Telkin

“fikri hür, vicdânı hür, irfânı hür”

Sayı: 2
iki haftada bir eşref saatte
neşrolunur musavver düşünce dergisi

Büyük mücadelelerin başladığı Mayıs
ayında, geçmişin izlerini taşıyan bu
sayıyı size ulaştırmaktan gurur duyarız.
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NEDEN TELKİN?
Telkin, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama” anlamına geliyor. İlk
bakıldığında bir fikir empozesi, propaganda veya ideolojik dayatma terimlerine yakın bir anlam çağrıştırsa da
telkin edilen olgunun türü ve niteliği incelenmeden karar vermek epey zor olacaktır.
Biz, ana ilkelerimiz olan Atatürk İlke ve İnkılaplarına Özde Bağlılığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
Hizmette Koşulsuzluğu, Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Korumayı öncelikle kendimize sonrasında hitap
kitlemize telkin etmeyi amaçlıyoruz.
Yazar kadromuzun her birinin gönlünde ve aklında yer eden bu üç ilke haricinde hedeflediğimiz birkaç
yöntem de bulunmakta. Kaliteli ve akademik bir dil, özgün bir üslup, doğru ve dürüst yayın, nesnel yaklaşım,
politik bağımsızlık gibi unsurlar, bu dergi neşrolunurken sıkı sıkıya bağlandığımız, sizlerin de bize güven ve
sevgi beslemesine sebep olacağına inandığımız esaslardır.
ORTAK

YAYIN İLKELERİ VE İÇERİK POLİTİKASI
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 arttırma, 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.

YUNUS EMRE ILICA – GENEL YAYIN YÖNETMENİ

1 MAYIS
ABDULLAH BARIŞ YILMAZ

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, bu sene Covid-19 virüsünden dolayı kutlanmayan özel gün. Tabi
böyle kritik bir dönemde kutlanmaması kadar normal bir durum olamazdı ama böyle bir durumda bile sırf
provokatifleşmek için bu kuralı çiğnemeye çalışan gruplar oldu. 20 kişilik bir grup ile birlikte Taksim
Meydanına çelenk bırakmak istediler. Taksim Meydanına çelenk bırakmak burada bir sorun teşkil etmiyor
fakat sorun toplu bir şekilde yürüyerek sokağa çıkma yasağını ihlal edip kendilerine ve etrafa tehlike
saçmalarıydı. Zira Taksim Meydanına çelenk bırakan diğer gruplar bu olayı belirli aracılıklarla yapmıştı. Hala
bu niyetin amacını anlamış değilim. Benim bu yazıyı kaleme alma sebeplerimden biri de bu konu. 1 Mayıs’ın
asıl amacı işçilerdir. Türk halkının soğumasına sebebiyet veren ve 1 Mayıs’ı sahiplenememesini sağlayan,
sanki bu gün onların günüymüş gibi davranan siyasi gruplardır.
Neden 1 Mayıs günü kapımızı çalınca herkesin üstünde
bir gerginlik oluyor? Neden herkesin aklında siyasi bir görüşün
bayramı gibi geliyor? 1 Mayıs günü aslında kendilerinin de
bayramı olan binlerce polis neden sıkı bir şekilde çalışıyorlar? 1
Mayıs’ı boy göstermek için kullanan grupların bu boy gösterme
esnasında 1 Mayıs’a ve çevreye zararı ne? Ben de yazımda bu
soruların cevabını arayacağım ama ilk başta bu günü anlamak için
1 Mayıs’ın tarihçesine ve gelişimine bakalım.
1856 tarihinde Avustralya’da taş ve maden işçileri 8 saat çalışma
isteklerini dile getirmek için büyük bir eyleme başladılar. Bu
eylem 1 Mayıs’ın ilk kıvılcımıydı. Bundan tam 30 sene sonra
Amerika İşçi Sendikaları öncülüğünde işçiler 6 gün 12 saat olan
çalışma düzenlerinin değişmesi gibi büyük isteklere yola
koyuldular. Chicago’da yapılan bu büyük eyleme tam tamına
yarım milyon işçi katıldı. Amerika’da çıkan büyük işçi eylemi
kitleleri arkasında sürükleyerek çığ gibi büyüdü ve bu büyümenin
sonucuyla sallanmaya başlayan meydanlar 4 Mayıs’ta Haymerket
Olayı’na yol açtı. Bu olaylardan sonra. 1889’da toplanan İkinci
Enternasyonal’de Fransız bir işçinin önerisiyle 1 Mayıs Günü
“Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kutlanılması kararı
alındı. Sonrasında da devam eden 1 Mayıslarla beraber çoğu
ülkede 8 saatlik çalışma saatlerine gidildi ve bu önemli gün
işçilerin dayanışma günü olarak değer kazandı.

TÜRKİYE’DE ?
Türkiye’de 1 Mayıs Bayramı’nın kutlanması
ve gelişimi ise ilk başta Osmanlı İmparatorluğu’nda
kutlanan

1

Mayıslarla

İmparatorluğu’ndaki

dayanır.

ilk

1

Osmanlı

Mayıs

işçi

örgütlenmesinin en üst seviyede olduğu Selanik’te
1911

yılında

gerçekleştirilmiştir.

İstanbul

şehrindeki ilk 1 Mayıs Bayramı ise 1912 senesinde
gerçekleşti. Sonrasında ise 1923 yılında 1 Mayıs
günü yasal “İşçi Bayramı” ilan edildi. 1924’te ise
Türkiye

Cumhuriyeti’nde

kitlesel

1

Mayıs

kutlamaları yasaklandı. Aynı zamanda 1925’te
çıkan Takrir-i Sükun yasası ile işçi bayramı
kutlanması yasaklandı ve bu uzun yıllar boyu
devam etti. 10 yıl süren bu yasaktan sonda 1935
yılında 1 Mayıs’a “Bahar ve Çiçek Bayramı” olarak
resmi tatil ilan edildi. 1935 yılından sonra böyle
kutlanmaya başlayan bu bayram 1976 tarihine kadar
devam etti. 1 Mayıs 1976, Taksim Meydanında o
zamana kadarki en büyük işçi örgütlenmesiyle, o
zamana kadar kutlanan en büyük 1 Mayıs olmuştur.
Bu büyük 1 Mayıs’tan bir sene sonra olacak olan
kutlamalarda ise Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük
olaylardan

biri

yaşandı.

Kitlelerin

üzerine

Bu tarihten sonra 1 Mayıs Bayramları kutlanmaya
devam etmiş fakat belirli bir dönem bu sayılarda
bariz düşüşler yaşanmıştır. 1981 tarihine Milli
Güvenlik Konseyi 1 Mayısı resmi tatil olmaktan
çıkarmıştır. 2008’de ise bu karar “Emek ve
Dayanışma

Günü”

olarak

kutlanılması

kabul

edilmiştir. 2009’un Nisan ayında ise TBMM
tarafından tekrar resmi tatil olması kabul edilmiştir.

bilinmeyen bir bölgeden ateş açıldı ve ne yapacağını

Türkiye’deki 1980 sonrası 1 Mayıslara bakıldığı

bilmeyen insanlar izdihama yol açtı. Yüzlerce

zaman İstanbul’da olan bayramların üst olarak

kişinin ölümüyle sonlanan bu olay Türkiye tarihine

Taksim’de

kanlı 1 Mayıs olarak geçmiştir.

başlanmıştır. 1 Mayıs içerisinde bulunan örgütlerin

değil,

Kadıköy’de

kullanılmaya

amaçlarından birisi artık kutlamaların yasak olduğu
Taksim’e girmek olmuştur. Genel olarak kolluk
güçleriyle olan sürtüşmeler artmış ya da gruplar
tarafından göz önünde bulundurmaya başlanmıştır. 1
Mayıs içerisinde işçi hareketlerinden ziyade asıl
amaçlarının işçi haklarıyla alakası olman grupların
da meydanlarda boy göstermeye başlama modası
ortaya çıkmıştır.

KALIPLAŞMIŞ ANLAYIŞLAR
1 Mayıs bayramının Dünya ve Türkiye üzerindeki ilk
kutlanmalarına ve sonrasındaki gelişimine baktığımızda
durum kısaca böyledir. Şimdi de benim genel görüşlerimi
dile getirmek istiyorum.
1 Mayıs’ın çıkış sebebi emekçilerin olası çalışma
koşullarından rahatsız olmaları ve bu koşullarda
yaşamlarını

devam

ettirememelerinden

dolayı

şikayetlerini dile getirmek içindir. Çıktığı dönemdeki asıl
amacı ise şu an neredeyse her devlette uygulanmakta olan
8 saat çalışma uygulamasıdır. Bu açıdan baktığımızda bir
ülkenin gelişiminde en büyük katkıya sahip olan
emekçilerin bu günü gayet kutsal ve önemlidir. Bu
günden yola çıkarak ülkemizdeki emekçilerin değerini
her Türk genci kavramalı ve anlamalıdır. Bir ülkenin
büyük sanayi atılımlarını gerçekleştirmesi için en gerekli
şeylerden birisi de o ülkedeki işçilerin mutluluğudur.
Ülkesini seven her birey ülkesindeki işçinin de
mutluluğunu istemek zorundadır.
1 Mayıs’ın ve işçilerimizin gözümde nasıl bir yerde olduğunu anlatabildiysem isterseniz şimdi bana bu yazıyı
yazdıran şikayetlerime geçeyim. Yakın siyasi tarihteki 1 Mayıslara baktığın zaman fark ettiğim şeyler var.
Bunlardan birisi 1 Mayıs’ta işçilerden daha çok olayların konuşulması. Baktığımız zaman son dönemlerde 1
Mayıs’ta ne zaman bir olay olmadığını gördük ki. Genelde belirli grupların Taksim barikatını yüzlerini
bezlerle kapatıp, delmeye çalıştığını görürüz. Buradaki amaç ise bazı taraflar tarafından “Efenim biz 77’den
kalan o mirası anmak için Taksim’e girmek istiyoruz. Direnişimiz bundandır” cümleleri sarf ediliyor. Ben bu
durumun hiçbir zaman böyle olduğunu düşünmedim. 1 Mayıs’ı sahiplenen gruplar arasında öyle gruplar var
ki tesadüfen 1 Mayıs’ta tadilattan dolayı Fatih semtindeki Fatih Camii’ne barikat kurulsa gidip orayı delmeye
çalışacaklar. Tek amaçları baş kaldırmak ve zarar vermek olan bu provokatif grupların, kendilerini serbest
bulup, ortaya çıktığı yer 1 Mayıs’tır. Sözde hitap ettikleri işçilerde bunun farkına varmıştır ki 1 Mayıs
meydanlarına gelen işçi sayısı da bellidir. Hiçbir işçi meydanlara inmiyor demiyorum tabii. Keşke tüm işçiler
hakları için inse çünkü işçiler hakları için indiğinde ilk başta tepki göstereceği grup işçilerin meydanlarını
işgal eden bu gruplardır.
İkinci bir rahatsız olduğum konu ise 1 Mayıs’ın her işçinin ve emekçinin değil de, sanki bir siyasi görüşün
bayramı gibi görülmesi. Evet, Sosyalizm temel olarak Proletaryayı (İşçi Sınıfı) baz alır, fakat bu işçiyle ilgili
bir bayramın sosyalistlere ait olduğu anlamına gelmemektedir.

SON OLARAK
Nasıl 8 Mart Feminist hareketlerin önem verdiği ama tüm
kadınların günüyse, 1 Mayıs’ta Sosyalist hareketlerin
önem verdiği ama tüm işçilerin bayramıdır. Bu durumun
böyle algılanmasının en büyük sebebi sosyalist olmayan
diğer siyasi hareketlerin hepsidir. Yakın yıllarda farklı
görüşe sahip sendikaları da meydanlarda görmeye
başlasak da bu yetmez. İşçinin hakkı savunuluyorsa bunu
binlik provokatör gruplar değil, mantığın kavranmasıyla
birlikte belki de milyonlara ulaşacak vatan aşığı aynı
zamanda hakkını savunan Türk insanı yapacaktır.
Buradan işçilere çağrım bayramınızı sizin sadece edebiyatınızı yapan eylemci gruplara meze etmemeniz
yönündedir. Tüm vatanseverler hep birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla hak için meydanlarda olmalıdır. Bu
hakkı aramanın asıl amacı kendi çalışma koşullarını iyileştirirken aynı zamanda bunun devlete de bir katkı
sağladığını bilerek yapılmasıdır. Madem şu an emekçilerin 1 Mayıs’taki durumdan bahsediyoruz. Türkiye
Cumhuriyet’i için en büyük emeği sarf edenlerden biri olan polis teşkilatını unutmamak gerekir. Düşünsenize
sizin için bir bayram var. Çoğu iş grubunun bu tarihte iş saatleri azalıyor ya da hiç çalışmıyorlar ama siz o gün
en yoğun iş gününüzdesiniz belki birazdan hizmet ettiğiniz devletin kaldırım taşını birisi söküp size doğru
fırlatacak. Bu nasıl bir bayram dersiniz değil mi?
Genel olarak büyükşehirlerde görev başı yapan çoğu polis memurumuzun başına bunlar geliyor. 1 Mayıs
Bayramı polis memurlarının da bayramıdır arkadaşlar. Senin ve ailenin güvenliği için belki de hayatını kaybeden
kolluk kuvvetlerimizden büyük emekçi yoktur. Sözde emekçiyi savunan bu gruplar öyle bir duruma gelmiş ki
en büyük emekçiyle çatışmak için 1 Mayıs’ı bekliyor. 1 Mayıs’ı bu kadar aciz bir konuma düşüren tüm
zihniyetler bu meydanlardan ilelebet temizlenmelidir.
Genel olarak toplamak gerekirse Türkiye’deki 1 Mayıs Bayramı sözde bu bayramı savunduğunu düşünen ama
aslında amaçları bu bayramı kullanarak eylemlerini gerçekleştirmek olan ve bu bayrama aslında en çok zararı
veren gruplardan temizlenmelidir. Bu kutsal bayram Türkiye’de siyasi çoğunluğu belli olan küçük marjinal
grupların tekeline verilmemelidir. Her vatanseverin Türkiye’deki işçilerin Türkiye gelişimi için olan önemi
anlaşılmalıdır. 1 Mayıslarda Türkiye’nin gelişimi için işçilerimiz ile birlikte meydanlarda bulunulmalıdır. Gayet
milli bir ortamda gelişim sağlanmalıdır. Bu ortamlarda siyasilerimiz de bu bayramda gelişim için meydanlarda
bulunmalıdır. İşçilerin refahı için asıl amacı gerçekten işçilerimizin ve Türkiye’nin refahı olan sendikalar sokağa
inmelidir. Unutmayın, tekrar söylüyorum bir ülkenin ekonomik ve sanayii olarak kalkınmasının yolu oradaki
işçilerin refahından geçer. Bu durumu iyice kavrayıp 1 Mayıs’a öyle bakmalıyız. Umarım ileriki 1 Mayıslarda
meydanlarda gerçekten işçilerin ve emekçilerin düşünüldüğü, polislerimizin de rahat ettiği vatan için yürüyüşleri
beraber hep birlikte yaparız.

3 MAYIS: MİLLİ İDEOLOJİ, MİLLİ NÜMAYİŞ
OĞUZHAN KAYCIOĞLU

Atatürk’ün ölümünden sonra hızla gelişen
olaylar Türkiye’yi II. Dünya savaşının göbeğine
bırakmıştı. Bir yandan Nazi Almanya’sı öbür
yandan Sovyet tehdidi altında bir köşeye
sıkışmıştık. Hükümette Cumhuriyet Halk Partisi tek
iktidarı bulunmakta ve “Tek Şef, Tek Devlet, Tek
Parti” sloganlarıyla rejim güçlenmekteydi. Savaşın
da getirdiği etkiyle rejimin halk üzerindeki baskısı
artıyor, adeta bir dikta rejimi olma yolunda
ilerliyordu. Buna rağmen hükümet savaş sonuna
kadar iyi bir iş çıkarmış, zor olanı yapıp Türkiye’yi
bu savaştan uzak tutmayı başarmıştı.

Milli Şef, savaşın son demlerinde Nazi
Almanya’sına yakın bir imaj çizmeye çalışıyordu.
Almanların Stalingrad yenilgisi bir dönüm noktası
oldu ve savaşın seyri değişti. Artık galibiyet okları
Rusların yanındaydı. Bunun üzerine Milli Şef, bu
sefer yönünü doğuya yani Rusya’ya çevirdi.
Hükümet içinde bir komünist propaganda,
yapılanma, teşekkül etti. Bu yapılanma devletin
kurumlarına yansıdı: üniversiteler, devlet
kurumları, köy enstitüleri… Bunlar, arka planda
yatan komünist propagandanın bir ayakçısı
olmaya başlıyordu.

Sol üst: Star Gazetesi

Sol Alt: stalinism.ru

Sağ: geçmisgazete.com

Bu teşekküle halk içinde ve gençler arasında yer yer tepkiler doğmaktaydı. Henüz ortada hiçbir şey
yokken dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu meclis kürsüsünden şunları söyleyecekti:
“Biz Türk'üz, Türkçü’yüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu
kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan veya azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan
Türkçü’yüz. Ve her vakit bu istikamette çalışacağız."
Başbakan Şükrü Saraçoğlu bu şekilde sesleniyordu. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. Türk
milliyetçiliği, daha önce yüksek makamlı biri tarafından böyle açıkça belirtilmemişti. Bu sesleniş olurken
bir yandan komünist yapılanma çoktan oluşmuş, gençler arasında yayılmaya başlamıştı. Türkiye
Cumhuriyeti belki de ilerde bir Sovyet tehdidiyle karşılaşacaktı. Stalin’in Kars ve Erzurum’dan Rus toprağı
olarak bahsetmesi bu tehdidin ihtimalini arttırıyordu.

BAŞBAKAN’A MEKTUP
Tüm

bu olaylar olurken Nihal Atsız,

Boğaziçi Lisesi Edebiyat öğretmenliği ve Orhun
dergisi yayın yönetmenliği görevlerini yapmaktaydı.
Tüm bu olayları milliyetçi gençlerle takip ediyor ve
araştırıyordu. Başbakanın konuşmasından henüz 2
yıl sonra Orhun dergisinde 1 Mart 1944'te ve yine bir
ay sonra yani 1 Nisan 1944’te iki ayrı açık mektup
yayınladı. Bu mektupta kendisinin Türkçü olduğunu
söyleyen başvekile “Eğer siz Türkçü iseniz bu
komünist propagandaları nasıl bu ülkede olur?”
sorusunu yöneltmiştir. Dönem içinden örnekler
vererek Türk düşmanlarının isimlerini söyleyeceğini
yazmıştı. Birinci mektubu bu şekilde bitirdi. İkinci
mektubu daha çarpıcıydı ve bütün bu olayların başını
çekiyordu. Bu mektupta “Sabahattin Ali, Pertev
Naili Boratav, Sadrettin Celal, Ahmet Cevat”
isimlerini direkt vererek onların ülkede komünizmi
gizli gizli yaydıklarını, Türk ve Türkçülük düşmanı
olduklarını söylemişti.

“Bu vazife, öğretmen olsun öğrenci
olsun Türk maarifini bütün komünistlerden
temizlemek vazifesidir.”
Atsız’ın açık mektupları bütün ülkede büyük
ilgi ve coşku ile karşılanmıştı. Ülkenin her
yanından Atsız’a tebrik telgrafları ve
mektupları gelmeye başlar. Bütün ülkede millî
bir heyecan dalgası oluşup her tarafı sarmıştı.
Bu olaylar Milli Şef için kabul edilemez
olaylardır. Bir edebiyat öğretmeni, otoriter tek
parti rejimine hesap sormakta ve ona ne
yapacağını söylemektedir. Bu daha önce
yaşanmamış muhalif bir olaydır.
“Cumhuriyet Devrinin o güne kadar geçmiş
olan yirmi bir yılı içinde bir bakan hakkında
böyle alenî bir tenkit görülmüş, işitilmiş
değildi.”(Alparslan Türkeş)
Hakaret Davası Planı
Rejimin hayli zoruna giden bu duruma bir
çare bulunmalıydı. Rejimin ve hatta
Cumhuriyet’in büyük yazarı Falih Rıfkı Atay,
Sabahattin Ali ile konuşup onu bir hakaret
davası açması için ikna etmişti. Sabahattin Ali
ile Nihal Atsız ise eskiden beri birbirlerini
tanıyorlardı, eskiden büyük bir dostlukları
vardı. Fikirlerinin zıtlaşması onları ayırmış ve
adeta kavga neticesine kadar getirmişti.
Sabahattin Ali hem kendi isteğiyle hem de
rejimin isteğiyle Nihal Atsız’a bir hakaret
davası açtı. Bu basit hakaret davasının
arkasında yatan planlardan belki de haberdardı.
Bu dava daha sonra farklı boyutlar kazanacak
Irkçılık-Turancılık davası açılacak, Turancılık
halkın kafasını uyuşturan gizli bir cemiyet gibi
insanlara afişe edilecekti. Nihal Atsız ve
arkadaşları işkenceler, ev aramaları ve
zindanlarla yüzleşecekti. Türk milliyetçilerine
yapılan tüm bu saldırılar, Sovyet Rusya
yalakalığından başka bir şey değildi.

ANKARA KARIŞIYOR
Hakaret

davasının ilk celsesi için Atsız, trenle

Ankara’ya gelir. Burada onu 50-60 kişilik bir grup
karşılar. Bir iki gün Ankara’da bir otelde kalır.
Kaldığı otele her gün ziyaretçiler gelip gitmekteydi.
Bir yandan da Atsız’ı gizli polisler takip ediyordu.
Reha Oğuz Türkkan o durumdan şöyle bahseder:
“Meğer o gün ‘aman bir arada fotoğrafınızı
çekelim’ diye konuşan gençlerin çoğu Emniyet
memurları imiş!”
İlk duruşma 26 Nisan günü oldu. Hem Sabahattin
Ali hem de Nihal Atsız için adliyeye gelen yüksek
tahsil öğrencileri salonu doldurarak taşıracak ve
hâkim bu yüzden duruşmayı başlatmayacaktı.
Seyirciler dışarı alındı ve bunun üzerine ufak tefek
polisle arbedeler yaşanmaya başlandı. Tam bu sırada
bazı gençler kapıyı zorlamaya başladı ve kapının
kilidi kırıldı. Bir anda kalabalık bir genç güruh içeri
akın etti. Sabahattin Ali salonu pencereden terk
etmek zorunda kaldı. İlk celse, Türkçülük fikrinin
aslında yüksek tahsil öğrencileri tarafından
benimsendiğini ve meselenin bir hakaret davası değil
gayri milli unsurlarla milli unsurların çatışması
olduğunu gösterdi.
Dava ikinci duruşmaya kalmıştı. İkinci duruşmaya
kadar olan süre içinde, başkentte ortam geriliyordu.
Bilhassa üniversitelerde herkes adeta bilenmiş olup
olayların patlaması bir kıvılcıma bakıyordu. Dil
Tarih Coğrafya Fakültesinde bu durum çok daha
gözle görülür bir haldeydi. O zamanlar doçent olan
Osman Turan’ın zorla sınava alınması, Osman
Yüksel Serdengeçti’nin Sabahattin Ali’ye tokat
atması olayların ne kadar ileri gittiğini anlamamıza
yeterli olmuştur.

Gazeteler “Büyük Ankara Nümayişi” yazacaktı
3 Mayıs için. Dava’nın ikinci celsesi için taraflar
salona getirilmişti. Dışardan gelen sesler Sabahattin
Ali’yi korkutuyordu: “Kahrolsun komünistler”.
Dışarısı hıncahınç doluydu. Mahkeme salonundan
taşan gençler adliyenin önüne kadar varıyor hatta
Anafartalar Caddesi komple kapanıyordu. Hep bir
ağızdan sloganlar söyleniyordu. Çankaya’da rejim
olağanüstü toplanacak, Milli Şef ardı ardına emirler
yağdıracaktı. İktidar ne yapacağını şaşırmıştı çünkü
daha önce böyle bir muhalefet görülmemişti.
Oradaki gençler sadece Atsız için değil rejimden
bunalmış bütün bir Türk milleti için bağırıyordu.
Nihal Atsız savunmasını yaparken gençler salondan
çıkarılıyordu. Bu bardağı taşıran son damla oldu.
Artık rejimin emriyle polis saldırdı ve üniversiteli
gençlerle aralarında kavga yaşanmaya başladı.
Birçoğunun adliye koridorunda kafası gözü
patlamıştı. Ama onlar için bu önemli değildi
içlerindeki birikmiş olanı dışarı vuruyorlardı. Bu
gençlerden bazıları başbakan ile görüşmek için
Çankaya yokuşuna doğru gitmeye başladı.
Başbakan onları kabul etmedi, polisler 165 tane
genci gözaltına aldı.
Dışarıda tüm bunlar yaşanırken mahkeme
kararını verdi. Sabahattin Ali için para cezası, Atsız
için hapis istense de cezalar tecil ettirildi. Sabahattin
Ali mahkeme salonundan çıkamadı. Nihal Atsız ise
dışardaki kalabalığın arasından ağır adımlarla
oteline geçti. Mahkemenin tutuklamadığı Atsız’ı
polisler tutukladı. Aynı anda evine ve Orhun
dergisinin basım hanesine de arama yapılmaya
başlandı. Türkçülük, Turancılık ile alakalı ne kadar
içerik varsa suç sayılacaktı. Bu Büyük Ankara
Nümayişinden sonra Nihal Atsız, Alparslan Türkeş,
Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan ve
arkadaşları tabutluk işkencelerine çarptırılacak ve
günlerce aç susuz bir şekilde zindanlara atılacaktı.
Suçları ise Turancı olmaktı. Hepsi bu suçu
göğüslerine bir madalya gibi taşıyabilirdi oysa. Aynı
zamanda Almanlarla işbirliği iddialarında bulunuldu
fakat o meşhur altınlar Atsız ve arkadaşlarından
çıkmadı. İstediklerini elde edemediler.

“MİLLİ BİR İDEOLOJİNİN MİLLİ OLMAYAN
BİR İDEOLOJİYE KARŞI TEPKİSİ”
3 yıl sürecek olan bu davalar ve

3

Mayıs

Ankara

Nümayişi,

Türk

işkenceler silsilesi en sonunda mahkemenin “Bu

milliyetçiliğinin ilk dinamik hareketi olarak

nümayiş (3 Mayıs 1944 yürüyüşü-gösterisi)

tarihe geçmiştir. Binlerce genç o gün Ankara’da

milli bir ideolojinin, milli olmayan bir ideolojiye

daha önce yapılmamış bir şey yaptılar ve yeni bir

karşı tepkisinden ibarettir." kararıyla beraat

neslin başlangıcı oldular. Artık bu dava sadece

verilmiştir. Bu kararı veren üyeler hatıratlarında

bir fikir üzerinde değil hakikat olarakta resmen

İsmet Paşa’nın onlara darıldığından bahseder.

yürütülebilecekti. 3 Mayıs aynı zamanda Türk

Bu kararla o zamana kadar gazetelerde bir
yeraltı

teşkilatı,

gizli

yapılanma

olarak

bahsedilen Türkçülük, artık resmiyette tanınmış
milli bir ideoloji ve yine o güne kadar rejim
tarafından desteklenen komünizm ise gayri milli
bir ideoloji olarak tarih sayfasında yer almıştır.

milletinin baskı rejimine karşı bir patlaması,
Türklük

ruhunun

bin

yıllık

saklı

kalan

dürtülerinin açığa çıkması, rejime bir başkaldırı,
ezilen ve hor görülen halkın sesi olmuştu.
Cumhuriyette milliyetçilik davası bu zeminde
büyüyecek ve 3 Mayıs’ın bu büyük ruhu ilelebet
gençlerin içinde var olacaktır.

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ
ATİLLA ALTINÖZ

Türk şair ,

yazar . düşünür ve öğretmen. Ömrü

boyunca birçok işe imza atan Hüseyin Nihal Atsız 12 Ocak
1905 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asker kökenli bir
aileden gelen Atsız ilköğrenimini Kadıköy’deki çeşitli
okullarda tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi gibi köklü
bir lisede eğitim gördü. Ardından Askeri Tıbbiye’ye
yazılan Atsız , Ziya Gökalp’in cenaze töreninin olduğu
gece yaşanan birtakım olaylar ve bir süre sonra Arap asıllı
Teğmen’e selam vermedi gerekçesiyle 3. Sınıftayken
okuldan atıldı. Bu olaylardan sonra bir süre yardımcı
öğretmenlik ve katip muavinliği yaptı.
1926 Senesinde İstanbul Darülfunu’nun Edebiyat Fakültesi’nin Edebiyat Bölümüne yazıldı.
Çalışmalarıyla Hocası Mehmet Fuad Köprülü’nün dikkatini çekmeyi başaran Atsız mezun olduktan sonra,
Fakülte’nin dekanı olan Mehmet Fuad Köprülü’nün özel girişimleriyle mecburi görevini yerine getirmeden
direkt asistan olarak göreve başladı. Bu dönemde Atsız Mecmua’yı çıkarmaya başladı. Yaklaşık bir buçuk sene
sonra önce dergi kapatıldı. Köprülü dekanlık görevini bıraktı ve yerine yeni dekan geldi. Reşid Galib’in Birinci
Türk Tarih Kongresi esnasında Zeki Velidi Togan’la ters düşmesi ve ‘’Zeki Velidi Bey’in Darülfunun’daki
kürsüsü önünde talebe bulunmadığıma çok şükrediyorum.’’ Sözleri üzerine Atsız da 7 arkadaşı ile Reşid
Galib’e ‘’Zeki Velidi’nin talebesi olmakla iftihar ederiz.’’ Şeklinde bir protesto telgrafı çekti. Reşid Galib
Maarif Vekili olduktan sonra Reşid Galib’in baskılarıyla Atsız’ın da görevine son verildi. Bütün bu olayların
üstünden birkaç gün geçtikten sonra dışarıda dekan ile denk gelen Atsız herkesin içinde dekana tokat attı.

ÖĞRETMENLİĞİ, ATTİLA İLHAN, EDEBİ YÖNÜ
Anadolu’nun çeşitli illerinde öğretmenlik

Birçok eser kaleme almış ve Türkçüler

yapmaya devam eden Atsız Orkun isimli yeni bir

Derneği’nin Başkanlığını üstlenmiştir. 1964 yılından

dergi çıkarmaya başladı. Atsız Mecmua’nın devam

ölene değin de Ötüken Dergisini yayınlamıştır.

niteliğinde olan bu dergi de 9 sayı çıkarıldıktan sonra

Ömrünün son demlerinde yeniden Mahkemelik olmuş

kapatılmıştır. İstanbul’a gelen ve öğretmenliğe

hatta cezaya çarptırılmıştır.

burada özel okullarda devam eden Atsız’ın bu

cezasını çekmek için hapse girince, üniversite hocaları

dönemde Yağmur ve Buğra adında iki oğlu

ve öğrencilerinden oluşan bir grup Cumhurbaşkanı'na

olmuştur. Son olarak Boğaziçi Lisesi’nde Edebiyat

başvurup Atsız'ın affını istemiştir.

kesinleşen 1.5 yıllık

öğretmenliği yapan Atsız bu okulda Atilla İlhan’a da

Atsız, suç işlemediğini belirterek bizzat af talep

hocalık yapmıştır. Bu dönemi ise Atilla İlhan kendisi

etmediği halde, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk kendi

için

yetkisini kullanarak Atsız'ın cezasını affetmiştir.

şaşırtıcı

olarak

nitelendirmiştir

çünkü

beklediğinin aksine Atsız derslerinde hiçbir şekilde
propagandaya yer vermiyordu. Yeniden Orkun
dergisini çıkarmaya başlayan Atsız bu sefer ancak 7

EDEBİ YÖNÜ
Hüseyin Nihal Atsız şiirlerinde genellikle hece

sayı çıkarabilmiş ardından 1944 Irçılık-Turancılık

ölçüsünü tercih etmiş ve kafiyeye önem

vermiştir.

davaları başlamıştır. Davaların ardından bir süre

Klasik Türk Edebiyatından farklı olarak sadece 8 ve

işsiz kalan Atsız Süleymaniye Kütüphanesine tayin

11’li hece ölçülerini kullanmamış, farklı kalıplara da

edilmiş , bir ara Haydarpaşa Lisesi’nde Edebiyat

başvurmuştur. Bazı kimselerin aruz yazamayanlar hece

öğretmenliğine tayin edilmişse de kısa süre sonra

yazar düşüncelerine karşılık aruz ölçüsü kullanarak da

eski görevine dönmesi kararı alınmıştır. Bu süreçte

şiirler yazmıştır. Böylelikle hece ölçüsünü basit olduğu

de boş durmayan Atsız bir ara haftalık olarak Orkun

için değil geleneksel edebiyatımızın ölçüsü olduğu için

dergisini yeniden çıkarmıştır.

kullandığını ispatlamıştır.
Şiirlerinde akıcılığı başarılı olarak sağlayan
Atsız hemen hemen her şiirinde ahenk yakalamıştır.
Romanlarında ise sıklıkla Türk tarihi unsurlarına yer
veren Atsız Türk kültürünü ve bozkır hayatını ustaca
anlatmış ve okuyucularında büyük zevk uyandırmıştır.
Bunların yanı sıra Atsız Türk Edebiyatı hakkında
birçok bilimsel araştırma da yaparak Edebiyatımıza
büyük katkıda bulunmuştur.

“GERİ GELEN MEKTUP” ŞİİR ANALİZİ
Atsız şiirin henüz başında aşkı tarif ederken

Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden?

ruh üzerinde durarak soyut bir biçimde ele almış

Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?

konuyu. Aşkın bedenden bedene değil aksine ruhların

Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden?

arasında yaşanan bir münasebet olduğunu ve

Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.

kendisinin esiri olduğu ruhun da yanardağlarda
oluşmuş yakıcı bir ruh olduğunu Tecahülü Arif
sanatını

da

kullanarak

ustaca

dile

getirmiş.

Devamında ise aşığın zaten asıl görevinin bu yangını
söndürmek olduğunu ve bir pervane gibi aşkın

Gün, senden ışık alsa da bir renge bürünse;
Ay,

secde

edip

Her

şey

silinip

çehrene,

yerlerde

kayboluyorken

sürünse;

nazarımdan,

Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse...

etrafında dolaşarak onun acısını dindireceğini ama

Atsız üçüncü parçaya başlarken ateşi

aslında aşığın orada kendi isteğiyle değil de ateşin

söndürmek için gelmiş olmasına rağmen kendisinin

onu kendine çekmesiyle bulunduğunu dile getirmiş.

yanarak kül olduğunu bunun da asıl sebebinin

İkinci dörtlükte konuyu hem ruhsal alemde

kadının bakışları olduğunu söylüyor. Hatta bu

hem de varlık dünyasında ele alan Atsız aşkın o kadar

bakışlardan nasibini alanın bir tek kendisi

saf ve berrak bir nesne olduğunu anlatmak için tıpkı

olmadığını,

güneş’in ay’a ışık verdiği gibi aşkın da güneşe ışık

koyamayacağını ifade etmiş. Kadın hakkında bilgi

verdiğini

geceleri

vermeye devam eden Atsız onun halini tarif

gökyüzünün tek hakimi olan ve mitolojik olarak

ederken hançer kadar yaralayıcı olurken aynı

kutsal olan mehtabın bile aşkının karşısında

esnada da bir çiçek kadar naif olduğunu dile

hayranlıkla durduğunu ifade etmiş. Yavaş yavaş aşık

getirmiş. Hatta bu çehre için ölmenin bile Atsız’a

olduğu kadının özelliklerinden bahseden Atsız onun

büyük zevk vereceğini söyleyerek her şairde olan

insanın aklını başından alan yeşil gözlere sahip

en büyük aşk benimkisi iddiasına da dahil

olduğunu bu gözlerin insana kendi benliğini bile

olmuştur.

kast

etmiş

devamında

da

unutturup sadece kendisini hatırlattığını oldukça
edebi bir dille anlatmış.

bu

bakışlara

kimsenin

karşı

Bütün şehvet arzularını bir kenara bırakıp
sadece gözleriyle de olsa aşkına erişmenin bile onu
mesut ettiğini anlatmış. Atsız aşık olduğu kadının
gözlerini Tanrıdan bir parça olarak görerek Divan
Edebiyatında olan en-el hak anlayışına nazire
yapmış. Tanrı’nın sadece insan ruhuna üflemesine
yeni bir boyut kazandırarak sevdiği kadında daha
da fazlası olduğunu iddia etmiş.

Bu gözlerin büyüleyici güzelliğinin aşıklar için büyük bir acı ve ızdırap kaynağı olduğunu ifade etmiş.
Bu kısmın sonu hepimizin aşina olduğu meşhur iki dize Atsız şiirin ortalarında olan bu kısımla şiire büyük
bir çoşku , heyecan ve yoğun duygular katmış, aşkı tarif ederken her ne kadar can yakarsa yaksın bu can
yakmanın bile kutsal bir his olduğunu, aşk için çekilen acıların gönül mülküne değer kattığını başarılı bir
şekilde anlatmış.

“HASRET SANA EY YİRMİ YILIN TAZE BAHARI”
Ana teması hasret olan dördüncü parçaya

Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla,

yeniden sevdiğinin tarifi ile başlayan Atsız biraz

Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla!

kendi hisleri ve aşkının durumu biraz da
sevdiğini tarif ederek okuyucu hem sıkmıyor
hem de adeta bir öykü gibi merak uyandırıyor.

Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince
Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince

Bu taktikle bir kez daha ne kadar usta bir şair

Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım;

olduğunu gösteren Atsız sevdiğinin yüzünde

Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.

efsunlu bir hal olduğunu, yüz hatlarının dişi

Gözler ki birer parçasıdır sende İlahın,

kaplan gibi asil aynı zamanda da kederin verdiği

Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın,

ciddiyetle adeta büyülü olduğunu dile getiriyor.
Çektiği hasreti anlatırken sevdiğine
kavuşmanın bile bu özlemi dindiremeyeceğini,
tarifi olmayan sonsuz biz hasret duyduğunu ve
yazdığı şiirin de aslında duyulan bu özlem
duygusuyla

kavrulan

gönlün

ve

aşkın

dışavurumu olduğunu söyleyen Atsız kendisinin

Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin;
Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin!
Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden,
Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden...
Hasret sana ey yirmi yılın taze baharı,

Ebedi özleyişe mahkum edildiğini muhteşem bir

Vaslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı.

ahenk içinde anlatmış. Çektiği bu hasretin

Dinmez! Gönülün, tapmanın, aşkın sesidir bu!

ölümcül bir hastalık gibi olduğunu ve eğer

Dinmez!

öldükten

Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı,

sonra

göklerden

sevdiğini

izleyebileceğinden emin olsaydı ölmenin çok
basit bir iş olacağını dile getiren Atsız bu

Ebedi özleyişin bestesidir bu!

Görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı.

kısımda hasret ve kavuşmak kavramlarına yeni
bir boyut kazandırmıştır.
Beşinci parçaya yine kendi duygularından bahsederek başlayan Atsız dünyada felaketler olsa , sular
yeryüzünü bassa bile kendisinin tek arzusunun gönlündeki yangının sönmesi olacağını aslında bu yangını
söndürmek için pervane olarak geldiği yerde volkanlar fışkırtan bir yanardağa dönüştüğünü çok vurucu
şekilde anlatmış. Atsız her sevende bulunan kıskançlık duygularını da kendi yorumuyla yine bir şair havasıyla
en yoğun hislere sahip olduğunu beli etmeye çalışmış. Bu kısmı eğer mümkün olsaydı bütün hayatı boyunca
sevdiğini herkesten gizleyeceğini ve onun duru güzelliğinin yeryüzünde sadece Atsız için var olmasını
sağlayacaktı. Bunun yanı sıra da sevdiğinin bulunduğu her kara parçasında olarak ona yakın olmayı istediğini
anlatarak sevdiğinin bulunduğu her yeri kutsallaştıran Atsız böylelikle sevdasına da bir yücelik katarak onu
efsaneleştiriyordu. Birçok edebi sanat , kelime oyunuyla sadece içerik ve söyleyiş bakımından değil her
bakımdan usta bir şair olduğunu da böylelikle belli etmiş oluyordu.

“KALBİN İŞİDİR, GÖZLE GÖRÜLMEZ BU GÜZELLİK”
onun

Atsız yeniden sevdiğini tarife başlayarak

Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler,

yüzünde

Tek bendeki volkanları söndürse denizler!

Tanrının

tüm

lütuflarının

bulunduğunu ve bu güzelliğin gece ay ışığında
Tanrı’nın bile beğenisini çekecek kadar güzel
olduğunu ifade ederek sevdiğini kutsallaştırıyor.

Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma 'Kaabil'
İmkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil

Sevdiğini tarif etmek için hiçbir sözün , hiçbir

Sırretmeye elden seni bir perde olurdum.

şiirin bile yeterli olamayacağını anlatıyor. Şiirin

Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum.

sonunda yine başına gönderme yapan Atsız
sevdiğini bir ateş gibi tarif ediyor ona ne çok

Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur.

yaklaşabilirsiniz ne de çok uzaklaşamazsınız. Son

En hisli şiirden de örülmez bu güzellik.

mısra ise ilk mısraya işaret eder aşk gibi kutsal bir

Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur;

mefhumun insan aklıyla veya beden güzelliğiyle

Kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik...

anlam kazanması mümkün değildir ancak kalbin
ve ruhun buluşmasıyla gerçek aşk ortaya
çıkabilir.
Şiirin sonunu dörtlük şeklinde yazan Atsız yine
kendine has biçimde hem farklı nazım biçimlerini
hem farklı uyak şemalarını bir sistem üzerinde
birleştiriyor. Bunun yanı sıra şiirde ahenk
unsularını ve edebi sanatları oldukça başarılı bir
şekilde uyguluyor. Tüm bunlara ek olarak da bir
kurgu içinde sırayla şiirin hikaye örgüsüne devam
ederken tüm hissi okuyucuya aktarabiliyor. Bunu
yalnızca Atsız gibi büyük şairler başarabilir…

TAVSİYE KİTAPLAR
“Umberto Eco'nun Gülün Adı romanı tarihi roman başlığı altında
yazılmış ve birçok otorite tarafından en iyiler arasında gösterilen bir kült eserdir.
Ortaçağ İtalyası’nın bir manastırında geçen cinayet zincirini ve olayı çözmek
için gönderilen eski sorgucu William ve yardımcısı Adso'nun başından geçen akıl
almaz olayları anlatır. Bu olaylar çevresinde gerçekleşen diyaloglar sizlere
ortaçağ skolastik düşüncesini ve cemaat yapılanmalarını betimler. 732 sayfa
olması gözünüzü korkutmasın, emin olun nasıl bittiğini anlayamayacaksınız.”
Ömer Can Topçu
“Sun Tzu’nun Savaş Sanatı ve Machiavelli’nın Prens’i ile oldukça sık
temaslar içeren bu kitap, adı komplo teorisyeni olarak anılan Erol
Mütercimler’in stratejiye dair tüm birikimini içeriyor. Stratejinin ne olduğunu,
taktikle arasındaki farkları, devletlerin politikalarındaki stratejiyi, Türkiye’nin,
bireylerin ve şirketlerin bu konudaki girişimlerini ve tüm bu olanların içerisinde
kendi yerini de anlatan Mütercimler, çok net bir şey söylüyor. Siz strateji
üretmek zorundasınız. Rakibiniz de size karşı strateji geliştirecek ve bu silsile
devam edecek. Ancak yalnızca bir kazanan olacak.”

Yunus Emre Ilıca

“Stefan Zweig’in temel eserleri arasında olan bu kitap tam anlamıyla bir
solukta okuyacağınız cinsten. Kitap ana kahramana gelen isimsiz bir mektup ile
başlar. Mektubun henüz başında ‘’ sana , beni asla tanımamış olan sana,’’
hitabıyla okuyucuda büyük merak uyandıran , belirsiz bir kadının platonik
olarak içinde beslediği aşkı ve bu süreçte çektiği acıları en sade şekilde dile
getirdiği bu mektup ana kahraman üzerinde yıkıcı bir etki yaratır. Kitabın
başından sonuna kadar başından geçenleri anlatan kadın okuyucuda büyük etki
yaratır.”

Atilla Altınöz

“Türkçülük fikrinin manifestosunun da yazarı olan merhum Yusuf
Akçura Bey’in kendi döneminde de tanıklık ettiği ve sonrasında dünyayı sarsan
siyasi hareketleri Yusuf Akçura Bey’in gözünden görmenin her Türk gencine
çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu kitap sayesinde siyasi fikirlerle ilgi
hatırı sayılır seviyede bir giriş bilginiz bulunacak.”
Abdullah Barış Yılmaz

MİKADO’NUN ÇÖPLERİ
ATİLLA ALTINÖZ

Melih Cevdet Anday tarafından 1967 yılında

1996 Yılında Şehir Tiyatroları tarafından da

kaleme alınan eser Türk Edebiyatı’nın nadide

sahnelenmiş başrolleri Mehmet Gürhan ve Tomris

oyunları

perdeden

İncer paylaşmıştır. Son olarak Beşiktaş Belediyesi

oluşmaktadır. 1967 Yılında Kent Oyuncuları

tarafından sahnelenmiş ve başrolleri Timuçin Esen ile

tarafından

beğeni

Devin Özgür Çınar canlandırmıştır. Halihazırda da

toplamıştır. 1971 Yılında ise Devlet Tiyatroları

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Ziraat sahnesinde

arasına girmiş ve ödüle layık görülmüştür.

oynanmaktadır. Benim de bu vesileyle izlediğim

arasındadır.

Oyun

sahnelenmiş

ve

iki
çok

versiyonunda Başrolleri Başak Anat Özcan ve Çağrı
Turan oynamaktaydı.
Oyunun ana teması insanların özünde nasıl
oldukları ve dışarı kendilerini nasıl yansıttıkları
olarak ifade edebilir. Bana göre bir tiyatro eserini
mükemmel kılan 3 şey vardır ; eserin dili , dekorlar,
ve oyuncuların rolü benimsemesi. Mikado’nun
Çöpleri bu bakımdan geçer not alacak bir eserdir.
Öncelikle eseri Anday gibi Dünya çapında ustalığı
kabul edilmiş bir yazar kaleme almıştır. Sahne
bakımından benim ilgimi en çok çeken şey küçük
detayların kusursuzca eklenişi oldu arkadan gelen
vapur sesinin aralığından tutun sobanın içinde yanan
ateşe kadar tüm detaylar özenle düzenlenmiş ve sizi
eserin içine çekiyor.

CESUR VE MÜLAYİM
Oyuncular kısmına gelecek olursak da oyunu zaten bugüne kadar hep başarılı oyuncular oynamış
bu durum oyunu yeniden oynayacak olan oyuncular için bir dezavantaj ama ben kendi izlediğim oyunu çok
beğendim ve oyunculara ayrı bir parantez açmak isterim. Öncelikle Başak Anat Özcan oyunun henüz
başlarında mağdur rolünü o kadar iyi yapıyor ki bir an gerçekten sokakta kaldığını sanıyorsunuz. Devamlı
olarak mahcubiyet gösteren ve aşırı çekingen bir karakterken oyun ilerledikçe ve karakterlerin gerçek yüzü
ortaya çıkmaya başladıkça Özcan da yüreklenmeye cesurca laflar etmeye erkek karakterin üstüne gitmeye
başlıyor. İkinci karakteri canlandıran Çağrı Turan ise oyunun henüz başından beri vurdumduymaz halleri
ve bazı yerlerdeki yükselişleriyle beğeni topluyor. Nasıl Özcan oyunun sonuna doğru gerçekler ortaya
çıktıkça cesurlaşıyorsa aynı şekilde Turan da oyunun sonuna doğru mülayimleşiyor, yüksek perdeden
konuşmaları seyrekleşiyor.
Oyunun içinde benim dikkatimi çeken
olaylardan birisi de kahramanların karşılıklı
olarak birbirlerine hikaye anlatmaları ve
bunun tıpkı bir mikado oyunu titizliğinde
yalanları

ortaya

çıkmasın

diye

uğraşmalarıydı. Her şeyin eninde sonunda
ortaya çıkmasını ve insanların gerçekleri önce
kendilerini kabul ettirmeleri gerektiği fikrini
de oyunun sonunda yan tarafta açılan kapıdan
içeriye dolan mavi ışıkla ilişkilendirebiliriz.
Yazar; insanların daha dürüst oldukları ,
kaypaklığın olmadığı , bencilliğin olmadığı
bir dünyayı kapıdan içeri giren mavi bir ışıkla
çok iyi ifade etmiş.

Mikado: fildişi, kemik ya da tahtadan yapılmış çöplerle
oynanan bir Japon oyunu

Yani kısaca bir eseri mükemmel kılan
3 ana unsura da sahip olan Mikado'nun
Çöpleri benim büyük zevkle izlediğim bir
oyun olmuştu. Oyunda emeği geçen herkese
şükranlarımı

sunuyor

ve

henüz

oyunu

seyretmemiş olan herkese en uygun zamanda
izlemelerini tavsiye ediyorum.

MAVİ VATAN
DOĞUKAN BAĞÇECİ

İsim

babasının Cem Gürdeniz olduğu,

Türkiye’nin deniz alanlarını belirten “Mavi
Vatan” kavramı, gözlemleyebildiğim kadarıyla
pek çok yurttaşımın bilinç seviyesinin oldukça
düşük olduğu bir konu. Bu sebepten dolayı
halkımızın büyük çoğunluğu, Ortadoğu’daki
çatışma alanlarının oldukça önemli bir kısmını
sağlıklı bir şekilde değerlendiremiyor ve
Ortadoğu’da

görevli

personelin

görevini

sorguluyor ki bu, oldukça normal bir tepkidir.
Zira devlet, beşerî bir kavramdır ve her beşerî
kavram gibi eleştiriye açıktır. Eleştiri yapılan
yerde gelişme, ilerleme olur. Ancak boş
eleştirinin

kimseye

faydasının

olmadığı

kanaatindeyim ve temelinde bilgi olmayan,
duygusal olarak yapılan her eleştiri boş yere
yapılmıştır. İpsala’da görev yapan personel ile
Ortadoğu’da görev yapan personelin görevi

Eğer biz, sınırlarımızı bunlardan ibaret bilirsek ve

temel olarak aynıdır: Türkiye Cumhuriyeti’nin

denizlerdeki topraklarımıza ihanet edersek, bu

sınırlarını korumak. Zira sınırlar yalnızca

sömürüye gözlerimizi kapamış ve yüz sene önce

yüksek duvarlar, dikenli teller, nehirler, dağlar,

atalarımızın ölümden korkmadan karşı çıktığı sömürü

göllerle belirlenen çizgilerden ibaret değildir.

sistemini görmezden gelmiş oluruz.

O zamanlar bizler gibi yirmilerinde olan atalarımızın; yeri geldiğinde mitinglerle, yeri geldiğinde
cesurca yazdıkları yazılarla, yeri geldiğinde ise barut ve kan kokusu içindeki cephelerde verdiği mücadeleyi biz
bugün onların bizlere emanet ettiği bu vatanda bilgimizle ve kalemimizle sürdürmeliyiz ki bizlerden sonra
gelecek olan kuşak da bizim verdiğimiz emeği düşündükçe içlerinde minnet duygusu oluşsun. Bunu yapmak
için de öncelikle, Mavi Vatan hakkındaki bilgi ve bilinç düzeyimizi en az sahildar devletlerde yaşayan
akranlarımızın bilgi ve bilinç düzeyine kadar çıkartmalıyız. Bunun için öncelikle, denizlerdeki uluslararası
hukuk kurallarına dayanan haklarımız bilmeli ve bu hakların nereden geldiğini öğrenmeliyiz. İşe temelden, kıta
sahanlığından başlayalım çünkü denizler üzerindeki haklarımızı bilmemiz için bu konuyu anlamamız elzemdir.

KITA SAHANLIĞI
Sahildar bir devletin kıta sahanlığı, kara
sularının ötesinde kıta kenarının dış eşiğine
kadar veya bu eşik daha az bir mesafedeyse,
kara sularının ölçülmeye başlandığı esas
hatlardan itibaren 200 deniz mili mesafeye olan
kısımda, bu devletin kara ülkesinin doğal
uzantısının bütünündeki denizaltı alanlarının
deniz yatağı ve toprak altlarını içerir.
(1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi)
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin bu maddesinden de anlaşılabileceği üzere ülkeler
yalnızca suyun üzerinde bulunan kara parçalarından ibaret değildir. Suyun altında kalan bölgelerdeki
kaynakların kullanımı da o bölgedeki egemen devletin hakkıdır. Yani herhangi bir komşumuzun, sınırlarımızı
görmezden gelerek bizlerin topraklarındaki madenleri, tarlaları, fabrikaları gasp etmesi, bizim kıta
sahanlığımızda ve bizim meşru hükümetlerle yaptığımız antlaşmaların sınırları içerisinde bulunan madenleri
araması ve çıkartması ve yine 100 sene önce Sevr’de bizi İç Anadolu’ya hapsetme planları ne ise, bugün de
bizi kıyılarımıza hapsetme planları temelde aynı. İşte biz Türk gençleri, bunu engellemek için fikri ve gerekirse
fiili bir mücadele vermeliyiz. Uğruna mücadele ettiğimiz topraklar başkasının değil bizim topraklarımız.
Görselden de görüleceği
üzere Mavi Vatan; Karadeniz,
Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’in
bir kısmını kapsamakta. Bir iç deniz
olan Marmara Denizi ve 1982
yılında sahildaş devletlerle
imzalanan antlaşmayla MEB
(Münhasır Ekonomik Bölge) sınırları
belli olan Karadeniz’de herhangi bir
ihtilaf bulunmazken, Ege’de ve
Doğu Akdeniz’de özellikle
Yunanistan’ın oldukça yayılmacı bir
tutum izlediği göze çarpmakta.
Yunanistan’ın bu hamlelerini Ege ve
Akdeniz olarak iki bölge özelinde
kabaca incelersek:

AKDENİZ VE EGE
Libya’nın

Yunanistan’ın,

deniz

alanının bir kısmını işgal etmesi ve Doğu
Akdeniz’de İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi ve Libya’daki darbeci hareketin başı
olan Hafter ile yapılan beşli ittifak, yüzlerce
yıllık Megali Idea (Büyük İdeal; Kabaca,
Bizans’ın en parlak dönemlerindeki sınırlarına
ulaşmayı ve İstanbul’u Türklerden alıp bu
kurulan

devletin

başkenti

yapılmasını

amaçlayan, Kurtuluş Savaşı’nda büyük darbe
yiyen Yunan fikir hareketi) hayalini halen
takip

etmekte

olduğunu

göstermektedir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve
Yunanistan üçlüsünün imzaladığı “EastMed
Boru

Hattı

Projesi”

nin,

Türkiye’nin

Libya’daki meşru hükümet ile imzaladığı
MEB

antlaşması

ile

Türkiye’den

izin

koşuluna bağlı duruma gelmesi zaten maliyeti
kazancından çok daha fazla olacak bu hayali
suya düşürdü.
Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet (UMH) ile imzaladığı bu antlaşmanın iptal olması, ancak
General Hafter’in Libya’daki meşru hükümeti devirmesi ile olacağından bahsi geçen bu ittifaka açıktan veya
gizliden destek veren ülkelerin Hafter kuvvetlerine verdiği destek arttı.
Lozan Antlaşması ile Ege’deki karasuları 3 mil olarak kabul edilmiştir. 1937 senesine gelindiğinde,
Yunanistan adalarının karasularını tek taraflı olarak 6 mile çıkarmıştır. Türkiye ise o dönemdeki şartlardan
dolayı bu konuda herhangi bir karşı hamle yapamamıştır. Ancak 1964 senesinde çıkarılan 476 sayılı Karasuları
Kanunu ile kendi karasularını da 6 mile çıkararak cevap vermiştir. Bugün ise Yunanistan, Ege’deki
karasularını 12 mile çıkarmak ve bizleri neredeyse kulaç dahi atamayacağımız bir alana hapsetmek
istemektedir. Karasularının 12 deniz miline çıkarılması, Ege Denizi’nde çıkar dengelerini Türkiye’nin
aleyhine orantısız bir şekilde değiştirecektir. Şu anda sahip olduğu birçok ada sebebiyle, Yunanistan’ın
karasuları Ege Denizi’nin %40’ını oluşturmaktadır. Karasularının 12 deniz miline çıkarılması durumunda bu
oran %70’e yükselmektedir. Bu durumda açık deniz büyüklüğü %51’den %19’a düşerken, Türkiye’nin
karasuları da Ege Denizi’nin %10’undan daha az kalmaktadır.(mfa.gov.tr)

KAYNAYAN BİR KAZAN: DOĞU AKDENİZ
Ege’deki

anlaşmazlıklardan

bir

başkası da Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki
10 deniz mili (yaklaşık 19 kilometreye
tekabül eder) olarak ilan ettiği ulusal hava
sahası genişliği… Bu, ne uluslararası
hukukta ne de Türkiye Cumhuriyeti’nde
tanınan bir karar değildir. Zira bir ülkenin
karasuları genişliği aynı zamanda o ülkenin
ulusal

hava

sahasının

genişliğini

de

belirler. Daha öncesinde Ege’de Yunan
karasularının genişliğinin 6 mil olarak
açıklandığını

belirtmiştik.

Uluslararası

hukuka göre haksız olmalarına rağmen, her
gün ulusal haber kuruluşlarında Türk Hava
Kuvvetleri’nin hava sahası ihlalleri ile
kendilerini
bulunmaktan

tahrik
da

ettiği
geri

iddiasında
kalmamakta,

kendilerinin 1996 senesinden beri Kardak
üzerinde yaptıkları hak ihlallerini ise
görmezden gelmektedir.
Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kurulmuş olan ittifaktan bahsetmiştik. Bu ittifakın üyelerinden olan
Mısır, son dönemde Deniz ve Hava kuvvetlerinde ciddi bir modernizasyon ve büyümeye gitti. İsrail ve
ekonomik sıkıntılarına rağmen Yunanistan da hava ve deniz kuvvetlerinde aynı şekilde büyük çaplı bir
modernizasyon ve büyümeye giderek ittifakın caydırıcılığını arttırma yolunda çok büyük adımlar attı.
Bütün bunlarla beraber ana finansörünün Birleşik Arap Emirlikleri olduğu darbeci Hafter güçlerine silah,
istihbarat ve ,halen doğrulanamamış bir bilgi olsa da, askeri yardım yapmaktalar.
Öbür taraftan Türkiye, İHA ve SİHA geliştirmeye devam ederken bu silahların tek başlarına çok
büyük bir etkisi yok. Zira taşıyabildikleri yük kapasitesinin azlığı, üzerlerine entegre edilebilen
mühimmat çeşitleri, kumanda menzilleri gibi birçok eksisi bulunmakta. Kaldı ki, SİHA ve İHA’lar
geçtiğimiz sonbaharda başlayan İdlip krizinde aktif bir rol oynamış, başarı oranı oldukça yüksek çok
sayıda taarruz yapmış olmasına rağmen rejim ordusunun ilerlemesini engelleyememişti.

MİLGEM VE HAVA KUVVETLERİ
Hava kuvvetleri envanteri, bölgedeki ülkelerin hava
kuvvetlerinin yapmış olduğu modernizasyon ve
genişlemelerle zayıflamış olan Türkiye, uzun
zamandır

hayatta

olan

MİLGEM

projesini

tekrardan hızlandırarak birçok yerli gemiyi denize
indirmekte ve Deniz kuvvetlerine bir nebze olsun
nefes aldırmakta, aynı zamanda bu sayede ordunun
bu

bölgedeki

caydırıcılığını

korumayı

hedeflenmektedir.
MİLGEM’den konu açılmışken, Mustafa Kemal’in
bu vasiyetini hayata geçiren, Deniz Kuvvetleri Eski
Komutanı Oramiral Özden Örnek’i de anmadan
geçmek istemem. Zira kendisi meslekleri, yaşları,
ilgi alanları ne olursa olsun her Atatürkçü ve her

Görsel notu: “Donanma olmadan Anadolu olmaz.
Donanmadan yana kuvvetli olmak Türkiye’nin
savunması için şarttır. Donanmamız izlediğimiz
politikanın da kuvvetli desteği olacaktır.”

vatanseverin örnek alması gereken bir karaktere
sahipti. İki sene önce 29 Nisan’da, “efsane
komutan” olarak bu dünyaya veda etti.

Sonuç olarak Mavi Vatan konusu, her Türk gencine öğretilmeli, eğitim
müfredatına alınmalıdır. Tıpkı Rigas Ferreros’un çizdiği, Balkanların büyük bir



Akdeniz’in Paylaşım

bölümü, Anadolu’nun yarıdan fazlası, Ege Adaları ile Girit, Rodos, Kıbrıs, Trakya

Mücadelesi ve Türkiye

ve İstanbul’u Yunan toprakları olarak gösterildiği, günümüzde Yunanistan’daki
okullarda ders niyetine okutulan Megali Idea haritası gibi…

Cihat Yaycı-Doğu



Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da vatan toprağı savunmaktadır. Türk ordusu,

Cihat Yaycı-Sorular ve
Cevaplarla MEB
Kavramı

bizim evimizin savaşını, evimizden uzakta yapmaktadır. Sun Tzu’nun “Savaş
Sanatı” adlı eserinde de belirttiği gibi “Düşmanın üzerimize gelmemesini
ummaktansa,
saldırmamasını

düşmanı

karşılamaya

dilemektense, bizim

hazırlıklı

olmamız,

düşmanın

bize



pozisyonumuzun düşman saldırısını

Cihat Yaycı-Libya
Türkiye’nin Denizden

imkansızlaştırmasını sağlamamız gerekir.” Elbet bir gün, gittikçe ısınan Akdeniz

Komşusudur

suları içerisindekileri yakacak ve o gün geldiğinde biz büyük Türk gençliği olarak,
davamızın haklılığını bütün dünyaya kanıtlamak zorunda olacağız. Fakat öncelikle



savunacağımız davanın haklılığına kendimiz inanacağız. Konu oldukça derin

Cem Gürdeniz-Mavi
Vatan Yazıları

olduğundan sizleri yormamak adına detaylı bir bilgilendirme yapamadım.
Umuyorum ki bu konu hakkında sizde bir merak uyandırabilmişimdir. Konuyla
ilgili

okuyabileceğiniz

birkaç

kitap

önerimi

buraya

bırakıyorum:



Özden ÖrnekMİLGEM’in Öyküsü

Terörün Finansman İhtiyaçları Ve Finans Kaynakları
YUSUF ILGAR AYDIN

Terör

kelimesinin

kökeni,

Latince’de

korku, endişe ve panik durumlarını ifade etmek için
kullanılan “terrorem” kelimesine dayanmaktadır.
Modern anlamda terörizm kavramının kullanılması,
19. yüzyılın ortalarına doğru karşımıza çıkar. 1830’
lu yıllarda Fransız Devrimi’nden sonra yaşanan
“Terör Dönemi”ni anlatmak için yazılan metinlerde
“terör

saldırısı’’

ifadesinin

kullanıldığı

görülmektedir. Yine 1941 yılında Alman Hava
Kuvvetleri’nin Rotterdam’ı bombalamasıyla ilgili
yazılan metinlerde ‘‘terör bombardımanı’’ ifadesi
kullanılmıştır. Terörizmi genel olarak ideolojik
saikleri içinde barındıran organize suçlar olarak
açıklayabilsek de terörün uluslararası çapta kabul
görmüş bir tanımı yoktur.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci
maddesinde “Terör; cebir ve şiddet kullanarak;
baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal,
laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin
varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini
zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek,
temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç
ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel
sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi
veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç
teşkil eden eylemlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Dairesinin Terörle Mücadele Biriminin hazırladığı dosyada da
terör, belirli siyasi ve ideolojik hedeflere ulaşmak için şiddeti kullanan yahut kullanmakla tehdit eden bir suç
eylemi olarak tarif edilmiştir.
Tüm bu tanımların ışığında terör örgütlerinin tümünün gayelerini, tariflerini, metotlarını ve uygulamalarını
nihai bir şekilde açıklayamasak da örgütleri beslendikleri motivasyon türlerine göre sınıflandırabiliriz:
• Dini doktrinlerin yorumlanması üzerinden ortaya çıkan din temelli terörizm,
• Eylemlerini etnik gruplar adına gerçekleştiren etnik milliyetçi/bölücü terörizm,
• Aşırı politik ideolojilerini pratiğe dönüştürmeyi hedefleyen sol ideoloji temelli terörizm

Terör Örgütlerinin Eylem ve Hedef Çeşitliliği
Terör

örgütü

eylemleri

genellikle

havaalanlarını, iş yerlerini, okulları, hükümetleri,
diplomatik ilişkileri, medyayı, denizciliği, askerleri
ve polisleri, sivilleri, turist gruplarını hedef alan
silahlı& bombalı saldırılar, suikastler, gasp ve
silahlı soygunlar, rehin alma olaylarıdır.
Motivasyon türlerine göre üç sınıfa ayırdığımız
terör örgütlerinden birkaçının Küresel Terörizm
Veri
Tabanında
kayıtlı
olan
eylemleri
incelendiğinde;
• Din temelli terörizme örnek olarak İslami Büyük
Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) terör
örgütünün kayıt altına alınmış 35 bombalı saldırı,
3 silahlı saldırı,
• Etnik milliyetçi/bölücü terörizme örnek olarak
Kürdistan İşçi Partisi (PKK) terör örgütünün 2010
yılından sonra kayıt altına alınmış 418 silahlı
saldırı, 26 suikast, 590 bombalı saldırı, 122
kundaklama, 3 silahlı soygun ve 106 kaçırma,
• Sol ideoloji temelli terörizme örnek olarak
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi- Cephesi
(DHKPC) terör örgütünün kayıt altına alınmış 15
silahlı saldırı, 4 suikast, 24 bombalı saldırı ve 1
rehin alma eylemleri gerçekleştirdiği görülmüştür.
Tüm
terör
örgütleri
eylemlerini
gerçekleştirmek ve devamlılıklarını sağlayabilmek
için eleman temin etmeye ve mali desteğe
muhtaçtır.
Propaganda, örgüt üyelerinin ve
yakınlarının ihtiyaçlarını karşılama, muhabere,
ulaşım, eleman temini ve eğitimleri, silah temini,
saldırıları
düzenleme,
usulsüz
pasaport
düzenlettirme ve mühimmatların nakliyesi gibi
geniş bir alanda parasal desteğe ihtiyaç duyarlar.
İdeolojik ve bölgesel konumları ile eylem tarzlarına
göre bu harcamalar şekillenir. Bu harcamalar iki
gruba ayrılabilir;
•

Eylem hazırlığı gibi özel harcamalar,

• Örgütün devamlılığı için yapılan düzenli
harcamalar.

Örgütlerin gerçekleştirilmesi planlanan
saldırılar için örgüt üyelerine verilen paralar,
muhaberat, eğitim, lojistik ve ulaşım gibi özel
harcamaları vardır.
Terör eylemlerinin doğrudan maliyeti
eylemde kullanılacak olan silah, araç, mühimmat
gibi temel unsurlara göre değişir. Örneğin 11 Eylül
saldırıları El-Kaide için yaklaşık 500.000 dolara mal
olduğunu birçok basın organında bildirmiş. 2004
yılında Hollanda’ da Hofstad Ağı olarak bilinen terör
örgütü mensubu tarafından öldürülen Hollandalı
yönetmen Theo Van Gogh suikastinin maliyetinin
100 dolardan daha az olduğu kullanılan
mühimmattan anlaşılmaktadır. İki olay da hem
dünyada hem de ülkelerin vatandaşları üzerinde
büyük etki yaratmıştı. Bunlara benzer büyük ses
getirmesi planlanan terör eylemleri bir hazırlık
maliyeti gerektiriyor. Genellikle terör eylemi öncesi
örgüt üyeleri eylem bölgesine seyahatlerde
bulunmakla birlikte adam kaçırma, suikast, istihbarat
faaliyetleri üzerine eğitim alıyor. Çok farklı iletişim
teknikleri olsa da örgütlerin muhaberat için çok
yüksek
maliyetli
yolları
kullandığı
da
bilinmektedir(80.000
dolar
değerinde
uydu
telefonları gibi). Eylem bölgesine yakın bir yerde
saldırıları planlamak için gayrimenkul kiralamak,
araçlı bir bombalı eylem ise araç kiralamak veya
satın almak gibi eylem tarzına göre değişen hazırlık
maliyetleri var.
Örgütlerin
devamlılıklarını
sağlamak
için
propaganda giderleri; doktor, mühendis gibi uzman
kişilere yapılan ödemeler; üyelerinin ve yakınlarının
ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli harcamaları
olmaktadır.

Terör Örgütlerinin Finans Kaynakları
Terör örgütleri ideolojilerini yaymak, nüfuz elde etmek, kamuoyuna sempatik gözükebilmek ve
eleman temin etmek için görsel ve yazılı yayın organlarını propaganda maksadıyla kullanırlar. Hem
propaganda materyallerinin geliştirilmesi hem de kullanılan yayın organlarının yönetiminden sorumlu olan
örgüt üyelerinin eğitimi için de finansal desteğe ihtiyaç duyarlar. Propaganda masrafları materyalin ne
olduğuna göre değişir. Örneğin Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), çok sayıda gerçek takipçisi olan sosyal
medya hesaplarını satın alıp bu hesaplar üzerinden propaganda yaptığı bilinmektedir.
Yine terör örgütü ed-Devlet’ül İslâmiyye fi’l Irak ve’ş Şam’ın (Irak Şam İslam Devleti/DAEŞ)
propaganda maksatlı video düzenleme programı ve yazılımlarını, bilgisayar, kamera ekipmanlarını
profesyonel olarak kullanmaktadır. Benzer terör örgütleri ileri derecede yazılım tekniklerini kullanarak
bilgisayar oyunları da tasarlamıştır. Terör örgütü üyelerinin beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını
karşılamakla birlikte teröristlerinin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması da örgüt için bir masraftır. PKK
terör örgütünün, etkisiz hale getirilen elemanlarının yakınlarına sözde ‘‘değer aileleri’’ adı altında mali
destek sağladığı tespit edilmiş aynı zamanda Irish Republican Army (İrlanda Cumhuriyet Ordusu/IRA) terör
örgütü, üyelerine haftada 30 ile 40 sterlin arasında maaş bağlamıştır.
Terör örgütleri ihtiyaçlarını karşılamak için paraya
ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçları karşılamak için hiçbir sınır
tanımayan örgütler, finansal ihtiyaçlarını aşağıdaki
kaynaklardan elde ederler;
• Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirler,
• Yasal görünümlü faaliyetlerden elde edilen gelirler,
• Yabancı devletler tarafından yapılan yardımlar.
Örgütlerin kaynak elde etme yolları faal oldukları
bölgelere göre değişmektedir. Bölgeye göre bazen dini
kuruluşlar bazen de sosyo-ekonomik düzeyi düşük
bölgeler daha etkili oluyor. Fakat tüm bu bölgesel etkiye
rağmen terör örgütlerinin kaynak elde etme yolları hemen
hemen aynıdır.
İmkânlarına ve hareket alanlarına göre yasadışı gelir elde
ettiği kaynaklar muhteliftir. Genellikle para sağlamak için
başvurulan
kaçakçılığı),

yollar kaçakçılık (özellikle uyuşturucu
sahtecilik,

dolandırıcılık,

haraç/sözde

vergiler, gasp, hırsızlık, fidye ve benzerleridir.

ETA, DEAŞ, MLKP, IRA…
Bahsedilen kaçakçılık çoğunlukla uyuşturucu

Sözde vergi

ve haraç

faaliyetleri,

emtia, tarihi eser ve hayvan kaçakçılığı da

kullandığı finansman sağlama yöntemidir. Yine

yapılmaktadır.

feshedilen

“Türkiye’nin DEAŞ İle Mücadelesi” raporunda

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) terör örgütünün

verilen bilgilere göre DEAŞ’ın haraç gelirinin toplam

Güney Amerika’da üretilen uyuşturucu maddelerin

gelire

Avrupa’daki satışından önemli bir gelir elde etmişti.

hazırladığı “Etnik Terör ve Terörle Mücadele

2017’de

hazırladığı

Stratejileri’’ kitabında yer alan bilgiye göre de ETA

‘‘Türkiye’nin DEAŞ İle Mücadelesi’’ raporunda

terör örgütü de sözde vergi alımlarından gelir elde

DEAŞ’ın el-Nabuk kentindeki tarihi eserlerin

etmiştir.

İçişleri

satışından

bir

zamanda

Bakanlığı’nın

36.000.000

dolar

kazandığı

belirtilmektedir. PKK terör örgütünün uyuşturucudan
elde ettiği gelirin yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar
olduğunu

yine

İçişleri

Bakanlığı

açıklamıştır.

Anadolu Ajansından alınan bilgilere göre 2019 yılı
içerisinde

Hâkkari

ilinde

gerçekleştirilen

operasyonlarda 597 kilo 685 gram eroin, 52 kilo 979

oranı

örgütlerinin

toplama

maddeler olsa da sigara, alkol, akaryakıt, silah, insan,
Yakın

terör

almak

%8-%10

yaygın

arasındadır.

olarak

SETA’nın

Terör örgütleri yasal görünümlü gelir elde edebilmek
için dernek ve vakıf gibi kar amacı gütmeyen
kuruluşları ve ticari işletmeleri sıklıkla kullanır.
Örgüt

propagandalarının

yapıldığı

yayınların

satışlarından ve şölen, konser, sergi gibi sosyal
etkinliklerden de gelir elde edilmektedir. Yurtdışı
yardımları da ciddi bir gelir kaynağıdır.

gram esrar, 12 kilo 732 gram metamfetamin, gümrük
kaçağı 57 bin 932 paket sigara, 963 kilogram çay, 94

Vakıf, dernek ve belediye vb. tüzel kişiliklerin terör

kilogram nargile tütünü ile 852 av tüfeği, 29 bin 218

örgütlerine

av tüfeği mühimmatı ve 25 av tüfeği ele geçirilmişti.

kullanıldığı

Örgüt mensuplarına açılan ve sonuçlanan davalara
bakıldığında gelir elde etmek adına gaspa ve
hırsızlığa başvurulduğu görülmektedir. 2018 yılında
görülen bir davada Marksist Leninist Komünist Parti
(MLKP) terör örgütünün gelir kaynakları içerisinde
gasp eylemleri sonucunda elde edilen paraların
öncelikte olduğu kaydedilmiştir. Terör örgütlerinin
finans elde etme yollarından bir tanesi de fidye

mali

yardım

bilinmektedir.

sağlamak

amacıyla

İçişleri

Bakanlığı

tarafından hazırlanan “Belediyelerdeki Kayyum
Sistemi’’ raporunda sözü edilen belediyelere ait
araçların PKK’nın lojistik ihtiyaçlarında ve bombalı
saldırılarında

kullanıldığı

saptanmıştır.

FETÖ

üyelerinin maaşları ve ticari kazançlarından himmet
adı altında topladıkları haraçlar ve örgütün sözde
hayır kurumu gelirleri mali kaynağın önemli
temellerinden biridir.

eylemleridir. 14 Mart

Terör örgütleri yabancı bir ülkeden gelen mali

2007’deki bir kaçırma olayında DHKP-C terör

destekleri de kullanır. Yine SETA’nın Etnik Terör ve

örgütü üyesi 5 kişi bir işadamını kaçırdıktan sonra

Terörle Mücadele Stratejileri kitabında bahsi geçen

kaçırılan kişiye eylemlerini Türk İntikam Tugayı

Libya’nın IRA’ya milyonlarca pound sağladığı ve

(TİT) adına yaptıklarını ve 100 bin TL fidye

120 ton silah yardımı yaptığı bu konuda önemli bir

istediklerini söylediler.

örnektir.

amaçlı

adam

kaçırma

GÖKLERİN HAKİMİ: NURİ DEMİRAĞ
ÖMER CAN TOPÇU

Son 200 yılımızı Avrupa karşısında

Birkaç

Avrupalı girişimci ve sanayicinin

ezilerek geçirdiğimiz için halk olarak tüm

hayatını okuduğumda ve onlara verilen destekleri

özgüvenimizi kaybettik.

Elbette bu savı

görünce aklımda şu belirdi. Onlar yapılacak işe uygun

desteklemeyecek, karşı bulacak bazı okurumuz

kişiyi bulup her türlü yardımı seferber ediyordu. Ancak

olacak; günümüzde halkın öylesine özgüvenli

biz geçmişimizden bu yana uygun kişiyi bulmamak

durumda olduğunu ve Avrupa ile bir çok

için çabalamışız. Belki de şans eseri de olsa uygun

hususta mukayese edildiğinden bahsedecektir.

kişiye uygun iş verilmiştir diyerek Osmanlı’nın son

Ancak bu mukayeselerin hiçbirisinde teknoloji

dönemlerinden günümüze kadar ki aralıkta yaşamış

ve medeniyet olacağını sanmıyorum üzülerek…

bazı girişimcileri, sanayicileri araştırdım. Belli bir süre

Bugünkü odak noktamız Avrupa’dan
teknoloji açısından neden geri kaldığımız olsun.

araştırmadan sonra

Türklerde uçak sanayisinin

kurucusu Nuri Demirağ ile tanıştım.

Nuri bey, 1886 yılında Sivas’ın Divriği
kasabasında doğmuş, Rüştiye eğitimi tamamlana dek
Sivas’tan bir yere ayrılmamış. Rüştiye Mektebi’ni
bitirdikten sonra öğretmenlerinin ricasıyla bir süre
Öğretmen Yardımcılığı görevini yerine getirmiş, bir
çok ders vermiş. Ancak Nuri bey, maliye ile ilgili bir
meslek yapmak istiyordu ve bunun için Ziraat Bank'ın
sınavlarına girip 17 yaşında iş başı yaptı. Ziraat
Bankası’nda 7 yıl çalıştıktan sonra Maliye
Bakanlığı’nda işe girdi. 1918 yılında İşgal altında olan
İstanbul’da görevini yaparken bir grup Rum gencin
hakaretlerine maruz kaldı. Bu olayda gururu kırılan
Nuri bey memuriyetten istifa etti. Cebinde 56 lirası
vardı ve herhangi bir işi yoktu. Düşündü taşındı ,
Rumların ve Musevilerin tekelinde olan sigara kağıdı
işine girdi. Girdiği işte başarılı oldu ve 3 yıl içerisinde
80.000 lirası oldu ancak bu paraların çoğunu kendi
işleri için değil Kurtuluş Mücadelesi için harcıyordu.
Aynı zamanda kendisi Maçka Müdafaa-i Hukuk
Şubesi’nin müdürlüğünü yapıyor, Kurtuluş Davası’na
sivil olarak hizmet ediyordu.
Kurtuluş Savaşı sona ermiş, Anadolu’nun tamamı düşmanlardan temizlenmişti. Osmanlı’nın son
dönemlerinde beri ülkenin demiryollarını inşa eden Fransız şirket, Türkiye’nin demiryollarını yapmayı
reddetmişti. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa’nın direktifleriyle Sivas-Erzurum demiryolu ihalesi açıldı.
Nuri Bey, çok ucuza bu demiryollarını yapmayı uygun görüp ona göre bir teklif vermişti. Kendisinden daha
az bir meblağ teklif edilmeyince ihaleyi Nuri Bey aldı.

GOLDEN STATE, KEBAN BARAJI, YEŞİLKÖY
Daha öncesinde Osmanlı’da Erzurum’a

Nuri

Demirağ’ın

aklında

boğaza

ticareti

kadar demiryolu döşemek istese de Ruslar

hızlandıracak Golden State benzeri bir köprü yapmak

buna müsaade etmiyor, demiryolu ancak

vardı. Bu projeyi Atatürk’e sunmak isteyen Nuri

Niğde’ye

gidiyordu.

Demirağ, Paşa’nın kapısını çaldı ve bir sunum yaptı.

Türkiye’nin bu demiryolunu inşa etmesi aynı

Sunumdan memnun olan Atatürk, bu hususun mecliste

zaman da büyük bir prestij meseleydi ve bu

konuşulmasını

meseleyi Nuri Bey vasıtasıyla halledilecekti.

söylediği bu proje maalesef meclisten onay alamadı ve

1 yıl gibi bir sürede 1250 km demiryolunu

proje rafa kaldırıldı. Yakın zamanda da Keban

tamamlayan Nuri Bey’e Atatürk’ün önerisiyle

Barajı’nın projesini çizse de maalesef bu projede o

Demirağ soyadı verilecekti.

dönemlerde hayata geçirilemedi.

Ulukışla’ya

kadar

gerektiğini

söyledi.

Atatürk’ün

Bu projelerle meşgul olan Nuri bey, aynı zaman
da ticaret ve sanayi işlerini devam ettirmekteydi.
Sanayi ve ticaret işlerinden elde ettiği maddi güç
Türkiye’de sayılı insanda vardı. 1930’lu yıllarda
başlayan ve halen günümüzde devam eden bir Türk
Hava Kurumu geleneği vardır.
NuD36 adlı uçak

Bu gelenekte aynı şehrin insanları bir havuz sistemiyle kuruma bağışta bulunur, bu bağışlarla alınan
uçaklara da o şehrin ismi verilir. Bu yüzdendir ki THK’nın filosunda şehir isimlerinde uçaklar bulunur. Bu
geleneği zengin iş insanları kendi başına büyük meblağlarda bağış yaparak tek bir uçağı kendi bağışlamak
için birbirleriyle yarışıyorlardı. Önce Nuri Bey’in kardeşi o günün parasıyla 120 bin lira bağışladı. Bu
parayla 3 adet uçak alınabiliyordu. Sonrasında THK’nın memurları Nuri Bey’in kapısını çalar ve kardeşinin
yaptığı yüklü miktarda bağıştan bahsedip kendisinin de bu kampanyaya katılmayı düşünüp düşünmediği
soruldu. Nuri Bey ise “Benden bu millet için bir șey istiyorsanız, en mükemmelini istemelisiniz. Madem
ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz.
Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim’’ der.
Çalışmalara derhal başlanılmış, bir fabrika kurulmuştu bile. Yeşilköy’de büyükçe bir çiftlik satın
alınıp o dönemin en büyüklerinden biri sayılabilecek bir hava tesisi ve yanına da bir Gökokulu kuruldu.
Fabrikada uçak üretilecek, uçaklarla milletin gençleri Yeşilköy’de uçmayı öğrenecekti.
Atölye kurulduktan sonra , Türk mühendislerinin çizdiği; Türk teknisyenlerinin yapacağı eğitim uçağı
olan NuD36 üretime hazır duruma gelmişti. 1936 yılında süratle üretime geçilip deneme süreçlerinden
geçirildi. NuD36 tam olarak istenilen performansı veriyordu. THK, uçağı incelip onayladı ve 65 uçak
siparişi verildi. Bu uçak o dönemki Türkiye’yi bir çok külfetten kurtaracaktı. En azından artık bir uçak için
aylar öncesinden sıraya girilmeyecekti.

NuD38 ve ESKİŞEHİR VAKASI
Atatürk’ün de siyasi desteğiyle Nuri Demirağ

Uçak Mühendisi olan Selahattin Alan bu önemli

inanılmaz bir projenin arefesindeydi. NuD38

görev için seçildi ve uçağı Eskişehir’e uçurmaya başladı.

adını verdiği uçak 6 kişilik bir yolcu uçağı

Eskişehir’e ilk inişi gayet nizami şekilde gerçekleşti.

olacaktı. Dünya da yolcu uçağı konusunda

Uçağı gören THK memurları bazı deneme manevralarını

inanılmaz kıtlıktan yararlanılmak isteniyordu.

yapmalarını isteyerek Selahattin Alan’ı tekrar uçağı

Ancak NuD38 bunlardan ibaret değildi. Nuri

uçurmasını istedi.

Bey, bu sefer çok büyük düşünüyordu ve bu
uçağın 2 farklı tipi daha olacaktı. Planlanan
diğer türler ise Hava İndirme ve Ağır
Bombardımandı.

Selahattin Alan manevraları yaptıktan sonra iniş
için piste yöneldi ancak pisti tutturamayacak gibiydi,
böyle giderse daha önce piste hayvanların girmemesi için
kazılan

hendeğe

girecekti.

Uçak

hiçbir

refleks

NuD38 üretimine başlanıp bir çok denemeye

göstermeyip doğruca hendeğe doğru ilerleyip çarpılmıştı.

tabi tutuluyordu. Her şey olması gerektiği

Çevredeki insanlar uçağa Selahattin Alan’ı kurtarmaya

gibiydi. Sıra bu uçağı THK yetkililerine

gitse de uçak kısa süre sonra infilak etmişti ve pilot orada

tanıtmak vardı ve bunun için uçak İstanbul’dan

can vermişti.

Eskişehir’e götürülecekti.

Bu kaza sonrası bir rapor çıkarıldı, raporda hatanın
tamamen pilotajdan kaynaklı olduğu; uçakta herhangi bir
arıza ve hatanın mevcut olmadığı yazıyordu. Ama bunun
bir önemi yoktu artık, Demirağ’ın bu yükselişinden
rahatsız olan insanlar vardı ve onlar böyle bir uçağın
kesinlikle

Nuri

Bey’in

fabrikasından

çıkmasını

istemiyordu. Her şey ayarlanmıştı Demirağ’ı bitirmek
için. Nuri Demirağ’ın fabrikasından çıkan tüm uçaklar
ayıplı ilan edildi ve hurdaya ayrıldı.
NuD38 adlı uçak

DENEMELER, MEKTUPLAR VE İNÖNÜ
çıkmazdan

Hiçbir şey olmamış gibi bir proje daha

kurtulmak için büyük destekçisi ve arkadaşı

geliştirdi, ve bunu herkesten gizli tuttu. Bu uçağın

Mustafa Kemal Atatürk’ün yanına gitmeyi

adı

düşündü

bombardıman

Demirağ

içinde

ancak

çok

bulunduğu

sevdiği

dostu

ölüm

NuD40’tı

ve

jet

uçağıydı.

motoru
Test

taşıyan
edilmesi

bir
için

döşeğindeydi ve böyle bir hususta ziyaret doğru

Almanya’daki rüzgar tünellerine gönderilmişti.

olmazdı. İsmet İnönü’ye sayısız mektup yazsa

Ancak o sıralarda üzerindeki siyasi baskı

da İsmet Bey’den bir dönüş olmuyordu.

katlanılamayacak seviyeye gelince Demirağ tüm

Mektuplarında İngiliz akrobasi uçaklarının

fabrikalarını kapattı. Hava alanına ve gök

İstanbul’da

bahsediyor,

okullarına devlet el koymuş, tüm uçakları hurdaya

kendilerinin de o durum da olabileceğinden

ayırmıştı. Nuri Demirağ’ın fabrikasında ki tüm

bahsediyordu. Ancak İsmet Paşa kendisine

makineler ve tezgahlar yok pahasına Hollanda’ya

cevap vermiyordu, vermeyecekti. Hatta bu

satıldı.

çabalar daha da kötüye gitmesine sebep olacak,

Hollandalılar aslında günümüzde Avrupa’nın en

Demirağ’ın ürettiği uçakların yurtdışına satışı da

büyük havacılık şirketlerinden biri olan Fokker’i

yasaklanacaktı.

yarattı.

yaptığı

gösteriden

Bu

makinelerle

Nuri

fabrikalarını

Demirağ’ın

kuran

NuD40

uçağı

ise

Hükümet’in karar vermiş olduğu ufak bir miktar
karşılığı satıldı ve teknoloji

transferi hakkı

verildi. 1938 yılında ilk üretimi gerçekleşen
Alman yapımı efsanevi bombardıman uçağı
Fw189’un geliştirilmesinde NuD40’ın büyük
katkısı oldu.
NuD40 adlı prototip

Yine güzel ülkem Türkiye’de bir başarı
maalesef çok ağır şekilde cezalandırılmış. Hatta
öyle bir cezalandırılmış ki onlarca yıl bir daha
kimse uçak endüstrisine girmemişti. Ama beni
en çok üzen durum şüphesiz Demirağ’ın
fabrikasının artıklarından kocaman bir dünya
markasının ortaya çıkması oldu. Belki de
dünyanın en iyi havacılık şirketi NuD olabilirdi.
Ama

olmadı.

günlere…
Fw189 adlı uçak

Başarıların

ödüllendirildiği

SPOR-SİYASET İLİŞKİSİ
AHMET YILMAZ

Spor ve siyaset kavramlarını, sporun politik olarak

Bu aşamada, bugün geldiğimiz noktanın

kullanmaya müsait alanlar yaratması nedeniyle maalesef

tesadüf olmadığını görmek adına sporun

günümüzde artık birbirinden ayrı ele alma olanağı

gelişimine evrimsel olarak bir göz atmalıyız

kalmamıştır. Bu ikili arasındaki ilişki daha önceki yıllara

ancak bu takvimi bizi daha çok ilgilendirmesi

dayanmakla beraber, siyasetin sporu toplum mühendisliği

bakımından 19. yüzyıldan başlatmak daha

aracı olarak kullanma eğilimi, 20. yüzyılın başlarına rastlar.

doğru olacaktır.

Spor – Ekonomi İlişkisi
Spor hem geniş yelpazede etkili bir
sosyal olgu olarak değerlendirildiğinden hem de
sporun siyasetle olan bağından dolayı bu
yelpazenin birinci unsuruyla yani ekonomiyle
olan ilişkisine atıf yaparak söze başlamalıyız.
20. yüzyılın sonlarına doğru hızlanan
teknolojik gelişmeler Dünya üzerinde yeni
yapılanmaların önünü açmış, bu süreçte
toplumlar hızla değişirken boş zamanın da
anlamı değişmiştir. Bu yeni anlamdaki boş
zaman süresi, teknolojinin hareketsizleştirdiği
insanlarca sportif faaliyetlerle doldurulmaya
çalışılmıştır. Spor artık bir hobi olmaktan çok bir
tüketim öznesi durumuna gelmiştir. Bu
bağlamda sportif faaliyetleri, toplumsal bir
ihtiyacı karşılamaya yönelik arz-talep dengesi
olarak değerlendirmek gerekir. Bu denge
içerisinde arz, spor ürünlerinin oluşturduğu
iktisadi bir mal veya hizmet yaratmayı
kapsamaktadır.
Kapitalizm ile spor arasında çok yakın bir ilişki olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Zira başarı
kavramına abartı derecesinde yapılan vurgu, spor - kapitalizm ilişkisini ortaya koyması bakımından hayli
anlamlıdır. Spor yapmak, bireysel yetenek ve güç kullanımı gerektirir yani başarı ya da başarısızlık bireysel
performans ya da performansların bir sonucudur. Buna bağlı olarak, takım sporlarında sistemli bir iş bölümü
söz konusudur. Bu, sanayileşmiş bir ekonomiden alınan uygulamadır. Sporun dışında yer alan yöneten ve
yönetilen gruplar arasındaki farklılık ve çatışmalar, sportif imgelerle gizlenir. Benzer şekilde, siyasi partiler
ve sendikalar için spor, gençleri kontrol etmenin ekonomik bir yoludur. Siyasi partiler ve sendikalar, bu
minvalde geniş kamusal alanlara spor imkanları sunmaktadırlar.

UEFA, PREMİER LİG, VAR
Bu noktada teknoloji üzerinden gitmekte yarar
görüyorum.Dünya üzerinde ilk canlı maç yayını 1938'de
yapılmıştır. Televizyon henüz yaygınlaşmadığından, stat
içerisindeki

etkinlik

çok

kısıtlı

ortamda

insanlara

ulaştırılmaya çalışılıyor. 1954'te UEFA (Avrupa Futbol
Federasyonları Birliği) kurulup futbolu pazarlamaya başlıyor.
Esas gelişme, 1995 dolaylarından günümüze kadar gelen
süreçte yaşanıyor. Artık endüstriyelleşmiş, dijitalleşmiş, spor
ve teknolojinin birleşmesiyle oluşan bambaşka bir alanla
karşı karşıyayız. Öyle ki, bugün spor dünyanın dört bir yanına
dijital platformlar aracılığıyla online bir şekilde naklen
ulaştırılıyor ancak işlevi yalnızca bu değil. Bu platformlar
aynı zamanda spor aracılığıyla başka ürünleri pazarlayan bir
fonksiyonla hareket ediyor. Öyle ki; spor ekonomisi, dışsal
etkileriyle birlikte yıllık yaklaşık 700 milyar dolar toplam ciro
yaratıyor ve bu tutar, dünya ekonomisinin yaklaşık %1'ine
denk geliyor.
2018 yılında İngiltere Premier Lig'in 2019-2022
dönemi yayın haklarının büyük bir kısmı, 4,464 milyar
sterline satıldı. Premier Lig maçları, haftada 174 ülkede 650
milyon insan tarafından izleniyor.
Dolayısıyla artık spor (özellikle de
futbol), çok ciddi bir parasal gelir yaratıyor.
Bunun yaratılmasındaki en önemli faktörlerden
birisi

olarak

çıkıyor.

karşımıza

endüstriyelleşme

Endüstriyelleşmeyle

birlikte

standartlar yükseliyor ve teknoloji, sporun
içerisine daha çok girmeye başlıyor. Bugün
sporun

teknolojik

tarafına

çok

büyük

harcamaların yapıldığını görüyoruz
(Örneğin; VAR uygulaması, futbol
topunun içerisinde konulan çiplerle birtakım
ölçümlerin yapılması vs.).

Adidas’ın 4 yıl önce piyasaya sürdüğü akıllı futbol topu.

OLİMPİYATLAR VE DÜNYA KUPALARI
Büyük organizasyonlar; düzenlendiği ülkenin
altyapısına, gelişmişlik düzeyine, milli gelirine, spora
olan ilgiye vs. bağlı olarak etki yaratır. Örneğin;
Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya
Kupası ve 2002 yılında Japonya – Güney Kore
ortaklığıyla düzenlenen Dünya Kupası bittikten sonra,
bu ülkelerde spora ilginin az olması nedeniyle statlar
söküldü. Oysaki, 2006 yılında Almanya'da düzenlenen
Dünya Kupası'nın yarattığı etki çok fazladır.
2004 Olimpiyatları Atina'da düzenlendi.
Yunanistan, o dönemin parasıyla 8 milyar euro
harcadı. 2008'de yaşanan küresel krizin de etkisiyle
hala içinde bulundukları ekonomik krizden
çıkamadılar. 2018 Dünya Kupası, Rusya'ya 31 milyar
dolara mâl oldu. Yapılan harcamaların, önümüzdeki
20 yıllık süreçte geri kazanılacağı söyleniyor.
Bu
tür
organizasyonların
getirileriyle
götürüleri kıyaslandığında bugüne kadar yapılan
araştırmalar bu maliyetlerin çok da geri
döndürülemeyeceğini ortaya koyuyor.
Örneğin, 2022 Dünya Kupası Katar'da
düzenlenecek. Dünya Kupası organizasyonları,
herkesin de bildiği üzere yaz mevsiminde düzenlenir.
Stadyumlar da, Katar'ın iklimsel şartları göz önüne
alınarak yapıldı. Spor veya futbol kültürü olmayan bir
yerde yapılan bu tür harcamalar, geri dönüşü olmayan
harcamalardır ve o ülkenin ekonomisine çok büyük
zarar verir (cari açığı artırır, borçlanmayı yükseltir,
enflasyonu tetikler vs.). Oysa gelişmiş ülkeler, örneğin
İngiltere; Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyatları
için 14 milyar dolar harcadı ancak etkisi çok büyük
oldu. Bu tür organizasyonların geçici bir etki yarattığı
göz önüne alındığında, organizasyonları yapan
ülkelerin sporun içerisinde ne kadar yer aldıkları ve
spor ekonomisinden ne kadar pay aldıkları bu tür
organizasyonların geleceğini belirliyor diyebiliriz.
Doğal olarak bugüne kadar bu tür organizasyonların
yüksek maliyetlerinin altından ekonomisi güçlü
olmayan ülkelerin kalktığı da çok fazla
görülememiştir.
Olimpiyat düzenlemek elbette bir ayrıcalıktır
ancak bunun etkileri 10 – 20 yıl veya daha uzun bir
süre sonra ortaya çıkıyor.

ROMA, 1960

Kanada'nın 1976 yılında Yaz Olimpiyatları
düzenlenmiş şehri Montreal'in 1960 – 1986 yılları
arasında belediye başkanlığını yapmış olan Jean
Drapeau, borç yükünü anlatmak için bir defasında
“Montreal Olimpiyatları'nın herhangi bir borcu bittiği
zaman bir insan, yeni bir bebek sahibi olmayı
düşünebilir.” demiştir. Nitekim 1976 Olimpiyatları'nın
1,6 milyar dolarlık borcunun ödemesi tam 30 yıl sonra,
2006 yılında tamamlandı. Kanada'da durum böyleyken,
bizim gibi makroekonomik göstergelerinde çeşitli
olumsuzlukların bulunduğu ülkelerde sporun ciddi
anlamda siyasetin etkisinde olduğu göz önüne
alındığında, bu tür ekonomik olumsuzlukların da bir
yerde siyasetin etkisiyle meydana geldiğini ve sporun
siyasette bir nüfuz aracı olarak kullanıldığını
söyleyebiliriz.
FBI (ABD Federal Soruşturma Bürosu), 2022
Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin altında şike,
yolsuzluk ve rüşvet skandallarının olduğu iddialarını
kanıtladı ve doğal olarak FIFA başkanı Sepp Blatter
istifa etmek durumunda kaldı. Dünya Kupası'nı Katar'ın
elinden alma fikri denense de Katar'ın zenginliğiyle bu
problemin de üstesinden geleceği kanaatindeyim.
Dolayısıyla, bu tür organizasyonların nerede
düzenleneceğine karar verenlerin, bu işleri en çok gelir
elde edebilecek ve kendi çıkarlarını maddi anlamda
maksimize edebilecek olan yerlere verdiklerini
söyleyebiliriz.
Sponsorluklar çok önemli bir gelir kalemi ancak
futbol kulüplerinin esas gelirleri kendi içinde
bakıldığında (Türkiye'de 3 büyükler hariç) neredeyse
%80'i naklen yayın gelirlerinden oluşuyor yani diğer
kulüplerin, kendi dinamikleriyle çok fazla parasal gelir
yaratamadıklarını görüyoruz.

ŞİKE, RÜŞVET, DOPİNG
Türkiye'de sadece futbol pastasının
büyüklüğü 1 milyar euro civarında iken,
Avrupa'da futbol pastasının büyüklüğü 30 milyar
euro civarındadır. Dolayısıyla bu pastada bizim
payımız yaklaşık olarak %3,5'a karşılık geliyor.
Bu pastadan 5 büyük lig(La Liga, Premier Lig,
Serie A, Bundesliga, Ligue 1), çok büyük pay
alıyor. Diğer ligler ile bu 5 büyük ligin arasında
2–2,5 milyar euro gelir farkları oluşuyor.

Bu farklılıkta en önemli unsur elbette ki
sponsorlardır. Büyük firmalar; markalaşabilmiş,
kendi ürününü dünyanın her yerine taşıyarak
tanınırlığına ve satışına katkı sağlayacak spor
kulüplerine para vererek sponsor olmak istiyor.
Örneğin; Manchester City - Puma (yıllık
68,5 milyon euro), Barcelona – Rakuten (yıllık 55
milyon euro), Paris St. Germain – Nike (yıllık 55
milyon euro) gibi.
1900'lü
yıllar
itibariyle
futbolun
küreselleşmesi,
ticarileşmesi
ve
endüstriyelleşmesi, kulüp sporunu yarattı. Kulüp
sporu dediğimiz şeyi, “dünyanın başka
yerlerinden para karşılığı transfer edilmiş
sporcuların bir kulüp adına yarışması” olarak
tanımlayabiliriz. Bunun bir sonraki adımı ise, milli
takımlara başka milletten devşirme yoluyla sporcu
alınmasıdır. Bu durum, Avrupa'da da var.

Kulüp sporu; milli takımlardan ve olimpik spor
dallarından çok daha fazla rağbet gördüğü için oraya çok
para gidiyor ve dolayısıyla sponsorlar da oraya gidiyor.
Bunların da etkisiyle sporun içerisinde bir haksız rekabet
oluşuyor. Bunun etkilerini, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın
2017 yılında PSG tarafından 222 milyon euro gibi
astronomik bir rakamla transfer edilmesinde çok net bir
şekilde görebiliyoruz.
Transfer konusu, sıkıntı yaratan bir konudur. En
önemli sebebi, parası olanın en iyi oyuncuyu alarak rekabet
duygusunu öldürmesi. Diğer yandan, transfer yüzünden
çocuklar ailelerinden koparılıyor. Dolayısıyla çok büyük
bir kas göçü var. Kuzey Afrika'dan, Latin Amerika'dan,
Uzak Doğu'dan çok küçük yaşlarda çocuklar, büyük
kontratlarla kafaları çelinerek Avrupa'ya getiriliyor ve
büyük spor endüstrisinin içinde yer alan kulüplerin adeta
paralı kölesi olarak çalıştırılıyorlar.
Bir diğer konu, para aklama meselesi. Transferler
aracılığıyla para aklanıyor. Transferler kayıt altında olsa
bile çift sözleşme yapılarak sistem dışındaki paranın spora
girmesi sağlanıyor ve dolayısıyla da sporun kirlenmesine
sebep olunuyor. Özellikle günümüzde spor dışı unsurlar,
parasallaşmanın artması sebebiyle sporun bağışıklık
sistemini çökertecek derecede atak yapmaya başladılar.
Şike arttı, rüşvet arttı, doping arttı. Bu bağlamda, sporun
hızlı bir şekilde kirlenmeye başladığını söylemeliyiz.

PSG’ye 222 milyon Euro’ya transfer olan Neymar

SPOR, SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Tarihsel süreç içerisinde siyasal iktidar
tarafından sporun nasıl kullanıldığını değerlendirirken
ilk söyleyeceğimiz şey, spor ile politikanın ilk kesiştiği
yerin ordu olduğudur.
19. yüzyılın askeri eğilimleri; orduyu teçhiz
etmenin yanı sıra askerlerin fiziki kabiliyetlerini
artırarak
orduyu
geliştirmeyi
amaçlıyorlardı.
Askerlerin fiziki donanımını geliştirmenin tek yolu da
küçük yaşlardan itibaren yaptırılacak beden eğitimiydi.
Bu eğilim, sporun, ülke yönetimleri tarafından bilinçli
bir biçimde kullanılmasının ilk dönemi sayılabilir.
Bunun yanı sıra, topluluk halinde sportif faaliyetlerin
de genç kesimin ulus bilincini pekiştireceği
düşünülüyordu.
Uluslararası
diplomasinin
de
artmasıyla sporun propaganda gücü ortaya çıkmıştır.
1870 yılında Prusya'nın Fransa'yı mağlup
etmesi büyük yankı uyandırdı. Daha sonra bu zafer,
askerlerin kondisyonuna bağlandı ve dolayısıyla
Prusya'nın askeri eğitimleri gözlenmeye başlandı.
Milliyetçi bir beden eğitimi öğretmeni olan Friedrich
Ludwig Jahn'ın liderliğiyle kurulan “Turnen” akımı,
Alman
geleneklerini
jimnastik
gösterileriyle
birleştiriyordu. Beden eğitimi bu sayede, savaşa
hazırlanmanın yanı sıra milliyetçi bir amaca hizmet
ediyordu. Prusyalı askerlerin bu başarısının, Ludwig
Jahn'ın sporu bir paramiliter eğitim aracı olarak
görmesiyle ilgili olduğu kanaatine varıldı.

Bundan etkilenen ve bağımsızlığını
sağlamaya çalışan Çek milliyetçilerinin de
Miroslav Tyrs önderliğinde Sokol akımını
geliştirmesiyle birlikte beden eğitimi, milliyetçimilitarist bir nitelik kazandı. İngiltere ise özellikle
savaşın ayak sesleri duyulmaya başlandıktan
sonra, güvendikleri en önemli kurum olan orduda
değişik beden eğitimi teknikleri uygulamaya
başladı.
Fransız soylusu Baron Pierre de
Coubertin'e göre de gençler, açık havada spor
yaparak yetişmelidir. Bu doğrultuda, Fransa'da
çağın gerisinde kalan eğitim ve spor kuruluşlarını
revize etmeye girişmiştir. Bunu yaparken,
ülkelerin spor sayesinde daha barışçıl ortamlarda
mücadele edebileceğini düşünerek olimpiyat
fikrini ortaya atmıştır.
Devlet, genellikle sporu hem bir eğlence
aracı olarak hem de “siyasi mücadelenin simgesel
olarak temsil edilmesi” şeklinde kavrar. Öyle ki,
20. yüzyılın başlarında sporun yaygınlaşmaya
başladığı dönemde, milli takımların sportif
başarılarının, temsil ettikleri devletlerin itibarını
artırdığına ve hatta rejiminin diğer ülkelerin
rejimlerinden daha üstün olduğuna işaret ettiği de
söylenir. 20. yüzyıl (özellikle ilk yarısı) bu
bağlamda, milliyetçi eğilimlerin ve otoriter
yönetimlerin en yoğun olduğu ve dolayısıyla
“Ulus devletlerin inşası” gayesi doğrultusunda
hayatın her alanına müdahale etmenin meşru
görüldüğü bir dönemdir.
Bu doğrultuda, 1. Dünya Savaşı sonrasında
özellikle Avrupa'nın büyük ülkelerinde kurulan
dikta rejimlerinin genel anlamda kitleleri daha
rahat yönlendirme bakımından sporu çok daha
etkin kullanmaya başladıklarını söyleyebiliriz.
Siyasal otoriteler bu doğrultuda, kendi rejimlerini
temsil edecek insan modelini yaratma amacıyla
sporu bir beden eğitimi aktivitesi durumuna
düşürmüş, bu yolla insanlar arasındaki gerçek
farklılıkların silinerek toplumsal denetime uygun
değerlerin topluma empoze edilmesini sağlamıştır.

1920’li yıllar, sporun hem ulusal hem de
uluslararası siyaseti etkilemeye başladığı ve onlar
tarafından

kullanılmaya

olmuştur.

Bu

dönemde

başlandığı
uluslararası

bir

spor

sahalarına

turnuvalar

taşınmıştır.

bu olimpiyatlarda CHP rozetleriyle temsil etmiştir.

dönem

başlamış ve böylece uluslararası mücadeleler savaş
alanlarından

Ayrıca Türk Olimpiyat Takımı da Türkiye'yi

Artık

insanların milliyetçi duygularının kabartılacağı yeni
bir alan ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla futbolun örgütlü
hale gelmesi ve Dünya Kupası gibi gelenek haline
getirilecek bir turnuvanın ilk kez bu dönemlerde
organize edilmesi kesinlikle tesadüf değildir. 1934 ve
1938 yıllarında Dünya Şampiyonu olan İtalya ise,
Mussolini için faşist rejimin başarılarından yalnızca
biriydi. Yalnız faşist rejimler değil, Rusya'da devrim
yapıp sosyalist rejimi kuran Bolşevikler de sporun
propaganda gücünü fark etmişlerdi. Spor, özellikle iki
dünya savaşı arasındaki dönemde sosyalist rejimin
başarısını gösteren ve diplomatik ilişki kuran bir

İspanya'ya gelince, Real Madrid – Barcelona
rekabeti (futbol jargonunda El Clasico) bir nevi
iktidar mücadelesidir aslında. Real Madrid'in Avrupa
kupalarındaki başarıları, merkezi hükümetin başarısı
gibi lanse edilmiştir. Real Madrid'in merkezi iktidarla
özdeşleşmesinin bir sonucu olarak, Katalanların
temsilcisi Barcelona Real Madrid'i rakip değil
düşman olarak görmüştür. Nitekim Real Madrid'in,
diktatör Franco'nun uzun süre iktidarda kalmasında
büyük rolü vardır. Franco, Real Madrid'i Dünya
çapında bir takım haline getirerek halkın tepkilerini
yönlendirebilmiştir. Franco'nun spordan sorumlu
generali

Mascardo'nun

“Siyasal

hedeflerimizi

gerçekleştirmemizde spor ve futbol en önemli
araçlarımızdır.” ifadesi de bunu kanıtlar niteliktedir.
Spor, devletlerin ya da ideolojilerin sadece

propaganda aracı olarak görülüyordu.
1930-50 arası Avrupa'da (özellikle de Portekiz,
Almanya, İtalya ve İspanya'da), kitleleri politikadan
uzaklaştırarak daha rahat siyaset yapabilmek amacıyla
çok büyük stadyumlar yapılıyor. Bu stadyumların
yapılış sebebini, Portekiz'i 40 yıl dikta usulleriyle

rekabeti için değil aynı zamanda birtakım sorunların
çözülmesi için de kullanılmıştır. Bunu, Yugoslavya
Millî Futbol Takımı'nın 1992 Avrupa ve 1994 Dünya
Kupalarından ülkedeki iç savaşın devam etmesi
nedeniyle men edilmesinde görebiliriz.

yöneten ve aynı zamanda bir iktisat profesörü olan

Son olarak; 2018 yılında bir grup ABD'li

Salazar'ın “Portekiz'i 40 yıl Fiesta (şölen), Fado

senatör, dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter'dan

(örgütlü din) ve Futbol ile yönettim.” sözünde ve

hem

İspanyol diktatör Franco'nun Bernabeu stadyumunun

sağlamak hem de kriz nedeniyle art arda ekonomik

yapım emrini “Bana 100 bin kişiyi uyutabileceğim bir

yaptırımların uygulandığı bir dönemde Rusya'nın

uyku tulumu yapın.” şeklinde vermesinde bulabiliriz.

ekonomik olarak olarak zorlanacağını belirterek

Nitekim Mussolini, Torino Olimpiyat Stadyumu'nu;

sözde Rus ekonomisinin de rahatlamasını sağlamak

Hitler ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nu yaptırmıştır.

amacıyla 2018 Dünya Kupası'nı düzenleme hakkının

Bu nedenle, Avrupa'nın ve hatta Dünya'nın o

Rusya'dan alınmasını istedi. Bu örnek de sporun

dönemdeki en büyük stadyumlarının bu ülkelerde

siyaset

yapılmış olması kesinlikle tesadüf değildir. Öyle ki,

kullanılmasına dair son derece basit bir örnektir.

ilk

büyük

spor-siyaset

etkileşimi

de

Nazi

Almanya'sının 1936 Berlin Olimpiyatları'nı mümkün
olduğunca propaganda aracı olarak kullanmasıyla
gerçekleşmiştir.

Ukrayna'da

yaşanan krizin

tarafından

uluslararası

sonlanmasını

ilişkilerde

KRALLARIN OYUNU: SATRANÇ
YUNUS EMRE ILICA

Satranç, tarihçesi milattan önce iki binli
yıllara kadar uzanan, milattan sonra altıncı
yüzyılda Hindistan’da icat edildiği düşünülen iki
oyunculu bir oyundur. 15. Yüzyılda Avrupa’da
soylular

arasındaki

popülerliği

nedeniyle

Kraliyet Oyunu olarak anılmaya başlanılmıştır.

Bunlardan biri “yazışmalı satranç” da denilen,
teknolojinin henüz bu kadar gelişmediği yıllarda
tarafların hamleleri birbirlerine mektup yoluyla
ilettikleri, hamleler arasında zaman zaman aylarca
beklenildiği oyun türüdür. Bugün çeşitli platformlarda
kullanılan “prewiew” hamle de denilen, hamle sırası
rakipte iken kendi hamleni belirleyip oynanması için

Oynanışı, mantığı ve fikirleri üzerine

otomatik talimat verilen yöntemler düşünüldüğünde

ciltlerce kitap yazılan bu oyun hakkındaki temel

bizlere çok garip geliyor olabilir. Teknolojinin

kuralları bildiğinizi varsayarak bu oyunu kimileri

sunduğu bu imkan chess.com adlı internet sitesinde

için bir tutku haline getiren güzelliklerden

bugüne kadar iki milyardan fazla oyunun kayıt altına

bahsetmek istiyorum.

alınarak oynanması ile de açıklanabilir.
Bu oyunu bu kadar özel kılan
unsurlardan birisi de strateji geliştirme ile
doğrudan ilişkili olmasıdır. Peki bu
stratejileri bugüne kadar en iyi uygulayan
büyükustalar

–Dünya

Satranç

Federasyonu tarafından ömürlük olarak
verilen ve Dünya Şampiyonluğu dışında
bir Satranç oyuncusunun ulaşabileceği en
yüksek unvan- kimlerdi?

Tanıtacağım

ilk

isim

Rus

Dünya

Şampiyonu Alexandr Alekhine. Kaynaklar onu
saldırgan, kombinezonlar ve karmaşık konumlar
yaratan bir isim olarak yazar. Katıldığı 92
Turnuvadan yalnızca 3’ünü kaybeden büyükusta,
şampiyonluk ünvânını mezara götüren tek isimdir.
Ekim Devrimi’nden sonra sulh yargıçlığı yaparak
kriminal olaylarda büyük başarı gösterdi. Ancak
Büyükusta’lık seviyesine ulaşınca Sovyetler’i terk
etti ve sponsor arayışına girdi.

MIKHAIL TAL, JAMES “BOBBY” FISCHER
Bir diğer büyükusta ise Türk satranç severlerin “Tal
Baba” diye adlandırmaktan geri durmadıkları Mikhail Tal’dir.
Riga Sihirbazı olarak da bilinen Tal, sezgisel taş fedaları ve
akılalmaz karışık konumlardaki doğru ya da hatalı saldırıları
ile meşhurdur. Taş fedalarının hatalı olduğu maç sonrasında
fark edildiğinde Tal bunu önemsemeyerek “Tik tak, zaman
işliyor. Tüm bu hamleleri rakibim masa başında bulmak
zorunda”

cevabını

vermiştir.

Yaptığı

fedalar

kazanç

getirmeyince “Olsun, bu sefer de zamandan kazanacağım”
diyebilecek kadar keyif ve tutku dolu bir isimdir.
Tal hayatı boyunca sağlık sorunları çekmiştir. Böbreği
alnır ve defalarca ameliyat olur. Çok genç yaşta, 55 yaşında
vefat eder. Hastanede gözlem altındayken dayanamaz kaçar ve
Kasparov ile de oynayacağı bir yıldırım turnuvasına
katılır. Hatta bu anların görüntüleri internette de mevcuttur.

Amerika’nın yetiştirdiği tek Dünya Şampiyonu olan
Robert James Fischer, tanıtacağım son isim. Fischer, 1972-75
yılları arasında bu ünvanı taşımıştır. 6 yaşında satrancı
öğrendikten sonra “Yapmak istediğim tek şey satranç
oynamak” demiştir. 14 yaşında en genç ABD şampiyonu, 15
yaşında ise tüm zamanların en genç büyükustası ünvanını
kazanmıştır.
1996 yılında Fisher, kendi adıyla anılan satranç
türevini üretmiştir. Piyonların arkasındaki taşların rastgele
dizilmesi ile oynanan oyunun, oyuncuların açılış bilgilerini
rafa kaldırması
düşünmüştür.

sebebiyle

Varyant

gerçek

yeteneği

ezberlemenin

önüne

ölçeceğini
geçilmesi

amacıyla oynanan türev 960 farklı ihtimal barındırdığı için
Satranç960 olarak da anılır.
BM'nin, Yugoslavya'ya uyguladığı ambargoyu delerek
1992 yılında gizlice girip bir satranç şampiyonasına katılan
Fischer, 12 yıl sonra Japonya’da yakalanması ve sonrasında
İzlanda vatandaşlığına geçmesine kadar “kanun kaçağı”
olarak anıldı.

CARLSEN, KASPAROV, ALPHAZERO
Satranç tarihinin unutulmaz hikayelerinden biri de 2004 yılındaki Garry Kasparov – Magnus Carlsen
maçlarıdır. 1985-2000 yılları arasında Dünya Şampiyonluğunu elinde bulunduran Garry Kasparov, 2013’ten
günümüze Dünya Şampiyonluğu ünvanını taşıyan Magnus Carlsen ile bir maç yapıyor. Maç 2004 yılında
Kasparov 41, Carlsen ise 13 yaşındayken oynanıyor.
Maça dair görüntülerin bir kısmı internette mevcut. Bu görüntüler çocuk denebilecek yaştaki
Carlsen’in elinde portakal suyu ile maçı büyük bir umursamazlık ve rahatlık içinde oynadığını ancak
Kasparov’un da bir o kadar gergin, zorlanmış hatta acınacak vaziyette bulunduğunu hissettiriyor. Maç
esnasında zaman zaman masadan kalkıp gezinen, yan masalarda oynanan oyunlara göz atan Magnus Carlsen,
adeta 15 yıl boyunca Dünya Şampiyonu olan Kasparov ile alay ediyor gibiydi. Carlsen bu maçta konum olarak
daha iyi bir oyun sonuna ulaşmış olsa da beraberlik ile yetinmek durumunda kalıyor. Ancak maçın hikayesi
ve Kasparov’un hal hareketleri, çaresizliği bu anları hafızalara kazımak için yeterli denebilir.
Carlsen yıllar sonra Satrancın Mozart’ı olarak
anılacak ve 19 yaşında dünyanın en genç 1 numarası
(FIDE) olacaktır. Saldırgan oyunuyla meşhur olsa da
birçok otorite tarafından “oyun sonu dâhisi” olarak da
adlandırılır. Ona karşı eşit taşlarla ve sıfır konumda dahi
oyun sonuna girseniz beraberlik en iyi ihtimaldir. Bu
yönüyle Jose Raul Casablanca’yı hatırlatır.
Açılışlara kafa yormaz, taşlarını geliştirerek
oyunun ana ilkelerini ve tüm fikirlerini uygulamak onun
için esastır. Zaman zaman rakipleriyle alay ettiği de
görülmüştür. 2014 yılında Laurent Flessinet’e karşı
oynadığı oyunda ilk hamlede atını oyuna çıkmış, ikinci
hamlede atınıe eski yerine geri dönerek kameralara
gülümsemiştir. Zaman zaman usta seviyesindeki
oyunculara karşı çoban matı bile denemiştir.
Bugünlerde ise Magnus Carlsen’in 2882 Puan ile rekor sahibi olduğu FIDE ELO (Dünya Satranç
Federasyonu Sıralaması) 3400’lü seviyelere ulaşan Stockfish ve AlphaZero gibi yazılımlarla ulaşılamaz hale
getirilmiştir. Bu yazılımlar konum analizi ve değerlendirmesi, karar mekanizması ve duygusuzluk gibi
özellikleri ve yüksek teknoloji içeren yapay zekaları sebebiyle çok güçlü rakiplerdir. AlphaZero yapay zekasına
2017 yılında satrancın kuralları öğretildi ve kendi kendine çalışması için 4 saat süre tanındı. Sonrasında ise
tarihin en iyi satranç motoru Stockfish’e karşı 100 maç yaptı. Ne mi oldu? 28 galibiyet ve 0 yenilgi.
Stockfish’e karşı herhangi bir satranç uygulamasını indirerek oynamayı deneyebilirsiniz. Muazzam bir hız ve
başarı ile oynayan 8 farklı seviyesi bulunmakta. Bizzat ilk 5 seviyesini yenmem 1 senemi aldı. 1 senedir 6.
Seviyesine karşı mutlak yenilgilere boğuluyor olsam da heyecanı her zaman yükseklerde tutan yapay zeka
motoru denemeye değer.

HAT SANATI
MİKAİL AKSU

Arapçada “yazmak, çizmek” anlamına gelen

İlk başta Araplarca başlatılan bu sanat tüm İslam

“hatt” fiilinden Türkçeye isimleşerek geçen hat

âlemince benimsendi ve ardından “Arap hattı”

sanatı, esasında Arap alfabesindeki harflerle estetik

olarak değil de “İslam hattı” olarak anılmaya

bir şekilde yazı yazma sanatıdır. Zaten halk da bunu

başlandı.

hissetmiş olacak ki hat sanatına “hüsnü’l hat”
(güzel yazı yazma) demiştir.

13. yüzyıla gelindiğinde Yakut el Mustasımi en
çok kullanılan altı farklı türden hattı (Aklam-ı Sitte)

Arap alfabesi ve yazısı Arabistan yarımadasında

en müstesna biçimleriyle tespit etti ve kayda

yaşayan Nebatilerin kullandığı yazı biçimine

geçirdi. Böylece hatların ilk sınıflandırılması

dayanmaktaydı. Bu zamandan sonra her geçen gün

yapılmış oldu. Yakut bunu yaparken hat sanatını

gelişen Arap alfabesi, İslamiyet’in de gelmesiyle

geliştirmeyi de ihmal etmedi. Kamış kalemi düz

fazladan bir önem arz etmeye başladı. Zira Kur’an

değil de eğik şekilde keserek hat yazısına fazladan

bunların

bir estetik kattı ve kendi yazı üslûbunu oluşturdu.

unutulmaması için yazıya dökülmesi gerekiyordu.

Buna da “Yakut Üslûbu” dendi. Yakut kendi tarzını

Tabii yazı aşmasından önce ezberleme safhası

başka sanatçılara da gösterdi ve çok beğenildiği için

vardı. Arabistan’da ezber işine fazladan bir önem

Mısır’dan Anadolu’ya kadar yayıldı.

ayetleri

bir

yandan

geliyordu

ve

verildiği için Müslümanlar da gelen ayetleri önce
ezberleme işine koyuldular. Ardından bu ayetleri
siyah bir mürekkep kullanarak noktasız ve
harekesiz bir biçimde parşömenlere (deri) yazdılar.

Anadolu’da

o

zamanlar

Osmanlı

hüküm

sürmekteydi. Yakut üslûbu Anadolu’da ilk başta
Şeyh Hamdullah tarafından ustaca kullanıldı. Bunu
gören II. Bayezid, aynı zamanda hocası olan,

Ancak ayetler farklı farklı kağıtlarda yazılıydı ve

Şeyh’e hattının güzel olduğunu ve kendi üslûbunu

toplu halde değillerdi. Kaybolma ve yıpranıp

oluşturması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine

düzgün okunamama tehlikeleri vardı. İşte bu

Şeyh Hamdullah, sanat anlayışını ve estetikliğini

Kur’an’ın muhafazasındaki sorunlardan ötürü Hz.

katarak kendine has

Ebu Bekir döneminde bir komisyon kuruldu ve

başarabildi. Üslûbuna da “Şeyh Usulü” dendi.

Kur’an bir kitapta toplandı. Kur’an’ın bu yazım

Meşhur bir söz vardır: “Kur’an Mekke’de indi,

serüveninde hat sanatı daha da gelişmeye devam

Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” Osmanlı’da

etti. Çünkü peygamberin Kur’an’ın güzel bir

Şeyh Hamdullah gibi, Mehmet İzzet Efendi gibi

biçimde

Kur’an

birçok hattat bu sözü doğrular niteliklerde sanatlar

yazımının Müslümanlarca ibadet mahiyetinde

icra etmiştir. Gerçekten de Kur’an en güzel şekliyle

görülmesi ve Kur’an’da kalem üzerine yemin

İstanbullu hattatlarca yazılmıştır.

yazılmasına

teşvik

etmesi,

edilmesi hat sanatının gelişiminde etkili olan
önemli sebeplerdendi.

bir üslûp

oluşturmayı

HAT TÜRLERİ
Yukarıda altı önemli hat türünden bahsetmiştik. Buna “Aklam-ı Sitte” denir. Türkçe “altı kalem” manasına
gelir. Bu altı hat; sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki ve rika’dır. Hat şekilleri yazı ebatlarına, incelik ve
kalınlıklarına ve diğer muhtelif yazılış özelliklerine göre türlere ayrılırlar. Bu bahsettiğimiz altı tanesi en çok
kullanılan ve yaygın türlerdir. Daha sonra bu türler de hattatın sanat zevkine, coğrafyaya ve hattın kullanım
alanlarına göre yeni yeni şekiller almaya başlamıştır.

1. Kûfî
Daha çok köşeli ve geometrik bir yapıya
sahiptir. Mimarlarımızca çokça kullanılır. Hz.
Ali’nin devletin başkentini Kufe’ye taşımasından
sonra gelişmeye başlamıştır. Besmelenin Kufi
tarzda yazımı gelenekseldir. Yazıdaki keskin
köşelerin yontulması daha doğrusu daha kıvrak bir
yapıya getirilmesi yeni tip hatların oluşmasına
sebep olmuştur.
2. Sülüs
Tomar (tûmâr) hat sanatında bilinen ilk yazı
biçimlerindendir. Daha çok resmî yazışmalarda ve
mektuplarda kullanılıyordu. Tomar kaleminin 2/3
oranında küçültülmüşüne “süleseyn” 1/3 oranında
küçültülmüşüne de “sülüs” denir. İsimlendirmeler
küçültme oranları 3 paydasında yapıldığı için
Arapçada “selase” (Türkçe: üç) kökünden gelir.

Sülüs, “ümmü’l-hutut” (yazıların anası) olarak da adlandırılır. 10. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır.
Kalem ucu yaklaşık 1-5 milimetre arasında değişmektedir. Kıvrak ve ince bir biçime sahiptir. Osmanlı
zamanında Türklerin bu yazıyı çok sevip benimsemelerinden dolayı çokça kullanılmış ve geliştirilmiştir.
Böylece Sülüs hattı Türklerde doruk noktalarını yaşamıştır. Celi Sülüs ise Sülüs’ün mimaride kullanılan
biçimidir. Normal Sülüs’e göre daha büyük ve kalındır. Cami duvar süslemelerinde çokça kullanılır. Örneğin,
bir önceki dergi sayısındaki yazımda da bahsettiğim üzere, Sancaklar Camii’ndeki vav harfi Sülüs hat
biçiminde yazılmıştır.

HAT TÜRLERİ
3. Nesih
Nesih

aslında

Sülüs’e

benzerdir.

İlk

zamanlarda Sülüs’ün 1/3’ü oranında küçük
halinden meydana gelmiştir. Nesih hattının
çok ince biçimde yazılmışına “gubari” denir.
Toz gibi çok ince biçimde olduğu için bu ismi
almıştır. Nesih “bir şeyi ortadan kaldırmak”
anlamına gelir. Bir rivayete göre Nesih’in bu
ismi almasının sebebi, bir dönem çokça yazılan
Kufi hattının popülaritesini azaltmasından
kaynaklıdır.
4. Muhakkak
Bu hat da Sülüs’e benzese de ince
farklılıkları onu Sülüs’ten farklı kılar. Sülüs
gibi eğiktir ama daha düz bir yapıya sahiptir.
Ayrıca bu hatta Arapça b, y gibi harflerin
çanak yapısı daha belirgin çizilir. Çizgiler ise
Sülüs’e göre daha uzun ve yayılır bir
biçimdedir. Önceleri hacim olarak fazla büyük
olsa da Kur’an yazımında da kullanılırdı.
5. Reyhani
Adını reyhani çiçeğinden alır. Muhakkak’ın
daha küçüğüdür. Onun dışında Muhakkak’la
pek farkı yoktur.
6. Tevki
Sülüsün daha ince halidir. Zamanında
sanattan

daha

yazışmalarında
Tevki’de

çok

devletin

kullanılıyordu.

normalde

Arap

resmî
Ayrıca

alfabesinde

birleşmeyen yazılar bitişik yazılır. Sülüse göre
daha yayvan bir görünüme sahiptir.

DİVANÎ, RİK’A, TUĞRA, İSTİF VE KALİGRAFİ
7. Rika
Tevkinin daha küçük hali diyebiliriz.
Küçük olduğu için hızlı bir şekilde
yazılabilir. Bu yönüyle özellikle Emeviler
zamanında

resmî

yazışmalarda

kullanılmıştır. Rika’yı devlet yazışmaların
kurtarıp sanata taşıyan kişi Mehmet İzzet
Efendi’dir.

Ayrıca

eskiden

verilen

icazetnamelerde

talebelere
sıklıkla

kullanıldığı için “hatt-ı icaze” olarak da
isimlendirilmiştir.
8. Talik
14. yüzyıl dolaylarında ortaya çıktı.
Sülüs ve Nesih’ten sonra İslam dünyasında
en çok kullanılan hattır. Havada asılı bir
şekilde duruyormuş izlenimi verdiği için
Talik ismini almıştır. Harflerin suda yüzen
yılan gibi süzülüyormuşçasına gözükmesi
ve zarif yapısı onu diğer hatlardan ayıran
en güzel özelliklerdendir. Daha çok edebi
eserlerin yazımında kullanılmıştır. Bu
hattın başka bir adı da “nestalik”tir.

Altı meşhur hattın dışında iki de fazladan hat çeşidi gösterdik. Ancak hat sanatının gelişimiyle daha
sonradan yeni yeni yazı tipleri doğmuştur. Divanî, rik’a, tuğra, istif, celî gibi daha birçok hat türü sonradan
ya bizzat sanatçıların uğraşlarıyla ya da zamanın akışıyla ortaya çıkmıştır.
Bazılarınızın aklına gelecektir, “Neden sadece Arap alfabesinin harfleri?” Bunu sormakta haklısınız.
Aslında güzel yazı yazma sanatı Latin alfabesiyle de yapılır. Arap harflerinin güzel şekilde yazımına “hat”
denirken, Latin alfabesi harflerinin güzel yazımına “kaligrafi” denir.
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