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Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası
Telkin Dergisi, kendisini oluşturan kadronun gördüğü eksiklik
olan "bağımsız ve dürüst yayın" fikriyle varlığını sürdüren bir
organ olmayışını gerekçe olarak kabul eder.
Telkin Dergisi, her bir yazarının ortak amacı olan topluma
faydalı olabilme, insanlarda farkındalık yaratabilme, sosyal ve
politik bilinç seviyesini artırma, Türk Milletine hizmet sunma ve
en temelinde insanlığa katkı sağlama vizyonuyla meydana
gelmiştir. Bu birliktelik, sosyal ilişkilerin özlerinden biri
olan dostluk olgusu ile kuvvetlenmiş, bahsedilen ortak arzuların
yarattığı duygu ile vücut bulmuştur.
Yayın ilkeleri olarak belirlenen Atatürk İlke ve İnkılaplarına
Özde Bağlılık, Türk Milletine Hizmette Koşulsuzluk ve Düşünce
Özgürlüğünü Koruyuculuk esasları işbu derginin size ulaştırılması
esnasında özenle dikkat edilen hususiyetlerdir. Kaliteli
içerikler, doğru ve kaynaklı bilgiler, nesnel yorumlamalar ve
bağımsızlık olguları da yayın hayatımız boyunca asla
vazgeçmeyeceğimiz bir diğer esas silsilesidir.
İçerik politikası olarak belirlenen, Politika, Tarih, Kültür
Sanat, Edebiyat, Mimari ve Özgün başlıklarının altında yatan
fikir, yazar kadrosu olarak birikimli olduğumuz ve okuyuculara
fayda sağlayacağını düşündüğümüz içerik gruplarına yönelmektir.
Bu içerikler hazırlanırken, bahsedilen ilke ve değerlere sadık
kalınacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Tanıştığımıza memnun olduk.
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Afganistan…
Nâm-ı diğer “imparatorluklar mezarlığı”.
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Afganistan, Türkistan’ın güneyinde yer alan
ve denize çıkışı olmayan bir ülke. Bu
noktada Afganistan’ın tarih boyunca
kabilelerden
oluşan
yapısına
dikkat
çekmemiz gerekiyor zira Afganistan, sahip
olduğu yaklaşık 40 milyonluk nüfusu
içerisinde birçok etnik grubu barındırsa da bu
nüfus içerisinde yalnızca Peştunlar, Tacikler
ve Hazaraların kayda değer bir ağırlığı
bulunmaktadır. Diğer yandan, söz konusu
nüfus içerisinde Özbek ve Türkmenlerin de
%10 civarında bir ağırlığı olduğunu
biliyoruz. Afganistan ayrıca; Çin, Pakistan,
İran,
Türkmenistan,
Özbekistan
ve
Tacikistan ile sınır komşusu durumundadır.

Bölgenin yakın tarihine baktığımızda
SSCB’nin “ABD’nin teşvikleriyle(!)” 1979
itibariyle başlayan ve 9 yıldan fazla süren bir
Afganistan işgali olduğunu görüyoruz ancak
“imparatorluklar
mezarlığı”
olarak
adlandırılan bu dağlık coğrafyada (ki bu
coğrafya “bataklığa” çokça benzetilir)
SSCB de yaklaşık 10 yılın ardından büyük
bir başarısızlıkla geri çekilmek zorunda
kaldı. Hatta kimileri tarafından SSCB’nin
çöküşü, Afganistan hezimetine bağlansa da
ben bunun SSCB’nin çöküşü bağlamında
değerlendirilebilecek asli faktörlerden biri
olmadığı kanaatindeyim.
Diğer yandan ABD’nin SSCB’yi Afganistan
işgali için teşvik etme yolu, basit ve
akıllıcaydı. Dönemin ABD Başkanı Jimmy
Carter, SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesinTelkin Dergisi Sayı: 14

den 6 ay önce Kabil’deki SSCB yanlısı
yönetime karşı savaşanların desteklenmesi
talimatını vererek El-Kaide’nin tohumlarını
atmıştı.
Günümüz itibariyle ise Afganistan, son 40
yıldır bir şekilde içinde yer aldığı uluslararası
sistemin merkezine yerleşmiş durumda ancak
Taliban’ın başkent Kabil’e girmesiyle
birlikte Taliban’ın kesin zaferini ilan ettiğini
görüyoruz ve buradan da bazı tartışmalar
çıktı.
Tartışmaların merkezinde 20 yıl önce
Afganistan’ın ABD tarafından 11 Eylül
saldırıları bahane edilerek işgal edilmesi yer
alıyor. ABD’deki gökdelenlere saldırının
akabinde El-Kaide terör örgütünün ve lideri
Usame bin Ladin’in Afganistan’da barındığı
iddiası ve “El-Kaide terör örgütüyle
mücadele” kılıfıyla bölgeye giren ABD,
2011 yılında El-Kaide lideri Usame bin
Ladin’i Pakistan’ın Abbottabad şehrinde
öldürmeyi başardı ancak “görünen”
misyonunu tamamlamış olmasına rağmen
Afganistan’dan çıkmadı.
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ABD 20 yıl önce buraya girmesinin ardından
bu işe NATO’yu da dahil etmişti ancak kısa
bir süre sonra NATO, “bir silahlı çatışma

sürecine dahil olmayacaklarını” belirtince
ABD ile NATO arasında bir görüş ayrılığı
doğmuştu. Nitekim 2005 yılına kadar olan
süreçte bu görüş ayrılığı kesinleşmiş ve
NATO, Afgan kırsalında yapılan bu askerî
“müdahaleye” dahil olmamıştı. Buna karşın
ABD, “Vietnam’da yaşananlardan alınan
dersleri de göz önüne bulundurarak”
kendi iç dengesini bozmadan Avustralya,
İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerden
oluşan bir koalisyonla 10 yıllık bir aktif
silahlı mücadele sürecini kotarmıştı.
Obama döneminde ise ABD, Afganistan’da
bulundurduğu asker sayısını 140 binden 2030 bin bandına çekmiş ve sonrasında başa
gelen Trump da bu çizgide ilerlemişti. Öyle
ki Trump, bunun “sonu gelmez bir savaş
olduğunu” biliyordu. Nitekim ABD’nin
Afganistan’dan çekilmesinin bir tarihe
bağlandığı ateşkes anlaşması da yine Trump
döneminde (Şubat 2020) Katar’da imzalandı.
ABD’nin 20 yıl sonra buradan çıkması,
özellikle uluslararası sistemde üstlendiği
“küresel jandarma” rolünün bitişi açısından
çok ciddi bir gösterge. Nitekim ben bu geri
çekilmenin tam anlamıyla bir “kaçış” olduğu
kanaatindeyim.
Telkin Dergisi Sayı: 14

Kaçış diyorum çünkü ABD, yıllar boyu
milyarlarca dolar harcamasına rağmen
Afganistan’da
başarılı
olamadıklarını,
uluslararası
sistemin
güç
dengeleri
değişmişken daha fazla orada durmanın bir
mantığı olmadığını, bundan sonraki süreçte
varlık göstermek için direnmenin büyük bir
maliyet içereceğini ve istenilen hedeflerin
gerçekleştirilme
ihtimalinin
düşüklüğü
nedeniyle bu maliyetin gereksiz olduğunu net
bir şekilde görüyor.
Burada ilginç olduğu düşünülen ancak benim
oldukça doğal karşıladığım bir nokta var.
ABD’nin Afganistan’dan tamamen çekilmesi
aslında Trump’ın fikriydi ve geçen yıl bu
doğrultuda çok ciddi adımlar atılmaya
başlandı. Demokratlar her ne kadar Trump’ı
geleneksel ABD dış politikasına zarar verdiği
için eleştirse de Trump’ın bu planı Biden
tarafından tamamlandı. Bu durum yeni bir
gelişme olarak değerlendirilmemeli zira
Trump’ın gidişine karşın, Trump’ın “yeni
uluslararası anlayışa” yönelik politikaları
bir süre daha devam edecek. Bu durum aynı
zamanda
uluslararası
sistemde
tek
kutupluluktan çok kutupluluğa geçişin bir
göstergesi.
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Her ne kadar ortada bir anlaşma söz konusu
olsa da burada bir “danışıklı dövüş” durumu
yok. Nitekim Biden da verdiği karardan
oldukça memnun görünüyor. Çünkü Biden 8
Temmuz’da, “Biz arkamızda bir devlet
bırakıyoruz. Bunun için 2 milyar dolar
harcadık, 300 bin kişilik bir ordu kurduk
ve 83 milyar dolarlık teçhizatla donattık.
Bu ordu, 75-80 bin kişilik silahlı güce
sahip Taliban karşısında oldukça güçlü
olduğundan
Taliban,
Afganistan’ın
kendisi
tarafından
denetim
altına
alınabilir. Bu yüzden ABD’nin artık orada
bulunmasına gerek yok.” demişti ancak
gelişmeler bunun aksindeydi ve Biden zor
durumda kaldı.
Biden’ın bahsettiği Afgan ordusu, ulus
bilinci olmayan paralı askerlerden teşkil
edildiği için Taliban, büyük bir direnişle
karşılaşmadan başkent Kabil’i ele geçirdi.
Üstelik bunu kuvvet denklemi Afgan
ordusunun lehineyken yaptı (300 bin kişilik
Afgan ordusu, 75-80 bin kişilik Taliban
kuvvetleri). Aslında Taliban’ın bu kadar hızlı
hareket edeceği düşünülmüyordu. Biden geri
çekilmek için başta belirli tarihler verse de
başkent Kabil’in düşmesiyle tahliyeyi
hızlandırdı.
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Nitekim Biden da Taliban’ın adım adım
sahada güçlendiğini görüyor ve haksız da
değil. Mayıs ayında 8 şehri kontrol eden
Taliban, 1,5 ayda 32 şehri ele geçirdi.
Dolayısıyla ülke içerisinde özellikle askerî
gücün Taliban’a teslim olduğunu görüyoruz.

Tam profesyonel ordunun sakıncaları
malûmken ve biz bunun yanlış olduğunu
bedelli askerlik üzerinden Türkiye için
konuşurken,
Afganistan’da
“tam”
profesyonel bir ordu modeli yaratıldı ancak
bu bana göre yanlış, ordu ve ülke içinse
erkendi.

Bu durumu şu şekilde açıklayabiliriz.
Afgan ordusunun normal şartlarda bilhassa
sahip olduğu hava gücü sayesinde Taliban’ı
alt etmesi gerekiyordu çünkü Taliban bir
kara ordusu ve havadan gelecek saldırılara
karşılık verme kabiliyetine haiz değil ancak
Afgan ordusu savaşmadan teslim oldu. Bazı
ordu mensupları komşu devletlere kaçarken,
bazıları da silah ve teçhizatıyla birlikte
Taliban’a teslim oldu çünkü ABD, bu orduyu
“paralı askerlerden” kurmuştu ve her ay bu
ordu mensuplarına kayda değer bir maaş
ödüyordu, ayrılırken bu maaşı da kesti.
ABD,
millî
birlik
ve
beraberliğin
sağlanamadığı, bir üniter devlet yapısının
oluşturulamadığı Afganistan’da üniter bir
ordu çıktığını varsayarak büyük bir hata
yaptı ve 83 milyar dolarlık teçhizatın da
hatırı sayılır bir kısmını Taliban’a kaptırdı.
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Bir ordunun iskeleti “millî” olmak
zorundadır ancak paralı ve hizmet süresi
sınırlı personeller de bulunabilir ve orduların
farklı gereksinimleri göz önüne alındığında
bu oldukça doğaldır. Yanlış olan, ordu
personelinin tamamının “paralı” ya da
“profesyonel” statüde olmasıdır. Bir orduya
sonradan millî bir ruh aşılamanın pek de
mümkün olmadığı aşikâr iken, millî vasfı
olmayan tam profesyonel bir orduya sahip
olmanın sonucunu da Afganistan’da çok net
bir biçimde gördük.
ABD tarihinin en uzun savaşı olan bu
savaşta, bütün çabalara ve yatırımlara
rağmen ABD açısından da istenilen sonuç
alınamadı yani Taliban yok edilemedi.
Nitekim yok edilmesinin pek mümkün
olmadığını söylememiz gerekiyor zira
Taliban’ın kökeninin dayandığı Peştunlardan
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yani
Afgan
nüfusunun
%42’sinden
bahsediyoruz ve bir halkın neredeyse yarısını
yok etmeye yönelik böyle bir mücadeleye
girmenin çok kolay ve mantıklı olduğunu
söyleyemeyiz. Afganistan’ın denize çıkışı
olmayan yani karalarla kuşatılmış bir devlet
olduğunu
da
göz
önünde
bulundurduğumuzda ABD’nin, Afganistan’ın
komşularıyla anlaşması gerektiği karşımıza
çıkıyor. Diğer yandan, Afganistan’ın sınır
komşusu olan İran ve Pakistan ile ABD’nin
ilişkileri çok olumlu bir noktada değil ve
bütün bunlar dikkate alındığında ABD’nin
başarısızlığı aslında “bağıra bağıra geldi”
diyebiliriz.
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Bu başarısızlık ve bu başarısızlığı kendisinin
de kabul etmesi dolayısıyla dünyada
ABD’nin caydırıcılığı ve ABD’ye olan
güven oldukça azaldı. Vietnam Savaşı’ndan
sonra dış politika stratejisi koalisyonlarla dış
müdahale yapabilecek şekilde dönüşüme
uğrayan ABD, bu iş birliklerine rağmen
Afganistan’dan mağlup olarak ve ani bir
biçimde çekilmesinin yanı sıra ortada bir
insanlık ayıbı bırakmasıyla güvenilirliğini
çok alt seviyelere indirdi. Güvenilirliği bu
denli azalan ABD’nin dünyadaki siyasi
gelişmeleri yönlendirme kabiliyeti de düştü.

Nitekim Çin’i kuşatmak için oluşturmakta
olduğu
koalisyon
ve
senaryoların
ciddiyetinin de azaldığını söyleyebiliriz.
Her ne kadar aklımın bir kenarını meşgul
etse de Biden’ın bu denli zor durumda
kalıyor olması nedeniyle herhangi bir
kurgu durumunu pek olası görmüyorum.

Afganistan
ABD 20 yıl önce buraya sözde terörle
mücadele için gelmiş olsa da söz konusu
mücadelenin Afganistan devleti tarafından
yürütülmesi gerekiyordu. Buna karşın farklı
etnik gruplarca bölünmüş yapısı nedeniyle bu
mücadelenin Afganistan’ın devlet olarak
yürütmesi pek mümkün değildi. Bu nedenle
Afganistan’da kabilelerden izole edilmiş bir
demokratik devlet yapısı gerekliydi ve ABD
bunu yaratmak için kolları sıvadı. Bu süreçte
yanında genel anlamda NATO ve özellikle
ekonomik anlamda dünyanın bazı zengin
ülkeleri de vardı.
Biden ise Afganistan’a “bir ulus-devlet
yaratmak için gelmediklerini” söylüyor.
Bu hiç inandırıcı değil çünkü ABD, NATO
ülkeleriyle birlikte Afganistan’da gerek
Telkin Dergisi Sayı: 14
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eğitim, gerek güvenlik, gerekse imar
anlamında yaptığı faaliyetlerle “tam
anlamıyla” bir devlet organizasyonu
oluşturmaya odaklandığını kanıtladı. Şubat
2020’de yapılan anlaşmada da ABD’nin
Afganistan’dan çekilmesinin yanı sıra
Afganistan’da iç politik mücadele sonucunda
seçim tabanına dayalı demokratik bir devlet
yapısı kurulması öngörüldü ve ABD de
anlaşma gereği BM’de bu yeni devletin
‘reklamını’ yapma görevini üstlendi çünkü
BM Antlaşması, bir ülke yönetimi askeri
güçle ele geçirildikten sonra o ülkede kendi
iradesini halktan alan bir yapı tesis
edilmedikçe o ülkenin egemen bir şekilde o
yöneticiler tarafından temsil edilemeyeceğini
öngörüyor.

Öyle ki gruplar ve grup mensupları
arasındaki ilişkiler, etnik kimliklere göre
şekilleniyor. Yukarıda da bahsettiğim üzere,
Afgan kompozisyona baktığımızda içeride
%42 oranında Peştun çoğunluğu görüyoruz
ancak diğer grupların da hatırı sayılır bir
ağırlığı var. Bu durum, ilerleyen süreçte bir
siyasi güç mücadelesine neden olacak zira
hiçbir iktidar, muhalefetsiz olamayacağı gibi
Taliban da iktidara geldiğinde muhalefetsiz
olmayacak. Siyasi bir çözüm için mücadele
edecek muhalif bir yapı kesinlikle olacak ve
bu yapı, siyasi anlamda tatmin edici sonuç
alınamazsa savaşa yönelecektir. Bu nedenle
ülke içerisinde önümüzdeki dönemlerde
ciddi anlamda bir dağılma ve iç çatışma
süreci yaşanacağı kanaatindeyim.

Diğer yandan, başta farklı etnik gruplar
arasında gelişecek bu iç politik mücadelenin
nasıl seyredeceğini kestirmek şu an için pek
mümkün görünmüyor. Taliban’ın sahadaki
gücüne rağmen ülkenin tamamında çok
büyük bir otorite kuramayacağını biliyoruz.
Ülke içerisinde bir çatışma durumu da söz
konusu olacak zira Afganistan, etnik olarak
birçok parçaya bölünmüş ve bu bölünmenin
dış
müdahalelerle
zaman
içerisinde
keskinleştiği bir ülke.

İlerleyen süreçte ayrıca Özbekistan ve
Tacikistan sınırı da hareketlenecek. Bundan
ötürü uzun vadede Afganistan topraklarının
bu ülkelere katılma ihtimali mevcut.
Ülkede istikrarın sağlanması ise zaman
alacak ve bunu biz dahil herkes bekliyor zira
kontrolsüz bir göç durumu oluştu ve bu göç
durumu, başta Türkiye olmak üzere birçok
ülke için iç güvenlik tehdidi haline geldi.
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Bir diğer konu ise, terör yuvası İdlib’teki
radikal grupların Afganistan’a taşınması.
ABD bunun hazırlıklarına yaklaşık 1 yıl önce
başlamış ve 2002’de terör örgütü olarak
tanıdığı Türkistan İslam Partisi’ni (TİP) terör
örgütü listesinden çıkarmıştı. TİP, Uygur
Türkleri tarafından Uygur Özerk Bölgesi’nin
bağımsızlığı için Çin’e karşı kurulmuştu.
Şimdi ABD bu örgüt elemanlarını
Afganistan-Çin sınırına göndererek bu
bölgeyi istikrarsızlaştırmayı ve bölge
ülkelerine tehdit haline getirmeyi amaçlıyor.
ABD şu anda İdlib’teki en güçlü radikal
örgüt olan Heyet Tahrir el-Şam’ı (HTŞ) terör
örgütü listesinden çıkarma hazırlığında.
Nitekim Afganistan’ın sınır komşularından
olan Tacikistan da güvenlik endişesi
içerisinde ve KGAÖ kapsamında Rusya’dan
destek istedi yani Rusya, 1989’da yenilerek
çekildiği bu bölgeye geri dönme hazırlığında.
ABD de tabii ki boş durmuyor ve
Afganistan’dan çekilse de Afganistan’ın
komşularında
mevzilenme
amacıyla
görüşmelerde bulunuyor.
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Taliban
1996-2001 yılları arasındaki yönetimiyle
olumsuz bir izlenime sahip Taliban’ın
Afganistan’da yönetimi ele almasıyla Afgan
halkına korku hâkim oldu. Öyle ki ülkede
kalkan uçaklara tutunup düşen, bu uçakların
iniş takımlarına tutunup iniş takımları içeri
çekilince ölen insanları gördük.
Buna karşın Taliban’ın 1996-2001 yönetimi
döneminden ders aldığı ve ılımlı bir tutumla
hareket ettiği söyleniyor. Nitekim medyaya
da olumlu mesajlar veriyorlar ancak Afgan
akademisyenler tarafından bunların gerçek
olmadığı belirtiliyor. Ben de aynı şekilde
söylemleri bir kenara bırakıp eylemlere
bakılması kanaatindeyim. Her şeyden önce
Taliban’da bu kadar büyük bir görüş ve
tutum değişikliğini yaratacak bir sebebin
varlığını sorgulamak gerekiyor.
Ayrıca şu an Afganistan’da her yerde
Taliban bayrağı var ve Taliban yeni bir
anayasa yapacaklarını söylüyor ancak öte
yandan Avrupa Konseyi Statüsü’nün 3.
maddesine göre insan hakları usullerine tabi
olmayan anayasalara sahip devletler Avrupa
Konseyi üyesi olamazlar.
Telkin Dergisi Sayı: 14

Taliban, hafif silahlarla kırsalda mücadele
etmiş silahlı bir örgüt ve ülke genelinde
birçok alanda iyileşmeye hizmet edeceğini
taahhüt ettikleri politikaları hangi yetkinlikle
yürürlüğe koyacakları tartışılır. Ortada
Afganistan açısından pek çok problem sahası
varken bunların çözümüne yönelik olarak
Taliban’ın hiçbir somut adımı şu ana kadar
olmadı.
Diğer yandan Taliban, ülkede kontrolü ele
geçirmiş olsa da henüz iktidar değil. İktidar
olabilmesi için halkın iradesini temsil eden
bir yönetim haline gelerek kendisini
yasallaştırması gerekiyor ve bu noktaya
gelinebilmesi için daha zaman var.

Bölge Aktörlerinin
Taliban Politikaları

10

ABD’nin
mağlup
olarak
buradan
çekilmesinin bir diğer detayı da ABD’nin
Rusya ve Çin ile uğraşma fırsatının sapması.
Bu nedenle ABD, Soğuk Savaş yıllarında
SSCB’yi kuşatan Yeşil Kuşak Projesi
kapsamında (eski ABD Ulusal Güvenlik
Danışmanı Zbigniew Brzezinski’nin de fikrî
katkılarıyla) Afganistan’ı radikal gruplarla
birlikte SSCB’ye karşı kullandığı gibi şimdi

de KGAÖ ve Türkistan’ın güneyini (yani
Rusya ve Çin’in hemen yanı başını)
karıştırarak ilerleyen süreçte Rusya ve Çin’e
karşı kullanma düşüncesinde. Rusya ve Çin
de bunun farkında olduğundan Taliban’la
görüşüyorlar.
Rusya, başlarda Taliban yönetimiyle iş
birliği için acele etse de şu an beklemeye
geçti. Kendi yaptığı anlaşmalar, sınır
devletleriyle olan ilişkiler ve yapmaya devam
ettiği sınır tatbikatları bakımından bir plan
dahilinde hareket ettiği gayet net ve
Afganistan’da
Taliban
yönetimini
desteklemek için acele etmeyecek.
Çin, yeni Taliban yönetiminin arkasında
durmaya hazır olduğunu açıklayan büyük
devletlerden biri ve hatta Afganistan’ın
geleceğini tayin etme niyetinde olduğundan
Afganistan’ı yeniden imar etmeye, buna
karşılık Afganistan’ın da denge anlamında
Türkistan’dan uzak durmasını talep etmeye
yöneldi. Nitekim geçmişte yani 1996’da
Taliban, başkent Kabil’i ele geçirdiği zaman
tarihî Buda heykellerine zarar vermemiş
olsaydı o dönemki hükûmeti de Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve
Pakistan ile birlikte Çin de tanıyacaktı.
Telkin Dergisi Sayı: 14

Pakistan en başından beri bu işin içinde ve
bu nedenle 1980’lerden bu yana istikrarı
yakalayamadı. Geçmişte hem El-Kaide’nin
hem de Taliban’ın kuruluş sürecinde
Pakistan’ın (özellikle istihbarat servisi ISI)
ciddi desteği (Eğit-Donat Projesi vs.)
olduğunu biliyoruz. Pakistan nükleer bir
devlet olması dolayısıyla Hindistan’la
nükleer bir çatışmayı dengelemek için
silahları elinde bulunduruyor. Öte yandan
Pakistan, Hindistan ile çatışmış olan Çin’in
doğal partneri konumunda olmakla birlikte
Çin’in Basra Körfezi’ne inmesi için Bir
Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında kendisine
geçiş hakları ve liman vermiş durumda.
Zaten ABD’nin amacı da başta “Bir Kuşak
Bir Yol Projesi” olmak üzere Çin’in
yükselişine mahal vermemek. O yüzden
Afganistan’ı Taliban’a terk ediyor.
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Bir yandan da Taliban’ın Pakistan odaklı
yapısı dolayısıyla bölgede bir sınır
geçişkenliği mevcut. Pakistan hem burada
oluşan
gücün
Hindistan’a
karşı
kullanılabilme durumuna binaen Taliban’ı
desteklemeye mecbur durumuyla, hem de
Hindistan ve Çin ile ilişkileri yönüyle bu
işten zarar görebilecek potansiyele sahip bir
ülke.

Çünkü bu potansiyeli oluşturan tüm etken ve
ilişkiler, geri tepme ihtimalini bünyesinde
barındırıyor.
Almanya ortada kalan insanların durumu
üzerinde durarak insani bir probleme dikkat
çekerken İngiltere ise, öncelikli olarak kadın
ve kızları kurtarmak üzere Suriye’de
oluşturdukları yapıya benzer şekilde 20 bin
kişilik bir paket açıkladı ancak ‘doğal AngloAmerikan iş birliği’ dolayısıyla istemeyerek
de olsa ABD’yi destekliyor.

TÜRKİYE
Türkiye artık çok önceden öngörülen
problemlerle büyük oranda karşı karşıya
diyebiliriz ve yakın zamanda gerçekleşen
olaylar göz önüne alındığında bu girdabın
bizi en son nereye sürükleyeceğini kestirmek
oldukça zor görünüyor.
Şu an Türkiye’nin önünde başta Afganistan
kaynaklı göç dalgaları ve zorlayıcı
diplomatik meseleler var ancak bir yandan
ormanlarımız yanıyor, sel felaketleriyle
uğraşıyoruz.

Telkin Dergisi Sayı: 14

Diğer yandan Meriç Nehri kenarında bir
vatandaşımız Yunanistan tarafından açılan
bir ateşle hayatını kaybediyor ve gündemde
neredeyse hiç yer bulmuyor. Üstelik bu,
ABD’nin Dedeağaç’a 400 tankı yığmasından
1 hafta sonra gerçekleşiyor.
Son paragrafın ilk kısmından başlarsak,
elbette ki bunlar doğal afet ancak yine de
afetlerin yönetimi oldukça mühim. Biz bu
süreçte Türkiye’nin elindeki imkân ve
kabiliyetleri geliştirmek ve genişletmek bir
kenara,
bu
imkân
ve
kabiliyetleri
kullanmaktan ne kadar aciz olduğunu
gördük. Bu sırada sadece maddî kaybımız
olmadı, onca insanımızı da kaybettik. Kimi
zararlardan da kıl payı sıyrıldık.
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Öte yandan Suriye’de yaşananlar ortada iken
Esad ile barışılmıyor ve Esad ile
barışılmadıkça
PKK/PYD,
Fırat’ın
doğusunda
ordulaşmakla
kalmayıp
devletleşiyor. Üstelik bunu 70 binin üzerinde
silahlı güçle yapıyor. “Yurt içinde şu kadar
PKK’lı kaldı” vs. söylemleri de çok mühim
değil zira 2-3 yıldır doğru düzgün operasyon
yapılmıyor ve biz bin türlü sorunla mücadele
ettiğimiz sırada PYD, 2016 öncesindeki
pozisyona geçme durumuna geliyor.

Bugün geldiğimiz noktada PYD, Cenevre’de
siyasi temsilcilik açtı. Dışişleri Bakanlığı da
İsviçre’nin
Ankara
Büyükelçiliği
Maslahatgüzarını çağırıp açıklama istemiş
miş miş…
Türkiye’deki kriz yönetimine bakıldığında
başarısız bir devlet yönetimiyle karşı karşıya
olduğumuz net bir şekilde ortaya çıkıyor ve
bu başarısızlık, ülkeyi gerçek manada bir
beka sorununa sürüklüyor. Milyonlarca
Suriyeli şu an ülkemizde, yıl sonuna kadar
ise 1 milyona yakın ne idüğü belirsiz Afgan
nüfus bekleniyor.
Sığınmacı sorunu, şu an ülkemiz için siyasi
açıdan en önemli sorundur. Zaten 10 yıldır
Suriye’den ülkemize doluşan milyonlarca
Suriyeli var. 3 milyon 600 bin safsatasını bir
kenara bırakalım. Biz onca Suriyeliyi burada
barındırırken AB’nin verdiği para ise bizim
Suriyelilere yaptığımız 80 milyar dolarlık
harcamanın yanında “devede kulak” kalır.
Üstelik biz, aldığımız o önemsiz paranın
üzerinden propaganda yiyoruz. Yıllardır
milyonlarca Suriyeliye bakmakla yükümlü
olan ve iktisadi açıdan kapana kısılmış bir
ülke olarak bizi daha zor günler bekliyor.

Telkin Dergisi Sayı: 14

Sığınmacı meselesini asıl tırmandıran neden,
2016 yılının Mart ayında AB ile imzalanan
Geri Kabul Anlaşması. Bu anlaşma ile bunca
insan burada kalıyor ve bunun karşılığında
Türkiye, vizelerin kaldırılmasıyla menfaat
sağlayacaktı ancak bunu yerine getirmediler.
Öte yandan Afganistan ile tarihsel süreçte
1921’den başlayan dostluğumuz var ve
Afganistan’ın
her
şeyden
önce
cumhuriyetimizin kuruluşunu ilk tanıyan
ülkelerden
biri
olduğunu
biliyoruz.
1980’lerde
4500
kadar
Afganistan
vatandaşının
SSCB
işgali
sırasında
Türkiye’ye sığındığını biliyoruz fakat
bundan sonrası biraz karışıyor.
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Günümüzde Afganların gelişiyle birlikte
kamuoyunda bir infial oluştu. Afganlar ile
her ne kadar “sözde” aynı inançtan olsak da
coğrafi ve kültürel olarak birbirimizden
oldukça farklı bir yapıdayız. Sözde diyorum
çünkü biz de onlar da büyük oranda
Müslümanız (ki Afganistan’da Müslüman
oranı %98’dir) ancak kutsal kitabında birçok
yerde (Bakara, Nisâ, En’âm, İsrâ, Mâide,
Furkan sûreleri) öldürmeyi yasaklayan bu
dine mensup olduğunu iddia eden Afganistan
gibi bir ülkede kabileler, tarih boyunca

birbirlerine saldırmaktan ve mensupları
birbirlerini öldürmekten geri durmamışlardır.
Yakın coğrafyamızdaki Suriyelilerin dahi
ülkemize entegre olamadığı düşünüldüğünde,
kuzeyinde yaşayan Türkler hariç sosyolojik
açıdan uzaktan yakından bir bağımız
olmayan bir ülke olan Afganistan’dan gelen
insanların ülkemize uyum sağlaması
beklenemez. Nitekim Suriyeliler gibi
Afganlar da Türkiye için artık ciddi bir iç
güvenlik tehdidi haline geldi. Ben bunların
ülkelerine geri gönderilmesi taraftarıyım zira
burada BOP üzerinden stratejik bir göç
mühendisliği söz konusu. Öte yandan,
bunların ABD Konsolosluğu tarafından
yönlendirildiğine ve casus olduklarına dair
iddialar da mevcut. ABD bunu 1990’lı
yıllarda Irak’ın kuzeyinde de yapmıştı.
Ülkemizde bu insanları uzaklaştırmaya
yönelik herhangi bir müdahale olmadığı gibi,
onları burada tutmak isteyen bir hükûmet söz
konusu. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı
Biden arasında Haziran ayında NATO
Zirvesi’nde yapılan görüşmenin ürünü gibi
görünüyor.

Telkin Dergisi Sayı: 14

Üstelik bu görüşmede tam olarak ne
görüşüldüğünü bilmiyoruz. Biden kendisine
sorulduğunda, “Türkiye’nin ABD ile
zıtlaşmış olduğu ve yaptırımlara konu bazı
anlaşmazlıklarımız var. Biz bunları
parantez içinde tutuyoruz. Bu konularda
daha esnek davranmamız karşılığında
Türk Hükûmeti, Kabil Havaalanı’nı
korumakta gönüllü olmayı kabul etti.”
şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamalar
tabii ki Türk basınında yer bulmadı!
Türkiye; Taliban’la, Pakistan ve Polonya’yla
anlaşarak Afganistan’a gitmeyi düşünüyordu
ancak bu anlaşmalar gerçekleşmediğinden
oraya gidemedik. Gitseydik de etrafımızı
Taliban kuşatmış olacaktı (Taliban, Türk
askerini NATO ile birlikte hareket ettiği için
düşman kabul ediyor).
Bence Türkiye, kendi temel sorunlarını
henüz halledememiş bir ülke ve Afganistan'a
kesinlikle girmemeli. Bunun dışında Türkiye,
İngiltere
gibi
kadın
ve
kızların
Afganistan’dan tahliyesi için yardım elini
uzatmalıdır.

14

Diğer yandan, ülke içerisinde mide
bulandırıcı bir ortam mevcut. Bir yandan
öyle bir medya, algı yönetimi ve yöntemiyle
karşı karşıyayız ki bazı kaynaklar tarafından
bizim gibiler “ırkçılık” ile suçlanıyor. Diğer
yandan kendi ufak çıkarı (birkaç bin avro)
için Afganların, Suriyelilerin burada
kalmasını istediğini belirtenler var. Örneğin
biri TV’ye çıkıp “aslında Taliban’ın bir
özgürlük savaşçısı olduğunu” söylüyor.
Gelen tepkiler üzerine de bunu “ülkesinde
emperyalist işgal var ona karşı direniyor”
diyerek temellendiriyor.
Bunlar
birer
sinyaldir.
Bu
gibi
açıklamalardan çıkarmamız gereken sonuç,
hep bahsedilen “beka sorununun” aslında
son 10 yıllık süreçte birileri tarafından
yaratıldığıdır. Türk halkı, tıpkı diğer
sorunlarda olduğu gibi bu sorunla da ister
istemez yüzleşmek zorunda kalacak. O
nedenle, bunların Türkiye’ye kasıtlı olarak
gönderildiği ve Türkiye’nin demografik
yapısının değiştirilerek çağdaş, laik Türk
ulus-devlet yapısı ve kimliğinin zedelenmek
istendiğini bilmek ve bunlara karşı aktif
mücadele vermek gerekiyor.

Telkin Dergisi Sayı: 14

Ankara’da Önder Mahallesinde daha çok
Suriyelilerin ikamet ettiği bölgede bir Türk
genci, Suriyeli bir sığınmacı tarafından
bıçaklanarak öldürüldü, bir diğer gencimiz
ise yaralandı. Olay sonrasında da mahallede
büyük olaylar yaşandı. Elbette ki halk
galeyana gelmemeli, biz de elimizden
geldiğince güvenlik güçlerine yardımcı
olmalıyız ancak bu olay, her zaman yapıldığı
gibi provokasyon denilip geçiştirilebilecek
kadar basit bir mesele değil.
Ayrıca bu işin bu noktaya geleceği yıllardır
Suriyeliler üzerinden söyleniyor ancak işin
özü çok net: BOP, TIKIR TIKIR
İŞLİYOR. Aksini iddia eden ya cahil ya kör
ya da kötü niyetlidir. Öyle ki Türklükle
problemi olduğunu geçmiş açıklamalarından
bildiğim ve eski de olsa “milletvekili”
demekten hicap duyduğum bir şahıs,
ülkedeki sığınmacı sorununu “eski gelenler
son gelenleri kabul edemiyor” olarak
yorumluyor.
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Ana muhalefet partisi genel başkan
yardımcılarından biri ise Türkiye’nin şu an
için en önemli sorunu hakkında temel
kavramlardan bihaber bir vaziyette ve en
azından siyaseten kullanılabilecek bir tabirle
sığınmacıları “mülteci” olarak nitelendiriyor.

İşin üzücü yanı, insanlar ana muhalefet
partisi olarak bu insanlardan medet umuyor.
Al birini vur ötekine…
Afganistan’dan gelen göç ayrıca, Türkiye’nin
Doğu sınırının açık, Batı sınırının ise kapalı
olduğunu gözler önüne serdi. Günde 4-5 bin
Afgan ülkemize giriyor. Biz de “önümüzdeki
yıllar içerisinde” 295 km duvar örecekmişiz.
Öte yandan medyaya yansıyan fotoğraflarda
insanların bir tane merdiven vasıtasıyla bu
duvarları kolaylıkla geçebildikleri görülüyor.
Türkiye artık İran gibi açık kapı politikası
uygulamalıdır ancak bu kimsenin işine
gelmiyor. Suriyeliler oradan göç edecek ki
Suriye’nin demografik yapısı değişsin ve o
bölge PYD/PKK’ya kalsın. Afganlar oradan
göç edecek ki Taliban’la ABD anlaşarak geri
çekilsin ve geri çekilirken kendi ajanlarını
buralara getirsin. Mesele gayet net.
Birileri yine TV’de “öyle devletiz, böyle
devletiz” diyerek gaz verecek ancak hiçbir
alakası yok. Türkiye, ABD’nin dahi kaçtığı
Afganistan’da büyük bir oyun kurma
potansiyel ve gücüne sahip değil, ABD’nin
yerine bazı roller üstlenmesi de mümkün
değil.
Telkin Dergisi Sayı: 14

Türkiye, yıllardır NATO müttefikleriyle
birlikte hareket ediyor ve bu süreçte
Afganistan’ın gerçekten bir devlet olabilmesi
için elinden geleni yaptı. Son 6 yıldır da
havaalanını işleten yapı içerisinde askerlerini
bulundurmakla birlikte imar işlerinde
görevlendirilen mühendisleri de vardı yani
Türkiye’nin
hem
Batı’nın
yapmak
istediklerini olumlu anlamda ele alarak, hem
de Afganistan’la olan tarihi dostluğu da ele
alarak elinden geleni yaptığını söyleyebiliriz.
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Türkiye’de
yetkili
makamların
açıklamalarından anladığımız kadarıyla
bölgede başta yanlış bir adım atılacaktı ancak
Taliban’ın başarısıyla bu yanlış adım
engellenmiş oldu. Bundan sonra Türkiye,
özellikle
Afganistan’ın
iç
işlerine
müdahalenin söz konusu olduğu herhangi bir
faaliyete katılmaktan kaçınmalıdır. Öte
yandan, yukarıda da bahsettiğim üzere
1921’e kadar giden dostluğumuza binaen
Afganistan
ile
ilişkilerimiz
yeniden
değerlendirilebilir ancak bu, Türkiye’nin
Taliban gibi resmiyete kavuşmamış bir
yapıyı tanıyıp onunla görüşmeye bu kadar
istekli görünmesi anlamına gelmiyor. Ayrıca
Türkiye
şu
an
erken
olduğunu
değerlendirdiğimiz aşamada Taliban’la görü-

şecekse de bunu açıklamamalıdır zira bu
görüşmeler, sonucu öngörülemez bir eyleme
karşılık geliyor. Öte yandan Türkiye’nin
Taliban üzerinde bir etkisi olmadığı gibi
Taliban’ın da bizi Afganistan’da istememesi
dolayısıyla Türkiye ile Taliban iş birliği,
Türkiye için mümkün ve uygun değildir.
Türkiye’nin şu an ne Çin, ne Rusya ne de
başka bir ülkenin politikalarını örnek
almayarak Afganistan’a karşı özgün bir
davranış tarzı geliştirmesi gerekiyor zira bu
ülkeler bizden çok farklı konumdalar ve her
birinin başka hesapları olabilir. Örneğin
ABD, Afganistan’ın sahip olduğu bakır ve
lityum anlamında çok büyük yer altı
kaynaklarını uzun süredir işletiyor. Ayrıca
lityumun önemi dolayısıyla bu kaynakların
peşinde koşan tek ülke de ABD değil ancak
bu emperyal devletlerin arasında Türkiye
yoktur ve Türkiye’nin Mîsâk-ı Millî sınırları
haricinde bir hedefi OLMAMALIDIR.
“Taktik olmadan strateji, zafere giden en
yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik,
yenilgi öncesi yapılan gürültüdür.”

Sun Tzu
Telkin Dergisi Sayı: 14

Türk Schindlerler'i
Doğukan BAĞÇECİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Türk Hariciyesi dünya tarihinin birçok safhasında çok önemli misyonlar edinmiştir. İnsanlık
için görev tanımlarının dışına çıkmayı göze almış diplomatlarla dolu olan Türk hariciyesinin
taşıdığı en büyük şeref madalyalarından birisi belki de dönemin diplomatlarının Nazi
Almanyası’nın toplama kamplarına göndermek istediği Yahudilerin bir kısmını çeşitli yollarla
kurtarmasıdır.
Steven Spielberg'in "Schindler’s List (Schindler’in Listesi)" isimli yapımının başkahramanı
Oskar Schindler, gerçekte de yaşamış Nazi Partisi’ne bağlı bir fabrikatördü. Hitler’in İkinci
Dünya Savaşı’nı başlatan Polonya Seferi'nin ardından Schindler, gettolara gönderilecek olan
Yahudi işletmecilerden aldığı parayla Kraków'da bir emaye fabrikası satın aldı ve yaklaşık
1100 Yahudi’yi bu fabrikada istihdam etti. Abwehr (Nazi Almanyası İstihbarat Servisi) ile olan
bağlantılarının getirdiği avantajlar nedeniyle Schindler, Yahudi işçilerin fabrikasında çalışmaya
devam etmesini ve böylece Nazi toplama kamplarına gönderilmemesini sağladı. Ölümünün
ardından vasiyeti üzerine cenazesi İsrail’e götürüldü ve buraya defnedildi.
İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust (Büyük Soykırım) döneminde tıpkı Schindler gibi birçok
insan Yahudilerin bir kısmını inisiyatif alarak öldürülmekten kurtarmıştır. Behiç Erkin,
Selahattin Ülkümen, Namık Kemal Yolga ve Necdet Kent işte bu isimlerden bazılarıdır. Bu
yazımda bahsi geçen isimlerin hayatlarını ve kahramanlık hikâyelerini işleyeceğim.
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Telkin Dergisi Sayı: 14

Oskar Schindler

Behiç ERKİN
1876 senesinde İstanbul’da doğan Behiç
Erkin, Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği
üstün yararlılıklardan ötürü Mustafa Kemal
Atatürk ile birlikte I. Dereceden Demir Haç
Madalyası ile onurlandırılan bir komutandır.
Kurtuluş Savaşı’nın lojistiğinden sorumlu
komutanı,
İstiklal
Madalyası
sahibi,
TCDD’nin
kurucusu,
“Demiryollarının
Babası”dır.

1939 senesinde Avrupa’nın içerisinde
bulunduğu durumu gören İsmet İnönü
Erkin’e,
Almanya
veya
Fransa’da
büyükelçilik teklifini sundu ve Erkin hayatı
boyunca verdiği kararlardan en etkililerinden
birisini Fransa büyükelçiliği görevini kabul
ederek verdi.
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Paris büyükelçiliği sırasında yaklaşık 20.000
Yahudi’ye Türk pasaportu verdi ve onları
toplama kampına götürülmekten kurtardı. Bu
kahramanlığı yaparken I. Derece Demir Haç
Madalyasının gücünü kullanmış ve Alman
yetkilileri ikna etmiştir. Fransa eski
Başbakanı, Yahudi asıllı Leon Blum’un
oğlunu ve arkadaşlarını yine ikna kuvveti ve
baskılanamaz cesareti ile kurtarmıştır.
Milyonlarca Yahudi toplama kamplarına
doğru bilmedikleri bir istikamette raylar
üzerinde trenlerle Auschwitz'e doğru yol
alırken Behiç Erkin üzerlerine ay-yıldız
astırdığı, "Büyükelçinin vagonları" diye
anılan trenlere bindirdiği 20.000'e yakın
Yahudi'yi aynı rayların ters istikametinde,
hem de Almanya toprakları üzerinden
Türkiye'ye göndermeyi başarmıştı.
Behiç Erkin, 11 Kasım 1961 tarihinde
İstanbul’da hayata gözlerini yummuş ve
vasiyeti
üzerine
Eskişehir
Enveriye
istasyonundaki üçgende defnedilmiştir.
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Necdet KENT

1911 senesinde dünyaya gelen Kent,
ortaöğrenimini
Galatasaray
Lisesinde
bitirmesinin ardından New York Üniversitesi
Kamu Hukuku bölümünden mezun olarak
1937 senesinde Dışişleri Bakanlığında işe
başladı. 1941 yılında Marsilya’ya Muavin
Konsolos olarak atandı ve buradaki
Musevilere Türk pasaportu vererek bir
kısmını toplama kamplarına götürülmekten
kurtardı.
Kendi ağzından anlattığı bir hikâye ise Türk
hariciyecilerin
insanlık
hakkındaki
hassasiyetini gösterir cinsten: “O akşama
dair hatıralarımdan silinmeyecek olan tek
anı, vagonlardan birinin üzerinde gördüğüm
'Bu vagona 20 baş hayvan ve 500 kilo ot
konulabilir' şeklindeki yazıydı." Kent'in kısa
sürede fark edeceği gibi bu vagonların içinde
tıka basa sıkıştırılmış 80 kişi vardı.
İstasyondaki Gestapo kumandanı, Kent'in
orada bulunuşundan haberdar olunca
kendisine yaklaştı ve hemen ayrılmasını
istedi. Ancak Kent, nezaketini zorlayarak, bu
insanların Türk vatandaşı olduklarını ve
ortada hemen düzeltilmesi gereken bir hata
bulunduğunu söyledi. Gestapo kumandanı,
kendisinin sadece emirleri yerine getirdiği ve
vagonlardaki bu insanların Türk değil,
sıradan Museviler oldukları şeklinde yanıt
verdi.
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Kent, daha sonraki hatıralarında şunları
söylemişti: "Tehditlerimin sonuçsuz kaldığını
gördüğüm zaman birdenbire yardımcıma
döndüm ve 'Hadi gidiyoruz, biz de bu trene
biniyoruz' dedim. Beni durdurmaya çalışan
askeri bir kenara iterek vagonlardan birine
bindim. Böylece yalvarma sırası Gestapo
subayına gelmişti. Hiçbir uyarıya yanıt
vermedim ve tren de hareket etmeye
başladı." Tren bir sonraki istasyonda durdu
ve Alman subayları trene binerek,
Marsilya'da trenden ayrılmasına izin
verilmediği için kendisinden özür dilediler.
Dışarıda kendisini ofise geri götürmek üzere
bekleyen bir Mercedes vardı. Ancak Kent
yerinden kımıldamadı. Anılarında bu olaydan
şöyle bahsetmişti: "Musevi oldukları için
80'den fazla Türk vatandaşının bu hayvan
vagonlarına yüklendiklerini ve benim de,
böylesi bir davranışı reddeden bir hükümetin
temsilcisi olduğumu açıkladım." Onun bu
taviz vermeyen tutumuyla şaşkına dönen
Almanlar herkesi trenden indirdiler ve bu
drama bir son verdiler. Kent, daha sonra
şöyle demişti: "Kurtardığımız insanların
boynumuza ve ellerimize sarılmalarını,
gözlerindeki minnettarlığı ve sabaha karşı
yatağa giderken duyduğum iç rahatlığını
unutamam."

Savaştan sonra New York Başkonsolosluğu;
Bangkok, Yeni Delhi, Stockholm ve Varşova
Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Kent,
Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırıldı.
20 Eylül 2002 tarihinde hayatını kaybetti.
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Namık Kemal YOLGA

1914 senesinde Elazığ’da dünyaya gelen, 1940
senesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Paris
Başkonsolosluğunda muavin konsolos olan
Namık Kemal Yolga, tıpkı diğer kahraman
diplomatlarımız gibi birçok Yahudi’ye Türk
pasaportu vererek onların hayatta kalmalarını
sağlamıştır. Pasaport verilmesini sağladığı
Yahudilerden tutuklanmış olanları Almanların
elinden kurtarıp kendi şahsi aracıyla güvenli
bir eve götürüp saklayan Yolga, bu
kahramanca eylemleri sonucunda İsrail devleti
ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
tarafından verilen ödüller ile onurlandırılmıştır.

Selahattin ÜLKÜMEN
14 Ocak 1914 senesinde Antakya’da dünyaya
gelen Ülkümen, 1936 senesinde Dışişleri
Bakanlığında göreve başladı. 1943 senesinde
Alman işgali altında olan Rodos’a başkonsolos
olarak atandı. Almanların toplama kamplarına,
ölüme göndermek maksadıyla topladığı
yaklaşık 1700 Musevi’den 50’ye yakınının
hayatını kurtarabildi.
Gestapo’nun (Alman Gizli Polis Teşkilatı) adalardaki Yahudileri toplama kararının üzerine
Ülkümen karargâha gitti ve General Kleemann’a Türkiye’nin savaşta tarafsız olduğunu hatırlattı.
Sadece Türk Yahudilerinin ve eşlerinin serbest bırakılmalarını istedi. Bu isteği kabul etmeyen
Kleemann, Nazi kanunlarına göre “Yahudi Yahudidir ve hepsinin toplama kampına gitmesi
gerekmektedir.” cevabını verdi. Ülkümen ise cevap olarak; “Türk kanunlarına göre ise bütün
vatandaşlar eşittir. Biz vatandaşları dinî farklılıklarına göre ayırmıyoruz” dedi. Ülkümen ayrıca
Yahudilerin bırakılmaması durumunda Türk hükümetine durumu bildireceğini ve bunun da
uluslararası bir kriz doğuracağını belirtti ve böylece Kleemann bırakılmalarını kabul etti.
Ülkümen’in bu tutumu adadaki Nazileri rahatsız etti. Türkiye 23 Şubat 1945 senesinde Nazi
Almanyası’na savaş ilan edince Nazilerin ilk işi Rodos’taki Türk Başkonsolosluğunu vurmak oldu.
Başkonsolos Ülkümen’in hamile eşi Mihrinnisa Hanım ve iki görevli hayatını kaybetti. Mihrinnisa
Hanım ölmeden evvel tıpkı babası Selahattin Ülkümen gibi diplomat olacak olan Mehmet Ufuk
isimli çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.
Nazi Almanyası’nın teslim olmasının ardından yurda dönebilen Ülkümen, Dışişlerinde çalışmaya
devam etti ve uluslararası kuruluşlarda görev aldı. 1989 senesinde İsrail tarafından “Uluslararası
Dürüstler” unvanına layık görüldü. Bu ödülü alan ilk Müslüman olan Ülkümen, 7 Haziran 2003
tarihinde hayata gözlerini yumdu.
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Tarihi, kahramanlık ve fedakârlıklarla dolu olan Türk hariciyesinin eskisi gibi işlevini yerine
getirebilmesi, sahada dökülen kanın mürekkeple silinmesine mâni olması; ASALA ve farklı pek
çok terör örgütü tarafından katledilen diplomatlarımızın, Dışişleri çalışanlarımızın ve
büyükelçilerimizin unutulmaması dileğiyle.
Telkin Dergisi Sayı: 14

"Vatan Şairi" Namık Kemal'i
Anlamak
Atilla ALTINÖZ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Mülkiye

“Vatan Şairi” ve “Hürriyet Şairi” olarak
anılan Namık Kemal 1840 yılında
Tekirdağ’da doğmuş ve 1848 yılında bugün
Yunanistan sınırları içerisinde kalan Sakız
Adası’nda hayata gözlerini yummuştur.
Namık Kemal Osmanlı’nın son ve
Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki Türk
milliyetçiliğine ilham kaynağı olmuştur.
1865 yılında kurulan Genç Osmanlı (Yeni
Osmanlılar) hareketine üye olan Namık
Kemal; yazarlık, şairlik, devlet adamlığı ve
gazetecilik yapmıştır.
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Edebiyatımıza yeni bir soluk kazandıran
Namık Kemal edebî alanda birçok ilke imza
atmıştır. Sanatı toplumu eğitmek için çok
önemli bir araç olarak gören Namık Kemal
biçim bakımından eski, konu bakımından
yeni eserler kaleme almıştır.

Bugünün çerçevesinden baktığımızda Namık
Kemal’in dilini anlamak pek kolay
gözükmese de yaşadığı dönem bakımından
oldukça sade bir dil kullanmıştır. Fransız
edebiyatından etkilenen Namık Kemal
romantizm akımının da etkisi altında
kalmıştır. Eserlerinde “yurt, ulus, özgürlük”
gibi konuları işleyen Namık Kemal “hak,
vatan, millet, özgürlük” gibi kavramları da
sık sık kullanarak halkı bilinçlendirmeyi
hedeflemiştir. Sözün özü Namık Kemal Türk
edebiyatında çok önemli bir dönüm noktası
olmakla beraber ulu önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü de yazdıklarıyla etkilemiş
bir isimdir. Namık Kemal’in hayatı hakkında
daha detaylı bilgilere internet üzerinden
ulaşabileceğiniz için ben bu konudan daha
fazla bahsetmeyeceğim.
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Bazı Beyitler Üzerinden Namık Kemal
Kanımca şair ve yazarları anlamanın en iyi
yolu yapıtlarını detaylıca analiz etmektir.
Bundan ötürü Namık Kemal’i hem kendim
anlayabilmek içim hem de sizlere en doğru
şekilde anlatabilmek için bazı beyitlerini
analiz edeceğim.
“Bize gayret yakışır merhamet Allah'ındır;
Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır;”
Namık Kemal bu beyitlerde millet
içerisindeki umutsuz kimselere sitem
etmekle beraber halkı mücadeleye davet
etmiştir. Bu mücadele hem devletin
içerisindeki düşmanlara hem de dışardan
devleti bölmek ve yıkmak isteyenlere
karşıdır. İlk mısranın sonundaki “merhamet
Allah’ındır” sözleri ise İslam inancındaki
tevekkül anlayışına işaret etmektedir. İlk
izlenimlerimden yola çıkarak Namık
Kemal’in halkı harekete geçmeye davet
ettiğini anlıyorum. Bu hareketin sonucu
belirsiz olsa dahi milletin bölünmeye karşı
bir varlık göstermesi gerektiğini Namık
Kemal “Bize gayret yakışır” şeklinde dile
getirmiştir.
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Beyitin sonunda geleceğin belirlenmesinde
insanların mevki makamlarının önemsiz
olduğunu anlatmaya çalışmıştır Namık
Kemal. Belki de bu yüzden insanoğlunun
elinden yalnızca çabalamak gelmektedir.
Beyiti tümüyle ele aldığımızda Namık
Kemal’in İslam inanç esaslarına bağlı
kalarak
çabalamayı
vurguladığını
söyleyebilirim.
“Cennet kapusu can veren ihvâna açılsın
Dünyada ne bulduk ki ölümden de kaçılsın”
Namık Kemal “Vatan Şarkısı” isimli
eserinin bu beyitinde Türk milletinin
korkusuzluğundan bahsetmekle beraber
dönemin
Osmanlısında
yaşamanın
zorluklarına da işaret etmiştir. Dostlar
anlamına gelen “ihvân” kelimesini ise
şehitlere ithafen kullanan Namık Kemal
“Dünyada ne bulduk ki” sözleriyle hem
kendi hayatındaki sürgünlere ve zorluklara
sitem etmiş hem de devletin içerisinde
bulunduğu durumun halka yansımasına da
değinmiştir.
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“Gavgâda şehadetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can verir nâm alırız biz”

“Ecdâdımızın heybeti ma’rûf-ı cihândır
Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır”

Şair bu beyitinde halkı harekete geçirmekten
ve mevcut ahvali açıklamaktan ziyade Türk
milletini ve Osmanlı için mücadele eden tüm
halklarının savaş durumundaki sosyolojik
tahlillerini yapmaya çalışmıştır. Savaşlarda
can vermeyi tasa ve kederden daha çok
Hakk’a kavuşma ve şehit olmak olarak
niteleyen Namık Kemal bu durumu “murada
ermek” manasına gelen “kâm almak”
sözleriyle ifade etmiştir. Beyitin devamında
Osmanlı askerlerine ölümün ürpertici
görünmesinden daha çok bir gurur kaynağı
hatta mertebelerin en yükseği olarak
göründüğü anlatılmıştır. Namık Kemal bana
göre bu çarpıcı beyitiyle şehadetin Tanrı
tarafından erlere sunulan ölümsüzlük meyi
olduğunu aktarmaya çalışmıştır.

Namık Kemal birçok kişi tarafından
duyulmuş bu ihtişamlı beyitiyle Türk
milletinin mazide başarmış olduğu büyük
işlerden dem vurmuş ve bunun yanı sıra
geçmişten beri süregelen bu övünç kaynağı
tarihin
herkes
tarafından
bilindiğini
anlatmıştır. Namık Kemal Türk milletine ve
özellikle gençlere ise bu şanlı tarihi
hatırlatarak geçmişteki büyük işlerin yeniden
başarılabileceğini
millete
aşılamaya
çalışmıştır. Kanımca bu meşhur beyit Orhun
Abideleri’nde geçen “Ey Türk kavmi
kendine dön!” sözü kadar kıymetli ve bir o
kadar milli bilinci uyandıran sözlerdendir.

“Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün;
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün?”
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Namık Kemal dendiği vakit akla gelen bir diğer kavram da “Hürriyet” olmalıdır. Hayatı
sürgünlerde geçmiş bir kişinin kendi özgürlüğünden ziyade milletinin özgürlüğünü daima ön
planda tutması ise gerçekten büyük bir erdemlilik göstergesidir. Namık Kemal bu beyitinde
kendisini sürekli kafeslerde yaşayan bir bülbüle benzetmiş ve bana göre yazıp çizdiklerini de
bülbülün hoş sadâsı ile ilişkilendirmiştir.
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Ardından ise dünya içerisinde sürekli bir
kargaşa
durumu
olmasını
insanların
durmaksızın zorluklara mücadele edişini de
kendisine indirgeyerek üzüntü ve keder dolu
yaşam için bu kadar çabalamanın nafile
olduğunu söylemek istemiştir. Sürekli yaşam
ile savaşmayı, asla pes etmemeyi bizlere
nasihat eden Namık Kemal’in bile hayatının
belirli
dönemlerinde
bıktığını
veya
bıktırıldığını söylemek mümkündür.
İncelediğimiz ilk beş beyitin genel anlamda
toplumsal konularda yazılmış şiirlerden alıntı
olması siz okuyucuları yanıltmasın. Birçok
kişinin görmezden gelmesine veya haberdar
olmamasına rağmen “Vatan Şairi” Namık
Kemal’in bazı aşk şiirleri de vardır. Sizlere
de bunu tarif edebilmek adına Namık
Kemal’in “Yoktur” isimli şiirini açıklamaya
çalışacağım.
“Yoktur”
Gül ruhluların misali yoktur.
Hurşidin o rengi âli yoktur.
Ağyar ile ülfet etmek ister
Ben ölmeden ihtimali yoktur.
Cevretme değil fedayı aşka,
Öldürse dahi vebali yoktur.
Allah'adır istinadım ancak
Nevi beşerin kemali yoktur.

Namık Kemal, “Yoktur” şiirinin ilk beyitinde
sevgiliyi gül ruhlu olarak nitelemiş, dünyada
benzersiz olduklarını hatta ve hatta güneşin
bile o sevgililerin yanında yüce rengine sahip
olamadığını özenle seçilmiş ve muhteşem bir
uyuma sahip olan sözlerle bizlere aktarmıştır.
İkinci beyitte ise bu güzel sevgilinin bir o
kadar da cilveli ve çapkın olduğunu,
yabancılarla dahi gönül eyleme meyilinde
olduğunu anlatmıştır. Ancak o dönemki her
şair gibi Namık Kemal de şair kıskançlığına
sahip olduğu için bunun ancak kendisinin
ölümünden sonra gerçekleşebilecek bir olay
olduğunu oldukça sade ama akıcı bir biçimde
anlatmıştır. Bana göre en vurucu olan üçüncü
beyitte ise aşkın kutsallığından bahseden
Namık Kemal aşk uğruna eziyet çekmenin
bile sevgili için yapılabilecek bir eylem
olmasının yanında aşk uğruna ölmenin bile
sevgiliye vebal doğurmadığını anlatmıştır.
Aşkı uğruna can verilebilecek bir mecra
olarak gören Namık Kemal şiirin sonunda ise
ancak Allah’a güvendiğini insanlığın
tamamına ise itimat etmediğini, insanların
güvenilebilecek düzeyde olgun olmadıklarını
anlatmıştır.
Edebiyatımızın yüce bir çınarı olan Namık
Kemal’i sizlere az da olsa tanıtabildiysem ve
bir nebze onu anlamanıza yardımcı
olabildiysem ne mutlu bana. Yazıma son
verirken “Vatan Şairi” Namık Kemal’e
teşekkürü bir borç bilirim. Saygı ve
rahmetle…

Kısa ama oldukça etkili olan bu şiir ilk
okuyuşta sizi içine çekemese de bazı
kelimeleri araştırıp şiiri birkaç defa tekrar
ederseniz
şiirin
derinliklerine
inebiliyorsunuz.
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mustafa nâmık çankı ve
büyük felsefe lûgatı
Berk(can) UÇMA
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
(BU YAZIDA BÜYÜK-KÜÇÜK HARF KURALINA KASITLI OLARAK UYULMAMIŞTIR.)

çankı’nın hülâseten hayat hikâyesi
rahmetli çankı yanya’nın (arnavutluk) ergiri
kasabasında doğmuştur. babası sâlih sırrı
efendi, nüvvâb mektebi’ni bitirdikten sonra
aydın’da ve bodrum, haymana, bolvadin,
edremit, sâlihli, eşme, kürdür kazâlarında
kadı vekilliği etmiştir. mustafa namık
tedrisine ergiri’de başladı, izmir ve vefâ
(ıstanbul) idâdîlerinin ardından girdiği
ıstanbul dârülfünun hukuk fakültesi’nden
1909’da me’zun oldu. silvan, lapseki, midyat
ve ürgüp kazâlarında kaymakamlık etti.
1913’te ürgüp kaymakamı iken hakkında
edilen bir intizam tahkîkâtı netîcesinde
vazîfesine son verildi. 1923’te maarif
vekâleti umûmî müfettişi olarak me'murluğa
geri döndü. ıstanbul’da çeşitli mekteplerde
felsefe ve fransızca muallimliği etti. 1948’de
tekāüde sevkedildi. 11 Mart 1965’te
ıstanbul’da göçünü topladı ve karacaahmet
mezarlığı’na defnedildi.
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türkiye’deki
yakın
devir
felsefe
çalışmalarında mühim bir mevkii bulunan
mustafa nâmık çankı cümle hayâtını ilmî
çalışmalara hasretmiş, neşir hayatına yirmili
yaşlarında ağabeyi ahmed cevdet (sâlih) ile
berâber çıkardıkları babası sâlih sırrı
efendi’nin imtiyaz sâhibi olduğu âşiyan
mecmuasında başlamıştır. türkçe’de felsefe
ıstılahlarının tekâmülü ve iskânında hisse
te’min eden eserler yazmıştır. hemen her
kitabının sonuna bir lugatçe kısmı ilâve
etmesi ve isti’mâl eylediği felsefe
ıstılahlarını îzâh etmesi onu devrinin diğer
müelliflerinden
tefrik
eden
başlıca
husûsiyetlerindendir. 1932’deki I. türk dili
kurultayı’nın ardındaki lisanda sâdeleşme
çalışmalarında felsefe ıstılahlarına çankı
dikkatleri celbetmiş, sonraki türk dili
kurultaylarına da felsefeci hüviyyetiyle
iştirâk etmiştir.
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kemal devri eseri olan büyük felsefe lûgatı
lisâna, lûgatçılığa ve husûsâ felsefeye verdiği
ehemmiyetin ve bu sahalardaki terâkümün
bir mahsulüdür. sâde lisandan taraf olan
çankı’nın felsefe dilinin türkçeleştirilmesine
tenkîdî hisseleri olmuştur.
işbu felsefe lûgatı da hâzır hâlde kaleme
aldığım takdim makâlesinin esas mevzûudur.

büyük felsefe lûgatı’na dâir bâzı
mülâhazalar
işbu eserin telifine 1942 senesinde şürû
eylenmiş, ve eser nihâî şeklini ve tab’ını
1958 senesinde bulmuştur. eserde felsefî
ıstılâhlar fransızca esas olmak üzre bütün
garbî
lisanlardan
misaller
verilerek
gösterilmiş, ve sonra arapça ve türkçedeki
mukâbilleri verilmiştir. bu mukâbiller
verilmekle kalmamış, bâzı bâzı mukâbillerin
hatâlı olup belki falanca kelimeye münâsip
düşebileceği beyân edilmiştir.
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arapça ve türkçedeki mukâbilleri verilirken
cümle içinde nasıl isti’mâl edildiğini izhâr
gâyesiyle de türk ve/veyâ müselman
feylesofların eserlerinden bölükleri, hattâ
babanzâde gibi türk feylesoflarının da bâzı
maddeler
hakkındaki
mülâhazalarını
nakletmiştir. eseri kıymetli kılan husus,
hakîkaten ilim haysiyetini hâiz bir adamın,
eseri incelikle ve titizlikle meydana
getirmesidir. binaenaleyh felsefe dilinin
sâdeleşmesi ve bir türk felsefe dilinin
şekillenmesi için tdk’nin te’sis ettiği heyetin
verdiği mukâbilleri tenkîd edip bizzat
bulduğu mukâbilleri teklif etmiştir. bu
bahisde meâlen dedikleri şudur: tdk, hadden
ziyâde ıstılâha bir mukâbil bulmadığı gibi,
maalesef ki o günden bugüne dek verdiği
misallerin ekseriyetini hatâlı vermiştir. ma’nâ
itibariyle noksan veyâ tamâmen alâkasız,
hem de iddia ettikleri gibi tarama dergisinde
veyâ kaşgarî’nin lûgatında bulunamayan
kelimeler teklif edilmiş, yâhut hiç üstüne
düşünmeden/düşülmeden
olduğu
gibi
fransızca mukâbiller iktibâs edilmiştir.
mâmâfih türkçe mukâbil bulunurken
türkçede olmayan ve fransız dilinde latince
üzerinden mevcut lâhikalar kullanılmıştır. bu
lâhikalar hepinizin de bildiği -sel, -el ve -l
lâhikalarıdır.
bu hususta nâmık çankı’nın actuel
maddesinde beyân ettiklerini buyrun bir de
siz okuyup değerlendirin:
“ 'actuel' maddesi
türkçede: “-li, lü” mâlikiyyet ve mensubiyyet
ifâde eder. [kâmusıtürkî]. — etik kelimesine
böylece “-li” lâhikası eklersek, o hâlde etikli
diyebiliriz. — kezâlik isimlere eklenip
mensup, mahsûs, lâyık ma’nâsile sıfatlar
kuran “-lek, -lık” [kâmusıtürkî] ekleri vardır.
bu hâlde etiklik olur.
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—dil kurumunun verdiği edim kelimesinde,
etkide olduğu gibi, başkaca “müessir olmak”
delâleti bulunmadığından daha isâbetlidir.
ancak kendisi yanlıştır. [bkz. acte]. bu da
onun dalı olduğundan aynı hükme bağlanır.
bundan başka “-al, -el, -il, -ol” ekleri nisbet
ifâde etmez. meselâ kural isim, çatal sıfattır.
tükel isim, güzel sıfattır. tırıl isim, yeşil
sıfattır. oğull isim, mayol sıfattır. tükül ve
çükül de böyledir. [bkz. türk dilinde ekler ve
kökler üzerine bir deneme].— dilde
örneklerini verdiğimiz eklerin varlığı ile,
kendilerinin bir esâsa dayandığı görülemiyen
nispet ifâde etmelerini karıştırırız. Bu gibi
eklere şimdiye dek görmediği işleri
göstermek isteriz. Bunlar latince bozması
olarak fransızcada ortaya çıkan “-el” ve “-al”
ekine benzer. meselâ burada gördüğümüz
fransızca “actuel”de hâl ve keyfiyet başka
türlü değildir.
kâmusıtürkî’ye alınan “-li, -lü, -lek, -lık”
ekleri gerçi nisbet ifâde ederlerse de aynı
zamanda mâlikiyyet ve liyâkati de
gösterirler. bunun için zihne ilimde ve
felsefede istenilen sarâhati veremezler.
bilâkis kendisini ibhâma götürürler. ancak
anadolu’da eski aydın ve hüdâvendigâr
vilâyetleri hudûdu dâhilinde kullanılan -gıl
ve -kil ekleri böyle yanlış bir netîceye
ulaştırmaksızın maksadı daha açık ifâde
ederler. ahmetgiller, ayşegiller denildiği
vakit ahmet ve ayşe’ye mensup olanlar
kasdolunur. nasıl ki mâruf edip halit ziyâ
bey, izmir’deki âile ismini, “uşaklıgil”i
muhâfaza etmiştir. kezâlik dil kurumu türkçe
cep
kılavuzu’nda
da
abanozgiller,
akçakocagiller derken türkçenin yaşayan öz
kelime yapısına uygun olarak nisbet eki
kullanılmıştır. halkın dilinde bu kadar tabiî
ve sâde bir lâhika varken bir başkasına
başvurmak ve bunlara kendisinin vermediği
bir mânâyı vermek, işin içinde latinceden ve
bundan çıkan lehçelerde mevcûd bir son eke
benzeyişle alâka göstermek doğru değildir.
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kelimeye, fransız halk dilinde verilen
ma’nâya gelince buna da “hâlî” denilmiştir.
İlâhiyâtta, arziyâtta, yukarıda görüldüğü
üzre, başkaca felsefe kollarında da
kullanıldığı için buna da bir karşılık koymak
zorundayız. felsefe ve gramer terimleri’nde
bunu ifâde edecek bir karşılık konulmamıştır.
felsefede kabûl edilen edimsel ile bunun pek
alâkası yoktur. buna uyan hâl kelimesini
görmüştük. bu kelime “el’an” içinde
bulunulan vakt’e ıtlâk olunur. — şimdi.
türkçede zamânı hâle delâlet eder. (...)
imdi veyâ imti. uygurcada, çağatay
lehçesinde, âzerbaycan lehçesinde ve
anadolu türkçelerinde kezâlik hâl ifâde eder.
fakat sonuncusunda pes, binâenaleyh,
gelelim ki, o hâlde [türk lugatı: türk dillerinin
iştikâkî ve edebî lûgatları] ma’nâları da
vardır. bunların hepsi de hâl ile alâkalı
olmakla berâber aralarında ince farklar
görülür. bunun için düşünceyi karıştırırlar. —
ilk kelimeden gelmek üzere halkın dilinde de
bir şimdik vardır. Burada ilk kökü sıfat ifâde
eder. çekik kaş, silik para gibi. Bunu da hâlin
sıfatı olarak kabûl edebiliriz. şimdiki hâl
yerinde, hâle nisbetle olan mânâsını
kendisine verebiliriz.
—millî eğitim bakanlığının, eğitimde terim
birliğinin te’mini için teşkil ettiği komisyon
tarafından 1952’de neşredilen orta öğretim
felsefe terimleri’nde’ de türkçe imlâ ile
fransızcasıyla aktif, faal, etkin denilmek
sûretiyle teslise gitmiş, içinde bulunduğu
anlaşılan üç zümrenin de gönlünü hoş
etmiştir.”
burada
rahmetli
çankı’nın
dikkati
celbeylediği mühim hususlar şunlardır;
evvelâ latinceden bozma dillerde bulunan sel, -el, -l lâhikaları kat’îyen türkçe değildir,
bilâkis -gil, -kil lâhikaları türkçedir, ve
halkçılık etmekle iftihâr edenlerin eteğine
yapıştığı işbu üç fransızca lâhikanın aksine
halk lisânında mevcuttur.
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velev ki bu üç lâhika türkçe olsun, çankı’nın
hemen her maddede belirttiği gibi bu
lâhikalar doğru düzgün dahi kullanılmamış,
yâni isimden sıfat yapması îcâp ederken
fiilere dahi bu lâhikalar ilâve olunmakla güyâ
felsefe dili türkçeleştirilmiştir. bir diğer
husus da actuel maddesinin sonunda
çankı’nın ettiği ifâdenin ağlatan ve güldüren
hâli: “... türkçe imlâ ile fransızcasıyla aktif,
faal, etkin denilmek sûretiyle teslise gitmiş,
içinde bulunduğu anlaşılan üç zümrenin de
gönlünü hoş etmiştir.”. bu ifâdesi; biz türkler
için ne kadar mühim ve kıymetli olduğu
a’şikâr bir mevzûuda tam aksine ciddiyetsiz
ve kıyıcı muâmele edildiğini apaçıkça gözler
önüne sermiştir.
ayrıca belirtmeliyim ki nâmık çankı sıkı bir
türkçüdür, ve tdk’nin aksine tamâmen
türk’ün insana yakışır yükselmesi için
cehdetmiştir.
türkçede düşünmek, türk-çe düşünmek, yâni
insanca düşünmek için lisânımızın ifâde ve
târif kābiliyetinin zengin olması îcâp eder.
bununla birlikte dilde birlik gereği belli bir
yönden gidilmelidir. yâni meselâ ıstılâh
tercihi bahsinde rahmetli peyâmi safâ’nın
tıpkı çankı gibi ifâde ettiği üç zümre
mevcuttur: garpçılar, şarkçılar ve öztürkçeciler. ilk zümre ıstılahların doğrudan
garp’tan ikinci zümre doğrudan şark’tan ve
üçüncü zümre doğrudan türk’ten alınması
gerektiğini öne sürmüştür. peyâmi safâ biz
türklerin garp medeniyetine dâhil olmak
yolunda emin adımlarla yürüdüğümüzü, hattâ
kendi tâbiriyle “garp’ın tirenine bindiğimizi”
tekellüm edip ıstılahların garp’ın müşterek
kelimelerinin iktibâsı sûretiyle teşekkül
ettirilmesi lâzım geldiğini iddia etmiş, lâkin
öz-türkçeciliğin olacaksa usûlünce olması
gerektiğini belirtmiştir. buna rağmen yine
çankı’nın da dikkat çektiği gibi hem garp
hem şark hem de türk’ten olmak veçhile
kelimeler türkçe’ye bocanmış, ne yazık ki
meydana bir yığın gibi çöplük çıkmıştır.
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bir kelime, dâ’imâ en az bir en çok dört
kelimeyle berâber düşünülmelidir. meselâ:
akıl, âkıl, mâkul; aşk, âşık, mâşuk; aklî,
gayrıaklî, mâkuliyet, tâlep, tâlip, matlûp vs...
bu misalleri çoğaltabilir, zannederim
mes’elenin ciddiyetini ve hâzır hâldeki
vahimliğini hissedebilmişsinizdir.

son söz diye
nâmık çankı’nın lûgatı’ndaki madde
fıkralarını takrîben iki aydır okurum, bir
taraftan türkçe düşünebilmemi te’min etmesi
husûsunda pek memnûnum; diğer taraftan
mevcut türkçenin ne hâle geldiğini gördükçe
canım sıkılır. eserin tafsîlâtına girmeden size
en çarpıcı misalleri vererek daha ziyâde
peyâmi safâ ve çankı’nın da hemfikir olduğu
mülâhazaları naklettim. çankı, türkçe
mukâbil bulurken aslâ türkçenin hâricine
çıkmamış, uydurmak yerine usûlü dâiresinde
kelimeler bulmuştur. bâhusus -gil lâhikasını
kullanarak bulduğu kelimeleri okudukça
teheyyüc
ettim,
hâlâ
o
heyecânın
te’sirindeyim. ve fakat esefle ifâde etmeliyim
ki bu eser ilk çıktığında nasıl ki sükût edildi,
tekrar recep alpyağıl’ın neşre hazır
etmesinden i’tibâren birkaç şahıs hâricinde
kimseciklerden
ses
sedâ
çıkmadı.
muhtemelen telif veyâ tercüme eser kaleme
alırken isti’mâl eyledikleri uyduruk ve yanlış
kelimelerin çankı tarafından hakîkîleri teklif
edilmek veçhile çöpe atıldığını görmek onları
dehşete düşürse gerek. büyük felsefe
lûgatı’nın istikbalde ziyâdesiyle isti’mâl
olunması benim en samîmî ümîdimdir. Başka
türlü türk dilini öldüreduracağız.
şahsen ilmî ve/veyâ felsefî bir mevzûuda
yazıp çizerken nâmık çankı’nın bulduğu
mukâbilleri isti’mâl arzusundayım. lâkin
henüz kimseciklerce iltifat edilmediği için
her ne kadar pek de kimseyi umursamadığım
hâlde, an’aneye müracaat ederek gelenbevî
ve kınalızâde’den ve hattâ fârâbî’den rızâ
tevfik ve babanzâde’ye varan felsefe lisânını
isti’mâlden tarafım. zîra türk-çe ve insanca
düşünmenin tek yolu ve açarı bu.
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Erasmus Manzaraları
Mikâil AKSU
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Mülkiye
Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Toruń, Polska

Çoğu gencin hayallerini süsleyen, Avrupa’ya açılan kapının en önemli anahtarından biri olan
Erasmus programı, aslında benim için pek de bir hayal sayılmazdı: Çünkü benim üniversiteye
gelene kadar Erasmus’un “e”sinden bile haberim yoktu! O yüzden diğer arkadaşlarım gibi
“Üniversiteye giderim oradan da bir Erasmus yaparım oh mis!” minvalinde hayallerim de
yoktu. Ancak her şey okulun yaptığı dil sınavı duyurusu ile başladı.
Aslında sürecin nasıl geçtiğini uzun uzun anlatmak isterdim ancak teknik konular olduğu için
sıkılacağınızı düşündüğümden sadece özet geçmekle yetineceğim. İlk başta okulumun
düzenlemiş olduğu Erasmus dil sınavıma girdim, ardından dil puanımın ve ortalamamın belli
yüzdeleri alınarak hesaplanan Erasmus puanım ile tercih yaptım. Tercihime yerleştikten sonra
ise vize işlemelerim başladı, hibem verildi ve sonunda Polonya’nın Torun şehrinde Erasmus
yapmaya başladım.
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1. Erasmus, Gezmek ve Schengen
Vizesi Fırsatları
Birbirimizi
kandırmayalım;
çoğumuz
Erasmus’a eğitim almaya gitmekten ziyade
gezmek için gidiyor. Gezmek için ise
Schengen vizesi almanız gerekiyor. Bu
vizeyi kısaca açıklamak gerekirse Avrupa
Birliği ve EFTA’ya üye ülkelerde serbestçe
dolaşabiliyorsunuz. Yani benim gibi
Polonya’da Erasmus yapsanız bile diğer AB
ve EFTA ülkelerine hiçbir sınır olmadan
seyahat
edebiliyorsunuz.
Günümüzde
salgından ötürü bazı kısıtlamalar olsa da
normal bir zamanda hiçbir engel olmadan
rahatça seyahat edebilirsiniz.
Açıkçası Schengen vizesi ile elde ettiğimiz
bu fırsat 20’li yaşlarındaki biz üniversiteli
gençler için bulunmaz bir fırsat! Yabancı
ülkelere seyahat etmek, farklı kültürden
insanlar tanımak, farklı diller duymak, yeni
yeni
şehirler
gezmek
ve
buraları
benimsemek, yepyeni insanlar tanımak…
Verimli bir şekilde değerlendirildiği takdirde
bunlar
gerçekten
de
hiçbir
yerde
bulunmayacak fırsatlar.
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Gezdiğim gördüğüm yerlerin detayına
ineceğim ancak en baştan söylemek
istiyorum ki çekincelerinizi bir kenara
bırakın ve Erasmus’u mutlaka deneyin!

2. Avrupa Manzaralarım
Manzara denince akılda ilk başta bir görüntü
canlansa da benim zihnimde manzara hem
maddi hem de manevidir. Bu yüzden yazının
ilerleyen kısmında hem gerçek manada
Avrupa’da gördüğüm manzaralardan ve
görüntülerden
örneğin
mimariden
bahsedeceğim. Aynı zamanda dikkatimi
çeken daha soyut konular hakkında da
konuşacağım.

2.1. Avrupa’da Mimari Güzellikler ve
Yapıların Korunması
Daha önce de söylediğim gibi şu an
Polonya’dayım. Yaşadığım şehir ise başkent
Varşova’nın kuzeybatısında yer alan Torun
şehri. Aslında küçük bir şehir olmasına
rağmen yapıların çok iyi korunmasından
ötürü turistik faaliyetlere kolaylıkla ev
sahipliği yapan bir şehir. Aynı zamanda
Polonya’nın çoğu şehrinde mevcut olan “Old
Town” ve “New Town” ayrımı Torun’da da
var. Yani şehir ikiye bölünmüş durumda.
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New Town yani “Yeni Şehir” kısmında
sıradan apartmanlar, dükkânlar vb. günümüz
yapıları varken “Old Town” yani “Eski
Şehir” kısmında ise Orta Çağ’dan kalma
“gotik” mimari örneklerini görebiliyorsunuz.
Beş aydır buradayım ve Torun artık
memleketim gibi. Bu yüzden gotik eserlere
karşı ilk günkü hayranlığım ilk günlere
nazaran azalsa bile yine de size bahsetmek
istediğim önemli bir konu var: O da Torun ve
Polonya’nın diğer şehirlerindeki “Old
Town”ların harika bir şekilde korunmuş
olması. Gerçekten de eski eserler titizlikle
korunuyor, yeni yapılar eskiye zarar
verilmeden ve tarih ile çok kopuk olmadan
inşa ediliyor, restorasyınlar ise kaliteli ve
düzenli bir şekilde yapılıyor. Bunlar
gerçekten takdire şayan işler. Mesela daha
geçenlerde eski bir bina bizzat gözümün
önünde restore edildi ve eski ihtişamına
kavuştu!
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Yapıların korunması meselesi gerçekten de
önemli. Polonya dışında başka ülkelere de
gittim ve buralarda da durum aynıydı. Eskiler
güzelce korunmuş, ardı sıra gelen yeniler ise
eskiye güzelce yedirilmiş, onunla uyumlu
inşa edilmiş. Bu sayede de şehirlerin cazibesi
artmış, göze daha hitap eder olmuşlar.

Örneğin Prag’da da Old Town-New Town
ayrımı var. Buradaki eserler de güzelce
korunmuş bunun yanında ise tüm şehir ünlü
heykeltıraş David Černý tarafından modern
heykellerle donatılmış. Prag’ın yanında
İsveç’te refah seviyesinin yüksekliği
neticesinde oluşan modern binalar ve eski
yapılar harika bir şekilde kaynaşmış.
Barcelona’ya geldiğimizde Art Nouveau
mimari akımın en önemli isimlerinden mimar
Antoni Gaudí’nin bıraktığı eserler şehri
mükemmel bir şekilde süslemiş. Roma’yı ise
anlatmaya gerek yok. Şehirde neredeyse yeni
bina yok. Her yer hâlâ Eski Roma gibi.
Anlaşılacağı üzere Avrupa, şehirlerinin
cazibesini artırmayı çok güzel başarmış. Biz
de bu şekilde eskiyi korumalı, şehirlerimizin
cazibesini, göze olan hitabını artırmayı
hedeflemeliyiz.

2.2. Dinin Topluma Etkisi
İlgimi çeken başka bir konu ise “dinin”
ülkelere olan etkisi oldu. Bu konuyu
gözlemlemek için en uygun ülkelerden
birinde Erasmus yaptım. Çünkü bilindiği
üzere Polonya Avrupa’nın en dindar ülkesi.
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Aynı Türkiye’de olduğu gibi toplum
hayatının şekillenmesinde dinî kurallar,
ibadethaneler büyük rol oynuyor. Hatta öyle
ki din, siyaseti de büyük oranda etkiliyor.
Örneğin ülke siyasetindeki ilk bölünme bizde olduğu gibi- muhafazakâr olanlar ve
muhafazakâr olmayanlar arasında yaşanıyor.
Elbette birçok parti var ancak dediğim gibi
siyasette ana bölünme bu dindar olan ve
dindar olmayanlar arasındaki anlaşmazlıktan
kaynaklanıyor. Siyasetin yanında dine olan
bağlılık
kendini
ibadethanelerde
de
gösteriyor. Mesela Avrupa’nın en iddialı
kilise, katedral ve bazilikalarının Polonya’da
olduğunu söyleyebiliriz. Polonya’da da adım
başı olmasa da çok fazla kilise var ve hepsi
öyle kıyıda köşede değil şehrin önemli
noktalarındalar. Dış cepheleri gayet güzel
ancak iç mimari bence dış mimariden de
güzel. İçleri o kadar ihtişamlı ki sanırsınız
Kanuni Sultan Süleyman’ın kabul odasına
giriyorsunuz. O derece bir ihtişam. İşte bu
aslında Polonyalıların dine olan bağlılıklarını
gözler önüne seriyor.
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Polonya kiliselerinde daha koyu ve iddialı
renkler öne çıkarken İsveç kiliselerinde açık
ve beyaza yakın renkler ön plandaydı.
Mimarinin haricinde din görevlilerine
baktığımızda ise İsveç’te daha genç, güler
yüzlü ve daha hoşgörülü din görevlileri
varken Polonya’da daha yaşlı, her an tetikte,
işinin -pejoratif anlamda- ciddiyetinde olan
din görevlileri vardı.
Prag’da ve Barcelona’da ilgi çekici bir
durum yoktu. Çünkü gittiğim bu iki şehirde
de ibadethane sayısı azdı ve pek görünür
değillerdi. Hatta Barcelona’da -La Sagrada
Familia’yı saymazsak- daha çok mescit tarzı
(şapel) göze batmayan ibadethaneler vardı.

İsveç’te ise Polonya’daki durumun tam tersi
bir durum vardı. Kiliselerin hem dış hem de
iç mimarisine sadelik ve mütevazılık
hâkimdi.
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2.3. İklimin İnsan Davranışlarına Etkisi
Türkiye çok çeşitli iklimlere sahip
olduğundan
ötürü
iklimin
insan
davranışlarına olan etkisini biz çoktan
biliyoruz.
Yani
Karadeniz
insanının
davranışları
ile
Akdeniz
insanının
davranışları
arasındaki
farkı
rahatça
görebiliyoruz.
Aynı
durum
Avrupa
iklimlerinde de geçerli. Yani biz Avrupa
Birliği çatısı altındaki insanları “Avrupa
insanı”, “Avrupalı” olarak genellesek de her
Avrupalı bir olmuyor. Gerçekten de
Avrupa’da gezdiğim süre boyunca soğuk
memleketlerdeki insanların davranışları ile
sıcak
memleketlerdeki
insanların
davranışlarının farklı olduklarını gördüm.
Davranıştan kastım daha derin bir mesele.
Yeri gelince basit bir bakış bile oranın insanı
hakkında size çok bilgi verebiliyor. Neyse
daha fazla lafı uzatmadan konumuza gelelim.
Polonya bildiğiniz üzere bir Kuzey ülkesi.
Her ne kadar yükselti az olduğu için kuzey
soğuğu etkisini tam gösteremese de genel
anlamda soğuk bir şehir. İnsanları da öyle…
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Evet Erasmus’um boyunca çok iyi,
sıcakkanlı Leh arkadaşlarım oldu ama genel
anlamda Lehler, özellikle yaşlı Lehler- pek
samimi olmak istemeyen insanlar. Hatta
oryantasyon haftasında Türkler, İspanyollar
vb. Akdeniz insanlarının çok sarılmasından
şikâyet eden bir Leh hocam bile vardı. Bu
tarz sarılma, tokalaşma gibi hareketler
onlarda pek fazla yok.
İsveç bildiğiniz üzere İskandinavya’da ve
tam bir Kuzey ülkesi. Hâliyle insanları da
çok soğuk. Buna bir de refah seviyesinin
yüksek olmasından ötürü insanların daha
bireysel yaşamak istemesi eklenince ortaya
çok farklı bir insan profili çıkıyor. Gerçekten
de
İsveç
sokaklarında
gezdiğimde,
İsveçlilerin giyim tarzı, yürüyüş tarzı,
bakışları, davranışları vesaire onların
sıcakkanlılıktan ne kadar uzak olduklarını
gösteriyordu.
Orada
herkes
kendi
dünyasında, sadece kendilerinin oldukları bir
hayat tercih ediyorlar. Dediğim gibi buna
sebep olan şey ise başta soğuk iklim, ikinci
olarak sosyal devlet anlayışının çok gelişmiş
olması.
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Sırada sıcak memleketler var. Bu konuda
rahatça Barcelona’yı örnek verebilirim.
Barcelona’da iklim etkisinden olmalı ki
insanlar aynı biz Türkler gibi samimiler.
Müşteriyle
ilişkilerinde,
insanların
davranışlarında daha sıcak bir hava var.
Stockholm sokaklarında hissettiğiniz o
“kasıntı” durum Barcelona için geçerli değil.
Herkes sokaklarda, herkesin bir işi, bir amacı
var. Jest ve mimiklerinde yaşayan bir insanın
ifadesi
var.
Her
manada
soğuk
memleketlerdeki insanlardan daha insan gibi
hissettiriyorlar.
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Belki akıllara şu soru gelmiş olabilir: Soğuk
yerlerin insanları mı seviyorsun yoksa sıcak
yerlerin insanlarını mı? Bu soruya yanıtım
biraz politik olacak ama ilk başta söylemem
gerekirse soğuk yerlerin insanlarını şu an
daha çok seviyorum. Çünkü zaten
Türkiye’de yeterince samimi insan var. Her
zaman arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz, her
zaman size yardım eli uzatan biri vardır, bu
güzel bir şey. Etrafınızda para kazanmaya
çalışan esnaflar iyisiyle kötüsüyle birçok
tanış vardır. Ancak bunun olumsuz yanları da
vardır. Örneğin bazen toplum yaptıklarınıza
çok karışır, sürekli sizi eleştirir, bazen yalnız

kalmak istediğinizde kalamazsınız çünkü her
yeriniz sizinle vakit geçirmeyi bekleyen
insanlarla doludur. İşte bu olumsuz
yanlardan etkilenen bendenize Polonya,
İsveç gibi soğuk insanların olduğu yerler ilaç
gibi geldi. Çünkü burada kimse size
karışmıyor herkes kişisel işleriyle ilgileniyor.
Herkesin belli sınırları var. Samimiyet bir tık
az. İşte bu aradığım ortamdı. Tabii bu kısa
süreli olunca güzel. Zira bazen bireysellik de
zararlı. Bazen dara düştüğünüzde tutunacak
dal
bulamayabilirsiniz,
mutluluğunuzu
paylaşacak insan da bulamayabilirsiniz,
herkes kendi işinde gücünde olduğu için
bazen arada kaynayıp gidebilirsiniz. İşte bu
tarz menfi durumlarda Akdeniz ülkelerinde
kolayca dertlerinizden kurtulabilirsiniz.
Ufak bir uyarı ile bu kısmı bitirmek isterim.
Gözlemlerim bana özel, hâliyle sübjektif.
Belki de siz çok sıcakkanlı İsveçlilerle
tanıştınız ya da Barcelona’da istediğiniz
samimiyeti yakalayamadınız. Bunlar normal
şeyler. Bir günde hatta bir iki ayda bile tüm
ülke hakkında bir kanıya varmak ne kadar
sağlıklıdır
bilemem.
Ancak
benim
gözlemlerim, benim penceremden Avrupa bu
şekildeydi.
Telkin Dergisi Sayı: 14

Hâliyle Türk arkadaşlarım da çok fazlaydı.
Yanlış anlaşılmasın Türk arkadaşlarımın
olması tabii çok iyi ancak İngilizce
geliştirme konusunda bu durum büyük bir
dezavantaj. Kendinizi ister istemez Türkçe
konuşurken buluyorsunuz. Buna çözüm
olarak ilk başta Türklerle de İngilizce
konuşmak gibi bir plan yaptım. Ufak tefek
uygulama fırsatı elde ettim ancak bir yerden
sonra bu gayeme uygun hareket edemez
duruma geldim. Maalesef pek başarılı
olamadım
çünkü
Türklerle
İngilizce
konuşma meselesi garip ve biraz da komik
geliyordu.

3. İngilizcem Gelişti mi? Arkadaşlıklar
Nasıl?
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Erasmus’a gitmek isteyenlerin ilk amacı
gezmek, ikinci amacı ise İngilizcelerini
geliştirmek. Hatta bazıları için ilk amaç
İngilizcelerini geliştirmek. Peki benim
İngilizcem gelişti mi? Bu soruya hemen
“Evet benim İngilizcem gelişti” cevabını
verebilirim. Gelişmekten kastım konuşmam
akıcılaştı, dinleme yeteneğim arttı. Örneğin
ilk zamanlarda söyleyeceğim şeyi beynimde
önce Türkçe düşünüp sonra İngilizceye
çevirip ondan sonra konuşmaya başladığım
için daha yavaş konuşurdum. Ancak
Erasmus’un sonlarına doğru bu tercüme etme
durumu daha kolay bir hâl almaya başladı.
Yani artık tercüme safhasını daha hızlı
yapabiliyorum bu sayede de daha akıcı
konuşabiliyorum. Tabii gönül direkt İngilizce
düşünmeyi isterdi ancak bunun için sürekli
ama sürekli yabancı arkadaşlarla birlikte
olmanız ve daima İngilizce konuşmanız
gerekiyor. Bana soracak olursanız maalesef
bunu pek başaramadım. Zira kaldığım yurt
küçük bir “Türk köyü” mahiyetindeydi. 10
kişiden 9’u Türk’tü.

Konuşma demişken arkadaşlık meselesine de
değinmek isterim. Burada geçirdiğim süre
boyunca birçok yabancı arkadaşım oldu.
Söylediğim gibi ilk başlarda beyinde tercüme
konusunda kötü olduğum için konuşmam
yavaştı ancak sağ olsun arkadaşlarım çok
anlayışlıydılar. Bütün gramer kurallarını hiçe
sayıp “tarzan İngilizcesi” konuşsam bile
benimle alay etmediler, bir kelimeyi
unuttuğum zaman sağ olsunlar ya yardım
ettiler ya da sözlüğe bakmam için beni
beklediler. Bunların haricinde konuşmam
için sürekli teşvik ettiler. Hatta bu konu
hakkında güzel bir anım var: Bir gün doktora
öğrencisi
-çok
sevdiğimPakistanlı
arkadaşım Jamshed’le sohbet ederken bir
kelimeyi unuttum. Bunun üzerine Jamshed
dedi ki “Sorun yok ‘my man’ biz seninle
kalpten iletişim kuruyoruz, kelimeler
önemsiz.” Gel de bu cümleyi duyduktan
sonra İngilizce konuşmaktan çekin!
Peki bunları neden anlatıyorum? Çünkü
maalesef bazı öğrenciler “İngilizcem çok
kötü” diyerek Erasmus’a gitmek istemiyor.
Evet kendinizce haklı sebepleriniz olabilir.
Zira Erasmus’ta sizden on kat iyi konuşanlar
olacağı gibi sizden daha kötü konuşan kişiler
de olacak.
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Ancak her hâlükârda çekinmeye hiç gerek
yok. Burada kimse kimsenin İngilizcesini
umursamıyor. İngilizcesi en iyi olan da en
kötü olan da aynı grupta eğlenebiliyor.
Örneğin bana bakacak olursak sadece yakın
arkadaşlarım
değil,
diğer
yurttan
arkadaşlarım, hocalarım hiçbir zaman
İngilizceme takılmadılar. Hatta bırakın dalga
geçmeyi bazı hocalarım bir şekilde çaba
gösterdiğimi görüp beni takdir ettiler.
Demem o ki basit bir İngilizce korkusu
yüzünden güzelim Erasmus fırsatını geri
çevirmeyin. Erasmus’a gidin!

4. Geçim Nasıl? Hangi Ülkeye
Gidelim? Polonya’nın Avantajları
Neler?
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Gelelim en önemli konulardan birine: Geçim
derdi… Aslında benim ilk tercihim İspanya
idi. Pahalı olduğunu biliyordum ancak yine
de oraya gitmek istemiştim. Ancak benden
daha yüksek puanlı arkadaşlarım olduğu için
ikinci tercihim olan Polonya Torun’a
yerleştim. İlk başlarda bu duruma üzüldüm
ancak daha sonra “Polonya iyidir, ucuzdur”
diyerekten kendimi teselli ettim. Polonya’ya
geldiğimde gördüm ki burası hakikaten de
ucuzmuş. Tabii fiyatları iki ile çarptığımızda
biraz daha artıyor ancak bir Avrupa ülkesine
göre gayet uygun. Peki Polonya ucuzken
diğer ülkeler neden ve nasıl pahalı?
Açıklayalım. Öncelikle size iki pahalılık
çeşidinden bahsetmek istiyorum: Birincisi
“kurdan kaynaklı pahalılık” ikincisi ise
“refah seviyesinden kaynaklı pahalılık”.
Kurdan kaynaklı pahalılığa örnek olarak
Euro kullanan İspanya, İtalya, Fransa,
Almanya gibi ülkeleri gösterebiliriz. Evet, bu
ülkelerde her şey onlara göre ucuz. Her şey 5
Euro, 10 Euro. Ancak bu rakamları günümüz
kuruna göre yaklaşık 10 ile çarptığımız
zaman fiyatlar pek hoş olmuyor. O yüzden
bu ülkelere daha fazla hibe verilse de yine de
maddi sıkıntılar yaşanabiliyor.

Bunun yanında bir de refah seviyesinden
kaynaklı pahalılık var. Refah seviyesinden
kaynaklı pahalı olan ülkelere örnek olarak
İsveç, Çekya gibi ülkeleri gösterebiliriz. Bu
ülkelerin para birimleri esasında Türk
lirasından daha az değerli. Mesela İsveç
Kronu 90 kuruş civarı iken, Çek korunası 40
kuruş civarında. İlk başta bakınca “Oh ne iyi
sıkıntı yok ucuzca yaşarız.” diyorsunuz ama
şunu bilmenizi isterim ki İsveç’te 500 ml’lik
bir su 24 lira (25 İsveç kronu) veya en
basitinden bir ekmek 15 lira (16 İsveç kronu)
civarında. Bunun harici İsveç’te sıradan bir
hamburger menü 100 lira (102 İsveç kronu)
civarında. Benzer durumlar İsveç kadar uçuk
olmasa da Çekya için de geçerli. Görüldüğü
üzere bu ülkeler farklı sebeplerden ötürü çok
pahalı. Evet burada Erasmus yapan
öğrencilere Polonya’dakilerden daha fazla
hibe veriliyor ancak yine de bunun pek
yeterli olduğu söylenemez.

İçinizden sadede gel artık dediğinizi duyar
gibiyim. Geliyorum. Bana hangi ülkeye
gideyim diye sorarsanız ben de size mutlaka
Polonya’ya gidin derim. Çünkü ucuz
olmanın getirdiği birçok avantaj var. Biraz da
bunlardan bahsedelim.
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Öncelikle Polonya’da her şey ucuz olduğu
için gezilere çok rahat bir şekilde bütçe
ayırabiliyorsunuz. İtalya, İspanya, Almanya
gibi Euro kullanan ülkelere giden arkadaşlar
maalesef pahalılıktan ötürü pek fazla gezme
fırsatı elde edemiyorlar. Ancak Polonya’da
Erasmus yapan ben, tam 5 ülke gezdim:
Polonya’da Varşova, Poznan (ileriki
planlarımda Krakow ve Gdansk’ı gezmek
var); İsveç-Stockholm, Çekya-Prag, İspanyaBarcelona ve en nihayetinde henüz yeni
dönmüş olduğum İtalya-Roma. Tabii biraz
kötü yerlerde kalarak, boğazımızdan kısarak
ve Ryanair isimli havayolu firmasından ucuz
bilet kovalayarak bu gezilere rahat para
ayırıyorum
ancak
Polonya
ucuzluğu
olmasaydı boğazımızdan kıssak bile ülke
gezemeyebilirdim gezsem dahi bir tane anca
gezerdim.

37

Şimdi şunu diyebilirsiniz: “Polonya da
neymiş ne olursa olsun ben hayallerimdeki
ülke İtalya’ya, İspanya’ya… gideceğim,
gezmesem de olur asla sıkılmam.” Bu
düşünceye saygı duyuyorum ancak pek
katılmıyorum.

Çünkü eninde sonunda insan sıkılıyor.
Örneğin ben Torun’a ilk geldiğimde ağzım
açık geziyordum. Atmosfer, yeni kültürler,
yeni binalar o kadar ilgi çekici ve güzeldi
ki… Her gün Old Town bölgesine gidip
geziyordum, çok sevdiğim yerleri defalarca
fotoğraflıyordum. Ancak daha sonra ilk
hevesler geçti ve her şey normalleşti. Şu an
Erasmus’unun 5. ayında olan biri olarak
söylüyorum ki Torun artık benim için
“normal” bir şehir. Yanlış anlaşılmasın ben
burayı çok seviyorum ve artık ikinci
memleketim gibi, ikinci evim gibi kabul
ediyorum ancak her gün aynı şeyleri göre
göre artık normalleşti her şey. Ben de çareyi
gezmede aradım ve yukarıda söylediğim
üzere birçok ülkeyi gezme fırsatı buldum.
Tabii sadece gezme değil; market alışverişi,
ulaşım, yurt ücretleri vb. her alanda ucuz
olan Polonya’yı hepinize tavsiye ederim.

5. Sonuç
Daha önce de söylediğim gibi yazdıklarım
sadece beş aylık gözlemlerimden ibaret. Beş
aylık süre bir şehri veya bir ülkeyi tanımak
için çok kısa bir süre. Bu süreç zarfında
tahmin edersiniz ki en çok zaman geçirdiğim
şehir Torun idi. Yollarını, gezilecek yerleri,
neyin nerede olduğunu vs. tabii ki biliyorum
ancak şehrin ekonomisi nasıl, genel siyasi
görüşü nasıl, insanları nasıl nerede ne iş
yaparlar, hangi etnik kökendeler bilmiyorum.
Bunları öğrenmem için Torun’da senelerce
kalmam gerekli ama bu da biraz düşük bir
ihtimal. Onun harici diğer gezdiğim
ülkelerde ise en fazla beş gün kalmışımdır. O
yüzden en çok kaldığım Torun dâhil olmak
üzere gözlemlerim kısa bir dönemi içeriyor.
Hâliyle aktardıklarım yanlış, eksik veya fazla
olabilir; lütfen mazur görünüz. Son olarak
Erasmus’a hiç düşünmeden başvurunuz.
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Varyantlar
Emre HACIARAP

Ezanlar okunuyor
Sevgilim senin için değil
Bu kez babam için
*Bu bir Sinan Özen mısrası değildir
İmam olacak çünkü
Vakit geçti, tân geldi
Ezanlar okundu sıra geldi yatsıya
Babam bu kez imam oldu
Hem de takkeli, gömlekli
Saf aldık
Aramızdan şeytan geçmeyecek saflardan
Sıkı sıkıya
Ben şeytana değil cihata inandım
Bu yüzden sıkı durdum sert durdum
Babam başladı
-Allahuekber
Sübhaneke Elham bir adet zammı sure
/Benim aklım başka yerde
Misâl verecek olursam
Türk şiirinin akıbetinde
Aniden ataş bastı bir cigara isteği
*Neyse şiire dönelim
Açıkçası aklıma
İyi*i bir mısra geldi
Unutmamam gereken türden

Düşündüm n'aparım diye
Şaşırdım kaldım
*Bu bir Yavuz Bülent Bakiler mısrası değildir
Allah huzurunda ilham meleklerinin secde etmediğini gördüm
Etselerdi
Mısra nereden gelecekti
Şiire suç buldum
Caiz mi dedim içimden
Vallahi bir ses caizdir dedi
Anlaşıldı kurban dedim
*Bu bir menzil mısrası değildir
Aklıma düşüverdi mi bir mısra
Ben dört köşeli bir aslan olurum
Namazda aslan da oluverdim
*Bu bir La Fontaine fablı değildir
Tekrarladım durdum
Bir zaman sinan bir zaman yavuz
İnanamazsın
Aslan bile oldum
Ama mısrayı da yazdım
Ahan da yazıyorum
"İnsan, sonunu bildiği yolun yolcusudur."
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Sevdim
Sebeb-i telif olan kişileri
Kelimeleri
Gezmeleri
Tebessüme sebebiyet veren her şeyi
Ve buradayız
Bir not kağıdı ve dert kalemi
Belki inanarak geleceği
Geleceğim

Sana da elbet birgün geleceğim

Sevdim sizi sevilecek gördüğüm tüm kadınlar
Aldım tüm dersleri sizden
Elimde birkaç ayrılık
Her terkediş bir ders kitabı
Her kişide biraz daha emin adımlar
İlerde bilinmez kişi
Hayat yoldaşı
Geleceğim
Sevdiğim her kadından topladığım nasihatler
Korkak adımlar
Müşkülpesent bakışlar
Elbet de vardır dayanç taşında hacet
Tanımadığım tanışıklıklar
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Eğer bulumazsam seni
İlelebet sevgiyi
Tutamadım o zaman kuşun kanadından
Çözememişim bilmeceyi
Bitmez o zaman bu satır
Tek bir şey ayakta tutar
Hayatımı adadığım Ülkü
Fiil-i hayatıma koltuk değneyim
Fikrim için savaşsam da
Bulamayınca nefs-i saadeti
Göremediysem yaslanıcak başı şu omuzda
Şensiz ise geleceğim
Kahkalar bile atsam
Atsız gibi tebessümsüz gideceğim
Geleceğim

Atilla ALTINÖZ

Fırsat bildim yağan yağmuru
Bir kahve yaptım "en acısından"
Biraz sonra telve boğazımda kaldı
Bu acı tat bana seni anımsattı
Herhalde artık kırk sene unutmam
Dumanlandıkça başı dağların
Bir kahve yaparım kendime
"En acısından"
Beklerim yağsın diye yağmuru
Ve ardından bir yudum çekerim
Acı kahvemden , yani senden
Biraz sonra boğazımda kalırsın...
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