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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

Tayfuna Dönsün Sazaklar
OĞUZHAN KAYCIOĞLU

Hey yakınlar uzaklar, bekler pusular tuzaklar

İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamlamış daha

Tayfuna dönsün sazaklar, göz ışığım Gün’üm gitti

sonra babasının desteği ile ABD’ye yüksek tahsil için

Bu devlette bir yere gelmesi gereken belki de ender
gelecek insanlardan bir tanesi. Bir dürüstlük

gitmiştir. Amerika’ya gidişinden 11 yıl sonra
günlüğünde şu not yer alır:

örneği, bir devlet adamı ve bir Türk milliyetçisi

“Liseyi bitirdiğimde rahmetli babam Amerika’da

olan Gün Sazak…

tahsilimi teşvik etti. Sayesinde gittim, çok şey

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak
köyünde

dünyaya

gelmiştir.

Babası

İstiklal

Madalyası sahibi, eski siyasetçi Emin Sazak’tır.

gördüm, öğrendim. Gayem yalnız vatana ve aileme
faydalı olmaktı…”Aynı gaye, aynı arzusu henüz 18
yaşına girdiği günkü notunda da yer alır: “Gayem
vatana ve aileme faydalı olmaktır.”

Gün Sazak, gençlik çağındayken bugünkü çoğu
ülkücü gencin hayali ve amacı neyse o da aynı
amaçla hayat yoluna koyulmuştu. Amerika’dan
ülkeye döndüğünde babasından kalan toprakları
işlemeye başlamış ve inşaat sektörüne girmiştir.
Yetim kaldı körpe çağam, feryadımı nice boğam
Gün doğmak üzere ağam, gün batarken inim gitti

Türkiye’nin derin çıkmazlara girdiği 70’li yıllara

Belki de o gün doğru yerde olduğunu bir kez daha

gelindiğinde Dündar Taşer ile tanışmış ve

kesinleştirir. Henüz 1 sene sonra Genel Başkan

Milliyetçi Hareket Partisi’ne üye olmuştur.

Yardımcılığı görevine getirilir.

Dündar Taşer’le olan ahbaplığı ve onun
vasıtasıyla

tanıdığı

etkilenmesi
oluşturmuştur.

hayatının

Alparslan
dönüm

MHP’nin

10.

Türkeş’ten
noktasını
Büyük

Kurultayı’nda gençlerin arasında yer alacak ve
nasıl bir camianın içinde olduğunu o gün
anlayacaktır. Osman Yüksel Serdengeçti’nin ve
Alparslan Türkeş’in yaptığı konuşmaları dinler.

Dört sene geçtikten sonra 1977 seçimlerinde
2.Milliyetçi

Cephe

Hükûmeti

kurulur.

Bu

hükûmette Alparslan Türkeş tarafından bizzat
Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görevlendirilir.
Çünkü o çevresinde dürüstlük abidesi olarak
tanınan bir kişiydi. Bu, Gün Sazak’ın hayatının
2.dönüm noktası olmuştur.

Bakanlık Yılları, Kaçakçılıkla Mücadele
kaçakçılığın,

Parti’de büyük bir ses uyandırır Gün Sazak.

yolsuzluğun ve kara paranın en çok döndüğü

Toplantı esnasında kimsenin onun kadrosuna

bakanlıktı. Muhalefet böyle bir konuma gelen

ve atamalarına karışmayacağının teminatını

milliyetçi bir insana, oranın bütün yükünü ve

ister. Bakanlığın içinin yolsuzlukve rüşvetle

sorumluluğunu

iktidara

çürümüş olduğunu dile getirir. Gün Bey kısa

saldırmayı hedefliyordu. Bu bakanlık diğerlerinden

zaman içerisinde kadrosunu kurar ve görevine

farklıydı.

başlar. Arkadaşlarına bir sözü vardır:

Gümrük

ve

Bu

Tekel

üstüne

Bakanlığı,

yıkmayı

Bakanlıkta

ve

sol-sağ,

komünist-

milliyetçi çelişkisi yoktu. Namuslu adamlarla
namussuz adamlar vardı.

“Eğer en ufak bir hata yaparsanız sizi öldürürüm. Hem de ağlayarak cenazenizi ben gömerim.”

Ona göre doğru bir kadrolaşma, bu çürümüş
bakanlığı çözüme kavuşturacaktı. Sol-sağ ayırt
etmeden herkese iş imkânı tanıyordu. Kanunen
hakkı olan bakanlık maaşını da almak istemedi ve
özel kalemine talimat vererek bu paranın yolda
kalmışlara ve ihtiyaç sahiplerine verilmesini
istedi. Her türlü tehlikeyi göze alıp doğudaki sınır
kapılarına

gidiyor,

baskın

halinde

bizzat

kontroller yapıyordu.

Kısa süre içerisinde yolsuzluğun rüşvetin kaçakçılığın hakkından gelmişti. Haliyle para babaları bundan
rahatsızdı. Türkeş’ten ricalarda bulunuyorlardı. Alparslan Türkeş ise bunları dinlemiyor, bakanının
arkasında dağ gibi duruyordu. Gün beyin bu tutumları halk arasında büyük yankı uyandırıyordu. Sadece
sağ kesim değil muhalefet de her şeyin farkındaydı. Her şeyiyle karşı oldukları bir ülkücü, bu
yolsuzluğun, kaçakçılığın kökünü kazımıştı.
Siyasi Tarihimize Güneş Motel vakası olarak geçen ve Milliyetçi Cephe hükûmetini düşürülmesine
sebep olan olay Gün Bey’i de bakanlıktan aldı. On bir Adalet Partili milletvekili görev bırakıp
Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçmişti. Beş buçuk aylık görevinden istifa eden Gün Sazak yerini Tuncay
Mataracı’ya bıraktı. Görevi aldıktan kısa bir süre sonra adı yolsuzluk iddialarına karışan Mataracı,
Abdi İpekçi tarafından çok sert bir dille eleştiriliyordu.

27 Mayıs 1980: Hain Pusu
Bu görev konusunda, Gün Bey ile fikrî olarak

Belki

taban tabana zıt olan Abdi İpekçi dahi onun daha

mitinglerden biriydi. Bu mitingin büyüklüğü ve

iyi olduğunu ve bu görevi layıkıyla yerine

sol

getirdiğini söylüyordu. Ayrıca CHP'nin sol

sinirlendirmişti. O günden itibaren ülkücüler

kanadından İzmir milletvekili Süleyman Genç

üzerine çeşitli saldırılar düzenleniyordu. Maalesef

"Ben inceledim, cumhuriyet kurulduktan bu yana

bu hedeflerden biri de Gün Sazak oldu. 27 Mayıs

gümrüklerdeki

felsefesi

1980 tarihinde arabasından eşyalarını indirirken

benimle yüzde yüz ters olan Gün Sazak

Marksist Terörist Dev-Sol örgütünün düzenlediği

önlemiştir" diye konuşur.

hain bir pusuyla evinin önünde şehit edildi.

Gümrük

ve

soygunu,

Tekel

fikri

ve

Bakanlığının

tekrardan

de

Ankara’nın

iktidarın

gördüğü

başarısızlığı

en

bazı

büyük
kişileri

Alparslan Türkeş şöyle söylüyordu:

yolgeçen hanına dönmesi, milliyetçi kesimi
“ Türkediyordu.
milletini parçalayarak
zincirine
rahatsız
Bu çerçevedekölelik
15 Nisan
1978vurmak isteyenler Gün Sazak’ı hedef seçmişlerdir.”
tarihinde Ankara’da büyük bir protesto yürüyüşü
Sakarya, esti yiğitler, bağrı kan süslü yiğitler
ve mitingi düzenlendi.
Süphan göğüslü yiğitler, gittiyse benim gitti...

O sadece bu camiada değil aynı zamanda
Cumhuriyet
dürüstlüğün,

tarihinde
iş

ahlakının

de

doğruluğun,

sembolü

olarak

yaşıyordu. Rüşvetin nasıl biteceğini de şöyle
özetliyordu Gün Sazak: “Bir gün devlet, kendini
yönetecek namuslu, şerefli, haysiyetli ve devlet
idaresine layık insanların idaresine geçtiği
zaman bütün hastalıklar kökünden temizlenmiş
olur.”

Bir ülkücü nasıl olmalı sorusunun cevabıydı Gün Sazak. Hedefleriyle, amaçlarıyla ve ulaştığı
konumdaki başarısıyla bütün bir Türk gençliğine örnek olacak bir insandı. Her şeyden öte bir ülkücü
olarak yaşamış yine bir ülkücü olarak öldürülmüştü...
Şimdi şairinde dediği gibi o sazağı büyüterek tayfuna döndürme vakti gelmiştir. Namuslu ve ahlaklı
ülkücüler olarak Gün Bey’in ardınca koşma vaktidir.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın
ATİLLA ALTINÖZ

1994 Yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya

Öğretmenliğinin ilk karne günü şehit edilen

gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan

Aybüke Yalçın Türk milletini son derece derinden

Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin

etkilemiş adına şiir yarışmaları düzenlenmiştir.

Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuş,

Ancak bunların hiçbirisi Aybüke Öğretmen’i geri

2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı.

getiremeyecektir.

Henüz 8 aylık öğretmen iken Batman’ın Kozluk
ilçesinde hain terör örgütü PKK tarafından
düzenlenen silahlı saldırıda şehit düştü.

'Bayrağın

dalgalandığı

her

yer

benim

vatanımdır.'

Aybüke Yalçın’ın ilk görev yeri olan Kozluk
ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesine ilk
gittiği zaman okulu herhangi bir müzik odası ve
enstrümanı yoktu ama yine de öğrencilerine
eğitim verebilmek için büyük çabalar gösterdi.
Babasının

istersen

bir

sonraki

atamaları

bekleyebilirsin demesine karşılık 'Bayrağın
dalgalandığı her yer benim vatanımdır.' diyerek
vazifeye atıldı ve bu bayrak uğruna şehit düştü.

Teröre Kurban Verdiğimiz 144 Eğitimci
Yaklaşık

son

yüz

sene

içerisinde

144

öğretmenimiz terör sempatizanları tarafından şehit
edildi. Bu topraklarda insanlar bilgiye ulaşamasın,
kültürlenmesin, eğitilmesin diye çok uğraştılar.
Bunun en büyük sebebi iyi bir eğitim gören gençlerin
vatanına milletine bağlı, teröre karşı olacak
olmasıdır.
Öğretmen şehitlerimizin 141 tanesini alçak terör örgütü PKK şehit etmiştir. İki tanesi 1917 ve 1918 yıllarında
Filistin’de şehit düşmüştür. Geriye kalan son isim gericiler tarafından katledilen, hepimizin tanıdığı Kubilay
Asteğmendir. Ancak şu unutulmamalıdır ki Türk milleti boyun eğdirilebilecek, ölümle gözü korkutulabilecek
bir millet değildir. Aksine zorluklara göğüs geren, bir öldükçe binlerce dirilen inatçı bir millettir.

Teşekkürler ve Anmalar
Öncelikle her bir karışı anamızın ak sütü gibi

Ayrıca Şehit

Öğretmen Şenay Aybüke

helal olan, kanla sulanmış bu toprakların her

Yalçın’ın vefatının yıldönümü neticesiyle de

yerine bir an bile düşünmeden eğitim vermeye

vatani görevlerini yaparken şehit edilen tüm

giden bu vatanın öğretmenlerine Telkin Dergisi

öğretmenlerimizi

olarak teşekkür ediyor, Atatürk’ün sözleri

şükranlarımızı sunuyoruz.

üzerine kendimizi onlara emanet ediyoruz.

Mekanları cennet olsun.

saygıyla

anıyor

ve

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ
AHMET YILMAZ

Hepimizin

dilinde bir Ortadoğu var ama bu

kavram sanıldığının aksine, yalnızca coğrafi bir
bölgeyi değil; aynı zamanda jeopolitik bir anlayışı
da ifade eder. Ortadoğu kavramını ilk defa 1902
yılında, ABD'li deniz subayı ve aynı zamanda
Deniz

Hakimiyeti

teorisinin

jeopolitikçi Alfred Thayer Mahan,

sahibi

ünlü

National Review dergisinde yayımlanan
makalesinde
arasındaki

Arabistan
bölgeyi

ifade

ile

Hindistan
etmek

için

kullanmıştır. Kavramın coğrafi tanımları tam
olarak belirgin olmasa da genel olarak kabul
edilen hali üst tarafta gösterilmiştir..

BOP’un Ortaya Çıkışı ve İdeolojik Altyapısı
Öncelikle değinmemiz gereken noktalar

Son olarak Yeni Amerikan Yüzyılı projesine

var ancak bunları fikir vermesi açısından son

değinmek istiyorum. Bu proje incelendiğinde,

derece basit, kısa ve anlaşılır bir şekilde

özellikle 15 Temmuz'un bıraktığı hasarları yeni

geçiyorum.

yeni

Bunlardan

ilki

küreselleşme.

onarmaya

çalıştığımız

dönemlerden

Küreselleşme, ABD eski Dışişleri Bakanı Henry

ölümüne kadar adını sıkça duyduğumuz ABD

Kissinger

Amerikan

eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew

hegemonyasının adı olarak tanımlanmıştır ancak

Brzezinski'nin “ABD'nin dünya hakimiyetinin

ben bu tanımın başına 21. yüzyıldaki ibaresini

yolu Avrasya'dan geçer.” jeopolitik görüşünün

eklemek

gereken

projeye yansıdığı görülecektir. Avrasya'nın

noktalardan bir diğeri ise Yeni Dünya Düzeni.

kontrolünün Ortadoğu'nun kontrolüne bağlı

YDD, 1991'de Sovyetler'in çöküşünden sonra az

olduğu gerçeği göz önüne alındığında ise

önce bahsettiğim küreselleşme kavramı adı altında

BOP'un asıl amacı ortaya çıkmaktadır

tarafından

istiyorum.

kısaca

Değinmemiz

her şeyin ABD'nin çıkarına göre biçimlendirildiği
bir dünya düzeninin adıdır

BOP ile ilgili ilk açıklamanın, 7 Ağustos 2003'te
dönemin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
Condoleezza Rice'ın The Washington Post
gazetesinde yazdığı Transforming the Middle
East isimli makale olduğunu söyleyebiliriz. Rice
makalesinde, 300 milyon insanın ve 22 ülkenin
bulunduğu Ortadoğu'yu daha demokrat, daha
barışçıl bir hale getireceklerini, Ortadoğu'daki
bu dönüşümün kolay olmayacağını ancak
bundan vazgeçmeyeceklerinden bahsetmiştir.
İkinci net açıklama ise 24 Ocak 2004'te Dünya Ekonomik Forumu'na katılan, dönemin ABD Başkan
Yardımcısı Dick Cheney'den gelmiştir. Cheney bu forumda yaptığı konuşmayla birlikte BOP kavramını
ilk kez kullanan isim olmuştur. Konuşmasında göze çarpan ilk şey ise projenin kapsadığı alanın
genişlemesi olmuştur. Rice'ın açıklamasında proje kapsamındaki ülke sayısı 22 iken Cheney, 23 ülkeden
bahsetmiş ve bu ülkeler içerisindeki Türkiye ve İsrail'in, ABD'nin ortağı olduğunu belirtmiştir. Cheney
forumda, proje kapsamında yapılması planlanan düzenlemeleri harita üzerinde anlatmış ve bu sunum,
yapıldığında 4 yaşında olan benim bile bugüne kadar çeşitli yönleriyle defalarca duyduğum bir sunum
olmuştur.

Projenin Amacı ve Uygulanması
BOP'la ilgili en üst seviyeden açıklama, 9 Haziran

G-8 Zirvesi'nden 20 gün sonra 28-29 Haziran

2004'te ABD Başkanı George W. Bush tarafından

2004'te İstanbul'da yapılan NATO Zirvesi'nde

G-8 Zirvesi'nde yapıldı. Toplantıda Kuzey

de Ortadoğu'yla ilgili birçok karar alınsa da

Afrika'nın da projeye dahil edilmesinin yanı sıra

sanırım en önemlisi, ABD'nin NATO'yu

Türkiye, İtalya ve Yemen, Demokrasi İnisiyatifi

projenin

Eş Başkanları oldular. Hatta bu eşbaşkanlık

uygulanmasına ise tahminimce Mart 2003'te

meselesi bizde öyle benimsendi ki, defalarca

2. Körfez Harekatı kapsamında Irak'ın

gururla beyan edilmiştir

işgaliyle başlandı

içine

çekmesidir.

Projenin

Gelelim projenin amaçlarına... ABD projeyi barış, özgürlük, demokrasi gibi kavramlarla allayıp pullasa
da bugün gelinen noktada Irak, Suriye, Libya, Mısır, Yemen, Tunus vb. devletlerin hali ortadadır. Bu
yüzden görünür amaçlarından ziyade kendimce asıl amaçlarına değinmek istiyorum. ABD'nin en önemli
amacı, 21. yüzyılda küresel hâkimiyetini sürdürmektir. "Ortadoğu'ya hâkim olan Avrasya'ya, Avrasya'ya
hâkim olan dünyaya hâkim olur." jeopolitik önermeleri ve görünürde ABD Başkanı Trump'ın Aralık
2017'de açıkladığı Ulusal Güvenlik Doktrini'nde Rusya ve Çin'i tehdit olarak görmesi göz önüne
alındığında ABD, Ortadoğu'yu mutlak kontrolü altına almak zorundadır. Bu doğrultuda, kendisi için
ikinci İsrail anlamına gelen Bağımsız Kürdistan'ı kurmak amacıyla Irak ve Suriye'den sonra İran ve
akabinde ülkemiz için hazırlanan planların uygulamaya sokulması için çabaları devam etmektedir.

Diğer yandan, ABD'nin bölgedeki enerji

Bu yüzden bu kaynakların sadece ABD

kaynaklarını ele geçirme amacı hepimizin

tarafından kontrolü yetmemektedir, dünya

malumudur ancak ufak da olsa detaya inmekte

pazarlarına güvenli bir biçimde akışı da

fayda var.

mühimdir

BOP'un kapsadığı coğrafya, dünya petrol

Üçüncü amacı ise Büyük İsrail'in kurulmasıdır.

rezervinin

Siyonist ideoloji, 19. yüzyılın sonlarında

%75

ila

80'ine,

doğalgaz

rezervinin ise yarıdan fazlasına sahiptir.

şekillenmiş olsa da Arz-ı Mevud yani Nil'den
Fırat'a kadar olan Vaadedilmiş Topraklar

Bu kaynakların başka bir gücün eline geçmesi,

anlayışı Tevrat'a kadar uzanır. İsrail bu

ABD ve müttefikleri olmak üzere birçok

doğrultuda 20.700 km²lik yüzölçümünü; Golan

ülkeye çok büyük sıkıntı yaşatacaktır.

Tepeleri'ni, Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'ü işgal
ederek 27.500 km²ye çıkarmıştır.

Engeller…
İsrail, bölge ülkelerini etnik ve dini farklılıkları körükleyerek
parçalama yoluna gitmiştir. Örneğin, Lübnan ve Irak.
Suriye'nin durumu ise malum. ABD, Rusya, Türkiye ve
İran'ın Suriye konusunda farklı farklı planları var ancak
Suriye'deki durum en çok İsrail'in işine gelmektedir. Oldukça
stratejik bir bölge olan Golan Tepeleri'nin İsrail'in elinde
olduğu göz önüne alındığında, Suriye'nin kuzeyinde yani
sınırımızda kurulacak Irak örneği bir Bölgesel Kürt
Yönetimi, Suriye'nin tamamen parçalanmasını dört gözle
bekleyen İsrail'in fazlasıyla işine gelecektir.
Bugün Büyük Ortadoğu Projesi'nin önünde engel olarak Rusya, Çin, İran ve Türkiye var. Bu dört
ülke pasifize edilmeden BOP hayata geçirilemez ve BOP, bu dört büyük ülkenin milli hak ve
menfaatlerine son derece aykırıdır.

Rusya şu an Dünya üzerinde, ABD'nin küresel

Kuzey Kafkasya'yı halihazırda hakimiyeti

hakimiyeti pekiştirme hedefini engelleyebilecek

altında bulunduran Rusya'nın özellikle petrol ve

veya en azından yavaşlatabilecek en büyük

doğalgaz dolayısıyla jeoekonomik ve konumu

devlettir, zira Putin'le birlikte her alanda

dolayısıyla jeostratejik öneme sahip bölgeleri

özgüvenini yeniden kazanmış, herkese meydan

ABD'ye bırakmayacağı açıktır. Buna Suriye de

okuyan bir Rusya ortaya çıkmıştır ve hedefleri de

dahildir.

orta veya uzun vadede küresel güç haline
gelmektir.
Bugün Rusya, Akdeniz'deki varlığını Suriye'de rejime silah ve mühimmat desteği vermek amacıyla
kullanılan Tartus Deniz Üssü ve Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de bulunan Bassel El–Esed Hava
Üssü sayesinde sürdürmektedir. Suriye'de ABD yanlısı bir rejimin işbaşına gelmesiyle Rusya'nın
Akdeniz'den dışlanacağı son derece olası olduğu için Rusya, BOP'a kesinlikle sıcak bakmayacak ve
ABD'yle uzlaşmayacaktır. Çin, ABD'nin bir diğer düşmanıdır ve ABD'nin stratejik hedefi Çin'i Çin
Denizi'ne hapsetmektir. Hatta günümüzde, hâlâ etkisinde bulunduğumuz korona virüsü konusunda geniş
kesimlerce çeşitli sebepler öne sürülerek ABD'nin biyolojik silah kullandığı yönünde komplo teorileri
üretilmektedir. 1996 yılında Şhangay Beşlisi adıyla kurulan Şhangay İşbirliği Örgütü'nün amacı basit
tabirle, ABD'nin Avrasya'daki kısmi etkisini olabildiğince sınırlamaktır.

Çin, İran ve Türkiye
Çin

petrol

ve

doğalgaz

anlamında

BOP

kapsamındaki ülkelere bağımlıdır ancak Çin,
yalnızca petrol ve doğalgaz ithal etmeyip aynı
zamanda

enerji

firmalarına

yatırım

da

yapmaktadır. Bu nedenle Ortadoğu'daki istikrar,
Çin için enerji kaynaklarının güvenliği açısından
son derece kritik öneme sahiptir. Ayrıca Çin;
Pakistan, Myanmar ve Sri Lanka'da deniz üs ve
limanları

oluşturarak

Hint

Okyanusu

ve

Ortadoğu'ya kesintisiz deniz ulaşımı sağlamaya
çalışmaktadır,

zira

stratejik

öneme

sahip

Malakka Boğazı şayet rakip bir gücün kontrolüne
geçerse, Çin'e deniz nakliyatı ve enerji akışı

Bunlar göz önüne alındığında BOP, Çin'in
aleyhinedir.
İran ise ABD tarafından terörist ilan edilmiş bir
devlettir. Çünkü İran, BOP'un uygulanmasındaki
en büyük engeldir ve şu an tabiri caizse topun
ağzındadır. ABD'nin İran konusundaki planının
içerideki dini ve etnik farklılıkları kullanarak
İran'daki mevcut rejimi halk hareketi ile ortadan
kaldırmak olduğunu değerlendiriyorum. Yerine
gelecek yönetimin ABD'ye bağlı olacağını
söylememe gerek yoktur herhalde. Böyle bir
durumda Bağımsız Kürdistan'ın üçüncü ayağı
yani Doğu Kürdistan da kurulmuş olacaktır.

engellenir.
Bu gerçekleşmese bile, ABD İsrail'le beraber güç kullanarak İran'ı pasifize edecektir. Avrasya
jeopolitiğinde Rusya ile İran ana aktörlerdir. İran'ın yalnızca Ortadoğu'daki en önemli petrol ve
doğalgaz üreticisi olmadığını, aynı zamanda bu enerjilerin akışında kritik öneme sahip Hürmüz
Boğazı'nı kontrol ettiğini de söylemeliyiz.

Batı'nın Türklerle ilgili planları, bugünün konusu
değildir. 1699'da Osmanlı'nın ilk defa toprak
kaybettiği, Orta Avrupa'dan dışlanmasına sebep olan
ve Gerileme Dönemi'ni başlatan Karlofça'dan bu
yana geçen 321 yıl içerisinde değişen sadece aktörler.
1815 Viyana Kongresi'nde Rusya tarafından ortaya
atılan Şark Meselesi ile bizi bu duruma getiren
olayların temeli atılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na
kadar gerçekleştiremediklerini bu savaşla birlikte
gerçekleştirme şansı bulmuşlardır. Bu doğrultuda San
Remo

Konferansı'nda

Osmanlı

topraklarını

paylaşmak üzere alınan kararlar, sonrasında Sevr
Antlaşması'nda aynen karşımıza çıktı.

Olası Tehlikeler
BOP'ta ABD, bize ekonomik ve demokratik yapımız dolayısıyla "model ülke" rolü biçmek istemiştir.
O dönemki iktidarımız da bu sayede birçok alanda nüfuzunu genişletebileceğini düşünmüştür ancak
kazın ayağı öyle değildi ve öyle olmadığı da ilerleyen süreçte ortaya çıktı.


AB'ye alınma vaadiyle yıllarca Türkiye dönüştürülmeye çalışıldı.



Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Dindar-Laik şeklinde Türkiye kutuplaştırılmaya çalışılıyor.



Türkiye 15 Temmuz 2016'da uçurumun kıyısından döndü.



Türk Silahlı Kuvvetleri, kumpas davaları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle hırpalandı.



Suriye sınırında otonom Rojava (Batı Kürdistan) kuruldu ve harekatlar yapmak zorunda kaldık.



Ekonomi çökmek üzere.

Kısaca İran'dan sonra sıra bizde...

Türkiye'nin karşılaşmaya devam
edeceği

muhtemel

durumlar

şöyle sıralanabilir:



Türkiye, siyasi ve ekonomik baskılarla bölgedeki olaylara karşı, en azından sıra kendisine gelene
kadar sesini kesecektir.



Bunu söylemek oldukça acı verici olmakla beraber, biz Afrin'de, El-Bab'ta, Menbiç'te, Tel Rıfat'ta,
Rasulayn'da oyalanırken Suriye Kürdistan'ı Fırat'ın doğusunda iyice yerleşecek ve olası bir
harekata karşı bölgeyi savunmaya hazırlayacaktır ki Pentagon'un yüz milyonlarca dolarlık
kaynağıyla, PKK'lı teröristlerden 60 bin kişilik nizami ordu halihazırda oluşturulmuş ve Suriye'nin
pek çok noktasında özerk yönetimler hayata geçirilmiştir.



Ülke içerisinde özellikle orduda yeni cemaat yapılanmaları oluşturularak ordu etkisiz hale
getirilmeye çalışılacaktır.



İstediklerini yaptıracaklarını Papaz olayında gayet net gördük.

BÜTÜN BUNLAR TÜRKİYE'NİN KABUL EDEBİLECEĞİ TÜRDEN DURUMLAR DEĞİLDİR

Bundan Sonraki Süreçte


Türkiye artık Fırat'ın doğusuna tam olarak müdahale etmelidir çünkü her geçen zaman
aleyhimizedir.



15 Temmuz'dan ders alınmalı, tarikatların devlet yönetimine sızması ve müdahalesi
engellenmelidir.



Özellikle siyasiler, siyasi görüş farklılıklarıyla insanları kutuplaşmaya sevk etmemeli, aksine
birleştirici olmalıdır.



AB ile ilişkiler gözden geçirilmeli ve net bir karara varılmalıdır.



Türkiye'nin mevcut durumu nedeniyle yakın vadede kıtasal ve küresel güç olma şansı yoktur. Bu
gerçek göz önüne alınıp çok yönlü planlarla ülke yönetilmelidir.



Türk Silahlı Kuvvetleri, bunca yarasına rağmen kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine
getirmiştir. Bu ordunun Türk milletine ait olduğu unutulmamalı, geçmişten ibret alınarak siyasetten
uzak tutulmalıdır. Bu coğrafyada, orduyu güçlendirmek şarttır. Savunma sanayi alanına önem
verilmeli, ordunun dışa bağımlılığı asgari düzeye indirilmelidir.



Siyasiler, hayal ile ideali birbirine karıştırmamalıdır.



Türkiye, diğer Türk devletleriyle (özellikle de BOP hedefinde olanlar ile) dayanışmayı öngören bir
ittifak çatısı kurarak Türk devletlerini bu çatı altında toplamalıdır.

Bu doğrultuda, Dünya'da saygınlığı ve etkisi tartışmasız bir Türkiye yaratmak, tüm
Türk milletinin hedefi olmalıdır..

Tüm Dünyanın Odak Noktası: Orta Doğu
ZÜBEYİR MÜMİNOĞLU

Orta

Doğu’ konumu itibariyle tüm

dünyanın odak noktası haline gelmiştir. Dinî,
kültürel ve siyasal sebeplerden dolayı her
kesimden insanı ilgilendiren bir bölgedir. Bundan
dolayıdır ki bu coğrafya 100 yıl boyunca
kargaşadan kurtulamamıştır. Kargaşalar ne kadar

Konum ve toprak zenginliği açısından stratejik önem
taşıyan bu bölge, ABD ve AB tarafından kontrol altında
tutulmak isteniyor. Savaşlar dinî ve mezhepsel
ayrışmalarla tetiklenmektedir. Her devlet ayrı ayrı ele
alındığında savaşların sebebi daha net anlaşılmakla
birlikte Orta Doğu bölgesindeki istikrarsızlığın sebebi

devletlerin iç sorunlarından kaynaklansa da, dış

de görülmektedir.

ülkelerin bu kargaşalardaki etkileri görmezden

En son yaşanan çatışmalar ve savaşlar ışığında Orta

gelinemez.

Doğu’daki kargaşayı gözler önüne sereceğim.

Kudüs

şehri

Yahudiler,

Hristiyanlar

ve

Müslümanlar tarafından çok büyük önem arz
etmektedir. 2000 yılından beri süren İsrail-Filistin
çatışması bu bölgenin nedenli önemsendiğini ortaya
koymaktadır. Son olarak 2018 Mayıs ayında ABD,
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımıştır. Bu durum
tansiyonu bir kez daha yükseltmiştir. Protestolar ve
çatışmalar doğuran bu adım sonucunda birçok kişi
hayatını kaybetmiştir. Ne pahasına olursa olsun
savaştan vazgeçilmemiş ve bunun bedelini her iki
tarafta verdikleri can kayıplarıyla ödemişlerdir.
11 Eylül 2001 El-Kaide’nin ABD’deki

Lakin buna müteakip NATO Afganistan’dan

saldırıları ardından, ABD Afganistan’a girme

çekildi ve güvenlik sorumluluğunu tamamen

kararı almıştır. Afganistan’da El-Kaide terör

hükûmete bırakmış oldu. 2019 yılının başında,

örgütü lideri olan Usame bin Laden’i yakalamak

ABD

ve aynı zamanda Taliban örgütünü de ortadan

başlamışlardır. Nitekim 2019’un sonunda da

kaldırmak istenilmiştir. ABD Usame bin

müzakereler başarıyla tamamlanmıştır. ABD

Laden’i öldürmeyi başarsa da Taliban örgütünü

askerlerinin Afganistan’dan çekileceğini içeren

ortadan kaldırmayı başaramamıştır. 2014 yılına

antlaşma 2020’de imzalandı. Böylelikle, şimdilik

kadar askerlerini çekip savaşa son vereceğini

‘yarı soğuk savaş’ diyebileceğimiz ara ara

bildirmişse de bu verilen söz tutulmamıştır.

çatışmaların olduğu dönem bitmiş oldu.

ile

Taliban

müzakere

görüşmelerine

Lübnan, Irak
Lübnan’da Şii mezhebine bağlı Hizbullah

Fakat aldığı yenilgiyle bölgede istikrar kaybetti

adında bir örgüt bulunmaktadır. Bu örgüt İran

ve yenilmez olmadığını gördü. İsrail devletinin

tarafında

“2006’da

ne kadar istikrar ve güç kaybettiği söylense de,

Hizbullah’ın İsrail askerlerini öldürmesiyle bir kriz

İsrail bölgedeki en güçlü ülkelerden biridir.

başlamıştır.’’ 12 Temmuz’da Lübnan’da başlayan

Hatta dünyada da söz sahibi ülkelerden biridir.

savaş, 33 gün sonra 14 Ağustos’ta Hizbullah zaferi

Orta Doğu’daki problem ve istikrarsızlığı

ile sonuçlanmıştır. İsrail, Hizbullah’ı yenip ortadan

anlamak

kaldırdıktan sonra bölgedeki gücünü arttırıp sözünü

incelenmesi şarttır.

İran

ve

da

Suriye

desteklenmektedir.

gibi

devletlere

için

İsrail

devletinin

derinden

geçirmeyi

hedefliyordu.
Irak’taki savaş 2003 yılında başlayıp 2011 yılına kadar, yani tam 8 sene sürmüştür. Irak’ın Sünni lideri
Saddam Hüseyin’in biyolojik silah üretip kullandığı iddiasıyla, ABD Irak’ı işgal etti. Bu işgal ile
demokrasi ve özgürlük vaat eden ABD, kanlı bir iç savaşa sebep oldu. 2006’da Saddam Hüseyin idam
edildi. 2011’e kadar Irak’taki askeri varlığını sürdüren ABD, sonunda askerlerini çekme kararı aldı.
Lakin bu sefer de Irak’ın DAEŞ’e karşı etkisiz kaldığı iddiasıyla 2014 yılında tekrar asker gönderdi.

Askerlerin çekilmesi konusundaki husus, İran

Nitekim Irak parlamentosundan askerlerin

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü

çekilmesiyle ilgili karar onaylandı, fakat

Komutanı

Süleymani’nin

hükümet bu kararı halen uygulamaya koymuş

öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi. Tahran

değil. Şu an Irak’ta hala ABD ve Koalisyon

yönetimi, yani İran ABD’nin Irak’tan tamamen

güçlerinin askerleri ve üsleri bulunmaktadır.

Kasım

çekilmesi için çeşitli hamleler gerçekleştirdi.

Suriye, Mısır
Suriye’deki iç savaş, bir grup gencin

Rusya da 2015’te bu savaşa müdahil oldu.

rejim karşıtı gösterisiyle 2011’de başladı.

Türkiye 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı ile

Suriye ordusu bu gösteriye çok sert bir şekilde

ilk kez Suriye’de bulundu.2018’de Zeytin Dalı

müdahale etti. Bu andan itibaren ülkede,

Harekatı’nı,

Suriye ordusu ile karşıtları arasında kanlı bir

Harekatı’nı başlattı. Böylelikle Rusya ve

savaş başlamış oldu. 2013’te Esed rejimi

İran’dan sonra Türkiye de kara kuvvetleriyle

kimyasal silahla sivilleri hedef aldı ve

aktif halde Suriye’de bulunan üçüncü ülke

1400’den fazla insanın ölümüne neden oldu.

olmuş oldu. Suriye’deki iç savaş bugüne kadar

DAEŞ’in 2014 yılında hilafeti ilan etmesiyle

yüz binlerce insanın canına mal oldu.

bölgede artık yeni bir güç daha var olmuş

Toplamda yaklaşık 6,7 Milyon Suriyeli

oldu. Bunun ardından ABD öncülüğündeki

mülteci konumuna düştü, bunların da yaklaşık

koalisyon güçleri Suriye’ye hava saldırıları

3,6

düzenlemeye başladı.

yapmaktadır.

2019’da

Milyonuna

da

Türkiye

Barış

ev

Pınarı

sahipliği

Mısır’da 2013 yılında darbe girişiminde
bulunulmuş ve başarılı olunmuştur. Darbe
süreci 30 Haziran’da başlayarak 3
Temmuz’da darbe ilanıyla son buldu.
Mısır’ın

o

dönemki

Cumhurbaşkanı

Muhammed Mursi demokratik yollarla
seçilmiş ilk cumhurbaşkanıdır.

Dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-

Şu anda hâlâ Mısır’ın cumhurbaşkanıdır.

Sisi yönetimi bu darbe girişimi ile ele

Görüldüğü üzere Orta Doğu’daki bir devlete

geçirmiştir. Muhammed Mursi ise darbe

demokratik yollarla bir lider seçmek çok

ilanından sonra tutuklanarak bilinmeyen

zordur. Mısır Akdeniz ve Afrika ülkesi

bir yere götürüldü. 2019’un Haziran ayında

olması hasebiyle, Orta Doğu’da coğrafi

hayatını kaybetti, bu sürece kadar da

olarak en önemli konuma sahip ülkelerden

tutuklu kaldı. Sisi 2014’te Savunma

biridir.

Bakanlığı

görevinden

istifa

ederek

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı ve
seçimi kazandı.

İran ve Türkiye
ABD’nin

nerdeyse

Orta

Doğu’daki

tüm

Gerilim

3

Ocak

2020

General

Kasım

devletlere çeşitli sebeplerden dolayı müdahale

Süleymani’nin öldürülmesiyle zirve noktasına

ettiği gibi İran’a da müdahale etmek istemiştir.

ulaştı. Genel olarak baktığımızda İran devleti Orta

ABD ile İran hem diplomatik hem de askeri

Doğu’da belirli bir güce sahiptir. ABD ile

olarak zaman zaman çatışma içerisindedir. ABD-

çekişmeleri bundan ötürü bu bölgedeki savaş

İran ilişkisi Obama yönetimiyle azda olsa olumlu

olasılığını

sürerken, Trump’la bu sıra dışı durum bozulmuş

istikrarsızlaştırıyor. İran’ın Orta Doğu’ya etkisini

oldu. 2016’da yaptırımları geri çeken ABD,

ve gücünü anlamak için ABD ile gerilimlerini dile

2018’de Trump yönetimi ile yaptırımları daha

getirmek yeterli değildir. İran’ın tarihine ışık tutup

ağır bir şekilde tekrar yürürlüğe koydu. 2019

biraz

yılında ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusunu

gerekmektedir.

arttırıyor

daha

detayla

ve

Orta

araştırmalar

Doğu’yu

yapmak

Terör örgütü listesine eklediğini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin de Orta Doğu’da bulunması hasebiyle, bu savaş ve çatışmalardan olumsuz
etkilenmektedir. Yıllardır Terör örgütü PKK ile savaş veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’yi doğudan
gelen tehlikelerden muhafaza etmiştir. Sivil halk zarar görmesin diye Türk askeri şehit olmayı göze almıştır.
Orta Doğu’daki terör örgütlerinin varlığı, devletlerin istikrarsızlığı ve savaşlar, Türkiye’nin ekonomisine
olumsuz etki etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti doğu ve güneydoğu cephesini güvenlik açısından üst seviyelere
çıkarmak için savunmaya ve askeriyeye belirli harcamalar yapmak durumundadır. Lakin bu bölge savaşın
ve terörün olmadığı bir bölge olsaydı, savunma ve askeriyeye ayrılan bütçenin bir kısmı ile daha değişik
yatırımlar yapılıp ülkenin kalkınması daha kolay olabilirdi.

İran ve Türkiye
Orta Doğu’daki devletlerde meydana gelen sıkıntılar bir iç savaştan ibaret olup aslında sadece ülkenin
kendini alakadar etmesi gerekse de sadece kendilerine değil, tüm Orta Doğu devletlerine olumsuz bir
etki yaratmıştır. Bundan mütevellit bu coğrafyada huzur ve istikrar sağlanmak isteniyorsa, tüm devletler
sorunlarını çözerken birbirleriyle savaşmak yerine diplomatik yolu tercih etmekte gayret
göstermelidirler. Türkiye coğrafi konumundan ötürü kilit bir ülkedir ve Orta Doğu’da bir nizam
sağlanacaksa bu Türkiye Cumhuriyet’i yok sayılarak düşünülemez.

Bundan sonraki sayılarda bir Orta Doğu ülkesinin
tarihini, siyasetini ve ekonomisini inceleyeceğim.
Bu hususları dikkate alarak sizlere Orta Doğu
bölgesini derginin her sayısıyla birlikte, bir adım
daha yaklaştırmayı amaçlıyorum. Ülkeleri sizlere
sunarken, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerine de
değineceğim.

Asıl hedefim bu bölgede bulunan bir
devletin, geçmişten günümüze yaşadığı
değişimlerle

birlikte,

ülkenin

kendi

durumunu ve Orta Doğu bölgesine getirdiği
kazancı yahut zararı gözler önüne sermek.

Amerika’da Protestolar ve Irkçılık
ABDULLAH BARIŞ YILMAZ

25 Mayıs 2020 tarihinde hepimizi derinden sarsan

Amerika’da

artık

aşıldığı

iddia

edilen

fakat

ve tüm dünyada çoğu grubu alevlendiren kan

eskilerden beri süregelen ırkçılığın, bu vahşet ile

dondurucu bir olay gerçekleşti. 46 yaşında bir Afro-

birlikte aslında insanların bazılarında hala yaşamakta

Amerikalı olan George Floyd, akşam saatlerinde

olduğunu görmüş olduk. Herhangi bir insanın kendi

yapılan bir ihbar üzerine gelen polis memurunun (!)

doğumuyla beraber sahip olduğu ten rengi yüzünden

gözaltına alma sırasında dizi ile birlikte George’un

kendisi gibi bir ten rengine sahip olmayanlar

boğazına sekiz dakika kırk altı saniye boyunca

tarafından hor görülmesi gibi sapkın bir fikrin

insafsızca bastırıp, George’un kulaklara kazınan” I

olmaması gerektiğini hepimiz hemfikiriz ama ben bu

Can’t Breathe” (Nefes alamıyorum)

olayda bu zihniyet kadar Amerika’daki polis

söylemine

rağmen insafsızca katledildi.

Amerika’da

polisin

mantığının da sorun yarattığını düşünmekteyim.

herhangi

bir

olay

esnasında robot gibi davranması, verilen
ihtara uymadığı zaman karşıdaki bireye
konuşma hakkı vermeden fiziksel temas hatta
vurma hakkına sahip olması kesinlikle yanlış
bir karardır.

Polisin elinde bulundurduğu bu orantısız güç

Herhangi bir tehlike anında kendini ve ülke

olanağı aynı zamanda ırkçılık ile birleştiği

içerisindeki asayişi korumak için karşıdaki

zaman ne kadar iğrenç boyutlara ulaştığını

muhatabına müdahalede bulunmalıdır ama

tekrardan

bahsettiğimiz

bir

kanıt

niteliğinde

görmüş

bu

olayda

George’un

bulunmaktayız. Benim burada dediklerimin de

konuşmasına hiç müsaade etmeden yapılan

farklı

istemiyorum.

müdahale ve sonrasında ilerleyen şiddete

Herhangi bir polis memurunun nerede olursa

de olanak vermeyecek bir düzenleme

olsun

yöne
görevi

istemiyorum.

saptırılmasını
esnasında

zarar

görmesini

yapılmalıdır.

“I Can’t Breathe”
Olayın sonrasında ise gerek olay esnasında

İnsanlar sokaklarda yürüyor ve ırkçılığa, otoriteye

güvenlik kameralarıyla gerekse olay yerinde olan

ve baskıya karşı isyanlarını dile getiriyorlardı.

insanların çektikleri video kayıtlarıyla olay kısa

Böyle başlayan eylemler sonrasında gerek polisin

sürede sosyal medyada dünyanın dört bir

göstericilere müdahale etmesiyle gerek bazı

yanından kişilerin tepkilerini çekmeye başladı.

grupların eylemleri vandallaşan siyasi talanlara

Amerika başta olmak üzere birçok ülkede

çevirmesiyle birlikte gerilim üst seviyelere ulaştı.

insanlar sokağa inmeye ve tepkilerini dile

Gruplar bulundukları şehirdeki genellikle hedef

getirmeye

olayın

gösterilen mağazaları talan edip, yaktığı ve bazı

gerçekleştiği Minneapolis ile birlikte New York

polis memurlarının aşırı kaçan müdahaleleri ile

ve Chicago’da insanlar sokaklara inip, eylem

birlikte olay bir gerginlik döngüsü haline dönüştü.

yapmaya başladılar. Eylemler “I Can’t Breathe”

Bu çatışmalar esnasında kesin olmayan

sloganları eşliğinde gayet sakin bir şekilde

rakamlarla birlikte şu anlık en az 7 kişinin

başlamıştı.

ölümüyle sonuçlandığı söyleniyor.

başladılar.

Özellikle

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre bu olayları
aşır radikal örgütler alevlendiriyor. Açıklamaya
göre olayı terörist olarak tanıyacakları Antifa
ve diğer radikal sol örgütler alevlendiriyor fakat
dış basınının söylemlerine göre eylemlerde aşırı
sağ gruplar bile kendince yer almakta.

Aşırı

sağ

grupların

olaylar

içerisinde

Eylemlerde sosyal mesafe hiçe sayıldığı için şu

bulunmasının sebebi ise olayların büyüyüp,

an artan vaka sayısını tahmin etmek çok zor

Amerika

ama böyle giderse Amerika’nın hem Corona

içerisinde

bir

çatışma

ortamı

çıkarmasını sağlamak. Antifa ve Antifa gibi

virüsünden dolayı hem de bu olaylardan dolayı

grupların

sarması zor bir yara alacağını düşünüyorum.

asıl

amacı

ise

büyük

market

zincirlerini hedef göstererek hem neferlerini

Amerika’daki şu an yürütülmekte olan sağlık

kolay yoldan mal sahibi yapmak, hem de

sisteminin bu yaranın virüsle ilgili kısmını

marketlere verilen zararın sigorta arayıcılığı ile

saramayacağı da bariz ortada. Amerika’da

birlikte devlete ekonomik zarar vermek.

kontrol altına alınamayan bir virüsün

Olayın bir farklı boyutu ise şu an hala devam
etmekte olan Corona Virüs vakaları.

dünyadaki diğer devletlerin de kontrol altına
almasını zorlaştırdığını da bilmek gerek.

Suçlu Trump Yönetimi Mi?
Bu kadar sıkıntılı olaylar olan Amerika’nın şu
anki devler başkanı Donald Trump’ın olaylara karşı
olan tavrı ise insanların daha çok alevlenmesine
sebebiyet vermişti. Ben bu olaylardan sonra Trump’ın
bir

sonraki

seçimde

başarılı

olmayacağı

düşünmekteyim fakat bu olayların tek sebebinin
Donald Trump yönetimi olduğunu düşünmemek lazım.

Amerika’da polisin sebepsiz zorbalıkları ve ırkçılık Amerikan tarihi içerisinde her
zaman böyle olayların olmasına sebebiyet vermiştir. 1600’lerin başlarında başlayan bu
zulüm hale şekil değiştirmiş olsa da devam etmekte. Afrika’da başlayan bu baskı farklı
bir formda Harlem’de devam etmektedir. Bu ırkçılığı yapan kimi zaman köle tüccarları
olur, kimi zaman Ku Klux Klan olur, kimi zaman da ırkçı bir polis memuru...

Onun

için

bu

eylemlerin

bu

sorunu

kökten

çözmeyeceğini görmek lazım. Amerika’da böyle
olayların

olmasını

istemiyorsak,

Amerika’daki

zihniyetin ve bazı yetkilerin değişmesi lazımdır. Şu
anki protestolar şu anki yönetime seslerini duyurmaya
şimdilik yetmiştir. Eylemleri yapan grupların dünyada
hala bir pandemi yaşandığını ve çok kötü durumda
olan ülkelerinde kendilerine ve ülkelerine çok büyük
bir zarar verdiklerini hatırlamaları gerekmektedir.
Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz.

I am the child of this society. You
are the ones who made me this way.
Now I’m telling my mind and they
don’t want it. America is what
makes me like this!
-Tupac Amaru Shakur

Köy Enstitüleri
DOĞUKAN BAĞÇECİ

Tarihte

ilk

defa

Amerikalı

eğitim

filozofu John Dewey tarafından savunulan Köy
Enstitüleri

fikri;

Türkiye’de

1940

yılında

dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Milli
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Milli Eğitim
Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç tarafından
uygulanmaya konuldu.

Uzun savaşlar sonucunda nitelikli nüfusunun
büyük bir kısmını kaybeden Türkiye, Köy Enstitüleri
fikri ile Anadolu’daki öğretmen açığını kapatmayı
planlıyordu. Ayrıca Köy Enstitüleri’nin amacı köylerde
hem öğretmen açığını kapatmayı hem de o dönemin
kalkınma şartlarından biri olan nitelikli köylü nüfusunu
yetiştirmeyi amaçlamaktaydı.

Sağ: Hasan Ali Yücel Sol: İsmail Hakkı Tonguç

Köy Enstitüleri’nin eğitim programında temel bilimlerin yanında zirai bilimler de vardı. Köy
Enstitüleri’nde çalışan öğretmenler zorunluluktan değil özveri ile çalışmak üzere yetiştirilmişti.
Bunun sebebi o dönemde köylerdeki mevcut toplumsal ve ekonomik durumlardı. Halkın yalnız %5’i
okuma yazma bilmekteydi. Osmanlı Devleti’nin Balkanlara yaptığı yatırımların Anadolu’da pek
karşılığının olmaması bu sorunların temel sebeplerindendi. Köy Enstitüleri, köylerdeki eğitim
faaliyetlerinin yanında tarım faaliyetlerine de büyük önem göstermekteydi. Köy okullarının
öğretmenler için ayrılan odalarında yaşayan fedakâr Türk öğretmenleri, 1940-1946 yılları arasında
15.000 dönüm tarlayı tarıma elverişli hale getirmiş, üretim yapmış ve 750.000 fidanı toprakla
buluşturmuştu. Bunların yanında 1.200 dönümlük bağ oluşturulmuş, bu tarım alanlarının sulanması
ise enstitü öğrencilerinin uygulamalı eğitimi ile yaptıkları sulama kanalları ile sağlanmıştı.

Kazanımları ve Dönüşümü
Köy

Enstitüleri

öğrencileri

ve

Bütün bunların yanında bu hayat okullarında

öğretmenlerinin yaptıkları bunlarla da sınırlı

sanat derslerine de büyük önem verilmiştir.

değildi. 150 büyük inşaat, 60 işlik, 210 öğretmen

Mandolin, piyano, akordeon, metronom,

evi, 20 uygulama okulu, 36 ambar ve depo, 48

keman gibi beynelmilel çalgıların yanında

ahır ve samanlık, 12 elektrik santrali, 16 su

bağlama, davul gibi Türk müzik aletlerinin de

deposu, 12 tarım deposu, 3 balıkhane ve 100 km

eğitimi

yol da Köy Enstitüleri’nin eğitimci ve öğrencileri

verilmiştir.

yine

bu

eğitim

kurumlarında

tarafından Anadolu’ya kazandırılmıştır.

Köy Enstitüleri fikri Hasan Ali Yücel’in 1946 senesinde Millî Eğitim Bakanlığı görevini bırakmasına
kadar uygulanmış, devamında ise 1946 senesinde Millî Eğitim Bakanı olan Reşat Şemsettin Sirer
döneminde Köy Öğretmen Okulları’na dönüştürülmüştür. Akabinde ise 27 Ocak 1954 tarihinde
Demokrat Parti tarafından kapatılmıştır. Uygulanmaya konduğu 1940 senesinden 1954 senesine
kadar 1.308’i kadın, 15.943’ü erkek olmak üzere toplamda 17.251 köy öğretmeni yetiştirilmiştir.

Dönemin Sovyetler Birliği başkanı Stalin’in

Bunun yanında Atatürk devrimlerine karşıt olan

Türkiye’den Kars, Ardahan ve Artvin’i istemesi

bir güruh tarafından Köy Enstitüleri’nin fuhuş

üzerine İsmet İnönü Amerika’dan askeri destek

yuvası olduğu, Köy Enstitüleri’nde okuyan

istemiş, bunun sonucunda dönemin Amerikan

öğrencilerin

Başkanı Harry Truman tarafından yürürlüğe

dikkatsizlikler sonucu öldüğü gibi asılsız

konan Truman Doktrini ile yardım etmeye

iddialar halk arasına yayıldı. Bu şartlar, yaklaşan

başlanmış fakat bunun sonucunda Türkiye’de

seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı

demokratik seçimlere geçilmesi, Milli Şefliğin

kaybetmemek için yaptığı değişikliklere ön ayak

kaldırılması ve Köy Enstitüleri gibi Sovyet

oldu. 1946 senesinde yapılan düzenlemelerle

geleneğine yakın uygulamaların kaldırılması

birlikte Köy Enstitüleri’nin müfredatı büyük

gibi şartlar sunmuştur.

ölçüde değiştirilmiş ve Köy Enstitüleri kuruluş

bakımsızlık

amacından sapmıştır.

ve

şantiyelerdeki

Tartışmalar…
Köy Enstitüleri’nde öğrencilerin tek tip üniforma

Bütün bu sebepler bir araya geldiğinde;

giymesi,

gibi

Fakir Baykurt, Pakize Türkoğlu, Hatun

uygulamalar, zaten yapımında zorunlu olarak

Birsen Başaran gibi aydınların yetiştiği bu

çalıştırılan köylü halk arasında bu okulların

okullar

komünizm yuvası haline geldiği fikrini oluşturmuştu.

Okulları’na dönüştürülmüştür. Akabinde

Öğretmenlerin köylerdeki toprak ağalarıyla yaşadığı

ise

sorunlar ise bu toprak ağalarının Ankara’ya devamlı

yakınlaşma amacını güden Demokrat Parti

olarak baskı yapması ile sonuçlanıyordu.

hükümeti tarafından kapatılmıştır.

okul

yönetimine

katılması

kapatılarak

Amerika

Köy

Birleşik

Öğretmen
Devletleri’ne

Okulların temel amacı ise Emin Sazak’ın bütçe görüşmeleri sırasında “Köylere
giden enstitü mezunları kendilerini birer Atatürk zannediyorlar.” sözüne karşılık
Hasan Ali Yücel’in söylediği “Bu çocukların her birinin birer Atatürk olması
temenni edilir.” sözü ile özetlenebilir.

Unutulmuş Büyük Kahraman: Nuri Killigil Paşa
ÖMER CAN TOPÇU

Kafkas İslam Ordusu Başkomutanı, Bakü Fatihi, Atatürk’ün silah arkadaşı, endüstriyel silah tasarımcısı,
Türk Silah sanayisinin temellerini atan, unutulmuş büyük kahraman Nuri Killigil Paşa.

Nuri Bey, 1911-1912 yılları arasında Trablusgarp’ta Mustafa
Kemal Bey ile beraber İtalyanlarla savaştı. Komutası altında
bulunan bölgeyi canından öte sayıp bir metrekaresini
düşmanlara teslim etmedi. Ağabeyi Enver Paşa Harbiye
Nazırı olduktan sonra 1918’de Yarbay Nuri Bey’i İstanbul’a
çağırdı ve Kafkaslarda Müslümanların katledilmesi hadisesini
ona anlattı. Enver Paşa’nın emri kesindi: Kafkaslardaki
Müslüman ahalinin katledilmesi süratle durdurulacak ve bu
olayların zanlıları yakalanıp cezalandırılacaktı. Yarbay Nuri,
Nazırlık tarafından Fahri Ferik rütbesi verilmiş kuvvetiyle
beraber Kafkasya’ya gönderilmişti.

İçerisinde bulunulan durum Nuri Paşa’nın yanına

İslam’ın Kafkasya’daki ordusu Bakü’ye yürümeye

ordu verilmesini engelliyordu, bu sebeple Nuri

başladı. Ordunun ayak sesi Rusları ve Ermenileri

Paşa’nın yanında sadece emekli Osmanlı askerleri

korkuttu, İngilizlerden yardım istediler. İngilizler

ve gönüllüler bulunuyordu. Nuri Paşa Gence’ ye

Bakü’ye bir kuvvet gönderdiler ancak inanan bir

girip öncesinde halkı örgütledi sonrasında Bakü

ordunun karşısında Ruslar, Ermeniler ve İngilizler

ve Dağıstan’ın kurtarılmasının ancak halkın

birleşse de sonucu değiştiremeyecekti. Düşman

yardımıyla olabileceğini anlattı. Kafkas halkları

ordusu, Kafkas İslam Ordusu’nun çarıkları altında

zaten Osmanlı’dan bir dost eli bekliyordu ve bu

ezilerek dağıldı. 15 Eylül 1918’de Nuri Paşa at

orduya katılmaya dünden hazırdı, bu telkinler

belinde

fısıltı gazetesi aracılığıyla tüm Kafkasya’ya

Bakü’ye Türk’ün bayrağı çekildi. Nuri Paşa artık

yayıldı, orduya resmen insan akını olmuştu ve

Bakü Fatihi idi ve bununla yetinmeyecekti.

Kafkas İslam Ordusu artık gerçek bir orduydu.

Bakü’nün kurtarılmasından hemen sonra Ekim

Azerbaycan’daki Rus ve Ermeni birlikleri Mart

ayında Dağıstan da kurtarıldı.

Olayları olarak anılan Müslüman katliamını
başlatmaları üzerine, Kafkas İslam Ordusu
Azerbaycan’ı kurtarma harekatına başladı.

arkasında

ordusuyla

Bakü’ye

girdi.

Hapis ve Almanya Serüveni
Bu zaferler ardından Osmanlı savaşta yorgun

Hapishaneden yerel halk tarafından kaçırılan

düşecek ve Mondros Mütarekesi’ne imza atacaktı.

Nuri Paşa, Erzurum’a Milli Mücadele’ye yardım

Bu imzadan hemen sonra Enver Paşa ülkeyi terk

için döndü. Orada pasif görevlerde bulunan Nuri

etti. Nuri Paşa hala Bakü’de duruyordu ancak bir

Paşa, Türkiye’de darbe yapacak düşüncesiyle

süre sonra Türkiye, Sovyetler Birliği ile Moskova

görevlerden

Antlaşması’nı yapacak ve Bakü’yü Sovyetlere

hadiseden sonra anladı ki Milli Mücadele’ye en

bırakacaktı. Nuri Paşa bu antlaşma sonrası Kafkas

büyük hizmet ancak Türkiye’den gitmekle

İslam Ordusu’nu dağıtıp, Payitahta gitti ancak

olacaktı. O da öyle yaptı, Almanya’ya geçti.

uzaklaştırıldı.

Nuri

Paşa

bu

derhal tutuklanıp Batum’da hapsedildi.
Almanya’da ki bulunduğu süre zarfında
Türkiye Cumhuriyeti ile koordineli çalışan
Nuri Paşa, TSK’nın hafif silah ve mühimmat
tedariki için çalışmalar yürüttü. 1925 yılında
Nuri

Paşa’nın

emekliliği

onaylandı

ve

Atatürk’ün imzasıyla Yarbay emeklisi olarak
ordudan ayrıldı. Yaptığı icraatlar 1929 yılında
İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Çok sevdiği askerlik mesleğinden artık emekli olmuştu, siyasete girse
halkın çok büyük desteğini alacağını bilse de Türkiye Cumhuriyeti
içerisinde ihtilaf oluşturmak istemediği için bu düşünceden vazgeçti.
1933’te Zeytinburnu’nda bir soba-seramik fabrikasını satın alarak, bir
silah fabrikasına dönüştürdü. Halk tarafından takı fabrikası olarak
bilinse de, aslında devlet desteğiyle silah ve mühimmat üreten bir
fabrikaydı. Atatürk’ün emriyle Yavuz gemisinin top tıpası ve savaş
uçakları için bomba yapımına başlandı.

Süreç Nasıl Gerçekleşti?
TSK’dan ve yurtdışından gelen siparişlere

Bir yandan silah üretimi yapan Nuri Killigil, diğer

yetişemeyen Nuri Killigil, 1944’te Sütlüce’de de

yandan hükümet izniyle Almanlarla görüşüyor ve

bir fabrika açtı. Bu fabrikada çizimi kendisine ait

Almanları

oyalıyordu.

olan

yenileceği

ortaya

Nuri

Killigil

Tabancası’nı

kendi

1944’te

çıkınca

Almanların

İnönü

hükümeti,

fabrikasında üretti. Onlarca yıl tabanca kullanan

Amerikalıların baskısıyla Nuri Killigil’e siyasi

bir silahşor olarak her detayı düşünmüştü. 9mm

baskıda

ve yarı otomatik olan bu tabanca, o dönemin en

kapattığını ilan etse de üretime devam etti.

bulundu.

Nuri

Killigil,

fabrikayı

iyi silahları arasında yer alıyordu.
1949 yılına kadar gizli kapaklı üretime devam
eden Killigil’in Silah Fabrikası, yeni kurulan
kapitalist ve Siyonist İsrail devletine karşı
savaşan Mısır’a 5000 tabanca, Suriye’ye 2000
havan topu sattı ve bu ticaret, silah ambargosu
döneminde gerçekleşti. Ancak o dönemde
hükümetin İsrail ile uyumlu bir siyaset seyrettiği
aşikardı.

2 Mart 1949’da Sütlüce’ den tüm İstanbul’un kulaklarını sağır eden bir ses duyuldu. Bu ses Nuri Killigil’in
silah fabrikasından geliyordu. Halk, itfaiye ve sağlık ekipleri olay mahalline vardığında bir vahşet ile
karşılaştı. En az 20 ölü ve 60 yaralı vardı, yerde el, kol parçaları doluydu. O an Nuri Killigil de fabrikadaydı
ancak vücut bütünlüğü kaybolmuştu. Ölülerin arta kalan parçalarına toplu bir cenaze namazı kılındı.
Nuri Killigil’in gövdesi 20 gün sonra denizde bulundu.
Yakınları cenaze namazı kılınmasını istese de dönemin müftüsü
‘’Bir et parçası için cenaze namazı mı kılınırmış?’’ diyerek bu
istekleri geri çevirdi. Nuri Killigil’in naaşı, işçi arkadaşlarının
yanına gömüldü. 18 Mart’ta olaylar görüşülürken milletvekilleri
‘’Hadise örtbas edilmeye çalışılıyor’’ diye serzenişte bulundu.
Bunun üzerine Meclis 23 Mart’taki kapalı celsede bu hadise üzerine konuştu. En büyük şüpheli, defalarca
İstanbul’dan İsrail’e silah kaçıran ve İstanbul’da yaşayan Siyonist Yahudiler olarak görülüyordu.
Bakü Fatihi Nuri Killigil’in hayali, ilk defa I. Dünya Savaşı’nda İngiliz kuvvetlerinde gördüğü, sonrasında
II. Dünya Savaşı’nın kaderini belirleyen tanklardan üretmekti. Ancak bu hayali gerçekleştirmek ona nasip
olmadı. Günümüzde Türkiye’nin yıllardır üretmek için çalıştığı Altay tankını gözümün önüne getiriyorum
da… Çok geç kaldık. Tank piyasasında Amerikan ve Rus ekolleri vardır. Belki de Nuri Killigil’in bu meçhul
ölümü olmasaydı bu ekollerin yanına gururla bir de Türk ekolünün varlığından söz edebilirdik.

Yunus Emre
ÖMER FARUK KÖYLÜ

Bir

şair düşünün. Bundan yaklaşık 700 sene

evvel yaşamış olsun. Tam olarak ne zaman
doğduğunu,

ne

zaman

öldüğünü,

hangi

mezarının gerçekten kendisine ait olduğunu bile
bilmediğimiz fakat gelin görün ki bugün en
kıymetli paramızın arkasında temsili resmi
olacak kadar bir ulusu etkilemiş, Mülkiye çatısı
altında, ortalama yirmi yaşındaki gençlerin
çıkardığı bir derginin henüz ilk sayılarında
kendine yer edinebilecek kadar gönüllere
dokunabilmiş bir şair…

Her ne kadar bu yazının biyografi tarzı bir yazı olmasını
istemesem de kendisi hakkında, hayatında dair bilinen
birkaç ufak bilgiyi sizlere aktarmak elzem olacaktır.
Yunus Emre, 13.yy’ın ortalarında doğup, 14.yy’ın
başlarında hayata gözlerini yumduğu sanılmakta olup,
Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol istilalarıyla
başının dertte olduğu dönemlerde, Doğu Ege- İç
Anadolu aralarında yaşadığı sanılmaktadır. İşte tam bu
dönemlerde

canından

bezen halkın, sabra, azla

yetinmeye, pozitif düşüncelere ve yeni umutlara ihtiyacı
olan

bir

dönemde

ortaya

çıkan

şair,

tasavvuf

edebiyatının ilk büyük şairi, Türkçe şiirin öncüsü olup,

İşte bu yazımızda hepimizin aklımıza gelen bu

Hacı Bektaş-ı Veli’nin ve özellikle Tapduk Emre’nin

şairden, Yunus Emre’den bahsedeceğiz.

yoluna girmiş, bu ortamda Anadolu’yu karış karış gezip
halkın gözlerindeki ışığın en büyük sebeplerindendir.

Edebi Yönü
Çoğumuzun, sevdiğimiz birinin her ne kadar özünde
çok iyi bir kişi olduğunu bilsek bile, o kişi tarafından
kırıldığımız zamanlarda gözümüzün hiçbir şey
göremediği, kalbimizin dünya bir araya gelse bile
onarılamayacağı durumlar olmuştur. İşte bundan
yüzyıllar öncesinde bu duygularımıza bu dizelerle
Bir kez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil,

tercüman olan şairimiz, kılınmayan namazın

Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil.

telafisinin olabileceğini ancak kırılan bir kalbin
tekrar eski haline getirilmesinin ne denli zor
olduğunu ve edebi anlayışını etrafına kurduğu
İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed’in, ‘Gönül
yıkmak Kabe’yi yıkmak gibidir.’ hadisini eşsiz bir
dille yorumlayarak bizlere aktarmıştır.

Sevelim Sevilelim
Jenerasyonumuz

üzerine

samimi

bir

şekilde

özeleştiri yapmak gerekirse, tabir-i caizse ele ayağa
düşürdüğümüz ‘sevmek’ kavramının, sandığımız
üzere sadece vakit geçirmekten veya gönlün hoş
tutulmasından

ziyade

bir

toplumun

refaha

ermesinde, birliğin sağlanıp, kalkınmaya geçişinde
kilit rol oynadığını; öncüsü olduğu tasavvuf
edebiyatının,

ilahi

aşkın

dışına

pek

fazla

çıkmamasına rağmen o, ‘Yaradılanı severim,
yaradandan ötürü.’ diyerek sevmek eyleminin,
sadece ilahi yolda değil; insanların birbirlerini
sevmesinde de ne kadar ulvi olduğunu belirtmiştir.
Zaten bugüne kadar da insan kalbine herhangi bir
Mezarı
hudut çizilebilmiş değildir. Değil mi?
Kaynaklarda, mezarının nerede olduğuyla ilgili olan
bilgiler çeşitli ve çok karmaşıktır. Bursa, Çayköy,
Erzurum Duzcu Köyü, Ünye, Döğer, Tire, Sivas Hafik,
Aksaray-Ortaköy, Kırşehir, Bolu, Keçiborlu, Uluborlu,
Kula-Salihli arası, Karaman, Eskişehir Sivrihisar… Bu
saydığımız yerlerin hepsinde kendisine bir mezar
yapılmıştır.

Anadolu

insanının

kalbine

o

kadar

dokunmuştur ki insanlar kendisini paylaşamamış,

Eskişehir Türbesi

yaşadıkları yere yar etmek istemişlerdir. Gerçek mezarı
nerede

olursa

olsun,

Yunus

Emre’nin

kabri,

söyleyemediklerine tercüman olduğu bu toprakların
insanının kalbidir. Zaten "Ölen hayvan-durur âşıklar
ölmez" diyerek ölümsüzlüğünü ilan eden bir kahramana
mezar aramak da boşa bir çabadan öteye gidemeyecektir.
Bir Ben Var Bende
Yüzyıllar sonra bile kendinden söz ettirmeyi başarabilen, bedenen aramızdan ayrılsa bile bugün adına diziler
çekilen, makaleler yazılan, günlük hayatımızda bir şekilde bizlere temas edebilen bu gönül insanını örnek
almak, içerisinde savaşların, katliamların, açgözlülük ve hırsın eksik olmadığı yeryüzünde, harabe bir binanın
herhangi bir penceresinin önünde görülen çiçek kadar içimize su serpmekte yardımcı olacaktır. İnancımız
her ne olursa olsun, ne Kabe yıkma riskine girmek, ne yapılan herhangi bir ibadeti boşa harcamak ne de
kalbimize bir hudut çizmek çok akıl karı değildir. Sonuçta ‘Hepimizin içinde bir ‘biz var, bizden içeri…’

Vicdanımıza Batan Roman: Hacı Murat
YUSUF ILGAR AYDIN

On dokuzuncu yüzyılın Kafkasya’sı. Bölgede bir
yüzyıl neredeyse savaşlarla geçmiş ve beraberinde
nesilleri yok etmişti. Bu kasvetli yıllar binlerce
hikâye ve simayı hatırlarımıza kazıdı. Hacı Murat,
kazınan bu simaların bir tanesi; fakat benim için
daha fazlası. Öyle isimler vardır ki aklınıza
yerleşmekle kalmaz, vicdanınıza batar. Hacı
Murat’ın hikâyesi de budur benim için.

Bu yazıda benim için acı olan bir hikâyenin üzerine
eğilmeden önce belirtmekte fayda var. Hacı Murat,
19. Yüzyılda Kafkasya’da yaşamış en tartışmalı
kişidir. Gerçekten hain mi yoksa kahraman mı
olduğu konusu ihtilaflıdır. Burada anlatacağımız
Tolstoy’un bize aktardığı hikâye ile sınırlı olacaktır.
Edebiyatçılar kızmazsa kuralların dışına çıkmış bir
roman tahlili diyebiliriz. Belki de Hacı Murat’ın
hayatını başka bir yazıda detaylandırarak anlatırız.

“Savaş şavaştır.”
Roman, yazarın evine doğru giderken yolun
kenarında gördüğü, ezilmiş olmasına rağmen hala
ayakta duran devedikenin ona anımsattığı bir öykü
yahut bir ölümdür. Bu öykü, siyah ve beyazlardan
mürekkep sanılan savaşların görünmeyen ya da
kaçınılan gri alanlarının öyküsüdür. Özetlemek
gerekirse bu hikâyenin konusu, Hacı Murat’ın Rus
saflarına katıldıktan sonra yaşanan olaylardır.

Zannediyorum ki, yazar isteyerek Hacı Murat ve Şeyh Şamil arasında yaşanan olayları detaylıca anlatmamış.
İkili arasındaki ilişkiler, öykü boyunca sürekli bir sis perdesiyle örtülüyor. İşte beni de gri alanlara iten bu sis
perdesi oldu. Sürekli kahramanlıkları konuşulan bir efsane, nasıl olur da ihanetle suçlanırken bu kadar sakin
kalmayı başarabilirdi? Bu öfkenin yerine geçen bir sükûnet miydi? Yoksa kibirli bir ikinci adamın özgüveni
miydi? Savaş bu kadar kesin iken savaşın doğurduğu hainler ya da kahramanlar romanın içerisinde neden bu
kadar şüpheliydi? İşte Hacı Murat denilince vicdanıma batan sorular bunlar oldu. Bu soruları tek soran ben
olsaydım kendimden şüphe ederdim; fakat hikâyedeki tüm karakterler hatta savaşan tarafların liderleri yani
Şeyh Şamil ve Çar Nikolay da aynı soruları soruyordu. Sorular aynıydı fakat cevaplar farklıydı, herkes Hacı
Murat’ın müstakbel hamlelerini kendi dünya görüşleri üzerinden tahmin ediyordu. Hacı Murat’ta benim
gördüğüm ise şuydu, o fazla iyi bir ikinci adamdı. Elbette onun karakteri üzerine yaptığım bu tahmin,
bulunduğu durumu açıklamaya yetmiyor. Bilakis yetseydi bu öykü bahsettiğim kadar çarpıcı olamayacaktı.

Dağlardan Saraylara
Kaleme alındığı tarihten yarım asır öncesini anlatan

Hikâyeye aktarılmış eleştiriler yalnızca orduya

bu öykü, Çarlık Rusya’sına da ciddi eleştiriler

yönelik değil. Saray hayatında, Fransızca ve

getiriyor. Özellikle gözüme çarpan birkaç detay var.

İngilizce konuşan Rus prens ve prensesler

Öncellikle Rus ordusundaki yaşanan sıkıntılar

dikkat çekiyor. Kültürel anlamda yozlaşmış

okuyucuya aktarılıyor. Hikâyenin içerisinde yapılan

saray hayatını, Hacı Murat’ın gözünden

eleştiriler çok fazla dikkat çekmiyor ve olayın

izleyebiliyoruz. İçerisinde bulunduğu ortama

akışına iyi yedirilmiş gibi duruyor. Rus ordusu

duyduğu yabancılık ve akabinde takındığı tavır

içerisinde soylular ve soylu olmayanlar arasında

onun için bir avantaja dönüşüyor. Hikâye,

ciddi gerginlikler var. Generallerin birbirleri

içerisinde bir sürü farklı dili de barındırıyor.

hakkındaki eleştirileri, genellikle bu sınıf farkı

Kafkasya’da geçen bir olay için bu normal

üzerinden yürütülüyor. Çok küçük bir yere de sahip

tabi. Küçük olsa da onu özel yapan bir ayrıntı

olsa dikkatimi çeken bir konuydu bu. Aynı zamanda

olmuş bu. Şeyh Şamil ve Çar Nikolay’ın

Tolstoy,

askerlik

anlatıldığı kısımlar çok çarpıcıydı. Bu kişilerin

politikasına da değiniyor. Öykünün bir kısmında

diğer karakterlerin aksine gerçekten bir güç

askerlik hizmetinde bulunan bir ere ve ailesine yer

sahibi olduğunu hemen hissediyorsunuz.

Rus

ordusundaki

zorunlu

ayrılıyor.

Yazar, benim nazarımda ustalığını burada sergilemiş. Her Rus klasiğinde öğrendiğim yeni kelimeler
olur. Hacı Murat, bu anlamdaki Rus klasiklerinin başında gelebilir. Kırım Türkçesindeki bir gramer
kuralından Fransızca deyişlere bu kısacık öyküde dil ile alakalı verilen bilgiler etkileyiciydi.

Devedikeninin Anımsattıkları... Tolstoy, bu
kısacık hikâyeye Kafkasya’yı sığdırmayı
başarmış diyebilirim. Bir tarihe, acı çekmiş
bir nesle ve çok farklı hayatlara buradan
bakmak okuyucular unutulmaz bir deneyim
olacaktır. Kitabı bitirdiğinizde bu öykü sizin
de aklınıza kazınırsa ve vicdanınıza batan bir
şeyler olursa, anlayın ki siz de Hacı Murat’ın
hatırasıyla

müşterek,

hayata

devam

edeceksiniz.
Yusuf Ilgar, Hacı Murat’ı şiddetle önerir.
Arz ederim.

PK (Peekay) Film Eleştirisi
MİKAİL AKSU

Eleştirime başlamadan önce şunu söylemem gerekir ki Telkin dergiye yazmaya başladığım günden beri
benim için yazı yazacağım en son kategori “film eleştirisi” kategorisiydi. Çünkü ben, çok film izleyen
biri değilim ve izlerken de öyle çok eleştirel gözle bakmam.
Ancak film konusunda fikirlerine değer verdiğim bir arkadaşımın ısrarı üzerine PK’ı (Pekaay’ı) izledim.
Söylediğim gibi her ne kadar film kültürüm olmasa da filmi çok beğendim. Hatta izlerken kendi kendime
“Bu filmi dergide mutlaka kaleme almalıyım.” dedim ve şimdi de filmde hoşuma giden noktaları başlıklar
halinde sizlere sunacağım.

Hint Sinemasının Renkliliği
PK bir Bollywood komedi filmi. Ama aklınıza hemen klasik komedi filmleri gelmesin. Çünkü filmde o kadar güzel bir harmanlama var ki ilk duyunca yadırgamamak elde değil. Bu harmanlamayı şöyle izah edebiliriz: Uzaydan gelen bir adamın farklı
dinlerde serüvenler geçirerek Tanrı’yı bulma çabası ve bunun
komedi kullanılarak anlatılması. Gördüğünüz gibi çok farklı,
yadırganacak bir konu. Ancak bu harmanlama o kadar başarılı
bir şekilde yapılmış ki bu başarının arkasındaki sebeplere de
bir göz atmamız gereklidir.

Öncelikle Hint filmlerinin renkliliğini az çok bilirsiniz. Renkten
kastımız sadece kameraya yansıyan “maddi” görüntüler değil
Hint kültürünün “manevi” renkliliği. Hindistan’ın çoklu kültür
ve inanç yapısı filme çok güzel yansıtılmış. Karakterimiz dinler
arasında maceralarını yaşarken her dinin belirli başlı simgeleri
filmde gösterilmiş. Hindu tapınakları ve ibadet şekilleri, Hristiyanlık ögeleri, İslam camileri hatta İslam’ın diğer mezhepleri, bu
dinlere ait giyim tarzları filmde gösterilmiş. İlk başta karakterimizin dinlerle savaş verdiğini sanabilirsiniz ancak durum pek de
öyle değil. Baş karakterimiz PK’ın asıl savaşı, dini sorgulamadan yaşayan insanları aldatan, insanları bazı sahte mucizelerle
kandırmaya çalışan sözde din adamlarına karşı.

Renklilik…
Hint sinemasının renkliliğini manevi yönden ele almaya devam edelim. Filmdeki renk, karakterlerin ruhuna da yansımış. Başrol Aamir Khan’ın (PK’ı canlandırıyor) komik, acemi tiplemesi; Anushka
Sharma’nın (Jaggu’yu canlandırıyor) uzaylı tanıma yolundaki heyecanı, yerinde duramayışı filme çok
güzel bir şekilde yansıyor. Aynı zamanda karakterlerin doğal, samimi ve heyecanlı halleri, onları sanki
evinizden biriymiş gibi hissetmenize sebep oluyor ki bu da filmi beğenmemdeki en önemli etkenlerden.
Hint sinemasının maddi boyuttaki rengine bakarsak filmimizin renk paleti canlı renklerden oluşmakta.
Atmosfer asla koyu gri, karanlık değil. Solgunluktan kesinlikle uzak canlı renkler, cıvıl cıvıl kıyafetler,
çeşit çeşit desenler sizin seyir zevkinizi artırmada önemli bir rol oynuyor.

Müzikal
Filmlerde pek alışkın olmadığım ve örneğini
sadece Disney Channel’ın gençlik dizilerinde
gördüğüm müzikal sahnelere PK’da da rastladım. Hollywood’un aksiyonlu sahnelerine tutkulu biri olarak bu müzikal bana farklı geldi ve
PK’ın film boyunca büründüğü çeşitli karakterler

aslında bayağı da mutlu etti.

Çünkü İngilizce duymaktan artık sıkıldığımız,

Danslar konusunda ise pek konuşmaya gerek var

başka yabancı dillerin farklı söyleyiş tarzlarını duy-

mı bilmiyorum. Zaten müzikler dansla daha bir

mak istediğimiz şu dönemde Hint müzikleri ve

anlamlı. Bizim kültürümüze uzak farklı hareket-

buna uygun koreografiler, danslar sizi mest ediyor.

lerle yapılan bu Hint danslarını çok seveceksiniz.

Ayrıca araya konulan bu müzikaller dinlenme etkisi
de yaratıyor. Çünkü yoğun ve heyecanlı bir şekilde

Bu Film Komik Mi?

izlerken araya müzikalin girmesi, kendinizi onun

Filmi övdük güzel dedik peki komik mi? Evet bu

kollarına bırakmanız filmde dinlendirici bir etki

film komik. Filmin birçok çok yerinde güldüm,

oluşturuyor. Müzikler de öyle basit film müziği ol-

basit espriler yoktu. Hareketli ve sözlü esprilerin

mayıp tam tersine konuya paralel, o anki ahvali an-

çoğu gayet başarılıydı. Filmin başında PK’ın Ter-

latan, sözleri ve bestesi anlamlı harika müzikler.

minatör sahnelerini aratmayacak şekilde gelmesi

Hatta film bittikten sonra YouTube’a baktığımda

de özellikle komikti. İzleyeceğiniz 2 saat 33 da-

filmin müziklerinin 30 milyona varan dinlenmelere

kika boyunca gülecek, eğlenecek belki arada hü-

ulaştığını görünce şaşırdım. Bu da insanların PK’ın

zünlenecek ama en nihayetinde film bittiğinde

müziklerini severek dinlediğine önemli bir kanıttır.

“Ne güzel filmmiş güldük eğlendik, öğrendik.”
diyeceksiniz.

Şaşırtan Dil Meselesi ve Olumsuz Eleştiriler
Siz de benim gibi ilk defa Hint filmi izleyecekseniz
Hintçede birçok İngilizce kalıbın olduğunu duyunca
şaşıracaksınız. Yabancı kelime değil direkt kalıp alınmış. İlk başlarda filmin dili Hint aksanlı İngilizce mi
yoksa Hintçe mi anlamakta zorlandım. Sanırım zamanında Hindistan-İngiltere ilişkileri Hintçeye çok fazla
etki etmiş. Bunu dil meselesini sadece şaşırdığım için
söylüyorum yoksa filme olumsuz anlamda bir etkisi
kesinlikle yok hatta bazen ani tepkileri İngilizce söyledikleri için (mesela “Best of time!”) bu tepkileri altyazıya bakmadan ana dilinde anlamak daha güzel duygular hissettiriyor. İngilizcenin haricinde filmde kulağınıza birkaç Türkçe kelime (mesela “dünya”) çalınması, sizi ayrıca mutlu edecek.
PK’ı konu, konunun işlenişi, görüntü yönetmenliği bakımından gayet başarılıydı. Ancak teknik anlamda
birkaç olumsuz eleştirim var. Hollywood filmlerine nazaran bilgisayar efektleri pek gelişmiş değil. Sosyal
medyada gördüğünüz komik Hint efektleri tabii bu filmde mevcut değil ancak koskoca sektör
Bollywood’u göz önüne aldığımızda bu bilgisayar efektleri bence biraz yetersiz kalmış.
Son olarak söylemeliyim ki evde kaldığınız, psikolojinizin pek de düzgün olmadığı şu dönemlerde bir
nebze olsun kendinize bir şeyler katmak; gülmek, eğlenmek, öğrenmek yani kısacası moralinizi düzeltmek
isterseniz bu filmi kesinlikle izlemelisiniz.

PK, Tanrı’yı çeşitli dinlerde arıyor.

TAVSİYE KİTAPLAR
Franz Kafka’nın en ünlü eserlerinden biri olan ‘’Dönüşüm’’ bireyin
iç psikolojisini, toplumun ön yargılarını ve çaresizliği çok farklı
boyutlarda ele almış başarılı bir öyküdür. Dünya Klasikleri arasında
kendisine yer bulan eser, içerisinde birçok karakterin dönüşümünü ele
alıyor. İlk bakışta sadece ana karakter Gregor Samsa dış görünüşü
bakımından değişmiş gibi görünse de asıl değişim geçiren kız kardeş
Grete’dir. Başlarda her şeye rağmen abisine ılımlı davransa da geçen
zaman içerisinde iyice tahammülsüzleşen Grete okuyucular üzerinde
günümüz vefasızlığını ve çıkar ilişkilerini sert bir gerçeklik olarak
hissettiriyor. Bir oturuşta bitirebileceğiniz bu öyküyü, böylesine
bolca vaktimizin olduğu bir dönemde herkesin okumasını tavsiye
ediyorum.
Atilla ALTINÖZ

Bu sayımızda Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı “Para” adlı tiyatro
eserini önermemin sebebi ilk başta izlediğim ilk büyük oyun olmasıdır.
Oyunu izlediğim zamanları düşündüğüm zaman, çok büyük zevk
aldığını hatırlayabiliyorum. Bu oyun size insanların para için ne kadar
çirkinleşeceklerini olağanüstü bir olay içerisinde anlatıyor. Bu oyunu
okurken büyük zevk alacağınıza eminim.
Abdullah Barış YILMAZ

Amin Maalouf'un Semerkant romanı , Ömer Hayyam'ın Rubaiyat
adlı el yazması eserinin Semerkant'ta başlayıp Titanik'te biten
öyküsünü anlatıyor. Akıcı bir dili olan romanı eline alır almaz
bitirebilirsiniz. İyi okumalar...
Ömer Can TOPÇU

Bilgi Güçtür
YUNUS EMRE ILICA

Bazılarının

mesleğini

çalacağını

düşünmesi

Bahsettiğim gelişimin var olmasını sağlayan

sebebiyle korktuğu, bazılarının insanlığı eski

unsurlardan birisi de telefon, bilgisayar gibi

samimiyet ve içtenliğinden kopardığı düşüncesi

cihazlar. Burada da bu cihazlarla ilgili 3 ana

nedeniyle kabullenmek istemediği, bazılarının ise

konuyu ele alacağız. Üretilen bilginin kullanılması,

medeniyeti geliştirme amacına ulaştıracak en

bilgiyi kullanana güvenmeme ve bunların ötesinde

temel unsur olarak gördüğü teknoloji, takip

daha üstün bir teknolojiye ihtiyaç duyulan konular

edilemeyecek bir hızla gelişiyor.

için geliştirilen bilgisayarlar.

Üretilen Bilginin Kullanılması
Kelime kelime ilerleyelim. Teknolojik düzlemde

Üretilebilecek

bilgi, “information” veya daha sık kullanılan bir

noktalarından birisi bu idi. Bu volüme (hacim)

başka sözcük olan “data” (veri) ile ifade edilir.

bugün şu şekilde ifade edilir: 19 haneli bir sayı olan

Her türden işlem, davranış veri oluşturur.

Kentilyon boyutundaki byte miktarından internette

İnternetin oluşturulması ve veri üretilmesi (ilk e-

her gün neredeyse 3 adet üretiliyor.

posta gibi) 1960’lı yıllarda ABD ordusunda

aşamada yeryüzünde var olan tüm bilgilerin

başlamıştır.

hikâye

internete yüklenmesi gerçekleşti. 2010’lu yıllar

mâlumunuz. Ancak en önemli değişim ise 90’lı

itibariyle, yeryüzünde üretilen bilgilerin yüzde 98’i

yıllarda ortaya çıktı. Artık internette yalnızca

internette bulunuyordu. Bu bir diğer sıçrama olarak

belli şirketler veya kurumların ürettiği veriler

karşımıza çıktı. Bilginin ifade edilişi, üretilmesi ve

bulunmayacaktı. Bireyler de bu ortamda veri

büyüklüğü ile ilgili noktalara değinildiğine göre

üretebilecekti.

üretilen bilginin kullanılmasından bahsedilebilir.

İlerleyen

yıllardaki

veri

boyutunun

ani

sıçrayış

Sonraki

Bilginin kullanılması şeklindeki söylem, kullanmak kelimesinin çağrışım gücü sebebiyle art niyetli
bir kullanım anlamını ifade ediyormuş gibi gözüküyor olabilir. Felaket haberciliği görevini üstlenen
ve teknolojinin evreni yok edeceğinden bahseden üçüncü sınıf medya kuruluşlarının söylemleri bir
kenara bırakılırsa, bilginin kullanımındaki nitelik bizi taraf almaya itmeli.

Reklamlar Kötüdür (!)
Bilgi bugünlerde Big Data (Büyük Veri) olarak

Bu sistem, daha önceden incelediğiniz, satın

ifade edilen bir sistem tarafından kullanılıyor. Bu

aldığınız veya bir arkadaşınıza mesaj olarak

sistem internet ortamında üretilen ve anlamlı hale

yazdığınız, kısacası Big Data’nın anlayabileceği

getirildiğinde ürün, hizmet satışı veya enformatik

dilden

anlam

olanları

ürettiğiniz bilgideki potansiyel reklam unsurlarını

ayıklayarak, bu bilgilere ulaşmak isteyenlere

bularak, kendi veri yığınındaki algoritma desteği

(şirketler,

servisleri…)

ile çalışan reklam hizmetlerine sunuyor. Bu

sunuyor. En sık kullanılan ve en akılda kalıcı

reklam servisleri de sizin için potansiyel ilgi alanı

olan örnek sosyal medyada karşımıza çıkan

olan objeyi sizin önünüze çıkarıyor. Ne kadar kötü

reklam servisleri.

değil mi? Bence değil.

taşıyabilecek
kurumlar,

potansiyelde
reklam

konuştuğunuz

herhangi

bir

alanda

Reklam servislerini sağlayan hizmetler, pasif gelir
grupları arasında yer alıyor. Reklam servisleri
internet ortamında içerik oluşturucu niteliğindeki
kişi gruplarının önemli bir dayanağı. Biliyorlar ki;
kaliteli içerikler site trafiğini, site trafiği reklam
kazançlarını arttırır. Reklam verenler için işler
daha da basit. Kendi ürün veya hizmetleri ile ilgili
potansiyel müşterilerin yoğunlukta olduğu sitelerin
keşfedilmesi yeterli. Ki çoğu zaman bunu
algoritma, sitelerin ve içeriklerin anahtar kelimeleri
ile sınıflandırılmış şekilleri sayesinde kolaylıkla ve
süratle gerçekleştiriyor.
Nihai kullanıcı olarak bizler, basit bir reklam içeriği olarak gördüğümüz şeyin kendimize ulaştırılma
sürecindeki teknolojik altyapı ve gelir kapısı haline gelen sektörleri göz ardı etsek de domuz gribinin
yayılış alanlarını keşfetmek için Google arama altyapısını kullanan modellemeler ile başlayan bu sistem;
eğitimde öğrencinin ihtiyaçlarını belirleme ve sürecini bireyselleştirme, devletlerin veri işlemesinde,
bankaların müşterilerini analiz etmesi gibi alanlarda kullanılıyor. Gelecek 10 yılda 44 katına çıkacağı
düşünülen bu sistemin sadece bir kolu olan reklam hizmetlerinin sloganı ile sonlandıralım:

“Doğru ürün ya da hizmeti, doğru müşteriye, doğru fiyatla, doğru kanalda, doğru yerde ve zamanda
sunmaktır.“ Yani artık ürüne göre müşteri değil, müşteriye göre ürün devri başlamıştır.

Bilgiyi Kullanana Güvenmeme
Blockchain, Bitcoin ile netleşen bir felsefe idi.
Blockchain en bilindik yönü ile bankaların,
bireysel

veya

kurumsal

sözleşmelerin

yaratacağı uyuşmazlıkların çözümünü değil,
yaşanmamasını, hatasızlığı vaat ediyor. Kayıt
defteri gibi bir işleyişi bulunan sistemin
içerisine işlediğiniz her bir veri kaydedilir.
Bankaların

dekontları

yalnızca

banka

tarafından var edilir ve size aksini iddia
edemeyeceğiniz bir evrak olarak sunulur.
Blockchain sisteminde o kayıt hatasız ve birden fazladır. Herhangi bir kişi ile gerçekleştirdiğiniz
sözleşme Blockchain’e yüklendiğinde para alacağınız kişinin ödemelerinde aksaklık veya eksiklik
yaşanması imkânsız olacaktır. Bunu bizzat sistem otomatik olarak işler. Veri güvenliği ve sağlam
bir iş akışı sağlayan bu sistem, işlem hızı ve gizlilik gibi unsurları ile bankalardan daha avantajlı
bir konumda. Asıl soru bankaları devirip deviremeyecekleri değil, ne zaman devirecekleri?

İnsanlığın bugüne kadar karşılaştığı en zor sorun
olduğu iddia edilen Kuantum Mekaniği, Kuantum
Bilgisayar hayalini doğurmuştur. Nitekim birçok
ülke bu konuya sıkı yatırımlar yapmaktadır. Çok
fazla

olasılık

bilgisayarlardan

bulunan

senaryoları

milyonlarca

kat

klasik

daha hızlı

gerçekleştirebilecek olan bu bilgisayarlar, mutlak
sıcaklık olan -273 derecede, ısı, ışık, hareket veya
herhangi bir etkiye izin vermeyecek vakumlu
alanlarda çalıştırılıyor.
Dağınık ve belirsiz halde bulunan elektronun herhangi bir etkiye maruz kalması tüm sistemi işlevsiz
hale getireceğinden böyle bir yöntem izlenmektedir. Klasik fiziği yerle bir eden Kuantum fiziğinin var
ettiği kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlara hesap makinesi gözü ile bakmaktadır. Klasik
bilgisayarlarda kullanılan ve byte’ın 8’de 1’i olan bit’ler Kuantum Bilgisayarlarında Kubit şeklini alır.
Tahminlere göre 300 Kubit evrendeki atom sayısından daha fazla bir olasılık hesabı gerçekleştirebilecek
potansiyelde. Teknolojinin yeni evrenine ufak bir yolculukta edinmenizin arzulandığı ders “Ne olacak?,
Nasıl olacak?” sorularını bir an evvel aşıp “Biz bu evrene nasıl dahil olabiliriz?” sorusunu sormanızdır.

