilen memeli 

yaban hayvanları belirlenen alanlarda 

doğaya yerleştirilmektedir. 2003- 2020 yılları 

arasında bin 700 memeli yaban hayvanı 

ülkemizin değişik yörelerinde doğaya tekrar 

kazandırılmıştır. 6 adet keklik, 2 adet sülün 

ve 3 alabalık üretim istasyonu bulunuyor ve 

19 yılda 1 milyon 106 bin 540 keklik ve sülünü 

doğal ortamlarına saldık.
Yaban hayatı rehabilitasyon merkezleri 

hakkında bilgi verebilir misiniz?

Doğada çeşitli sebeplerle yaralanmış yaban 

hayvani türleri için şu ana kadar Türkiye 

çapında 11 adet Yaban Hayvanı Rehabilitasyon 

Merkezi kuruldu. Yaban hayvanı tedavi ve 

rehabilitasyon çalışmaları üniversitelerin 

veteriner fakülteleri ile işbirliği içinde 

yürütülmektedir. 2012-2020 yılları arasında 

zarar gören 57 bin 977 yaban hayvanının 

30 bin 485 adeti, 2021 yılı ağustos ayı sonu 

itibariyle ise zarar gören 7 bin 837 adet yaban 

hayvanının 3 bin 667 adedi tedavi edilerek 

tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır. 

Yaban hayvanlarını nasıl takip 

ediyorsunuz? 

Fotokapan çalışmalarımız ile türlerin 

yayılış alanları,  popülasyon dinamikleri, 

popülasyon yoğunlukları,  bireylerin 

teşhisi vb. bilgiler kesin veriler ile ortaya 

konabilmektedir. Tür Eylem Planı, Yönetim 

ve Gelişme Planı çalışmalarımızda ve 

türlerin korunması faaliyetlerimizde bu 

verilerden faydalanmaktayız. Fotokapanlar 

yasa dışı avcılık ile mücadelede faaliyetin 

başarısını arttirmak amacı ile Genel 

Müdürlüğümüzce av koruma ve kontrol 

çalışmalarında kullanılmaktadır. Ülke 

genelinde 3 bin 180 adet fotokapan ile 

yaban hayvanlarını takip etmekteyiz. 

Ayrıca yaban hayvanlarına GPS- GMS'li 

tasma takarak da onları takip ediyoruz. 

2020 yılında yaban keçisi,  alageyik, yaban 

koyunu, küçük akbaba, kara akbaba, 

bozayı türlerinden toplam 23 yaban 

hayvanına GPS-GMS'li tasma takılmıştır. 

2021 yılında ise turna, bozkır kartalı ve 

yaban koyunu türlerinden toplam 10 yaban 

hayvanına GPS-GMS'li tasma takılarak takip 

yapılmaktadır.

Yatırımlarımızın gayesi 
vatandaşlarımızı doğayla 
buluşturmak ve doğadayken 
kendi evlerinde gibi hissettirmek. 
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Şu anda sulak alanlarda ne gibi 

çalışmalarınız var? 

Ülkemizdeki sulak alan koruma 

çalışmaları 1994 yılında taraf olduğumuz 

Ramsar Sözleşmesi ile birlikte hız kazanmıştır. 

Ramsar Sözleşmesinin en önemli ilkesi sulak 

alanların korunması ve akılcı kullanımının 

sağlanmasıdır. Ülkemiz de bu amaçla ilk 

olarak 2002'de yayımlanan daha sonra 

2014 yılında revize edilen “Sulak Alanların 

Korunması Yönetmeliği"ni uygulamaya 

koymuştur. Yönetmelik kapsamında sulak 

alanların kurutulması ve doldurulması 

yasaklanmıştır. Sulak alanlardan ve sulak 

alanı besleyen su kaynaklarından da su alımı 

izne tabi tutulmuştur. Ayrıca yönetmelik ile 

sulak alanlarda tescil sistemi getirilmiş ve 

sulak alanların korunması ve planlanması 

sağlanmıştır. Bu süreçte 14 Ramsar Alan ilan 

edilmiş, 59 adet ulusal öneme haiz sulak 

alan, 20 adet mahalli öneme haiz sulak alan 

olmak üzere toplam 93 adet sulak alan tescil 

edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca 

66 adet sulak alanda tüm ilgi grupların 

ve yöre halkının da katılımları ile 5 yıllık 

eylem planlarını içeren yönetim planları 

yapılmıştır. Bugüne kadar toplam büyüklüğü 

1 milyon 568 bin hektar olan 3 bin 265 adet 

sulak alan sisteme kaydedilerek halkımızın 

istifadesine sunulmuştur. Bunun yanı sıra 

su kısıtı olan kritik sulak alanlarımızda su 

kullanım planlarını yaparak kontrol altına 

alabilmek için sulak alanlarda matematiksel 

modelleme projeleri yapılmaktadır. Bu 

çerçevede Kayseri'de bulunan Tuzla Gölü 

ve Hürmetçi Sazlığı, Denizli'de İşıklı-Gökgöl, 

Manisa'da Marmara Gölü, Kars'da Kuyucuk 

Gölü koruma bölgeleri içerisinde su çekim 

talepleri yapılan modelleme sonuçlarına göre 

değerlendirilmektedir. 2021 yılında Kayseri 

Sultansazlığı Ramsar Alanı'nda da modelleme 

çalışmaları tamamlanarak su talepleri bu 

çerçevede değerlendirilmektedir. 

Bizim taşrada 15 bölge müdürlüğümüz, 

81 il müdürlüğümüz 300 şefliğimiz var. 

Bu kuş göçü yollarında her şeyi takip 

ediyoruz. Yaralı hayvanlarımızı tedaviye 

gönderiyoruz. Emniyetle işbirliğinde 

silahların ruhsatlandırılması, avcıların 

kimliklendirilmesi gibi çalışmalarda 

bulunuyoruz. Ayrıca avcılara kurslar 

veriyoruz. Kurslarda, göçmen nedir, yerli 

nedir, yumurtlama zamanı ne zamandır 

gibi soruların cevaplarını veriyoruz. Bu 

eğitimlerle yerli ve göçmen kuşlarımızı 

koruyoruz. Mesela kelaynak kuşları için 

bakımevleri kurduk, veteriner sağladık, 

doğumunu kontrol ediyoruz. Kuşu bile 

koruyup kollayan bir ülkemiz var. İstilacı 

Yabancı Türler isminde Yeni bir Avrupa 

Birliği projesi üzerinde çalışıyoruz. Projede 

kendi özüne bağlı ekolojik denge bozulmasın 

diye mücadele ediyoruz. Biyokaçakçılıkla 

mücadele etmek için Jandarma Genel 

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük 

Müdürlüğü ile işbirliğimiz var. Ülkemizin 

zenginliklerinin yurtdışına götürülüp 

üretilmesine karşıyız. Oradan yapılacak bir 

ilaç, gıda bizim ülkemizin kaybına olur. Bu 

yüzden doğal zenginliklerimizi korumak, 

başka ülkelere gitmesini engellemek 

zorundayız.
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Orman Genel Müdürlüğüne uzanan 
yolculuğunuz nasıl başladı? Kısaca 
kendinizden bahsedebilir misiniz? 

1973 yılında Yozgat'a bağlı Çayıralan ilçesinin 
Konuklar köyünde dünyaya geldim. 1993 
yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman 
Fakültesi'nden orman mühendisi unvanı ile 
mezun oldum, 4 yıl boyunca alanımla ilgili 
olarak özel sektörde çalıştım. Ardından 
bana çok şey katan öğretmenlik mesleği ile 
tanıştım. 1997 yılında Şanlıurfa YİBO Okulu'nda 
ilkokul öğretmenliği ile başlayan serüvenim, 
daha sonra Şanlıurfa Harran Uzunyol Köyü 
Okulu'nda ilkokul öğretmenliği ile devam etti. 
Şu anda evli ve iki çocuk babasıyım. Bilecik-
Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, Bolu-Elmalık 
Orman İşletme Şefliği, daha sonra İnegöl-İnayet 
Orman İşletme Şefliği görevlerinde bulundum. 
Bilecik Orman İşletme Müdür Yardımcılığı, 
İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü yaptım. 
2013'te başladığım Ankara Orman Bölge Müdür 
Yardımcılığı görevine 1 yıl devam ettim. Konya 
Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdür 
Yardımcılığı görevlerini ifa ettim. 2017 yılı sonu 

itibari ile getirildiğim Orman Genel Müdürlüğü 
görevine ise halen devam etmekteyim.

 Türkiye orman varlığı bakımından 
dünyada hangi düzeyde?

Ülke arazi varlığımızın kullanım durumuna 
baktığımızda; yüzde 31 tarım, yüzde 29 orman, 
yüzde 18,5 mera, yüzde 20 iskan(yerleşim); 
kayalık, bataklık, bozkır vb., yüzde 1,5 ise su 
alanları olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz son 
yıllarda istikrarlı bir şekilde orman varlığını 
artıran nadir ülkelerden olup son 20 yılda 5.24 
milyar fidanı toprakla buluşturarak ormanlık 
alan varlığımızı 2.1 milyon hektar artırdık. 
Ülkemiz bugün itibarıyla yüzölçümümüzün 
yüzde 29,4'üne isabet eden 22 bin 933 hektar 
orman alanına sahiptir. 2023 yılı hedefimiz 
ise ülkemizin orman varlığını yüzde 30’a 
çıkarmaktır. Özellikle 1999 yılından sonra 
orman varlığımızda olağanüstü bir artış 
sağlanmıştır. 1999 yılında 20.8 milyon hektar 
olan orman varlığımız şu anda 22.9 milyon 
hektara ulaştı. Sadece 2020 yılında diktiğimiz 
fidan adedi 603 Milyondur. Ülkemiz orman 
varlığı; ağaçlandırma çalışmaları, erozyonla 

“Ormanlar Bize Miras Değil 
Emanettir” 

BEKİR KARACABEY

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Orman Genel Müdürü
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mücadele çalışmaları, rehabilitasyon 
çalışmaları ve çeşitli eylem planları ile birlikte 
her sene düzenli olarak artmaya devam ediyor. 
Orman Genel Müdürü Karacabey, "Birleşmiş 
Milletlerin 5 yılda bir yayınladığı ülkelerin 
orman varlıklarını gösteren FRA raporunda; 
Türkiye orman varlığı, 2015 yılında dünya 
ülkeleri arasında 46'ıncı sırada iken 2020 
yılında 27'inci sıraya yükselmiştir. Dünya 
Orman varlığının dünya yüzölçümünde 
kapladığı alan ortalaması yüzde 30, Ülkemizde 
ise ülke yüzölçümüne göre ormanlarımızın 
kapladığı alan yüzde 29,4. Ülke olarak orman 
varlığı açısından ortalama zenginlikteyiz.

Son aylarda çıkan yangınlarla ilgili 
mali hasar tespit çalışmaları yapıldı 
mı? Yapıldıysa son durum nedir? 
Vatandaşların zararlarıyla ilgili ne gibi 
destekler veriliyor ve verilecek? 

Yanan alanların tespitleri tamamlanmıştır. 
Bu alanda 11.3 milyon m3 ağaç damgalanmıştır. 
2021 yılında bugüne kadar 133 bin 590 
hektar ormanlık alan yangından etkilendi. 
Orman yangınlarından zarar gören orman 

köylerinde yaşayan köylünün uğradığı 
zararların tamamını ORKÖY'ün (Orman ve 
Köy İşleri Genel Müdürlüğü) hibe olarak 
karşıladık. Orman köylümüzün uğradığı 
zararlardan; büyükbaş, küçükbaş, arılı kovan, 
boş kovan, motorlu testere olmak üzere 458 
vatandaşımıza 9 Milyon 353 bin 625 Lira hibe 
ödemesi yapılmıştır. Yangının söndürülmesine 
müteakip hasar gören orman alanlarının tespiti 
yapılmıştır. Çalışma yapılacak alan yanmış 
odun emvalinden temizlenmektedir. Yangından 
etkilenen bu alanlar ise 3 şekilde tekrar 
ormanlaştırılacaktır. 78 bin hektar alanda Tabii 
gençleştirme yöntemi (Doğal tohumun dökümü 
ve yayılışı) uygulanacaktır. Tabii gençleştirme 
çalışmaları rakımı düşük olan alanlarda (600 
m. ye kadar) Kasım ayı sonuna kadar, daha 
yüksek alanlarda ise Şubat ayı sonuna kadar 
tamamlanacaktır. 33 bin hektar alanda Sun-i 
gençleştirme ve ağaçlandırma yöntemi (insan 
eliyle ekim ya da dikim yapılan yöntem) 
uygulanacaktır. Sun-i gençleştirme alanlarının 
tamamında 2022 yılı sonuna kadar çalışmalar 
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tamamlanmış olacaktır. Yaklaşık 22 bin hektar 
alan ise kendi doğal sürecinde rehabilite olacak 
alan olarak ayrılmıştır. Türkiye genelindeki 28 
bölge müdürlüğü ve 272 işletmemizde 2021 
yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri 
ve Hazırlık Çalışmaları başlatıldı ve devam 
ediliyor. Ayrıca orman yangınlarında yer alan 
gönüllü yangın söndürme ekiplerimize de bu 
dönemde gerekli eğitimleri veriyoruz. Orman 
Genel Müdürlüğünün 2021 yılı itibari ile 14 
bin kişilik gönüllü yangın söndürme ekibi 
bulunuyor. Orman yangınlarıyla mücadelede 
önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 
3 strateji ile hareket ediyoruz. İhbar alınan 
veya tespit edilen orman yangınlarına bin 667 
noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibiyle 
en kısa sürede müdahale ediliyor. 2021 yılında 
yer ekiplerinde bin 78 adet arazöz, 281 adet su 
tankeri, 2 bin 270 adet ilk müdahale aracı, 181 
adet dozer, 501 adet diğer araç-iş makinaları 
ile birlikte toplam 4 bin 306 adet aracımız 
mevcuttur. Bu araçlarda görevli 10 bin 550 
yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman, 6 bin 440 

memur olmak üzere 21 bin 90 personel görev 
yapıyor. Erken müdahalede havadan destek 
sağlanması için 6 idare helikopterin yanında 
39 adet yangın söndürme helikopteri ve 3 adet 
amfibik yangın söndürme uçağı görev yapıyor. 
Orman yangını organizasyonunda kullanılan 
araçlarımız anlık olarak araç takip sistemi 
ile takip ediliyor. Geçen yıl yangınlara daha 
erken, etkin ve en tasarruflu şekilde müdahale 
edebilmek için Avrupa ülkeleri arasında ilk 
kez Türkiye İnsansız Hava Aracı (İHA) kullandı. 
Ayrıca dünyanın en büyük orman yangını 
söndürme helikopteri kullanıldı. Bu yıl ise 
Muğla, İzmir, Antalya, Adana'da kullanılmak 
üzere 4 İHA'nın kiralaması yapıldı. Bu İHA'lar 1 
Haziran 2021- 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 
153 gün süreyle görev yapacak, yangına hassas 
tüm bölgeleri ve K.K.T.C. ormanlarını 24 saat 
gözetleyecektir. Bugüne kadar İHA'lar ile 607 
adet yangın tespit edilmiştir. Ayrıca bu yıl ilk 
kez kullanılacak olan 1 adet İnsansız Helikopter 
hizmete başlamıştır. 
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Geçen yıl yangınlara daha erken, etkin ve en 
tasarruflu şekilde müdahale edebilmek için 
Avrupa ülkeleri arasında ilk kez Türkiye İHA 
kullandı.

Yanan çam ormanlarının yerine zeytin 
gibi meyve ağaçlarının dikilmesi gibi 
öneriler vardı. Yanan ormanların yerine 
meyve ağacı dikilebilir mi? 

Her yörenin kendi iklim ve coğrafya 
koşulları, en uygun ve dayanıklı türün 
barınmasını sağlar. Kuraklığa karşı, yangına 
karşı kendini yenileyebilme kapasitesini 
geliştirmiş türler, o bölgede daha iyi yayılış 
gösterirler. Diğer yandan, zirai ağaç türleri 
hiçbir zaman orman oluşturamaz ve orman 
ağaçlarının işlevini göremez. Ormanların 
sosyolojik bir yapısı vardır. Bitki sosyolojisi 
olarak adlandırılan bu eşsiz düzende, en 
üstteki hakim ağaç türünden gözünüzle 
seçemeyeceğiniz kadar küçük bitkilere 
kadar yüzlerce tür, bir işbirliği içinde yer alır. 
Ayrıca yüzlerce yıl hayatta kalan bireyleriyle 
orman ağaçları, yaban hayatının ve tüm 
biyolojik çeşitliliğin yuvasıdır. Meyve ağaçları 
dikerek asla böyle bir mucizenin yerini 
dolduramazsınız. 

Özel ağaçlandırmada mevcut durum ve 
hedefler neler? 

Özel ağaçlandırma çalışmalarında, bozuk 
ve açıklık vasıftaki orman arazileri ile tapulu 
arazilerde veya hazineden tahsis edilen 
arazilerde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek 

ve tüzel kişileri, Orman Genel Müdürlüğü 
olarak destekliyoruz. Özel ağaçlandırma 
çalışması yapmak isteyen orman köylülerimize 
burada pozitif ayrımcılık da yapıyoruz. 
Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde 
ikamet eden vatandaşlarımızın, meyvesinden 
faydalanılan türler ile 30 dekara kadar yapacağı 
özel ağaçlandırma çalışmalarında, yaklaşık 
proje yatırım bedelinin yüzde 65'ini orman 
köylümüze hibe olarak veriyoruz. Diğer 
gerçek ve tüzel kişilerde hibe desteğimiz ise 
yüzde 25 oranında. Hibeye konu iş kalemleri; 
özel ağaçlandırma çalışması yapılacak alanın 
ihata bedeli, arazi hazırlığı, dikim veya ekim 
çalışmasına ait işçilik bedeli, tohum, aşı kalemi, 
aşı gözü ve aşı yapılması ile fidan bedeli, 
damlama sulama tesis bedeli ile üç yıllık bakım 
ve proje yapım bedeli tutarları toplamından 
oluşuyor. Ödemelerimizi iş tamamlandıktan 
sonra yapıyoruz. 2020 yılında bu kapsamda 
4 bin hektar alan tahsis edildi, 5 bin hektar 
alan için onay süreci devam etmektedir. 
Yaptığımız değerlendirmede 2021 yılında ise; 
alınan müracaatlar içerisinden 50 bin hektar 
civarında bir sahanın projelendirme aşamasına 
geçeceğini öngörüyoruz. Özel ağaçlandırma 
talep edilen arazilerin yaklaşık yüzde 40'ı 
orman dışı arazilerdir. Özel ağaçlandırma 
çalışmalarında, 2020 yılında bozuk ve 
açıklık vasıftaki orman arazilerinden saha 
tahsis edilmesi konusunda yeni bir metoda 
geçilmiştir. Müracaatçıların serbest orman 
mühendisi ve ormancılık büroları aracılığıyla 
e-Devlet üzerinden müracaat etmelerini 
sağlanmıştır. Bugüne kadar toplamda 105 bin 
hektar alanda uygulamaya konmuş ve devam 
eden özel ağaçlandırma projemiz var. Daha 
önceki yıllarda odun üretimi maksatlı orman 
ağacı türleri ağırlıkta iken son yıllarda ceviz, 
badem, zeytin gibi meyvesinden faydalanılan 
orman ağacı türlerimiz öne çıkmakta. Tabi 
bunlar arasında en çok getirisi olan türlerin 
ceviz ve badem olduğunu da söyleyebiliriz.
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Yanan alanlara otel yapıldığı ve 
yapılacağı ile ilgili kamuoyunda yerleşik 
yanlış algı olduğu görülüyor. Bu konuda ne 
söylemek istersiniz? 

Anayasamızın ormanlarımızla ilgili 
düzenlemeler getirilen 169'uncu maddesinde: 
"Devlet, ormanların korunması ve sahalarının 
genişletilmesi için gerekli kanunları koyar 
ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde 
yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka 
çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün 
ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet 
ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet 
ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve 
işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak 
hakkına konu olamaz" denilmektedir. Yangınla 
mücadelemizin diğer stratejisi de yanan 
alanlarımızın tekrar ormanlaştırılmasıdır. 
Bu kapsamda; Yangından zarar gören orman 
alanlarında en kısa sürede yanan emvalin 
kesimi ve sahadan uzaklaştırılmasını 
müteakip, teknik heyetin hazırlamış olduğu 
projeye göre; toprak işleme ve saha hazırlığı 
çalışmaları yapılarak, rehabilitasyon, tensil 
ve ağaçlandırma çalışmaları ile tohum ekimi 
ve fidan dikimi sonrasında saha tekrar 
ormanlaştırılmaktadır. Anayasal güvence 
altına alınan ormanlarımızda yangınlardan 
zarar gören alanların hiçbir şekilde başka bir 
amaçla kullanılmasına izin verilmemektedir. 
Bugüne kadar yanan hiçbir alan başka bir 
amaç için kullanılmamış ve bundan sonrada 
kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. 

Paris Anlaşması'nı Türkiye imzalamalı 
mı? Eğer imzalarsa ülkemizi neler 
bekliyor? 

Küresel iklim değişikliği son yıllarda 
artan kuraklık şiddeti ve sıklığının en önemli 
nedenlerinden biridir. Uluslararası İklim 
Değişimi Paneli (IPCC), dünya sıcaklığının 
gelecek yüzyılda 1.4 - 5.8 °C arasında 
artacağını tahmin etmektedir. Atmosferdeki 

CO2 miktarının artması küresel isınmayı 
tetikleyen ana etkenlerden biridir. CO2 
salınımını azaltacak yegane çare ise 
ormanlardır. Bilindiği üzere ormanlar 
atmosferden karbondioksiti alarak fotosentez 
aracılığı ile karbonu bünyesinde biyokütle 
bileşeni olarak depolar, oksijeni (02) 
atmosfere geri verir. Doğal yapısı itibarıyla 
ormanlar iklim değişikliği ile mücadele 
açısından bu yüzden çok önemlidir. Paris 
İklim Anlaşması, dünyanın ilk kapsamlı 
iklim anlaşması olarak büyük önem 
taşımaktadır. Paris İklim Anlaşması ile 
iklim değişikliğine karşı küresel olarak, 
sosyo-ekonomik dayanıklılığın artırılması 
hedeflenmektedir. Uzun dönem hedefler 
arasındaki küresel sıcaklık artışının 2°C'nin 
altında tutulması ise en önemli hedefler 
arasındadır. Bu hedefe ulaşabilmek için de 
fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye doğru 
bir yönelim gerekmektedir. Ormanların 
üzerindeki baskının azaltılarak, orman 
varlığının artırılması da önem arz etmektedir. 
2020'den sonrasını kapsayan Paris İklim 
Değişikliği Anlaşması 22 Nisan 2016 
tarihinde, New York'ta düzenlenen Yüksek 
Düzeyli İmza Töreni'nde 175 ülke temsilcisi 
ve ülkemiz tarafından imzalanmış olup, 
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bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
koordinasyonunda İklim Değişikliği ve Hava 
Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında 
çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu çalışma 
gruplarının ormancılıkla ilgili görevlerini, 
OGM üstlenmiştir ve üzerine düşen görevleri 
yerine getirmektedir. Bu çalışmalarımız 
uluslararası otoriteler tarafından da karşılık 
görmektedir. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) 
tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel 
Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) 
raporunda da yer verildi.  Rapora göre 2015 
yılında ülkemiz, orman varlığını artıran 
ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sırada 
iken 2020 yılındaki raporda 27'nci sıraya 
yükseldi. Aynı raporda Türkiye en çok 
ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında, 
Avrupa'da l'inci,  Dünyada ise 6'ıncı sırada 
yer aldı.  Ülkemizde halen %29 olan orman 
varlığının, 2023 yılında ülke yüzölçümünün 
% 30'una çıkarılması hedeflenmekte ve bu 
anlamda orman varlığını her yıl artıran 
ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye 
küresel iklim değişikliği ile mücadelesinde; 
sanayileşme ile ortaya çıkan karbon 
emisyonun etkilerini azaltıcı tedbirlere 
ağırlık vermekle birlikte yine yoğun olarak 
ağaçlandırma faaliyetleri ile orman varlığının 
artırılması sera gazi emisyonun zararlı 
etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara 
gün geçtikçe daha fazla kaynak ayıran 
dünyada 4'üncü ülkeyiz. Bozuk ormanlık 
alanların iyileștirilmesi ve ormanların 
geliştirilmesi amacıyla çalışmalarımız 
devam etmektedir. Ormanların su döngüsü 
üzerindeki etkisi bilimsel bir gerçektir. 
Sıkı orman örtüleri ile yüzeysel akışla 
kaybedilen suyun minimuma indirilmesi, 
sel,  taşkın gibi felaketlerin önüne geçilmesi 
ağaçlandırma çalışmalarımızın hedefleri 
arasındadır. Mevcut su kaynaklarının 
korunması ve su rejiminin sağlıklı bir şekilde 
sürdürülebilmesinde yine ormanların 
görevi büyüktür. Orman demek bol yağmur 
demektir, orman demek temiz su demektir. 

Toplumsal duyarlılığı artırmak için 
ne gibi planlarınız var? Sivil toplum 
kuruluşlarıyla ne gibi çalışmalar 
yürütüyorsunuz? Orman yangınları 
hakkında vatandaşa düşen görevler ve 
sorumluluklar neler?

Doğa sevgisi küçük yaşta ve saf duyguların 
eşliğinde geliştiği takdirde devamlılık arz 
eder. Çocuklar taklit ederek öğrenirler. 
Bu nedenle yavrularımıza sürekli ormanı, 
doğayı ve çevreyi sevmeleri gerektiğini 
anlatmak yerine, onlarla birlikte ormanlara 
çıkılmalı piknik vb. faaliyetler yapılmalıdır. 
Biz çevreye ne kadar katkıda bulunuyorsak, 
çocuklarımızdan da o kadarını bekleyebiliriz. 
Vatandaşlarımız orman yangınlarında 
ekiplerimizin mücadelesine yardımcı olmayı 
arzu etmiştir.  Bilgi ve tecrübe isteyen bir 
mücadele olması sebebiyle 2019 yılında 
yasal düzenleme yapılarak gönüllülük 
sistemi getirilmiştir.  Bu sistemde orman 
yangınları ile mücadelede gönüllü olmak 
isteyen vatandaşlarımız, e-devlet üzerinden 
müracaatlarını gerçekleştirebilmektedir. 
Müracaatlar sonucunda gönüllülerimize 
Orman Genel Müdürlüğümüzün tecrübeli 
teknik elemanları tarafından orman 
yangınları ile mücadele eğitimleri verilmekte 
ve gerekli olan koruyucu donanımlar 
sağlanmaktadır. Bugüne kadar gönüllü 
sayımız yaklaşık olarak 14 bine ulaşmıştır. 
Çocuklarla ve gençlerle bir araya gelerek 
ormanların öneminin anlatıyoruz. 21 
Mart ve 11 Kasım'da vatandaşlarla birlikte 
Geleceğe Nefes olmak için el birliği ile 
çalışılıyoruz. Geleceğe Nefes Projesi'nin 
ülkemiz sınırlarını aşarak uluslararası 
bir boyut kazandı. Ormancılık Okulları 
Programını da  başlatacağız. Ormanlar, bütün 
insanlığın ortak değeridir. Ormanlar bizlere 
atalarımızdan, dedelerimizden kalan miras 
değil,  kıymetli bir emanettir.
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Sayın İbrahim Aydemir, kısaca sizin 
hakkınızda bilgi alabilir miyiz? İbrahim 
Aydemir kimdir?

Erzurum’da doğdum. Erzurumlular 
için ‘dadaş’ ifadesi kullanılır.  Bu kelime 
içerdiği ifade itibarıyla benim için çok 
değerlidir. Dadaş özü itibariyle insan 
sevgisiyle yoğrulmuş insan demektir. Biz 
sadece insana sevgi beslemeyiz. Hangi yöne 
baksan eşya da dahil bir muhabbet beslenir 
çünkü Allah’ın yansıması vardır orda deriz. 
Milletvekili olana dek hep Erzurum’da 
yaşadım. İlkokuldan üniversiteye kadar 
tüm eğitimimi Erzurum’da sürdürdüm. 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi 
Bölümünü bitirdim. Daha sonra mali 
müşavir olarak çalıştım. Gazetecilik 
yaptım. Erzurum Gazetesi’nin sahibiyim. 
Erzurum’un ilk yerel televizyon kanalı 
olan Kanal 25’in ortağıyım. Erzurum’un 
ilk özel hastanesinin kurucuları arasında 
yer aldım. Doğu Anadolu Sanayici İş 
Adamları Derneği'nin 3 dönem başkanlığını 
yaptım. İş sahasında farklı alanlarda yer 
aldım. Gençlik teşkilatlarından başlayarak 
sürekli siyasetin içindeydim. 2001 yılında 
AK Parti’nin Erzurum’daki kurucu heyeti 

içinde yer aldım. 25, 26, 27. Dönem Erzurum 
Milletvekili olarak seçildim. Plan Bütçe 
Komisyonu üyesiyim. Aynı zamanda Türkiye- 
Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanıyım. 
Başkanlık tezkeresine göre 14 Ekim 2021’de 
TÜRKPA Yönetim Kurulu üyesi oldum. 
Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Genel 
Sekreteriyim. 

Gazetecilik kariyerinizden bahsedebilir 
misiniz? Yerel basın zor zamanlardan 
geçiyor siz bunun hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

90’lı yıllardan bu yana devam eden 
günlük çıkan Erzurum Gazetesi’nin 
sahibiyim. 1994 yılında bir televizyon 
kanalı kurduk. Birçok gazetede yazılar 
yazdım. Doğa Anadolu Basın Konseyi’nin 
de Yüksek İstişare Başkanlığını yaptım. 
Hususen gazetecilik mesleğine karşı 
büyük bir muhabbet besliyorum. Eğer 
samimiyseniz, mesleğinizi içselleştirip 
severek yapıyorsanız toplumu aydınlatıyor, 
toplumun yolunu açıyorsunuz. 
Gazeteci olduğumu gönül rahatlığıyla 
söyleyebiliyorum. Basın format değiştirdi. 
Gazetemizin ilk kurulduğu zamanla şu an 
arasında çok şey değişti.  Örneğin önceden 
fotoğrafı banyo ettirirdik. Şu anda herkesin 
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Türk Dünyası Birleşirse 
Dünya Huzur Bulur

 İBRAHİM AYDEMİR
Erzurum Milletvekili 

Türkmenistan Dostluk 
Grubu Başkanı
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TÜRK, HAYATIN İÇİNDE 
ESASLI BİR OBJE 

OLARAK YER ALDIĞI 
SÜRECE DÜNYA 
HUZUR BULUR.

kamerası,  televizyonu 
cebinde. Yazılı basın özellikle 
bu sürece adaptasyonda 
bir sıkıntı yaşıyor. Eskiden 
gazetelerde tirajlar yazılırdı. 
Artık yazılmıyor çünkü 
tirajlar çok düşük. Gazeteler; 
görsele ve dijitale yöneldi. 
Yerel medya yeni formata 
alışmaya çalışıyor. Yerel medya artık ilan 
gelirlerine dönük hareket ediyor. Şu anda 
meclis gündeminde Vergi Usul Kanunu 
çalışmamız var. Maliye Bakanlığının 
ilanlarının yazılı basında yayınlanmasının 
önüne geçecek, sadece kurumların internet 
sitelerinde paylaşılabileceğine yönelik bir 
madde vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız 
hemen buna müdahale etti.  Bunu yerel 
medyayı desteklemek için yaptı.  Yerel 
medyayı koruyup kollamak zorundayız. 
Yerel medya bizim gözümüz kulağımız. 

Siyasete girme kararını nasıl verdiniz?
Biz çocukken bulunduğumuz konum 

itibariyle siyasi gelişmelere karşı heyecan 
duyup, oraya yönelen büyüklerimiz vardı. 
Onların aktarımları,  anlatımları bizi de 
heyecanlandırıyordu. Yüreğimde hep Türk 
dünyasına ve İslam alemine dönük büyük 

bir yönelme duygusu vardı. 
O yıllarda ‘Kanımız aksa 
da zaten İslam’ın’ sloganı 
beni çok cezbederdi.  O 
slogan etrafında şekillenen 
bir siyasi hayatım oldu. Biz 
siyaseti İ ’la-yi Kelimetullah 
noktasında yapıyoruz. Biz 
siyaseti aleme nizam verme 

duygusuyla yapıyoruz. İlahi hakikatleri 
bütün dünyaya nakşetme üzerine yapıyoruz. 
İlahi hakikatler nedir? İnsanı mutlu eden, 
eşyayı huzurlu kılan haldir. Yani Cenab-ı 
Hak’ın doğal olarak yarattığı hali devam 
ettirmektir. Bu doğal halin bozulmasına 
mâni olmaya çalışmak, barışı tescil etmek, 
ne ya da kim olursa olsun ona değer vermek 
ve aleme nizam vermektir. Niza, kavga, 
kargaşa; nizam ise tam tersi düzgün hale 
getirmektir. Biz AK Partili siyasetçiler 
olarak niza halini nizama evirmeye gayret 
ediyoruz. Siyasetimizin temelinde bu var. 

Ülkeler arasındaki Dostluk Gruplarının 
kuruluş amacı nedir?

Adı üstünde ülkeler arasındaki 
dostlukları pekiştirmek için kurulur.  Kanun 
yapılan zeminlerde birbirini tanımak, aşina 
olmak, hakkını hukukunu korumak ve İki 
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Ben sadece Türk Cumhuriyetleri 
arasında bir fayda sağlayacağını 
değil, Ermenistan’da dahil 
bütün coğrafyaya büyük fayda 
sağlayacağına inanıyorum. 

ülke parlamenterleri  arasında sıc ak 

i l i şki ler  olsun diye kuruluyor.  İki  Türk 

D evleti  arasında yapılan dostluk grupları 

i se daha farklıdır. 

Eğer bu dostluk grupları  varsa 

zeminden adet a dostluk f ı şkırıyor.  Bu 

gruplar saye sinde devleti  yöneten erkler 

arasında çok ciddi  kanallar  aç ı l ıyor.  Aç ılan 

o kanallar  saye sinde hem ikti sadi  hem de 

sosyal  alanda yani  hayatın her sahasında 

mutlaka geli şmeler yaşanıyor.

D ostluk g r uplarının içindeki  üyeler 

hangi  partilerden nasıl  seçiliyor?

D ostluk gruplarında her par tiden 

üyeler vardır.  Burada üyeler de mecli steki 

koltuk sayılarına göre seçil ir.  Diğer 

ülkenin de aynı  bizim gibi  farklı  s iyasi 

par ti lerden temsilci leri  oluyor.  Karşı l ıkl ı 

olarak ülkelerimizin geli şme si  için neler 

yapabil ir iz  diye konu şuyoruz.  Bizler  orada 

Türkiye’yi  temsil  eden mil letvekil leri 

olarak bulunuyoruz.  Bu sebeple siyasi 

yaklaşımdan ziyade bir  tutum izl iyoruz. 

Ve samimi olarak söylüyorum il i şki ler 

bakımından müthi ş  bir  sonuç ç ıkıyor.

T ürkmenistan ile  olan ticari 

i l işkilerimizin gelişmesi  için ne gibi 

adımlar atılması  gerekiyor?

Biz en son Türkmeni st an’ ı  ziyaret 

ett iğimizde mecli s  başkanıyla “ Tic aret 

hac mimizi  daha da geli şt irip var 

olanı  daha da artırabilir miyiz” üzerine 

uzun sohbetlerde bulunduk. Ticaretin 

her sahasında Türkmenistan ile 

münasebetlerimiz bulunuyor. Türk iş 

adamlarının bölgede çok ciddi bir şekilde 

yatırımları var. Aşkabat’ta görkemli yapılar 

var ve hepsinin altında Türk müteahhitlerinin 

imzası var. Türk müteahhitlerin tercih 

edilmesinin bir sebebi aramızdaki kardeşlik 

münasebeti, diğer sebebi ise başarılı 

olmamızdır.

Her iki ülkenin de birbirini sahiplenici bir 

tutumu var. Onlar BM tarafından onaylanmış 

bir taraf ülke pozisyonunda. Bu, başka ülkeler 

arasında bir tartışma çıkarsa biz tarafsızız 

şeklinde bir tutum. Buna rağmen ticari 

olarak bize yönelimde daha gönüllüler. Şu 
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anda Ticaret Bakanlığımız, Cumhurbaşkanı 

yardımcımız ticaret hacmimizin artması için 

yakinen çabalıyorlar.

Türk Cumhuriyetleri SSCB’nin 

dağılımından sonra hızlı bir şekilde 

Türkiye’ye yakınlık gösterdiler. Bir 

ara uzaklaşma yaşandı, şu an 

yeniden yakınlaşıyoruz. Bunları neye 

bağlıyorsunuz?

Burada FETÖ’ye vurgu yapmak 

lazım. FETÖ’nün sirayet etmediği ülke 

kalmamış. Özellikle Türk Cumhuriyetlerine 

yönelmişler. Aradaki inkıta FETÖ yüzünden 

olmuş. Kardeşlik münasebetimiz onlar 

bağımsızlıklarına kavuşmadan önce 

de vardı. Bizim yüreklerimiz hiç ayrı 

değildi ki.  Şimdi de bıraktığımız yerden 

devam ediyoruz. Eskiden ticaret yoğundu, 

müteahhitlerimiz daha çok iş yapıyordu 

diyoruz ancak eğer iş bittiyse, ihtiyaç 

kalmadıysa o nokt ada i ster  i stemez bir 

daralma yaşıyoruz.  Ona munfası l  başka 

geli şmeler oluyor ve o geli şmeler başka 

aç ı l ımları  da meydana getiriyor.  Bunu 

tüm Türk Cumhuriyetleri  için rahatl ıkla 

söyleyebil iyorum. Kimileri  bunların 

arasında bir  nifak tohumu ekebil ir  miyiz 

diye dü şünüyor ve bunun için büyük bir 

ç aba sarf  ediyor.  Hatt a ve hatt a bir  abiden 

kur tuldunuz başka bir  abinin yanına mı 

gidiyorsunuz diyenler de oluyor.  Bunlar 

bu dünyayı  nifak tohumlarıyla zedelemeye 

ç alı şıyorlar.  Biz  onlara hiç  abil ik  yapmaya 

ç alı şmadık ,  hep karde ş olarak yaklaştık . 

Türkiye i le  Türkmeni st an arasında bir 

kıyas yaptığınızda bizim 85 milyon, 

onlarınsa 6 milyon nüf u su var anc ak biz 

mü savi  görüyoruz.  Haklarını  muhafaza 

da e ş  de ğer iki  ülke olarak görüyoruz. 

B enim nüf u sum fazla ben senin abinim 

diyemezsiniz .  D oğru olan da bu zaten.  Biz 

KKTC’de de böyle bir  i l i şki  yürütüyoruz. 

Biz  Hakka hukuka riayet  eden bir  yapıyı 

i fade ediyoruz.  Hiçbir  zaman bir  abi 

pozi syonu almadık .  Tam tersi  ne önde 

ne arkada yan yana yürüyen,  karde ş 

olan,  mil letleri  aynı  devletleri  farklı  olan 

iki  yapıyı  i fade ediyoruz.  Bu sebeple bu 

i l i şkiye bir  zarar gelmiyor,  gelmeyecek de. 
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Azerbaycan'nın kazandığı büyük 
zafer sonrası Rusya'da yapılan 
görüşmelerde Türkiye'yi, Nahcivan 
üzerinden Azerbaycan'a bağlayacak 
karayolu hattının açılması Ermenistan 
tarafından kabul edildi. ermenistan 
üzerinden geçecek bu koridorla Türkiye 
Türk Cumhuriyetlerle kesintisiz ulaşım 
ağına sahip olucak.Bu duurmun Türk 
Dünyasına nasıl bir katkı sağlayacağını 
düşünüyorsunuz?

Ben sadece Türk cumhuriyetleri 
arasında bir fayda sağlayacağını 
değil,  Ermenistan’da dahil bütün 
coğrafyaya büyük fayda sağlayacağına 
inanıyorum. Türk Dünyasının 
arasındaki o kopukluğu gidermek tüm 
dünyaya her yönüyle huzur getirecek. 
Nifak tohumu ekmeye çalışanlardan 
bazıları o koridordan müthiş 
rahatsızlar. Türk dünyası birleşirse 
biz ne oluruz diye kaygılanıyorlar. 
Türk dünyası birleşirse dünya huzur 
bulur. Biz bunu hep söyledik. Biz 
gittiğimiz her yere refah, mutluluk 
götürmüşüz. Geçmişimize bakanlar 
bunu görebilirler. Ama kendi zihin 
haritalarında insanlığa huzursuzluk 
enjekte etmiş olanlar buna yeniden bir 
inkıta koyabilmek için o koridordan 
fena halde rahatsızlar. Ben Erzurum 
milletvekiliyim. Doğu Anadolu 
Bölgesini ifade ediyorum. O koridorun 
bize Erzurum’a bölgemize ticari 
yönden büyük bir katkısı olacak. Tabi 
ki o koridor sadece Erzurum’a değil 
bütün Türkiye’ye fayda sağlayacak. 
Bu sebeple kardeşler arasında bir 
kesinti olmamalı.  İnsanlar rahat bir 
şekilde her türlü ulaşım vasıtalarını 
kullanabilmeliler. Bazıları bundan 
rahatsız ama hiç rahatsız olmamaları 
gerek. Çok rahat bir şekilde 

söyleyebiliyorum o koridorun açılması 
bütün komşularımıza da mutluluk getirecek. 
Onların iktisadi bir şekilde kalkınmasına 
da yol açacak. Bakın mesela Ermenistan 
tamamen izole bir şekilde. Açlık orada 
almış başını götürüyor. İran’da sıkıntılar var. 
Huzursuzluk var oralarda. Bizim oralarda 
olmamız onları da huzur içinde yaşatacak 
bunu altını çizerek söylüyorum.

Türkmenistan SSCB’den ayrıldıktan 
sonra ülkede neler değişti?

Benim gözlemime göre iktisadi bakımdan 
bir toparlanma süreci yaşamışlar. Rusya’yla 
SSCB arasında entegre olmuş yapılar var. 
O yapıları yekpare bir hale getirebilmek, 
sadece Türkmenistan özelinde o yapıları 
işlevsel kılabilmek zaman gerektirmiştir. 
Ve onu sağlamışlardır. İnsan kodları 
bakımından donanımlı Türkmen siyasetçiler 
var ben onu gözlemledim. Onları da 
Rusya’dan ayrı SSCB’den ayrı bir şekilde 
sadece Türkmenistan özelinde daha 
çok fonksiyonel kılabilmenin bir gayreti 
olmuş. Benim şimdi gördüğüm çok fazla 
sayıda yetkin isim var. Türkmenistan’ın 
kalkınması için özel teklifleri çabaları 
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var. Bunlarla beraber SSCB’nin entegre 
yapısından koptuklarını, kendilerine has 
özgü bir hallerinin olduğunu gördüm. Bu 
kendi başlarına dünyadan izole bir şekilde 
yaşadıkları anlamına gelmiyor. Dünyadaki 
ekonomik yapıya adaptasyonları var. 
Türkmenistan geniş bir coğrafyaya sahip ve 
gelişmeye kalkınmaya çok açık. Bunun için 
de her tarafla gelişmek için önemli adımlar 
atmaları gerekiyor ve atıyorlar da zaten.

İki ülke arasındaki ticaret nasıl 
geliştirilebilir?

İki ülke arasında ticaret zaten şu anda 
çok gelişmiş bir vaziyette ama bu Karabağ 
zaferinden sonra çok daha iştiyak, çok 
daha heyecan olduğunu gözlemledim. 
Birlikte daha fazla ticari münasebetler 
kuralım anlamında bir yaklaşımları var. 
Sadece enerji sahasında değil,  her türlü 
ticari ilişkimizde karşılıklı istek olduğunu 
görüyorum. Bunun altını çizeyim. 

Türkmenistan Türkiye arasındaki doğal 
gaz çalışmaları ne durumda?

Enerji Bakanlığımızın bu konuda yoğun 
çalışmaları var. Türkmenistan’ında buna 
ihtiyacı var. Türkmenistan’ın çevresinde 
doğal gaz rezervi olan ülkeler var. 
Dolayısıyla oraların dışında doğal gaza 
ihtiyacı olan ülkeler arasında ilişkiler 
kurmak zorunda. Aksi halde o doğal gaz 
orada kalır.  Bunlardan birisi de Türkiye. 

Türkmen Halkının Türk vatandaşlarına 
yaklaşımı nasıl?

Buradaki halkımız nasıl yaşıyorsa 
oradaki vatandaşımız da öyle yaşıyor. 
Çarşıda bir kadınla karşılaştığınızda bir 
olaya aynı bizim gibi tepki veriyorlar. 
Çünkü bizim genetik kodlarımız aynı. 
Genetik yapımızda bir farklılık yok. Bu 
ilanihaye böyle de devam eder. Ziya Gökalp 
Diyor ki Türkçülüğün esaslarında her 
milletin medeniyetin hususi bir sahasında 

tebarruzu söz konusudur. Yani öne çıkması. 
Medeniyetin her sahasında her millet 
kendisini farklı bir sahada öne çıkmıştır. 
Araplar, İbraniler dinde ve ilahiyatta 
ortaya çıkmıştır.  İtalyanlar hukukta ortaya 
çıkmışlardır. Fransızlar estetikte… Türk 
milleti de medeniyetin ahlak sahasında 
ortaya çıkmıştır diyor. Biz bunları kendi 
aramızda tabii halimiz olduğu için çok 
öne çıkararak konuşmuyoruz. Ama oraya 
gittiğinizde insanlarımızın utanan, sıkılan, 
mahçup hallerini aynen görüyoruz. Çünkü 
oradan geliyoruz. Kan kafatası değil,  kültür 
eksenli bir millet tarif imiz var bizim. O 
da genetik yapıya sirayet ediyor. Bilinen 
dünya tarihi 3 bin yaşında, Türk tarihi ise 
6. binin eşiğinde Türk, dünyadan daha 
büyük demiştim. Bunu abartı bulanlar da 
oldu. Ben bunu Azerbaycan meclisinde 
de söylemiştim. Bu bir ırkı tebcil etmek 
ırkçılık anlamında bir ifade değil.  Türkü 
tarif eden bütün insanlığa huzur veren 
yapı demektir. Biz hakka adalete, iyi insan 
olmaya ehemmiyet vermiş bir yapıyı ifade 
ediyoruz. Biz ne diyoruz eğer bir geminin 
içerisinde 99 haksız 1 haklı varsa o yapı 
batırılmaz diyoruz. Ancak özellikle ABD’nin 
başını çektiği anlayış ise tam tersini ifade 
ediyor. Hepsi haklı olsa da kendi çıkarın 
için hepsini yok et anlayışını güdüyorlar. 
Memleketimizdeki Türkmenler de bizlere 
karşı aynı anlayışı güdüyorlar. 

Afganistan’daki durum Türkmenlerde 
bir gerginlik oluşturuyor mu? 

Türkmenistan, güvenlik konusunda çok 
dikkatli hareket ediyor. Güvenliğe çok fazla 
ehemmiyet gösteriyor. Afganistan’da da 
çok yoğun bir Türk nüfus var. İç içe bir yapı 
var orada aslında. Türkmenler, Afganların 
hukukuna asla riayetsizlik etmiyorlar. 
Anc ak onlardan gelecek herhangi  bir 
zararl ı  tutuma f ırsat  vermezler. 
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Fars dilinin en büyük şairleri arasında 

bulunan ve özellikle “Bostan” ve “Gülistan” 

adlı eserleriyle dünya çapında meşhur olan 

Şeyh Sadi Şirazi, daha çok edebi yönüyle 

tanınmakla birlikte, eserlerinde adalet ve 

siyaset gibi sosyal konuları da işleyen çok 

yönlü bir düşünürdür. Doç. Dr. Ergin Ergül’ün 

“Bir Adalet ve Siyaset Düşünürü Olarak Sadi 

Şirazi” (Adalet Yayınevi, 2019) adlı kitabı, 

Sadi’nin bu konulardaki fikir ve yaklaşımlarını 

ele alan bir çalışma olarak öne çıkmaktadır.

Kitapta öncelikle Sadi Şirazi’nin hayat 

öyküsü ve eserleri ile eserlerinin doğu ve 

batı düşüncesine etkileri hakkında bilgiler 

verilmekte, ardından onun adalet, özgürlük 

ve insan hakları anlayışı ile devlet, siyaset ve 

iyi yönetim ilkelerine dair düşünceleri ana 

hatlarıyla incelenmektedir.

1210 yılında İran’da, Salgurlular devletinin 

başkenti Şiraz’da doğan Sadi, ilk eğitimini 

memleketinde aldıktan sonra Bağdat’a 

giderek Nizamiye Medresesi’nde hukuk, 

tarih ve ilahiyat gibi alanlarda tahsil görmüş, 

döneminin önde gelen hocalarından dersler 

almıştır. Sonrasında Hicaz, Şam, Anadolu, 

Horasan ve Kuzey Afrika başta olmak üzere, 

pek çoğu ilim ve kültür merkezi olan değişik 

ülkelere seyahatlerde bulunmuş, ayrıca 

Nizamiye’de bir süre hocalık yapmıştır. 

Seyahatleri sırasında Konya’da Mevlana’yı 

da ziyaret eden ve çağının büyük tasavvuf 

önderlerinden manevi eğitim alan düşünür, 

1257 yılında Şiraz’a dönmüştür. Yazarın 

tabiriyle, bu süreçte “bilginlikten bilgeliğe” 

geçiş yapan Sadi, sonrasında telif ettiği 

eserleriyle geniş bir coğrafyada tanınır hale 

 

Sadi Şirazi’nin Düşüncesinde 
Adalet ve Siyaset 

HARUN MERT
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“SADİ’YE GÖRE, 
İDEAL BİR YÖNETİM 

VE YÖNETİCİNİN 
ASIL ÖLÇÜTÜNÜ 

TEŞKİL EDEN ADALET, 
ÜLKENİN İMARI VE 

REFAHI İLE EKONOMİK 
HAYATININ VE 

İSTİKRARININ DA 
TEMELİDİR.”

gelmiştir. İslam dünyasının 

çalkantılı bir döneminde 

yaşamış olan bilge düşünür 

1292 yılında Şiraz’da vefat 

etmiştir.

Sadi, Şiraz’a döndükten 

sonra, kendisine büyük saygı 

gösteren Salgurlu hükümdarı 

Atabeg Ebu Bekr Sad bin 

Zengin’e ithafen “Bostan”ı 

yazmıştır. Mesnevi nazım 

biçiminde kaleme aldığı 

eserinde şair, adalet, siyaset, ahlak ve eğitim 

gibi konuları, çeşitli kaynaklardan derlediği 

hikâyelerle ve kendisinin duyduğu rivayetler 

ile şahsi tecrübelerinden aktardığı örnek 

olaylarla zenginleştirerek, eğitici ve öğretici 

bir tarzda işlemiş; özellikle yöneticiler ile 

zenginleri toplumun zayıf kesimlerine 

sahip çıkmaya teşvik eden güzel ve faydalı 

öğütler vermiştir. Sadi, bir yıl sonra, bu kez 

Veliahd II. Sa’d adına “Gülistan”ı yazmıştır. 

Şairin Farsça ve Arapça şiirleriyle karışık bir 

eser olan Gülistan’da, devlet adamlarının 

niteliği, dervişlerin ahlakı, kanaatin erdemi 

ile toplumun gidişatı 

gibi hususlar nesir ve 

şiir şeklinde kaleme 

dökülmüştür. Her ikisi 

de birer “nasihatname” 

niteliğindeki bu eserlerin 

haricinde, Sadi’nin 

“Nasihat’ül Mülûk” 

(Hükümdarlara Öğütler), 

İlhanlı hükümdarı Abaka 

Han için yazdığı “Bir 

Şehzadeye Tavsiyeler” ve 

ahlaki nasihatler içeren “Pendname” başta 

olmak üzere çok sayıda eseri bulunmaktadır.

Bilge düşünür, bahsi geçen eserlerinde 

verdiği evrensel ve orijinal mesajlarıyla doğu 

ve Türk düşüncesini önemli ölçüde etkilediği 

gibi, eserlerinin çeşitli batı dillerine tercüme 

edilmesiyle Avrupa düşüncesi ile edebiyatına 

da etkide bulunmuştur. Goethe, Victor Hugo, 

Puşkin ve Balzac gibi tanınmış yazarlar, 

Sadi’den alıntılar yapmışlar ve onu takdirle 

anmışlardır. Öyle ki Fransa’da 1887-1894 

yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yapan 

Sadi Carnot’un ismi de bilge düşünürden 

esinlenilerek verilmiştir.
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ADALET, ÖZGÜRLÜK VE İNSAN HAKLARI 

Sadi’nin düşünce dünyasında “adalet” 

oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

Bostan’ın “Adalet” başlıklı ilk bölümünde 

“iktidarların adalet sayesinde halkın desteğini 

kazanacaklarını” dile getiren düşünür, adaleti 

“devletin ve iktidarın meşruluğunun temel 

şartı” olarak görmekte ve devlet başkanlarını 

adalete, bilgeliğe ve doğru politikalar 

izlemeye davet etmektedir. Bilge düşünür, 

Gülistan’ın ilk bölümündeki hikâyelerde 

de siyaset, iyi yönetim, adalet, adaletsizlik 

ve zayıfların korunması hususlarını içeren 

faydalı ahlak dersleri 

vermektedir.  

Sadi’ye göre, ideal bir 

yönetim ve yöneticinin 

asıl ölçütünü teşkil eden 

adalet, ülkenin imarı 

ve refahı ile ekonomik 

hayatının ve istikrarının 

da temelidir. Düşünürün 

verdiği örneklerden, 

masumların hayat 

hakkının çiğnenmemesi, 

halkın mal varlığına 

haksız biçimde el konulmaması, toplumun 

zayıf kesimlerine özel ilgi gösterilmesi, 

kamu görevlerine ehliyetsiz ve adaletsiz 

yöneticilerin atanmaması, halka karşı 

yumuşak bir yönetim tarzı izlenmesi gibi 

hususların, adaletin ve adil sıfatının pratik 

görünümlerini teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 

Sadi, eserlerinde adaletli yöneticilere 

örnek olarak Sasani Hükümdarı Nuşirevan, 

Makedonya kralı İskender ve İslam halifesi Hz. 

Ömer gibi somut isimleri zikrederken, çoğu 

örnekte de adil ve zalim yöneticilerden isim 

vermeksizin genel olarak bahsetmektedir. 

Sadi, devlet başkanlarına daima kamu 

yararını gözetmeleri ve kişisel çıkar peşinde 

koşmamaları tavsiyesinde bulunmakta, 

adaletin devlet başkanı için iktidarı terk 

ettikten ve dünyaya veda ettikten sonra 

da adının iyilikle anılmasının yegâne şartı 

olduğunu ifade etmektedir. Zira devlet 

başkanı, adil yönetimi sayesinde bu dünyada 

iktidarını koruyacağı gibi öte dünyada da 

gerçek mutluluğa erişecektir. Bilge düşünür, 

devlet başkanı açısından adaletin önemini 

Pendname’de şöyle vurgulamaktadır: “Allah 

senin tüm dileklerini yerine getirdiğine göre, 

neden tek amacın adaleti 

gerçekleştirmek değil? Adalet 

iktidarın yüz akıdır; neden 

gönlünün tereddütlerini 

onunla gidermiyorsun? …

Ülkenin huzuru, adaletin 

sonucudur; Halkın isteklerini 

o karşılar. Dünyada adaletten 

daha iyi bir mimar yoktur, 

çünkü hiçbir şey onun üstünde 

değildir. Seni ‘adil hükümdar’ 

ismine sahip olmaktan başka 

mutlu edecek ne olabilir? 

Mutluluğunun taçlanmasını istiyorsan, 

dünya halkına karşı zorbalık kapısını kapat. 

Halkına güzel bağışlarını esirgeme; adalet 

isteyenlerin taleplerini yerine getir.” 

“İktidarın emrinde bir hukuk değil , 

hukukun emrinde bir iktidar” ifadesiyle, 

günümüzde geçerli olan hukuk devleti 

anlayışını asırlar öncesinden açıkça dile 

getiren Sadi, aynı zamanda hukukun 

sosyal boyutunu öne çıkaran bir yaklaşım 

sergilemiştir.  Tavsiyelerinde ceza adaletine 

de geniş yer veren düşünür, bugün dünyada 
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genel kabul gören “kanun önünde eşitlik, 

masumiyet karinesi, cezada orantılılık, 

cezaların şahsiliği”  gibi temel ilkelerin 

önemine işaret etmiş ve devletin suçları 

cezalandırmaktan ziyade önlemeye öncelik 

vermesi gerektiğini belirtmiştir. 

Sadi’nin toplumsal ahlak anlayışının 

temelinde ise  “özgürlük”  yatmaktadır. Ona 

göre, mutlu yaşamak için, daima bağımsız 

olmaya çalışmak gerekir. Bunun için de 

insan, sahip olduklarıyla yetinmeyi bilmeli 

ve hayatın varlıklarının peşinde kendini 

yormamalıdır. Sağladığı yararlar için paraya 

değer vermeli,  ancak 

onun kölesi olmamalıdır. 

Yine, insanın kendi 

emeğiyle kazandıkları, 

özgürlüğünden 

fedakârlığa yol açacak 

şekilde, başkalarından 

alacağı bağışlardan daha 

kıymetlidir. 

Aynı özden yaratılmış 

varlıklar olarak tüm 

insanların eşit olduğunu 

ve kişiye insanlık vasfını 

kazandıracak olanın, insanların dertleriyle 

dertlenmesi olduğunu belirten Sadi, “insan 

haklarının korunması” üzerinde önemle 

durmuştur. Düşünüre göre, “Devlet başkanı 

ve ordu, güçlülerin zayıfların haklarını 

çiğnemelerini önlemek ve insanların 

haklarını korumak için vardır. Güçlülerin 

hak ihlallerini engelleyip, kendisi halkın 

mülkiyet hakkını çiğnerse, bu devlet 

başkanına yakışan davranış olmaz ve devlet 

devam edemez.”  Bu itibarla, devlet başkanı 

mağdurların çiğnenen haklarını alıp onlara 

geri vermelidir ki,  zorbalar haksızlık 

yapmaya cesaret bulamasın. 

Pek çok düşünür gibi Sadi de yöneten-

yönetilen ilişkisini çoban (kral)-sürü 

(halk) benzetmesinden hareketle dile 

getirmiştir. Ancak onun yaklaşımı, sürüyü 

çobanın keyfî yönetimine tabi kılma 

anlamına gelmemekte, yöneticiye görev ve 

sorumluluklarını hatırlatma, keyfî ve şiddet 

içeren davranışların halk üzerindeki etkisinin, 

kurdun sürüye vereceği zararla eşdeğer 

olacağı hususunda uyarıda bulunma amacını 

taşımaktadır. Bilge düşünüre göre, insan 

ve toplum devlet için var 

olmayıp, aksine devletin 

varlık sebebi insana ve 

topluma hizmet etmektir. 

Dolayısıyla devlet başkanı, 

adaletsizliğin tezahürü olan 

sertlik, şiddet ve baskıdan 

kaçınmalı, askerleri ile 

diğer memurlarının da 

keyfî davranışlarına engel 

olmalıdır. Aksi takdirde, 

insan haklarını ihlal eden 

bu tür uygulamalar devletin 

çökmesine ve meşruiyeti zedelenen iktidarın 

yitirilmesine yol açacaktır. 

İnsan haklarını çiğneyen yöneticilerin keyfî 

icraatlarını cesaretle eleştirmenin muteber 

bir insan olmanın göstergesi olduğu fikrinde 

olan Sadi, toplum içinde adaletin hayata 

geçebilmesi için insanların başkalarının 

haklarına saygı göstermelerinin yanı sıra 

kendi haklarına da özenle sahip çıkmaları 

gerektiğini ifade etmiştir.  Düşünür, hikâye 

ve tavsiyelerinde ayrıca yaşam hakkı, kişi 
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özgürlüğü ve güvenliği, adil yargılanma 

hakkı, ifade özgürlüğü ile mülkiyet hakkı gibi 

temel hak ve özgürlüklerin teminat altına 

alınmasının gereğine işaret etmiştir.

DEVLET, SİYASET VE İYİ YÖNETİM

İLKELERİ

Kitaptaki aktarımlardan, Sadi’nin adalet ve 

insan haklarına yaklaşımı ile devlet ve siyaset 

anlayışının iç içe ve birbirini tamamlayıcı 

mahiyette olduğu anlaşılmaktadır. Bilge 

düşünür, devlet başkanını toplumun efendisi 

ve Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi olarak 

değil, halkın güvenliğini ve refahını sağlamak 

üzere görevlendirilen bir hizmetkâr olarak 

görmektedir. Ona göre, siyasi iktidarın var 

oluşu “güvenlik ihtiyacı, insan haklarının 

korunması ve ceza adaletinin sağlanması 

gerekliliğine” dayanmaktadır. 

Sadi, devletin ve iktidarın temeline halkı 

yerleştirmekte ve siyasi meşruiyetin kaynağını 

“halkın rızasına” bağlamaktadır. Öyle ki, halk 

olmadan, siyasi iktidar vücutsuz bir başa 

benzer. Düşünür, yukarıda sözü edilen çoban-

kral metaforunu da, bir yandan “kralın, 

halk tarafından can ve mallarını korumak 

üzere kiralanmış bir çoban olduğu” şeklinde 

formüle ederken, diğer yandan “devlet 

başkanı ile halk arasında zımni bir toplumsal 

sözleşmenin mevcudiyeti” ile açıklamaktadır. 

Sadi’ye göre, devlet ve iktidar, birer sosyal 

kurum olmaları nedeniyle ancak toplum 

ile birlikte anlam kazanabilir. Dolayısıyla, 

toplumu teşkil eden insanların haklarını 

çiğneyen bir devlet ve iktidar, kendi 

temellerini yıkmış olacaktır. Devletin işleyişi 

açısından, kamu güvenliğinin tesisi ile suçla 

etkin mücadele gerekli olduğu gibi, devlet 

hazinesinin doğru ve yerinde kullanılması 

da ekonomik gelişmeye katkı sağlayacaktır. 

Bu noktada, özellikle zayıf ve muhtaçlara 

yardım edilmesine yönelik sosyal politikalar 

izlenmesi, halkın devlete ve iktidara sahip 

çıkması bakımından büyük ehemmiyet 

taşımaktadır. 

Devletler arası ilişkilerde barışı teşvik 

eden Sadi, aynı zamanda askerlerin daima 

savaşa hazır tutulmaları gerektiğini belirtmiş 

ve ülke savunması için hayati bir rolü 

bulunan ordunun ihtiyaçlarının karşılanması 

hususunda hassasiyet gösterilmesini tavsiye 

etmiştir. Düşünüre göre, siyaset ve devlet 

idaresi ağır bir sorumluluk gerektirdiğinden, 

ancak doğru politikalar izlenmesi halinde 

başarılı olunabilecektir. Yöneticiler 

tarafından toplumsal birlik ve dayanışmanın 

temin edilmesi de sorunların daha kolay 

şekilde çözülmesine yardımcı olacaktır.  

Sadi, iyi yönetim ilkeleri konusunda, 

ehliyet ve liyakatin önemini özellikle 

vurgulamıştır. Ona göre, ehil bir yönetici 
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olmak bilgili, tecrübeli, uzman, zeki, erdemli, 

cesur ve bilge bir kişi olmayı gerektirir. 

Liyakatli kimselerin görevlerini ifa ederken 

karşılaşabilecekleri sıkıntılardan da 

bahseden düşünür, devleti yönetenlerin 

liyakatli kişilere değer vermesinin, insanları 

liyakat peşinde koşmaya teşvik edeceği 

kanaatindedir. 

Öte yandan, kamu harcamalarında ölçülü 

davranılması, yolsuzlukla mücadele ve kamu 

görevlilerinin dürüstlüğü de iyi yönetimin 

diğer ilkelerini oluşturmaktadır.  Düşünür 

kamu harcamalarında ekonomik gelişmeye 

zarar verecek derecede kısıntıya gidilmesini 

de, mali yapıyı bozacak savurganlığı da doğru 

bulmamaktadır. Yolsuzluğun önlenmesine 

dair önerilerini sıralarken, kamu 

görevlilerinin teftiş edilmesinin gerekliliğine 

özellikle dikkat çekmekte; kamu görevlilerine 

de işlerinde dürüst, ahlaklı ve hesap verebilir 

olmaları yönünde nasihatte bulunmaktadır.  

Sadi, yöneticilere ayrıca iktidarın ve 

makamların geçici ve ödünç olduğunu 

hatırdan çıkarmamalarını, kendileri yönetici 

olsalar da Allah katında diğer insanlardan 

üstünlüğü olmayan sıradan kul olduklarının 

bilinciyle hareket etmelerini, karar alma 

süreçlerinde bilge ve liyakatli kişilerle 

istişarede bulunmalarını, devlet yönetiminde 

aşırılıklardan uzak, ılımlı ve dengeli bir 

siyaset izlemelerini tavsiye etmektedir. 

Ergül, Sadi Şirazi’yi okurken, hayatın 

değişik alanlarında çok yararlı “bilgelik 

dersleri” çıkartılabileceğini belirtmekte ve 

bilge düşünürü, eserlerinde adalet, insan 

hakları ve iyi yönetim ilkelerine dair ortaya 

koyduğu derin ve gerçekçi fikirleri nedeniyle, 

aynı zamanda “bir adalet ve siyaset düşünürü” 

olarak vasıflandırmaktadır. Kitabında, 

Sadi’nin görüşlerini, onun şiir, hikâye ve 

tavsiyelerinden alıntılarla aktaran yazar, 

yaptığı kısa değerlendirmelerle, düşünürün 

fikirlerinin günümüzde tartışılan meselelere 

yansıyan yönlerine ışık tutmaktadır. Ergül’ün 

de ifade ettiği üzere, adalet ve siyasete ilişkin, 

pek çoğu evrensel düzeyde kabul görmüş 

temel ilkeleri, pratik yönlerini ön plana 

çıkartarak derin bir vukûfiyetle ve müstesna 

bir üslupla dile getiren Sadi’nin düşünceleri, 

zikredilen alanlarda hâlihazırda Türkiye’de 

ve dünyada yaşanan sorunların çözümü 

açısından yol gösterici olabilecek niteliktedir. 

Sadi Şirazi’nin adalet ve siyaset anlayışını 

daha derinden kavramaya yönelik ileri 

okumalar için bir “giriş” mahiyetinde olan bu 

kitap, siyasetçi, idareci ve hukukçular başta 

olmak üzere her kesimden okuyucunun 

istifade edebileceği, ufuk açıcı bilgi, tespit 

ve tavsiyeler içermektedir. Kitapta yer yer 

çeşitli imla hataları ile anlatım bozukluklarına 

rastlanılmakla birlikte, yapılacak yeni 

baskılarda bunların giderilmesi, emek 

ürünü olan çalışmanın kıymetini daha da 

artıracaktır. 

Son olarak, yazarın Mevlana, İbn Haldun 

ve Farabi gibi önde gelen diğer İslam 

düşünürlerinin hukuk, adalet ve siyaset 

anlayışlarını ele alan, yayınlanmış başka 

kitaplarının da bulunduğunu not ederek 

yazımızı noktalayalım. 

K Ü L T Ü R  S A N A T
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Temeli II. Mahmud dönemine 
dayanan 1937 yılında Riyaset-i Cumhur 
Filarmoni Orkestrası, günümüzde 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
(CSO) adını almıştır. Ankara’da yeni 
yapılan görkemli CSO binası 3 Aralık 
2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın R. 
Tayyip ERDOĞAN’ın katılımı ve özel bir 
programla açıldı. Cumhurbaşkanımız 
açılışta yaptığı konuşmasının bir 
bölümünde “Türkiye’nin üzerine pek 
çok konuda karabasan gibi çöken  
jakoben zihniyetten Türk Müziği de 
payını almıştır. Öyle ki bu ülkede müzik 
inkılabı adı altında Türk Halk ve Sanat 
Müziğinin, Alaturka diyerek yasaklandığı 
olmuştur.”ifadelerini kullanmıştı.

Sayın Cumhurbaşkanı bu veciz 
ifadeleriyle çok anlamlı tarihi bir tespitte 
bulunmuşlardır. Bu konuşmaları bağrı 
yanık musikimize bir ferahlık getirse 
de halkımızın kendisinden beklentisi 
bu yapının yalnız “CSO” olarak değil 
musikimizi de içine alacak şekilde “CMS” 
Cumhurbaşkanlığı Musiki Sarayı” adını 
almasıdır.

İstiklâl Marşımızın ardından II. 
Mahmut döneminde Osmanlı Cihan 
Devleti’nin çok sesli marşları haline 
gelen 1826 yılında Muzıka-yı Hümayun 
kurucusu İtalyan Donizetti Paşa’ya ait 
Mecidiye ve 1856 yılında göreve gelen 
İtalyan Guatelli Paşa’nın Aziziye Marşları 
çalınarak açılış yapıldı.

K Ü L T Ü R  S A N A T

 

Biraz da Kültür :...!
Türk Musikimiz Yine Mahsun, Yine Öksüz!..

ALİ COŞKUN
58. ve 59. Hükümetler

Sanayi ve Ticaret Bakanı



Ekim - Kasım  2021  Parlamenter /  75

MUSİKIİ, 
KÜLTÜRÜMÜZÜN 

İHMAL EDİLMEMESİ 
GEREKEN 

DEĞERLERİNDEN 
BİRİDİR.

İnsan topluluğunu 
millet, milleti devlet yapan 
ana unsur öz değerleri 
yani kültürüdür. Musiki 
de kültürümüzün ihmal 
edilmemesi gereken 
önemli unsurlarından 
biridir. Bu nedenle batılılar 
kendi müziklerine çok önem verirler. 
Çok sesli batı müziğini yaymak isteyen 
görevliler ise “Müzik Evrenseldir” kalkanı 
arkasına saklanırlar. Bu açıklamaya yani 
evrenselliğe ve kuruluşlara saygı duyarız 
ancak tarihin derinliklerinden çeşitli 
medeniyetleri aşarak günümüze ulaşmış 
olan musikimizi evrensel saymamalarını 
anlayabilmiş değiliz. Nitekim yanlış 
batılılaşma hayranlığımız sonucu ihmal 
ettiğimiz bu boşluk sadece klasik batı 
müziği ile kalmayıp, Caz, Country, Rock, 
Blues, Hip-Hop (Rap) , Pop, Aranjman, 
Arabesk v.b. tarzda söyleşi ve müziklerle 
doldurulmuştur.

Konunun nasıl adım 
adım planlı ve maksatlı 
bir şekilde uygulandığını 
anlamak için izninizle 
tarihin sayfalarında kısa 
bir yolculuk yapalım:

II. Mahmut döneminde 
(1826) başlayan yanlış 

batı kültürü hayranlığı devam ederek 
1914 yılında İstanbul’da Dârülbedâyi, 
1917 yılında Paris Odeon Tiyatrosu 
esas alınarak Batı tarzında tiyatro ve 
müzik öğretmenliği için Dârülelhan, 
1936 yılında Ankara’da Musiki Muallim 
Mektebi, 1948 yılında meşhur mimar 
Bonatz tasarımı ile Ankara Opera 
Binası kurularak tiyatro, opera, bale ve 
tamamen çok sesli batı müziği eğitimine 
yer verilmiş, devlet tarafından teşvik 
edilmiştir.

1969 yılında 23 yılda tamamlanarak 
İstanbul’da faaliyete geçen Atatürk Kültür 
Merkezi (AKM), yine batı kültürünün

K Ü L T Ü R  S A N A T
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HER GÖRÜŞE SAYGI DUYARIZ 
ANCAK BATININ, BİZİM 
TARİHLERİ AŞIP GELEN 

MUSİKİMİZİ NEDEN ULUSAL 
SAYMADIĞINI ANLAYABİLMİŞ 

DEĞİLİZ.

eseri olan Çeşmebaşı Balesi ve Verdi’nin 
Aida Operası ile açılmış, uzun yıllar Türk 
musiki konserlerine yer verilmemiştir.
Osmanlı döneminde kurulup Cumhuriyet 
döneminde de varlığını sürdüren 
Üsküdar Musiki Cemiyeti, 1942 yılında 
ise İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 
kurduğu Üniversite Korosu gibi bazı 
sivil inisiyatifler olarak gelişen resmî 
himayeden yoksun Türk musikisi, büyük 
mücadeleler sonucunda nihayet 1975 
yılında Dr. Nevzat ATLIĞ yönetiminde 
kurulan Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu ile devletin himayesine 
kavuşabilmiştir.

Bu kuruluş o dönemde birtakım 
çevrelerce “irticai” bir girişim olarak 
değerlendirilmiş, koronun ilk konserini 
Ankara Devlet Konser Salonu’nda vermesi 
engellenmeye çalışılmıştır. Koronun 
AKM’ de konser verebilmesi ise büyük 

zorluklarla mümkün olabilmiştir.
Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan 
koronun adı nihayet 2012 yılında 

“Cumhurbaşkanlığı” Klasik Türk Müziği 
Korosu’na dönüştürülerek onurlandırılmışsa 
da ancak Türk musikisinin “amiral gemisi” 
olan bu kurum bugün ne yazık ki arzu edilen 
imkânlardan mahsundur. 

Bütün bu gelişmeler çok sesli batı 
müziği modernleşme, çağdaşlık hareketi 
adı altında dayatılırken Türk halk, sanat, 
tasavvuf, hatta mehter musikimiz bile 
gericilik algısı ile yıllarca baskı altına 

K Ü L T Ü R  S A N A T
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Bizlerse yanlış batılılaşma hayranlığımız 
sonucu musikiyi ihmal edip Caz, Hip Hop, 
Rock gibi müzik türlerini hayatımıza aldık. 
Musikinin yeniden var olabilmesi için devlet 
kurumlarının himayesine ihtiyacı vardır.

alınması musiki kültürümüzü unutturma 
amacına yönelen bir gelişme olarak 
görülüyor. Devlet kuruluşlarından 
destek yerine engellerle karşılaşan 
binlerce yıllık musikimize halkımız sahip 
çıkmış güftekâr, bestekâr, sanatçıların 
amatörce verdiği üstün gayretleri ile 
musikimiz yaşatılmış ve bu günlere 
gelebilmiştir. Son yıllarda izlenen 
olumlu gelişmeler musiki hayatımıza 
önemli ölçüde güç katmaya başlamıştır. 

1975 yılında Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Ali Naili ERDEM’in girişimi ile İTÜ Türk 
Musikisi Konservatuarı kurulabilmiş, 1987 
yılında benim de aralarında bulunduğum 
bazı iş adamlarımızın öncülüğünde 
gönüllü müzisyenlerin de katılımlarıyla 
Türk Musikisi Vakfı kurulmuş, 2017 
yılında ilk defa Ankara Müzik ve Güzel 
Sanatlar Üniversitesi büyük bir sevinç ve 
ümitle kurulmuş olması yanı sıra, TRT 
Kuruluşumuzun bazı TV ve Radyo kanalları 
ile diğer yayın organlarında musikimize 
özel programlarla yer verilmesini 
memnuniyetle izliyoruz.

Diğer yönden gönüllü girişimler olarak; 
Parlamenterler Türk Müziği Kültür Sanat 
Derneği, bazı üniversite ve belediyeler 
bünyesinde kurulan koro oluşumları 
illerde ve ilçelerde kurulmuş bulunan 
yüzlerce musiki topluluklarının çalışmaları 
başarıyla devam etmektedir. 

Ancak çalışmaların musikimiz kültür 
ve disiplinine sahip ehil yöneticilerle 
yürütülebilmesi konusunda genel denetim 
ve eğitim faaliyetlerine ihtiyaç vardır. 2020 
yılında kurularak çalışmalarını sürdüren 
Türk Musiki Dernekleri Federasyonunun 
girişimleriyle Turizm ve Kültür 
Bakanlığı’nın bunlara çeki düzen vermesi 
beklenmektedir. 

Sonuç olarak musikimiz halen eğitim, 
maddi destek, çalışma mekânı, konser 
salonu ihtiyacı başta olmak üzere ilgili 
devlet kurumlarımızın himayesine 
muhtaçtır. Artık gecikmeden bizi biz yapan 
kültür değerlerimize sahip çıkmamız 
gerekmektedir.

K Ü L T Ü R  S A N A T
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Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden sarsan COVID-
19 pandemisinde ikinci yılı doldurmak üzereyiz. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) güncel (18 Ekim 
2021) rakamlarına bakalım: Dünyada vaka sayısı 
241 milyon, ölü sayısı ise 4.9 milyon. Türkiye’de 
vaka sayısı: 7.6 milyon iken 67 bin kişinin ölümü 
gerçekleşmiş. Görüldüğü gibi rakamlar ürkütücü ve 
pandeminin ciddiyetini net olarak ortaya koymakta.  
Ülkemizde halen günlük 200’den fazla hayat kaybı 
gerçekleşmekte. 

COVID-19 enfeksiyonu ilk görüldüğünde 
hastalığın solunum sistemini tuttuğu düşünülmüştü. 
Kısa zaman içinde COVID’in sadece solunum 
sistemi ile sınırlı kalmayıp vücudumuzdaki tüm 
dokuları etkilediği anlaşıldı. Kalp ve damarlarımız 
solunum sistemini takiben hastalıktan en sık 
etkilenen organlarımızdı. Rakamlara baktığımızda 
kalp ve damar tutulumunun %20-40 arasında 
olduğu görülmekteydi. Yani, COVID geçirenlerin 
yarıya yakınında kalp ve damarların etkilenimi söz 
konusuydu. Yine kısa sürede görüldü ki ek hastalık 
varlığında Coronavirüs' ün ölümcül olma riski kat 
be kat artmaktaydı. En sık görülen ek hastalıklar 
ise hipertansiyon başta olmak üzere kalp ve damar 
hastalıkları idi. 

COVID-19 pandemisi kalp damar sağlığını 
nasıl etkiledi?

Öncelikle COVID-19 pandemisi insanlarda 
kayda değer düzeyde korku ve endişeye yol açtı. 
Öyle ki, hastalar ciddi yakınmaları olmasına 
rağmen hastaneye başvurmaktan çekindiler. 
Evde kalp krizi geçirenler oldu, hayat kayıpları 
meydana geldi. Yani, tedavide geç kalındı. Uzun 
vadede ise geçirilen kriz nedeniyle hasarlanan 
kalbe bağlı daha çok kalp yetmezliği hastasıyla 
karşılaşacağımız öngörülüyor. 

İkincisi, COVID-19 kalp sağlığını doğrudan 
hedef alıyor. Bunu aşağıda sıralamaya çalıştığım 
gibi çoklu şekilde gerçekleştiriyor:

1. Akciğer dokusuna yerleşen virüsün oksijen 
oranını düşürmesi kalbi yoruyor. Kanda oksijen 
seviyesi düştüğünden kalp daha güçlü ve daha 
hızlı çalışmaya başlıyor. Bu şekilde artmış iş 
yüküne karşı çalışan kalp zamanla yoruluyor ve 
kalp yetmezliği gelişebiliyor. 

2. COVID-19’un en iyi bilinen etkilerinden 
biri de damar iç tabakasında hasarlanmaya, 
damar içinde pıhtı oluşumuna yol açması. Bunu 
hem atardamar hem de toplardamarlarımızda 
yapmakta. Toplardamarda oluşan pıhtının 

PROF. DR. HÜSEYİN BOZBAŞ
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi, Ankara

 

Epidemik Süreç Sonrası 
Kalp Rahatsızlıkları
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akciğere göçü ve ilgili akciğer damarını tıkaması, 
atardamardaki pıhtının da kalp krizine neden 
olma riski mevcut. 

3. COVID-19 kalp kasında iltihabi bir hasara da 
neden olabilmekte. "Miyokardit" adını verdiğimiz 
bu durum hastaların %20’sinde görülebilmekte. 
Kalp kasının kasılma gücü bozulmakta ve kalp 
yetmezliği gelişebilmekte. 

4. Kanda oksijen oranının düşmesi, damarda 
pıhtı oluşması ve kalp kası iltihabının sonucu 
olarak kalpte ritim bozuklukları izlenebilmekte. 
Bu, hafif bir çarpıntıdan hayatı tehdit eden ciddi 
ritim bozukluklarına kadar geniş bir yelpazede 
kendini gösterebilmekte. 

COVID-19 pandemisinde tehlike geçti mi? 
Rahat olabilir miyiz? Korunmak için kalp 
damar hastaları ne yapmalılar?

Aşı sayesinde toplumda büyük bir rahatlama 
oldu; ancak pandemide tehlike henüz geçmedi. 
Normal, günlük yaşantımıza büyük ölçüde 
döndük; işyerleri, restoranlar açıldı. Maçlara 
gidilebiliyor; yurtiçi-yurtdışı seyahat kısıtlamaları 
azaltıldı.  

Hastalıktan korunma adına yapmamız gereken 
ilk şey aşılarımızı Sağlık Bakanlığı’nın takvimine 

uygun şekilde tamamlamaktır. Aşı karşıtlarının 
söylemlerine kulak asılmamalıdır. Ülkemizde 
uygulanan her iki aşının da güvenli olduğu ile 
ilgili yeterince kanıtın olduğu unutulmamalıdır. 
Ekim 2021 itibari ile dünyada 6.7 milyar doz aşı 
uygulanmıştır. Yani, aşı tecrübemiz oldukça 
fazladır. Her ilacın, her aşının olduğu gibi COVID 
aşılarının da yan etkileri vardır. Aşılar yan etkiden 
muaf değildir; ancak ciddi yan etkiler oldukça 
azdır. Örneğin, hastalarımızın bize aşı hakkında 
hakkında sık sık soru yönelttiği, kalp kasında 
iltihabi durum gelişmesi ihtimali milyon doz aşı 
uygulandığında 10-20 arasıdır ve kendiliğinden 
düzelmektedir. Oysa COVID geçirildiğinde 
yukarıda belirttiğim gibi %20’ye varan oranda 
kalp kası iltihabı gelişme riski var. %20'ye karşın 
milyonda 20. Rakamlar durumu yeterince 
ifade etmiyor mu? Terazinin bir kefesine aşının 
olası yan etkilerini diğer kefesine de COVID’e 
yakalanma durumunda neler olabileceğinin 
konulup durum değerlendirmesi yapılmasını 
tavsiye ederim. Bu durumda net olarak 
göreceğimiz şey aşı olmanın faydasının kat be 
kat fazla olduğudur. Çok yoğun çalışan, günlük 
çok sayıda hasta gören bir hekim olarak bugüne 
kadar aşıya bağlı ciddi bir yan etki görmediğimi 
belirtmek isterim. Aşı sonrası çarpıntı, vücutta 
kırgınlık, halsizlik, tansiyonda dalgalanma 
şikayetleri ile başvuran hastalarım oluyor; ancak 
hayatı tehdit edici bir yan etkiyle karşılaşmadım. 
Buna karşın, COVID nedeniyle çok zor günler 
geçiren, uzun süre yoğun bakımda kalan çok 
hastam oldu, maalesef hayat kayıpları gerçekleşti. 
COVID-19 sevdiklerimizi aldı bizden. Aileler büyük 
acılar yaşadı. Cenaze törenlerine katılamadığımız 
yakınlarımız oldu. Durum böyleyken daha büyük 
acılar yaşamamak için aşı konusunda çekimser 
kalmayalım diyorum. Unutmayalım ki ortada 
hepimizin hayatını tehdit eden bir salgın hastalık 
var ve bununla başa çıkmanın en önemli silahı 
aşı. Ve yine unutmayalım ki bu hastalığın etkinliği 
ispatlanmış bir tedavisi de henüz yok. 



80 /  Parlamenter Ekim - Kasım  2021

S A Ğ L I K

Kalp damar hastaları aşılarını 
olduktan sonra neler yapmalı? 

Maddeler halinde sıralayacak olursam: 
• Duyumlara dayanarak hali hazırda 

almakta olduğumuz ilaçlarımızı kesmeyelim. 
Örneğin, yüksek tansiyon, koroner kalp 
hastalığı, kalp yetmezliği, kolesterol 
nedeniyle verilen ilaçlarımıza muntazam bir 
şekilde devam edelim. 

• Hareketsiz kalmayalım. Ter atacak 
şekilde, günlük 30-60 dakikalık 
egzersizimizi asla ihmal etmeyelim. 
Unutmayalım ki egzersiz kalp sağlığı için, 
genel sağlık için ve psikolojik rahatlama için 
oldukça faydalı. Ayrıca, bağışıklık sistemimizi 
de güçlendirici etkiye sahip. Kısacası, 
egzersizin bizi virüse karşı çok yönlü olarak 
koruyacağını unutmayalım. Sloganımız, “Ter 
at, toksinleri at!” olsun. 

• Kilo almamaya dikkat! Bu dönemde 
hastalarımızın kilo aldıklarına şahit 
olmaktayız. Ülkemizde ve dünyada 
insanların pandemi döneminde %35’inin 
kilo aldığı rapor edilmekte. Şişmanlık 
kalp sağlığını olumsuz etkilediği için ideal 
kilomuzu korumaya büyük özen gösterelim. 

• “4 İYİ” formülünü uygulayalım. İyi 
dinlenelim, iyi beslenelim, iyi sıvı alalım ve 
iyi düşünelim.

İyi dinlenelim: Yeterince uyuyalım, 
vücudumuzu ve zihnimizi dinlendirelim. Bu, 
güçlü bir bağışıklık cevabı için önemli.

İyi beslenelim: Dengeli ve sağlıklı 
beslenmeye özen gösterelim. Sebze ve 
protein ağırlıklı beslenelim, porsiyonları 
küçültelim. Karbonhidrat oranını düşük 
tutalım. Mevsimine uygun sebze ve 
meyvenin ön planda tutulduğu, Akdeniz tipi 
beslenmeyi tercih edelim. 

İyi sıvı alalım: Günlük 2-3 litre arasında 
sıvı alımına (su ve diğer içecekler dahil) özen 
gösterelim.

İyi düşünelim: Olumlu düşünelim, 

karamsar olmayalım. COVID-19 pandemisi 
toplumların psikolojilerini olumsuz etkiledi. 
Güncel araştırmalar bize şunu gösteriyor: COVID-
19 enfeksiyonu öncesinde, sırasında ve sonrasında 
psikolojik sorunlar maalesef sık görülüyor. Bu da 
bizi COVID’le mücadelede geriye düşürebiliyor; 
çünkü yaşadığımız endişe (anksiyete) ve stres 
bağışıklık sistemimizi baskılıyor. Nabzımız 
yükseliyor, tansiyonumuz dalgalanıyor. Kalp ve 
damar sağlığımız olumsuz etkileniyor. O nedenle, 
lütfen, kendimizi gereksiz yere strese sokmayalım. 
Spor yaparak stresle baş etmeye çalışalım; sigara 
yakmayalım.

Kalp damar hastaları hastaneye gidip 
gitmeme konusunda nasıl bir yol izlemeli?

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek tansiyon, 
çarpıntı gibi önemli bir şikayetimiz olduğunda 
kardiyoloğumuza, hastaneye başvurmaktan 
çekinmeyelim. Ülkemiz ve dünyanın geri kalanı 
COVID-19 pandemisini atlatmaya çalışıyor. Yine 
de unutmayalım ki halen ölümler en çok kalp ve 
damar hastalıklarına bağlı olarak meydana geliyor. 
Pandemi döneminde kalbimizi ihmal etmeyelim. 
Her daim iyi koruyalım onu.

Kalplerimizin saat gibi düzenli çalıştığı, 
damarlarımızdaki kanın engelsiz aktığı 
sağlıklı bir yaşam dileğiyle…
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