Telkin

iki haftada bir eşref saatte neşrolunur
musavver düşünce dergisi

“fikri hür, vicdânı hür, irfânı hür”

Yüce Meclisin kuruluşunun 100.
Yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramınızı kutlar ve iftiharla sunarız.

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 Yayın Yönetmeni

Millete telkin, Devlete en büyük hizmettir. Bu hizmete başlamaktan onur ve gurur duyarım.
Abdullah Barış YILMAZ
Bu dergide yer almak istemem Türk milliyetçiliğine hizmet etmek içindir. Benim gibi düşünen insanların,
benim gibi gençlerin var olması beni heyecanlandırıyor. Unutmamak gerekir ki en güçlü silah fikirlerdir ve
“fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşekleri doğar”
Oğuzhan KAYCIOĞLU
Türkiye Cumhuriyeti içerisinde her zaman vatansever gençler olmuş ve her zaman milletin çıkarları dile
getirilmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde bu vazifeyi yerine getirmekten gurur duyuyoruz.
Atilla ALTINÖZ
Büyük Türk aydınlarının hep hedeflediği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ancak ilim ve fenin
popülerleşmesiyle olabilir. Muasır medeniyete ulaşma gayesinde karınca kararınca bir katkıda bulunmak
beni ve arkadaşlarımı bahtiyar edecektir.
Ömer Can TOPÇU
Birikmişliklerin ve birikimlerin, teknik esaslarla harmanlanmış dışavurumu.
Yunus Emre ILICA

SAMSUN’DAN ANKARA’YA KURTULUŞ
ÖMER CAN TOPÇU
Mondros Mütarekesi imzalandığı zamanlarda
, Suriye’deki Yıldırım Orduları’na bağlı 7. Ordu’nun
komutanı olan Mustafa Kemal Paşa, Cihan Harbi’nin
bu şekilde sona ereceğini çok önceden tahmin etmiş,
çalışmalarını bu yönde devam ettirmişti. Mütarekenin
imzalanmasından sonra Yıldırım Orduları’nın
kaldırılmasıyla İstanbul’a hareket etmişti.
Mondros Mütarekesi’nin şartlarının ağırlığının
farkında olarak İstanbul’a giden Mustafa Kemal Paşa,
boğaza demirlenmiş İtilaf Devletleri’nin zırhlılarını
görünce Yaveri Cevat Abbas’a ‘’geldikleri gibi
giderler’’ demişti.
İstanbul’a gelmesiyle milletini kurtarmak için
planlar yapan Paşa, elbette bu planları tek başına
uygulayamazdı. Bu sebeple kendisi gibi düşünen
arkadaşlarıyla(Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, İsmail
Canbulat Bey, İsmet Bey, Kazım Karabekir Paşa, Ali
Fethi Bey) Şişli’deki evinde toplantılar yapıyor; bu
vatanın kurtarılması için fikirler ortaya atarak bir
çıkar yol arıyorlardı. Çoğu kez çıkar yol olarak
Anadolu’ya geçerek orada halkla beraber İtilaf
Güçleriyle savaşmak oluyordu. Bu fikirde mutabık
kalan Mustafa Kemal ve dostları Anadolu’ya yetki ile
geçmenin yollarını arıyorlardı.
Yunanistan’ın Trabzon ve Samsun dolaylarında
Pontus devletini tekrardan diriltmek gibi bir amacı
vardı. Bu amacı ancak oradaki Rum nüfusu arttırmak
ve Türk nüfusunu azaltmakla gerçekleştirilebilirdi.
Rumlar bahsi geçen bölgelerde çoktan silahlanmış
birlikler halinde Türk köylerine saldırmaya
başlamıştı. Elbette Türk köylüleri bu saldırılardan
bezmişti ve kendi aralarında çeteler kuruyorlardı.
Savunmaya yönelik savaşan Türk köylüleri, Avrupa
basınında karalanıyor ve çatışmayı başlatan taraf
olarak gösteriliyordu. İngiliz Amiral, Rumların
Karadeniz bölgesinde zulüm gördüğünü, acilen
durdurulması gerektiğini ve Mondros Maddelerine
dayanarak bölgedeki tüm silahların toplanmasını
Damat Ferit’ten rica etmişti. Damat Ferit bu ricaya
çoktan hazırdı, derhal göreve getirebileceği subayları
soruşturmaya başladı.

Bandırma Vapuru

Ankara’dan İstanbul’a gelen Ali Fuat Paşa(Cebesoy)
hatırı sayılır ve tavsiyelerine değer verilen bir Osmanlı
subayıydı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın önde gelen
şahsiyetlerinden olan Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey
durumu ona anlattı ve aklında bu göreve uygun birisinin
olup olmadığını sordu. Ali Fuat Paşa derhal Mustafa
Kemal Paşa’nın ismini söyledi ancak ilkinde Mehmet Ali
Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın İttihatçi olduğunu
tekrardan İttihat’ı diriltebileceğini söyledi. Ali Fuat Paşa,
Mustafa Kemal Paşa’nın İttihatçı olmadığını belli bir
süre içlerinde bulunduğunu ancak askerin siyasete
karışmasıyla tüm bağlarını koparttığını söyleyerek
Mehmet Ali Bey'i saatler sonra ancak ikna edebildi.
Ancak Mehmet Ali Bey’i ikna etmek yeterli değildi.
Mehmet Ali Bey, bu tavsiyeyi Damat Ferit’e Damat
Ferit ise Sultan Vahdeddin’e iletmişti. Sultan, bir
zamanlar yaverliğini yapan Mustafa Kemal Paşa’ya
büyük saygı duyuyordu ve görevi başarabileceğini çok
iyi biliyordu. Bu sebeple Sultan’ın herhangi bir şekilde
ikna edilmesine gerek duyulmuyordu. 15 gün gibi bir
sürede tüm işlemleri yapılıp Paşa’nın Samsun’a
uğurlanması devlet bakanlarının( Harbiye Nazırı,
Dahiliye Nazırı, Erkan-ı Harbiye Nazırı ve ikinci reisi)
Paşa’nın kabiliyetlerine güvendiğini gösteriyordu. Bu
zincirdeki herhangi biri Paşa’nın yeteneklerine
güvenmeseydi en iyi ihtimalle aylarca Samsun’a
gidemezdi. Zaten halkı kendi çevresinde tek yumruk
haline getirmek gayesini içinde besleyen Mustafa Kemal
Paşa için bırakın günleri saatlerin dahi büyük bir önemi
vardı. Yola çıkmadan önce İzmir’in işgale uğradığını
Hasan Tahsin adında bir vatansever gazetecinin vatanın
kurtarılması adına ilk kurşunu attığını öğrendi. Onayın
çıkmasıyla derhal Samsun’a geçmişti.

SİNE-İ MİLLET
Bandırma
Vapuru
ile
Mustafa
Kemal
Paşa
ve
beraberindeki 23 subay, 25 personel
16 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak
basmıştı. Zaman kaybetmeden işe
koyulan Paşa, İstanbul’a Türk
tarafında herhangi bir Rum köyüne
saldırı olmadığını yazıyordu. Diğer
bir yandan Kolordu komutanlarıyla
yazışan Mustafa Kemal Paşa Doğu
Karadeniz’in genel durumundan
bahsediyordu. Samsun ahalisinin
büyükleriyle de toplanan Paşa
‘’kurtuluş yolunun savaşmaktan
geçtiğini ve bunu ancak ulusun
başarabileceğini’’ söylüyordu.

Samsun’da çok zaman kaybetmeden Havza’ya geçen Paşa, bölgenin ileri gelenleriyle bir araya gelip
bilgi alıyor ve ülkenin durumunu görüşüyordu. Halka ilk seslenişi burada, Havza’ da olacaktı. Bildiride İzmir
işgali sebebiyle yapılan dağınık protestoları vatanın tamamına yaymayı, ortak bir bilinç uyandırmayı
hedefledi. Kolordu komutanlarıyla iletişime geçip kumandanlardan ordularını dağıtmamasını rica etmekle
birlikte, Edirne kolordu komutanına telgraf çekerek Edirne’nin Anadolu’daki koruyucusu ve vekili olma iznini
istedi. Yetkisi dahilinde olarak Vali’den kurtuluşu gaye edinen cemiyetler hakkında bilgiler aldı. Aldığı
bilgiler ışığında Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleriyle yoğun bir muhabereye girdi. Havza’daki icraatleri sebebiyle
İstanbul’u kuşkulandıran Paşa, İstanbul’a çağırıldı.
Havza’dan Amasya’ya geçen Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’un kendisini geri çağırmasından dolayı
eylemlerini hızlandırdı. Amasya Genelgesini Refet Bey, Ali Fuat Paşa, Kazım (Karabekir) Paşa, Rauf Paşa ve
Mersinli Cemal Paşa’nın yardımlarıyla 22 Haziran 1919’da yayınladı. Genelge de yurdun bağımsızlığının
tehlikede olduğunu ancak İstanbul Hükümeti’nin tepkisiz olduğunu belirtir. Bu durumdan ancak halkın azim
ve kararlılığının kurtarabileceğini vurgular. Son olarak ulusun haklarını savunabilecek bir heyet kurulmasının
gerekliliğinden bahseden Mustafa Kemal Paşa, Sivas’ta tez elden kongre yapılmasını, bu kongreye katılmak
için de her ilden üçer tane vekilin seçilmesini ister. Seçimin güvenliği belediyeler ve Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetleri sağlayacaktır. Amasya Genelgesi yayınlandıktan sonra Mustafa Kemal Paşa’nın niyeti Dahiliye
Nazırı Ali Kemal tarafından anlaşılmış ve bir genelgeyle müfettişlik görevinden alınmıştır. Ancak bu
genelgeyi onaylayan bir duyuru Sultan tarafından yapılmayınca Paşa yetkilerini belli bir süre daha
kullanmıştır.
Erzurum Kongresine Mustafa Kemal Paşa gelmeden önce bölgesel konular konuşulmuştur. Erzurum
ve çevresindeki Ermeni baskısının arttığı ve bazı köylülerin batıya doğru göç etmesi hususu tartışılmıştır. Türk
köylülerinin batıya göç etmesi tam olarak Ermenilerin istediği şeydi. Bu sebeple Türk köylülerin köylerini
terk etmemesi gerektiği ve İslam haklarının savunulması için bazı zorluklara katlanılması gerektiği söylendi.
Ermenilerin baskınları sebebiyle silahlı mücadele için Bekçi Örgütü kuruldu. Mustafa Kemal Paşa, Erzurum’a
gelince İstanbul Hükümetiyle yazıştı. Kendisinin müfettişlik görevinden alındığı söylenince kendisi de
askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Askerlik mesleğini bırakan Paşa, Sine-i Millet’e döndüğünü duyurdu.

“İÇTE VE DIŞTA BAĞIMSIZLIK”
23 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın ve
57 delegenin katılımıyla kongre başlatıldı. Kurtuluş
mücadelesini temsili amacıyla Mustafa Kemal Paşa
ile beraber 9 kişilik Temsil Heyeti kuruldu. Yurt
parçalarının bir bütün olduğunu söyleyerek Doğu
Anadolu’daki dağınık direniş örgütlerini tek bir çatı
altında, Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
olarak toplandı. İstanbul Hükümeti’nin direnişe
gücü yetmezse yeni bir hükümetin kurulması
konusunda mutabık kalınmış, eğer kongre
engellenirse, Hükümet üyelerini Temsil Heyeti
seçmesi kararı verilmiştir. Halkın fikirlerine
güvenen Temsil Heyeti ve delegeler Mebusan
Meclisi’nin kurulmasının önemini belirtmiştir.
Erzurum Kongresine katılım bölgesel olsa da alınan
kararlar ulusal olmuştur ve başarısından dolayı
ileride yapılacak Sivas Kongresi’ne model
olmuştur.
Gelinen durumdan çok rahatsız olan işgal güçleri
ve Damat Ferit, yakın zamanda yapılması planlanan
Sivas Kongresi’ni dağıtmak ve Mustafa Kemal
Paşa’yı ortadan kaldırmak istiyordu. Bu emellerini
gerçekleştirmek için Elazığ Valisi Ali Galip ve
İngiliz İstihbarat Binbaşısı Covbertin Noel
görevlendirildi. Ancak bu emellerinde başarılı
olamadılar ve kongre toplanmadan Elazığ Valisi ve
İngiliz Subayı etkisiz hale getirildi.

Sivas kongresinin ilk günlerinde mecliste Mustafa
Kemal Paşa’nın İttihat ve Terakki arasında bir
ilişkinin olup olmadığı tartışıldı. Öyle ki bu
tartışmalar üç gün sürdü. Paşa’nın İttihatçı olmadığına
ikna edildikten sonra Bekir Sami, İsmail Hami ve
İsmail Fazıl Paşa, ABD’nin mandası olmayı meclise
sundu. Bu teklif Hoca Raif Efendi ve Ahmet Nuri Bey
tarafından çok sert şekilde eleştirildi. Amaçlarının
ancak tam bağımsızlık olduğunu söyleyen Hoca Raif
Efendi’yi, Mustafa Kemal Paşa’da ‘’İçte ve dışta
bağımsızlık’’ diyerek
desteklemiştir. Zaten daha
evvel kurtuluşun ancak tüm ulusla olacağını
vurgulayan Paşa ve delegeler, tüm Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetlerini tek çatı altında toplamıştır. 16 kişilik bir
temsil heyeti kurulmuş ve bu heyetin başına Mustafa
Kemal Paşa getirilmiştir. Alınan kararlardan halkın
belli bir bölümü ulaşamaması sebebiyle İrade-i
Milliye gazetesi yayın hayatına başlatılmıştır.
Kongre’nin son günü ise vatanın bir bütün olduğu ve
bu bütünün sınırlarının Mondros Mütarekesi’nde
çizilen sınırlar olduğu belirtilmiştir.
Bahsettiğimiz kongreler dışında ülkenin dört bir
yanında kongreler toplanmıştır. Bu kongreler de
kurtuluş amacı güden örgütler tarafından toplanmıştır.
Kongrelerde niyetlerini açıkça belli eden Temsil
Heyeti, planlarını gerçekleştirmek için kollarını sıvadı
ancak hedeflerine mani olan üç etmen vardı. Bunlar
İstanbul Hükümeti’nin başında İngiliz yanlısı Damat
Ferit’in bulunması, İstanbul’un kongrelerde alınan
kararları tanımaması ve Mebusan Meclisi’nin açılması
engellenmesiydi.

MİSAK-I MİLLİ
İstanbul Hükümeti’nin başında Damat Ferit olduğu sürece diğer iki sorunun çözülmesinin mümkün
olmadığını bilen Temsil Heyeti, Damat Ferit’in istifası için İstanbul’a baskılar yaptı. Bu baskıların başında
şüphesiz Anadolu-İstanbul arasındaki her türlü iletişimin kesilmesi oldu. Bu kesintinin ortadan kaldırılması
için tek şartın Damat Ferit hükümetinin istifa etmesi ve yerine meşru bir hükümetin kurulmasıydı. Bu
baskılara daha fazla dayanamayan Damat Ferit istifasına padişaha sunmuş, o da kabul etmişti. Yeni hükümetin
başı Ali Rıza Paşa olmuştu. Ali Rıza Paşa heyetinde Milli Mücadele’ye sıcak bakan üyelerde bulunmasıyla
Anadolu ve İstanbul arasındaki tartışma az da olsa yatışmıştı. Temsil Heyeti ve İstanbul Hükümeti arasındaki
yazışmalar sıklaşsa da tam verim alınmıyordu. Bu sebepten ötürü Ali Rıza Paşa’nın önerisiyle Amasya’da bir
görüşme ayarlandı.
Temsil Heyeti’nden Mustafa Kemal Paşa, Bekir Sami ve Rauf beyler, İstanbul Hükümeti’nden Bahriye
Nazırı Salih Paşa ve padişahın yaveri Albay Naci Bey Amasya’da görüştüler. Bir çok konuda anlaşmaya
varan taraflar, Amasya’dan ayrıldı. İstanbul’a varan Salih Paşa anlaşmaya varılan bir çok maddeyi siyasi
çevrelere benimsetemedi. Kabul edilmeyen maddeler arasında Mondros Mütarekesi ile belirlenmiş sınırların
bağımsızlığının sağlanması, İstanbul’un Temsil Heyeti’nin bilgisi dahilinde olmayan bir barış antlaşması
imzalamaması gibi maddeler yer alıyordu. Ancak Mebusan Meclisi’nin açılması maddesi kabul edilmişti.
Temsil
Heyeti,
İstanbul’da
yaşanacak siyasi gelişmeleri takip
edebilmek amacıyla 18 Aralık
1919’da Sivas’tan Ankara’ya hareket
etmiştir. Bu sırada seçimler bitmiş,
Mustafa Kemal Paşa Erzurum
Mebusu seçilmişti ancak İstanbul’da
tutuklanıp Milli Mücadele’yi sekteye
uğratmamak
için
İstanbul’a
gitmemiştir.
Ankara’daki
ilk
günlerinde Mebus arkadaşlarıyla
görüşmüş, yapmaları hayati önem
taşıyan eylemleri anlatmıştır.
Bu eylemler Misak-ı Milli’nin kabulü, Meclis’te Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun
kurulması ve kendisinin Meclis Başkanı seçilmesiydi.Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı.
Mustafa Kemal Paşa’nın isteklerinden sadece Misak-ı Milli kabul edilmişti. Ancak Meclis’in başkanı Mustafa
Kemal Paşa değil, Reşat Hikmet Bey seçilmişti. Aynı şekilde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu
yerine Felah-ı Vatan Grubu kurulmuştu.
Misak-ı Milli’nin kabulü ve Maraş’ın Fransızların kontrolünden çıkması, İtilaf Devletleri’ni kızdırmış
ve Ali Rıza Paşa’ya makamından çekilmesi için baskı yapılmıştır ve bu baskılar sonucu Ali Rıza Paşa istifa
etmiştir. Ardından Salih Paşa gelsede İtilaf Devletleri onun tutumundan hoşnut olmamış ve istifaya
zorlamıştır. Bu süreçte İstanbul işgal edilmiş ve onlarca Türk askeri şehit edilmişti. İşgalden hemen sonra da
Mebusan Meclisi’ni basıp bazı mebusları tutuklamıştır. Salih Paşa’dan boş kalan koltuğa da Damat Ferit
getirilmiştir.
Bu yaşananlardan sonra İstanbul’la her türlü haberleşme kesilmiş, İstanbul’da yapılan her tutuklamaya
karşın Anadolu’daki İtilaf Devletleri’nin üst düzey komutanları tutuklanmıştır. Aynı zaman da Ankaraİstanbul arasındaki demiryolu tahrip edilmiş ve Anadolu’daki her türlü değerli malın İstanbul’a geçişi
yasaklanmıştır. Mustafa Kemal Paşa çeşitli ülkelerin parlamentolarına telgraf çekerek protesto etmiştir.

“EN DEMOKRATİK MECLİS”
Misak-ı Milli kabulü sonrası
İstanbul’un işgali, Milli Mücadele’ye farklı
bir boyut katmıştır. İşgal sonrası Mustafa
Kemal Paşa yerel yönetimlere ve kolordu
komutanlarına yönelik bir bildiri yayınladı.
Bildiri de ileride kurulacak olan meclisten
ve seçimlerden bahsediyordu. 19 Mart
1920’de yayımlanan bildiride 15 gün
içinde seçimlerin yapılacağı ve sonrasında
seçilen mebusların ve dağıtılan meclisten
Ankara’ya geçebilen mebusları davet
ediyordu.
Yeni seçilen ve İstanbul’dan gelebilen
mebusların katılımıyla; Cuma namazına
müteakipen, dualarla 100 yıl önce bugün,
23 Nisan 1920’de açılmıştır. Açılışı bu
şekilde yaparak İstanbul çevresinin ‘’din
düşmanı’’ olarak nitelenen Kurtuluş
Hareketi, tüm iftiraları boşa çıkarmıştır.

Meclis’in ilk gününde Mustafa Kemal
Paşa, hükümet kurmanın zorunlu olduğu, Halife
ve Padişah’ın baskıdan kurtarılması sonrası
Meclis’in koyacağı yasalara göre durumunu
alacağı, TBMM’den daha üstün bir gücün
olmadığını ve TBMM’nin yasama ve yürütme
yetkilerine sahip olduğunu belirten bir önerge
sunmuştur.
İçinde bulunulan durum gereği çoğu
zaman Meclis tam üye sayısıyla toplanamamıştır.
Bu durumun oluşması şüphesiz mebusların asker
ve vali gibi görevleri de üstlenmesidir. Birinci
Meclis Türk tarihindeki en demokratik meclis
olma özelliği de taşır. Birinci Meclis’te
Cumhuriyetçiden
İttihatçıya,
Hilafetçiye,
Bolşeviğe kadar çok geniş bir mebus yelpazesi
vardı ve herkes kendi düşüncesini hür bir şekilde
belirtebiliyordu. İlk meclis öylesine demokratik
bir yapıya sahiptir ki, ileride Mustafa Kemal
Paşa’nın başkomutanlık ünvanının uzatılması
teklifi geldiğinde ve 200 km ötede düşman ordusu
bulunurken bu hususu günlerce haftalarca tartışıp
en doğru olanı seçebilecek kapasiteye sahipti.

HASAN TAHSİN VE İLK KURŞUN
ATİLLA ALTINÖZ

Osman Nevres ya da bildiğimiz adıyla
Hasan Tahsin; Türk yazar ve gazeteci. Bunun yanı
sıra Kurtuluş Savaşı'nın sembol isimlerinden olan
Hasan Tahsin 1888 yılında Selanik'te doğmuştur.
İlköğrenimine Selanik'te bulunan ve Mustafa Kemal
Atatürk'ün de eğitim aldığı Şemsi Efendi Okulu'nda
başlamış, daha sonra Selanik Feyziye Mektebi'ni
bitirmiştir. Bu okulun ardından İttihat ve Terakki
tarafından burslu olarak Paris Sorbonne
Üniversitesi'nde
siyasal
bilimler
öğrenimi
görmüştür.
Vatana yapılan işgallere karşı direnişçi
ruhunu daha Trablusgarp işgalinde gösteren Hasan
Tahsin İtalyan işgalini protesto etmek için mitingler
düzenlemiştir. Eğitiminin ardından yurda dönen
Hasan Tahsin bu dönemde Teşkilat-ı Mahsusa adına
çalışmaya başlamıştır. Balkanlar'da Osmanlı
aleyhtarlığı yapan İngiliz Buxton(Baxiston)
kardeşlere suikast ile görevlendirilirken sonra ilk kez
Hasan Tahsin adını almıştır. Bu görevi kabul ederek
Türk milleti ve Osmanlı Devleti uğruna gözünü
kırpmadan vazifeye atılacağını ispat eden Hasan
Tahsin Bükreş'te kendisine verilen görevi başarıyla
yerine getirdikten sonra 10 yıl hapise çarptırılmış
ancak bir sene sonra bölgeye Alman işgali olunca
serbest bırakılmıştır.
Ayrıca bu dönemlerde verem hastalığına yakalanan
Hasan Tahsin tedavi olmak için İsviçre'ye gitmiş ,
tedavisinin ardından yurda geri dönmüştür.

İlk olarak Balıkesir yöresinde ''Redd-i İlhak''
adıyla kurulan İzmir'in işgaline karşı kurulmuş olan
derneğin 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece Maşatlık
meydanında binlerce İzmir'li karşısında konuşma
yapması için çağırdığı isimler o zamanın Belediye
Başkanı Hacı Hasan Paşa ve o dönemlerde Hukuk-u
Beşer adlı gazetede başyazarlık yapan Hasan Tahsin'di.
Hasan Tahsin konuşmasında halkı direnmeye çağırıyor
ve tarihe geçecek olan ''Burayı Yunan'a vermeyeceğiz.
Vermek isteyen kuvvetle paylaşacak kozumuz var.''
sözlerini sarf ediyordu. Osmanlı'nın I.Dünya
Savaşı'nın ardından işgallere direnecek gücünün
kalmadığını gören Hasan Tahsin milletin topyekün bir
direnişe ihtiyacı olduğunu bunun için de Türk
milletinin uzun süren savaşlardan , ekonomik
sıkıntılardan ve sefaletten dolayı yitirdiği ruhunu
yeniden kazanması gerektiğini düşünüyordu ki sırf bu
ruhu uyandırmak için canı pahasına bir eyleme kalkıştı.
15
Mayıs
sabahı
Konak
Meydanı
Kordonboyu'nda konuşlanıp Yunan askerlerinin
gelmelerini bekleyen Hasan Tahsin Yunan askerlerinin
kalabalığın arasından şehre giriş yapmasına daha fazla
dayanamayarak "Olamaz, olamaz, böyle ellerini
sallaya sallaya giremezler" diyerek Efzun Alayı'nın
bayraktarını öldürdü ve altıpatlar (revolver)
tabancasındaki tüm kurşunları düşmanın üzerine
boşalttı. Orada bulunan işgalci Yunan askerleri
tarafından şehit edilen Hasan Tahsin'in naaşı ise İzmir
Saat Kulesi'nin altında bulundu. Hasan Tahsin belki de
bu hareketiyle on binlerce uyuyan ruhu uyandırdı ve
Türk Kurtuluş mücadelesine büyük katkıda bulundu.
Aziz ruhu şad olsun.

SONA DOĞRU GELİRKEN..
Bazı kesimlerce hatta anlam veremediğim şekilde bazı
tarihçilerce bile Hasan Tahsin olayının uydurma olduğu ilk
kurşunun başka bir coğrafyada başka bir şahıs tarafından sıkıldığı
ifade edilmektedir. Hasan Tahsin sembol bir isimdir , nasıl ki
İstanbul'un fethinde sancağımızı burçlara diken yiğiti Ulubatlı
Hasan olarak tasvir ediyorsak Kurtuluş Savaşı için de sembol
isimlerden bir tanesi Hasan Tahsin olmuştur. Şahsi fikrim bu tarz
meselelerde isimler üzerine düşünmekten daha çok olaylar
üzerine düşünmemiz gerektiğidir. Nasıl ki o gün bir ruh işgallere
boyun eğmemiş , kanının son damlasına kadar düşmanla
çarpışmıştır bizim için mühim olan bu ruhtur. Türk milleti her
zaman bağrından bir kahraman çıkarmıştır, her zaman da
çıkaracaktır.
Ayrıca Hasan Tahsin'in 1970 öncesi eserlerde adının
geçmemesi durumunu Zeynel Kozanoğlu Anıt Adam kitabında
''Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, yakın tarihimizde cereyan etmiş
birtakım olayların ve yürütülmüş faaliyetlerin açığa vurulması ve
tartışılması sakıncalı görülmüştü. ... Dünya milletlerine,
Yunanların İzmir'e çıkarken bir zulüm makinası gibi
davrandıkları gerçeğini kabul ettirebilmek için çırpındığımız o
sıralarda, onlara karşı ilk kurşunun tarafımızdan sıkıldığından da,
elbette söz edemezdik.'' şeklinde bahsetmiştir.

CUMHURİYETİN ŞEHRİ ANKARA
OĞUZHAN KAYCIOĞLU
“...Türklüğün unutulmuş büyük medenî
vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki
inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni
bir güneş gibi doğacaktır.”

Böyle söylemişti Gazi Hazretleri 10.yıl
nutkunda. Türklüğün unutulan vasfı yeniden
canlandırılıyordu. Bunun için yeni bir şehir
kurulmalı ve bu şehir yeni Türk cumhuriyetinin
medeni vasfını temsil etmeliydi. Bu şehir Ankara
olarak belirlendi. Ankara yeni bir mimari tarz
teşkil edecek şekilde yeniden yaratılmalıydı. Bu
sebeple bu şehirde Cumhuriyet dönemi mimarisi
adına yapılan çalışmaların temelleri atıldı.
Türkiye’de 1920lerin başında Mimar
Kemaleddin ve Vedat Tek öncülüğünde “Ulusal
Mimarlık Akımı” başlamıştı. Bu akım
Osmanlı’da kubbe ve saçakların, ibadethanelerin
dışında kamu binalarında da kullanılmasını
sağladı. Bu akımın en güzel örneği bugün Resim
Heykel Müzesi olarak kullanılan Türk Ocakları
eski Genel Merkez binasıdır. (ikinci fotoğraf)

Bu dönemde müzelerden bankalara,
apartmanlardan devlet yapılarına kadar pek çok
farklı amaca hizmet eden yapı inşa edildi. Ankara
Palas, Gazi Üniversitesi Rektörlük binası (ilk
fotoğraf) bunlardan birkaçıdır.
Ankara’nın Anadolu’nun kalbinde görkemli
ve tüm Anadolu’ya örnek olacak bir başkent olarak
büyümesi istendi. Bunun için şehrin planlanması
lazım geliyordu çünkü henüz başkent ilan
edilmeden önce bile Ankara’ya yoğun bir göç
başlamıştı.
Bu
insanların
barınabileceği,
gezebileceği, kültür-sanat etkinliği yapabileceği ve
çalışabileceği yeni yapılar gerekiyordu. 1927
yılında yapılan yarışmayı Hermann Jansen
kazanmıştı. Çok geçmeden Ankara bir bahçe şehir
olacaktı. Ona göre şehir kuzeye değil güneye doğru
gelişmeliydi ve şehrin bir tacı vardı o da Ankara
Kalesi. Şehir İncesu ve Bentderesi adlı iki dere
etrafında, görkemli kale çevresinde büyüyecek ve
bu büyümenin her noktasında parklar ve bahçeler
eksik tutulmayacaktı. Düzenli ve planlı bir şekilde
1950 yılına kadar büyüyecekti.

Clemens Holzmeister, Bruno Taut, Ernst Arnold…
Bir yandan şehir planlanması tüm hızıyla
devam ederken diğer yandan türlü mimarlar
Ankara’ya yeni yapılar katmaya devam
ediyordu. Bunun için uluslararası bir yarışma
düzenlendi ve dünyanın türlü yerlerinden
mimarlar Ankara’ya getirildi. Bu yeni yapılar
artık yeni dönem cumhuriyeti yansıtan modern
yapılar olacaktı.
Bu mimarlardan en önemlisi Clemens
Holzmeister idi. Avusturyalı Mimar henüz çok
gençken ona çok az mimarın elde edebileceği
bir görev verildi: Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin yönetim merkezinin ve en önemli
binalarının tasarlanması. Holzmeister, bu
kamu yapılarını genç Türk devletinin gücünü
ve kararlı kalıcılığını göstermek için; anıtsal
klasikçiliğin yanı sıra modern mimarlık
anlayışı ile tasarlayıp uyguladı.
Ankara, Devlet mahallesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı binası Holmeister’ın ilk yapısıydı.
Binayı, cephedeki hareketliliği göstermek adına giriş kısmını oval ve farklı katmanlarda farklı pencereler
olacak şekilde tasarladı. Genelkurmay Başkanlığı binasını da aynı şekilde tasarladı. İkisi de Türk devletinin
askeri gücünü gösterecek görkemli giriş kısımlarına sahip binalar. Hepimizin bildiği meşhur Güven Anıtı
da Holzmeister tarafından tasarlanmış ve ünlü heykeltraş Anton Hanak tarafından yapılmıştır. Türk emniyet
güçlerine atfedilen bu anıt, çift taraflı olmak üzere bir tarafında Emniyet Güçleri yer alırken arka tarafında
Türk inkılabı ve Mustafa Kemal Atatürk gözükmekte.
Ve 3. TBMM binası da Holzmeister’ın Ankara’ya hediye ettiği en güzel eserlerden bir tanesidir. TBMM’nin
onayladığı bir yasayla Ankara’da mükemmel üsluba sahip, yirminci asrın ihtiyaçlarını giderecek bir meclis
binası yapılmak istendi. Açılan yarışmada Holzmeister’ın planı bizzat Atatürk tarafından seçildi. Ankara’nın
ortasında neo-klasik üslubuyla görkemli yüksek tavanlı ve simetrik Meclis binası yerini almıştır.
Clemen’in yanı sıra birçok yabancı ve Türk mimar Ankara için çalışmıştır. Alman mimar Bruno J.F.
TAUT’un Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ernst Arnold Egli’nin Devlet Konservatuvar binası, Siyasal Bilgiler
Fakültesi binası, Gazi Lisesi binası ve daha niceleri ve her birinde Türk inkılapları ve Türklüğün büyük
medeni vasfı yansıtılmaya çalışıldı.
Ankara’yı yeni cumhuriyetin adeta küçük bir görüntüsü olarak gösteren bu eserlerin neredeyse
tamamı hala ayaktadırlar. Ulus’ta, Sıhhiye’de Çankaya’da ve bunun gibi yerlerde bu yapıları görmek
mümkün.
O yıllar Ankara, düzgün bir şekilde planlanmış, parkların bahçelerin yoğunluğuna şahit olunmuş
modern ve öncü bir şehirdi. Nitekim ardı ardına gelen yoğun göçler, İkinci Dünya savaşı skandalı Ankara’yı
bu görkemli ve sanatsal binalardan gecekondulara doğru yöneltti. Planlanması bile sanatsal şekilde yapılan
bu şehir rastgele yapılarla doldu taştı. Ve şu anda içinden çıkılamayacak bir yığına dönüştü.

BİR MÜLKİYELİ: MEHMET EMİN YURDAKUL
ATİLLA ALTINÖZ

“Türk Şairi'', ''Milli Şair'' diye andığımız şair ve
milletvekili. 1869 yılında İstanbul’un, Beşiktaş semtinde
doğdu. Mekteb-i Mülkiye ve İstanbul Hukuk Mektebi
gibi okullarda eğitim gördü. Devlet memurluğu yaptı. Bu
dönemde Asır Gazetesinde yayımlanan ''Cenge
Giderken'' şiiriyle ün kazandı. İttihat ve Terakki
Cemiyeti üyesiydi. II.Meşrutiyetin ilanından sonra
birkaç vilayette valilik görevi yaptı.
Bu dönemde Türk Ocakları'nın kurucuları
arasında yer aldı ve ilk genel başkanı seçildi. 1913’te
Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Musul milletvekili oldu.
Türkçülük fikri üzere yayın hayatına devam
etti.İstanbul’un işgalinden sonra Mayıs 1919'da
Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen mitingde
sarfettiği şu sözleri ünlüdür: "Demir ve ateş; kardeşler
ben bunlarla hiçbir vatan ve ırkın öldüğünü işitmedim.
Şerefli bir tarih ve medeniyete, sağlam bir fazilet ve
ahlâka, zengin bir şiir ve edebiyata, dinî ve millî
ananelere, ırkî ve vatanî hatıralara mâlik olan bir milletin
mahvolduğunu tarih göstermiyor..."
1921’de Millî Mücadele'ye katılmak için
Anadolu’ya geçti.halkın ve ordunun manevi gücünü
arttırıcı
konuşmalar
yaptı.
TBMM’de
önce
Şebinkarahisar, sonra da Urfa ve İstanbul milletvekili
olarak beş dönem görev yaptı. Milletvekilliğini ölümüne
kadar sürdürdü.

Bu yazıda daha çok edebi yönüne
değineceğimiz Yurdakul Milli Edebiyatın öncü
isimlerindendir. Şiirlerinde ana tema olarak
Türkçülüğü ele alan Yurdakul aynı zamanda
şiirleriyle Türk milletini harekete geçirmeyi
hedeflemiştir. Birçoğumuzun en az bir kere
okuduğu ‘’Cenge Giderken’’ şiiri de tahmin
edilenin aksine Kurtuluş Savaşı için değil 1897
Yunan Harbi için yazılmıştır.

Şiirlerini
bakımından

yapı

Türk

ve

ölçü

Halk

şiiri

geleneklerine bağlı kalarak yazmıştır.
Edebi açıdan en aktif olduğu yıllar
I.Dünya Savaşı yılları olmuştur. En
çok bilinen Türk Sazı, Ey Türk Uyan,
Tan Sesleri, Zafer Yolunda, Aydın
Kızları, Dante’ye eserlerini de bu
dönemde kaleme almıştır.

“BENİM ÖMRÜM” ŞİİRİ
Tahlil yapmak için Yurdakul’un ‘’ Benim
Ömrüm’’ şiirini seçtim. Yurdakul bu şiirini ömrünün son
demlerinde yazdığı için bu eser aslında Yurdakul’un
hayatının birkaç satıra dökülmesi gibi olmuştur.
Şiiri incelemeye başlarasak ; ilk iki mısrada
‘’
Genç çağdaydım, kendimi bir dikenli yolda buldum;
Hıçkırıklar işittim, gül ve bulbul bağlarından.’’ Osmanlı
Devleti’nin yıkılış sürecine tanıklık eden ve bu yıllarda
çok genç olan Yurdakul Vatan meselesinin ciddiyetini ve
zorluğunu fark etmiş belki de bu yüzden bürokrat olarak
vatana hizmet etmiştir.
İkinci mısrada ise birkaç yüzyıl önce mutlu mesut , huzur içinde
yaşayan insanların aynı topraklarda sorunlar yaşaması , birbirine
zulüm etmesi gibi sert bi gerçeğe değinerek Türk milletinin kan
ağladığını belirtmiştir.
İlk dörtlüğün sonunu ‘’ Felâketler topladım, Anadolu
dağlarından; Uzun sazlı Âşıklar diyarında şair oldum.’’ şeklinde
getiren Yurdakul şiirde kronolojik sıralamaya da özen göstermiş ;
önce Balkanlardaki sorunlara değinmiş ardından öz yurdumuz
Anadolu topraklarındaki işgallerden bahsetmiştir. ‘’ Felâketler
topladım’’ sözüyle de her geçen sene olayların daha da acı hale
gelmesini kastetmiştir. ‘’Şair oldum’’ kısmıyla da en çok şiir yazdığı
döneme değinen ve aynı mısradaki ‘’Uzun sazlı Âşıklar’’ ifadesiyle de
yolu Anadolu’dan geçen tüm Ozanlarımıza selam gönderen Yurdakul
aynı anda birçok şeye değinerek ne kadar usta bir şair olduğunu da bir
kez daha ispatlamıştır.
İkinci dörtlüğe ‘’ Ezgi koydum, âhlarla, figanlarla Türk
şi’rine, Öz dilimle haykırdım, ‘Ey milletim, uyan!’ diye;’’ Yurdakul
burada şiirlerini toplumun çektiği acılar üzerine , milletin
haykırışlarını dile getirdiğini ve yabancı hayranlığı yapmayarak
bunları öz Türkçe ile yaptığını anlatmıştır. Son kısımdaki ‘’ Ey
milletim uyan!’’ Bu söz aslında bugün bizlerin yapmaya çalıştığı
‘’Telkin’’ görevinin bundan seneler evvel Yurdakul tarafından
yapıldığının göstergesidir. Ne mutlu bize ki böylesine kutlu bir yola
koyulmuşuz. Şiirin sonunu ‘’ Viran yurdun dolaştım, bir şehrinden bir
şehrine; Saç ve sakal ağarttım ben de, ‘Vatan, vatan!’ diye.’’ şeklinde
bitiren Yurdakul ilk mısradaki ‘’Viran yurt’’ ifadesiyle yaşadığı
dönem boyunca savaşın pençeleri arasında kalmış , büyük
mücadeleler vermiş olan ülkemizi çok iyi bir biçimde dile getirmiş,
devamındaki ‘’Dolaştım , bir şehrinden bir şehrine’’ kısmıyla da
valilik , müdürlük ve mebusluk yaptığı dönemlere işaret etmiştir.
Belki de siyasi tartışmalar yüzünden sürekli başka vilayetlere tayin
edilmesi durumunu da ince bir sitem etmiştir.

Şiirin sonundaki ‘’Saç ve
sakal ağarttım ben de’’ sözleriyle
ömrünün sonuna kadar Vatan
meseleleriyle uğraştığını, bu yoldan
bir an olsun geri durmadığını ve bu
yolda yaşlandığını dile getiren
Yurdakul ‘’ben de’’ diyerek bu
yolda asla yalnız olmadığını Ziya
Gökalp gibi Yusuf Akçura gibi
Ömer Seyfettin gibi isimlerinde bu
yolda olduğunu mücadelelerini
anlatmıştır.
Almış
olduğu
‘’YURDAKUL’’ soyadını sonuna
kadar hakeden MEHMET EMİN
YURDAKUL’U saygıyla anıyoruz.
Aziz ruhu şad olsun.

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞINA 20. YÜZYILIN SİYASİ
VE İÇTİMAİ HAREKETLERİNDEN BİR BAKIŞ
ABDULLAH BARIŞ YILMAZ

Bu

yazının kaleme alınma amacı 20.

Yüzyıldaki Siyasi ve İçtimai Hareketlere genel bir
bakış sergilemek ve ileride anlatılacak konulara bir
giriş sağlamaktı. Ancak yazı şekillendikçe aşağıda
bahsedilen nitelikleri kazandı.
Bunun sebebi ise konuya ilk başta Sosyalist ve
Irkçı hareketlerden başlamam oldu. Bu hareketleri
yazmaya başladıktan sonra kendi ülkemin kuruluşu
ve bıraktığı etkiden dolayı bir kez daha gurur
duydum. Ben de bu durumu belki de “Üç Tarz-ı
Siyaset”vari bir şekilde Türk gençliğine anlatmaya
çalışacağım. Umarım başarabilirim.
1827’de Adı Konulan,1991’de Defni Gerçekleşen:
Sosyalizm ve Sosyalist Hareketlere Genel Bakış
Sosyalizm kelimesi ilk başta Robert Owen’ın
takipçilerini adlandırmak için kullanılmıştır.
Tabiki de Sosyalizm denilince herkesin aklında
Marksizim ve onun kolları canlanıyor fakat
Marksizm Sosyalizm’in sadece bir koludur.
Sosyalizm ideolojisinin birçok kolu vardır. Hatta
bazı konularda bu kollar birbirinden çok keskin
şekilde ayrılır ama 20.yüzyıldaki Sosyalist
hareketlerde genellikle Marksizm kökenli
hareketler ağırlık basmakta olduğu için genelde
muhattabımız Marksizm olacaktır.
Sosyalizm 20.yüzyıldaki ilk fiili hareketini
Rusya’da gerçekleştirmeye başlamıştır. Vladimir
İlyiç Ulyanov önderliğindeki Bolşevikler, Rusya
İmparatorluğunun ekonomik zor durumda olduğu
bir dönemde ilk başta 1905 devrimde
bulunmuşlardır. Sonrasında ise Çarlık Rusya’nın
birinci dünya savaşına girip, bu savaş içerisinde
toplam bir milyon insanın ölümüne sebep
olmasından dolayı halk bu rejimden iyice şikayetçi
olmaya başlamıştır. Bu şikayetleri fırsat bilen
Bolşevikler 1917’nin Ekim ayında devrim yaparak
ülkenin başına geçmişlerdir.

Bolşevikler başa geldikten sonra savaş sonrası
ekonomik buhranı atlatamamış ve uyguladıkları
“ Prodrazvyorstka” (Buğday Zoralımı) gibi
politikalarla halk içerisinde büyük isyanlara
sebebiyet olmuşlardır. Bu isyanlardan en
büyüklerinden biri olan Tambov isyanı gibi
ayaklanmaları da kanlı şekilde bastırmışlardır.
Bu olaylardan Sosyalizmin tam anlamıyla
uygulayamayacaklarını anlayan Bolşevikler,
NEP politikasına geçip kendi görüşlerinden taviz
vermişlerdir. NEP politikasında tıpkı Kapitalist
devletler gibi bazı özel sektör girişimlerine
müsaade etmişler ve kar mantığını sağlama
çalışmışlardır. Çok sorun yaratan buğday
zoralımı yerine de köylülerden %10 vergi
almaya başlamışlardır. Vladimir Lenin’in
dönemi böyle bitmiş ve bundan sonra ülkenin
başına Josef Stalin geçmiştir.
Josef Stalin başa geçtiğinde Lenin döneminde
uygulanan kısmen kolektif iktidar mantığı yerini
tamamen diktatörlüğe almış ve halk üzerinde sıkı
bir baskı dönemi başlamıştır. Stalin ile birlikte
Sovyetler Birliği başka ülkelerin kendi
olaylarına da müdahale etmeye başlamış ve
buradaki sosyalist örgütlere de destek
sağlanmıştır. İlerleyen zamanlarda güçlenen
Hitler Almanya’sı ile fikirlerine ters düşerek
saldırmazlık paktı imzalamış ve hatta onla
birlikte Polonya’yı işgal etmiştir. O zamanlarda
sınırdaki çoğu ülkeye de baskıyla birlikte
Komünist rejimleri başa geçirip kendi
topraklarına bağlamıştır. Bu olaylardan iki yıl
sonra bu kez Almanya kendilerine saldırmıştır.
Almanya Moskova önlerine kadar gelmiş fakat
gerek hava şartları gerek Almanya’nın stratejik
hataları sayesinde savaşı kendi aleyhine çevirip
ordularıyla Berlin’e kadar girmiştir.

“AÇLIK, KITLIK VE BOZUK TOPLUM YAPISI”
“Stalin Hükümeti İkinci Dünya Savaşında Tatarların
Hitler Almanya’sına açık bir şekilde destek verdiğini
iddia ederek, Kırım Tatarlarını sürgüne zorlamış ve
tarihçilerin söylemiyle bu sürgünde toplam nüfusu 200
bin olan Kırım Tatarlarından 34.500 ile 195.000 arasında
insan hayatını kaybetmiştir. Aynı zamanda Stalin savaştan
sonra güvenlik (!) isteğiyle Türkiye’nin boğazlarına üst
kurma talebinde bulunmuştur.”
Savaştan sonra dünyada iki süper güçten biri olan Sovyetler Birliği, diğer süper güç olan Amerika ile
“Soğuk Savaş” denilen bir çekişmeye girmiştir. Bu dönemde Sovyetler ülkelerin işlerine iyice karışıp, kendi
ideolojilerini destekleyen örgütlere destek vererek kendi saflarına çekmeye çalışmıştır. Bu dönemlerde 1
Kasım 1949 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuş. Kurucu lider Mao Zedong Kültür Devrimi adı
altında 40 milyon insanın ölmesine sebebiyet vermiştir. Yine aynı dönemlerde Che Guevara, Fidel Castro,
Vö Niguen Giap, Arbenz Guzman ve Carlos Marighella gibi kişiler kendi ülkelerin de Gerilla Savaşı ile
Sosyalizm’i etkin kılmaya çalışmışlardır. Sos
Sosyalizm 20.yüzyılın başında dinamik patlamadan fırsat bulup hızla örgütlenip yayıldığı dünyada, kendi
vaat ettiği yaşamın birçok yönünü sağlayamamıştır. Bu yüzdendir ki gerek halkın isyanı, gerek ekonomik
çöküntülerle yıkılma sürecine girmiştir. Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş döneminde yapılan yanlış
politikaların da etkisiyle içten bir isyanla 1991 yılında dağılmıştır. Çin Halk Cumhuriyetinde ise sözde
karşısında oldukları burjuvazi, Çin Komünist Partisi’nin içinden çıkmış. Devleti üstten ele geçirip alta
doğru kapitalizmi etkin kılmıştır.
20.yüzyıldaki Sosyalist Hareketlere genel bakışımımızda gördüğümüz üzere ekonomik sistemlerini tam
anlamıyla oturtamamışlardır. Vazife bildikleri değerlerin birçoğunu uygulayamayıp aynı zamanda tam tersi
politikalar gütmüşlerdir. En sonunda dünyada tutunamayıp 20.yüzyılda ya değişimle ya da tamamen
yıkılarak, arkalarında milyonlarca ölüm, açlık, kıtlık ve bozuk bir toplum yapısıyla tarihin tozlu rafına
kaldırılmışlardır.
20.Yüzyıl
Madalyonunun
Öteki
Karanlık Yüzü: Irkçılık ve 20.Yüzyılda
Irkçı Hareketlere Genel Bakış
Aşırı Milliyetçilik diğer adıyla
Irkçılık, belirli bir insan ırkının diğer
insan ırklarına karşı üstünü savunan
siyasi görüşe verilen addır. Aşırı
Milliyetçi Hareketler geçmişteki siyasi
varlıklarını geliştirerek 20.yüzyılda
bazı devletlerin resmi ideolojileri
haline gelmeye başlamışlardır. Hatta
bu durumdan dolayı dünyada büyük
değişime sebebiyet veren İkinci Dünya
Savaşının patlak vermesine sebebiyet
vermişlerdir.

“72 MİLYON CAN VE SAYISIZ BOZUK PSİKOLOJİ”
20.yüzyılda önemli anlamda güç sahibi olan ilk Aşırı
Milliyetçi hareket Amerika Birleşik Devletlerinde
bulunan Ku Klux Klan(KKK) örgütüdür. Kurucu
kadrosu genellikle asker ve siyasi ağırlıklı olan bu
örgütün en zirvede olduğu dönem olan 1924 yılında
4 milyona yakın bir taraftarı bulunuyordu.
Amerika’da ten rengi üzerinden Beyaz Milliyetçiliği
ve Göçmen Karşıtlığı yapan bu örgüt, 1917’de
gerçekleşen Bolşevik Devrimden sonra AntiKomünist
yürüyüşler
de
gerçekleştirmeye
başlamıştır. Binlerce siyahi insanın ölümüne
sebebiyet veren bu örgüt, 1930’larda Büyük Buhran
döneminde kendine üye bulamakta zorlanmaya
başlamıştır. 1960’lı yıllarda tekrar canlanmaya
başlayan bu grup, sonralarında başka milliyetçi
grupların içinde barınmıştır. Hala faaliyetlerini
devam ettirmeye çalışan grup, Amerika’nın güney
eyaletlerinde 10 bine yakın üyeye sahiptir.
Şimdi gelelim asıl bahsedeceğimiz konular olan Nasyonal Sosyalizm ve Faşizm hareketlerine. Bu
hareketlerden kendi ülkesinde ilk iktidara geçen hareket Benito Mussolini’nin Faşizm hareketidir. Nasyonal
Sosyalizm Faşizmden sonra iktidarı ele almış ama dünya siyasetinde daha etkin bir rolü üstlenmiştir. İtalya’da
başa geçen Faşizmin amacı Roma İmparatorluğu’nu tekrar canlandırmakken. Almanya’da başa geçen
Nasyonal Sosyalizmin amacı 3.Reich’ı kurmaktır. Bu iki hareketten ilk harekete geçen Nasyonal Sosyalistler
sınırları dışarısında yaşayan soydaşlarını kendi topraklarına katmaya çalışmışlar ve bu süreçte de Polonya’yı
işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olmuşlardır. İkinci Dünya Savaşında bir çok toprağı
işgal eden Irkçı Hareketler, bir dönemde Moskova’dan Manş Denizi’ne kadar olan topraklarda Kuzey Afrika
da dahil olmak üzere sahip olmuşlardır. Yunanistan’ı da topraklarına kadar katıp Türkiye sınırlarının kapılarına
dayanmışlardır. Bu dönemde sadece toprakları işgal etmekle kalmayıp bu topraklardaki halklara baskı
uygulayıp, toplama kampları kurmuşlardır.
“Toplama kamplarında yaş gözetmeksizin aşağılık olarak gördükleri her ırk veya ideoloji
mensuplarına akla gelmeyecek derecede kan donduran işkenceler yapılmış ve binlerce insan bu kamplarda
hayatını kaybetmiştir. Sadece düşman ırk üzerinde değil kendi ırkından olup da kendi kriterlerine uymadığı
düşünülen binlerce insan da işkencelere tâbi tutulmuştur. Kamptan sağ çıkabilenler de sonraki hayatlarında
hiçbir zaman sağlıklı bir hayat geçirememişlerdir.”
Bu yükselişten sonra yapılan yanlış taktikler ve savaştıkları düşmanlarla yetinmeyip yeni cepheler
açtıklarından dolayı gerileme dönemi başlatmışlardır. İtalya’da Müttefikler ilk önce Napoli’yi sonra Roma’yı
almıştır. Bu durumda İtalya’nın kuzeyine kaçan Mussolini halk tarafından yakalanmış ve öldürülmüştür.
Öldürüldükten sonra Roma’da bir meydana asılmış burada cesedi halk tarafından tanılamayacak hale
getirilmiştir. Öbür taraf da Almanya da ise Sovyet Orduları Berlin’e girmiş ve bu sırada sığınaklarda yaşayıp
iyice akıl sağlığını yitiren Adolf Hitler intihar etmiştir. Sözde büyük Alman İmparatorluğu kurma hayali ile
çıktığı bu yolda ülkesi ikiye bölünmüş ve başka devletlerin tekeline verilmiştir.
20.yüzyılda büyük hayallerle çıkan Irkçı hareketler, üstün olarak gördükleri ırklarını yüceltmek
yolunda dünyada geniş çaplı bir soykırım yapmakla beraber bu hareketlerinden en büyük zararı da kendi ırkları
almıştır. Irkçılık 20.yüzyılda arkasında 72 milyon insan kaybı, milyonlarca psikolojisi bozuk insan, binlerce
insanlık suçu ve geri düzeltilemeyecek bozuk bir doğa yapısı bırakmışlardır.

“TÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK MEFKURESİ”
Bir bağımsızlık
Mefkuresi

hikayesi:Türk’ün

Bağımsızlık

Türk Kurtuluş Hareketi ismini kullanmamın
sebebi Türk Dünyasının, Türkiye’deki Kurtuluş
Savaşında verdiği önem ve bu savaş öncesi ya da
sonrasındaki bağımsızlık hareketlerinin hepsinin
Türkiye Cumhuriyetine bağlantısının olmasıdır.
Fark edilmiştir ki bundan önceki iki ideolojiyi de bir
ülke üzerinden anlatmaya çalıştım. Bu ideolojiyi
benimseyen tüm ülkelere değinmeye çalışsam da
konu başlıkları altında asıl muhattabımı bir ülke
olarak gördüm. Bu konu başlığındaki ana
muhattabımız da tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ve
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacak.
İlk başta bu üç harekete de baktığımız zaman

Hareketlerin kuruluşlarını ve bu kuruluştan sonra

aslında üçü de benzer siyasi koşullar altında

yaptıkları ilk fiili hareketleri inceledikten sonra şimdi

çıkmış. Hepsi de Birinci Dünya Savaşında ağır

başka bir durumu inceleyelim. Bu hareketlerin

yaralar

bulunuyorlardı.

ilerleyişinde ve ülkelerinde fikirleri başa geçince

Hepsinin de niyeti kendi ülkesinin gelişimini

komşularının ve soydaşlarının bu duruma karşı tepkisi

sağlamaktı. Şimdi gelelim Türk Kurtuluş

ne olmuştur? Şimdi ben bu durumu ilk başta Nasyonal

Hareketi’ni bu hareketlerden ayıran ilk unsura.

Sosyalistlerle

Kurtuluş Hareketi çıkış anında ülkesinde

istiyorum. Bildiğiniz gibi Nasyonal Sosyalistler

düşman ordularının fiili bir işgali varken

Almanlar için bir yaşam alanı açmak isteyerek bu yola

gerçekten bir kurtuluş hareketi olarak çıkmıştır.

çıktılar. Peki kendilerini soydaş olarak gördükleri

İşgal ordularının baskılarına rağmen şehir şehir

Almanya dışındaki toplumların buna tepkisi nedir?

gezmiş

Baktığımızda Nasyonal Sosyalistlerin ilk hedefi

almış

ve

ülkelerde

Türk

halkına

öneminden

bahsetmiştir.

Bolşeviklere

baktığımızda

bağımsızlığın

değerlendirmek

ve

liderlerinin de memleketi olan Avusturya idi. Bu

savaşı

dönemde Nasyonal Sosyalistler Avusturya’yı aşırı

antlaşması

derecede sıkıştırmış ve ordularıyla Avusturya’ya girip

fiili bir işgal olmamıştır.

zorla bir referandumla kendilerine bağlamıştır. Türk

Diğerinde ise savaş esnasında olan karışıklıktan

Kurtuluş Hareketi ise soydaşlarından hiçbir yardım

istifade edilmiş ülkede devrim yapılmış ve

talep

savaştan çekilmiştir. Aslında baktığımızda

Azerbaycan Cumhuriyetinden yardımlar almıştır.

Naziler de Türk Kurtuluş Hareketi gibi savaş

Asya’nın dört bir yanından soydaşlarımız desteğe

sonrası hükümetlerinin imzaladığı antlaşmayı

koşmuş ve hareketin yüceliğine yücelik katmıştır.

reddetmiştir fakat antlaşma sebebiyle yurdunun

Sözde ırkına yaşam alanı açmak isteyen Naziler kendi

dört bir tarafı işgal edilmemiş ve halkla bütün

ırkına bir zulüm olurken Türk Kurtuluş Hareketi

olarak bir kurtuluş hareketi başlatmamıştır.

soydaşlarına bir ümit ışığı olmuştur.

kaybettiğinden
imzalanmış ve

dolayı

Nazilere

karşılaştırarak

birinde

Versay

etmeden

Buhara

Cumhuriyetinden

ve

“GURUR, MİNNET VE SEVGİ İLE”
Şimdi gelelim insanlığa güneş gibi doğacağını

Yazının ilk başında da dediğim gibi bu

başa

hareketleri inceledikten sonra Başbuğ Mustafa

geldiklerinde dile getirdiği gibi insanlığa ve işci sınıfa

Kemal Atatürk’ün ve Türk Kurtuluş Hareketinin

bir kurtarıcı olmak iddiasıyla çıkmışlardı. Fakat

ne kadar yüce olduğunu bir kez daha anlamış

ülkelerinde kendi halklarına karşı bile bir kurtarıcı

bulunmaktayım.

olamamıştır. Halkını yaptığı politikalarla çok zor

milliyetçilik kavramı hiçbir zaman ayırıcı değil her

durumda bırakırken aynı zamanda kendi bünyesinde

zaman bütünleyici olmuştur. Kafkaslardaki bir

yaşayan Türkî ve Kafkas halklarına soykırımlar da

Çeçen’e de Doğunun yaban ellerindeki bir

bulunmuşlardır. Komşu ülkelerinin topraklarına işçi

Pakistanlıya da ve hatta Avrupa’nın orta yerinde

sınıfını

işgaller

soykırıma kafa tutan Boşnak gencinin gözlerinde

önde

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kuva-i Milliye mavisi

gelenlerden Lev Trotsky Polonya’ya ilk girişlerinde

bağımsızlık aşkı canlanmıştır. Birileri gibi barış

halkın tepkisine şok olmuştur. Türk Kurtuluş hareketi

getireceğim derken kan akıtmamış. Ulaşamadığı

ise

sonra

topraklar da barışın habercisi olmuş “Yurtta Sulh,

komşularına bir umut ışığı olmuştur. Komşularıyla her

Cihanda Sulh” mefkuresi ile sağlam adımlar

şeyi bir kenara bırakıp ilişkilerini güçlendirmiş ve

atmıştır.

iddia

eden

Bolşeviklere.

kurtarmak

başlatmışlardır.

Türkiye

kendine

Bolşevikler

adıyla

Hatta

girip

kendi

kanlı

partilerinde

Cumhuriyetini

sığınandan

ilk

şevkâtini

kurduktan

esirgememiştir.

Doğudaki esaret alındaki ülkelere bir bağımsızlık ateşi
olmuştur.

Bu

durumu

Pakistan’ın

ünlü

şairi

Muhammed İkbal’e dua eden insanlara Muhammed
İkabal’in şu cevabı “Ben yapacaklarımı yaptım. Artık
benim için değil Mustafa Kemal Atatürk ve
Muhammed Ali Cinnah için dua edin” sözleri açıklar
niteliktedir. Düşünün ki sınırınız bile olmadığı bir ülke
bağımsızlığı için size dualar ediyor. Bu Türk Kurtuluş
Hareketi’nin yüceliğinin ne derece de olduğunu bize
bir kez daha göstermektedir. Eğer bu sözler yetmiyor
ise bir de Afgan Kralı Emanullah Han’ın “O büyük
insan yalnızca Türkiye için değil, bütün doğu milletleri
için önderdi” sözü Mustafa Kemal Atatürk’ün o
dönemde de ne kadar üst seviyede bir lider olarak
görüldüğünün kanıtıdır. Bir iddianın gerçekleşmesi
sadece söz ve iddia ile olmaz. Onun gerçekleşmesi için
fiili hareket ve sonsuz saygı gereklidir. Türk Kurtuluş
Hareketi sonsuz saygı ile fiili bir hareket başlatmış ve
herkes için bir önder olmuştur.

Yakup

Türk

Kadri

Kurtuluş

Hareketi’nin

Karaosmanoğlu’nun

da

Yaban kitabında belirttiği gibi “Bir insan nasıl
Türk olur da Mustafa Kemal’den yana olmaz?”
Türk Kurtuluş Hareketi barışı da, hukuku da, millet
kavramını da içinde en yüce şekilde yaşatmaktadır.

GÜNCEL KİTAP ÖNERİLERİ
ABDULLAH BARIŞ YILMAZ

Beyaz

Zambaklar

Ülkesinde kitabı 1923 tarihinde
Rus
yazar
Grigory Petrov
tarafından çıkarılmıştır. Benim bu
kadar eski bir kitabı yeni baskısını
bahane ederek tekrar gündeme
getirmeye çalışmamın sebebi ise
Büyük Lider Atatürk’ün okul
müfredatında
okutulmasını
emrettiği çok önemli bir kitap
olmasıdır.
O vakitler, kitap o kadar
çok ilgi gördü ki, Kuran-ı
Kerim'den sonra en çok okunan
kitap haline geldi. Atatürk’ün bu
kadar önem verdiği bir kitabı da
her Türk gencinin okumasına
vesile olmayı kendime vazife
görüyorum.
Bu yazıya başlamadan önce
size daha sağlam bilgi vermek için
kitabı bir daha ele aldım. Kitap
19.yy’ın
son
dönemindeki
Finlandiya’nın eğitim, askeriye ve
daha bir sürü mecrada Fin
aydınlarının verdiği mücadeleyi
anlatıyor. Atatürk’ün de o dönem
verdiği ilerleme mücadelesinin
Türk halkının gözünde daha somut
ve
anlaşılır
bir
seviyeye
getirebilmek için bu kitaba bu
kadar
önem
verdiğini
düşünüyorum.
Biz de Zeyrek Yayıncılığın
çıkardığı bu yeni baskı vesilesiyle
bu önemli değere değinmiş
bulunduk. Kendilerine bu değeri
tekrar
gündeme
getirmemize
sebebiyet verdikleri için teşekkürü
bir borç biliriz.

Ayın

Tarihi Mecmuasi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en
uzun ömürlü mecmuasıdır.Hatta
Ayın Tarihi Mecmuası ile ilgili
Bünyamin Kocaoğlu’nun ele
aldığı bir yazıda “Yayınlanma
tarihi
dikkate
alındığında
cumhuriyetin ilanından bir ay
önce çıktı ve adeta yeni rejimin
bir habercisi olduğu kanısını
uyandırmaktadır”
cümlesi
mecmuanın ne kadar önemli bir
yerde görüldüğünün kanıtıdır.
Kitabın 1938-1950 yılları
arasındaki bölüme baz alması ile
2.Dünya savaşındaki Türkiye
başta olmak üzere
savaş
ülkelerinin dış politikalarına
incelemek için adeta bir hazine.
Bu dönemleri de Ayın Tarihi
Mecmuası ile incelemek isteyen
için bu kitap bence uygun
kaynaklardan birisi.
Ayın Tarihi mecmuasının
bu önemli haberlerini toparlayan
Doç. Dr. İsmail Eyyüpoğlu
hocamıza ve kitabı yayınlayan
Fenomen Yayıncılığa teşekkürü
bir borç biliriz

1975-1977 arasında Adalet
Bakanlığı görevinde de bulunmuş
olan İsmail Müftüoğlu Beyin
Ortadoğu siyasetinin son 10 yılda
iyice karmaşıklaştığı dönemde kendi
fikirleri ışığında aydınlatmasına
aracı olduğu “Türkiye’nin Dış
Politikası ve Ortadoğu” kitap.
Yeni çıkan kitaplar arasında
önerme sebebim, devlet içerisinde
yüksek makamlarda bulunduğundan
dolayı olayları bir devlet adamı
gözüyle yorulmayabilmesidir. Milli
Görüş’ün Ortadoğu’daki son duruma
getirdiği yorumu birinci ağızdan
dinleme fırsatı yaratıyor.
Eser, Arap Baharıyla ilgili
yeni bakış açılarını görmemi sağladı.
Ortadoğu’daki
Amerikan
Emperyalizminin art zihniyetini bir
de bu pencereden tescillemiş oldum.
Dış politikayla ve Ortadoğu’yla ilgili
her Türk gencinin bir de bu
pencereden bakmasını öneririm.
Bize bu pencereden bakma
fırsatı veren İsmail Hocamıza ve
Alioğlu Yayınlara teşekkürü bir
borç biliriz.

YURTDIŞINA YAPILAN SAĞLIK YARDIMLARI
OĞUZHAN KAYCIOĞLU

Türkiye

Cumhuriyeti’nin

İspanya ve İtalya’ya yardım etmesi
bazı çevreler tarafından eleştiri konusu
oluyor. Ne yazık ki bu insanlar Türk
Devlet geleneğinden bihaberdir veya
kinlerini,

nefretlerini

ahlaklarının

üstünde tutmaktadırlar.
Covid-19 virüsünün en çok
zarar verdiği ülkelerden iki tanesi olan
İtalya ve İspanya’daki ölüm sayısı,
hastalığın çıktığı Çin’den bile fazla
olmaya başladı. Yeterli yoğun bakım
ünitesi ve hatta morgları bile kalmayan
iki

ülkeden

bahsediyoruz.

Spor

salonları hastane, meyve hali ise morg
olmuş durumda. İtalya’da 60 milyon,
İspanya’da 46 milyon insan yaşıyor.
Bunlar çok ciddi rakamlar ve bu
insanların hayatları tehlikede.
İnfografik: ig@dogruveri

Biz Türk Devleti olarak tarihten bu yana ırk, din ve dil gözetmeksizin daima mazlum milletlerin
yanında yer aldık.Bir ahde vefa gördük mü? Maalesef, çoğu zaman göremedik. Özellikle Avrupalı
ülkelerden. Biliriz İspanyollar ve İtalyanlar bizim tarihten bu yana iki azılı düşmanlarımızdır. Öyle ki
Nihal Atsız’ın “Davetiye” şiiri buna açıklık getiriyor. Ama yapılması gereken nedir? Türk milleti ne
yapmalı? Kusura bakmayın, biz Türk’üz ve insanız. Bizim ahlakımızda yardım dileyeni geri çevirmek yer
almaz. Orada insanlar ölürken, devlet yetersiz durumdayken “Bırakın ne halleri varsa görsünler.” demek
talihsizliktir ve insanlıktan çıkmaktır. Hiçbir ahlak anlayışı bu lafı kabul edemez.
Türkiye onurlu bir ülke gibi olması gerekeni, kendi tarihine ve kendi milletine yakışanı yapmıştır. Bu
hareketiyle Türk milletinin ne kadar necip bir millet olduğunu Dünya’ya göstermiştir. Tanrı Türk milletini
korusun ve yüceltsin.

İNFAZ DÜZENLEME YASASI
AHMET YILMAZ

Bu

çalışmada, bir süredir ülke

gündeminde bulunan ve halk arasında İnfaz
Düzenlemesi

veya

Ceza

İnfaz

Yasası

şeklinde ifade edilen Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını
Öngören

Kanun

Teklifini

değerlendireceğim.
Fotoğraf: NTV
1- Kasten yaralama suçunun canavarca his ile
işlenmesi, suçun daha fazla hapis cezası
verilmesini gerektiren nitelikli halleri arasına
alınarak bu nitelikli halin gerçekleşmesi
durumunda, belirlenen temel cezaya uygulanacak
artırım miktarının bir kat olması öngörülmektedir.
Buna ek olarak, TCK 86/3’te düzenlenen nitelikli
hallerin gerçekleştirilmesi sonucunda ölüm
meydana gelmesi durumunda verilecek cezanın
üst sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılmaktadır.
2- TCK 220/1'de düzenlenen suç örgütü kurma ve
yönetme suçlarının cezalarının alt sınırı 4 yıla, üst
sınırı da 8 yıla çıkarılmakta; maddenin ikinci
fıkrasında düzenlenen suç örgütüne üye olmanın
alt sınırı 2 yıla, üst sınırı 4 yıla çıkarılmaktadır. Bu
alanda uzman kişiler tarafından burada eleştiri
getirilmektedir:
Kanun koyucu, suç örgütleriyle daha etkin bir
şekilde mücadele etmek amacıyla öngörülen hapis
cezalarında artırım yaptığını ifade etse de teklifin 48.
maddesiyle 5275 sayılı Kanun’un 107/4 maddesinde
öngörülen değişiklikle, örgütlü suçların cezalarının
infazında koşullu salıverilme süresi 3/4’ten 2/3’e
çekilmekte yani hükümlü lehine bir düzenlemeye
gidilmektedir. Bu açıdan da teklifin kendi
içerisinde bir çelişki barındırdığı iddia
edilmektedir.

3- TCK 241'de düzenlenen tefecilik suçu için
öngörülen cezanın üst sınırı 6 yıla çıkarılmakta
ayrıca 500 günden 5000 güne kadar adli para
cezasına hükmedilmesi öngörülmektedir. Ayrıca,
tefecilik suçunun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde verilecek cezanın bir kat
artırılması hükme bağlanmaktadır. Bu alanda uzman
kişilerce burada da üsttekine benzer bir eleştiri
getirilmektedir.
4- CMK’nın 109. maddesinde yapılması planlanan
değişiklikle, ağır hastalık veya engellilik sebebiyle
yaşamını tek başına sürdürebilmesi mümkün
olmayanlar ile gebe veya doğumun üzerinden altı ay
geçmeyen kadınlar hakkında, tutuklama tedbiri
yerine, adli kontrole karar verilebilmesine imkan
tanınmaktadır ancak bu durum, önceki halinde yine
hakim inisiyatifindeki bir durum olduğundan bir
yenilik sayılamaz.
5- Kural olarak kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha
az hapis cezasına mahkum olanlar, taksirli suçlardan
toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına
mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde
hapis cezasına çevrilenler ile İcra ve İflas Kanunu
gereğince tazyik hapsine (en basit tabirle, borcunu
ödemeyenleri ödemeye zorlayan hapis türü) tabi
tutulanların cezalarının infazı, doğrudan açık ceza
infaz kurumlarında yerine getirilecektir.

6-

Kural olarak kasıtlı suçlardan toplam 3
yıl veya daha az hapis cezasına mahkum
olanlar, taksirli suçlardan toplam 5 yıl
veya daha az süreyle hapis cezasına
mahkum olanlar, adli para cezası infaz
sürecinde hapis cezasına çevrilenler ile
İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik
hapsine (en basit tabirle, borcunu
ödemeyenleri ödemeye zorlayan hapis
türü) tabi tutulanların cezalarının infazı,
doğrudan açık ceza infaz kurumlarında
yerine getirilecektir.
Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde suçlar
ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar ve
koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hakkında bu hüküm
uygulanmayacaktır.
7- Teklifte, geçmiş dönemde sıklıkla eleştiri konusu yapılan, bütün hükümlülere iyi hal uygulandığına
yönelik algının sona erdirilmesine yönelik önemli düzenlemelere yer verilmektedir.
Bu kapsamda, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında bulunduğu bütün aşamalarda; idare ve gözlem
kurulları tarafından hükümlülerin en geç 6 ayda bir yapılacak değerlendirmeyle iyi hale karar verileceği
belirtilmiştir.
Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve
koşullu salıverilmeye ilişkin tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen hükümlülerin yeniden
değerlendirilmeye tabi tutulma sürelerinin 1 yılı geçemeyeceği de teklifte belirlenmiştir.
8- Denetimli serbestlik tedbirinden faydalanılabilmesi için, koşullu salıverilme için ceza infaz kurumunda
geçirilmesi gereken sürenin 4/5’inin ceza infaz kurumunda geçirilmesi gerekmektedir. Buna karar
verilirken, hükümlüler hakkında ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate
alınacaktır.
Ayrıca hükümlüler, denetimli serbestlik tedbirinden en fazla 3 yıl süreyle faydalanabileceklerdir. Bazı
hükümlüler bakımındansa bu oran 3/5 olarak uygulanacak ve denetimli serbestlikten faydalanmada
azami süre 4 yıl olacaktır.

Teklifle getirilen en önemli değişiklikler,
belki de koşullu salıverilme sürelerine ilişkindir.
Süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar için
koşullu salıverilme oranı 2/3 yerine 1/2 olarak
uygulanacaktır. Buna karşın;
a)
Kasten öldürmeye ilişkin suçlardan dolayı süreli hapis
cezasına mahkum olanlar,
İşkence ve eziyete ilişkin suçlardan süreli hapis
cezasına mahkum olanlar,

9- Teklifle, kasten işlenen suçlarda toplam 1 yıl 6 ay,
taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle
işlenen suçlarda ise toplam 3 yıl veya daha az süreli
hapis cezalarının, hafta sonları kesintisiz veya hafta
içi gece saatlerinde infaz edilebilmesi imkanı
getirilmektedir.
Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin
mahkum oldukları toplam 1 yıl; 70 yaşını bitirmiş
kişilerin mahkum oldukları toplam 2 yıl; 75 yaşını
bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 4 yıl veya
daha az süreli hapis cezasının hükümlünün
konutunda çektirilmesi imkanı da getirilmektedir.
Bazı suçlar bakımından bu özel infaz rejimi
uygulanmayacaktır.

Cinsel saldırı suçunun vücuda organ veya sair cisim
sokulmasıyla ve eşe karşı işlenmesi durumu hariç
olmak üzere, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ve cinsel 10- Covid-19 salgını sebebiyle teklife göre; açık ceza
taciz suçlarından süreli hapis cezasına mahkum
infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz
olanlar,
kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına
ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından
serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına
süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
karar verilen hükümlüler ve diğer kanunlar uyarınca
Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da
denetimli
serbestlik
tedbirinden
yararlanan
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan
hükümlüler, 31.05.2020 tarihine kadar izinli sayılır.
dolayı mahkum olanlar,
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hapis
Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı
cezasına mahkum olan çocuklar,
tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez
uzatılabilecektir.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
suçundan hapis cezasına mahkum olan çocuklar,
Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan
mahkum olan çocuklar yönünden koşullu salıverilme
süresi 2/3 olacaktır.
b)

TCK m.102/2 kapsamında kalan cinsel saldırı suçu,
TCK m.103 kapsamında çocukların cinsel istismarı
suçu,
TCK m.104/2 ve 3 kapsamında reşit olmayanla cinsel
ilişki suçu,
TCK m.188 kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde
imal ve ticareti suçları,
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında kalan terör
suçları yönünden koşullu salıverilme süresi 3/4
olarak uygulanacaktır.

ANALİZ
AHMET YILMAZ

Bu konu, 2018 yılında MHP tarafından bir seçim vaadi olarak dile getirilmiş ancak kapsamı
oldukça dar tutulmuştu. Bazı milletvekillerinin açıklamalarına göre de bu konu, AKP tarafından uzunca
bir süre TBMM Adalet Komisyonu’nda gündeme getirilmedi.
Şimdi ise virüs salgını sebebiyle tekrar gündeme geldi ve yasalaştı. Şu an cezaevlerinin kapasitesi
dolmuş durumda (220 bin kapasitede 300 bin tutuklu-hükümlü kalmaktadır.) Şöyle ki; cezaevi görüşleri
kapatıldı ancak 150 bin civarı cezaevi personeli var ve bu personeller evlerine gidip gelmektedir. En
nihayetinde dışarısıyla içerisi arasında etkileşim var. Dışarıdaki vatandaşlara sosyal mesafe konusunda
uyarılar yapılırken içeride kapasitenin üzerinde bulunan doluluk oranı bu konuyu tıkamış durumda.
Bu durumun es geçemeyeceğim bir nedeni var. AKP iktidara geldiğinde 50 bin olan tutukluhükümlü sayısı şu an 300 binlerle ifade edilmektedir. Yani AKP’nin iktidara geldiğinden bu yana
çıkardığı yasalar, öngördüğü cezalar ve uygulayarak ülkedeki suç oranının yükselmesine neden olan
politikalar problemli ki biz sonuçlarıyla şu an yüzleşmekteyiz.
Herkesin hatırlayacağı üzere 2016’da buna benzer bir durum yaşandı. 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra cezaevlerinde yer açabilmek için kısmi bir ceza indirimi öngören kararname
çıkartıldı(O dönem bu sayede toplamda 40 bine yakın kişi tahliye oldu.). Bu geçici çözümlerle bir yere
varılamayacağı açıktır.
Ben bunun bir infaz düzenlemesinden öte af olduğunu düşünmekteyim ve bana göre ülkemizde
sıklıkla af yasasının çıkıyor olması da ülkemizde hukuk sisteminin düzgün işlemediğinin bir kanıtıdır.
Bu da vatandaşların adalet mekanizmasına olan güvenini zedelemektedir. Ayrıca bu düzenlemeleri
yaparken bu suçlardan ötürü mağdur olmuş kişilerin de çıkarlarının korunması gerektiğine inanıyorum.
Aksi halde düzenleme, mahkum açısından ödül iken mağdur açısından cezadır.
Ülkemizde hukuk sistemin düzgün işlemediğinin bir kanıtı da, hakkaniyete oturmayan
uygulamaların olmasıdır. Gerçek manada silahlı terör eylemine karışmış; askerine, polisine, korucusuna,
vatandaşına ateş etmiş; çatışmaya girmiş; terör örgütlerinin yönetici kadrosunda yer almış olan kişiler ile
bunlar ile alakası olmayıp yazdıklarıyla, çizdikleriyle, konuştuklarıyla kişilerin yine bu suçlar
kapsamında yargılanmış olması adaletsiz ve art niyetli kullanılmaya son derece açık uygulamalardır.
İnsanları hiçbir eylemi olmaksızın yalnızca terörle alakasız fikirleri nedeniyle teröristlikle yargılayıp
adam yaralayanları, hırsızlık yapanları tahliye etmek, kamu vicdanını yaralar.
Türkiye’de gücü ele geçiren her kesim, yargıyı bağımsız hale getirmek yerine kendi kontrolü
altına almaya çalışmaktadır. Bugünün Türkiye’sinde yargı erkinin bağımsız olmadığı açıktır. Yargıyı
tarafsız ve bağımsız hale getirmek, şu an Türkiye’nin çıkış noktalarından biridir. Sağlıklı bir hukuk
mekanizması kurup kuvvetler ayrılığını ve medya özgürlüğünü sağlayabilirsek Türkiye’nin çok daha iyi
yerlerde olacağına inanıyorum.

GEÇMİŞİ DUYMAK
YUNUS EMRE ILICA

“Var olan şey yok, yok olan da var
edilemez.”
Bilimin
ve
felsefenin
temel
yapıtaşlarından birisi olan bu ilke Fransız kimyacı
Lavoiser’e aittir. Şimdi düşünelim, Kütlenin veya
Maddenin Korunumu Yasası olarak da bilinen bu
ifade ses dalgaları için de geçerli mi?
Ses dalgaları hakkında biraz bilgi edinerek sorumuzu somutlaştırmaya çalışabiliriz. Ses, bir maddedeki
moleküllerin titreşmesi sonucu oluşur. Bu titreşimi enerjiye dönüştürür ve nihayetinde ses de bir enerji türüdür.
Fizik biliminde enerji, bir sistemde değişiklik oluşturma kapasitesi olarak açıklanır. Sanırım bu tabir daha
açıklayıcı ve somut bir anlam taşıyor.
Enerjinin korunumu yasası da bizlere sorumuzun cevabını ararken fayda sağlayacaktır. Bu yasa, izole
bir sistemdeki toplam enerjinin korunacağını ifade eder. Enerji de varken yok, yokken var edilemez ancak
değişime uğrayabilir. Yani var olan bir enerji başka bir enerji türüne dönüşebilir. İşte tam bu noktada aklımıza
birkaç soru geliyor. Ses bir enerji ise yok olmaması gerekir, o halde biz geçmişten bugüne ses dalgası yayan
her bir titreşimi inceleyebilir veya duyabilir miyiz? Peki bunu nasıl yapacağız?
Sizlere kötü bir haberim var. Evet, ses
dalgaları da korunur, yok olmaz. Ancak entropi
denilen bir kavram bizi o ses dalgalarının
anlaşılabilir niteliğinden uzaklaştırır, belki de
imkânsız kılar.
Peki nedir bu entropi? Bir sistemdeki
düzensizliği, kaosu, mekanik işe yaramazlığı
ölçen nicelik. Belirsizlik olarak da ifade
edilebilir. Örneklemek gerekirse Dünya’daki
yaşamın kaynağı olan Güneş’i gösterebiliriz.
Hayatta kalmamız için gerekli olan enerjinin bir
kısmını Güneş’teki entropiden elde ediyoruz.
Bir sistemin -273 derecede yani 0 Kelvinde entropisi (belirsizliği) sıfır olarak kabul edilir. Bu,
Termodinamiğin Üçüncü Yasası olan sıcaklığın mutlak sıfıra yaklaşmasıyla entropinin de mutlak sıfıra
yaklaşmasını ifade eder. Sıcaklığın azalışıyla birlikte hareketlilik de azalacaktır. Bunun sonucunda
hareketlerin oluşturduğu belirsizlikler bitecektir. Ancak kristal olmayan maddelerin moleküler diziliminin
belirsizliği sebebiyle bir miktar entropi hep mevcut olacaktır. Ayrıca her şeyin yıprandığını ifade eden fizik
yasasını da düşündüğümüzde, karamsar olmamak için bir sebep kalmıyor denilebilir
Peki bu kadar yasa ve terim bizim sorumuza nasıl cevap veriyor. Bir gün evrende şimdiye kadar var
olan tüm sesleri duyabilmemiz mümkün mü? Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri! ”
sözünü, Atilla’nın Papa 1. Leo ile arasında geçen diyaloğu sanki yanımızda konuşan bir arkadaşımızın sesini
işitir gibi duyabilecek miyiz ?

“TARİHİ SİL BAŞTAN YAZMAK”
Enerjinin dönüşümü ve entropi bizi bu
hayalden uzaklaştırıyor. Ses dalgalarının içerdiği
enerji, zamanla ısıya dönüşür. Bu da ses
dalgalarının bir süre sonra yok olabileceğini
gösteriyor. Ayrıca entropi etkeni de zamanla ses
dalgalarını daha belirsiz bir hale getirerek bizim
anlayacağımız nitelikteki formunu kaybetmesine
sebep oluyor.
Daha önce oluşmuş ses dalgalarının
yeniden duyulabilecek hale getirilebilmesi için
öncelikli koşullardan birisi, o ses dalgasını
anlamlı halden uzaklaştıracak entropinin henüz
gerçekleşmemiş bir seviyede olması.
Düzenliliğin düzensizliğe dönüşebilmesi,
ancak düzensizliğin düzenliliğe dönüşememesi
de bir diğer olumsuz etken.
Son olarak düşünmemiz gerekir ki evrene ses dalgaları yayan tek varlık biz insanlar değiliz. Sadece
şu an tespit edilen 8,7 milyon canlı türü, radyolar, televizyonlar, ses dalgası yayan her türlü cihaz çok ama
çok fazla ses kalabalığı yaratıyor. Bunların ayıklanması, tekrar anlamlı hale getirilebilmesi gibi
hususiyetler günümüz teknolojisinin yeterliliği ile ne derece var edilebilir, bilinmez.
Ancak umutsuz olmamak için de birçok sebebimiz var. Bir şeyi var edebilmeye çalışmak, o şey
gerçekleştiğinde insanlığa sunacağı katkının büyüklüğü nispetinde daha değerli hale geliyor. Eğer
gelecekte bir gün bu hayal gerçekleşirse karşımıza çıkacak en önemli olay şu olur: Tarihi sil baştan
yazmak. Tarih biliminin veri elde ederken kullandığı tasniflerden birisi olan birinci elden kaynaklar
sayılamayacak kadar fazla hale gelebilir. Bu da doğrularımızı yanlışlayan, yanlışlarımızı doğrulayan
muazzam bir kaynak olarak karşımıza çıkar.
Son 20 yılda teknolojinin gelişim hızının katlanarak artışı bizlere umut vaat ediyor. Ayrıca bu
derece önemli bir meselenin insanlığa sunacağı faydanın büyüklüğü umarız ki bilim insanlarına gerekli
şevki sağlıyordur.
Dileriz ki, gelecekte bir gün bu hayalimiz gerçekleşir.

BİR ANKET BİR ANALİZ
YUNUS EMRE ILICA

İspanya'da

spor gazetesi Marca, internet sitesinde 18.4.2020
tarihinde “Dünyanın en güzel bayrağı” anketini
başlattı. Marca Gazetesi, yayımladığı ankette,
“Kalbinizle değil, aklınızla oy kullanmaya
çalışın. Sonuç ne olacak?” şeklinde açıklamaya
yer verirken, kullanıcıların büyük çoğunluğunun
Türk Bayrağına oy verdiği görüldü. 42 ülke
bayrağının olduğu ankettte Türk Bayrağı 22
Nisan sonuçlarına göre 488 bin oy alarak en
yakın rakibi İspanya Bayrağını (71 bin oy) açık
ara geride bırakarak birinci oldu. (SÖZCÜ)
En yakın rakibine 6 kattan daha fazla bir
fark atarak anketi kazanan Türk Bayrağı, yerel
sosyal medyada sevinçle karşılandıktan sonra,
neredeyse her gündem meselesinde olduğu gibi
derin tartışmalara yol açan davranışlar görüldü.
Bu

Elbette bu haber her Türk vatandaşını

tirajı yüksek gazetelerden

davranışlardan

bizi bir an olsun tebessüme sürükleyen manevi
boyutunu bir kenara bırakacak olursak şunları
söyleyebiliriz: Herkese açık anketler ile elde edilen
veriler, milliyetçi yahut vatanperver duyguların sanal
mecralara ne kadar yansıdığının bir test edilişinden
öteye geçemeyecektir. Her ne kadar “aklınızla oy
kullanın” çağrısı yapılsa da, İspanya’da yapılan bir
anketin sonucunda İspanya Bayrağı’nın ilk sıralarda
yer alması, insanların davranışlarına etki etmenin
veya

onları

yönlendirmenin

basit

bir

eylem

olmayışını gösteriyor. Yine de bu anket sonucunda
elde ettiğimiz üstünlüğün önemli bir değer taşıdığı
kanısındayım.
Tahmin ediyorum ki, bu anket oluşturulurken
editörlerin zihninde sosyolojik temelli olgular veya
veri toplamaya ilişkin esaslardan ziyade, genelde

çıkılarak

“ziyaretçi” diye tabir edilen ve internet sitelerinin

ülkemizin sosyal yaşantısının her köşesinde denk

reklamlardan elde edeceği geliri belirleyen ana

geldiğimiz

açısını

unsurlardan birini daha yukarılara taşımak vardı. Bu

incelemenin faydalı olacağını düşündüm ve bu

sebeple, anketin niteliğini değil anketin sonucuna

analizi kaleme aldım. Keyifli okumalar dilerim.

verilen geri dönütleri incelemeğe çalışacağım.

birçok

hatalı

yola

sevindirecek bir duygusal nitelik taşıyor. Meselenin

bakış

TANIMLAR, KORKULAR, ALGILAR…
Tahmin

edersiniz

ki,

sosyal

medyada

davranışlarına anlam vermenin epey zor olduğu, burada
reel olarak bahsedilmesine gerek olmayan, taslak
cümlelerin analiz için yeterli olacağı birçok yorum ve
yargıda bulunuldu. Bu anketi, hem tarihe not düşmek
hem de sınırlı sayıdaki görüşü eleştiriye maruz
bırakmak amacına araç oluşturmasından dolayı
incelemekte fayda gördüm.
İnsanlık, politik tutumlarından dolayı insanları
yargılamayı veya tavır almayı belki de alışkanlık haline
getirmiştir. Söylenen bir sözü, gösterilen sembolü,
okunulan kitabı ve daha nice unsuru sınırları ideolojik
unsurların
ilkeleri
ile
çizilen
gruplarla
ilişkilendirmekten vazgeçemedik. Bunun sonucunda da
mizahi derinlik açısından çok kıvrak bir dil olduğuna
gönülden inandığım çağrışım gücü yüksek kelimelerle
dolu bir Türkçeye ulaştık. Ancak halk, bu dili
kullanırken süzgeçleme işlemini kullanma ihtiyacı
hissediyor. Bunun sebeplerinden birisi “siyasi suçlar”
olarak nitelendirilen tahrik, hakaret, eleştiri kapsamına
giren sözcüklerden kaçınmak. Burada iki husus
karşımıza çıkıyor. İlki, kapsam kelimesiyle ifade
edilmeye çalışılan hukuki boyut, yani mevzuat. İkincisi
ise o sözcük gruplarına girmese bile, çağrışım gücü
sebebiyle o sözcük gruplarından sayılan kelimeler. Ana
konumuz olan süzgeçleme işlemine dönecek olursak,
buna ihtiyaç duyulmasının bir diğer nedeni ise
“fişlenme korkusu” olarak gösterilebilir. Öğrencilik
yıllarında, iş hayatında, devlet kademelerinde veya
sosyal çevrelerde bu korku ile yaşayan insanlarda
“seçerek konuşma” dürtüsünün arttığı gözlemleniyor.
Ayrıca insanların politik eleştirilerinin
niteliğindeki kusurlar nedeniyle yargılamada bulunmak
da gereksiz ve adaletsiz olacaktır. Örnekleyecek
olursak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sergilediği
davranışları eleştirmek isteyen bir bireyi, iktisat tahsili
görmediği için engellemeye çalışmak, neredeyse bütün
toplumu siyasetle ilişkili kılmak için zorlamaya ve
nihayetinde politik bir topluma varmaya sebep
olacaktır. Bu yönüyle gereksizdir. Ayrıca adaletsizdir,
çünkü her bireyin nitelikli eleştiriler sunmasını şart
koşmak imkanı dahilinde kendisine zaman ayırabilme
ve geliştirebilme durumunda olmayan kesimler veya
farklı sosyoekonomik gruplar için imkansız olacaktır.

..Özeleştiri yapacak olursak, biz sosyal bilimler
tahsili gören öğrenciler, birçok öğretim görevlisi, aydın
kesimler, halkın belli çevrelerinin davranışlarını
niteliksiz görerek, değerli bulmuyor ve dinlemiyoruz.
Elbette nitelik taşımadığı için “yanlış eleştiri” sıfatını
yüklemek hakkını ve hatta doğru bilginin değerini
korumak amacıyla bu sıfatı yüklemek sorumluluğunu
taşıyoruz. Ancak herkesin profesyonel bir tutum
sergilemesini beklemenin gereksizliği, toplum içindeki
statü farklarını iyice arttırarak eşitsizliği gözetiyor.
Bahsetmekte fayda gördüğüm, sosyal medyada
veya sosyal yaşamın ta kendisinde rastladığım bir diğer
mantıksal hata ise mukayese mantığıdır. Herhangi bir
“doğru” olguyu, başka bir “daha doğru” olgu ile
kıyaslayıp ilkini yanlış bulmakta yatıyor. Örneklemek
gerekirse, Twitter’da ülkenin sosyal gündemi haricinde
herhangi bir konu hakkında bir şeyler yazdığınızda trol
çevreler tarafından “bunlar bunlar oluyor hiçbir şey
umrunuzda değil” ve benzeri şekillerde tasarlanan
saldırılar gerçekleştiriliyor. Apolitik çevreler bu
nitelikleri yüzünden suçlanıyor ve mevcut siyasal
düzenin negatif olarak görülen kısımlarına bu
insanların sebep olduğu düşünülüyor. Bu da insanların
ilgi alanlarının daraltılması amacını taşıması sebebiyle
tekdüzeliğe sebep oluyor.
Bir diğer mantık hatası da şu şekilde. Meydana
gelen bir “yanlış” olay, daha önceden meydana gelmiş
olan “daha yanlış” olay örnek gösterilerek önemsiz
veya üzerine konuşulmasına gerek duyulmayan bir
olgu olarak lanse ediliyor. Yine bir taslak örnekten
bahsedelim. “Zamanında şunlar şunlar oldu da bir şey
olmadı şimdi bu mu tek derdimiz?” ya da “şunların
olduğu bu günlerde bu mu tek sorun” gibi karşımıza
çıkabilecek bir yapı. Evet belki tek sorun o değil, ancak
yine de üzerine konuşulması ve gerekenin yapılması
şarttır. Elden hiçbir şey gelmiyorsa tarihe not
düşülecektir. Burada da gündemdeki bir sorun,
değersiz ve alışılmış görülmeye çalışılıyor.
Yukarıdaki dört paragrafın son cümlelerinde
italik olarak vurgulanmış söz öbeklerini bir araya
getirmeyi deneyelim. İnsanların kelimelerini seçerek
konuştuğu, adaletsiz, eşitsiz, tekdüze ve sorunların
alışılageldik şeyler olarak görüldüğü bir toplum.
Umarım yanılıyorumdur.

FİLM ÖNERİLERİ
BERAT KARA
Film Louis karakterinin bir
gece arabasıyla gezerken bir kazaya
tanık olup o kazanın haberini yapan
habercilerin aldıkları parayı ve
yaptıkları işi görünce haberciliğe
heveslenip
kendisini
sürekli
geliştirmesini anlatıyor. Louis tam
olarak “savaşta her şey mubahtır” fikri
doğrultusunda daha iyi olabilmek için
her türlü kötülüğü ve pisliği yapan
azimli birisidir. İşe olan tutkusu için
yaptıklarının
ne
derece
kötü
olabileceği bu filmin eşsiz tarafı.
Bu film hayatınızın en güzel
gününde bile sizi berbat bir
psikolojiye sokacak kadar ağırdır.
İzledikten sonra bir süre kendime
gelemedim ve çok fazla insanın daha
aynı durumu yaşadığını gördüm.
Psikolojik film türünün akla gelen ilk
ismi olabilir.
Hayallerin, heveslerin çöküşü
o kadar etkileyici şekilde anlatılmış ki.
Ayrıca filmin orijinal soundtrackını
duymayan yoktur. Verdiği gerilim tam
olarak filmi yansıtıyor

Film Andrew adında bir
bateristi konu alıyor. Andrew’in tek
hedefi bateristlikte daha iyi olmak,
kendi sınırlarını sonuna kadar
zorlamak ve asla pes etmemek.
Bu filmden sonra hayalinize
bakışınız ve ona ulaşma hissinizde bir
değişiklik olacağı kesin. Filmde caz
müzik türü çok fazla yer alıyor. Bu
film, caz müziğine karşı hiç ilgim
olmamasına karşın beni etkiledi.

CHRİSTOPHER NOLAN
BERAT KARA
Doğum Tarihi: 30.07.1970
Çocukluğunu

Uyruğu: İngiltere
Yönetmen,

sürekli

Londra

ile

Chicago

arasında mekik dokuyarak geçiren Christopher,
Yapımcı,

Senarist

yedi yaşına geldiğinde babasının aldığı 8mm

Tam adı Christopher Jonathan James Nolan

kamerasıyla ilk filmlerini kendi imkânları ile

Aktiviteleri:

olan sanatçı İngiltere’nin Londra kentinde 1970
yılında dünyaya gelmiştir. Babası Brendan
Nolan’ın mesleği telif işleri ile ilgileniyordu.
Annesi

Christina’nın

mesleği

ise

uçak

çekti.
Christopher

Nolan’ın

birçok

filmini

inceleyeceğim yazı dizisinin ilk bölümüdür.

hostesliğiydi. Beş kişilik bir ailenin ortanca

Birbirinden güzel filmlere imzasını atan bu

çocuğuydu. Küçük kardeşi Jonathan Nolan, abisi

yönetmenin sinema dünyasında eşsiz bir yeri

Christopher’ın yönettiği neredeyse tüm filmlerin

vardır. Her filminin kendine has özelliği ve

senaryosunu yazmıştır.

güzelliği vardır

MEMENTO, THE DARK KNIGHT
THE DARK KNİGHT (IMDb : 9.0)

MEMENTO (IMDb: 8.4)
Christopher Nolan’ın belki de anlaşılması en

Christopher Nolan’ın Batman üçlemesinin

zor, en kafa yorucu filmi. Filmin en önemli özelliği

herkes için ayrı bir yeri vardır. Fakat bu üçlemenin iyi

hikayenin sondan başa sarmasıdır. Filmin ilk

olması bir kenara, serinin 2.filmi olan ‘’The Dark

sahnelerinde hikayenin sonunu, son sahnelerinde ise

Knight’’ birçok eleştirmene göre kült eser tanımı

hikayenin başlangıcını

izliyoruz. Bu karışıklık

kazanmıştır. Filmin bu kadar olumlu yorum almasına

yetmezmiş gibi filmin başrolü hafıza sıkıntısı yaşayan

sebep olan unsurlardan birisi, filmin efsaneleşmiş bir

birisidir. 15 dakika da bir hafıza kaybı yaşayan başröl

kötü karaktere sahip olmasıdır. Filmde Joker karakteri

Leonard’ın hayattaki tek amacı karısını öldüren adamı

Christopher

bulmaktır. Hafıza kaybı sıkıntısı olduğu için bulduğu

nitelikleri taşıyan çevrelerinin analiz edilmiş ve

bilgileri

olarak

yansıtılmış halidir ki, çoğu izleyici ana karakter

yaptırmaktadır. Tanıdığı insanları unutmamak için ise

Batman yerine Jokeri desteklemiş ve beğenmiştir.

onların

Heath Ledger’in canlandırdığı Joker karakteri adeta

kendi

vücuduna

fotoğraflarını

çekip

dövme
altına

isimlerini

yazmaktadır.
Çoğu Christopher Nolan filmlerinde olduğu
gibi bu filmde de izleyiciyi yanıltan sağlam ters
köşeler mevcuttur. Özellikle bu filmde, olayları hafıza
kaybı yaşayan karakterin gözünden gördüğümüz ve
onunla birlikte olayları anladığımız için olaylara pek
hakim olamıyoruz. Bunun üstüne ters köşeler de işin
içine girince filmi ilk seferinde izleyen çoğu kişi neyin
ne olduğunu çözememiştir. Filmi tekrardan izleyen
kişilerin bile hala akıllarında birçok soru işareti vardır.
2000 yılında, Christopher Nolan’ın henüz fazla
deneyimi olmadığı bir dönemde çekilen bu filmin
sinema sektörü içinde eşsiz bir yeri vardır.

Nolan

tarafından

toplumun

belli

filmi tek başına taşımıştır. Filmde dikkat çeken diğer
bir önemli nokta ise Batman ve Joker arasındaki eşsiz
ilişkidir. Biri olmazsa diğerinin bir anlamı yoktur. 2
psikopatın birbiri ile olan ezeli rekabeti filme ayrı bir
hava katmıştır. Filmde izleyiciye verilen mesajlarında
ayrı bir yeri vardır. Her bakımdan mükemmel olan
Batman’in çaresizliği, bu kadar zeki bir karakterin
Joker ile olan mücadelesinin bazı zamanlarında ruhsal
ve psikolojik olarak çöküşü vb. şeyler, her insanın
başarısız

olabileceğini

ve

kimsenin

kusursuz

olmadığını güzel bir şekilde göstermiştir. Tüm
Christopher Nolan filmlerinde olduğu gibi bu filmde
de soundtrack eşsizdir. Özellikle Joker’in soundtracktı
gerilimi damarlarımızda hissettirebilen tarzdadır. Bu
soundtrack Joker’in ilk sahnelerinde kısık sesle
çalınmış, daha sonra filmin ilerlemesi ile Joker’in
yaptığı şeyler daha ciddi ve korkunç olunca Joker’in
gerilimli soundtracki yüksek sesle çalmaya başlamış,
oradaki ciddilik ve korkuyu çok güzel yansıtmıştır .
Süper kahraman temasının, gerçekçilik ve dedektiflik
ile karışımı olan bu filmin sesleri uzun yıllar daha
duyulmaya devam edilicektir.

SANCAKLAR CAMİİ
MİKAİL AKSU

“Toplamak”
anlamına
gelen “cem”
kelimesinden türeyen “cami” ler İslam dünyası için
önemli bir yer teşkil eder. Camiler, dini vazifelerini
yerine getirmek, dua etmek amacıyla camiye giden
Müslümanlar için maddi ve manevi hazzın
doruklara ulaştığı mekanlardır.

.
Aslında, mimarı Emre Arolat’ın da dediği
gibi, bir camiden ziyade herhangi bir yerdir burası,
secde edilen. İnsanların merakını cezbeden en
önemli husus da budur. Alışık olduğumuz tarzda
bir binadan teşekkül olmayan Sancaklar Camii
esasında bir yer altı camisidir.

Türklerde cami mimarisi; Karahanlılarda
başlamış, Osmanlılarda kubbeli camilerle birlikte
zirveye ulaşmıştır. Osmanlıdan sonra Cumhuriyet
döneminde de cami yapımlarına devam edilmiş,
2000 yılı sonrasında hiç de alışık olunmayan
formlarda modern camiler yapılmıştır.

Girişte üst avluda sizi yassı taşlardan bir araya
gelmiş sütunlu duvarlar ve en önemlisi de taş kule
tarzında yapılmış bir minare karşılar. Bu öyle bir
kuledir ki ilk bakışta minare olduğunu
anlayamazsınız. Taş kule şeklindeki bu yapının
aslında minare olduğunun farikası üstünde Arap
alfabesiyle yazılan Allahuekber yazısıdır.

Bu modern camilerin en tipik örneği de
2011’ de inşaatına başlanan ve 2013 yılında
tamamlanan İstanbul şehrimizin Büyükçekmece
ilçesinde bulunan “Sancaklar Camii” dir

Yazı bu özelliğiyle mabedin İslami bir
mabet olduğunu söyler insanlara. Bu eşine az
rastlanır minareden sonra sizi aşağıda “alt avlu”
diye nitelendirebileceğimiz yer karşılar. Bu alt
avluya inerken basamakları kullanırız.

“TEZYİNİ SU VE IŞIKTIR”
Basamaklar

gelişigüzel,

estetik bir kaygı güdülmemiş edasıyla
yerleştirilmiştir. Böyle yapılmasının
sebebi mekanın kurulduğu kırsal
yapıyı ve çevre atmosferini korumak
amacıyladır.

Aynı

zamanda

basamaklar

Allah’ın

bu

huzuruna,

uhrevi aleme kademe kademe girmek
ve dünya hayatından kademe kademe
sıyrılmayı temsil eder.
Alt avluya ulaştığımız zaman bizi su karşılar. Su bildiğimiz üzere İslam dünyası için önemli bir
elemandır. Temizliği ve saflığı temsil eder. Mimarımız da suyu kullanırken yaratıcılığını da göstermiş.
Su elemanı güneş ışığıyla bir araya geldiğinde duvarlara güzel süslemeler aksettirmiştir. Bu yönüyle su,
caminin tezyininde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Alt avlu caminin ana ibadethane mekanına
girmeden önceki son dünyevi yerdir. Yerdeki kullanılan taşlar da yine alt avluya inerken kullandığımız
basamaklar gibi gelişigüzel bir şekilde yerleştirilmiş, bu da yine atmosferi, içeri girerken hissettiğimiz o
anlatılmaz duyguların havasını korumuştur.
Alt avludan sağa döndüğümüzde ana ibadethane ve klasik cami unsurları görülür. Ama bu
unsurlar tabii ki Sancaklar Camii’nin özüne uygun yapılmıştır. Mihrap, kıble duvarına inşa edilen bir niş
şeklinde olup bu yönüyle emsallerinden çok daha sadedir. Bir nevi cennete uzanan kapı izlenimi verir.
Bu izlenimin bir sebebi de kıble duvarının doğal güneş ışığıyla aydınlatılmasından kaynaklı. Caminin bir
diğer önemli tezyin unsuru olan ışık, kıble duvarını çapraz şekilde aydınlatırken mihraba da cennete
uzanan kapı izlenimi verir. Mihrabın sağında genelde köşeli ve dörtgen formda olması beklenen minber
yuvarlak bir yapıya bürünmüştür. Kürsü ise ilk başta dikkatleri çekmez. Çünkü duvar yapımında
kullanılan siyah malzeme, kürsüde de kullanılmış. Böylece kürsü duvar sayesinde kamufle olmuştur.

“TÜRKİYE’DE İLK”

ALDIĞI ÖDÜLLER
2011
Barselona
Dünya
Mimarlık Festivali Geleceğin
Projesi Ödülü
2013
Singapur
Dünya
Mimarlık
Festivali
dini
Kategoriler Arasında Birincilik
Ödülü
2014 Dünya Mimarlar Odası
Yapı Ödülü
2015 Londra Tasarım Müzesi
Yılın Tasarımı Seçkisi Finalisti
2015 Mies Van Der Roha
Avrupa Ödülleri - En İyi 40
Yapıdan Biri
2015 ArchDaily Yılın Dini
Yapısı Ödülü
2018 Royal Institute of British
Architects (RIBA) Uluslararası
Mükemmellik Ödülü ve En İyi
20 Yapıdan Biri

Kürsünün sabitlendiği “vav” duvarı şeklinde isimlendirebileceğimiz duvar, belki de caminin tek boyalı
süslemesi. Üzerinde İslam’ın önemli sembolü haline gelmiş bir “vav” harfi ve beraberinde Azhab Suresi’nin 41.
ayeti hat şeklinde işlenmiş. Hattat Mehmet Özçay’ın tavsiyesi üzerine genelde mimarlarca çokça tercih edilen
geometrik “kufi” tarzı hat yerine câmiye uygun daha kıvrak bir “sülüs” tarzı hat tasarlanıp, vav duvarına
işlenmiş.
Kademe kademe yapı yine caminin ana kısmında da kendini gösterir. Caminin suyla beraber en önemli
süsleme unsurlarından ışık, yine içerideki basamaklarda da kullanılmış. Bu ışık kıble duvarındaki gibi doğal
güneş ışığı olmasa da genel ambiansı güzel yansıtmış. Tavan, akustik oluşturabilmesi ve caminin genel özüne
uygun olması için mühendislik ve mimarlık disiplinlerinin müşterek çalışmalarıyla tasarlanmış. Toplam kapalı
alan hacmi 1300 m2 olan Sancaklar Camii’nin 650 kişilik bir kapasitesi vardır. Vav duvarının tam karşısında
bulunan kadınlar mahfili, erkekler kısmının arkasında değil, aynı hizadadır. Kadınların erkeklerle beraber aynı
hizada saf tutması özelliğiyle Sancaklar Camii Türkiye’de ilktir.
İşte böyle Sancaklar Camii’nin serüveni. Klasik tarzda mimariden uzak, kendi başınadır. Amacı bir ekol
yaratmak değildir, eşsizdir. Tezyini, su ve ışıktır. Tevazu ilkesiyle inşa edilmiştir. Görkemiyle kul ile Allah
arasına girmek istemez, sadedir. Fakat o sadeliğiyle mest eder gönüllerimizi. Kasvetli eleştirisine maruz
kalmıştır. Kurulu olduğu muhite zarar vermez, aksine tamamlar. Kurulu olduğu doğanın cildine bürünür, onunla
hemhal olur. Kademe kademe çeker sizi Allah’ın huzuruna.

Bu, maddi varlıklar vasıtasıyla manevi alemlere

ziyaretin en güzel örneğidir. Yapanlara ve yaptıran Sancaklar Vakfı’na sonsuz minnettarız.

KAYNAKÇA
GÜNCEL KİTAP ÖNERİLERİ
https://www.atam.gov.tr/wpcontent/uploads/B%c3%bcnyaminKOCAO%c4%9eLU-T%c3%bcrkiyeCumhuriyeti-TarihiKaynaklar%c4%b1ndan-Ay%c4%b1nTarihi-Mecmuas%c4%b1.pdf s.8
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