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BENİM EVRENİM
Konu ilk aklıma geldiğinde, acaba nasıl bir başlık olsun
diye bir o yana bir bu yana düşünüp durdum. Sonunda;‘Sıkma
kendini, serbest bırak, nihayetinde burada değinmeye
çalışacağın görüş ve fikirler doğal olarak sana ve seni etkileyen
belirsiz kişi ve kaynaklara ait olacak ve konuyu belirli bir daire
veya kalıba hapsetmek istemiyorsun ki…’ dedim. Bu nedenle
de kitabın adı ‘Benim Evrenim’ olmalı diye düşünüp karar
verdim. Diyeceksiniz ki ‘Evrenim’ kelimesi zaten ‘Benim’
anlamını da içeriyor. Biliyorum, özellikle bu benim kendi
gözlerimden gördüğüm, bir nevi benim yarattığım veya kabul
ettiğim vurgusunu, toplam ismi ‘Güçlendirsin’ diye
ekledim.Bundan 3-4 sene önce, şu anda oturduğum evin
mutfak camından kuzey batı istikametine doğru baktığımda,
benzetmem doğru ise koni şeklinde bir tepe görüyordum.
Zamanla inşaat kamyonlarının tepeye tırmanabilmeleri için
oraya spiral bir yol yaptılar. Tepenin üzerindeki kayaları
kompresörlerle kırarak oradan çıkan kaya ve toprakları
kamyonlarla söylediğim yoldan döne döne aşağıya doğru
taşıdılar. Tepenin üzerini düzleştirdiler, galiba oraya bir site
yapacaklar ama hala inşaat başlamadı bir türlü. Burada size
anlatmak istediğim ilginç olan şey ise ‘Koni’. Şimdi sesinizi
duyar gibi oluyorum, ‘Yaa kardeşim altı üstü bir koni
diyeceksin, lafı ne öyle uzatıp duruyorsun?’. Evet sizde
haklısınız, ne bileyim aklıma birden o tepe geldi işte. Peki,
‘Koni’ de neyin nesi. Koni benim tepesinden başlayarak içinde
sizlerle birlikte dolaşacağım veya dolaşacağımız ve spiral diye
tabir ettiğim yoldan yavaş yavaş, çeşitli Yaşam Duraklarında
soluklanıp, hayrola, neredeyiz, ne yapıyoruz, ne yapacağız gibi
yorumlardan sonra aşağıya doğru yine birlikte ineceğimiz,
benim hayalî evrenim olacak. Bu yolculuğumuzda ben konuları
çok disiplinli bir düzen içine sokmak, kuralcı olmak ve ders
veren öğretici konumunda olmak istemiyorum. Farz edin ki,
hepimiz, hani Luna Parklardaki gibi raylar üzerinde yukarıya
tırmanan ve sonra süratle kıvrılarak aşağı doğru hızla inen
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vagonlara binmişiz. O heyecanı ve adrenalini hep birlikte
yaşıyoruz. Belki bu pozisyonda önde oturan ben olacağım ama
aramızda değişen pek fazla bir şey olmayacak. Çünkü hep
birlikte birbirimize benzer tarzda çığlıklar atacağız. İşin özü ben
burada sizler için özel bir şey yapmayacağım. Benim
yapacağım şu; hani inşaat harcını hazırlayan işçiler var ya,
kumu, çimentoyu, kireci ve suyu belirlenen oranlarda
karıştırırlar, işte beni bu işçi olarak hayal edin. Harcı kullanacak
olan ustalar ise sizlersiniz. Çirkin veya bozuk ya da güzel veya
sağlam eserler yapmak artık size kalmış bir şey, benim elimden
fazlası gelmez. Haydi, bu yolculukta herkesin yolu açık olsun…

Evren
Lafa Evren ile başlamıştık değil mi? Peki nedir bu evren
(kâinat) dediğimiz kavram. Acaba sahiden bir gerçek mi, yoksa
başı sonu olmayan bir hayal mi? Aslında bazı felsefik
düşünceler dışında dört dörtlük bir gerçek bile denilebilir. Bir
başka deyişle 200 Milyon yıl önce Primatlardan, yani bildiğimiz
maymunlardan evrilmeye başladığı düşünülen insanoğlu
beyninin bir gerçeğidir evren. Bilim insanlarına göre tahmini
14,7 Milyar yıl önceki Büyük Patlama (Big Bang) sonucunda
yayılım başlamış. Ben böyle durumlarda, birçoğumuzun da
bazen kendi kendine sorduğu gibi, şeytani sorular sorarım
kendime. Nasıl mı, şöyle ‘Peki güzel kardeşim, büyük patlama
olmuş da neden böyle bir patlamaya gerek duyulmuş,
patlamadan önce o boşlukta ne varmış’ gibi… Birde farz edelim
tüm evreni şeffaf bir balonun içine yerleştirdik. Bir soru daha
‘Bu balonun dışında ne var acaba? Dışı ne boyutta?’ işte böyle
yani abuk sabuk sorular, boş verin siz bana uymayın derim…
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İşte, o hayli büyük balonun içinde milyarlarca Galaksi, her
galaksinin içinde de milyarlarca cins sönmüş veya güneşimiz
gibi aktif yıldızlar, bulutsular ve kara delikler gibi şeyler varmış
ve bizde Güneş Sistemimiz olarak Samanyolu isimli 100.000 X
30.000 ışık yılı boyutlarında devasa bir Galaksinin içerisinde
pire gibi bir yer kaplıyormuşuz. Güneşimiz 10 milyar, ondan
koptuğu varsayılan dünyamız ve diğer gezegenleri ise yaklaşık
5 Milyar yaşındaymış. Aslında bu uzay zaman aralıklarını
galaksileri, Samanyolu ve Güneş sistemini, lafı döndürüp
dolaştırıp Mavi Gezegenimiz, Dünyamıza getirmek için
söyledim.

Güzel Mavi Gezegen ‘Dünya’
Bu güne kadar başta Amerikalıların NASA’sı olmak üzere
birçok bilim topluluğu dünya dışında yaşamın olup olmadığını
araştırmışlar ama yaşam izlerine dair maalesef olumlu bir
veriye ulaşamamışlar. Neden maalesef dedim, bende
bilmiyorum. Sanki çok uzak, binlerce ışık yılı uzaklarda ki
dünyalarda da değişik yaşam formları olsaydı bizler için çok
şey mi değişecekti, ne diyelim merak işte. Yani Yaşasın Hayat
diyebileceğimiz tek yer galiba şimdilik oldukça yaşlı ve çilekeş
dünyamız oluyor gibi. Biraz ilgi duyup Güneş ile Dünya’nın
konumlarını araştırmaya ve sorgulamaya kalkarsak, düzenin
sanki gizli, sihirli bir el tarafından oluşturulduğu duygusuna
kapılabiliriz. Nasıl mı, şöyle; dünyamız güneşten kopuyor,
ondan uzaklaşıyor ve 1 Astronomi Birimi dediğimiz 150 milyon
km. uzaklıkta, yaşam kuşağı olarak isimlendirdiğimiz bir
yerlerde yörüngesine oturuyor ve hem kendi hem de güneşinin
etrafında dönme eylemine devam ediyor. İlk ilginç soru şu?
Dünya güneşe göre neden 23,5 derece eğik, ikincisi dünya
güneşin etrafında neden dairesel bir yörüngede dolaşmayıp,
eliptik bir yörüngede dolaşıyor? Sizde bana gülerek şöyle cevap
vereceksiniz;
‘Mevsimler olsun diye kardeşim’. Tabiî ki doğru, bu
oluşumlardan dolayı 4 farklı mevsim ödülü kazanmışız.
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İlk 1-2 milyar yıl dünyamız tam bir cehennem, her
yerinden volkanlar fışkırıyor, zehirli gazlar, asit yağmurları,
atmosferi ise zehirli sülfür gazlarıyla dolu. Hal böyleyken etraf,
bir yerlerden gelen olmazsa olmazımız olan sularla dolmaya,
okyanus dediğimiz büyük su birikintileri oluşmaya başlıyor.
Sanki haydi artık ne duruyoruz ufak ufak yaşam başlasın diye
gizli bir güç ittiriyor, dürtüyormuş dünyayı. Arkasından, su
gibi onunda uzaydan geldiği düşünülen, okyanusların
diplerinde bulunan sıcak su kaynaklarının ağızlarında oluşan
yaşam formatları taşıyan organik yapılaşmalar, yaşam
işaretleri...
Toprak ve su tamam ama canlıların yaşayabilmeleri için
şimdi sırada oksijen denilen gaza da gereksinim varmış. O
zamanlarda, oksijen atmosferde oldukça düşük düzeydeymiş;
yani havanın % 10’u civarındaymış. Bu miktar canlı yaşamı için
çok yetersizmiş ve yüzdenin yukarılara çıkartılması lazımmış.
Bu durumda imdadımıza Hızır gibi ilk bilinen atalarımız tek
hücreli ‘Prokaryotlar’ yetişmiş. Bunlar, okyanusların dibinde
bulunan minerallerle dolu sıcak su kaynaklarının civarında
koloniler oluşturuyorlarmış. Güneş ışığından yararlanıp
fotosentez yoluyla ihtiyacımız olan oksijeni 2 milyar yıl içinde
üretip arzu edilen % 21 düzeyine yakın bir seviyeye
ulaştırmışlar. Ama bu oksijen düzeyi de maalesef bu kahraman
prokaryot hücrelerinin trajik sonu olmuş, yüksek oksijen
ortamında yaşayamayıp bizler için hayatlarını feda edip
evrimleşerek ‘Ökaryot’ adını verdiğimiz hücrelere, yeni
okyanus altı yaşam zincirini devretmişler.
Peki bu durumda sorun hallediliyor mu sizce? Hala hayır.
Suyun dışında yaşam ortamı hala mümkün değilmiş.
Gelin nedenini birlikte inceleyelim; olay gelip başka bir
olmazsa olmazımız, vazgeçilmez yaşam kaynağımız Güneşe
dayanıyor. Hani bilirsiniz, en baştan beri güneş dünyamıza
hayat verir. Bizler normal yaşamımızda pek fark etmiyoruz
ama iki farklı şey olmasaydı, güneşimiz güzel dünyamız için
bir
cehennem
etkisi
yaratacaktı.
İlk
kalkanımız
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atmosferimizdi. Atmosfer sayesinde dünyamız, geceleri
dondurucu soğuklardan, gündüzleri de bütün canlıları birkaç
dakika içerisinde kasıp kavurup yok edebilecek akıl almaz
sıcaklıklardan korunmaktadır. Güneşimizin ikinci büyük
tehlikesi ise ölümcül radyoaktif ışınlardır. Bunlar da
zamanında düşünülmüş ve sorun şu şekilde halledilmiş;
güneşin nükleer enerjisinden kaynaklanan radyoaktif ışınların
dünyaya ulaşmasını engellemek için atmosferin üzerine bir
perde koymamız yani bir tabaka ilave etmemiz gerekiyormuş.
Bu tabakayı çoğunluğumuz iyi biliyoruz, tabiî ki ‘Ozon
Tabakası’. Bu da yine okyanus diplerinde 1-2 milyar yılda
Hidrojen Peroksit’in ayrışması sayesinde oluşmuş.

Nasıl Becerdik !
Ne derler ‘şeytan ayrıntıda gizlidir’. İlk bakışta pek göze
batmayan bu tür özellikler, ancak 4 milyar yıl gibi çok uzun bir
süreyi geride bıraktıktan sonra dünyamızın yeşilliğe
kavuşmasına, her cins hayvanla canlanmasına ve son 2 milyon
yıl gibi çok küçük bir zaman dilimi içerisinde, primat
dediğimiz maymun cinsinden evrimleşen biz ‘İri beyinli’ insan
denilen yeni cins yaratıkların, bu güzel sakin cenneti işgal
etmeye başlamasına neden olmuştur.
İyimi olmuş, kötümü olmuş, en basitinden son 30 yıl
içerisinde yukarıda bahsettiğim 2 milyar yılda, insan olarak
bizim her hangi bir katkımız olmadan, olağanüstü bir şekilde
üretilmiş olan ozon tabakasını bile ne yapıp yapıp delmeyi ve
deliği de büyük bir vurdumduymazlıkla tehlikeli ölçeklerde
genişletmeyi başarmışız. Koskoca bir aferin biz iri beyinli,
üstün yaratık insanlara!
Gelin şimdi bu çevre felaketini ve buna sebep olan biz
insanların yediği haltı hep beraber yorumlayalım. Şimdi ne
yaparız da karbon salınım oranlarını aşağılara çekebilmek
için, dünya lideri gözüyle baktığımız ABD’yi, koca Çin’i ve
diğerlerini ikna ederiz diye, Kyoto, Brezilya ve 2011 de de
Güney Afrika, toplantı üstüne toplantı dolaşıp duruyoruz.
Haa bu işin şakası yok, ceza bileti çocuklarımıza veya en geç
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torunlarımıza kesinlikle kesilecek ‘Doğa asla affetmez’. Şunu
da ayrıca unutmayalım, ozon tabakasının delinmesi ve
incelerek genişlemesi ile neler oluyor bir bakalım; dünya iklim
dengesi bozuluyor, kutup bölgeleri ve dünyamız gittikçe
ısınıyor. Kutuplardaki buzlar çoktaaan erimeye başladılar bile,
televizyonlarda Kutup Ayılarının acıklı halini hepimiz
yürekleri burkularak ibretle seyrediyoruz. Ayrıca ani
fırtınalar, aşırı yağmurlar, seller, aşırı kuraklıkları yaşıyoruz.
Sebebi belli, hiç kıvırtmayalım…
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İNSANLIK TARİHİNİN EVRİMİ
İnsanlık tarihinin kabaca başlangıç noktası bilim insanları
tarafından 2 milyon yıl öncesine dayandırılıyor. Ondan çok
önceleri 600 milyon yıl kadar önce yaşam denizlerden,
yeşillenmiş ve bitkilerle dolmuş olan karalara akar.
Omurgalılar, memeliler, 65 milyon yıl önce yaşayıp sonra nesli
tükenen dinozorlar, derken maymunlar, şempanzelerin bir
bölümünün 2 milyon yıl gibi uzun bir zaman dilimi içerisinde
evrimleşmesiyle, mutasyona (değişime) uğramasıyla, 40.000 yıl
önceki Homo Sapiens yani biz insan ırkı dünyaya merhaba der.
Bu siyah renkli insanımsı maymunun veya maymunumsu
insanın dünya serüveni Afrika’nın güney doğu kesiminde
başlar, ufak guruplar ve aileler halinde yaşayan bu yabani insan
toplulukları yavaş yavaş kuzeye oradan Orta Doğuya, oradan
da Asya ve Okyanusya ya 20.000 yıllık bir zaman sürecinde
yayılır. Kuzeye doğru çıkıldıkça iklim değişiklikleri ve genetik
değişikliklerle renkleri açılır, önceki hallerine artık
benzemezler. Asya’dan bir kol Avrupa’ya akarken diğer bir kol
da Sibirya’nın kuzey doğu ucundan şimdiki Alaska dediğimiz
topraklara ve oradan da tüm Amerika kıtasına dağılır. Bu çetin
maceralar M.Ö. 4000 yıllarında tamamlanmış ve insanlığın
bugünkü çekirdek toplulukları meydana gelmiş olur. Zaten
insanoğlunun da bilinen yazılı tarihi toplam 6.000 yıl gibi çok
küçük bir zaman dilimine sıkışıp kalmıştır.
Şimdi hep birlikte kabaca bir tarafa 5 Milyar yılı, diğer
tarafa da 6 Bin yıl koyalım. Gözümüzde canlandırabilmek ve
hayal edebilmek için şöyle bir oyun oynayalım. Mesela her yıl 1
mm. olsun, 5 Milyar mm. Kaç km. eder? 50.000 km., peki 6.000
mm. ne eder? Onu da bulalım, çok ilginç bir sonuç çıktı tam 6
metre. Bir tarafta 50.000 km. (yani dünyanın ekvator
çevresinden 10.000 km. daha fazla) diğer tarafta ise yazılı,
bilinen bütün insanlık tarihi. Hepsi ancak 6 metre. Şimdi
hepimizin aklına şu soru gelmez mi? Yahu biz insanlar ne biçim
yaratıklarmışız ki bu güzelim dünyayı 6 metrelik ömrü
hayatımızda ne hale sokmuşuz. Bitmeyen savaşlar, atom
bombaları, nükleer kirlilikler, Avustralya’daki gibi aşırı
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ısınmadan meydana gelen orman yangınları, bedava hazır
bulup cepten yediğimiz petrolün atıkları ve çevre felaketleri,
daha saymakla bitmez… Unutmadan söyleyeyim bu çevre
felaketini son 100 yıl içerisinde becermişiz, buda yukarıdaki
hesaba göre sadece 10 cm. tutuyor, tam bir felaket. Böyle devam
edersek galiba çocuklarımıza hele torunlarımıza pek bir şey
kalacağa benzemiyor, yani kıyamet dediğimiz güne süratle
yaklaştığımızı hissediyorum. Ne derler ‘ Hayırlısı Allahtan’.

Dünyada insanlığın ve yaşamının sonu!
Amatör bir sporcu şayet disiplinli bir şekilde
antrenmanlarına devam ederse, tek adım atlama mesafesini,
yukarıda bahsettiğim toplam bilinen yazılı insanlık tarihine
denk gelen, 6 metrenin üzerine çıkartabilir. Yazılı insanlık
tarihi, sadece bir adım, yani kısacık...
Peki, insanları dünyamız daha ne kadar misafir edecek
veya başka bir deyişle, zeki yaratık varsayılan biz insanlar, bu
dünyada daha ne kadar yaşamaya direnebileceğiz? Cevabı
oldukça zor, ama…
Önce, gelin işe insanın, atası olan hayvanlara oranla çok
daha zayıf olan biyolojik bazı özelliklerinden başlayalım. Söze
başlamadan önce şu özelliğimizi, cebimize mutlaka koymalıyız
diye düşünüyorum; bugünün insanı, ilk yıllarına oranla,
gittikçe örtündüğü ve giyindiği için, vücut kılları çok büyük
oranda azalmıştır. Vücut ısısı ortalama 37 derecedir. Şayet ısı
birkaç derece düşecek olursa, vücut Hipotermi’ye girer ve insan
ölür.
İnsanoğlunun, binlerce yılın kendisine kazandırdığı özel
yetilerle (Tuareg’ler gibi) yaşadığı Afrika’nın cehennem
çöllerinin sıcaklığı 50-60 derecelerde olduğu gibi, tersi -50, -60
derece soğuk olan kutba yakın bölgelere uyum sağlamış
(Eskimo’lar gibi) olanları da vardır. Ama bu çok özel insanların
toplamı, genel toplamın belki binde biri kadar bile etmez.
Demek ki insanların tamamına yakını 0 ile 30 derece arasında
yaşamlarını sürdürmektedirler. Şimdi düşünün, insanın genel
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mutlu yaşam sıcaklığı, 20 ila 30 derece arasındadır. Görüldüğü
gibi bu son derece hassas ve sınırlı bir yaşam aralığıdır.
İçinde bulunduğumuz çağda bile Ozon Tabakasının
incelmesi nedeniyle, dünya ortalama sıcaklığı 1-2 derece artmış
vaziyette. Biliyoruz ki artan bu 1-2 derece için insanlar yaklaşık
40 yıldır, acaba Global Isınmayı nasıl durdururuz diye kafa
patlatıyor, bu da şimdilik nafile görülüyor…
İnsanoğlunun hastalıklara, mikroplara ve virüslere direnci
ise ortada, direnç için ‘Osu…dan nem kapıyoruz’ desek pek
yalan olmaz. 25 derece sıcakta bile kazara iki açık pencere
arasında 5 dakika kalmayalım, hemen hapşırık, ardından nezle,
vs… Böyle narin, dayanıksız, çıt kırıldım varlıklarız işte.
Bugüne kadar zekâmız sayesinde, bazı buluşlarla ve suni
desteklerle varlığımızı sürdürdük. Bundan sonra dünya şartları
gittikçe çetinleşecek, yani insan yaşamı oldukça zora girecek.
Bakın, şimdi sizlere yine Bilim ve Teknik dergisinin 2012
Nisan sayısında bulunan, ‘Olağanüstü Mikroorganizmalar’
başlıklı yazıdan derlediğim ilginç birkaç örnek vereceğim, sıkı
durun; yaşam ortamlarına lütfen dikkat!
Hipertermofil: Deniz dibindeki hidrotermal bacalarda, 106
derece C sıcaklıkta yaşıyor.
Psikofil……..: Deniz buzunda, 0 derecede yaşıyor.
Alkalifil……..: Soda gölleri, yüksek asidik ortamda 10 ph
yaşıyor.
Barofil………: Derin okyanus sedimentleri, yüksek basınç
altında 700 atm. de yaşıyor.
Halofil………: Tuz fabrikaları, yüksek tuz yoğunluğunda
% 25 tuz oranında yaşıyor.
Evet, tabi ki bu organizmalarla insan metabolizması
kesinlikle kıyaslanamaz. Tablodan, insanların ne kadar sınırlı
ve dar bir alanda yaşamak mecburiyetinde olduğu açıkça
görülüyor.
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Burada vurgulamak istediğim esas konu olan insanlığın,
bundan sonraki yaşam geleceği hakkında bilim insanlarınca
öngörülmüş belirli bir zaman dilimi yok. Ama tahminden ne
zarar gelir ki, bana göre, 150- 200 Bin yıl (az mı oldu dersiniz!),
dedim ya adı üzerinde tahmin…
Ama dünya üzerindeki tüm canlı yaşamın bitişini (bilim
dışı) çok uzaklarda, insansız, oldukça sakin geçecek olan, 2-3
Milyar yıl sonrasında tahmin ediyorum.

Bilimsel olarak, dünyanın, ayın ve güneşin sonu.
Yukarıda, dünyamızın başlangıcından, günümüze kadar
geçirdiği, yaklaşık 5 Milyar yıllık serüvenini izledik. Buradaki
yaşam ortamında yer alan, deniz altındaki ve karalardaki
bitkileri, mikrobik canlıları, hayvanları ve nihayet şimdilik son
halka gibi gözüken, sürpriz canlı olan akıllı hayvan, yani insanı
değerlendirdik.
Gördük ki, akıllı hayvan (insan) bu güne kadar süren
toplam 40.000 yıl gibi, dünya yaşamı içerisinde adeta bir damla
görüntüsü veren bu küçük zaman diliminde, üstün zekâsı
sayesinde akıl almaz işler başarmıştır. Hatta insanoğlu, yaptığı
bilimsel araştırmalar sonucunda, bugün geldiğimiz noktada,
uzaya gönderdiği (NASA tarafından) Hubble (Habıl) Uzay
Teleskopu sayesinde, dünyamızın, ayımızın, güneşimizin ve
içinde yer aldığımız Samanyolu Gökadasının (Galaksi)
geleceğini, elde ettiği verilerle öngörmüştür. Yani bir yerde,
adını ister kıyamet koyalım, ister başka bir şey, ama bu çalışma,
bilimsel sonu tarif etmiştir.
Gelecekte ne mi olacak? Hadi, resme hep birlikte bakalım;
Bilim ve Teknik Dergisinin 2012 Haziran sayısındaki ‘Kozmik
Buluşma’ başlıklı yazıda, gelecek şekillenmesi şöyle
öngörülüyor. Astronomlar yaklaşık 5 Milyar yıl sonra
gerçekleşecek kozmik bir buluşma için şimdiden heyecanlı.
Çünkü bu buluşmadaki çiftlerden biri, içinde yaşadığımız
100.000 ışık yılı genişliğindeki Samanyolu Gökadası. Diğeri ise,
bizimkinden daha büyük, yani 120.000 ışık yılı daha geniş olan
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Andromeda Gökadası, neredeyse Samanyolu’nun 3 katı kadar.
Hubble üzerinden, ışık tayfı incelmesi veya kalınlaşması üzerine
yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda; her iki gökadanın
saniyede 120 km. hızla, birbirlerine doğru yaklaştığı ve yaklaşma
belli bir mesafeye geldiğinde, yani tahminen 2 Milyar yıl sonra
Samanyolu’nun kendisinden daha büyük olan Andromeda ile
sarmal şekilde dansa başlayacağı ve sonraki 3 Milyar yıl
içerisinde, kâh uzaklaşıp kâh yaklaşacağı ve nihayet
Andromeda’nın kendisinden ufak olan Samanyolu’nu yutup,
bünyesine katacağı ve birlikte ‘Milkomeda’ ismini alacağı bilim
insanlarınca öngörülmüştür.
Yukarıdaki olaylar meydana gelirken, toplam 5 Milyar gibi
bir sürede güneşimizin gittikçe büyüyeceği, parlaklaşacağı ve
dünyamız ile ayımız için koskoca bir ateş topuna dönüşeceği
düşünülmüştür. Sonunda devleşen güneşimizin, dünyamızı ve
ayımızı içine çekip, eriterek, yutacağı, daha sonraki zamanlarda
da yavaş, yavaş soğuyarak küçüleceği ve en sonunda
Milkomeda içerisinde bir yerlerde, çok küçük, sönmüş cüce bir
yıldız haline dönüşeceği değerlendirilmektedir.
Dedim ya, görüldüğü gibi ürkecek bir şey yok, değil mi !?
Son durak ‘Milkomeda’. Valla ben onların yalancısıyım!

Âdem İle Havva
Bilim insanları, antropologlar, jeologlar, arkeologlar ve
tarihçiler insanlığın tarihini böyle açıklamışlar. Birazda
tebessüm edelim ve fikir jimnastiği yapalım, ne dersiniz? Sizi
bilmem ama doğrusu ben bir şeyi çok merak ediyorum, Kitaplı,
tek tanrılı dinlere göre insanlık Havva anamız ve Âdem
babamız ile başlamış. Ben yukarıdaki tabloya bakıp Âdem ile
Havva’yı nereye yani hangi zaman dilimine koyacağıma bir
türlü karar veremedim. Merak ediyorum, acaba siz bu
yöntemle Âdem ile Havva’yı hangi zaman aralığına uygun
görürsünüz? Kesinlikle şunu burada söylemek isterim, ben de
herkes gibi dini inançlara son derece saygılıyımdır ama aklıma
gelen bu soruyu da burada tabiî ki sizlerle paylaşmam, en
azından kendime karşı dürüst olmam gerektiğindendir. Ama

17

Benim Evrenim

ilk atamız ‘Prokaryot’u saymazsak, kesin olarak tahmin ettiğim
bir şey varsa o da ‘Âdem babamızla Havva anamızın siyahî
olduklarıdır’. Haydi, bakalım yolculuğa devam…

Yolculuk başlıyor
Demiştik ki; 40.000 yıl önce ilk atalarımız Afrika’dan yola
çıkmışlar. İnsanoğlu o zamanlar göçebe olup, aileler ve küçük
topluluklar şeklinde mağaralarda yaşıyorlar, sebze ve
meyvelerini çiğ olarak tüketiyorlarmış. Afrika kıtasında
bulundukları için ısınma ihtiyaçları çok fazla değilmiş ve
avladıkları hayvanların kürklerini de üzerlerine göre uydurup
giyerek ısınıyorlarmış. Ateşi ve onun sıcaklığını galiba o
zamanlar düşen yıldırımlar nedeniyle yanan ağaçlar vasıtasıyla
tanımışlar. Sonrası malum, buldukları basit yöntemlerle ateşi
yakmayı, onunla hem ısınmayı hem de yiyeceklerini,
hayvanlardan farklı olarak pişirip yemeyi keşfetmişler. Bu ateşi
keşfetme olayı insanlık tarihi için devrim niteliğindedir.
Arkasından bazı hayvanların evcilleştirilmesi ve toprağın ekilip
biçilmesi son olarak da tekerleğin keşfi insan zekâsının belirgin
aşamaları olarak değer bulmuştur. M.Ö 4000 yıllarında dünyanın
çeşitli yörelerinde, Nil nehri deltasında Mısır Medeniyeti,
Mezopotamya da Asur, Anadolu da Hitit, Asya da Çin, Moğol,
Hint, Pers, Hun ve Göktürk medeniyetleri, Avrupa da Gotlar,
Vizigotlar diye devam etmiş. Bunlardan sonra insanlık Antik
Yunan Medeniyetiyle çok farklı bir boyutta, demokrasi de,
felsefe ve bilimde, tıpta kendini gösterdi. Ardından Roma
İmparatorluğu, Bizans Medeniyeti ve İslam Medeniyetini
takiben Türklerin Anadolu’ya gelişleri Büyük Selçuklu ve
Osmanlı Medeniyeti oluştu.

Savaşlara merhaba
Özellikle Mısır Medeniyeti ile başlayan 5.000 yıllık bu
insanlık yolculuğunda savaşlar hiç eksik olmadı, atlar koştu,
kılıçlar kesti ve bu vahşetin ana merkezi bu günkü dünyanın en
gelişmiş ülkelerini barındıran Avrupa oldu. Avrupa’da 5.000
yıldan beri hiç silahlar susmadı, tabii Asya, Afrika ve Yeni
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Dünya Amerika Kıtasındaki savaşlar da Avrupa’yı takipte pek
geri kalmadılar diyebiliriz. Bu süreç içerisinde kan ve
gözyaşları arasında birçok medeniyet tarih sayfalarından silindi
gitti. Başlangıçta savaşların ana nedeni Mısır ve Asurlular
arasında olduğu gibi üstünlük çatışmaları olmasına rağmen
sonraları tek tanrılı Musevilik, Hıristiyanlık gibi dinlerin
yayılmasını önlemek için Roma İmparatorluğu büyük kıyımlar
yaptı ve takiben Müslümanlığın doğuşu ve hızla yayılışından
sonrada Hıristiyanlığı temsil eden Papalık koordinatörlüğünde
yüzyıllarca Müslümanlara karşı Haçlı Seferleri düzenlendi.
Bunlar din odaklı savaşlardı. Hıristiyan ve Müslüman dini
önderleri, dinlerini yaymak ve kabul ettirmek uğruna dünyanın
en ücra köşelerine bile gitmekten asla usanmadılar, öncelikle
gönül rızasıyla, olmazsa (Allah için!) silah zoruyla, birazda
deyim yerinde ise zorbalıkla toplumları kendilerine katmayı
başardılar. Zamanla her iki dini zümre önderleri bu sefer yine
dinleri uğruna birbirileriyle savaşmaktan günümüze kadar asla
vazgeçmediler. Buna günümüzde Asya da çatışan Hindu ve
Müslüman toplumlarını da eklemek mümkündür.
Bir de her iki Hıristiyan ve Müslüman toplumlarının kendi
içlerindeki mezhep çatışmalarını da pas geçmemek lazım.
Maalesef bu mezhep çatışmaları, günümüzde özellikle İslam
Âleminde öyle trajik ki, her ikisi de aynı dine mensup olan
Sünni ve Şii taraflarca ‘Allahüekber’ nidalarıyla hala
acımasızca devam etmektedir. Zaman içerisinde savaşların ana
nedenleri din yerine ekonomik çıkarlar olmuştur. Günümüzde
bunun en çarpıcı örneğini, Irak’ta olduğu gibi petrol savaşları
oluşturmaktadır.
İnsanlık âlemi tabiî ki birbirine karşı sadece savaşmadı, her
medeniyet, her farklı toplum kendilerini farklı şekil ve
yöntemlerle geliştirmeye de çalıştı. Sonuçta bugünkü 21nci
yüzyıl dünya tablosu ortaya çıktı. İleride bu tabloyu daha
detaylı bir biçimde masaya yatıracağız.
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İnsanoğlunun inanç dünyası
İnsanın inanç ihtiyacı her dönemde var olmuştur, çünkü
insan, daha önce dediğim gibi iri beyinli, düşünen, duygulanan,
hislenen ve en önemlisi etkilenen farklı bir hayvan türüdür.
Hayvanların (evcilleri hariç çünkü onlar da bir ölçüde
insansılaştırılmışlardır) hemen hemen tamamında yukarıda
saydığım duygusal ve ruhsal özellikler yok gibidir. İnsan var
oluşundan itibaren özellikle kendini zorda hissettiğinde, zayıf
ve çaresiz düştüğünde farklı bir şeylere sarılma ve sığınma
ihtiyacı duymuştur. İşte o zaman yaşadığı toplumda veya
kabile de, buna çare bulacağına ve doğaüstü güçleri olduğuna
inanılan büyücü dediğimiz insanlar ortaya çıkmış, toplumlarını
ruhsal ve fiziksel açıdan iyileştirmeye çalışmışlardır. Bu tür
insanlar içinde bulundukları toplumlar tarafından adeta yarı
tanrı olarak görülmüşlerdir. İlerleyen çağlarda ise büyücülerin
yerini simyacı kâhinler almıştır. Ayrıca o zamanki toplumlar,
yaşamları ve var oluşlarının, mutluluk ve üzüntülerinin, bolluk
ve kıtlığın, savaş ve barışın, sevgi ve nefretin doğa güçlerinden
yani Toprak, Ay, Güneş, Yağmur, Fırtına, Savaş, Barış, Aşk gibi
tanrılardan geldiğine inanmışlar ve bu tanrılara tapınaklar
kurarak oralarda kurbanlar bağışlamak ve dua etmek şeklinde
ibadet etmişlerdir. Bu tür tapınma ve ibadet şekli en son Yunan
ve Roma medeniyetlerine kadar devam etmiştir.
Ama M.Ö. 3000 yıllarında yaşanan Mısır medeniyetinden
önce insanlık dini inanç anlayışını değiştirmeye başlamış,
Asya’da insan görüntülü Buda gibi tanrılara tapınılan
Hinduizm ve Budizm gibi dinlerden başka, Arabistan
Yarımadasında da ilk tek tanrılı ve kitaplı din olan Musevilik
başlamıştır. Hz. Musa Peygamber dinini ve ilahi kitabı Tevrat’ı
kendinden önce ortaya çıkan bazı peygamberlerin felsefelerinin
üzerine inşa etmiş, arkasından bu dinin takibi olarak Hz. Davut
Peygambere Zebur indirilmiş, bundan sonra Hz. İsa
Peygamber ortaya çıkmış tanrı kitabı İncil ile yeni din
Hıristiyan lığı havarileri vasıtasıyla yaymaya başlamış ve en
son olarak M.S. 610 yılında Hz. Muhammed Peygamber,
tanrının kendisine vahiy yoluyla gönderdiği kitap olan
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Kuran
vasıtasıyla
Müslümanlığı
dünyaya
yaymaya
başlamıştır. Kuranda, bu kitabın son kitap ve Hz.
Muhammet’inde son peygamber olacağı Allah kelamı olarak
belirtilmiş ve günümüze kadar da dünya yüzüne peygamberlik
iddiasıyla başka kimse gelmemiştir. Bu saydığım 4 din de
bugüne kadar süregelen tek tanrılı ve kitaplı dinlerdir. Hepsi de
tek tek incelendiğinde birçok konuların, cennet, cehennem,
Âdem, Havva vs. gibi benzer olduğu görülür. Hepsinin
temelinde kutsal sayılan Yüce Yaratana (tanrıya) ve o dini
ortaya koyan peygambere ve yazılı tanrı emirlerinin yer aldığı
kutsal kitaba inanmak kesin şarttır. Dinlerin ortak hedefi de
insanları kinden, nefretten, her türlü kötülüklerden uzak
tutmak, iyiliklere ve yardımlaşmaya yöneltmek ve yüce
yaratana ibadeti sağlamaktır. Bunların nasıl ve ne şekilde icra
edileceği, ibadet kuralları, tanrı emri olan ve aynı zaman da
kanun yerine geçen kutsal kitaplarda detaylı olarak
açıklanmıştır. Hz. Davut’un Zebur’u hariç diğer her üç din de
(Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık) dünya üzerinde
kendilerine çok büyük kitleler ve cemaatler oluşturmuşlardır.

Musevilik
21nci yüzyıl görüntüsü itibariyle; Musevilik dinine
mensup Yahudiler çekirdek bir toplum olarak İsrail Devletinde,
diğerleri ise çok dağınık küçük cemaatler halinde dünyanın
hemen her ülkesinde yaşamaktadırlar. Dini bağları aralarında
çok kuvvetlidir. Mesela ABD de yaşayan bir Yahudi, kendini
İsrail’e bağlı ABD’li Yahudi olarak, Türkiye’de yaşayan bir
Yahudi vatandaşımız da kendini aynı şekilde, ruhen İsrail’e
bağlı ama Türkiyeli bir Yahudi olarak tarif eder. Yahudiler
izlenimlerime göre, birbirine son derece bağlı, çalışkan,
ekonomik düzeyi oldukça yüksek, eğitimli, kendi adet ve
görenekleriyle yaşayan ama diğer toplumlarla biraz mesafeli
insanlardır.
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Hıristiyanlık
Hıristiyanlar bu gün itibariyle dünya da en kalabalık dini
toplumdur. Katolik, Ortodoks ve Protestan adı altında 3 ana
mezhebe bölünmüşlerdir. Bunlardan Katoliklerin ruhani lideri
Papa’dır ve Roma yakınında ayrı bir devlet statüsündeki
Vatikan’da bulunmaktadır. Eşim Makbule ile birlikte fuar (iş)
amacıyla İtalya Verona’ya oradan da Floransa ve Roma’ ya bir
gezi yapmış, bu vesile ile Vatikan’a gitmiştik. Bir tesadüf eseri o
zaman sağ olan Papa IInci Paul’ü pencerede, meydanda
toplanan halka vaaz verirken görmüştük, ilginç bir anı olmuştu.
Ortodoks’ların ruhani merkezi ise, Osmanlı Padişahı Fatih
Sultan Mehmet’in 1453 yılında Bizanslılardan aldığı eski adı
Konstantinopolis olan İstanbul’dur. Martin Luter’in kurduğu
Protestan mezhebi ise daha çok orta ve kuzey Avrupa’da
yaygındır, onlarında bağlı oldukları Reformist Kilise vardır.
Hıristiyanlık dini özellikle Orta Çağ’da en karanlık dönemini
yaşamış, Papa liderliğindeki birçok Katolik kilise önderleri
Engizisyon Mahkemeleri kurarak kendilerine direnen
Hıristiyan tebaa ya karşı akıl almaz işkence ve eziyetlerde
bulunmuşlar, birçok insan yakılarak can vermiş, güya cennetten
yer satıyorlarmış gibi halkı kandırarak para karşılığı
Endülijans diye sahte tapular satmışlardır. Fakat Fatih Sultan
Mehmed’in İstanbul’u fethi olan 1453 yılı yeni bir çağın
başlamasına, o da Avrupa’da dinde, bilimde ve sanatta reform
anlamına gelen Rönesans’ın ve insani değerler bütünü olan
Hümanizm’in doğmasına neden olmuştur. Bu olaydan sonra
Hıristiyan toplumu büyük ölçüde kendini düzeltmeye,
toparlamaya başlamış, din işleriyle dünya işlerini birbirinden
ayırarak, ilimde, bilimde, sanayide, hukukta, tıpta, teknolojide
ve demokraside çok başarılı yerlere gelmiştir. Bir atasözümüz
vardır ‘Eğri oturup doğru konuşmak’ gerekirse maalesef bir
Müslüman olarak ve sıkılarak söylemek zorunda olduğum şey
ise Hıristiyan Medeniyeti şu anda dünya ya liderlik yapmakta,
ilimde, bilimde ve daha birçok şeyde başı çekmektedir. Bu
durum da bir Müslüman olarak benim bir yerde (Japon’lar
Hıristiyan değil ama o millette çok başarılıdır, değil mi?)
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içimi acıtmaktadır. Kendime sorum ise ‘Bu güzel ve anlamlı
İslam dinine mensup biz Müslümanlar acaba neden önlerde
değiliz?’. Gelin şimdi şapkalarımızı önümüze koyup, hepimiz
tek tek düşünerek kendimize mantıklı ve kabul edilebilir
cevaplar bulmaya çalışalım…

Müslümanlık
Hz. Muhammet’in vahiy yoluyla 610 tarihinde başlattığı
Kuran yürüyüşü, yavaş yavaş çevresindeki dost ve akrabaları
ve daha sonra genişleyerek Medine ve Mekke halkları
tarafından kabul gördü. Bu arada karşılıklı kabileler arasında
irili ufaklı birçok çatışmalar yaşandı ve Kuran-ı Kerim 22 yılda
Hz. Muhammet’in ölümüyle tamamlanmış oldu ve daha sonra
ezberleyen çok yakınları tarafından yazıya döküldü. O yıllarda
İslamiyet inancı beklenilenin çok üstünde ilgi görerek
yayılmasına devam etti, adeta bir devlet statüsüne kavuşarak
fetihlerle genişledi, 661 yılında Maviye tarafından kurulan
Emevi Devleti ile İslamiyetin genişleme ve yayılımı adeta zirve
yaptı ve yayılım Orta Doğu, Afrika’nın büyük bir bölümü ve
İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devletine kadar uzandı.
Emeviler zamanında matematik, astronomi, tıpta ve diğer
bilimsel dallarda dünyaya örnek teşkil edecek bazı gelişmeler
yaşandı. Fakat daha sonraki yıllarda Emeviler’in yerini alan
Abbasi’ler zamanında elde edilen bu somut başarılar yavaş
yavaş kaybolmaya yüz tuttu. İslamiyet İran ve Kafkaslar
üzerinden fetihler yoluyla Asya ve Endonezya’ya yayılımına
devam etti ve biz Türklerde başta Karahanlılar ve Gazneliler
olmak üzere 950 yıllarında Şaman’lığı terk ederek İslamiyeti
kabul etmiş olduk. Türkler daha sonra Büyük Selçuklu Devleti,
Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında
Y.Sultan Selim Han Mısır Memluk devletini yenip
Mekke’deki Halifeliği üzerine alarak İslam’ın önderi oldu.
Osmanlılar İslamiyeti, fethettikleri Avrupa topraklarının bir
bölümüne de yaydılar ama duraklama, gerileme ve çöküş
dönemlerinde padişahların basiretsizliği, Sadrazamların
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kontrolü kaybetmeleri, Şeyhülislam gibi dini yönlendiren din
adamlarının kişisel çıkarları uğruna gerici ve tutucu
davranışları, devlet idaresinde ve toplumda yozlaşma ve
eğitimsizlik, bilim ve teknoloji açılarından çağa ayak
uyduramama Osmanlı Devletinin ne acıdır ki sonunu getirdi.
Şu anda Osmanlı’nın devamı ve çok büyük bir bölümü
Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti, İslamiyeti dünyada
temsil eden İran gibi önemli ülkelerden birisi haline gelmiştir.
İleride Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti
hakkında daha geniş bilgi ve görüşlerimden bahsederken din
anlayışları konusuna tekrar değineceğim. Sonuç olarak
günümüzde Müslümanlar dünya nüfusunun kabaca % 25 ini
oluşturmaktadır. İslamiyet ağırlıklı olarak Sünni ve Şii
mezheplerine paylaşılmış olup, her iki mezhep arasındaki
ayrışma ve sorunlar günümüzde başta Irak’ta ve Suriye’de çok
net olarak görüldüğü gibi aralarındaki çatışmalar günden güne
derinleşmektedir. Bu tür örnekler küçük boyutlarla da olsa
daha önce ülkemizde, Malatya, Kahramanmaraş ve Sivas’ta
yaşanmış ve sorun şimdilik halledilmiş gibi görülmektedir.
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BİZ TÜRKLER
Aslında bu bölüm oldukça geniş olup, konularına göre
bölümler halinde değerlendirilmesi gerekir ama ben çok titiz ve
düzgün bir sıra izlemek istemiyorum. Karışık olsun, belki biraz
ilginç ve sıra dışı gibi olur. Böyle bir konunun benim gibi bir
Türk tarafından ele alınması belki ilk bakışta yanlı görülebilir
ama bende herkese burada şu sözü vermek ve inandırmak
isterim; benim burada, bazı tarih kitaplarında olduğu gibi
soyumu göklere çıkarmak, pohpohlamak, sizleri de
heyecanlandırmak ve tabiri caizse ‘Vatan Millet Sakarya’
nidalarıyla gaza getirmek gibi bir niyetim asla olamaz. Bırakın
öyle olmasını, siz bu satırları okuduğunuzda benzeri bir
duyguya kapılsanız dahi, bana gülersiniz. Buda bana
yakışmayan bir davranış olur.
En eski atalarımız M.Ö. 3000 yıllarında Asya kıtasının orta
kesimindeki bozkırlarda göçebe kavimler halinde, tarih
sahnesinde yerlerini almaya başlamışlar. Şimdi gelin arkamıza
yaslanıp kendimizi o çağa götürdüğümüzü hayal edelim ve
küçük bir skeç üretelim;
Ben Hun kavminden Alp Er Tunga Çiftçiyim bir eşim ve
iki yavrum var. Biz aile olarak arada bir tartışsak da mutlu
sayılırız diyebilirim. Buralar yılın büyük bir bölümü soğuk ve
karla kaplı olur, geçen sene kendime ve eşime ayı derisi, çok
güzel bir kürk aldım, tabii çadırda eşimin kendisine ve bana
yaptığı giysilerin artan parçalarından da hem şapkalarımızı
hem de çocukların giysilerini hallettik. Tarlamızı ağaç
sabanımızla 4 ay önce sürmüş ve tohumlarımızı da serpmiştik.
Havalar beklediğimiz gibi yağışlı gitmiyor. Acaba yine geçmiş
yıllar gibi kuraklık yüzünden iyi verim alamayacak mıyız diye
sıkıntı içindeyim. Ama Şaman Gökyüzü iyilik tanrımıza tekrar
gidip eşimle birlikte adaklarımızı sunacağız, o bize her zaman
yardımcı olmuştur. Oraya giderken eşim elbisesine renkli
şeritler bağlıyor, aralarına da küçük yapma bebekler asıyor,
Şamanımız bundan çok mutlu oluyor.
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Çadırımızı kıldan yaparız, tahtadan da yeterli kap
kaçağımız var şükürler olsun. Biz asla oksuz, yaysız, kılıçsız ve
atsız yaşayamayız. At bizim her şeyimizdir. Bineriz, sütünü
(kımız) içer, zamanı geldiğinde de keser etini yeriz. Bizler için
atlarımız çok önemlidir, onsuz yaşamı düşünmemiz mümkün
değil, ayrıca köpeklerimiz ve kümes hayvanlarımız da var.
Bizim yazımız çizimiz yoktur, bütün bilgi ve tecrübelerimizi
evlatlarımıza bizzat göstererek ve yaptırarak öğretiriz.
Komşuluk ilişkilerimiz oldukça iyidir, az ve öz konuşmaya
dikkat ederiz. Birbirimizin arkasından konuşmak olmaz, sorun
varsa direk suratına söyleriz. Sonunda orta yolu buluruz,
bulamazsak bize ulularımız yardım eder gerekirse, onların sözü
öz sözdür…’
Dostlar şimdi aklıma şu geliyor; şayet o zamanlar oralarda
yaşasaydık acaba bu günlere göre daha mutlu bir yaşantımız
olur muydu, ne dersiniz?
Hunların Batı Asya kısmında bulunan Saka Türkleri M.Ö.
VII nci yüzyılda Hazar denizinin ve Karadeniz’in kuzey
taraflarına hâkim olurlar ama kısa zaman sonra İran hükümdarı
tarafından ortadan kaldırılırlar. Esas Türk tarihinin Orta
Asya’daki aydınlık çağı M.Ö. 220 yılında Asya Hun
hükümdarı Teoman ile başlar ve oğlu Mete ile devam eder.
Mete tarihçilerin değimiyle Oğuz destanındaki Oğuz Handır.
Hun Türklerinin bir kolu doğuya Çin’in kuzeyine, bir kolu
Avarlar batıya şimdiki Rusya topraklarına oradan da Avrupa
ya, diğer bir kolu da güneye yönelmişlerdir. Tarihte ilk Türk
adıyla ortaya çıkan devlet, M.S.550 yılında orta Asya’da Orhon
ırmağının kenarında Bumin Kaan tarafından yönetilen
Göktürk devletiydi. Türklere ait ilk yazılı belgeler bilindiği gibi
Göktürkler zamanında dikilmiş Orhun Yazıtlarıdır. Bundan
sonra Büyük Selçuklu Devleti’ne gelene kadar 400 yıllık bir
sürede irili ufaklı birçok Türk devleti kurulmuş ve birbirileri ile
yaptıkları savaşlar neticesinde tarih sahnesinden silinmiştir.
Şimdi yukarıdakileri takiben günümüze yani Türkiye
Cumhuriyeti’ne kadar uzanan yolu gelin birlikte izleyelim.
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Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletleri
Türkler, daha önce dediğim gibi M.S.950 yılında
Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular zamanında dinleri
Şamanizm’i terk edip toplu olarak İslamiyeti kabul ettiler.
Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Aslan 1071 yılında Bizans
hükümdarı Romen Diyojen ile Anadolu topraklarında,
Malazgirt ovasında karşılaştı. Yapılan bu savaşta Bizanslılar
tarafında bulunan ve Türk ırkından olan Peçenek ve Oğuzlar
topluca Alp Aslan tarafına geçerek savaşın kazanılmasında
büyük rol oynadılar ve bu savaşla birlikte Anadolu’nun kapıları
Türklere açılmış oldu. Büyük Selçuklu Devleti, toprakları çok
geniş bir bölgeye, Kafkaslar, İran, Irak, Suriye ve Anadolu’ya
yayılmış ve buralarda kontrolü zor olan ayrı devletler halinde
bulunuyordu. İdaresi zor olan bu durum yüzünden kısa süre
içerisinde dağıldı. İran, Irak ve Suriye Selçuklularının yanında
Anadolu’da Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. Bu devlet
çeşitli beyliklerden ve boylardan oluşuyor, aralarında sürekli
anlaşmazlıklar çıkıyor ve maalesef birbirlerini çok
zayıflatıyorlardı. İslami yapı Anadolu Selçuklu devletinde
önemli bir özellik olup dil olarak ta Farsça önemli bir yer
tutmaktaydı. Anadolu’nun başta Konya olmak üzere hemen
hemen birçok büyük şehrinde Selçuklu tarzı Camiler,
Külliyeler, Medreseler, İmarethaneler, Şadırvanlar, Çeşmeler ve
Sağlık birimleri inşa edildi ve ulaşım kolaylıkları için
Kervansaraylar, Köprüler kuruldu. Günümüzde bile Anadolu
Selçuklularının bu eserleri birer tarih hazinesi sayılmaktadır.
Özelikle hükümdar 2nci Kılıçaslan bilgili ve açık fikirli olup
zamanında birçok ilim adamına ve edebiyatçıya sahip çıkmış,
Mevlana, Hacı Bektaşi Veli ve Nasrettin Hoca gibi çok değerli
toplum önderleri bu devirde yetişmiş, etkileri sadece ülkemizde
değil tüm dünya da kabul görmüş ve günümüze kadar
süregelmiştir. Bu devletin önemli başka bir özelliği de
kadınlarına verdikleri değerdir. Selçuklu kadınları erkekleri ile
birlikte devlet idaresinde görev almış ve görevlerini başarıyla
yerine getirmişlerdir. Kadınlara verilen bu değer maalesef
ileride bahsedeceğim Osmanlı İmparatorluğunda gittikçe
önemini kaybetmiş, kadınlar oldukça arka plana itilmişlerdir.
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Anadolu Selçuklularını en fazla yıpratan ve dağıtan doğudan
gelen acımasız Moğol istilası olmuş, Moğollar ele geçirdikleri
şehirleri acımasızca yerle bir etmiş, kadın, erkek, çoluk, çocuk
demeden katliam yapmışlar, bunun neticesinde Anadolu
Selçuklu devleti tamamen Moğolların hâkimiyetine geçmiş ve
birçok beyliğe bölünmüştür. İşte bunlardan en önemlisi
Osmanlı İmparatorluğunun çekirdeğini oluşturan İznik Söğüt
taraflarına yerleşen, Kayı Boyundan gelen Osman beyin babası
Ertuğrul Gazi tarafından kurulan Kayı Aşiretidir. Araya şunu
mutlulukla eklemek istiyorum; 1000-1600 yılları arasında Asya
da bulunan Özbekistan ve Türkistan gibi ülkelerin Aşkabat,
Taşkent, Buhara ve Semerkant gibi şehirlerde astronomi,
matematik, cebir, geometri, mimarlık, edebiyat vs. dallarında
birçok değerli Türk bilim insanı yetişmiştir. Yeri gelmişken
söyleyeyim, 950 yıllarında Orta Asya’da bulunan Buhara
kentinde, kendini Yunan ve Roma bilimleri ile yetiştiren ve
dünyada Hipokrat’tan sonra en önemli hekimlerden biri olarak
kabul edilen, günümüzde mozaik resmiyle Viyana’da bulunan
bir tıp fakültesinin giriş kapısını süsleyen büyük Türk Hekimi
İbni Sina’yı mutluluk ve gururla anmak isterim.

Osmanlı Beyliği
1299 yılında başlayan ve 700 yılı kapsayan Osmanlı
İmparatorluğu dönemi, Türk ve dünya tarihine artılarıyla ve
eksileriyle gerçekten unutulmaz bir damga vurmuştur. Bu
büyük medeniyet, XIIIcü yüzyılın ikinci yarısında şimdiki
Bilecik ilinin Söğüt ve Domaniç yörelerine yerleşen, küçücük
400 çadırlık bir göçebe gurubu olan Kayı Boyu ve onun reisi
Ertuğrul Bey ile başlar. Bey halkına karşı dirayetli, dürüst, adil
olan ve yakın komşusu olan Bizans’tan ayrı fakat benzer halk
yapısına sahip İznik İmparatorluğunun bozuk düzen,
kargaşalar ve entrikalarla dolu problemli yapısını çok iyi tahlil
eden ileri görüşlü bir liderdi. Onun en büyük şansı, çevresinde
akıl danışabileceği, görüşlerinden ve filozofluğundan istifade
edebileceği, Şeyh Edebalı gibi bir bilgenin bulunmasıydı.
Bunların yanına İslamiyet’in kendilerine kattığı iman gücü ve
savaş yeteneklerini de eklersek, başarılar elde etmek ve buna
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paralel olarak genişlemek pek zor olmazdı. Öyle de oldu,
Ertuğrul bey bu Osmanlı rüyasının temeline koyduğu sağlam
harçtan sonra 93 yaşında 1288 yılında ölünce yerine, beyliği
yöneten yaşlı ulular, oğlu Osman Beyi uygun gördüler. Daha
sonra Osman Bey Şeyh Edebalı’nın kızı Bala Hatun ile evlendi
ve 1299 yılında kendi adını taşıyan Osmanlı Beyliğini kurdu.
Küçük çaplı savaşlarla topraklarını genişletti ve 1325 yılında
oğlu Orhan Bey’in Bursa kuşatması sırasında, daha sonra
Osmanlı’nın ilk baş şehri olacak Bursa şehrinin Bizanslılardan
alınmasını ne yazık ki göremeden hayata gözlerini yumdu.

Görüşlerim
Ben bundan sonra tarihi olayları peş peşe sıralayarak
okuyanı sıkıntıya sokmak, bir tarih kitabı gibi yazıp, çizmek
istemiyor, Osmanlı’ya ve Avrupa’ya o zamanki dünyanın Orta
Çağı’nda olabildiğince tarafsız olmaya çalışan gözümle bakmak
istiyorum. Görüş ve yorumlarımda okur ile bazı konularda
farklı düşüncelere sahip olabilirim, bu da doğaldır, düşünce
yelpazesine ve zihin sohbetine renk katar. Zaten bu yazıyı
yazmaya başlarken bir nebze değindiğim gibi, benim amacım
evren’imi veya düşünce dünyamı, yemek sofrasına çeşitli
yemekler koyar gibi, huzurunuza sunmaktır. Değerli okurlar,
arzu ettiğiniz yemeği inceleyecek, koklayacak ve tadına
baktıktan sonra seçimine siz karar vereceksiniz. Ben
beğenilmeyip reddedilen yemeğe inanın sitem etmem ve
gücenmem. Benim için kazanım, az olsun, çok olsun sevilerek
yenilenlerdir…
Evet, biraz lafladık, ne diyorduk? Osmanlı beyliği sonra
Osmanlı Devleti ve nihayet Fatih Sultan Mehmet döneminin
büyümüş, genişlemiş Osmanlı İmparatorluğu. Biz şimdi 1299
ile 1453 İstanbul’un fethi yılları arasını yani kabaca 150 yıllık bir
dönemi inceleyeceğiz. Ama önce o dönemin öncesi yani Roma
ve Bizans imparatorluk dönemlerine bir göz atalım.
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Roma ve Bizans İmparatorluğu.
Bu dönemin Anadolu ve Rumeli’de görülen en büyük
resmi; bir tarafta M.Ö. 200 yıllarında kurulan Büyük Roma
İmparatorluğunun gelişip bir dünya devi haline gelmesi
sonrasında olan olaylardı. Bununla beraber, İmparator
Theodosius’un M.S. 395 yılındaki ölümünden ve toprakların
iki oğlu arasında pay edilmesinden sonra ortaya çıkan Batı
Roma ve konumuz olan Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu
ile diğer taraftaki Anadolu’ya Asya’dan gelip yerleşen Türk
Beylikleri ve bunlar içinden sivrilen Osmanlı Beyliğidir.
Doğu Roma yani Bizans imparatorluğu yaklaşık 1000 yıllık
ömrü süresince kendine, İmparator Konstantin’in ismini
verdiği Konstantinopolis (İstanbul) şehrini İmparatorluk
merkezi olarak kullandı. Biz burada Bizans’ın son 150 yılını
yani yıkılış dönemini göreceğiz. Bu dönemde Bizans
İmparatorluğu, komşusu Türk’lerin haricinde, kendilerinden
adeta kopmuş ve sorunlar oluşturan İznik Rum İmparatorluğu
ve Karadeniz sahillerini tutan Pontus Rum İmparatorluğu ile
de boğuşuyordu. Bizans İmparatorluğu Hıristiyanlığın
Ortodoks Mezhebine mensup, karada ve özellikle denizlerde
dünya ticaretine çok hâkim, her türlü yeniliğe ve gelişime açık,
bilime ve sanata önem veren bir kafa yapısına sahipti.
Zengin, çalışmayı da, eğlenmeyi de çok seven bir
toplumdu. Avrupa, Afrika ve Asya’da bulunan geniş
topraklarındaki ticaret, ziraat, yeraltı zenginliklerinden,
savaşlardan elde edilen ganimetlerden ve uygulanan
vergilerden elde edilen gelirlerin büyük bir bölümü,
İmparatorluk hanedanının ve Konstantinopolis şehir halkının
mutluluk ve refahı için harcanıyordu. Şehir o zamanlar
denizden ve karadan gelebilecek tehlikelere karşı, etrafı 2, 3
dalga kalın surlarla ayrıca su hendeği ile çevrili ve boğazdan
Haliç bölümüne gemilerin geçişini önleyecek bir zincir sistemi
ile de emniyet altındaydı. Zamanına göre neredeyse dünyanın
en iyi korunan çağdaş şehirlerinden biriydi. Konstantinopolis,
Müslümanlığın yayılma dönemindeki Abbasiler zamanından
beri daima kısmi saldırılara uğramış, Fatih Sultan Mehmet
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zamanına kadar süregelen tüm Osmanlı padişahlarının adeta
rüyalarını süslemiş, yapılan sayısız saldırılara rağmen her
seferinde kendisini korumasını bilmiştir.
Fatih’ten önce sadece Avrupalı Katolik Latin güçler
tarafından M.S.1205 yılında, adeta kırılıp, dökülüp, yağma
edilerek ele geçirilmiş ve harap edilmiştir. Bizans
İmparatorluğu bu tarihten sonra gittikçe kan kaybetmeye
başladı. Hazır para azalıyor ama zevk sefa azalmıyor, bunların
yanında gittikçe güçlenen komşuları Osmanlılar etraflarında
bulunan çemberi günden güne daraltıyor, adeta Bizans’ı kendi
içine hapsediyordu. Bu korkulu rüya nihayet 1453 yılında
gerçeğe dönüştü…

Osmanlı devleti.
Osmanlı Devleti ise bu 150 yıllık süreçte her fırsatta başta
İznik İmparatorluğu olmak üzere anlaşamadığı ve devamlı
sorunlar yaşadığı Bizans güçleriyle karşı karşıya gelmişti.
Sonuçta
Osmanlılar,
elde
ettiği
savaş başarılarıyla
Bizanslılardan devamlı toprak ve ganimet elde ederek, Padişah
I. MURAT (Hüdavendigar) zamanında Trakya’ya geçmişti.
Sonraları 1nci Kosova savaşı(1389) galibiyetiyle tüm Balkanları
ve Edirne’yi ele geçirmiş ve Bizanslıları adeta Konstantinopolis
ve civarına hapsetmişti.
Osmanlı’lar Balkanların dışında, Anadolu’da bulunan Türk
beylikleriyle de yaptıkları çatışmalar sonucunda sınırlarını
doğuya, güneye ve batıya doğru genişlettiler. Orhan Bey ve
I.Murat zamanında, Osmanlı halkı İslamiyet’e ve padişahına
son derece bağlı, eğitimi düşük düzeyde, itaatkâr ve genellikle
çiftçilik, küçük zanaatkârlık ve eski usul babadan oğula
yöntemle tarımla uğraşan dini bütün bir toplumdu. Padişahının
disiplinli, inanmış sadrazamları, vezirleri ve paşaları emrinde
ve İslam’ın sancağı ve kılıcı altında tüm iman gücü ile savaşan
Osmanlı Ordusu, o zamanlar savaşan tarafların silah teknolojisi
eski, yeterince gelişmemiş ve hemen hemen büyük bir oranda
denk olduğundan, mevcut artı değerleriyle, düşmanlarına karşı
galip gelmekte çok zorlanmıyordu. Sonra, özellikle olanakları
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fazla ve refah düzeyi Anadolu’ya göre daha yüksek olan
Trakya ve Balkanlarda kazanılan savaşlar sonucunda elde
edilen toprak ve ganimetten, savaşan askere yani halka
dağıtılan pay fena sayılmazdı.
I. Murat zamanında Anadolu insanının bir bölümü
kazanılan savaşlardan sonra, bugünkü Makedonya, Sırbistan,
Bulgaristan ve Yunanistan’ın kuzey bölgelerine yerleştirildi.
Oradan da, problem yarattığı düşünülen bazı aileler, başta
Karasi (Balıkesir) yöresi olmak üzere Anadolu’nun çeşitli
yörelerine serpiştirildi. Ayrıca devşirme dediğimiz Hıristiyan
çocukları ailelerinden alınıp önce Edirne’ye daha sonrada Fatih
devrinde İstanbul’a getirilerek İslam adet ve göreneklerine
uygun olarak yetiştirilip, ya devlet yönetimine hazırlanır veya o
zaman kurulan Yeniçeri Ocağına kaydedilirdi.
Bu şekilde ailelerinden, bir daha asla geri gönderilmemek
suretiyle sökülüp alınan bu küçük yavruların, geride kalan
aileleri üzerinde bıraktığı üzüntü ve travmayı düşünmek bile
istemiyorum. Bu uygulama bana göre vicdan sızlatıcı bir
yöntemdi. Ayrıca Avrupa’nın Hıristiyan Haçlı Ordularının bir
takım bahanelerin ardına sığınarak defalarca İslam ülkeleri
topraklarına saldırarak birçok cana kıymaları ile Osmanlı
Orduları ve Akıncılarının, oralarda ne Türk ırkından birileri ve
nede Müslüman bulunmadığı halde, Balkanlara ve Avrupa’ya
saldırıp Viyana kapılarına kadar dayanmalarının ne derece
haklı nedenlere dayandığını sizlerin takdirine bırakıyorum. Her
iki tarafında yaptığı,‘savunma düşüncesine uygun olmayan’
acımasız savaşları yanlış buluyor ve kınıyorum. Bilirsiniz
ki;Yüce tanrı (Allah) Müslümanlara gönderdiği kitap (Kur’an)
yoluyla Hz. Muhammet’e demiş ki ‘ Ey resulüm savunma
amacı taşımayan her türlü savaş günahtır’.

Bosna hikâyesi
Burada padişah Inci Murat’tan bahsederken sizlere, bana
çok ilginç gelen tarihi bir olaydan yani Hıristiyan olan Bosna
halkının nasıl toptan Müslüman olduklarından bahsetmek
istiyorum. Bu konudaki bilgiyi ve tüm tarihi bilgileri, zevkle
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okuduğum Ord. Prof. Hakkı Uzunçarşılı ve Ord. Prof. Enver
Ziya
Karal’ın
yazdıkları
Büyük
Osmanlı
Tarihi
Ansiklopedisinden ve son günlerin ünlü yazarı Sn.Ayşe
Kulin’in ‘SEVDALİNKA’ isimli nefis romanından esinlenerek
derledim.
Olay yukarıda bahsedilen Kosova savaşından sonra gelişir.
Savaş öncesinde, Bosna’lılar, yüzyıllardır dağlık ve ormanlık
olan güzel yurtlarında, kendi hallerinde, seçtikleri dinleri
Hıristiyanlığa bağlı olarak ve kiliselerinde ibadet ederek huzur
içinde yaşıyorlarmış. Yalnız bağlı oldukları Katolik
Hıristiyanlardan bir konuda, tıpkı Müslümanlar gibi farklı
düşünüyorlar, Hz. İsa’nın Allahın oğlu olmadığına, onunda
bizler gibi normal bir insan olduğuna inanıyorlarmış. Bu farklı
inanışları başlarına inanılmaz dertler açmış, ne Batı komşuları
Katoliklere ve nede Doğu komşuları Ortodokslara bir türlü
yaranamamışlar. Bosna’yı hâkimiyetleri altına alan Müslüman
Osmanlılar, tıpkı o bölgedeki çeşitli mezheplere mensup
Hıristiyanlara gösterdikleri hoşgörüyü Bosnalı Boşnaklara da
göstermişler ve onlara ‘ gelin sizi bu Katolik zulmünden
kurtarmak için, göstermelik olarak Müslüman kaydedelim,
siz yine kendi inandığınız ibadeti yapın, şayet İslamiyet’i
beğenip arzusuyla Müslüman olmak isteyen olursa kararı
kendisi verir’ demişler. Bu uygulamadan seneler sonra Fatih
Sultan Mehmed devrinde İslamiyet’i değerlendirip, inceleyen
Boşnak’lar, özü hoşgörü ve yardımlaşmaya dayanan
Müslümanlığı inanç sistemleri olarak kabul etmişler.
Boşnak’lar Avrupa’da Hıristiyan olup ta sonradan
İslamiyet’i seçen ilk millettir. Bunlardan başka birde yine Fatih
döneminde Osmanlının hâkimiyetine geçen Avrupalı
Arnavutların büyük bir bölümü de İslamiyet’i kendi arzularıyla
seçmişlerdir.
Bu hikâyeyi anlatmaya çalışırken, Boşnak örneğiyle şunu
vurgulamak istedim. Esasta daha önce söylediğim gibi, insanın
inanç dünyasına hitap eden tüm dinler kutsaldır. Ama önemli
olan dini özüne uygun, toplumlara sunmaktır. Katolik’lerin
Boşnak’lara yaptığı baskı ve zulümlerden yukarıda bahsettim.
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Bu olayların ışığı altında Müslüman Osmanlıların Boşnak’lara
insani ve dini açıdan ne kadar olumlu yaklaştıklarını ve
Boşnak’ların topluca İslamiyet’i beyinleri ve kalpleriyle nasıl
kabul ettiklerini gördük. Ben 21.nci yüzyıla girdiğimiz bu
yıllarda Boşnak’ların İslamiyet’i çağdaş yüzüyle dünyada en iyi
uygulayan ve yaşayan toplumlar arasında olduğunu
düşünüyorum. Siz ne dersiniz?

Yıldırım Bayezit ve Timur
Inci Murat’ın Kosova zaferinden sonra 1389 yılında esir
bir Sırp asilzadesi tarafından hançerlenerek öldürülmesiyle
yerine oğlu I. Bayezid (Yıldırım) geçti. O da Balkanlar’daki
diğer Bizans topraklarını ele geçirdi ve Konstantinopolis’e
saldırdı ama başarılı olamadı. O sıralar Doğudan Anadolu’ya
tekrar Moğol saldırıları başladı ve nihayet 1402 yılında Moğol
Hakanı Timur ile Yıldırım Bayezid Ankara dolaylarında
savaştılar, sonuçta Osmanlı ordusu yenildi, Y.Bayezid esir
düştü ve intihar etti. Moğollar kısa bir süre sonra yine
arkalarında harap edilmiş birçok şehir bırakarak daha önce
yaptıkları gibi, ganimetleri yüklenip çekip gittiler.
Osmanlılar da bu malubiyet ile 50 yıl kadar geriye gittiler
ve Anadolu beyliklerinden elde ettikleri toprakları eski
sahiplerine geri vermek zorunda kaldılar. Tabii bu durumda
yine kaybeden her zaman ki gibi çilekeş Anadolu insanı oldu.
Y.Bayezid’ten sonra oğlu 1. Mehmed (Çelebi) kardeşleri
ile arasındaki mücadeleyi kazanarak padişah oldu, ardından
oğlu
II.
Murad
Balkanlar’daki
ve
Anadolu’daki
mücadelelerini kapsayan uzun süreli padişahlık döneminden
sonra yerini II. Mehmed’e (Fatih Sultan Mehmed) bıraktı.

Osmanlı İmparatorluğu
Fatih Sultan Mehmet ile başlayan dönem Osmanlının
Devlet yapısından, çok genişleyerek İmparatorluk yapısına
döndüğü dönemdir. Şimdi bu muhteşem ve bir o kadarda
acılarla dolu döneme bir göz atalım.
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Fatih Sultan Mehmed (II nci Mehmed)
Evet, Osmanlı İmparatorluğuna imzasını atan,1451 yılında
genç bir delikanlı iken tahta 3 defa geçen, iyi eğitim görmüş,
bilgili, disiplinli ve ileri görüşlü padişah IInci Mehmed 1481
yılına kadar 30 yıl hükümdarlık yaptı ve tüm çalışmalarını,
Osmanlı için daima bir çıbanbaşı olarak gördüğü Bizans’ın
dünyaca ünlü başkenti Konstantinopolis’i fethetme üzerine
yoğunlaştırdı. Savaşa, zamanındaki üstün teknolojiye uygun
olarak hazırlandı, surların yıkılabilmesi için Avrupalı (Macar
Urban) bir uzmana Edirne’de çok büyük toplar döktürttü.
Şehre, başlarında dirayetli komutanları olan askerleriyle her
yönden günlerce saldırdı. Toplarıyla devamlı surları dövdürdü.
Ama savaşın bu şekilde başarılamayacağını ve zora gireceğini
anlayan Sultan II. Mehmed; gemilerini zincir engeli olduğu için
Haliç’e sokamadığından, bir gece boğazın Tophane
mevkiinden, yağlı kızaklar üzerinde halatlarla ve insan gücüyle
tepeden kaydırıp ertesi sabah Bizans ordusu farkına varmadan
Haliç’e indirdi. Sonuçta, başlarında İmparator Konstantin olan
ve kahramanca mücadele eden Bizans Ordusu, kuvvetli ve
kendileri gibi kahraman ve gözü pek olan Osmanlı Ordusuna
daha fazla direnemedi. Surlarda açılan gediklerden şehre giren
Osmanlı askerleri ve muzaffer hükümdar Fatih Sultan Mehmed
1453 yılında şehrin anahtarını, ileri gelen Bizans önderlerinden
herkesin huzurunda bizzat kendisi teslim aldı. Şehrin ismi o
günden sonra bir daha değişmemek üzere İstanbul oldu. O gün
dünyada karanlık denilen Orta Çağ kapandı ve aydınlık
denilen Yeni Çağ başladı.
Yukarıdaki olayları savaş tarihi açısından farklı ve ilginç
bulduğum için anlattım. Ben burada esas şu konuyu
vurgulamak amacındayım; savaş sona erdikten sonra Fatih
Sultan Mehmed, şehirdeki Bizanslılara dedi ki ‘ arzu edenler
burada kalıp, dinlerine bağlı olarak ve kiliselerinde ibadet
ederek hür ve barış içerisinde yaşayabilirler, arzu edenler ise
istedikleri yere emniyet içerisinde gönderileceklerdir’.
Bu takdire şayan insani davranış, böyle bir zafer
sonucunda Avrupa’da pek görülecek bir şey değildi. Bu asil
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davranış bana göre bir tarafa yararlı, bir tarafa da maalesef
yararsız olmuştur. Nasıl mı?
Öncelikle Avrupa Hıristiyan dünyasına çok yararlı
olmuştur. Çünkü Orta Çağ’da daha evvel bahsettiğim gibi
toplum Katolik Papa’lık ve yandaşları tarafından zulme
uğruyor, işkence edilerek diri diri halkın gözü önünde
yakılıyordu. Avrupa ayrıca sanattan, ilimden, teknolojiden ve
yenilikten oldukça uzak kalmıştı. İşte Avrupa’yı tekrar kendine
getiren, ayağa kaldıran Rönesans ve Hümanizm hareketi
İtalya’da 15. yüzyılda başladı. İstanbul’dan serbest bırakılan
birçok, kültürlü, sanatkâr ve bilim insanı İtalya ve Avrupa’nın
diğer bölgelerine giderek oralara ellerinde cevher olan üstün
özelliklerini taşıdılar, Hümanizm ve Rönesans ruhuna büyük
katkılarda bulundular. Osmanlı’nın kaybı ise bu gibi bilgili ve
yetenekli insanlardan doğal olarak mahrum olmasıydı. Ama
diyeceksiniz ki; ‘kardeşim, o değerli kitle İstanbul’da kalsaydı,
Müslüman olmayana 2nci sınıf insan muamelesi yapan, ‘Gâvur’
diyen, Avrupa kültür ve bilim anlayışına da Gavur İcadı diyen
bir anlayış ve kafa yapısına sahip Osmanlı, kalan bu
insanlardan çok mu yarar sağlardı? Farklı düşünenlere de bir
diyeceğim olamaz tabii ki…
Evet, her şey bir tarafa ama Fatih Sultan Mehmed,
gerçekten çağına damga vurmuş ve zamanına göre çağdaş ve
ileri görüşlü bir padişahmış. İstanbul’a Asya ve Arap
ülkelerinden birçok âlim ve bilgini davet etmiş, Avrupa’dan
bazı önemli bilim eserini İstanbul’a getirterek tercüme ettirmiş
ve bu konuda sınırlı da olsa ciddi adımlar atmıştır.
Hepimiz biliyoruz ki, İslam anlayışında minyatürler
haricinde insan temalı resim yapmak o zamanlar günahtan
sayılmıştır. Fatih kendi resmini İtalyan ressam Bellini’ye
yaptırarak, farklı olduğunu, bilime ve sanata verdiği değerlerle
göstermiştir…
Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u aldıktan sonra Balkanlara,
Makedonya ve Arnavutluğa seferler yaparak oraları ele
geçirmiş ve akabinde Karadeniz kıyılarını, sırasıyla İsfendiyar
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Oğullarından ve Bizans’tan Anadolu’da geriye kalan son parça
olan Trabzon Rum Pontus İmparatorluğundan savaşsız olarak
teslim almıştır. Sonra, Doğu Anadolu’daki güçlü Akkoyunlu
hükümdarı Uzun Hasan’ı da yenerek, Anadolu’nun tamamını
bir Türk yurdu haline getirmiştir.
Şimdi size, belki çoğunuzun ilk defa duyup şaşıracağı bir
olaydan bahsedeceğim. Ne mi, gelin görelim;

Kısa Bir İtalya Macerası
Sadrazam Gedik Ahmet Paşa, Fatih tarafından 1479 yılında
İtalya seferine gönderiliyor. Yunanistan’ın batısında Adriyatik
Denizinde bulunan Zanta, Kefalonya ve Ayamavra adaları ele
geçiriliyor ve Arnavutluk sahilindeki Avlonya beyliği Gedik
Ahmet Paşaya verilerek orası üs yapılıyor. Sonra 1480 yılında
Gedik Ahmet Paşa kumandasındaki donanma İtalya’nın
Otranto (Taranto) limanına demir atarak karaya asker çıkartıp
orasını ele geçiriyor. Bu olay Papalıkta, İtalya’da ve tüm
Avrupa’da büyük bir panik yaratıyor ama 1481 yılında Fatih
Sultan Mehmet öldükten sonra, Osmanlılar tarafından ihtiyaç
olduğu halde Taranto’ya yeterli destek gönderilemediğinden
dolayı, Osmanlılar yenilip İtalya yarımadasını terk ediyorlar.

Fatih’in Eserleri
Fatih dahil bu başarıları elde eden tüm padişahlar tabii ki
çok güçlü Sadrazam ve dirayetli Paşalara da sahiptiler. Yani çok
disiplinli, bilgili ve uyumlu ekip olma bilinciyle hareket
edilerek buralara gelinmiştir.
Bahsi geçen 150 yıllık bu kuruluş ve yükseliş döneminde,
başta Bursa, Manisa, Edirne ve İstanbul olmak üzere daha
birçok irili ufaklı yerleşim birimlerine, Selçuklu devrinde
olduğu gibi, Osmanlılar da camiler, etrafında külliyeler,
medreseler, şadırvanlar, çeşmeler, köprüler, hastaneler ve
yoksullara yardım edilen imarethaneler, aşevleri, vakıflar gibi
birçok mimari eserler yaptırmışlardır. Eğitim daha önce olduğu
gibi din odaklı olmuş, Külliye ve Medreselerde bilgili din
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âlimleri tarafından topluma Fıkıh, Kelam, Matematik, Fizik,
Coğrafya, Astronomi, Arapça ve Farsça eğitimi verilmiş ama o
zamanki teknolojiyi içeren gelişmiş Avrupa eğitimi belli bir
oranda göz ardı edilmiştir. Bu zaaf Osmanlı İmparatorluğunun
gerileme devrine kadar ne yazık ki artarak devam edecektir.
Fatih Sultan Mehmed yaptığı çok değerli icraatlarıyla,
Yeniçeri Ordusundaki yeniliklerle dönemine damgasını
vurmuştur. Fatih döneminden önce, Osmanlı tahtına kurallar
gereği ölen padişahın en büyük oğlu çıkardı. Fatih çıkardığı
kanunla, şehzadelerin aralarında savaşarak, sağ kalanın tahta
çıkmaya hak kazandığını ilan etmiştir.

II nci Bayezid ve Kardeşi Cem Sultan Olayı
Fatih’in 1481 de ölümünden sonra ilk trajedi çocukları
Şehzade Bayezid ile kardeşi Cem arasında yaşanmıştır. Cem
Sultan ağabeyi ile anlaşamamış, aralarında çıkan savaşlar
sonucunda kaybederek Rodos adasında korsanlık yapan Rodos
Şövalyelerine sığınmış, adada onların kontrolünde bir yerde,
tutsak bir Osmanlı Sultanı olarak, korsanların, ağabeyi Sultan
IInci Bayezid’ten aldıkları yüklü paralar karşılığı ağırlanmıştır.
Oradan yine para ödülü karşılığı talihsiz sultan İtalya’ya
Papa’lığa gönderilmiş, oralarda ızdırab içerisinde vefat etmiş,
cenazesi padişah olan ağabeyi tarafından Mısır üzerinden
ülkeye getirtilerek defnedilmiştir. Burada ilginç olan farklı bir
hikâye de;
Cem Sultan’ın oğlu Murat Müslümanlığı terk edip Papaz
olarak eşi ve çocuklarıyla birlikte Rodos adasında kalmıştır. Bu
ilginç hikâyeyi daha sonra yeri gelince anlatacağım…

II nci Bayezid
Padişah olan IInci Bayezid babası gibi cevval ve savaşçı
değildi, genellikle ava meraklı olduğu için günlerini Edirne
Sarayında Istıranca dağlarında avlanmak için geçirirdi. Dininde
diyanetinde halim selim bir padişah olduğundan, geniş olan
Osmanlı topraklarındaki disiplinin sağlanması pek kolay
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olmuyor, teknolojik gelişme gösteremeyen tüm sistem
sendelemeye başlıyordu, padişahımız keyif çatarken, onların
tabiriyle gavurlar boş durmuyor, Kristof Kolomb arkasından
Ameriko Vespuçi Amerika’yı, İspanyol General Cortes yaptığı
korkunç katliamlarla Meksika’yı keşfediyor ve ele geçiriyorlar,
Macellan gemisiyle dünyayı dolaşıyor, Portekizli ve İspanyol
denizciler Afrika’nın güneyini geçip Hindistan ve Çin ticareti
için, zamanına göre geliştirdikleri gemilerle Hint Okyanusunda
adeta cirit atıyorlar, İtalyan Kopernik gök yüzünü keşfediyor ve
Avrupa’nın eğitim sistemleri güncelleniyor, üniversiteler ardı
ardına açılıyordu. Sorumsuz davranışlarına daha fazla
tahammül edemeyen oğlu Sultan Selim, babası IInci Bayezid’i
1512 yılında tahtından indirip, yerine geçti.

Yavuz Sultan Selim (1nci Selim)
Padişah olan Yavuz Sultan Selim han, iyi yetiştirilmiş,
adının aksine cesur ama bir o kadarda sert ve acımasız bir
kişiydi. 8 yıl gibi kısa süren hükümdarlığı süresince neredeyse
at üstünden inmedi. İran Şahı IInci İsmail ile yaptığı Çaldıran
savaşını, ardından Mısır Memlüklü Sultanı ile yaptığı
Ridaniye savaşını kazanarak sınırlarını, İran’ın içerilerine, Irak,
Suriye ve Mısır’ı almak suretiyle Mekke ve Medine’nin
bulunduğu Arabistan’a kadar genişletti. Bu bir kulağında küpe
ile resmedilmiş sert padişah Mısırı fethettikten sonra, Mısır
Kölemenlerinden bir paşayı oraya vali tayin etmiş ve geri
dönerken yanında at süren Sadrazamı kendisine ‘devletlu
padişahım keşke Mısır’ın başına bir Kölemen yerine bir
Osmanlı Paşası koysaydınız’ deyince. Padişah çok sinirlenmiş
ve ‘bire melun sen şimdi bana yanlış mı yaptığımı söylersin’
dedikten sonra Sadrazamını atından indirip ‘aptes al bire kafir
deyip’ oracıkta başını vurdurmuştur.
Ayrıca Yavuz’un Kuyucu Murat PAŞA isimli gaddar bir
Sadrazamı da, Anadolu’nun çeşitli yörelerde çıkan isyanları
bastırmak amacıyla, suçlu suçsuz ayırt etmeksizin 50.000
civarında büyük bir bölümü Alevi olan Anadolu insanını
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öldürtmüş ve bu cinayetlere ne acıdır ki padişah da gönül rızası
göstermiştir.

Halifelik
Mısır’ın fethinden sonra, İslam Dünyasının başı anlamına
gelen Halife ünvanı, Mısır’ın Memlük Sultanından Yavuz
Sultan Selim Han’a geçmiş ve bu unvan Osmanlı’nın yurt
dışına kaçan son padişahı Vahdettin Han’a, ondan sonra da bu
görevi devralan Abdülmecit Efendi’ye kadar devam etmiştir.
Halifelik M. Kemal Hükümeti tarafından çıkartılan bir kanunla
tamamen kaldırılmıştır.
Padişah Selim, fethettiği ülkelerden birçok alim ve bilim
insanını İstanbul’a getirterek onlara sahip çıkmış ve kendinden
önceki padişahlar gibi Rumeli ve Anadolu’ya birçok İslam Eseri
yaptırmış, genç yaşta, 1520 tarihinde geçirdiği ağır hastalık
nedeniyle ölümü üzerine Osmanlı tahtına, tek evladı ve daha
sonra dünyaca Muhteşem Süleyman olarak anılacak olan
Şehzade Süleyman geçmiştir.
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ÇEŞİTLİ ANILARIM
Birazda konuyu dağıtıp, çocukluğumuzu, yaramazlığımızı
analım istedim. Hadi o zaman niye bekliyoruz ki?

Mes- lastik
Galiba 1954 veya 55 yıllarından birisi idi, İlk mektebe
(bizim zamanımızda 8 yıllık İlk Öğretim yoktu, 5 yıldı) galiba
3ncü sınıfa gidiyordum, İstanbul Fatih Karagümrük’deki
bahçeli, bağdadi, gecekondu tipi evimizde oturuyorduk.
Hatırlıyorum çok soğuk, karlı bir kış günüydü. Anacığım,
üzerimi sıkı giydirdi, mavi önlüğümü giydim, beyaz yakamı
taktım, ayaklarıma da mes-lastiklerimi geçirdim. Şimdiki
ayakkabılardan daha sıcak tutuyordu ayaklarımı. Neyse 27.
Mektep’e (Karagümrük İlk Okulu) gitmek üzere karlı yola
koyuldum, hava çok soğuktu, okula vardığımda her iki elimin
parmakları donmuş, çok sızlıyordu. Bende ısınsın diye
koridordaki eski model döküm radyatöre ellerimi yapıştırdım.
Sen misin elini koyan, bir sızlamaya başladı ki sormayın gitsin.
İki gözüm iki çeşme, beni adeta anne bellediğimiz Fatma
öğretmenim gördü ve ‘ ahh yavrum ne oldu sana ‘ dedi.
Ellerimin sızladığını görünce ‘getir bakayım ellerini’ deyip
minik ellerimi aldı ve kollarının altına koydu, adeta ana kuşun
yavrularını kanatlarının altına alır gibi. Yavaş yavaş gözümün
yaşı azaldı, sonra da bitti, tabii ondan sonra da doğru sınıfa…
Neyse o günün dersleri bitti ve ben karlara bata çıka evin
yolunu tuttum. Eve geldiğim de annem ‘yavrum lastiğinin
birisi yok, ne oldu’ dedi. Ben bir baktım ki, gerçekten lastik
ayakkabımın bir tanesi yok, mes’in üzerinden çıkıp gitmiş. Ama
lastik yerine de ağırlığınca kar mes’in kösele tabanına yapışmış,
anlayacağınız her iki ayak aynı ağırlığa gelince fark
edememişim. Bugün bile aklıma geldikçe o komik halime hala
gülerim. Ne diyelim çocukluk işte…

Benim Evrenim

Bahçe ve küp
Sene galiba 1957 veya 1958 gibiydi, ben ve kardeşim Orhan
ilkokuldaydık. En küçüğümüz Rıdvan ise 3-4 yaşlarında
sevimli bir yaramazdı (sanki biz pek usluymuşuz da!). Adeta
bizim kuyruğumuzdu, biz nereye o da oraya. Birde şimdi
rahmetli olan benden 2 yaş büyük Feyhan isimli ablamız vardı.
Bugünlerden bakıldığında birçoğumuzun gıpta edeceği,
İstanbul’un Fatih İlçesinin Karagümrük semtinde bir bahçemiz
vardı. Vardı diyorum çünkü bugün o ve etrafında bulunan
bahçelerin hiç biri kalmadı, büyük şehrin çarpık yapılaşmasına
yenildi ve yerlerini şimdi bol bol apartman isimli beton
yığınlarına terk etti maalesef. Bahçemiz öyle derli toplu cins
den değil, yani nasıl tarif edeyim, içinde kabaca kuzey batı
istikametinde tek katlı gecekondu türünde derme çatma bir
evimiz vardı. Suyu yaklaşık 200-250 m. uzaklıktaki mahalle
çeşmesinden bazen eşekli, bazen de sırtında uzun ağaca zincirle
asılı galvanizli tenekelerle, sakamız eve kadar getiriyor,
mutfaktaki kazanlara boşaltıyordu. O zamanlar evimizin galiba
en büyük lüksü, helânın evin içinde olmasıydı. Çünkü
bahçemizin güney doğu kesiminde bulunan, anneannemin
kiracısı Kürt Ayşe hanım teyzelerin oturduğu tek göz evin
helâsı, evden 10 m. kadar uzakta bahçenin bir köşesinde yani
dışarıdaydı (biz büyüyünce helâya tuvalet veya W.C. gibi
değişik isimler vermeye başladılar). Gelelim bahçenin içine; tam
ortasında 2 yılda bir ürün veren kocaman bir dut ağacımız
vardı. Gerçekten çok büyüktü, adeta bahçenin bir çeyreğini
kaplardı, dutlar da duttu hani, bal gibiydi. Dutu dalından
koparmayı pek sevmezdim, toprağa, yere düşenler olmuş ve
tatlı oluyordu ve sadece üzerindeki toprağı biraz üflemek, biraz
ağzımıza hafif çıtırtılı gelse de yemeye yetiyordu doğrusu.
Bahçemizde duttan başka 5-6 adet incir, 1 ad. Zerdali, 2 ad.
Badem ve en ilginci de evimizin hemen yan tarafında 1 adet de
nar ağacı vardı ve onun kırmızı küçük külah gibi açan
çiçeklerini hala bugün gibi hatırlarım. Çim yoktu ama büyük
bir bölümünü ‘pisipisi’ dediğimiz otlar sarardı bahçeyi. Ha
aklıma geldi, bahçenin, evimize yakın bir bölümünde ne
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yetişiyordu dersiniz. Sıkı durun,’enginar’. Evet, samimi
söylüyorum enginar yetişiyordu.
Ama bahçemizin en güzel tarafı ise, dut ağacının doğu
kesimi tamamen topraktan top sahası olmasıydı ve burada
bütün mahallenin çocukları, anneannem kovalayana kadar,
sabahtan akşama lastik topun peşinde koşar dururduk.
Uçurtmaları, çemberleri, yakar topları, misket oyunlarını, sek
sekleri ve kızların aralarında oynadıkları evcilik oyunlarını
unutmak mümkün değil. Daha detayları anlatmaya kalkarsam
uzayıp gider…
Gelelim küp meselesine; ya bu küp de neyin nesi
diyeceksiniz. Küp evimizin önünde yarı beline kadar toprağa
gömülmüş, amfora dediğimiz küplerin takriben 2 misli
büyüklüğünde ağız çapı yaklaşık 40 cm., orta şişman kısmının
çapı ise yaklaşık 70-80 cm. kadardı. İçine, yarısına kadar
rahmetli anam kullanma suyu koyar, oradan aldığıyla da
bahçede bulaşıkları, çamaşırları filan yıkardı, öyle hatırlıyorum.
Yazlar bazen çok sıcak ve bunaltıcı geçerdi. Biz 3 kardeş
serinlemek için bu küp’ün içine girerdik, ama ilginç olanı
üçümüz de birlikte küpün içinde olurduk. Bunu sihirbazlar gibi
becermek için önce ben, arkadan Orhan ve en son en
küçüğümüz Rıdvan girerdi. Tıpkı bir kavanoza patlıcan turşusu
dizer gibi.
Aradan yaklaşık 15-20 sene geçmiş, evimiz yıkılıp yerine
koca bir apartman yapılmak üzere terk edilmiş haldeydi, ben
bir vesile ile bahçeye gittim ve metruk olan evin içine girdim.
Bahçedeki küpü kırılmış halde gördüm ve dedim ki ; ‘ vay
anasını, ben evi küçükken ne büyük zannederdim, meğersem
ne kadar da küçükmüş’, küp’ü de görünce üçümüzün birlikte
bu küpe nasıl sığdığına gerçekten akıl sır erdiremedim.
Demek hayat ters orantılıymış, bizler küçükken her şey
bize büyük gözüküyor, bizler seneleri sırtımıza yükledikten
sonra ise aynı şeyler küçülüyormuş.
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Sulukule ve bisiklet
Sulukule, bizim deyişimizle Sultan Maale (mahalle),
Karagümrük’teki evimize yaklaşık 1000 m. kadar uzaklıkta,
evimizin batı istikametinde, Edirnekapı ile Topkapı arasındaki
tarihi Bizans surlarına bitişik bir yerdi. İlk mektepteyken bazen
gezip dolaşmak için kardeşim Orhan ile birlikte Sulukule’ye
gittiğimizi hatırlıyorum. Zaten Orhan’ın İlk mektepten Çingene
(biz genelde pek Roman demezdik) bir arkadaşı vardı, ikisi
birlikte okuldan sonra bazen bizim eve gelirlerdi ve birbirlerini
de severlerdi. Çocuğun adını hatırlayamıyorum ama siması
gözümün önünde, hafifçe esmer, neşeli ve hareketleri bizlerden
daha rahattı. Sulukule’deki evler ve insanlar çok ilgimi çekerdi,
oraya gittiğim zaman hem biraz ürker hem de o mavi, sarı,
kırmızı, yeşil rengârenk tek veya iki katlı tahta ve teneke kaplı
evleri hayranlıkla ve merakla seyrederdim. Çingeneler ise
kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çoluğu çocuğu gerçekten ilginç
insanlardı. Daima birbirileriyle gürültülü konuşur, çok basit
nedenlerle aniden ağız dalaşı yapar bir bakarsınız yine aniden
ağızlarında bir Roman Havası ile sallanmaya, göbek atmaya
başlarlardı. Bu davranışları katiyen bizler gibi planlı programlı
değil, doğaçlamaydı. Zaten onların yaşamında öyle fazla plan
program da pek yoktu. Adeta hayatı günlük yaşarlar, bugün
kazandıklarını bugün harcarlardı. Çocuklarını da pek öyle
okula mokula göndermekten de hoşlanmazlardı. Onları çocuk
yaşta işe koştukları için okul işlerine gelmezdi demek daha
doğru olur. Hepimizin bildiği gibi Sulukule Romanları
eğlenceyi çok severler, çocuk yaşından itibaren darbuka,
klarnet, keman, kanun, cümbüş ne varsa çalmaya meraklı
olurlar, biraz serpilince de kızları çengi, dansöz olur hep bir
araya gelip eğlence gurubunu oluştururlar, daha çok bahçe gibi
yerlerde yapılan sünnet ve düğün eğlencelerinin vazgeçilmezi
olurlardı. Bazen akşamları rakı sofralarına özel davetler olur
oralarda da harika eğlendirirler vakti zamanı gelince de
‘sipalileri’ (paraları) cebe indirip evlerinin yolunu tutarlardı.
Allah var Sulukule çingeneleri sapına kadar namuslu
insanlardı. Bir de benim unutamadığım değişik, her yerde
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göremeyeceğimiz bir adetleri vardı. Kızlarını evlendirme
arifesinde çingene karıları, çoluk çocuk maaile, cümbür cemaat
davullu zurnalı en renkli ipekli, saten elbiselerini giyer,
ellerinde rengârenk likör şişeleri hem yudumlar, hem de
şarkılar eşliğinde sabahın 8-9.00 unda bağırış çağırış
Karagümrük pazarından geçip Mehmet Ağa Hamamının
yolunu tutarlardı.
Şimdi diyeceksiniz ki ‘ Sulukule’yi anladık da bisiklet de
neyin nesi’, onu da anlatayım; 1960 yılındaydık, yani ihtilal yılı.
O zamanlar Karagümrük Orta Okulu’nda (şimdi adı Ahmet
Rasim olmuş) 1.sınıfta 2.yılımı okuyordum (yani çift dikiş).
Babam Fevzi Paşa Caddesi üzerinde İçki sigara satan bir bayide
çalışıyordu. İşin özü fazla geliri olmayan evini kıt kanaat
geçindiren gariban takımından bir kişiydi. Biz 3 erkek kardeşin
hiç bisikleti olmadı. O zamanlar Fatih Camiinin avlusunda
bisiklet kiraya veren birisi vardı. Bende okul çıkışı bazen
babamdan gizli, kaçak kuçak bisiklet kiralardım. Bir gün yine 2
tekerlekli bisiklet kiraladım ve pasomu da rehin olarak her
zaman olduğu gibi bisikletçiye bıraktım. Bisikletle gezerken
Sulukule’ye varmışım, karşıma benim yaşlarımda 3 çingene
çocuğu çıktı ve beni durdurup ‘ver ulan bisikleti, birazda biz
binelim’ dediler. Ben de ‘veremem, onu paso karşılığı
kiraladım’ dedim. Üçü birden ‘ sen vermezsen biz almasını
biliriz’ deyip üzerime çullandılar. Ben bir elimle sıkıca bisikleti
tutuyor, diğer elimle de kendimi korumaya çalışıyordum ama
ne mümkün, onlar tıpkı sırtlanlar gibi saldırıyorlar ve hepsi
birlikte ağzıma, burnuma, orama burama vur Allah vur. Her
tarafım kan revan içinde kaldı. O sırada yaşlı bir adam koşup
beni kurtardı ve çocuklarda kaçtılar. Bende arkalarından, kendi
halime bakmadan ‘ne kaçıyorsunuz ulan gelin buraya,
öldürücem sizi’ deyip kuru sıkı bağırıyordum. Sonra
yakınlarda bulunan mahalle çeşmesinde yüzümü gözümü
yıkadım. Amca da ‘uyma oğlum sen onlara, bin bisikletine de
uzaklaş buradan’ diye beni teselli etti. Velhasıl ben de bir güzel
dayak yememe rağmen Don Kişotvari bisikleti kaptırmamanın
gururuyla Fatih Camiinin yolunu tuttum ve pasomu alıp
bisikleti sahibine teslim ettim…
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Şöyle dönüp geriye, taa çocukluğumuza baktığımızda, kim
bilir ne hoş yaramazlıklarla karşılaşırız değil mi?
Şu anda Sulukule artık maalesef yerinde yok, yıkıldı veya
başka bir deyimle orası temizlendi. Anlayacağımız bir tarih yok
edildi, sormayın üzüntüm gerçekten büyüktür.

Askerlik geldi çattı
Konu başlığını okuduğunuzda eminim ki birçoğumuzun
kulaklarında davullu, zurnalı bir cümbüşün, belki biraz
hüzünlü ama tatlı nameleri uğulduyor ve birçoğumuzun
hayalinden, halay çeken gençlerin veya araçlarının camlarından
ellerinde Türk bayraklarıyla yarı beline kadar sarkmış, belki
birazda çakır keyif ‘en büyük asker bizim asker’ diye
bağırdıkları geçiyordur. İşte, ülkemizde bugüne kadar
askerliğin en anlamlı ve gurur verici tarifi böyleydi.
Askerlik nedir, ne kadar gereklidir, yapılmasa olur mu?
Gibi sorular doğal olarak bazılarımızın aklına gelebilir.
Yanıtlamaya çalışayım izninizle; önce en küçük toplum birimi
olan ailemizden, evimizden bir örnek verelim. Ailemizin içinde
yaşadığı eve ne yapıyoruz, dışarıdan gelecek tüm kötülüklere
karşı savunuyoruz. Nasıl mı? Mesela kapısına kilit vuruyoruz,
bahçesi varsa bir köpek besliyoruz yetmiyor eve alarm tertibatı
yerleştiriyor, yetmiyor her şeye rağmen hırsız bir yolunu bulup
eve girerse mücadele için bir sopa hatta bir silah bile
bulunduruyoruz. İşte aldığımız tedbirlerin tümüne emniyet
tedbirleri deniyor. Bu kavramı yurt geneline yayarsanız bunun
da adı şüphesiz ki emniyet tedbirleri oluyor. Bu tedbirler 2
bölümde toplanıyor. Birincisi Yurt İçi Savunması, bu görevi
birlikte Polis ve Jandarma yürütüyorlar, ikincisi ise
yurdumuzu dışarıdan gelecek tehlikelere, düşmana karşı
savunma. Bu görevi de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sağlıyor.
Ülkemizde kutsallıkla bezenmiş bu göreve de askerlik diyoruz.
Kendimizi bildik bileli erinmeden, istekle yerine getirmeyi ‘
namus borcu’ bildiğimiz askerlik diğer bir adıyla vatan
savunması.
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Şimdilerde ise kavram biraz faklılaştı, askerlik artık
ülkemizde maalesef maddi gücü olmayana vatan savunması
şeklinde yorumlanmaya başladı. Yanlış mı, doğru mu diye
düşünüyor ve takdirini sizlere bırakıyorum. Gençlerinin büyük
bir bölümü okuyan, çalışan ve uzun süreli ayrılması problem
yaratacak (yönetici, öğretmen gibi) kritik yerlerde görev
yapan, erkek bireylerimiz için, gelişen ülkemizde askerlik
hizmet süresinin bu kadar uzun tutulmasının doğru olmadığını
düşünüyorum. Ben, en fazla 6 ay gibi bir sürenin makul ve
kabul edilebilir olacağını (o da bölümler halinde olabilir), fakat
herkesin bu görevi (yurt dışındaki işçilerimiz için 1 veya 2 ay)
aynı süre içerisinde yapmasının, yaşamının 25 hizmet yılından
fazlasını profesyonel asker olarak geçirmiş bir kişi olarak,
doğru olacağı kanısındayım. Diğer yandan; ülkemizde kutsal
olarak nitelendirilen askerlik görevinin, devletin para alması
karşılığı yaptırılmış sayılmasını doğrusu hiç şık bulmuyorum.
Umarım bu sevimsiz ve çirkin ‘Bedelli Askerlik’ uygulaması
zaman içerisinde adil ve onurlu bir yapıya kavuşur.

Askerlik yaşamım
Sizinde, iş yaşamımın yarısına yakın bir süreyi kapsayan
bu konu hakkında ne diyeceğimi, sanki merakla beklediğinizi
hissediyorum, yanılmış da olabilirim tabii.
Yaşamımı, küçük yaşlarımdan itibaren saran, ölünceye
kadar severek ve gururla taşıyacağım havacılık hikâyem şöyle
başladı;

1963 yılı, Hava Lisesi giriş sınavım
Dediğim gibi 1963 yılının yanlış aklımda kalmadıysa
Haziran ayı idi. O yıl İstanbul Karagümrük Orta Okulu’nda son
sınıfta 3 dersten bekleme öğrencisiydim. Bu benim 3 yıllık
ortaokuldaki 5. senemdi doğrusu. Sizin anlayacağınız
İstanbul’da gariban bir anne ve babanın (nur içinde yatsınlar)
haylaz ve pek çalışkan sayılmayan bir oğluydum. Ama ilginç
bir şans elde etmiştim. Bu şans da, o yıl beklemeye kaldığım 3
dersi de vererek Haziran mezunu olmam, yani tabiri caizse
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‘ikmale kalmadan’ doğrudan geçmiş gibi sayılmamdı. Eh hal
böyle olunca ver elini askeri mektep sınavı. Babam 1961 yılında
Hırka-i Şerif Camii’nin alt tarafındaki sokak içinde bir bakkal
dükkânı devralmış, bende okul haricinde ona yardım
ediyordum. Neyse, İstanbul Çengelköy’deki meşhur Kuleli
Askeri Lisesinde, Askeri Hava Lisesi giriş sınavları yapılacağı
haberini aldık. Babama ‘ben subay olmak istiyorum, bu sınava
gireyim mi’ dedim. O da ‘Yavrum senin Vefa Lisesine gidip
başarma şansın pek zayıf, gir bakalım bir şansını denemiş
olursun’ dedi ve sonra bende bu sınav için başvurdum.
Babamın bakkal dükkânının sokağında benim yaşlarımda Yaşar
isminde bir arkadaşım vardı, biraz kiloluydu ama işin doğrusu
benden daha bilgili ve zeki bir çocuktu. Özellikle ağzı laf yapan
bilmiş bir annesi vardı (adı aklımda değil) ve çoğu zaman
babamdan o teyze alışveriş yapardı. Yaşar’ın babası da diş
doktoruydu ve aynı zamanda öğrendik ki Kuleli Askeri
Lisesi’nde Rusça öğretmenliği de yapıyormuş. Bu sırada Yaşar
da As.Hv.Lisesi sınavlarına girmek için başvurmuş. Tabii
babası sınava gireceği askeri okul da öğretmen olan bir çocuk
sınava girecek de o sınavı kazanamayacak, olacak iş değil.
Sonuç tabiri caizse onun için ‘çantada keklik’. Sınav günü
yaklaştığında babam, Yaşar’ın annesi dükkâna geldiğinde
kendisine ‘eşiniz, oğlunuz Yaşar’ı yarın sınava götürecek,
benim İlhan’da aynı sınava girecek, onu da rica etsem götürür
mü?’ demiş. O da sağ olsun ‘tabii Kahraman efendi ne demek
götürmez mi’ demiş. Ertesi gün yani sınav günü Yaşar’ın babası
oğlunu ve beni yanına alıp Fatih’ten önce otobüs ile Sirkeci’ye
oradan da vapurla Çengelköy’e Kuleli Askeri Lisesi sınavlarına
götürdü. Ama yolda giderken dikkatimi hiç unutmam bir şey
çekti. Adam yolda sadece oğlu ile konuşuyor, elinden tutup
götürüyor, benimle sanki küs gibi hareket ediyordu. Sınav
yapılan Kuleli As. Lisesinde de ben Rusça öğretmeni
komşumuzu kaybetmemek için adeta arkasından kuyruk gibi
koşturuyordum. Evet, o zaman kendimi inanın sanki öksüz ve
istenmeyen bir çocuk gibi hissettim. Yazılı sınav bitti, sıra sözlü
sınav ile spor sınavına geldi. Ben sözlü sınava çıktım ve esas
duruşta bana sorulan bazı sorulara heyecanla ve titreyerek ‘ben

48

Benim Evrenim

subay olmak, havacı olmak istiyorum’ diye haykırdım.
Benimle ‘Yaa demek subay olmak istiyorsun, haydi bakalım’
diye şakalaştılar. Sınavı yapan kişilerden biri sarışın bir
subaydı. Sonradan onun spor hocamız olacak olan Yzb. Yalçın
Varhan (Allah rahmet eylesin) olduğunu anladım. Spor
sınavım çok iyi geçti, kenardan bizim Yaşar’ı seyrettim. Takla at
dediler, o da garibim kilolu vücuduyla havaya bir dikildi ve
çuval gibi yana yıkıldı. Aradan 5-10 gün geçtikten sonra bizim
eve, sınavı kazandığıma dair bir mektup geldi. Mektup da,
Askeri Hastane’de muayene olmam ve sağlam raporu ile
birlikte, galiba 1 Eylül 1963 tarihinde İzmir Güzelyalı’daki
Askeri Hava Lisesine katılmam isteniyordu. Ben hemen
Taksim yakınlarındaki Gümüşsuyu Asker Hastanesi’ne gidip
muayenelere başladım. Ama bir aksilik oldu, Kulak Burun
Boğaz’cı benim bademciklerimin iltihaplı olduğunu ve onların
bir ameliyatla derhal aldırılmasının şart olduğunu bana söyledi.
Dünyam birden karardı, babama durumu anlattım, o sırada
dükkânımızın karşısında oturan arkadaşım Ziya’nın annesi
Sevim Teyze dediğimiz yürekli bir kadın ‘ Kahraman efendi ver
çocuğu bana onu doktora götürüp hemen bademciklerini
aldırtayım’ dedi ve beni elimden tutup Karagümrük’teki bir
doktora götürdü, ayaküstü bademciklerim alındı. Sevim
teyzemi burada saygıyla anıyorum. Ertesi günü muayeneler
devam etti ve son günü hiç unutmam cuma idi ve son göz
muayenem kalmıştı. Aksilik bu ya o günde göz doktoru
hastaneye gelmemiş. Benim hafta sonu İzmir’e gidip pazar
akşamı Hava Lisesine kayıt olmam gerekiyordu. Göz doktoru
olmayınca muayenelerim tamamlanmayacak bende bu sebeple
güya
okula
zamanında
ulaşamadığım
için
kabul
edilmeyecektim. Büyük bir üzüntüye ve paniğe kapıldım. Ne
yapayım, ne yapayım derken aklıma Hastanenin Baş Hekimi
geldi. Derhal palas pandıras odasına daldım ve iki gözüm iki
çeşme ‘efendim göz doktoru yokmuş, ben heyet raporunu
tamamlayamadım, benim istikbalim söndü, Hava Lisesine beni
almazlar’ dedim. Albay doktor’da beni kollarının altına alıp ‘
sen üzülme yavrucuğum, ben şimdi seni Kasımpaşa Deniz
Hastanesine gönderir, göz doktoruna da telefon eder seni
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muayene ettiririm’ dedi. Sonra bir asker şoför beni aldı
başhekimin makam arabasına bindirdi, Deniz Hastanesine
gittik acele göz muayenesi olup geri döndük ve akıl almaz bir
şekilde raporu o gün tamamladık.
Ertesi yani cumartesi akşamı ben küçük bavulumu alıp o
zamanlar Sirkeci tarafından kalkan Bandırma vapuruna bindim
yaklaşık 7 saatlik bir gece yolculuğundan sonra sabah saat 6
sularında Bandırma iskelesine yanaştık. Tabii sonrası malum
oradan trenle İzmir Basmahane garına ve Güzelyalı’daki As.
Hava Lisesine teslim.
Trende İzmir’e giderken benim gibi gençlerle sohbet
ediyordum, içlerinden ‘davudi sesli’ birisi, o da benim gibi
Fatih’liymiş ve Hava Lisesi Sınavını kazanmış. Birlikte gittik, bu
arkadaşım çok üzgünüm daha sonra şehit olan Tğm. Toros
Energin’di. Nur içinde yat değerli arkadaşım…
Unutmadan söyleyeyim sonradan babamdan öğrendim,
ben İzmir’e hareket ettikten sonra babamın bakkal dükkânına
Yaşar’ın annesi gelmiş ve babama ‘ne oldu sizin oğlan
kazanabildi mi bari’ demiş, babamda ‘şükürler olsun kazandı
İzmir’e okula gönderdik’ demiş. Sonra da babam ona ‘sizin
Yaşar’da kazanmıştır inşallah’ deyince. Kadın ‘Kahraman
Efendi bizim Yaşar da sınavı kazandı ama biz
göndermeyeceğiz’ demiş. Bunun üzerine babam da bıyık
altından gülmüş tabii…
Sonuç olarak o zamanlar sınavların oldukça adil olarak
yapıldığını düşünüyorum. Bakkal Kahraman’ın oğlu kazanıyor,
sınavın yapıldığı okul olan Kuleli Askeri Lisesi Rusça
öğretmeninin oğlu sınavı kazanamıyor. Hâlbuki bugün öylemi,
Üniversite Lisans Yerleştirme gibi çok önemli sınavlarda bile
şifreler havalarda uçuşuyor. Adil sınavlar ve onurlu bir gelecek,
bütün yavrularımızın hakkı olmalıdır…

As. Hava Lisesi yılları
Eylül 1963, elimde küçük bavulum Basmahane tren
garında iniyor ve ben İlk defa İzmir’i görüyorum, görmemle
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okula varıp kaybetmem bir oluyor. Türkiye’nin her yerinden
benim gibi şaşkın ördek misali okula gelen öğrenciler, ürkekçe
adeta birbirimizi kokluyor ve havaya alışmaya çalışıyoruz,
saçlar üç numara tıraş, sonradan terziye yaptırmak üzere
elimize palyaço gibi elbiseler, iç çamaşırları, ayakkabılar vs.
demek ki askeri öğrencilik böyle bir şeymiş. Birkaç gün içinde
kaynaşıyor ve hep birlikte 1 aylığına askeri otobüslerle (biz
acemi çaylaklar) doğru Gümüldür Eğitim Kampı’na,
çadırlarımızı kuruyor, sabah sporu, yakın dövüş eğitimi,
yüzme, boyumuzdan büyük tüfeklerle eğitim, tankerle getirilen
su ile sırayla sabahları yüz yıkama ve (varsa) sakal tıraşı, akşam
sohbetleri, yazılan mektuplar derken okula dönüş. Çok değişik,
çok hareketli güzel bir kamptı doğrusu. Hiç unutmam
otobüsler okulun içine girdi ve peş peşe durdular. Bize in
denilmesini beklerken, serde haylazlık var ya, birkaç kişi
aşağıya inip boş vakittir diye bir top bulup voleybol oynamaya
başladık. O sırada Yzb. Mehmet Ali (lakabı uzun kol) kızarak
yanımıza geldi bize bağırarak, yanımdaki arkadaşa hafiften bir
tokat attı, sıra bana geldi bir hafiften de bana, sonra sıra üçüncü
arkadaşımıza geldi, oda içimizde boyu ve kendisi en küçük
arkadaşımızdı, Yzb. elini kaldırdı’ yahu senin nerene vurayım’
dedi ve vurmadan la havle deyip elini indirdi ve ‘binin otobüse’
diye bağırdı. Hikayenin ilginç yanı ise, işte o vurmadığı sevgili
arkadaşımız, subay çıktı, pilot oldu, kurmay oldu, general oldu
ve sonunda Hv. K. Komutanımız oldu. Değerli arkadaşımız
Or. Gen. Mehmet ERTEN, hepimiz seninle gurur duyuyoruz,
görevinde başarılar dilerim.
Dersler başladığında çok zorlandığımı hatırlıyorum, çok
zeki arkadaşlarım vardı. O zaman anladım ki, daha önce
aldığım eğitim yok denecek kadar azmış. Samsun’dan gelen,
kafası zehir gibi çalışan bir arkadaşım vardı, Fahrettin
Kartal,(sonradan mühendis subay olan bu kıymetli arkadaşımla
ailecek dostluğumuz 50 yıla yaklaştı) benimle birlikte oldu ve
adeta bana ders nasıl çalışılır onu öğretti. Tabii bende ne
gündüz kaldı ne gece harıl harıl çalışıp arkadaşlarıma yetişmek
istiyordum. Neyse çok çalışınca oluyor, hayatımda ilk defa
zayıfsız doğrudan 2nci sınıfa geçmiş ve yaz tatilini hak
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etmiştim. Size 2nci sınıftayken başımdan geçen iki ilginç olayı
anlatmak istiyorum.
İlki; Yatılı olan Askeri Lisemizde çalışıyor, spor, askeri
talim yapıyor, yeme, içme velhasıl günün 24 saatini hep beraber
geçiriyorduk. Bu tür okullarda öğrenciler arasında ilk yapılan
şakalardan biriside, lakap takmaktır, bana da, belki biraz
sportmen olduğum, belki spor sahasındaki yüksek halatlara
maymun gibi çabuk tırmandığım için olacak ‘cambaz’ lakabını
takmışlar sonra bu neden bilmem ‘Abdülcambaz’ a
dönüşmüştü ve bu isim 65 yaşına gelmeme rağmen
arkadaşlarım tarafından hiç unutulmadı. Takma adım okulda
öyle tutmuş ki; bir gün 2nci sınıftayken, bizden küçük 1nci
sınıftan bir öğrenci ‘Abdülcambaz abi, nizamiyede ziyaretçin
varmış’ diye arkamdan bağırdı. Bende kendisine ‘ ne biçim
konuşuyorsun sen, benim adım yok mu?’ diye hafiften
çıkıştığımda, o da bana ‘ abi valla ben senin adını Abdülcambaz
biliyordum özür dilerim’ deyince bende tebessüm ederek ‘
neyse zararı yok, adım İlhan, yinede sağ ol’ deyip gönderdim.
Benim gibi, hücre, taş kafa, çatlak, kotik vs gibi daha birçok
arkadaşımızın da takma isimleri vardı tabi.
İkincisi ise, ders yılının sonlarına yaklaşmıştık, İstanbul’u
da Allah var çok özlemiştim, bir gün elime içinde Kız Kulesi yer
alan boğaz manzaralı bir resim geçmiş, bende onu alıp baraka
sınıfımızın duvarına asmıştım. Sınıf Subayımız Yzb. Tahir
Ersoy (ESHOT) resmi gördü ve ‘Bu güzel resmi hangi
arkadaşınız astı’ deyince bende aferin diyecek sanıp, ayağa
kalkıp ‘ben astım komutanım’ dedim. Hakikaten öyle yaptı ve ‘
Aferin benim güzel yavrum, sana kim söyledi bu resmi as diye,
iki hafta sonu çarşı izni yasak, cezalısın.’ deyince, ödülün ne
olduğunu ancak o zaman anladım.
Okulumuzun hocaları çok bilgili ve değerliydi ama elleri
de biraz sıkıydı doğrusu, notları sanki altın terazisinde tartıp
veriyorlardı. Yıllar sonra ben ve eşim, biyoloji hocamız Ütğm.
Berrin Şanlıtürk hanımefendiye İzmir Gümüldür Kampında
rastladık. Yarbay rütbesinden yıllar önce emekli olmuş, yanında
kızı ve torunuyla birlikte dinleniyorlardı. Görünce hemen
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tanıdım, yanına gidip kendimi ve eşim Makbule’yi tanıttım,
saygı ve hasretle hocamın elini öptüm, unutulmaz bir anımız
oldu. Okulumuz As. Hv.Lisesi ayrıca o kadar başarılıydı ki, o
zamanlar Türkiye çapında yapılan Liseler Arası Bilgi Yarışmasını
birincilikle kazanmıştık. İleride bu zorlu okulda eğitim görmenin
yararlarını, Hv. H. Okulunda, subay çıktıktan sonra kıtalarda ve
daha sonra da atıldığım iş hayatında çok görecektim.

Uçağa ilk biniş anım
Hiç unutamadığım ilginç bir maceraydı, uçağa ilk binişim.
1964 yılı Şubat tatilinde İstanbul’a ailemin yanına gittim,
arkadaşlarımın hepsi ‘hoş geldin, İzmir nasıl, As. Lise nasıl
gidiyor, zor mu, uçağa hiç bindirdiler mi?’ gibi beni soru
yağmuruna tutuyorlardı, bende ne diyeyim, doğru neyse onları
anlatıyor, havacıyım ama uçağa da henüz bindirmediler
diyordum. Neyse tatil bitince İzmir’e okulumuza geri döndüm.
Okula benim gibi dönen arkadaşlarımın birkaçı tatildeyken
arkadaşlarına ‘ bizi hep uçaklara bindirip talim yaptırıyorlar,
uçuruyorlar’ diye özellikle kızlara şirin gözükmek için ha bire
kuru sıkı atıyorlarmış, bunları dinleyince bir fena oldum,
sormayın. ‘Yaa kardeşim sen düpedüz havacısın, uçmadan hiç
havacı olunur mu?’ diye kendime sitem edip durdum ve birinci
sınıfı zayıfsız doğrudan geçip İstanbul’a gittiğimde, askeri
uçakla Yeşilköy’den Ankara’ya halamı ziyarete gitme planımı
yaptım. Benimle Yeşilköy’ gelen kardeşim Orhan’a da
utancımdan ‘Bak beni pilot uçağa bindirmezse, otobüsle
giderim, ama sen yinede evdekilere uçakla gitti dersin, olur
mu?’ diye tembihledim.
Öğle saatiydi, pilotlar yemekteymiş, ben binaya girdim ve
oradaki subaya (okul üniformam da üzerimde), uçakla
Ankara’ya gitmek istediğimi söylediğimde bana ‘Görev emrin
var mı?’ dedi, ben de ‘yok’ deyince, ‘ olmaz gidemezsiniz’ dedi.
Ben de ‘pilota söyler rica ederim ‘ dediğimde ‘götürmez ama bir
dene istersen’ diye cevap verince ümitlendim ve kardeşimle
vedalaşıp uçağa doğru yürümeye başladım, yaklaştığımda
pilotun üzerinde uçuş kombinezonu dediğimiz tulumuyla
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uçağa doğru gelmekte olduğunu gördüm, yaklaştı, şöyle okkalı
bir selam verip kendimi tanıttım ama heyecandan zangır zangır
titriyordum. Pilot ‘eee ne var?’ dedi, ‘Ankara’ya gitmek
istiyorum’ dedim, görev emrin var mı diye sordu, ben de yok
deyince ‘ oğlum bu dolmuş mu, bindiremem, kusura kalma’
dediğinde inanın dünyam karardı.
Birden ‘ efendim, bana herkes uçağa hiç bindin mi diye
soruyor, bende binmedim dediğimde ‘sen ne biçim havacısın,
uçmayan havacı olur mu?’ diye dalga geçiyorlar dedim ve
pilota biraz yüksek sesle şöyle söyledim ‘Efendim şayet ben bu
uçağa binemezsem bir daha okula gitmeyecek ve havacılığı
bırakacağım’. Pilot bana şaşırarak baktı ve ‘ bak sen, beyimiz
havacılığı bırakacakmış’ deyip ayağıyla kıçıma şöyle hafifçe
topa vurur gibi vurarak ‘ haydi bin bakalım kalkıyoruz’
dediğinde neredeyse sevinçten ağlayacaktım. C 47 tipi, kenarda
meyilli duran soğuk saçtan yapılmış koltuklara oturdum,
motorlar çalıştı ve pistte gittikçe hızlanarak havalandık, o an
sanki dünyalar benim olmuştu, muhteşem bir gündü, ömrüm
boyunca o anı hiç unutamam….

Hava Harb Okulu ve ardından Ulaştırma Okulu
Zaman su gibi akıp geçti, lise’de 3 yılın nasıl geçtiğinin
inanın farkına bile varamadan kendimizi Hv. H. Okulunda
bulduk. Lise’nin son senesinde sigara yasak olmasına rağmen,
gizlice içerek alışmıştım ama şimdi burası yüksek okuldu ve
serbestti, bizde artık resmen serbest olduğundan ders
aralarında koridorlarda aleni tüttürüyorduk zıkkımı. Allaha
şükürler olsun ki 8 yıl içtikten sonra, eşim Makbule’nin büyük
desteğiyle o meretten kurtuldum. Okulun birinci yılını İzmir’de
okuduk, o yıla ait ilginç bir anımı anlatayım sizlere. Sene 1967
idi ve Ankara 19 Mayıs Stadında Harb Okulları Arası Spor
Müsabakaları yapılacaktı, bende Hava Harb Okulunun
Atletizm takımında 3 adım ve tek adım atlama sporcusu olarak
yer aldım (derece alamadım). Askeri uçakla Ankara’ya gittik ve
misafir olarak kalacağımız Kara Harp Okuluna yerleştik.
Antrenman ve müsabakalara her gün gidip okula geri dönüyor,
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bazı akşamlar havacı arkadaşlar hep birlikte okulun önünde
bulunan yolda yürüyerek sohbet ediyorduk. Böyle gezi
yaptığımız bir akşamüstü, subayın biri koşarak yanımıza geldi
ve ‘Ya siz ne disiplinsiz adamlarsınız, çardakta oturan
komutanı neden selamlamıyorsunuz’ diye bize çıkıştı. Bizde
‘Uzakta evet belli belirsiz gördüğümüz bir çardak vardı ama
onun içinde Okul Komutanı olduğunu görmedik, görseydik
tabii ki selam verirdik komutanım’ dedik ama buna rağmen
gelen subay hepimizi bir odaya tıktı ‘bekleyin burada’ dedi ve
gitti. Yarım saat kadar sonra yanımıza geldi ve dedi ki ‘
yaptığınız asla affedilmez ama bu seferlik misafir olduğunuz
için komutan sizi afetti, bir daha olursa hapsi boylarsınız,
anlaşıldı mı?’ deyip bizi serbest bırakarak gitti.
İşin ilginç yanı ise biraz daha farklı; biz başımızdan geçen
bu trajikomik olayı, K.H.Okulunda okuyan sporcu
arkadaşlarımız ile yemekhanede yemek yerken onlara
anlatınca. İçlerinden biri, ‘arkadaşlar siz ne yapmışınız öyle,
valla çok ucuz kurtulmuşsunuz, biz oradan geçerken, ya orada
komutan varsa deyip çardağa ne olur ne olmaz bir selam verir
geçeriz’ deyince bizi çok güldürmüştü. Daha sonra yeri
geldiğinde bu aşırı ve şekilci disiplin anlayışına dair bir şeyler
söyleyeceğim.
Hv.H.O. nun ikinci yılını ise toptan taşındığımız İstanbul
Yeşilyurt’ta okudum. Çok güzel yıllardı, askerlik ve havacılık
konusunda bilimsel çok şey öğrendik. Burada bize emeği geçen
başta Okul Komutanımız Tüm.Gen.Kemal Zeren (çimci)
olmak üzere,Kur. Alb. Mahir Öner, Öğr. Alb. Sabri Tüzün,
Alb. Sadettin Güntürkün, ünlü spor hocamız Alb. Reşat Erel,
Alb. Mehmet Kaptanlar (çatlaklar) ve tüm diğer rütbeli
hocalarımıza, tabiî ki diğer bilimler üzerine, dışarıdaki
üniversitelerden bize ders vermek için gelen Anayasa
Hocamız Prof. İsmet Giritli, Siyasi Tarih Hocamız Prof. Dr.
Cevat Eren, Devletler Hukuku hocamız Prof. Dr. Yılmaz
Altuğ, Elektronik Radar Hocamız Prof. Dr. Adnan Ataman,
Tayyare Motor Hocamız Yük. Uçak Müh. Hıfzı Gündem ile
Fizik Hocamız, büyük deha Prof. Dr. Nusret Kürkçüoğlu’na
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burada şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca değerli Alay
Komutanımız Kur. Alb. Necdet Volkan, bir kalite abidesi
Kur. Alb. Kadir Uçak, Yb. Fahir Alpman ve Bnb. Yılmaz
Ülger’i, kahrımızı az çekmeyen, Yzb. Selahattin Güzel, Yzb.
S. Zeki YILMAZ, Ütğm. Koray Ünlüler, Ütğm. Fuat Yılmaz,
Ütğm. Necdet Uzduran, Ütğm. Hasan Gürbüz ve Ütğm.
Osman Eren gibi bizi yetiştiren değerli subaylarımızı burada
saygıyla anıyor, ebediyete intikal edenlere Allahtan rahmet
diliyorum. Birlikte geçirdiğimiz acı, tatlı anıları unutmak
mümkün mü? İkinci yılımız da birçok anılarla dolu olarak geçti
ve nihayet 30 Ağustos 1968 de sırmalı rütbelerimizi takarak (O
zamanlar Asteğmen olunuyordu, şimdi ise Teğmen olunuyor)
çakı gibi genç subaylar olarak ailelerimizin de katıldığı, Sn.
Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay’ında diploma vererek
bizleri onurlandırdığı bir törenle mezun olduk. Biz ‘ 68 Hv.
H.O. Devresiyiz’ bu kavram mezun olduğumuz günden bu
güne kadar hep sürdü, Hv. K. Komutanımız Or. Gen. Mehmet
Erten bu yıl itibariyle görevinin başında, o hariç tüm devre
arkadaşlarım emekli oldular ama biz çok büyük bir çoğunlukla,
ailelerimiz ile birlikte 30nucu ve 40ncı yıllarımızda hep bir
araya geldik, hep gönüllerimizi bir tuttuk, bundan sonrada
inşallah bu güzel beraberliğimiz ölünceye kadar devam edecek,
tabii ufak tefek problemler bizlerde de olmuyor değil, ee..ne
demişler ‘Bu kadar hata kadı kızında bile olur’.
Burada önce, aramızdan şehit ve vefat nedeniyle ayrılan
arkadaşlarımıza
tanrıdan
rahmet
diliyor,
emeklilik
dönemimizde bizlere İzmir’den başlattığı elektronik ortam
beraberliğinin ateşini fitilleyen sevgili Cengiz Çelikkaya’ya,
öğrencilik yıllarımızdan beri tüm devremizin adeta kahrını
çeken, değerli zamanını harcayarak bizleri bir araya getirmeye,
dayanışma ve yardımlaşma ruhunu aşılamaya çalışan değerli
başkanımız, kıymetli arkadaşımız Mustafa Sağın’a, desteğini
esirgemeyen arkadaşlarımız Mustafa Cehiz, Nesimi Durgun,
Bülent Binatlı, Mustafa Ural ve Selahattin Bayrı’ya ve bizlere
liderlikleriyle güç katan General arkadaşlarımız Mehmet
Erten, Yalçın Kaya, Şevket Dingiloğlu, Aktuğ Atay, Erol
Özgil, Savaş ŞANLITÜRK (rahmetli), Turgut Eşiz, Taha
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İlhan, Ahmet Ergönen, Şerif Saraoğlu, B.Ata Yılmaz ve Hasan
Kabaş’a (nikâh şahidim) burada şükranlarımı sunuyorum.
Gel gelelim okul 1968 yılında bittiğinde yapılan Pilotaj
Sağlık muayenelerinde, el terlemesi ve aşırı heyecan nedeniyle
hayallerini kurduğum pilotluğa hak kazanamadım. Burada
yeri gelmişken bir şey söylemek istiyorum. ‘kime niyet, kime
kısmet’ diye bir özdeyişimiz vardır. Aynen böyle oldu, uçmak
veya uçakta görev almak bana kısmet olmadı ama seneler sonra
küçük kardeşim Rıdvan’ın kızları, yeğenlerimiz Burcu ve Banu,
ikiside hostes olup uçtular (şimdi her ikisi de evli, nur topu
gibi 3 civcivimiz var). Onlarla ben ve tüm ailemiz gurur
duyduk. Tabii pilot olamayan birçok arkadaşım gibi benimde
dünyam yıkıldı ama yapılacak fazla bir şey yok boynumu
büküp, Ulaştırma Subayı olmak üzere tekrar 1 yıllığına İzmir
Gaziemir’deki K.K. Ulaştırma Okulu’na yola koyuldum.

Kıtalardaki Havacılık yaşamımdan anılar
Ulş. Okulundaki eğitimi de bitirip kura çektikten sonra ilk
kıtam olan, rahmetli Füze Alb. Hasan Pazı’nın komutanı
olduğu, İstanbul (Terkos gölü yolundaki) Fenertepe 2nci Füze
Gurubunda 1969 yılında genç bir Havacı Teğmen olarak
görevime başladım. Bu birliklerin ana görevi düşman
uçaklarına karşı füzeleriyle İstanbul’u savunmaktı. Bana o
birliğin tüm araçlarının tamir ve bakımlarının yapıldığı Oto
Bakım adı verilen büyük bir hangarın Atölye Şefiği görevini
verdiler. Başımızda Süleyman Karadağoğlu Yüzbaşımız vardı
ayrıca orada yaklaşık çeşitli rütbelerde çok değerli 36 Oto
Teknisyeni Astsubay görev yapıyordu ben onların başına amir
olmuştum ama çok tecrübesizdim. İçlerinde neredeyse babam
yaşında çok olgun insanlar vardı, içlerinden özellikle bilgi ve
becerileriyle örnek olan Zeynel Abidiner ve Manas Küçük
isimli Asb. arkadaşlarımı burada anmak isterim. Karşılıklı
sevgi ve saygı ortamında Asb. arkadaşlarımın bana olan anlayış
ve desteğini asla unutamam. Ben de o güne kadar aldığım
eğitimin karşılığını, çok genç ve tecrübesiz de olsam, çok
çalışarak ve dikkat ederek, vermeğe gayret ediyordum.
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İstanbul’da yaşayan anne ve babamın yanında kalıyor hem
çalışıyor hem de bekârlık yıllarımın tadını çıkartıyordum. 1973
yılında Fatih’te evlenip eşim Makbule ile birlikte
Karagümrük’te bir ev kiralayıp yerleştik. 1974 Kıbrıs Barış
Harekâtı zamanında da yine aynı birlikte görev yapıyordum.
Yunanlılarla savaşmamıştık ama sanki her gün savaşacakmış
gibi heyecan içinde günlerimizi kışlamızda geçiriyorduk, zor
günlerdi vesselam…
Evet, aşağıda hikâyesini anlatacağım 1975 yılı benim Hava
Kuvvetlerinde son yılım olmuştu. Havacılık, emekli olup 65
yaşına
geldiğim
bugünlerde
bile,
çocukluğumun,
delikanlılığımın, geçliğimin yoğrulduğu, rengi ve kokusuyla
adeta iliklerime kadar işlediği, eşimin ve benim olamazsa
olmazımız, devre arkadaşlarımız ve değerli eşleri ile ayda veya
iki ayda bir birlikte olduğumuz bir yaşam tarzımız olmuştur.
İnşallah yaşamımızın sonuna kadar bu onurlu ve güzel duygu
sürmeğe devam eder.

Kara Kuvvetlerine transfer
Bu da nereden çıktı diyeceksiniz, anlatayım; işin ana
kaynağı 1963 Talat AYDEMİR olaylarıymış; darbeye kalkışma
yüzünden K.H.O.nun 63 ve 64 yani 2 devresi ordudan maalesef
çıkartıldı. Bundan sonraki yılarda bu boşluğu doldurmak için
muharip sınıflara çok öğrenci ayırdıklarından, benim sınıfım
Ulaştırma gibi yardımcı sınıfların subay sayılarında K.K.K.da
ciddi azalma olmuş. Bu sebeple, Ulaştırma Okulumuz da Kara,
Hava, yani kaynak aynı olunca, 1975yılında Kara Kuvvetleri,
Hava Kuvvetlerinden çeşitli rütbelerde 25 ad. subay talep
etmiş, ve biz böylece rızamız bile alınmadan, 25 Ulaştırmacı
K.K.K.na palas pandıras atanmış olduk. Subaydım ve mesleğim
Ulaştırma yani aynıydı, askerdim, hayır gitmiyorum diyecek
halimde yoktu, paşa paşa yola koyuldum sizin anlayacağınız.

Metris 475nci Ulş. Taburu
Benim yeni birliğim ise eski görev yerinden pek uzak
olmayan Beşyüz Evler, Metris’deki 475nci Ulş. Tb.u idi ve
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mavileri çıkartıp, sırtıma haki elbiseleri geçirdim. Dediğim gibi
meslek aynı olduğundan fazla bir şey fark etmemişti.
Metris’ten ilginç bir anımı anlatayım; ben taburda Yzb.
rütbesiyle Orta Oto Bölük Komutanı (Yeni çıkan bir kanunla
Ütğm.lik 6 yıldan 3 yıla indirildi, bunun yerine de Yzb.lık 6
yıldan 9 yıla çıkartıldı.3 yıl erken Yzb. olmuştuk) olarak göreve
başlamıştım.
Benim araçlarım tahta kasalı büyük Askeri TIR lardı,
genelde 5erli, 10arlı araçlar halinde Trakya ve Marmara
civarında cephane ve kuru yük nakliyatı gerçekleştiriyorduk.
1975 yılıydı ve Yunanlılarla savaş ihtimalimiz daha sona
ermemişti. Benim bölüğüm, daha önce Kara Havacılığının terk
edilmiş bir toprak pistinin kenarında bulunuyordu ve biz ara
sıra pistin bakımını da yapıyorduk. Oraya eğitim maksadıyla
bazen pervaneli uçaklar ve helikopterler iner kalkardı. Gelen
pilotlarda kısa bir süre için yanıma uğrar bir çay içer tekrar
havalanırlardı. Bir gün, İstanbul’un tam öbür ucunda Kartal
Maltepe’de benim araçlardan birisinin vantilatör kayışları
kopmuş, oradan Asteğmenim telefon edip beni aramış ve
kayışları o birlikte bulamadığını, ne yapması gerektiğini
sormuştu, bende kendisine orada Ulş. Alb.yı var ondan iste,
yoksa çarşıya bak dedim, o da ne yaptıysa bulamamış beni
tekrar aradı. O sırada bizim piste bir helikopter inmiş ve pilotu
Yzb. Ahmet benim odaya gelmiş, tıraş oluyordu, bende Atğm.
ime ‘ hele sen biraz bekle az sonra seni tekrar arayacağım
dedim. Sonra pilot Ahmet abiye, konuyu anlattım, çaresiz
kaldığımı, bununda bir hizmet olduğunu, uygun görürse
helikopter ile Kartal Maltepe’ye birlikte uçup havadan kayışları
ben orada tren istasyonunda bekleyecek Atğm. ime atacağımı
anlattım. Onunda aklı kesti ‘tamam İlhan tıraşım bitince gidip
gelelim’ dedi. Bende tel açıp Atğm.ime durumu anlattım oda
bana şaşkınlıkla ‘komutanım dalga geçilecek zaman mı, doğru
söyleyin Allah aşkına’ dedi. Bende şaka yapmadığımı, oradaki
Maltepe tren istasyonunda havaya bakarak beni beklemesini 20
dakikaya kadar geleceğimi söyledim. O da pek inanmamış gibi
‘baş üstüne beklerim komutanım!’ dedi. Biz helikopterle oraya
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gidip havadan sağlam kayışları atıp toplam 30 dakika içinde
geri döndük. İşin enteresan tarafını bir gün sonra birliğe dönen
Atğm. arkadaşım anlattı, ‘sizden sonra Alb.ım bana ‘ne oldu
Atğm.nim Yüzbaşın kayış işini halletti mi’ diye sorunca, bende
‘Yüzbaşım kayışları bizzat kendisi helikopterle getirip havadan
bana atacak’ dediğimde, Alb. gülerek ‘ öyle şey olur mu canım,
o seninle dalga geçmiş’ dedi. Ama 15 dakika sonra helikopterin
pat pat sesi duyulunca hep birlikte şaşırarak bizi seyretmeye
başladılar. Bende kayışları aldıktan sonra Albayıma ‘ bizim
yüzbaşı eski havacı, onun için uçak veya helikopter bulmak
sorun değil komutanım’ dedim. Bende ‘ valla bundan daha
güzel söz olmaz Atğm.nim’ diye gülmüştüm…
Bu yıl beni Facebook’tan araştırıp bulan ve mesaj atan, o
zaman yanımda Atğm. Olarak görev yapmış olan değerli
hocam Sn. Mustafa AVŞAR Bey Çorum’daymış, emekli olmuş.
Telefonla görüştük. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Ona,
yukarıdaki olayı kısaca anlattım ve adını anımsayamadığım o
Atğm. arkadaşım siz miydiniz diye sordum. O değilmiş...

Üniversite maceram
Metris’te göreve başladığımda başımdan çok ilginç bir
üniversite macerası geçmişti onu anlatmak istiyorum çünkü bu
hikâyeyi okuyanların, çocukları için üniversiteye hazırlık
döneminde belki birazcık örnek bazında, katkım olabilir diye
düşündüm. O güne kadar çok çeşitli eğitim almama rağmen
içimde hep bir üniversite’de okuyamamanın burukluğu vardı.
Ben Orta Okul sıralarında bir gün gezip dolaşırken İstanbul
Üniversitesinin bahçesine girmiş, hayran hayran okula girip
çıkan ağabey ve ablaları seyrediyordum. Ana binaya
yaklaştığımda bir öğrenci ‘ne yapıyorsun bakim sen burada’
demiş ve bende ‘içerisini, dershaneyi merak ediyorum’
demiştim. Onlar da belki gırgır olsun diye ‘çok merak
ediyorsan hadi gel bizimle seni derse sokalım’ dediler. Sonra
hep birlikte derse girdik, çok mutlu olmuştum ama ders
başladıktan 15 dakika kadar sonra hoca beni fark etti, ‘sende
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kimsin, kim soktu bu çocuğu buraya?’ deyip ‘haydi yavrum’
diye beni dışarı çıkartmıştı. Bunu hiç unutamadım.
Bu olayında etkisi olsa gerek, eşime ‘Makbule ben evde
kendim çalışıp, hazırlanıp üniversite sınavlarına girmek
istiyorum ne dersin?’ dediğimde o da ‘olur, bir dene bakalım’
dedi. Bende paçaları sıvayıp, o zamanlar çok kullanılan,
kayınbiraderim Ertuğrul’a ait, Büyük Dershane adında
ansiklopedi gibi kalın bir kitabı temin edip, geceleri çalışmaya
başladım. Daha önce bahsetmiştim ya, Hava Lisesinde aldığım
eğitim düzeyi çok yüksek olduğundan pek zorlanmadım
diyebilirim ama bazen gecelediğimi anımsıyorum. Sınavlara
girip, Beşiktaş Yokuşunda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği Fakültesinin Gece Bölümü’nü kazandım
ve çok zor yol şartlarında hem işimi yapıp, hem de okula
öğrenci olarak gitmeğe başladım ama ne gitmek, ne gelmek,
sorma gitsin. İşimden okula inanmayacaksınız 4 ayrı vasıta ile
gidiyor, ilk iki dersi kaçırıyor, iki ders eğitim gördükten sonra
saat 21.00 sularında dersler bitiyor ve ben yine dolmuş, otobüs,
tren derken tekrar 4 vasıtayla gecenin geç saatinde 23.30 gibi
Küçük Çekmecenin tepesinde bulunan Hürriyet mahallesindeki
evime aç bilaç, yorgun argın adeta pestil gibi varıyordum.
Şartlar çok ağır, o zamanlar 1976 yılında öğrenci olayları da çok
sık olduğu ve okul da bu bağlamda sık sık kapandığı için bu
eğitim işi ne yazık ki fazla yürümedi. Sonuçta ben elimde
mühendislik kitaplarım ve T cetveli ile üzüntüyle okulu
bırakmak mecburiyetinde kalarak kös kös evimin yolunu
tutmak zorunda kaldım. İşin ilginç yanı, ben okulu bıraktıktan
sonra bize ilk defa Askeri Lojman tahsis ettiler nerede dersiniz,
belki inanmayacaksınız ama Beşiktaş’ta tam okulun
yanındaydı, hayat işte böyle ilginçliklerle doluydu…
Burada vurgulamak istediğim şey ‘yavrularımız asla
eğitimden vazgeçmesinler ve asla pes etmesinler, sınavı
kazanmanın ve yaşamın özü olan yarışmayı kazanmanın tek
yolu var, o da çalışmak ama çok çalışmak’.
Metris’te toplam 2 yıl kaldım ve Kara Kuvvetleri yapısına
alışmaya çalıştım, aslında aldığımız eğitim aynı olduğu için pek
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de zor olmamıştı. 1977 yılında tayinim Malatya’ya çıkınca
eşimin de çalıştığı Beşiktaş’taki Nüfus Müdürlüğünden tayinini
benim yanıma Malatya’ya çıkarttık ve tası tarağı toplayıp ver
elini Malatya dedik.

Malatya günleri
Malatya’ya ben önden gidip tayin olduğum ve görev
yapacağım, Beyler Deresindeki Şoför Er Eğitim Alayını
göreyim dedim. Gittiğimde oturacağımız lojman işini
ayarladım
ve
İstanbul’dan
Malatya’ya
kamyonla
gönderdiğimiz, 2 ayda eşimle birlikte özene bezene sarıp
sarmaladığımız az miktardaki eşyamızı, karşılayıp lojmana
attığım gibi gerisin geri İstanbul’a eşimi almaya gittim. Bunları
anlatmamın esas nedeni ise şu; eşimle birlikte İstanbul’daki
akrabalarımız ve dostlarımızla vedalaştıktan sonra Malatya’ya
hareket etmek üzere Atatürk Hava Limanına gittik ve
bavullarımızı teslim edip ilk defa yolculuk yapacağımız THY
uçağına bindik. Ama uçak bir türlü kalkmıyordu ve anons
yapıyorlardı ‘lütfen bavulunu teslim etmeyen yolcu aşağıya
insin’ diye, bende eşime ‘ya ne dikkatsiz insanlar var hiç insan
bavulunu teslim etmeden uçağa biner mi’ diye kızıp
duruyordum. Neyse uçak havalandı ve Malatya Erhaç (askeri
meydan) Hava Alanına indi. Bavulları almak istedik ama
bavullar gelmemiş, neden diye sorduk ‘ siz uçağa binerken
merdiven başında bavullarınızı, bunlar benimki’ diye
gösterdiniz mi? Bize kimse bir şey demedi kardeşim dedik ama
sonuçta bir gün sonra bavullar geldi. Meğersem ‘o dikkatsiz
kişi anlaşıldı ki benmişim’ olayı hatırladıkça hala kendime
gülerim.
Alayın 1nci Tabur 2nci Bölük Komutanı olarak göreve
başladım, ülkemizin her yöresinden şoför eğitimi için acemi
erler geliyor, onlara hem askerliği hem de askeri kamyonları
sürmeyi öğretiyorduk. 1977 yılında bu eğitim için, ABD nin
2nci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’ye Hibe! ettiği demir
yığını, hantal ve su gibi benzin tüketen REO dediğimiz araçları
kullanıyorduk. Hatırlıyorum eğitimi tamamladıktan sonra,
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birliğin dışına konvoy halinde kara yoluna yürüyüşe çıkardık,
arkamızdan da ne gelirdi tahmin edin benzin tankeri. Bu
kullandığımız benzin canavarı REO ların yedek parçalarını da o
zamanlar USA dan satın aldığımızı bilmem söylememe gerek
var mı? Hamdolsun şimdi Savunma Sanayimiz gelişti, kendi
araç ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını iç piyasadan
karşıladığımız gibi ihracat da yapar hale geldik. O zamanlar
eğitim sahasının boşluklarına toplam 5000 adet Çam fidanı
diktirmiş, su tankeriyle sulatmıştım. Birkaç sene önce orada
askerliğini yapan bir tanıdığıma çamların durumunu sordum,
‘büyümüşler’ cevabını alınca çocuklar gibi sevindiğimi
hatırlıyorum.

Hamido’nun öldürülüşü ve çıkan olaylar.
Galiba yıl 1978 olacak, bu bahsedeceğim olay Malatya için
gerçek bir felaket oldu. O gün Alayda Nöbetçi Amiriydim,
mesai bitmiş herkes evlerine gitmişti. Akşamüzeri yaklaşık 10
km. kadar doğumuzda olan şehir merkezinden çok yüksek bir
patlama sesi duydum. Ardından şehirde evde olan eşim; ‘
İlhan, evin yakınlarında çok büyük bir patlama oldu, galiba
posta ile Belediye Reisi Hamido’nun (belinde çift tabanca ile
dolaşan meşhur eski Millet Vekiliydi) evine paket içinde bomba
göndermişler, açınca patlamış ve maalesef kendisi ile birlikte
gelini ve torunu da vefat etmiş, ortalık çok karışık’ dedi.
Alay Komutanımız (rahmetli Ulş. Alb. Halil Aydoğdu)
bana gece emir verdi ve ben hazırladığım birlikle sabah
namazından önce şehre indim ve söylenen yerde bekledim, bir
hareket yoktu, komutan geri dönmemi söyledi, tam birliğe
dönmüştüm ki komutan bana olayların başlamakta olduğunu
söyledi ve tekrar şehre dönmem için emir verdi.
Akşamdan hazırlanıp sabah diğer kazalardan gelen kin
dolu insanlar, sabah namazından çıktıktan sonra ayrı guruplar
halinde bir araya gelerek saat 9.00 civarında şehrin her yerinde
bağırıp çağırarak yayılmışlar.
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Bu olayların sebebi olarak gördükleri günahlı günahsız
demeden Alevi esnafın ne kadar varsa, tüm iş yerlerine saldırıp,
yakıp, yıkıp yağmalamaya başladılar (sonradan 700 adet
dükkânın talan edildiği söylendi), biz askerler, polis ile birlikte
olaylara (tabii hiç silah kullanmadan) engel olmaya çalıştık.
Alay’dan takviye birlikler de geldi. Hiç unutmam öğleden
sonra bir yerde Tabur Komutanım Bnb. Tugay Anda (çok
severdim) ve ben iki ateş arasında kalmıştık, onun (jeep)
makam aracının şeffaf asetat camından bir kuşun içeri girmiş
ama yaralanma olmamıştı. Bu kargaşaya rağmen eşim Makbule
cesaretle hükümet binasındaki işine gitmiş ama orada büyük
bir tehlike geçirerek mahsur kalmış, değerli bir arkadaşım
Ütğm. Erhan Çatkın onu görüp alarak ‘yenge gel seni eve
bırakayım’ diye yardımcı olmuştu. 15 gün devamlı şehirde
aracımızın içinde hem uyuduk hem de bekledik, olaylar yavaş
yavaş yatışarak bitti. Olaylarda birkaç kişi de ne yazık ki can
vermişti.
Bu felaketten kısa bir süre sonra tüm ülkeyi yasa boğan 100
ün üzerinde insanımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş olayları,
hepimizin hafızasında acıyla duruyor. Çok sonraları 1990 lı
yıllarda yaşanan, yine aynı Alevi, Sünni ayrışmasını içeren
Sivas katliamını ve yitirilen 30 un üzerindeki canları milletimiz
asla unutmayacaktır. Bu tür acı olayların ülkemizde bir daha
tekrarlanmamasını diliyorum.

Erzurum- Horasan.
Tayinimin Horasan’a çıktığını bir arkadaşım haber
verdiğinde ‘acaba İran’daki Horasan eyaletine askeri ataşemi
tayin edildim’ diye şaka yapmıştım ama ne yalan söyleyeyim
Türkiye’de böyle bir ilçe olduğunu daha önce hiç
duymamıştım. Haritada bile yerini zor bulduk.
Çok sevdiğimiz Malatya’dan ve arkadaşlarımızdan
gözyaşları içinde, Ulş. Ve Konak Komutanı olarak tayin
edildiğim, Erzurum’un 85 km. doğusundaki Horasan isimli
5000 nüfuslu küçük bir ilçeye doğru, yine eşimi koluma takarak
yola koyuldum. İşte askerlik böyle bir şey, sizi bir yerde fazla

64

Benim Evrenim

kalıp, canı sıkılmasın diye, her 3 yılda bir başka bir diyara
gezmeğe gönderiyorlar! Bizde öyle yaptık tabii, ne
demezsiniz…
Horasan, Erzurum’un oldukça uzağında ulaşım açısından
kritik bir noktada bulunuyordu. Bu ne demek anlatayım;
demiryolu Erzurum’dan Horasan’a gelip kuzey doğu
istikametine Sarıkamış, Kars’a dönüyor, güney doğuda
bulunan Ağrı, Doğu Beyazıt hattında demir yolu bulunmuyor,
yani demiryolu ile Horasan’a kadar gelen asker ve askeri
malzeme, oradan Ağrı ve Doğu Beyazıt’a kara yoluyla sevk
ediliyordu. Bu nedenle ben orada komutan olarak Horasan gar
müdürü ile her gün beraber çalışıyordum. Bunları neden mi
anlattım, dinleyin öyleyse…

Çay üçtür…
Gar müdürümüz benden oldukça yaşlı, zayıfça, çok ölçülü
ve nüktedan, örnek aldığım ve saygı duyduğum (Allah rahmet
eylesin) Mustafa bey dediğim o yöre halkından çok muhterem
bir insandı. Oralar biliyorsunuz çok soğuk olur. Öyle çok soğuk
bir gün beni ‘ komutan, çok dolaştık, birazda yorulduk, sizde
üşümüşsünüzdür, gelin benim odada birlikte sıcak bir çay
içelim’ dedi, bende ‘teşekkür ederim,hay hay Mustafa bey’ diye
cevap verdim ve garda bulunan her tarafı ahşap mütevazı
odasına gidip, dört köşe döküm sobasının üzerinde hazır
bulunan çayını hem yudumlamaya hem de malum ortak, vagon
yükleme, boşaltma işleri üzerine sohbet etmeye başladık.
Mustafa bey bardağımı sağ olsun tekrar doldurdu onu da
içtikten bir süre sonra 3üncü çayı boşaltırken ben ‘ sağ olun,
teşekkür ederim Mustafa bey benim için yeterli’ dedim ama o
‘komutan siz bu çayı için de sonra size bir hikaye anlatacağım’
deyince mecburen onu kıramadım ve 3üncü bardağı isteksiz de
olsa onun hatırı için içtim. Bana dedi ki ‘komutan siz 3 bardak
çayı içtiniz ya artık rahatça buradaki deyimi size söyleyebilirim’
dedi. Bende ‘neymiş Mustafa bey, bende merak ettim doğrusu’
deyince, bana, buralarda bir değim vardır, derler ki ‘çay üçtür
içmeyen pu....r’ özür dilerim, buralarda biliyorsunuz bir
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başlandı mı, çayın ardı arkası kesilmez, sen de 15, ben diyeyim
20 bardak. Gerçekten öyleydi, yalnız orada ki çay, batıdakiler
gibi demli olmaz, açık olurdu ayrıca soğuk havalarda bardağın
üzerine çelik çay tabağı konup dolu bardakla birlikte şöyle
hoop diye ters çevrilir, çabuk soğuması önlenirdi, ayrıca çay,
kıtlama denilen, Erzurum’da fabrikası olan özel sert bir kesme
şeker parçası ağızda tutularak içilirdi. Sonra Mustafa bey bana
dönüp, durun size 2-3 sene kadar önce Horasan’da yaşanmış
bir olayı anlatayım diye söze koyuldu.
Havaların sıcak gittiği bir yaz günü, nereden düştüyse 3-4
Alman turistin yolu bizim Horasan’a düşmüş, hemen malum
bizimkiler etraflarını Afrika yerlileri gibi sararak el kol
işaretleriyle anlaşmaya çalışmışlar ama sadece Alman
olduklarını anlamışlar. Bizimkilerin içlerinden birisi ‘ ya beyler
Askerlik Şubesindeki Albay Almanca biliyordu, şunu bir
çağıralım’. Neyse Alb. gelmiş Alman turistlere ‘Horasan’ımıza
hoş geldiniz dedikten sonra nereye davet edecek ki, tabiî ki
oraya en yakın kahveye, oturmuş sohbete başlamışlar. Alb.
turistlere kahvehanede ‘acaba ne içersiniz’ deyince Almanlar da
sevinip, biraz serinleriz düşüncesiyle ‘bira içeriz’ demişler. Alb.
da ‘üzgünüm burada kahvehanelerde bira bulunmaz’ demiş. ,
Almanlar birbirilerine bakıp, Alb.ya ‘ öyleyse madem
kahvehanedeyiz o zaman kahve içelim’ deyince, Alb. ‘tekrar,
üzgünüm burada kahvede bulunmaz, yalnız çay bulunur, size
en iyisi ben çay ikram edeyim’ demiş, turistlerde çaresiz ikramı
kabul etmişler ve sohbetle birlikte çaylar içilmeye başlanmış.
İkinci çayları Alman’lar güç bela, rica minnet kabul edip
zorlada olsa içmişler. Sonra 3ncü çaylar gelince, Almanlar ‘
hayır içemeyiz danke (teşekkür)’ dediklerinde Alb. onlara
yöredeki kuralı hatırlatarak ‘ ama burada çay 3 tür, içmeyen
pu…..r’ anlamında bir şeyler söyleyince, Alman’larda Alb. ya ‘
beyim kusura bakma biz 3ncü çayı içemeyiz, ne diyorsanız, işte
biz ona razıyız’ demiş. Alb. Almanların dediklerini orada
bulunan Horasan’lılara tercüme edince, kahvehane adeta
gülmekten yıkılmış…
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Köye elektrik geldi.
Şimdi size ilginç bir hikaye daha anlatayım. Horasan’ın
kuzey tarafında bir köye tarihinde ilk defa elektrik bağlanacaktı
ve merasim için Kaymakamımız (ve aynı zamanda 1980 Askeri
İhtilal zamanında Belediye Bşk.ımız oldu) Muammer Güler
(eski İstanbul valisi), Garnizon Komutanı olarak ben Yzb.
İlhan Küçükbiçmen, Mühimmat Bl. K.nı Yzb. İzzet Gökçek
(ailece görüştüğüm değerli bir arkadaşımdı), Jan. Bl. K.nı
Ütğm.İbrahim Yaşar (çok efendi bir çocuktu, şu anda Kor. Gen.
olmuş) , Müftü, İlçe Eğt. Müd. ve TEK ten görevli Elektrik
Teknisyenleri olmak üzere hep birlikte köye gittik. O kadar
ilginç bir olaydı ki, köyün meydanında bütün köylüler
toplanmış ve heyecanla bekleşiyorlardı. Kaymakamımız anılan
köye elektrik verilmesinin mutluluğu konusunda kısa bir
konuşma yaptı. Arkasından elindeki kablonun ucunda
lambanın takılacağı duy olan, bir teknisyen ortaya çıkıp ‘
değerli köylü kardeşlerim, bu elimdekine duy denir, az sonra
köye elektrik vereceğiz, o zaman aklınızda olsun, aman dikkat
sakın ola ki parmağınızı bunun içine koymayın, alim Allah
ölürsünüz, anladınız mı? Şimdi bunun üzerine gördüğünüz
gibi lambayı çevirerek takıyorum, köyünüze elektriği veriyoruz
haydi Bismillah’ deyip şalteri indirdikten sonra ampul yandı ve
köy meydanını bir alkış tufanı sardı. Düşünebiliyor musunuz
sevgili okurlar, biz orada o köye ilk defa verilen elektriğe şahit
olduk. Gerçekten çok duygusal bir törendi benim için.

Horasan Lisesi.
Horasan ilçesinin tek devlet lisesiydi ve okul müdürü, Gar
Müdürü Mustafa beyin kendi gibi değerli olan oğluydu (adı
aklımda kalmamış). Çoğu zaman ilçede bulunan diğer,
Belediye Başkanı, hakim, savcı, Emniyet Amiri, doktorlar,
veteriner(çok sevdiğimiz Veteriner Abdüsselam bey) gibi Lise
Müdürümüzde benim görev yaptığım As. Konak’taki gazinoya
gelir, Kaymakam Muammer Güler’in başını çektiği ilçemiz
sorunları ile ilgili sohbetlerimize katılırdı. Gerçekten çok
uyumlu bir ekiptik diyebilirim. Bir ara Lise Müdürüm ‘ ilhan
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bey bu yıl okulumuzda Milli Güvenlik ve İngilizce dersleri için
öğretmen ihtiyacımız var, ne dersiniz?’ diye bana hocalık teklif
etti, bende ‘ tabii hocam neden olmasın, vaktim müsait seve
seve ders veririm’ dedim ve bir lise son sınıfa Milli Güvenlik
dersine ve bir de ortaokul 2nci sınıfın İngilizce dersine girmeye
başladım. İngilizcem Ortaokula ders verebilmek için yeterli
düzeydeydi, bu dersi hem çok seviyor hem de çok
önemsiyordum. Hatırlarım, çocukların onayını alıp, çok
soğuklarda bile hafta sonları, sınıfın sobasını yaktırıp severek
ek dersler verirdim. Öğrencilerim de koşa koşa, şevkle bu derse
gelir hep bir ağızdan bağıra bağıra İngilizce kelime ve cümleleri
ezberlerdik.
Bir gün onlara ev ödevi vermiş ve ‘ çocuklar, ben sizin bilgi
düzeyinizi görmek istiyorum, sakın başkasına ödevinizi
yaptırmayın, siz yapın ve önümüzdeki perşembe günü getirin,
tamam mı?’ dediğimde, hep bir ağızdan ‘ tamam hocam’
dediler. Perşembe günkü derste, ‘ne yaptınız çocuklar, hadi
bakalım çıkartın ev ödevlerinizi’ dediğimde yarısının ödevini
yapmadığını gördüm ve nedenini sorduğumda malum
cevaplar verdiler. Sınıfta çok tonton, çalışkan ve sevecen küçük
bir kız öğrencim vardı, çok severdim bu kızımı. Bu yavrum,
eskiden İlçede defalarca Belediye Başkanlığı yapmış fakat 1980
sıkıyönetim idaresince halktan bazı kişilerin şikayetlerinden
dolayı görevinden alınmış Nusret Atilla’nın (ki sonradan
duydum vefat etmiş, Allah rahmet eylesin) kardeşi, ilçede
beyaz eşya ticareti yapan Mücahit Atilla isimli bir beyin kızıydı.
Kız öğrencim bana akıllıca ve kurnazca bir öneride bulundu,
‘öğretmenim siz ödevi perşembe günü getirin dediniz ama gün
daha bitmedi ki, akşama evinize getirsem olur mu?’ deyince
inanın çok şaşırdım ve içimden aferin dedim ve sınıfa dönerek ‘
arkadaşınız haklı tamam kabul ediyorum, ödevinizi yapın ve
bugün ne zaman isterseniz bana getirin’ dedim ve ders bitti.
Akşam evde yemekten sonra kapı çalındı, açtığımda
karşımda Mücahit Atilla ve elinden tutup getirdiği küçük
sevimli kızını gördüm ve lütfen buyurun içeri dedim ama
Mücahit bey suratı asık bir şekilde, ‘hayır girmeyelim komutan,
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illa bugün ödev getirin demişsiniz, bizde bu uygunsuz
zamanda ödevi yapıp getirdik, böyle olur mu hiç?’ diye bana
kapıda serzenişte bulundu. Ben de kendisine, ‘Mücahit bey siz
herhalde olayı tam kavrayamamışsınız, önce ödevi illa bugün
yapıp evime getirin demedim, bunu sevgili yavrunuz önerdi ve
bende ne yalan söyleyeyim mutlu oldum ve olur kızım dedim,
bunda benim amacım sadece ödev yaptırmak değil, onun her iş
gibi zamanında yapılma alışkanlığını sevgili yavrularımıza
aşılamaktır’ dediğimde, ‘Haaa şimdi anladım komutan, haydi
hayırlı geceler’ dedi ve ayrıldı.
Buraya bir şey eklemek istiyorum. Horasan’ın eğitim
düzeyi çok düşüktü, Lise sonlara Milli Güvenlik dersine
gittiğimde öğrencilerin bilgi olarak çok zayıf olduklarına
üzülerek şahit olmuştum. O sene yapılan ÖSYS sınavı
sonucunda maalesef hiçbir öğrencimiz üniversite giriş
sınavında başarılı olamadı. Bu da doğu bölgelerimizdeki
eğitimin kalite düzeyine çarpıcı ve acı bir örnektir.

Rüya ülke İsviçre’ye ilk seyahat.
Kardeşim Orhan, Ursula yenge ve 2 küçük tonton
yeğenimiz Esin ve Selda, ben ve eşim Makbule’nin davetini
kıramamış taa İsviçre’den kalkıp,1981 yılının karlı bir kış
gününde görev yaptığım Horasan’a gelmişler ve 10 gün kadar
hep birlikte güzel günler geçirmiştik. Sonra oradan İstanbul için
ayrılırken bizi de İsviçre’ye davet ettiler ve bu vesileyle eşim ile
birlikte ilk defa yurt dışına, Orhan’ların rüya ülkesi İsviçre’ye
1982 yılında ayak basmış olduk. Uçak daha Zürich Kloten hava
alanı üzerindeyken bile ülkenin başkalığı, zarafeti, düzeni ve
yeşilliği beni şaşırtmaya yetmişti. Hele hava alanından şehre,
oradan da Orhan’ların evine giderken adeta ağzım açık kalmış ‘
vay be ne memleket!’ demekten kendimi alamamıştım.
Ertesi gün Orhan’la ve onlarla birlikte kalan dayımın oğlu
sevgili yeğenim Aydın Canbek ile birlikte, Orhan’ın Zürich’teki
iş yeri Vatan AG isimli radyo, televizyon ve video satış
dükkânına gitmiştik, Aydın’da orada çalışıyordu ve ben içeri
girdiğimde bir tarafta elektronik aletleri görmüş ama diğer
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taraftaki raflara bakıp gözlerime inanamamış ve Orhan’a ‘ ya
buradaki raflarda ne kadar çok kitap var’ demiştim. Orhan’da
bana ‘ doğru söylüyorsun abi, burada çalışan işçi
kardeşlerimiz kitaba çok meraklılar, hatta bu kitaplardan 4-5
adet alıp sabaha kadar okuyanlar var’ deyip, bıyık altından da
gülüyordu. Allah var ya ilk önce inandım, sonra gidip
raflardaki kitap gibi gözüken şeylerin VHS cinsi, içlerinde Türk
Filmleri bulunan videokasetleri olduğunu görünce hem hayret
ettim hem de gülmeye başladım. Yıl 1982 o zamanlar tabii
Türkiye’deki TV yayınları İsviçre’den izlenemiyordu, memleket
hasreti kolay mı, vefakar ve cefakar işçi kardeşlerimiz, Kemal
Sunal’ın, Şener Şen’in filmlerini seyretmekte gerçekten çok
haklıydılar.
Zürich’in caddelerini, evlerini, tertip ve düzenini, ulaşım
araçlarının dakikliğini ve temizliğini görünce aramızdaki farkın
ne kadar çok olduğunu yüreğim burkularak izledim. Dükkanın
arka tarafında küçük bir yazıhane ve içinde lavabo, tuvalet
vardı. Orhan’a şaka yapayım dedim ve ‘ Orhan musluktan su
akmıyor’ diyince, Orhan öbür taraftan bana bağırdı ve ‘abi sen
aç musluğu aç, bu ülkede 50 yıldır hiç sular kesilmemiş ki’
dediğinde ne kadar doğru söylediğini anımsıyorum.
Bir gün şehirde bulunan Türk gençlerle bir araya gelmiş
sohbet ediyorduk, içlerinden birisi ‘ abi hoş geldin nasıl
beğendin mi buraları, Türkiye ile bu adamların arasında sana
göre ne kadar fark var’ dedi. Bende şöyle bir düşündükten
sonra gençlere ‘ evet gerçekten aramızda çok büyük bir mesafe
var, bunların 7 göbek sülalesi çalışarak, üst üste koyarak,
ülkelerini bu hale getirmişler, biz ise ne yazık ki fazla bir şey
yapamamışız, galiba arayı kapayabilmek için, çoktan da fazla
çalışmamız gerekecek’ demiştim. Ama bu günlerde aranın biraz
olsun kapandığını görüyor ve seviniyorum. İnşallah daha da
dişimizi sıkar, yakın zaman da onlara yetişir, hayal parayla
değil neden olmasın, belki de 100- 200 yıl sonra geçeriz kim
bilir…
Yine 3 yıl çabuk geçti ve Horasan’dan da tayin zamanı
geldi ve biz karı koca denkleri yapmaya koyulduk, sonunda
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tayinimin Ankara Milli Savunma Bakanlığına çıktığı haberi
geldiğinde, Horasan Hükümet Binasında memur olarak görev
yapan eşimin tayininin de, her zamanki gibi benim peşimden
Ankara’ya yapılması için tez müracaatımızı yapıp, son ayrılık
hazırlıklarına başladık ve biz göçebe iki kuş bu sefer doğudan
batıya,1983de Ankara’ya kanat açacaktık…

Askerlikte son durak Ankara Milli Savunma
Bakanlığı
Evet burası meğersem T.S.K.daki son durağımmış, ne
derler kısmet böyleymiş. Yine sarıp sarmaladığımız eşyamızı
Polatlı’dan bir tanıdığımızın (Kadir) kamyonuna yükledik,
yanına da muavin gibi oturdum, dağ tepe neredeyse 1000 km.
giderek salimen Ankara’ya vardık. Şöyle bir geriye bakıp
Horasan’ı aklımdan geçirince, ‘yaa gerçekten Türkiye’nin öbür
ucundaymışız’ dedim ve bir baktım ki soluğu Demetevler
semtinde kiraladığımız bir evde almışız.
1983 yılına gelinmiş, (rahmetli) Turgut ÖZAL’ın Arı’lı
Anavatan Partisi seçimi çoğunlukla kazanıp hükümetini
kurmuş ve ülke tarihine geçecek Ekonomik ve Sosyal
Devrimlerine başlıyordu. Ben ise kıta yaşamımdan sonra,
alışmakta zorluk çekeceğim M.S.B. deki memurluğuma
ısınmaya çalışıyordum. İlk başlarda sıkıcı gelse de zamanla
alıştım. Eşim ise Maliye Bakanlığındaki görevine başladı.
Ankara çok büyük, evden işe, işten eve, bu şehirde
İstanbul’daki gibi gerçekten kaybolup gidiyor insan. Malatya ve
Horasan’daki sıcak ilişkileri, yakın dostlukları özlüyoruz
doğrusu. 1984 yılında bir tarafta M.S.B. de çalışırken diğer
tarafta da ailecek planladığımız firmamızı kurmuş ve ayakta
tutmaya çalışıyorduk, aynı yıl Binbaşı rütbesine terfi ettim.
Görevimi sürdürmeye ve bu ara ayrılma planları yapmaya
başladım. Dışarıdaki işi yapacağıma aklım kesince de 1987 yılı
Mayıs ayında T.S.K. dan ‘ emekliliğe hak kazanarak’ gözümü
karartıp istifa ederek ayrıldım.
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İş yaşamımın kabaca yarısı, çok değer verdiğim ve bundan
sonra da asla unutmayacağım, doğru, güvenilir, bilim yuvası,
kahraman T.S.K. da geçmişti. Bundan sonraki diğer yarısı
ticaret yaşamı içinde geçse de, benim ve eşimin gönlü ölünceye
kadar hep o asil asker ocağında olmaya devam edecektir.
Bunlar her ikimizin de samimi duygularıdır ve bundan asla
şüphe duymuyoruz…

Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine…
Şimdi, iş hayatının yarısını TSK da, diğer yarısını dışarıda
ticaret yaparak sivil ortamda geçiren birisi olarak, buradaki
değerlendirmeme dengeli bir gözle bakmaya gayret edeceğim.
Günümüzde yani 21nci Yüzyıldaki TSK yı sağlıklı olarak
değerlendirebilmek için en azından 20nci Yüzyıla yani 19
Mayıs 1919 da başlayan Kurtuluş Savaşına gitmek doğru olur
kanısındayım.
Inci Dünya Savaşı sonrası yenik kabul edilen Osmanlı
Devleti’nin, Mondros Mütarekesi sonucunda, Ankara, Kayseri
ve Sivas gibi küçük bir bölge hariç, Anadolu’nun tamamı ve
Rumeli toprakları düşman işgali altına girdi. Başlarında
komutanları bulunan Türk kuvvetleri dağınık olarak yurdun
her yerinde mevcuttu ve Mustafa Kemal Paşa bu kuvvetleri
koordine ederek, yavaş yavaş kendi emir ve komutası altına
aldı. Başta Yunanlılar olmak üzere tüm düşmanlarına karşı
ordularını büyük uğraşlar sonucu derleyip toparladı.
İlk başlarda Türk ordusu Yunan ordusuna karşı İnönü ve
Sakarya savaşlarını büyük malzeme, silah ve cephane
noksanlıklarıyla yaptı. Ardından TBMM Hükümetinin çıkardığı
kanunlarla, yiyecek, giyecek, gibi lojistik ihtiyaçlarını halktan,
silah ve cephane gibi ihtiyaçlarını ise İngiliz’lerin kontrolünde
bulunan İstanbul depolarından kaçırarak temin etmeye çalışan
Türk Ordusu 26 Ağustos 1922 yılında Afyon Kocatepe’de
Yunan Ordusuna karşı Büyük Taaruza kalktı ve sonuçta büyük
bir zafer elde ederek 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’i alarak ülkeyi
Yunan çizmesinden temizlemiş oldu ve Anadolu, Rumeli’yi
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düşman kuvvetlerinden tamamen arındırdıktan sonra barış için
Lozan’a gidildi.
Ülkemiz 10 Eylül 1922 tarihinde şimdiki Misakı Milli
dediğimiz sınırlarına kavuştu ama Türk toplumunun ve Türk
ordusunun yapısı hala Osmanlı Padişahlığının özelliklerini
üzerinden tam olarak atamamıştı ama değişim süratle başlamış,
Mustafa Kemal ve etrafındaki sivil, asker tüm arkadaşları bu
değişimi hızlandırmaya çalışıyorlardı. Artık eski teokratik
yapısından arındırılmaya, çağdaş kavramlar olan her tür
modern yeniliği özümsemeye başlayan cefakar Türk halkı ve
onun öz ve öz bağrından çıkan Türk ordusu, 29 Ekim 1923
tarihinde yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine
adeta koşuyordu. İşte bu tarihten sonra TSK, kafa yapısıyla,
eğitim anlayışıyla tümden çağdaş anlamda batı tarzıyla
değişerek ve Atatürk İlke ve Devrimleriyle kenetlenerek
bambaşka laik yapıda bir Ordu haline geliyordu. Atatürk 1938
tarihinde öldüğünde artık TSK, içinden çıkardığı Atatürk
idealleriyle donanmış, Türkiye Cumhuriyetinin yılmaz bir
bekçisi haline gelmişti.
Cumhuriyet döneminde, eğitimde, ticarette, sanayide,
hukukta, sağlıkta, kamuda ve daha birçok konuda yapılan tüm
çağdaş değişikliklere rağmen, muhafazakâr yapısını koruma
eğilimi gösteren bir halktı Türkler. Aslında hiçbir koşulda dini
yaşama zarar vermeyen, dünya işi ile dini hayatı birbirinden
ayırarak bir yerde onu koruyan laik görüş çoğunlukla farklı
sebeplerden dolayı yanlış anlaşıldı. Ne yazık ki, halka bu
konunun yeterince anlatılamaması, halkın da bu hassas konuyu
beklenen düzeyde kabullenememesi, hem o dönemin siyasileri
hem de TSK ile Türk Toplumunun özellikle şehir varoşları ve
kırsal kesimi arasında anlayış farklılıklarına neden olmaya
başladı.
CHP nin 1950 de yapılan seçimi kaybetmesiyle, seçimi
kazanarak siyasi hayatımızda yer alan muhafazakar kimlikli
Demokrat Parti, bu yapıyı iyi değerlendirerek iktidara geldi ve
10 yıllık iktidarı süresince toplumun nabzını tutmaya çalıştı ve
büyük ölçüde de başarılı oldu ama 1958 ve 59 yıllarında
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T.B.M.M. de CHP aleyhinde çıkarttığı baskı ve sansüre yönelik
kanunla, kurduğu Meclis Tahkikat (araştırma) Komisyonu,
demokrasiyi oldukça zedeledi. DP, hem CHP hem de
üniversiteler başta olmak üzere toplumun bazı kesimlerinin
tepkilerini üzerine çekti ve ülkede özellikle İstanbul’da kargaşa
ortamı oluştu.
Akabinde TSK ilk tarihi yanlışını yaparak ülkede
demokrasiye son verdi yani 1960 yılında askeri darbe ile
iktidara el koydu ve DP yöneticilerini, kurdukları bir mahkeme
ile Yassı Ada’da yargılamaya başladı ve sonunda, bazı anayasal
hatalar yapmış gözüken Başbakan Adnan Menderes, Dış İşleri
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Refik Koraltan,
mahkeme sonucu idam edilmek suretiyle, geriye dönülemez ve
telafisi mümkün olmayan büyük bir hata yapılarak, Türk
toplumunun büyük bir kesiminin yıllarca sürecek olan nefreti
kazanılmış oldu. İdam edilen ve demokrasi şehidi olarak
adlandırılan bu 3 siyasi lider, seneler sonra yapılan bir devlet
töreni ile İstanbul Vatan Caddesindeki Anıt Mezarlarına
defnedildiler.
TSK 1960 darbesinden birkaç sene sonra iktidarı, seçime
katılıp galip gelen yine muhafazakâr anlayışa sahip Adalet
Partisine bırakarak kışlasına çekildi. Fakat bu seferde 1977-7879 yıllarında ülkemizde bazı siyasi gruplar arasında kanlı sağ,
sol çatışmaları yaşanmaya başlandı. O zaman ki siyasi parti
liderleri Süleyman DEMİREL, Bülent ECEVİT, Alpaslan
TÜRKEŞ ve Necmettin ERBAKAN arasındaki anlaşmazlıklar
da derinleşince ve TBMM de uzun turlamalara rağmen
Cumhurbaşkanı da seçilemeyince 1980 yılında TSK ikinci
askeri darbesini gerçekleştirerek, yani 2nci tarihsel hatasını
yaparak demokrasiyi yine askıya aldı ve kurulan
mahkemelerde olaylara karıştığına hükmedilen yüzlerce genç
idam edildi ve birçoğu da işkencelere tabii tutuldu.
Bunun arkasından bir daha bu tür darbeler olmasa da, TSK
tarafından, çeşitli yıllarda uyarı niteliğinde muhtıra ve internet
andıçları şeklinde siyasete müdahale anlamında birkaç
girişimde daha bulunuldu. Ama Ankara’nın bir ilçesi olan
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Sincan’da Belediye Başkanının konuğu olan İran Büyük
Elçisinin de bulunduğu, Filistin Gecesi konulu adeta ‘ İrtica ve
Şiddet’ içeren bir temsilden sonra, bu olayı protesto etmek ve
gözdağı vermek amacıyla (ki bunlar siyasetin işi olması
gerekirken), Zırhlı Birlikler Okulundan ertesi sabah Sincan
sokaklarında ‘ demokrasiye balans ayarı’ adı altında
dolaştırılan tankları asla demokrasiye uygun bulmuyor, bunun
TSK nın son tarihsel yanlışını içeren ve ders çıkarılması gereken
bir anı olmasını diliyorum.
Yukarıda, TSK nın demokrasiye müdahalesinin son derece
yanlış olduğunu tüm açıklığıyla yansıttım. Şimdi bu hareketin
altında yatan nedenleri görüşüm olarak belirtmek istiyorum.
Önce şu değerlendirmemi sunayım. 25 yılın üzerinde askeri
öğrenci ve subay olarak görev yaptığım TSK, Türkiye’de
bulunan birçok kurumdan şu hususlarda bana göre en az bir
adım öndedir; bilimsel gelişme, çalışkanlık, çağdaşlık, laik
anlayış, adalet anlayışı ve sadakat. Aşağıda bahsettiğim
konularda da en az bir adım geridedir; rüşvet alma, adam
kayırma, sahtekârlık, riyakarlık, kanunsuz para kazanma
hırsı ve dolandırıcılık. Tabii takdir edersiniz ki bunlar sadece
benim görüşümdür. Dikkat ederseniz burada ‘ vatan sevgisi’
demedim,
çünkü
ben
tüm
Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaşlarının ve dünyanın neresinde olursa olsun kalbi
Türkiye için atan herkesin vatan sevgisinin tam olduğunu
düşünüyorum.
Gelelim TSK yı siyasete müdahaleye ve darbelere iten ana
sebeplere. Böyle bir soruyu şayet Türkiye’nin çok çeşitli
yörelerinden küçüklü, büyüklü, okumuş, okumamış, şehirli,
köylü 100 kişiye sorsanız, bana göre en az 80 kişi aynı cevabı
verir, sizin de cevabı bulduğunuzu sanki gözlerinizden okur
gibiyim. Ne mi? İrtica ve şeriat korkusu. Evet, TSK hep bu
korkuyla yaşadı, hep bu korkuyu hissetti. TSK bu korkuyu
geçmişinden, Osmanlı’dan sırtladı ve asla sırtından indirmedi
ve hep TSK İç Hizmet Kanununun 35nci maddesini hatırladı
‘Cumhuriyeti Koruma ve Kollama’. Peki bana ‘sen şimdi yarı
askeri yaşamı, yarı sivil yaşamı teneffüs etmiş bir kişisin, sen bu
korkuyu hissetmiyor musun’ deseniz. Ne yalan söyleyeyim ‘
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Allahın bildiğini kuldan saklayacak değilim’, ‘vallahide
hissediyorum, billahi de’ derim. Hele 2012 Şubat ayı başında
bulunduğumuz şu günlerde Başbakanımızın ‘ dindar bir nesil
yetiştirmek bizim görevimiz, biz muhafazakâr bir partiyiz’
dediğini duyduktan sonra, korkularımdaki haklılık oranında az
da olsa yükselme oluştu.
Şeriat odaklı din devletine en güzel örnek, komşumuz olan
İran İslam Cumhuriyeti’dir. Bu ülkede uygulanan en ilginç ve
düşündürücü kanun, kim olursa olsun, hangi dine mensup
olursa olsun, isterse ateist olsun, tüm kadınlar başlarını örtmek
mecburiyetindedir ve ayrıca hiçbir erkek kravat takamaz, bu da
yasaktır. Bunların dışında muhalefete ve basına uygulanan dini
içerikli yasakların, sansürün ve anti demokratik uygulamaların
haddi hesabı yoktur. Bundan sonrasını artık siz değerlendirin,
ben nasıl korkmayayım?
Halbuki ben asker kökenli biriyim, ‘asker korkmaz’ derler
ama ben neden hala korkuyorum, acaba bu bende bir ‘paranoya
haline mi geldi’ yoksa işi biraz abartıyor muyum, tabii bunun
doğrusunu belki ben göremeyebilirim ama benden sonraki
neslin göreceği muhakkak…
Yukarıda TSK nın demokrasiye müdahale yanlışlığı
hakkındaki noktayı koyduk. Peki, yanlış olan bu
müdahalelerde, internet ve muhtıralarla yayınlanan metinlerin
içeriği neydi, hiç merak ettiniz mi? Ben ne düşünüyorum
biliyor musunuz? Bu metni alalım ve sokaktaki bir vatandaşa
okutalım ama metnin kimin tarafından hazırlandığını
söylemeyelim. Sonucu tahmin edebiliyorum, metni 100 farklı
kişi okusaydı en az 80 kişi ‘düşünceler güzel, pek de yanlış
sayılmaz hani’ derdi gibime geliyor. Bana göre fikir doğruydu
ama yöntem yanlıştı. Keşke bu söylemler sabır gösterilip
siyasilere bırakılsaydı, hepsi bu.

TSK yapısal analizi
Burada izin verirseniz emekli bir subay olarak sistemi biraz
kritik etmek istiyorum. Bu değerlendirme 1960 yılından
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günümüze kadar olan devreyi kapsıyor. Önce NATO’dan
başlayalım, bu sisteme giriş bir siyasi karardı ve ben onu
burada tartışmayacağım, benim üzerinde durmak istediğim
nokta, NATO’nun Türkiye’ye talebi ‘asker sayınızı yüksek
tutun, bizde o oranda size yardım desteğini sürdürelim’. İlk
bakışta fark edilmiyor ama bu teklif ve uygulama Türk
ordusuna, hantallığı getirdiği gibi, ciddi sayıda genç bir kitlenin
de yıllarca iş gücünden yoksun bırakılmasına neden oluyordu.
USA nın Marshall yardımı adı altında TSK lerine sağladığı
destek yüzünden eski, demode ve ekonomik olmayan askeri
malzeme ve techizat TSK lerine dolduruldu. Eee bizde
‘bedavayı severiz ya, balıklama atladık’. Bu durum 1974
Kıbrıs Barış Harekatı sırasında USA dan Ambargo yememize
kadar devam etti. Hay Allah razı olsun, ilk bakışta aleyhimize
gibi gözüken bu uygulama adeta bizi kendimize getirdi.
Sıkışınca eksiğimizi noksanımızı yapmayı nasılda biliriz, bu
olay Savunma Sanayimizin atağı oldu.
Benim şu andaki düşüncem ve önerim ‘askerlik süresi 1
yıla ve sonra kademeli olarak 6 aya kadar düşürülmeli, buna
paralel olarak TSK daki profesyonel subay ve astsubay sayıları
azaltılmalı, uzman çavuş ve uzman er sayıları artırılmalı, daha
küçük ama daha çevik bir ordu konsepti benimsenmelidir.
Ayrıca 2012 yılı başlarında Gen Kur. Bşk. Necdet Özel’in
uygulamaya koyduğu devrim niteliğindeki ‘ordu evlerinde ve
sosyal tesislerde General-Subay kaynaşması, yakınlaşması’
projesi genişletilmeli ve Asb. ve Uzman Çvş. larımızıda içeren
sosyal içerikli iyileştirmeler yapılmalıdır.
TSK daki şekil disiplini terk edilip, komutan ile astları
arasındaki ilişkiler yumuşatılarak, rahatlamaya ve öz güvene
dayalı daha yüksek fikir üretim verimliliği sağlanmalıdır. Buna
kötü bir örnek verecek olursak, ‘ komutan ya fikrimi beğenmez
de terslerse, zaten aksi bir adam, önerimi söyleyip de başıma
dert mi alayım, boş veeer’ gibi örnekler çoğaltılabilir. Bu
konularda yapılacak çağa uygun eğitim ve değişiklikler,
günümüzde belirli bir kalite oluşturmuş olan TSK nın kalite ve
verimliliğinin daha da yukarılara taşınmasını sağlayacaktır.
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Son olarak şunu söylemek isterim, ‘son 3-4 yıl içerisinde
tüm ülkemizi hem düşündüren hem de üzen, TSK nın adeta
omurgasını oluşturan, büyük bir bölümü Muvazzaf, Emekli
General ve Subaylar olan birçok değerlerimiz, Özel Yetkili
Savcıların teklifleri ve Özel Mahkemelerin kararlarıyla
tutuklanmışlardır. Diğer yandan bu iddiaların önemli bir
bölümü, aradan uzun bir zaman dilimi geçmesine rağmen hala
açıklık kazanamamış, bir takım ne olduğu anlaşılamayan gizli
tanıklar ve iddia edilen olaylardan sonra düzenlendiği tespit
edilmiş olan bazı sahte CD lerin gölgesinde kalmıştır.
Elbette Türk insanının adalete karşı her zaman boynu
incedir, buna her vatandaş beğensin, beğenmesin saygı
göstermek zorundadır. Fakat burada, kamu vicdanını yaralayan
en önemli şey ise, sorgulamaların yılları bulan çok uzun
tutukluluk süreleri içerisinde devam etmesi ve aziz milletimizin
gözleri önünde bu insanların sağlık durumlarının ölümün
eşiğine gelmesi ve ne yazık ki bazı siyasilerimizin de bu
duruma bilerek veya bilmeyerek seyirci kalmasıdır. Umarım
Silivri davaları en kısa zamanda sonuçlanır ve milletimiz, öyle
veya böyle gerçeği görür.

Ticaret yaşamım.
Kardeşim Orhan ile 1984 yılında kurduğumuz firmayı
uzun yıllar mücadele ederek belli bir yere getirdikten sonra,
kişiliğine bilgi ve iş tecrübesine saygı duyduğum değerli
kayınbiraderim ve arkadaşım Ekrem Tataroğlu’nun adil ve
dengeli desteğiyle iki bölüme (Gıda üretimi ve Makine
Ticareti) ayırmaya karar verdik. 1993 yılında sorunlarımızı
halledip, anlaşıp, helalleşerek kardeşimle ayrıldık.
Bu arada Ekrem’le 20 yıla yakın, çeşitli zamanlarda
yaptığım sohbetlerde onun engin ticari yaşam deneyiminden,
tecrübesinden ve mesleki bilgisinden çok yararlandım, burada
kendisine teşekkürü bir borç bilirim.
Sonra ben ve eşim birlikte İRO Makina firmasını
kurduk, yanımıza genç ve eğitimli elemanlar aldık, bazılarını,
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bilgisayar ve İngilizce kurslarına göndermek suretiyle eğittik.
Her ne kadar ufak tefek sorunlar yaşansa da sistemli, disiplinli,
uyumlu, bilgi donanımlı, karşılıklı saygı ve çalışma
prensiplerini içeren düzenimiz zaman içerisinde meyvelerini
vermeye başladı ve devamı geldi. Buraya şunları eklemek
istiyorum; ben 25 hizmet yılını aşan askerlik mesleğimde
planlamanın, disiplinin, çok çalışmanın, araştırmanın, teknik
bilgiyle donanmanın, birlikte çalışmanın ve denetlemenin ne
olduğunu çok iyi öğrendim. Bu değişmeyen doktrin ve
prensipleri çalışma yaşamıma uyguladım ve yanımda çalışan
değerli iş arkadaşlarıma (Zekeriya Akgün, Fatma Karaaslan ve
Yüksel Demir) bu önemli konuları öğretmeye gayret ettim.
Onlarda heyecanla ve inanarak bu prensipleri özümsediler.
Şimdi emeklilik yaşamımda geriye firmayı devrettiğim
arkadaşlarıma baktığımda ne kadar doğru yaptığımı
mutlulukla izliyorum. Avrupa’nın dünyaca ünlü hamur
üretiminde kullanılan yüksek teknoloji içeren makine
üreticilerinin Türkiye Temsilcisi ve İthalatçısı olarak, başta
ülkemiz olmak üzere, komşu devletlere ve Orta Asya Türk
Devletlerine makine pazarlaması yaptık. Ticaret yaparken para
kazanmanın yanında, en büyük hedefimiz ‘müşteri
memnuniyeti’ idi. Çünkü bir makine satışının başarılı
olabilmesi için, makinenin parasının tamamının tahsil edilmesi
yetmez, müşterimiz o makineyi satın aldıktan sonra senelerce
çalıştırmalı, ondan ekmek yemeli ve sonunda bizlere ‘ Allah
sizden razı olsun, makinemden çok memnunum’ demeli ki biz
o zaman ticaret yaptık diyebilelim. Bizim ekip olarak
anlayışımız buydu ve bu felsefeyle şükürler olsun, başarı ve
gönül huzurunu yakaladık.
Gelişen Türkiye’nin yapı taşlarının biriside ticaret ve
tüccarlıktır. Hepimiz TV ekranlarından izleyip görüyoruz, son
20- 30 yıl içerisinde ülkemiz de bu konu çok yol aldı, Türk
insanı artık ticareti ülke sınırlarının dışına, Avrupa’dan sonra
Asya, Afrika ve Amerika’ya başarıyla yaydı ve bu tempo hız
kesmeksizin devam ediyor.
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Almanya’da Fuar
Size bu konu ile ilgili yaşadığım güzel bir örneği
anlatayım; Galiba 1980 li yılların ikinci yarısıydı. Firmamız İRO
Makina’ nın çalışma alanı olan fırıncılık makineleri konusunda,
her 3 yılda bir Almanya’da genellikle Düsseldorf kentinde
IBA fuarına (Uluslararası Fırıncılık Fuarı) Türkiye’den
özellikle Ankara’dan istekli fırıncı müşterilerimiz ile birlikte
giderdim. Bu fuarda birlikte çalıştığımız yabancı firmaların
stantları olur ben de orada Türkiye’den gelen ziyaretçilere
makineler ile ilgili bilgiler verir, bazen satış da
gerçekleştirirdim. O yıllar Türkiye’den fırın makineleri üreticisi
(Sarmaşık, Özköseoğlu, Toya, Ekmasan gibi) önemli firmalar
katılır, Türk ziyaretçiler ise yine parmakla sayılacak kadar az
olurdu. Hatırlıyorum koridorlarda yürürken bazen Türkçe bir
ses duyduğumda çok mutlu olur, kişinin yanına gidip
‘merhaba’ deme ihtiyacını duyardım. O zamanlar gördüğüm
Türk ziyaretçilerin bir bölümü de Avrupa’da yaşayan
Türk’lerdi yani Türkiye’den yok denecek kadar az ziyaretçi
giderdi o fuara. Bu tür fuarlar Almanya’dan başka Avrupa’da
Fransa (Paris) ve İtalya (Verona ve Milano) şehirlerinde de her 3
yılda bir düzenlenir ve ben ve arkadaşlarım bu fuarlara da
birlikte gidip çalışırdık. En son galiba 2008 yılında Satış
Müdürleri arkadaşlarım Yüksel ve Zekeriya beylerle IBA
fuarına Düsselldorf’a çalışmak üzere yine gittik. Bana göre
geçen zaman içerisinde fuarda ciddi değişiklikler olmuş, fuara
katılan Türk firmalarının sayısı inanılmaz artmış ve fuarın
stantlar arasındaki yolları Türk ziyaretçilerle dolup taşmış,
Türkçe konuşmalar, gülüş ve kahkahalar havada uçuşuyordu.
Sanki İstanbul’un Mahmut Paşa çarşısında geziniyorduk, ne
muhteşem bir tablo değil mi? Gel de mutlu olma, gel de güzel
Türkiye’min geleceğine umutla bakma… Benim için ticaret ve
tanıtım açısından bütün fuarlar adeta ‘ ticaretin kalbi’ gibidir.
Gençlere tavsiyem ise, ‘fuar olgusunu asla pas geçmeyin’ …
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İtalya’da fuar ve bir Yunanlı ziyaretçi
Dünya’da fırıncılık teknolojisi konusunda bir numara olan
fuar Almanya ve ABD de düzenlenen, yukarıda bahsettiğim
IBA fuarlarıdır. Bu fuarı Fransa Paris’te düzenlenen
EUROPAIN ve İtalya Verona’da düzenlenen SIAB fuarları izler.
Son 10 yıl içerisinde de ülkemizde İstanbul’da düzenlenen
IBATECH fuarı da oldukça büyük bir gelişme sağlamış olup,
neredeyse yukarıdaki fuarlarla boy ölçüşür hale gelmiştir.
İtalya Verona’ya SIAB fuarı için gittiğim yıllardan biriydi,
fuara yürüyerek yarım saatlik mesafede bir otelde kalıyordum.
Sabah otelden çıktım, hava biraz serin ve hafifte yağmurluydu.
Yolda benden 5,10 yaş daha genç birisi bana İngilizce
‘affedersiniz SIAB fuarı ne tarafta, biliyor musunuz?’ dedi.
Bende ‘evet bayım, ben de oraya gidiyorum, buyurun birlikte
gidelim’ dedim. Kabaca fuara10 dakikalık bir yolumuz vardı,
birlikte yürümeye ve sohbet etmeye başladık. Ben ona ‘ fuara
gittiğinize göre fırın makineleri ile ilgileniyorsunuz herhalde’
dedim. O da bana ‘ evet beyefendi ben fırıncıyım, fuarda yeni
bir şeyler var mı diye bakmaya geldim, siz de fırıncı mısınız ’
dedi. Ben ‘ hayır ben fırıncı değilim ama fırın makineleri ithalatı
ve satışıyla ilgileniyorum’ dedim ve arkasından ‘nerelisiniz?’
diye sordum. O da ‘ Yunanlıyım’ dedi ve o da bana ‘siz
nerelisiniz’ dediğinde, bende kendisine ‘Türküm’ dediğimde
onun şöyle bir irkilip hafifçe benden 5, 10 cm. uzaklaştığını
hissettim. Ardından bey bana dönüp ‘sizinle yürümemde bir
sakınca var mı?’ diye yumuşak bir ton da benden izin istedi.
Ben de kendisine şunları söyledim. ‘Bak beyim, biz Ege
denizinin iki yakasında oturan iki komşu milletiz, bu dünya da
istesek de, istemesek de birlikte yürümeye mecburuz, bu işi
severek yapmalıyız, ben sizin yerinize dünyanın öbür
ucundaki Peru’lu ile mi yürüyeyim, haydi rahat ol ve birlikte
gidelim’ dedim. Bundan sonra adamın yüzü biraz daha
sevecenleşti ve kendiside oldukça rahatladı.
Avrupalıların bazılarında ve bilhassa Yunanlılarda hala
üzerlerinden atamadıkları bir Türk paranoyası ve tedirginliği
var. Bu maalesef tarihsel bir algıdır ve bizlere, özelikle genç ve
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gelişen neslimize, yeni, çağdaş ve bilgili Türk imajını dünyaya
daha fazla tanıtma görevi düşmektedir. Ben 1982 yılından bu
güne kadar yaklaşık 30 yıldır yurt dışında özellikle
Avrupa’da, gelişen Türkiye’nin bu negatif algıyı büyük bir
oranda pozitife doğru değiştirdiğine mutlulukla şahit oldum.
Türk imajı artık yükselen bir değer halinde komşularında,
Avrupa’da ve dünyada yukarılara doğru tırmanmaktadır.
Bunda gelişen Türk turizminin de tabiî ki büyük katkısı inkar
edilemez ama en önemlisi, artık biz Türkler o insanlara güzel
şeyler vermeye başladık diye düşünüyorum…

Yunanlı dostlarım Petridis kardeşler.
PETRIDIS firması, biz nasıl Türkiye temsilcisiysek,
onlarda bizim gibi İsviçre SEEWER RONDO fırıncılık
makineleri üreticisi firmasının, Yunanistan temsilcisi idi. İlk
defa 1985 yılında İsviçe’de temsilciler toplantısında bir akşam
yemeğinde tanışmıştık. Biz, kardeşim Orhan ve ben, onlarda iki
kardeş, Savas ve Angelos Petridis idiler. Aradan 10 yıl kadar
geçtikten sonra Savas vefat etti ama benim Mr. Angelos Petridis
(benden 5 yaş büyüktü) ile arkadaşlığım son güne kadar
karşılıklı sevgi ve saygı ortamında devam etti. Angelos Türkleri
ve I. Murat’tan İnönü’ye, Atatürk’e kadar Türk tarihini çok iyi
bilen ve çok iyi karikatür çizen, nüktedan bir kişiydi, velhasıl
çok onurlu bir dostluğumuz oldu. Bu güzel dostluğu, bizi
tanıyan, normalde düşman olmamızı bekleyen tüm dünya
temsilcileri hayret ve gıpta ile izlediler.
Burada esas amacım sizlere bir Yunan hikâyesi anlatmaktı.
Anlatayım o zaman; galiba 2000 li yıllardı, ben ve arkadaşlarım
yine bir toplantı ve eğitim amacıyla İsviçre SEEWER RONDO
firmasına, Burgdorf kasabasına gitmiştik. Program gereği,
yanlış aklımda kalmadıysa Zug gölünde bir gemi gezisi
yapıyorduk. Geminin kıç tarafında ben ve Mr. Angelos’un
ABD’de eğitim görüp şimdi yanında çalışan yakışıklı genç
yeğeni Kostas, hem etrafın güzel manzarasını izliyor hem de
Avrupa Topluluğu üzerine sohbet ediyorduk. Genç Kostas
bana ‘ Mr. Küçükbiçmen, biz Yunanlılar AT’ye girdiğimiz ve
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Türk tehlikesinden kurtulduğumuz ve de bu nedenle silah
harcamalarımızı kıstığımız için tanrıya çok dua ediyoruz’ dedi.
Bende kendisine ‘ Silah harcamalarını kısmanız eğitim
gördüğün ABD’lilerin pek hoşuna gitmez herhalde ama neyse
iyi yapmışsınız, darısı inşallah bizlerin başına’ demiş ve birlikte
gülüşmüştük.
Sonra Kostas bana ‘ size bir Yunan fıkrası anlatayım’ dedi
ve anlatmaya başladı. Hikaye bu ya, bir İngiliz, bir Alman, bir
İtalyan ve bir Yunan’lı çiftçi Allahın huzuruna çıkmışlar. Allah
onlara ‘hayrola ne işiniz var burada, ne istiyorsunuz benden’
diye sormuş. İlk olarak İngiliz çiftçi ‘rabbim benim traktörüm
sık arızalanıyor bana yeni bir JOHN DEREE traktörü ver’
demiş ve dileği hemen gerçekleşmiş, ardından Allah Alman’a
sormuş, o da ‘rabbim ben sizden bir adet MERCEDES marka
yeni traktör istiyorum’ demiş, onunda dileği yerine gelmiş,
sonra İtalyan çiftçi FİAT traktör istemiş, ona da OK, sıra gelmiş
Yunanlı çiftçiye, Allah ‘ sen ne istiyorsun bakalım’ deyince,
Yunanlı çiftçi ‘rabbim ben senden yeni bir traktör
istemiyorum, onun yerine sen benim şu sevmediğim
komşumun traktörünü elinden al’ demiş. Fıkradan sonra her
ikimizde bastık kahkahayı. Sonra Kostas ‘Mr. Küçükbiçmen,
işte aynı bölgede yaşayan birbirine benzeyen biz Balkan
ülkeleri hep bu zihniyette milletleriz, fıkralarımızda bunu
yansıtmıyor mu?’ dedi. Bende ‘çok haklısın Mr.Petridis’
dedim. Gerçekten haklıydı, ama artık Balkan, Ege, Orta Doğu
insanı, aralarında çıkacak savaşın kime yarayıp, kime
yaramayacağını anlamaya başladı sanırım…

Develer nerede?
Galiba 15 yıl oldu bu olayın yaşandığı, anlatayım. Türkiye
temsilcisi olduğumuz SEEWER RONDO firması ile birlikte
İstanbul’da bir firmaya endüstriyel bir üretim hattı satmıştık ve
ben bu hattı monte edecek olan teknisyeni Atatürk Hava
Limanında karşılamaya gitmiştim. Teknisyen takım çantasıyla
birlikte kapıda gözüktü, tanıştıktan sonra oteline götürmek
üzere birlikte arabama bindik. Hoş beş ten sonra onun, İsviçre
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SEEWER RONDO firmasının Fransa’daki şubesinde çalıştığını,
Fransız olduğunu ve bu montaj için görevlendirildiğini
öğrendim. Daha önce bana adı sanı bildirilmişti ama
Fransa’dan geleceği söylenmemişti. Neyse, teknisyen ilk defa
Türkiye’ye geliyormuş ve ona Türkiye’de ne şekilde hareket
etmesi, nelere dikkat etmesi konusunda sıkı sıkıya bazı
talimatlar vermişler. Genç teknisyen otele giderken arabanın
içinde bana bir soru sordu. ‘ Mr. Küçükbiçmen where are the
camels? I couldn’t see them’. Yani,’Bay Küçükbiçmen develer
nerede? Onları göremiyorum.’ dediğinde inanın hem şaşırdım
hem de hafiften gülmeye başladım. Ona dedim ki ‘ Fransa’da
sana İstanbul’a indiğinde develeri mi göreceğini söylediler?’.
Çocuk ta ‘ evet, öyle’ dedi. Ona ‘ bak Mr. … burası Arap ülkesi
değil, burada hiç deve göremeyeceksin ayrıca İstanbul’da
kafanda düşündüklerinden çok farklı şeyler göreceğinden
eminim’ dedim ve onu otele bıraktım. Yaklaşık bir hafta sonra
işi bitirdik ve ben onu Atatürk hava limanına geri götürürken
yolda sordum ‘şimdi İstanbul ve Türkiye hakkında ne
düşünüyorsun?’. Teknisyen de bana ‘ Bay Küçükbiçmen, böyle
bir şey gerçekten olamaz, bana Fransa’daki amirlerim burasını
adeta çok geri kalmış ve tehlikeli bir ülke olarak anlattılar ve
uyardılar. Meğerse İstanbul bambaşka, çok modern bir
şehirmiş, inanın çok şaşırdım’ dedi ve ülkesine geri döndü.

Antalya Side’de bir tatil anısı
Galiba bu da 15 yıl kadar önce yaşadığım çok ilginç bir anı
olmuştur. Çalıştığımız SEEWER RONDO firmasının genel
müdürü Mr. Rohrer ve ilk sorumlu müdürümüz Mr. Schmidt
aileleri ile birlikte yaz tatillerini geçirmek üzere o yıl Side’ye
gelip 5 yıldızlı bir tatil köyüne yerleşmişlerdi. Ben Ankara’
daydım ve beni telefonla arayıp bazı işleri görüşmek amacıyla
Side’ye davet ettiler. Ben de arabama atlayıp akşamüzeri tatil
köyüne vardım. Selamlaştık ve akşam yemeğine hep birlikte
oturup bir taraftan karnımızı doyururken bir taraftan da iş
sohbetine koyulduk. Fakat bir ara baktım Mr. SCHMIDT bir
huzursuzluk ve telaş içinde sağa sola gidip geliyor. Hayrola bir
sorun mu var diye sorduğumda bana ‘ Mr. Küçükbiçmen siz
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bizim misafirimizsiniz, sizi bu gece tatil köyünde ağırlamak
istiyorduk ama üzgünüz boş oda bulamadık ama merak
etmeyin araştırıyoruz’ dediler. Daha sonra da gelip bana ‘oh
çok şükür yandaki tatil köyünde bir oda bulduk’ diye
sevinçlerini belli ettiler. Ben kendilerine ‘sağ olun ama oda
fiyatını öğrenmek istiyorum, ne kadarmış’ dediğimde, ‘ oda
fiyatı 125.- $ ama siz bizim misafirimizsiniz, onu firmamız
memnuniyetle ödeyecektir’ dediler. Ben de kendilerine ‘ kusura
bakmayın ben bu odada kalamam, benim harcama anlayışım,
siz parasını ödeseniz dahi 125.- $ lık bir odada kalmama uygun
değil, ben Side’nin içerisinde uygun bir otel bulur, orada
geceler ve sonra size fiyatını bildiririm’ dedim. Onlar da kendi
buldukları otelde kalmam için ısrar ettiyseler de ben
allahaısmarladık deyip oradan ayrıldım. Birkaç ay sonrada
onlara Side’de kaldığım otelin 15.- $ lık ücretini bildirdim. Bana
ödediler.
Bu hikâyeyi neden anlattım, asla kendime bir paye
çıkarmak için değil ama başka bir amacım vardı, gençler iyi
dinlesin lütfen. Bizler, binlerce yıllık köklü bir dünya
medeniyetini yani büyük Türk medeniyetini sırtımızda
taşıyoruz ve onun sorumluluğunu, asaletini ve dürüstlüğünü
her fırsatta düşünmek ve uygulayarak tüm dünya ya göstermek
zorundayız, bunu asla aklımızdan çıkartmamalıyız…

Hong Kong’da ticaret anlayışı
Galiba 8-9 yıl önceydi eşim Makbule ile birlikte, şöyle baş
başa bir Uzakdoğu gezisi yapalım, oraları da gezip görelim
dedik. Ankara’dan İstanbul’a, oradan Dubai’ye (2 saat moladan
sonra) oradan da Singapur’a ve nihayet toplam yaklaşık 15
saatlik yorucu bir uçuştan sonra, dünyanın öbür ucu Hong
Kong’a yorgun argın varıp, doğru otelimize kendimizi turşu
gibi attık. Herkes gibi bizde ertesi sabah turp gibi kalktık.
Oraları oldukça sıcak, kocaman gökdelenlerle küçük bir
bölgeye sıkıştırılmış dünyanın en ünlü Finans ve Ticaret
Merkezlerinden biri. Bazı akşamlar Makbule ile otelden çıkıp
yaya olarak, her tarafını çekik gözlülerin istila ettiği büyük ve
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canlı caddeleri dolaşıp, hani bizde küçük barakalardan oluşmuş
her gün açık olan pazarlar olur ya, oranın böyle önemli olan
devasa bir pazarına gidip geziyor ve bu işten de doğrusu zevk
alıyorduk. Ne ararsanız, incikten boncuğa her şey vardı bu
pazarda. Birde pazarda turistlere satış yapan 12-15 yaşları
arasındaki gençleri bir görseniz, arı gibiydiler. Ellerine hesap
makinelerini almışlar, bu kaça diyen müşteriye mesela 50 Hong
Kong doları diyor. Bizde, ‘no, no very expensive’ ‘ hayır, hayır
çok pahalı’ diyoruz. Satıcı ‘ elindeki hesap makinesini uzatıp
‘sen yaz’ diyor. Sizde isteksizde olsanız hesap makinesine, şuna
düşük bir rakam yazıp kurtulayım, mesela ‘ 10’ yazıyorsunuz,
‘oooo deyip olmaz, haydi 20 olsun’ diyor. Sonuçta 15 e anlaşıp
eşyayı hesaplı aldım diye ayrılıyorsunuz. Otelde, arkadaşınıza
aldığınızı gösterip, bak 15 e aldım dediğinizde o da
‘aynısından bende aldım, ama 10 HK Doları verdim’.
İşte o zaman Hong Kong’lu satıcıların adeta bir işportacı
zihniyetiyle, güven içermeyen, kurnaz bir satış anlayışına sahip
olduklarını gördük.

İşi tadında bırakmak da güzeldir
Ticaret yaşamım tamı tamamına 26 yıl sürdü. İnanın her
günü ayrı bir tat, ayrı bir heyecandı, tabii ki içerisinde az da
olsa bazen hüzün de barındırıyordu ama bunlarda hayatın tadı
tuzu canım, olacak o kadar. Adeta zamanı bilgiyle, sistemli ve
çok çalışmayla, görev paylaşma bilinciyle, yönetim kurallarını
ekonomik değerler çerçevesinde işletmeyle ve en önemlisi de
sıkı bir denetimle adeta iğne oyası gibi işledik. Her yeni günün,
bir evvelki günün üzerine yeni bir tuğla koymak olduğunu ben
ve tüm arkadaşlarım hiç aklımızdan çıkartmadık. Tabii ki
aldığım kararların sağlıklı yön bulmasında en önemli
yardımcım olan eşim ve iş arkadaşlarımın çok önemli katkıları
oldu. Buradan hepsine teşekkürü bir borç bilirim. Sohbeti
koyulaştırsak daha anlatacak çuvalla anı ortaya çıkar ama
şimdilik bu kadarı yeter.
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Evet, 2012 yılı benim için ikinci emeklilik dönemi oldu. İlki
çok sevdiğim, saygı duyduğum ve adeta kutsal bildiğim TSK’
dan, ikincisi ise neredeyse çalışma hayatımın yarısını kapsayan
ticaretten oldu. Tanrıya binlerce kez şükürler olsun ki her iki
görevi de, eşimle birlikte nasıl derler ‘ sağ salim’ bitirdik. Şimdi
her ikimiz de huzurlu bir emeklilik dönemini yaşıyoruz,
inşallah hayatımızın sonuna kadar böyle sürer. Ne diyelim, ‘
darısı dostlarımızın başına’.
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ÖZGÜRLÜK, BAĞIMSIZLIK, ADALET VE EĞİTİM
İnsanoğlu kendini bildi bileli bu asil duyguyu hep sevmiş,
uğruna savaşlar vermiş ve bundan asla vazgeçmemiştir. Ama
ne yazık ki 21nci yüzyıla gelmemize rağmen hala dünyamızda
bu önemli hakka sahip olamayan maalesef milyonlarca insan
bulunmaktadır.
Bundan 20-25 yıl kadar önce belki orta yaşlılarımız
hatırlayacaklardır, TRT kanalında zenci köleliğini konu alan
‘Köle İzaura’ isimli bir dizi seyretmiştik. Afrika’dan esir edilip,
götürülerek satılan, köle kanunlarıyla, özgürlüğünden yoksun
olarak çiftliklerde çalıştırılan, zulüm ve eziyet gören zencilerin
hikâyesiydi. Hatırlıyorum birçoğumuz diziyi yürekleri
burkularak, gözleri yaşlı izlemiş ve o zaman özgürlüğün nasıl
bir değer olduğunu daha iyi anlamış ve yüreklerimizde
hissetmiştik.
Diyelim ki paranız ve mal varlığınız mükemmel. Çok iyi
bir aile yapınız ve çevreniz var. İşinize de diyecek yok ama gel
gelelim özgürlüğünüz yok. Ya bir toprak ağasının emrinde köle
gibi işçi ‘maraba’ olarak çalışıyor, ya da örneğin ülkeniz
düşman çizmesi altında iken inim inim inliyor ve siz de o zor
şartlarda adeta köle gibi mecburen yaşamak ve mücadele etmek
zorunda kalıyorsunuz. Neye yarar para pul ve diğerleri,
özgürlüğüm olmadıktan sonra.
Ülkemizde bazılarımız çeşitli nedenlerle suçlu zanlısı
olabiliyor. En basitinden karakola bile çağrılsak acaba ne var, ne
oldu ki diye içimizi bir ürperti kaplar. Bir de savcılıkça
çağrılsak eşimize şüphe ve korkuyla ‘ben belki tutuklanır eve
dönemeyebilirim, ne olur ne olmaz sen benim pijamalarımı ve
temizlik malzemelerimi bir çantaya koyuver’ demek
durumunda kalmaz mıyız?
Çağdaş ve gelişmiş toplumlarda ferdin özgürlüğünün
kısıtlanması en son çare oluyor. Hâkimler tarafından önce
tutuksuz yargılanma, olmazsa para kefaleti karşılığı tutuksuz
yargılanma ve ev hapsi gibi seçenekler zorlanıyor. Son çare
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olarak özgürlüğün kısıtlanması anlamına gelen tutuklama
kararı veriliyor. O da belirli ve kısıtlı bir zaman aralığını
kapsıyor. Tabii ki suç sabitse hapis kararı da hepimizin
kabullenmesi gereken bir karar olacaktır…
Günümüzde özgürlük kavramları çok çeşitlidir. Bunlar,
din ve vicdan, seyahat, mal mülk edinme, basın yayın ve
fikirleri ifade özgürlüğü gibi birçok konuda özetlenebilir.
Örneğin, ülkemiz üniversitelerinde bazı hanımların
taktıkları türban (veya başörtüsü) konusundaki özgürlüğü
kısıtlayıcı görülen kural, öğrencilerin direnişi sonucunda
gevşetilmiş (bu konuyu ilerde daha detaylı anlatacağım) ama
bunun yanında tam tersi, komşumuz İran İslam
Cumhuriyetinde ise ister Müslüman, ister diğer dinlere
mensup veya ateist (dinsiz) olsun, tüm hanımların başörtüsü
takmaları kanunla mecburi hale getirilmiş ve başını açık tutmak
isteyen kadınların özgürlüğü ellerinden zorla sökülerek
alınmıştır.
Bu gibi ve benzeri konularda özgürlükleri kısıtlayıcı kanun
ve uygulamaları olan ve başta toplumunun büyük bir bölümü
Müslüman Arap ülkeleri olmak üzere dünyada daha birçok
ülke mevcuttur.
Birçoğumuz ABD New York’taki Özgürlük Anıtını ya
kitaplarda okumuş veya TV lerde izlemişizdir. Bana göre
dünya üzerinde kurulmuş en anlamlı anıtlardan birisidir. Tanrı
kimseyi, özgürlüğü elinden alınmış bir kişi olarak yaşamak
zorunda bırakmasın…

Bağımsızlık.
Bu konu da hemen hemen özgürlükle eş değerdir ama
küçük bir fark vardır tabii. Özgürlük genelde bireysel,
bağımsızlık ise ulussal yani ülkeleri ilgilendiren bir kavramdır.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder M. Kemal
Atatürk’ün çok anlamlı bir sözü vardır, ‘bağımsızlık benim
karakterimdir’. Atamız ne güzel söylemiş, değil mi?
Bağımsızlık öyle kolay elde edilemiyor. Buna en güzel
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örneklerden birisi, ulusal bağımsızlık savaşımız. 1922 yılında
yurdumuzu işgal eden İngiliz, Fransız ve İtalyan’lara karşı ve
en önemlisi yaptığımız çetin savaşlar sonucunda karşılıklı
binlerce can kaybı ve yaralıya mal olan, İzmir’den gemilere
binerek ülkelerine gerisin geriye kaçmak mecburiyetinde
bıraktığımız Yunanlılara karşı kazandığımız bağımsızlık
savaşımızdır. Bu bütün dünya devletleri için de böyledir yani ‘
bağımsızlık kanla kazanılır’. Benim için kutsal olan savaş
sadece ülkemin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı için
yapılanıdır. Ben bunun dışında yapılan savaşları insanlık dışı
ve barbarlık olarak nitelendiririm.
Burada farklı anlaşılan bir örnek vermek istiyorum; 19 ncu
yüzyıldaki Kuzey-Güney savaşları ABD tarihinde çok önemli
bir yer tutmaktadır. Bu savaşlar ABD nin özgürlüğü ve
bağımsızlığı adına yapılmış, sonuçta kuzeylilerin zaferiyle
sonuçlanmıştır. Benim burada anlayamadığım bir şey var.
Şimdi A.B.D. de, çeşitli milletlerden İngiliz, Fransız, İspanyol,
İtalyan vs. asıllı insanlar birbirileri ile üstünlük mücadelesine
girişiyorlar ve bir taraf galip geliyor yani bir iç savaş
sonuçlanmış oluyor. ABD komşusu Meksika ile savaşmıyor ki.
Bunu ben niye bir özgürlük ve bağımsızlık savaşı olarak
algılayayım, düpedüz bir iç savaş işte…

Demokrasi kültürümüz
İnsan onuru açısından dünyada gelinen son nokta bana
göre tartışmasız ‘ demokrasi’ dir. Antik Yunan Medeniyetinin
insanlığa sunduğu bu erdemli kavramın, insanlık var olduğu
müddetçe asla değişmeyeceğine olan inancım tamdır.
21 nci yüzyıla gelmemize rağmen üzgünüm ki daha
dünyada demokrasiye kavuşamamış, dikta rejimleriyle idare
edilen Çin, Kuzey Kore, Küba, Myanmar, Vietnam, Suudi
Arabistan, B.Arap Emirlikleri, Sudan ve irili ufaklı bazı Afrika
ülkeleri gibi daha birçok ülke var. Bu arada adı Cumhuriyet
olup da demokrasi kültürü tam olgunlaşmamış olan Rusya,
İran, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan,
Kongo, Fildişi Sahili, Fas, Bolivya, Şili, Ekvator, Paraguay, Peru
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gibi ülkeleri ve hatta üzgünüm, aşağıda belirteceğim
nedenlerden ötürü ülkemizi de bu listeye isteksiz de olsa
eklemek pek yanlış olmaz.
Ben burada bırakın demokrasiyi, doğru dürüst bir
yönetime bile sahip olmayan adeta korsanlar ve gerillalar
tarafından savaş alanına dönüştürülen, Somali, Tanzanya,
Cibuti vs. gibi ülkeleri ise, anmak bile istemiyorum.
Yaklaşık 5000 yıllık bir tarihi geçmişe sahip biz Türklerin
aslında demokrasi ile tanışması oldukça yenidir. Osmanlı
İmparatorluğunun son yıllarında, demokrasiye geçiş süreci
diye adlandıracağımız 1nci ve 2nci Meşrutiyet dönemleri ile
Cumhuriyetin kuruluş aşaması olan Atatürk Türkiye’sinin tek
partili dönemini, demokratik siyasi yaşamımıza adeta
‘yumuşak bir geçiş’ olarak algılayabiliriz. Bundan sonra
Türkiye demokrasisi tatlı bir meyille çıkış yakalamışken 1960 ve
1980 askeri darbeleri ve aralardaki muhtıralarla sekteye
uğratılmış ve ne yazık ki ağır yaralar almıştır.
Bundan sonra umarım ülkemiz bu gibi affedilmez
yanlışlara bir daha sürüklenmez. Galiba demokrasi açısından
ülkemizin alması gereken daha epeyce yol var gibi
görünmektedir. Ülkemizde ağırlıklı etnik köken olarak Türkler
ve Kürtler yüzyıllardır bir arada yaşamakta olmasına rağmen
üzücüdür ki Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana
devletimiz Kürt vatandaşlarına verilmesi gereken demokratik
hak ve özgürlüklerini tam olarak sağlayamamıştır.
Bu önemli hata sonucu; 1980 askeri darbesinden sonra
örgütlenen ve 30 yılı aşkın bir süredir ayrılıkçı ve terörist
yapılanma içinde olan Kürt toplumunun silahlı kanadı PKK
ortaya çıkmıştır. Bu ayrılıkçı, terörist silahlı gurubun etkisiz
hale getirilmesi için, devletin emniyet güçleri (TSK, Polis
Teşkilatı ve Jandarma) tarafından verilen mücadele sonucunda,
ne yazık ki, her iki taraftan da yaklaşık 40.000in üzerinde vatan
evladı öyle veya böyle hayatını kaybetmiş, belki 2 katı civarında
da insanımız yaralanıp sakat kalmıştır.
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Türkiye Cumhuriyetinin adeta kansere dönüşen bu yarası,
Türk ve Kürt ortak aklının uyumuyla, mantıklı ve kabul
edilebilir çözüm yöntemleriyle, daha fazla yurttaş kanı
dökülmeden, demokratik olarak tedavi edilmeye çalışılmalıdır.
Ayrıca, bazı başarılı icraatlara damgasını vuran ve uzun bir
iktidar dönemini kapsayan AKP Hükümeti de, yönetim
biçimiyle ilgili olarak halkın bir bölümünün, ‘sivil diktatörlük’
söylemlerine, Özel Savcıları ve Özel Mahkemeleri bünyesinde
barındıran sorunlu adalet kavramlarına, uzun tutukluluk
sürelerine, milletvekili seçilip de tutuklu bulunanların
salınmaları konusuna hassasiyet göstermelidir. Ayrıca AKP,
Türk Medyası, yabancı medya ve AT tarafından, basına
uygulandığı düşünülen ve dillendirilen sansür ve gazeteci
tutuklamalarının sona erdirilmesi konusuna, demokrasi adına
yeterince özen göstermelidir.
Burada değinilen sorunlar, demokratik özgürlükler
açısından kamu vicdanını oldukça yaralamıştır ve acilen siyasi
çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Ne yazık ki demokrasi
açısından güzel ülkemizin alması gereken daha çok yol var
diyebilirim ama ben ümidimi ne olursa olsun hala
koruyorum…
Ama ben ve benim yaş gurubumda olanlardan ziyade,
gençlerin bu gibi sorunların halledilebilmesine çaba
harcamaları geleceğin Türkiye’sinin inşası açısından daha
önemlidir.

Orta Doğuda demokrasi
2000 li yıllar içerisinde komşumuz Irak diktatörü Saddam
Hüseyin, ABD nin soru işaretleri taşıyan, altında Petrol
kokuları bulunan ve tartışılacak olan ‘demokrasi’ adı altındaki
saldırısı sonucunda devrilmiş ve kurulan Irak Mahkemesi
kararıyla İdam edilmiştir. Akabinde Irak’a sınırlı bir demokrasi
gelmiş ama 2012 yılı başında ABD askerlerinin Irak’tan
çekilmeleri sonrasında, 3 bölgeye (Şii, Sünni ve Kürt) ayrılmış
olan Irak’ta ne yazık ki bu seferde iç savaş tehlikesi baş
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göstermiştir (Bu konulara ileriki sayfalarda daha geniş
değineceğim). 2011 yılı sonlarında Arap ülkelerinden Tunus’ta
başlayıp hızla Mısır, Yemen, Libya ve Suriye’ye yayılan Arap
Baharı adı verilen ayaklanmaların temel nedeni yine
demokrasi eksikliği ve gelir adaletsizliğidir. Bu ülkelerin
ortak paydası, tümünün yıllardır sivil diktatörler vasıtasıyla
idare ediliyor olmalarıydı. Yapılan ısrarlı gösterilerle olaylar
halkların zaferi ile sonuçlanmış, Tunus ve Yemen devlet
başkanları görevlerini bırakmak durumunda kalmış, Mısır
devlet başkanı Hüsnü Mübarek ve bazı yandaşları
tutuklanarak yargılanmaya başlanmış, yılların diktatörü Libya
Devlet Başkanı Alb. Muammer Kaddafi ise çıkan iç savaş
neticesinde yakalanarak öldürülmüştür. Sırada sınır komşumuz
Suriye’nin ölen diktatörü Hafız Esad’ın yerini alan ve
babasından çok farklı olmayan oğlu Beşar Esad iktidarı vardır.
2012 yılı Şubat ayına kadar, üzerlerine sürülen tankların
ateşiyle ve benzer saldırılar sonucunda demokrasi uğruna
15,000 e yakın komşumuz Suriye vatandaşı hayatlarını
kaybetmiştir. Bu kanlı halk vahşetinin en kısa zamanda
sonuçlanmasını ve Suriye’nin de demokrasi çizgisinde yerini
almasını dilerim.

İnsan hakları
Bu kavram dünyada ilk olarak 1789 yılında
gerçekleştirilen Fransız Devrimi ile vücut buldu. İsyan ve
devrim sonucu Fransa da kraliyet dönemi sona erdi ve
cumhuriyet ilan edilerek Paris’teki Bastil hapishanesinde
bulunan tüm hürriyet mahkûmları salınarak bütün dünyaya
örnek olacak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlandı. Bu
bildiride özet olarak, insanların esir edilmesine son verilmesi,
dinleri, milliyetleri, dilleri ve renkleri açısından eşit oldukları ve
benzeri hürriyetlerinden bahsedilmektedir. Bildiri başta
Avrupa olmak üzere, dünyanın özgürlüğü kısıtlı büyük bir
bölümünde yankı bulmuştur. Günümüzde ise dünya çapında
bir kuruluş olan Birleşmiş Milletler teşkilatında, kapsamı
genişletilerek önde gelen, hassasiyet duyulan temel
uygulamalardan birisi haline gelmiştir. Tüm dünyanın gelişmiş
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ve çağdaş ülkelerinde olduğu gibi, bu kural ülkemizde de
oldukça başarıyla uygulanmaktadır denilebilir.

Adalet
İşte burada durup soluklanacak ve başımızı ellerimizin
arasına alıp iyice düşüneceğiz. Nedir bu adalet dediğimiz
kavram, yenilir mi, içilir mi? Yenilip içilmediği muhakkak ama
insanlık için adalet bana göre işin en önemli kısmı, hava su
kadar önemli, yaşamın gerçekten olmazsa olmazı. Bir ülkede
adalet yoksa veya adalet duygusu zayıflamışsa, şunu iyi bilelim
ki, o ülke her türlü kötülüğe, yolsuzluğa, rüşvete,
dolandırıcılığa ve kanunsuzluğa açıktır. Ülke zengin petrol
yatakları ve kıymetli madenlere sahip olsa, refah içinde yüzse
bile adil bir ortam olmazsa Amerika’nın eski kanunsuz kovboy
kasabalarından farkı kalmaz. Adaletin altın anahtarı, halkının
duygu ve düşüncelerini çok iyi yansıtan sağlam bir anayasadır.
Sonra bu yasayı, adı üzerinde adil olarak uygulayacak bir
adalet sistemine ihtiyaç vardır. Bunlar da siyasi iktidar baskı
ve rüzgârından arınmış hür ve bağımsız mahkemelerdir.

İki olay, iki ülke ve iki farklı bakış
2012 yılı Mart ayının ilk günlerinden birisiydi ve 1993
yılında meydana gelen, yanlış aklımda kalmadıysa 33 masum
insanın yakılarak öldürüldüğü, ülkemizin yüz karası Sivas
katliamının maalesef zaman aşımına uğrayarak davanın
düşmesidir. Geçen 15 yıl içerisinde, bu cinayete karışan
canilerin büyük bir bölümü, kendilerini koruyan, kollayan
siyasetin ve devletin gizli desteğiyle, ülkemizde ne acıdır ki
ellerini kollarını sallayarak adeta birer kahraman edasıyla
dolaştılar. Düğünlere katıldılar, evlendiler vs. Evet mahkeme
elinde bulundurduğu kanun gereğince sağ kalan son 5 cani için
çaresizliğini belirterek zaman aşımı kararı vermek
mecburiyetinde kaldı ve neyse ki sevindirici yanı bu olayın bir
insanlık suçu olduğu görüşünü de yansıttı.
Ülkemizde bu insanlık suçuna ortak ve güçlü bir ses ne
yazık ki çıkmadı, çıkamadı. Çünkü ağırlıklı olarak mezhepler
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ayrılığı sarmalında örümceklenmiş kafalarımız, ülkemizde hala
arzu edilen asgari müştereklerden ve ortak paydalardan
oldukça uzaklardaydı.
Bizim mahkememizle tesadüfen aynı günlerde, içinde
İsviçre Alp’lerindeki kayak tatilinden dönen Belçikalı ve
Hollandalı küçük öğrencileri taşıyan bir otobüs, İsviçre’nin
Cenevre kenti yakınlarında bulunan bir tünel girişinde feci bir
trafik kazası yaptı ve 6 büyük yanında, 22 Belçikalı minik yavru
hayatını kaybetti ve birçoğu da yaralandı. Olay, dünya da ve
ülkemizde yaşanan sıradanlaşan trafik kazalarından biriydi.
Ama bu olayın üzerine tüm Belçika acı bir mateme büründü,
ülkede yas ilan edildi. Yapılan cenaze ve dini törenlerini,
yakılan mumları, konulan çiçek demetlerini TV ler de bizler
gibi tüm dünya izledi. Dünya hem bu olayı hem de
Türkiye’deki Sivas katliamının 15 inci yılını birlikte izledi ve
Belçikalılar ile biz Türk’lerin farklı tepkilerini dağarcığına not
aldı. Şimdi başımızı ellerimizin arasına alıp, gözlerimizi yumup
içimizden sesli olarak kendimize sorular sorup, cevaplar
almaya çalışalım, isterseniz biraz kendimizi sorgulayalım
dostlar…

Anayasa
Adı üzerinde kanunların anası, ülke halkının iradesi,
hukuk güvencesi olarak çağdaş insanın bakacağı en yüksek
zirvedir anayasa.
Türk’ler ilk anayasa benzeri kanuna, Osmanlı devleti
zamanında, 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından
hazırlanıp ilan edilen Tanzimat Fermanı ile kavuşmuş ama
gerçek anlamlı ilk anayasa ise 1876 da padişah 2nci
Abdülhamid’in tahta geçişini takiben Mithat Paşa tarafından
hazırlanarak ilan olunan kanuni esasi olmuştur. Bunlardan
sonra 1921 İstiklal Savaşı döneminde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti tarafından ve 1923de Cumhuriyet
Hükümeti tarafından hazırlanan Teşkilatı Esasiye Kanunları,
yani 2 adet anayasamız daha olmuştur.
Askeri İhtilal
dönemleri olan 1961 ve 1982 yıllarında 2 defa daha anayasa
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yapılmış ve 1982 anayasası aralarda bazı değişikliklere
uğrayarak günümüze kadar gelmiştir.
12 Eylül 1980 deki Or.Gen. Kenan Evren liderliğinde
yapılan Askeri Darbe dönemi bitiminde 1981 de, o zamanki
hukukçulara hazırlatılan ve halkın özgür iradesini tam
yansıtmadığı düşünülen son anayasa ve Kenan Evren’in
Cumhurbaşkanlığının birlikte yapılan halk oylaması,
halkımızın %80 inin üzerinde verdiği Evet oyu ile kabul
edilerek yürürlüğe girmiştir.
Bugünkü bazı siyasiler ve onları belirgin bir şekilde,
taraftarı gibi destekleyen bazı medya kuruluşları, geçmiş 1960
ve 1980 askeri darbelerini adeta yerden yere vurmaktadırlar.
Ben de askeri darbelerin ülkemize ve demokrasimize çok
zararlar verdiğini, bilindiği gibi açıkça defalarca ifade etmiştim,
şimdi de aynen tekrar ediyorum. Ama bu o olayların geçtiği
zamanlardaki acı olaylara değinmemek, iyi ve kötü olaylardan,
ölümlerden, öldürmelerden, 12 Eylül’e ülkemizin nasıl ve hangi
şartlarda sürüklendiğinden açıkça bahsetmemek, bazılarını
saklamaya çalışmak bana sanki bilinçli bir perdeleme, üstünü
örtme gibi geliyor. Bir de geçmişteki olayları sanki bugün
olmuş duygusu içerisinde sunarak, tarihimizi adeta ‘linç’
etmeğe bayılıyoruz.
Ben, 12 Eylül 1980 de, Kenan Evren ve o dönemin asker,
sivil, ciddi yanlışlıklar yaptığı düşünülen herkesin kanun
önünde, sembolik bir değeri de olsa hesap vermelerinin doğru
olacağı görüşündeyim. Ankara Mamak ve Diyarbakır Askeri
Hapishanelerinde yapılan insanlık dışı işkencelerin ve o
zamanki yönetim baskıları ile etkilenen mahkeme kararlarıyla
da olsa asılan gencecik fidanların hesapları, intikam duygusu
içermeyen, hukuk çerçevesinde ve adil yargılamayla tabii ki
sorulmalıdır. Bunlar ayrıca acı sayfalarımız olarak, tarihimizin
raflarında yerlerini almalı ve bir daha ne TSK ne Emniyet
Teşkilatı personeli nede farklı odakların bu tür darbe
teşebbüslerine meydan verilmemesi için, yeni hazırlanacak
anayasa da, bu konudaki cezai uygulamalar açık seçik yer
almalıdır.
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Yeni anayasa çalışmaları
Şimdi gelin biraz da yeni hazırlanacak olan anayasamız
konusunda hep birlikte fikir jimnastiği yapalım.
Anayasa en basit ve anlaşılır manada, bir ülkenin
‘demokratik toplum sözleşmesi’ dir denilebilir. Dünya
üzerinde toplumlar ya küçük kabileler halinde veya belirli
sınırlarla komşularından ayrılmış ülkeler halinde yaşarlar.
Bir ülke genellikle etnik ve dinsel açıdan ortak ve benzeşen
bir halk topluluğundan oluştuğu gibi; örneğin ABD, Rusya
veya Çin’de olduğu gibi farklı etnik ve dinsel ( mezhepsel) halk
topluluklarından da oluşabilir.
Ülkemiz ise bana göre iki örneğin arasında ama birincisine
oldukça benzer bir yapıdadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, adı üzerinde, Almanlar, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar
vs. gibi, kurucu kitle olan ‘Türkler’ den ve ayrıca ülke içinde yer
alan diğer halk topluluklarından oluşmuştur.
Anayasa’lar içerik itibariyle birçok benzerlikler taşısa da,
ülke kültür ve karakterleri açısından bazı farklılıklar gösterir.
Örneğin bir ABD Anayasası ile bir Rusya veya Çin Anayasası
farklılıklara sahiptir ki bu da doğaldır tabi. Türkiye
Cumhuriyetinin Anayasası da doğal olarak kendine özgü bazı
farklılıkları içerecektir. Ama şurası mutlaka vurgulanmalı, asla
atlanmamalıdır. Çağdaş Anayasalar temel insan haklarına,
demokratik hak ve özgürlüklere uyumlu olmalı, dinsel ve
ırksal çağrışımlardan uzak olmalı ve en önemlisi de laik
olmalıdır.
Ülkemiz için yeni bir Anayasa yapımı dönemine
girilmiştir. Bu Anayasada yer alacak her madde çok önemlidir.
Çünkü ülkemiz vatandaşlarının güvencesi olan, çıkacak yeni
kanunlar bu Anayasanın özüne uygun olarak hazırlanacaktır.
Yeni Anayasamızda üzerinde hassasiyetle durulması gereken
en önemli madde ise ‘vatandaşlık tanımı’ dır. İşte bu tanım,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayan tüm
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insanları yani vatandaşları kapsayacak, kucaklayacak ve güven
verecek şekilde düzenlenmelidir.
Yukarıda saydığım, örnek verdiğim birçok ülkenin
Anayasalarındaki ortak payda, ülkenin bir arada sağlıklı olarak
tutulmasını, kaynaşmasını, dayanışmasını ve güçlenmesini
sağlayan ‘ülke milliyetçiliği’ kavramıdır. Bu kavram adeta
ülkenin mayası veya çimentosudur. Ama burada kaçınılması ve
hassasiyet gösterilmesi gereken en önemli şey ise; ‘kafatasçılık
ve ırkçılık’tır. Şayet bu tehlikeli ve çağ dışı oluşum
engellenemezse, ülke aksine ayrışmaya ve bölünmeye
sürüklenir.
Ülke milliyetçiliği konusunda en güzel tarifi, ülkemiz
Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi M. Kemal ATATÜRK
sağlığında anlaşılır şekilde tarif etmiştir. Onun önerdiği ‘Türk
Milliyetçiliği’ kavramını çok iyi anlamalı ve ön yargısız olarak
değerlendirmeliyiz. Bu kavram, ülkemiz insanının çok büyük
bir bölümünün de onayladığı, bütünleyici ve birleştirici bir
özellik arz etmektedir.
Atamız, Osmanlının 1919 yılında, erimiş, maalesef bitmiş,
yerlerde sürünen perişan halinden, akıllara sığmayan,
dünyanın bile inanamadığı, cesur, kahraman ve inançlı bir Türk
Ulusu yarattı. Tabii etrafında topladığı, birlikte tek yürek
olduğu İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Rauf
Orbay, Celal Bayar, Halide Edip gibi ve daha nice
kahramanlarla birlikte.
Onlar bir milleti yoktan var ettiler. Yırtık, pırtık elbiseler,
çarıklar, kuru suya çorba, katmış kurumuş ekmek ama sonunda
iyi bir temizlik ‘ herkes, İngiliz’i, İtalyan’ı, Fransız’ı ve Yunan’ı
doğru evlerine’. 9 Eylül 1922 de bu işler bitti ama 10 Eylül de
meğer asıl savaş yeni başlıyormuş. Anadolu’muz, Rumeli’miz
aç mı aç, yoksul mu yoksul, cahil mi cahil, iş güç var mı? Yok.
Ticaret neredeyse yerlerde sürünüyor. Sanayi üretimi yok gibi
bir şey. İhracattan eser yok, kadın özgürlüğü ve insan
haklarından isterseniz burada bahsedip daha fazla birbirimizi
üzmeyelim. Dahası saymakla bitmez...
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İşte 10 Eylül deki yola çıkış maceramız, Atamızın
önderliğinde böyle başladı ve kendisini yitirdiğimiz 10 Kasım
1938 yılına kadar genç Türkiye Cumhuriyetinde çok şey değişti.
Yerleştirmeye çalıştığı devrimlerle akıl almaz yollar yüründü.
Ama etrafı aç kurtlarla dolu, kendine henüz gelmeye,
toparlanmaya çalışan, içinde birçok etnik halkları ve azınlıkları
barındıran bu hassas yapılı ulusu bir arada tutacak, birlikteliği
sağlayıp, sağlam bir zemin üzerine oturtup devam ettirecek bir
oluşum, bir kavram gerekliydi. O da Türk Milliyetçiliği…
Mevcut 1982 Anayasasının aşağıda bahsedeceğim bir
maddesinin ‘yasakçı’ özelliğinin değiştirilmesinin de çağdaş
Türkiye’ye yakışacağını düşünüyorum. 82 Anayasasının 3ncü
maddesi: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen,
beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı ‘İstiklal Marşı’dır.
Başkenti
Ankara’dır,
hükümleri
değiştirilemez
ve
değiştirilmesi teklif edilemez.
Ülkemiz insanının neredeyse tamamına yakın bir bölümü,
bu madde de yazılanların bütünü konusunda tereddütsüz hem
fikirdir. Ama son kısmında yer alan ‘…. hükümleri
değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’ eki gerçekten
yasakçı bir vurgu içermekte ve bu da kanımca çağdaş
Türkiye’ye hiç yakışmamaktadır. Bu konudaki görüşümün
neden kaynaklandığımı aşağıda anlatmaya çalışacağım.

Fransız komedisi
Ama önce bir örnek vererek söze başlamak istiyorum.
Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bu yıl yani 2012 de,
Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine aday oldu.
Sarkozy, kamu araştırmalarına göre kazanmanın oldukça
gerisinde gözüküyor, yani bu gidişle bir daha seçilemeyecek
gibi, peki ne yapması lazım? Fransızların dışında, Fransa da
yaşayan Ermeni oylarına da ihtiyacı var.
Ermenilerde, 1915 sözde Ermeni Soykırımını İnkâr
Yasasının Fransız Meclisinde ve Senatosunda oylanarak

99

Benim Evrenim

kabulünü dört gözle bekliyorlar. Hal böyle olunca 2011 yılının
son iş günü, ilgili kanun teklifi apar topar, sanki yangından mal
kaçırır gibi, Fransız Milli Meclisine sevk ediliyor ve 40-50 kişi
kadar çok az sayıdaki milletvekiliyle (ki onlarda ya Ermeni
asıllı veya Ermeni yanlısı) sanki bir oldubittiye getirilerek,
kabul ediliyor.
Kanunda diyor ki ‘Fransa sınırları içerisinde bir kişi şayet
Ermeni Soykırımı yoktur diye yasayı inkâr ederse 45.000.EURO para ve 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılır’. Kanun,
içinde bulunduğumuz 2012 Ocak ayı başlarında Anayasa
Komisyonuna incelenmek üzere havale ediliyor, komisyon da
kanunu Anayasaya aykırı bularak Senatoya gönderiyor. 23
Ocak 2012 de Fransız Senatosu Anayasa Komisyonunun ret
raporunu önce görüşmeyi kabul edip etmemeye karar verecek.
Ret raporunu uygun görüp konuyu görüşmeyi reddederse bu
rezil kanun da çöpe atılacak, şayet görüşmeyi kabul ederse
büyük bir ihtimalle kanun Senato’da kabul edilip yürürlüğe
girmiş olacak. Ki öyle oluyor ve Senato ilgili kanunu kabul
ediyor.
Benim burada üzerinde hassasiyetle durduğum konu ise
şudur; anılan, insan düşünce ve ifade etme hürriyetine adeta
zincir vuran, demokrasi ve insan haklarına tamamen zıt olan bu
‘susturma’ kanununun; tarihte 1789 Fransız İhtilaliyle tüm
insanlığa örnek olmuş bir toplumun Ulusal Meclisi ve Senatosu
tarafından kabul edilmesi kepazeliğidir.
Fransa veya başka ülkelerdeki insanlar, 1915 yılında
Osmanlı’lar tarafından Ermeni Soykırımı yapıldığını ellerindeki
bilgilere göre doğru veya yanlış olsun iddia edebilirler. Bu
onların demokratik ve özgür irade göstergesidir.
Bunun yanında, ben, biz Türkler veya bizim gibi düşünen
diğer dünya insanları da o olayın asla bir soykırım olmadığını
savunmaktayız. Konu, Türk ordusuna karşı Rus Ordusunun
yanında savaşan Ermenilerdir. Ruslar Bolşevik İhtilalinin
başlaması nedeniyle Türklerle yaptıkları savaştan çekilerek
Rusya’ya geri dönmüşlerdir. Bunun üzerine Ruslarla birlik olup
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Osmanlı’yı sırtından hançerleyen, Ermeni Komitacı ve aileler
yalnız başlarına ortada kalmışlardır. O zamanki Osmanlı
hükümeti Ermenileri, bölgede kalıp, yaptıkları düşmanlık
nedeniyle daha fazla telef olmamaları için, insani olarak olayın
geçtiği Doğu Anadolu bölgesinden yine Osmanlı toprakları
olan Suriye ve Lübnan’a göndermiştir. (Tehcir).
Ama bu meşakkatli ve elemli yolculuk sonucunda,
yollarda çeşitli hastalık ve çeşitli eşkıya saldırıları vs. nedenlerle
maalesef Türk insanının da, her şeye rağmen çok üzüldüğü ve
onaylamadığı büyük can kayıplarının olduğu da acı bir
gerçektir. Bu yer değiştirme (tehcir) hareketi asla bir soykırım
değildir.
Ama sen ortaya çık ‘efendim sen Soykırımı inkâr
edemezsin, senin düşünme ve düşünceni ifade etme hakkın
Fransa’da yok, yani senin beynin yok, aksi takdirde para ve
hapis cezası yersin’. Olacak iş değil, gerçekten çok iğrenç bir
durum, Fransızlara doğrusu üzülüyorum. Bu saçma kanuna,
bizim gibi er geç dünyadan da bazı sağduyu sahipleri gereken
cevapları vereceklerdir.
Ama size bu arada çok sevindiğim ve mutlu olduğum bir
olaydan da bahsetmek istiyorum. Ben bugüne kadar
birçoğumuz gibi, İsrail’e ve Ermenistan’a ABD de ve Avrupa’da
büyük destek sağlayan Yahudi ve Ermeni diasporalarını
görmüş, yaptıkları yürüyüş ve reklamlarla ses getirerek
yaşadıkları ülkeleri nasıl etkilediklerine TVlerde, herkes gibi
ben de şahit olmuştum. ABD ve Avrupa’da bizimde
milyonlarca soydaşımız var onlar neden bu tür etkinliklerde
bulunmazlar diye hayıflanırdım doğrusu. Ama 2 gün önce
Avrupa’nın her yerinden 30.000 civarında duyarlı soydaşımız
Paris’e gelerek bu çirkin olayı protesto ettiler. İşte Türk
Diasporası artık Avrupa’da doğdu ve inanıyorum ki bundan
sonra sesi asla susmayacaktır. Öyle bir sevindim ki, deymeyin
keyfime…
Bugün 28Şubat 2012 Fransız Anayasa mahkemesi,
yukarıda bahsettiğimiz, garabet dediğimiz Soykırımı İnkâr
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Yasasını, aklın yolu birdir mantığı ile iptal etti. Tabii ki
insanlığın düşünmesine ve doğru olsun, yanlış olsun,
beğenilsin, beğenilmesin fikrini ifade etmesine engel olmaya
kalkan bu çirkin ve aptalca kanunun iptali de, bizleri ve bizler
gibi düşünenleri çok sevindirdi.

Değiştirilemez ve teklif edilemez mi?
Şimdi gelelim, yukarıda söylediklerimin ışığı altında; 82
Anayasasının 4üncü maddesinin ‘değiştirilemez ve teklif
edilemez’ cümlesinin yorumuna.
Bu maddeyi de aynen Fransızların ‘reddi inkârına’
benzetiyorum. 21nci yüzyıl Türkiye’sinde, bizler artık
vatandaşlarımızın
düşüncelerine
ipotek
koyamayız,
koymamalıyız da. ‘Böyle düşünemez ve teklif dahi
edemezsin’ diyemeyiz, dememeliyiz de. Bu davranış
demokrasi, insan hak ve hürriyetine ters düşer. Ben işte
yukarıda uzunca anlatmaya çalıştığım nedenlerden dolayı, bu
‘yasakçı
maddenin’
kaldırılmasının
gerçek
anayasa
yapımındaki en büyük erdemlerden biri olacağına inanıyorum.
Değerli okurlar; çağdaş ve gelişmekte olan Türkiye
Cumhuriyetinin vatandaşları bilinçli ve aydın insanlardır.
Böyle düşünmeli ve onlara, ne olursa olsun her zaman
güvenmeli ve düşüncelerine kesinlikle saygı duymalıyız diye
düşünüyor ve ülkem insanının büyük bir çoğunluğunun da
böyle düşündüğüne yürekten inanıyorum.
Ayrıca yeni anayasada, vatandaşlık kavramının, çağdaş ve
demokratik normlara uygun olarak tekrar tanımlanmasının
ve ‘dili Türkçedir’ yerine ‘ resmi dili Türkçedir’ ibaresinin yer
almasının daha demokratik olacağı görüşünü savunuyor ve
tabii ülkemizdeki eğitiminde dünyanın tüm ülkelerinde olduğu
gibi, resmi dil olan Türkçe ile yapılmasını doğru buluyorum.
Bunun yanında, Türkçe eğitime ilave olarak, özellikle
Kürtçe başta olmak üzere, arzuya ve talep düzeyine göre bazı
ana dillerde, temel eğitim düzeyinde, ‘seçmeli ders’
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uygulaması kanımca
Destekliyorum.

doğru

bir

uygulama

olmuştur.

İnşallah, tüm ülke vatandaşlarının, yüce meclisimizin,
üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla
2013 yılı içerisinde halkımızın ortak iradesini yansıtan çağdaş
bir anayasa yapacağız. Umarım bu anayasa birlik ve
beraberliğimizin ayrılmaz bir harcı olur.
Ankara’dan sonra Konya’da TOBB’un (Türkiye Odalar
Borsalar Birliği) önderliğinde yapılan ‘konuşan Türkiye’ isimli,
yeni Anayasa yapımında halkın katılımını teşvik edici panelde,
TOBB
Başkanı
Sn.Rıfat
Hisarcıklıoğlu’nun,
büyük
düşünürümüz Hz. Mevlana’dan bir alıntısını gazetede
okudum. Mevlana şöyle diyor ‘ Şayet birlik olursak, denizler,
okyanuslar olur, şayet tek olursak damla olur akarız’.

Türkiye’de hukuk sistemi
Bu konunun özü olan adaleti ve anayasayı daha önce
işlemiştik. Şimdi biraz da ülkemizdeki hukuk sistemini birlikte
değerlendirelim. Komple sistem, özlük hakları ve atamalar gibi
bazı konularda TBMM siyasal yapısının yürütme bölümü olan
hükümette yer alan ‘Adalet Bakanlığına’ bağlıdır. Özlük
haklarını anladım ama Adalet Bakanlığının hâkim ve savcı
atamalarındaki etkisi, bana göre hâkim ve savcıların
bağımsızlığına sanki gölge düşürmektedir. Bu nedenle
konunun anayasa platformunda tekrar ele alınmasına gerek
vardır diye düşünüyorum.

Anayasa Mahkemesi.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hukuk ve adaletin
zirvesi, tepe noktası, en son karar birimi olan Anayasa
Mahkemesidir. Öncelikle ülkenin kaderi üzerinde direk rol
oynayan bu mahkemenin kesinlikle siyasetten arındırılması
gerekmektedir. Bu mahkeme gerektiğinde kanun yapıcı
milletvekillerini,
bakanları,
başbakanı
ve
hatta
cumhurbaşkanını bile yargıladığı için, dediğim gibi üyelerinin
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seçiminden, yaptığı işe kadar tamamen hür ve bağımsız
olmalıdır. Anayasa Mahkemesine üye seçim yöntemi
hâkimler ve savcıların kendi aralarında yapacakları bir
düzenlemeyle saptanmalı, yeri geldiğinde yargılama
yapacakları cumhurbaşkanı bile Anayasa Mahkemesine
atama yapmamalıdır. Cumhurbaşkanı siyasetten arınmış ve
tarafsızdır kuralı olmasına rağmen, maalesef bu kural
ülkemizde, ne geçmişte ne de günümüzde sağlıklı bir görüntü
verememiştir. Belli bir siyasi yapılanmanın içinden bu makama
gelen kişinin siyasi anlayış ve yapısından sıyrılması pek de
kolay olmaz. Ne kadar ‘tarafsızım’ dese de kamu vicdanında
devamlı soru işareti kalır, bu anayasa ile de belirtilen çarpıklığı
düzeltmek görüldüğü gibi imkânsızdır. Belirttiğim nedenlerden
dolayı Anayasa Mahkemesine hiçbir hâkim ve savcının ataması,
kesinlikle Cumhurbaşkanının yetkisinde olmamalıdır.

Hâkimler ve savcılar yüksek kurulu
Bu kurulda yine Anayasa Mahkemesinde olduğu gibi,
kendi sistemi içinde düzenlenecek yöntemle hem kendi
üyelerini saptayabilmeli, hem de kendi denetleme birimini
oluşturmalıdır. Kurula dışarıdan hukuk kariyerli ve hukuk
fakültelerinden de üye seçimi yapılmaya devam edilmelidir.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu özgürce hâkim ve
savcıların yer değiştirme ve atamalarını kendisi organize etmeli
ve konuya siyasi bir müdahale yapılamamalıdır.
Bu kurumun ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda
mahkemelerin ve savcıların yapısı TBMM tarafından
değerlendirilip kanunlar üretilmeli, toplumun adalete olan
güveninin pekiştirilmesi için, daha önce kaldırılan Devlet
Güvenlik Mahkemeleri gibi, Özel Yetkili Mahkemeler ve Özel
Yetkili Savcılıklar da kaldırılarak, yurttaşın kafasında soru
işaretleri oluşturulacak ‘özel’ anlamlı yapılanmalardan uzak
durulmalıdır.

104

Benim Evrenim

Buraya Danıştayı da eklemek ve üye seçim sisteminin bu
kurumda da yukarıda belirttiğim şekilde olmasının doğru bir
karar olacağını belirtmek istiyorum.

Bağımsız mahkemeler
Günümüzde, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının güven duymak istediği ve güven
duyacağı bu mahkemelerin adı değil, özü gerçekten bağımsız
olmalıdır. Halkımızın buna ekmek su gibi gereksinimi vardır.
Mahkeme heyeti; suçlu zannıyla önüne getirilen kişiye, olması
gerektiği gibi öncelikle, suçsuzmuş duygusuyla yaklaşmalı, suç
kavramlarının
kesinliğe
varımı
için
azami
titizliği
göstermelidir. Savcıların ‘tutuklanmalı’ teklifini zanlı lehine
değerlendirerek, hürriyeti en az düzeyde kısıtlamanın nasıl
olacağı kararını adil olarak vermelidir. Tutukluluk sürelerini
kısaltacak çalışmalara önem vermeli ve en kısa sürede, tabiî ki
adil kararın oluşturulmasına gayret gösterilmelidir. Ayrıca
mahkemelerin iş yükünü azaltıcı, davaların zaman aralıklarını
azaltıcı iyileştirmeler düzenlenmelidir.
Gecikmiş adalet, adalet değildir’ diye çok güzel bir
deyişimiz olduğunu da hatırlamamız da fayda vardır…

Avukatlık sistemi ve barolar
Avukatlık sistemi, yukarıda belirttiğim hâkimlerin,
savcıların ve mahkemelerin yaşadığı sorunları yaşıyor
diyemeyiz. Ülkemizde barolarımız ve oralara bağlı görev yapan
avukatlarımız bazı sorunlar yaşasalar da bana göre sistem
oldukça güven verici ve çağdaş dünya normlarına paralel
düzeydedir.

Eğitim
Önce eğitim kavramından bir örnekle söze başlayalım
isterseniz. Geçenlerde, TV discovery kanalında yabani bir zenci
çocuğun ilginç hikâyesini izledim, anlatayım; Afrika’nın ıssız
bir ormanında kadının birisi 1-2 yaşlarında bir erkek çocuğunu
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kaybeder, aramalara rağmen bulamaz. Aradan birkaç sene
geçer, bir kişi ormanda gezerken bir ağacın dalları arasında
maymun gibi zıplayan ama birazda insanı andıran bir yaratık
görür. Köyün erkekleri yaratığı ağ yardımıyla yakalarlar ve
hayretle görürler ki, bu elleri ve ayaklarıyla tıpkı bir maymun
gibi zıplayarak hareket eden, acayip sesler çıkaran bir insan
yavrusudur.
Bu hikâyeyi anlatmamın ana nedeni, biz (iri beyinli
hayvan) insanların 21nci yüzyılda bile olsak, hiçbir eğitim
almadan ne durumda olacağımızı göstermekti. Demek ki
eğitim kısaca bizi biz yapan, her gün aldığımız taze bilgilerle
bizi değiştiren, yaşamımızın en önemli olgusudur.
Eğitimsizliğin bilimsel cevabını yukarıdaki açık örnekten net
olarak gördük. Kişi eğitimi hepimizin bildiği gibi tartışmasız
anne ve babayla başlıyor, bunlara aile içerisinde varsa diğer
kardeşler ve büyük anne ve büyük babalar ekleniyor, halkalar,
akrabalar, komşular ve çevre olarak genişliyor. Bu eğitim türü,
insanlık tarihinin başından günümüze kadar hiç değişmemiş
ama türün kalitesi yani anne, baba ve diğerlerinin sahip
oldukları eğitim düzeyi, bilgi ve beceriler değişmiş. Ha,
diyeceksiniz ki ‘ kardeşim günümüzde Afrika, Asya ve Güney
Amerika başta olmak üzere, ülkemizde de oldukça çok
eğitimsiz ve hala Orta Çağı atlayamamış insanlar yok mu?’.
Kesinlikle haklısınız derim.

Türkiye’de eğitim
Günümüz Türkiye’sinde eğitim düzeyimiz Allaha şükürler
olsun ki geçmişimize kıyasla oldukça iyi bir düzeyde
bulunmaktadır. Biz çok genç bir ülke, M.K. Atatürk’ün Türkiye
Cumhuriyeti olarak çağdaş eğitim yarışına, ayaklarımızda spor
ayakkabılar yerine çarıklarla, üzerimizde eşofmanlar yerine
yırtık pırtık, yamalı giysilerle 1923 yılında başladık ve hızla yol
alarak, inanılmaz bir gelişim gösterip bu günlere ulaştık.
Ama sistem olarak hiç mi hatamız yok? Olmaz mı?
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Ben 21nci yüzyıl Türkiye’sinin eğitim felsefesini önce 2 ana
bölümde görüyorum. 1nci Bölüm laik, çağdaş ve bilimsel
eğitim sistemi, 2ncisi ise dini eğitim sistemi, bu bölümleri
kısaca gözden geçirelim dilerseniz;

Türkiye’de din eğitimi politikası
Dini eğitim sistemi: Yukarıda bahsettiğim Sünni ağırlıklı
İslami eğitim, (Nüfusunun oldukça büyük bir kesimi Sünni
mezhebine mensup Müslümanlardan oluştuğu için ağırlıklı
tabirini kullandım.) hükümetlerin politikaları doğrultusunda
Cumhuriyet döneminde kurulan, oldukça yüklü giderleri
bütçeden karşılanan Diyanet (din işleri) Başkanlığı tarafından
yürütülmektedir. Bu birim, kuruluşundan bu yana ülkemizde
yaşanmakta olan din anlayışına, özüne sadık kalarak, bir
disiplin, hiyerarşik yapı, bilimsel ve çağdaşlık kazandırma
gayretini sürdürmektedir.
Dünya İslam sentezi içerisinde Türkiye, İslam anlayış ve
felsefesini yukarılara doğru tırmandırmış ama yukarıda
saydığım Sünnilere tanınan ayrıcalıklar ne yazık ki hala
ülkemiz vatandaşları olan ve Şii Mezhebinin Anadolu
kültürünü
yaşayan
Alevi
yurttaşlarımıza
yeterince
yansıtılmamış veya yansıtılmamıştır. Alevilerin, camilerin
haricinde, adeta bir Din ve Kültür Evi olarak kullandıkları
Cem Evlerine bile siyasilerimizin yaklaşımları bana göre
tatminden çok uzaktır. Özlü birlik beraberlik, öyle hamasi
(boş laf) nutuklarla olmaz. Toplumların hak ve
hukuklarının adilane paylaşımı ile olur. Dürüst ve adil olmak
istiyorsak bu konuya çok hassasiyet göstermeliyiz. Ülkemizde
geçmişten günümüze (bazı sorunları olsa da) oldukça düzenli
olarak gelen Hıristiyan (Ortodoks, Katolik ve Protestan) ve
Musevi azınlıklara ait dini yaşam, Kilise ve Sinagoglardaki
ibadet anlayışı ve hürriyetinin iyi bir düzeyde olduğunu
söylemek pek yanlış olmaz. Son zamanlarda gündeme gelen,
Heybeliada Ruhban Okulunun tekrar açılarak dini eğitime
başlaması ve azınlıklara ait mal varlıklarının iadesi konuları
umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Fakat aynı konularda
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başta Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın
birçok
ülkesinde
Müslümanlara
yeterli
hoşgörünün
sağlandığını da burada ne yazık ki söyleyemiyorum.

Türkiye’de din eğitimi
Ülkemizde din eğitimi 4 ana grupta verilmektedir, bunlar
sırasıyla;
Aile içi din eğitimi: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de hangi dini içerirse içersin bütün dini eğitimlerin ilk
basamağını aile oluşturur. Özellikle Müslüman ailelerde
çocuklara verilecek olan İslami din eğitimi ülkemizde son
derece önem verilen bir eğitim tarzıdır. Yani verilecek olan bu
dini eğitimin kalitesi ve miktarı adeta çocuğun yaşamındaki
rotayı belirler. Bu konu ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum.
İlki, öyle bir aile yapısı düşünelim ki, anne ayrı bir telden
çalıyor, baba ayrı bir telden, yaşamın içinde adeta boğuşuyor ve
çocuklarının yanında bile sıklıkla tartışıyorlar. Bırakın
çocuklarına vermeleri gereken dini eğitimi, aksine agresif
davranışlarıyla çocuklarının dünyalarını daha başlangıç
aşamasında alt üst ediyorlar. İleride çocukların ne gibi bir
yaşam çizgisine sahip olabileceklerini, hangi kötülükler
içerisinde boğuşacaklarını kestirmek pek de zor olmaz.
Bunun tam tersi ikinci örnekte ise şöyle bir aile yapısı
düşünelim; yaşadıkları dünyanın boş ve hayal, esas yaşamın ise
öbür dünya da olduğunu, Müslümanların kendilerinden başka
bu yalan dünyada asla dostu olamayacağını, diğerlerinin zaten
kâfir
olduklarını,
onların
hiçbir
şeylerinden
hayır
gelmeyeceğini, yaşamın sadece dini yaşamdan ibaret olduğunu,
çocukların oyun oynayacaklarına evde dizlerinin dibinde
oturup, kendi okuduğu duaları dinleyerek büyümelerinin kesin
kes şart olmalarına inandıklarını düşünen bir anne ve babanın
çocuğu, bu dünyadan, çevresinden, komşusundaki, sokaktaki
yaşıt arkadaşlarından kopartan ve dış dünya ile adeta ilişkisini
kesen bu din eğitimi anlayışının, çocuklar büyüyünce onları
nerelere sürükleyeceğini düşünmek bile istemiyorum.
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Kara çarşaflara bürünmüş, hiçbir bilimsel eğitim almamış,
eve kapanmış ve kendini tamamen ibadete adamış bir kızımız
veya başında sarığıyla, altında uzun yeşil cübbesiyle, genç
yaşında bıraktığı sakalıyla, elinden düşürmediği tesbihiyle,
doğru dürüst orta eğitimini bile hak edememiş, işsiz güçsüz,
aklı fikri bir an önce Afganistan’daki Taliban güçlerine katılıp
Allah uğruna savaşarak şehit olmakta olan bir erkek evladımız
olsun ister miydik acaba! Elbette ki, hayır. Geçmişte bu örneğe
çok benzeyen bir anım olmuştu, burada onu anlatmak
istiyorum.

Balıkesir Gönen’li genç
İşimin gereği yurt içinde çokça müşteri ziyareti yapıyor ve
sattığımız hamur açma makineleri hakkında müşterilerimizi
aydınlatıyordum. Galiba 1989 yılıydı, bu amaçla elimde
bulunan küçük bir makineyi arabaya yükleyip, beni beklemekte
olan Balıkesir’in ilçesi Gönen’deki bir Unlu Mamuller
üreticisinin yolunu tuttum. O müşteriye elimdeki küçük boy
hamur açma makinesi ile nasıl baklava yufkası açılır onu
gösterip öğretecektim.
Firma sahibi ve yardımcısı genç sarışın bir delikanlı ile
imalathane de çalışmalarımıza başladık. Genç işine çok düşkün,
öğrenmeye istekli, çalışkan, saygılı ve terbiyeli birisiydi. O gece
geç vakitlere kadar çalışıp çeşitli denmeler yaparken bir yandan
da gençle birbirimize karşılıklı sorular sorarak tanışıyorduk. O
bana,
‘amca, nerelisin, bu işi nereden öğrendin, işlerin nasıl
gidiyor?’ gibi sorular sorarken bende ona,
‘sen sarışınsın, buralı mısın, tahsilin var mı, işini beğeniyor
musun, baban ne iş yapıyor, kardeşlerin var mı?’ gibi basit
sorular soruyordum. Delikanlının sakalı vardı ve her namaz
vakti müsaade isteyip, bir yerlere namaz kılmaya gidiyor ve
gecikmeden yanıma geliyor sonra makinenin başına geçip
söylediklerimi uygulamaya çalışıyordu.
Bir ara bana dedi ki,
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‘amca, ben aileme de söyledim buralardan gideceğim.’ Ben de,
‘iyi de yavrum nereye gitmek, ne yapmak istiyorsun?’
dedim. Delikanlı da,
‘görmüyor musun amca, biz Müslümanları bu gâvurlar
öldürüyorlar, Amerikalılar Afganistan’da dini bütün Taliban
kardeşlerimizi katlediyorlar, ben kararımı verdim Afganistan’a
gidip bu mücahitlerin yanında savaşacağım, ölürsem şehit olup
cenneti alaya kavuşurum’, deyince bende durup işin çok ciddi
olduğunu düşünerek, bu çocuğa ne demem gerektiğini ve bu
durumda ona ne söylememin doğru olacağını planlamaya
başladım. İlk önce, asla oraya gitme, sen deli misin gibi karşı
çıkışın hiç yararı olmayacağını düşündüm. Çünkü oğlan kesin
kararlıydı. Sonra ona,
‘bak yavrum, sen aklına oraya gitmeyi koymuşsun, oraya
gidip şehit olursan da, biliyorum bu en yüce bir mertebe. Yalnız
sana bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bak Gönende seni
seven, gözünün içine bakan çok değerli anneciğin ve babacığın
var. Ayrıca, ‘kardeşlerim de var’ demiştin, hatta bunların
dışında akrabalarını, burada birlikte namaz kıldığın, birçok şeyi
paylaştığın arkadaşlarını, hatta bilmem ama varsa yavuklunu
bir daha düşün istersen. Unutma bizim ülkemizin de sana
ihtiyacı var. Şimdi bir hayli geç oldu, yavrucuğum doğrusu
bende yoruldum, ara verelim, ben otele gidip istirahat edeyim,
sende evceğizine git hele bir dinlen, sabah ola hayır ola, yarın
geç kalma ama sabah saat 9.00 da biraz daha çalışmamız lazım’
dedim ve ayrıldık.
Ertesi sabah tam vaktinde imalathanede birbirimize
‘hayırlı sabahlar’ diledik ve işe koyulduk. Aradan yarım saat
kadar bir süre geçmiş geçmemişti ki, delikanlı bana dönüp,
‘amca dün gece ben iyice senin bana söylediklerini
düşündüm ve Afganistan’a, Taliban’a gitmemeye karar verdim.
Burada, ülkemde kalacağım’ dedi. Bende hiç şaşırmamış
görünerek,
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‘iyi düşünmüşün yavrucuğum, hayırlı olsun’ dedim ve iş
bittikten sonra ayrıldık…
Şimdi üçüncü ve son örneği görelim; evde her ikisi de Orta
Eğitimini bitirmiş, yani makul düzeyde eğitim almış ve iş güç
sahibi, birbirilerini seven, sayan ve çocukları üzerine adeta
titreyen, anne ve babayı düşünelim. Evlerine geldiklerinde,
çocuklarıyla hem şakalaşıp eğlenmek, hem de onlara azar azar
bir şeyler öğreterek, akılları erdiği yaşlara da geldiklerinde kız
olsun erkek olsun, doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı,
arkadaşlarıyla iyi geçinmeyi, insanlara ve hayvanlara yardım
etmeyi, bunların yanında da yavaş yavaş onların anlayacağı
seviyelerde dini eğitim vermeyi, namaz dualarını ezberlemeyi,
namaz kılmayı, (alıştırma anlamında) yarım gün de olsa oruç
tutmayı öğretirlerse daha iyi olmaz mı? Cevabını sizlere
bırakıyorum.

Kuran kursu eğitimi
İlki, İlk Öğretim düzeyinde ki öğrencilere tatillerde verilen
Kuran Kursu eğitimi, ailenin çocuğa verdiği dini eğitimin
devamı niteliğinde olup, ağırlıklı olarak Eski Türkçe Kuran
okumaya ve dualar öğrenmeye yöneliktir, ülkede çok
yaygındır.

Din ve ahlak dersi
2ncisi ise devlet okullarında verilen laik eğitim bünyesinde
öğretilen din ve ahlak dersidir. Bu dersin amacı, Müslüman
olan öğrencilere İslam’ın şartlarını, ibadet kurallarını, kısa İslam
tarihini öğretmek ve ahlak konusunda eğitici bilgiler vermektir.
Diğer dinlere inanan öğrenciler bu derslere doğal olarak
girmemektedirler.

İmam Hatip Liseleri ve Yüksek İslam Enstitüleri
3ncü bölüm ise, dini meslek edinecekleri ve bu konuda laik
eğitimin yanında ilave din eğitimi almak isteyenleri
içermektedir. Bunlardan ilki son yıllarda sayıları gerçek
ihtiyacın üzerinde, oldukça artan İmam Hatip Liseleridir. Bu
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okullarda bilimsel anlamda din eğitimi ile birlikte üst düzeyde
laik çağdaş eğitim verilmektedir. Bu okulları başarıyla bitiren
öğrencilerin bir kısmı din adamlığı (İmam) mesleğini seçmekte,
bir kısmı üst düzey dini lisans eğitimi veren Yüksek İslam
Enstitülerine giderek müftü veya benzeri üst düzey görevlere
atanmakta, diğer bir bölümü ise YÖK ün düzenlediği üniversite
sınavlarına girerek ana amacının dışında bir öğretim grubuna
yönelmektedirler. Bu konunun ne derece ‘amacıyla bağdaştığı’
irdelenmelidir.

Laik, çağdaş ve bilimsel eğitim sistemi
Bu eğitim sistemimizin ilk basamağı; ülkemizde kanunlarla
saptanmış, 7 yaşına basmış kız, erkek bütün yavrularımızın
zorunlu olarak almaları gerekli olan, 8 yıl süreli temel eğitim
anlamı içeren ilköğretimdir. Bu eğitim büyük bir oranda
dünyanın her yerinde verilen, asla ihmal edilmemesi gereken,
bir yerde adeta bireyin yaşama uyum sağlama eğitimidir.
Özürlü yavrularımızı da kapsayan bu eğitimin her evladımıza
verilmesi hem kanun gereği hem de anne ve baba için vicdani
bir yükümlülüktür. Asla ihmal edilmemelidir.
Not: Bu paragrafı yazdığımda 4+4+4 yıllık eğitim daha
kabul edilmemişti.

Erzurum Horasan’dan bir ilk Okul anısı
Bu konu ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Sene 1981
ben de Erzurum’un içesi Horasan’da daha önce söylediğim gibi
Yzb. Rütbesi ile bir Askeri birliğe hem komutanlık yapıyor,
hem de (malum 1980 Askeri İhtilali zamanında) ek olarak
Horasan Garnizon Komutanlığı görevini yürütüyordum.
Şükürler olsun ki o süre içerisinde ilçemizde sıkıyönetim
açısından üzücü önemli bir olay yaşamadık. Kaymakamımız
çok değer verdimiz, zeki ve çalışkan Muammer Güler’di.
(daha sonra uzun yıllar İstanbul Valisi olarak başarılı bir
görev yaptı, şu sıralar AKP Mardin Milletvekili) Zaman
zaman hep birlikte Horasan’ın köylerini dolaşır, yerinde
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sorunları dinlerdik. Bir gün yine bir Kürt köyüne gittik,
Muammer bey köyün muhtarı, imamı ve İlk Okul öğretmenini
(o sıralar eğitim 5 yıldı) çağırtıp sorunlarını dinledi.
Hatırlıyorum öğretmen ‘ okulumuz tek derslikli 1-2 ve 3 ncü
sınıflar bir tarafta, 4 ve 5 nci sınıflar bir tarafta oturup ders
görüyorlar, yani her iki gurup ta aynı sınıfta ders görüyor’ dedi.
Kaymakamımız kaç öğrenci var deyince öğretmen ‘ 34 kayıtlı 17
si kız, 17 si erkek ama kızların hiç biri gelmiyor, erkeklerden de
geçmiş gün tam hatırlamıyorum galiba 10 çocuk derse geliyor,
o da devamlı değil’ dedi. Çocuklarını okula göndermeyen
birkaç çiftçiyi dinlemek için Muammer Bey çağırttı ve ‘neden
göndermiyorsunuz, okul eğitimi çok önemli hem de kanunen
göndermemek suç’ dedi. Tabii çiftçilerde göndermemek için
bahanelerini peş peşe sıraladılar. Ben de bu arada gelen
köylünün birisine ‘ bak kardeşim, çocuklarını okula
göndermediğin için hem suç hem de büyük günah işliyorsun,
kaç çocuğun var’ deyince, köylü ‘ 3 komutan’ dedi. Onları
ihmal etme okula gönder e mi dediğim de ‘olur gönderirim’
dedi. Sonra aklıma acaba kızları da var mı sorusu gelince
sordum ‘ kızlarında var mı’ dedim ve cevap olarak ‘ kölen olur
3 de kız var’ dedi. Ben de böyle konuşmasına biraz kızarak ‘ ya
kardeşim o kızlar senin evladın değil mi, neden söylemiyor ve
neden okula göndermiyorsun, sonra öyle kölen olur da deme,
olur mu, onlar da bizim evlatlarımız’ dedim.
İşte dostlar o zamanların Doğu Anadolu’sundaki İlk Okul
Eğitiminin durumu böyle yürekler acısı idi.
Burada anne ve babalara tavsiyem şu; ne yapıp yapın,
gerekirse boğazınızdan kesin ama dünyaya getirdiğiniz,
canınızdan parça yavrularınızı bu dünyada mutlaka ama
mutlaka temel eğitimden mahrum bırakmayın. Yoksa onları
büyük bir ihtimalle modern dünyanın köleleri olarak görmek
zorunda kalabilirsiniz’.
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Örnek insan, İngilizce öğretmeni Yavuz Akal
Size şimdi, çocukluğumda başlayıp hala devam eden,
içinde eğitim konusunu barındıran bir arkadaşlık anımı ve çok
çarpıcı ve biraz da hazin bir yaşam öyküsünü anlatacağım.
Tanıştığımızda her ikimizde aynı yaşlarda, Karagümrük Orta
okuluna giden çocuklardık, bizi bir araya getiren neden ise
babamın 1961 yılında Yavuz’ların sokağında bir bakkal
dükkânını devralıp işletmeye başlamasıydı. Yavuz Spastik
engelli bir çocuktu ve bende onun gibi hem okula gidiyor hem
de boş vakitlerimde dükkânda çalışıp babama yardım
ediyordum. Yavuz ara sıra dükkana gelir bir taraftan çok
sevdiği buz gibi Coca Colasını yudumlarken bir taraftan da
sanki arkadaşı bellediği babamla, (Bakkal Kahraman) ve
benimle sohbet ederdi. Ben 1963 yılında askeri okul için
semtten ayrılana kadar Yavuz ile birlikte olduk ama onun
İngilizceye meraklı olduğunu bilmiyordum. İzmir’de
okuduğum için seyrek olarak İstanbul’a gidiyor ve
arkadaşlarımla kısa sürelerde beraber oluyordum ama Yavuz’u
her seferinde babamın yanında bulurdum. İngilizce öğrenmeye
ve öğretmeye ağırlık vermiş, ilkokul 5 e ve Orta 1 e giden
çocuklara evlerinde İngilizce ders veriyor diye babam
söylemişti. Kardeşim Rıdvan’ın kızları yani yeğenlerim Burcu
ve Banu’da Yavuz hocanın öğrencileri olmuşlardı.
Seneler sonra 1969 yılında ben İstanbul’a tayin olduğumda
Yavuz artık dört dörtlük İngilizce hocası olmuş, aynı sokakta
bir daire kiralayıp kendine resmi dershane açmış ve yanına,
yanlış aklımda kalmadıysa galiba bir de matematik hocası
almıştı ve hayatını tek başına kazanıyordu. Tek başına
diyorum, çok doğru Yavuz Hoca spastik engelli olmasına
rağmen yaşamı boyunca hep tek başına yaşadı, tek başına çalıştı
ve tek başına gelirini kazandı. Dönüp hiç kimseye bakmadı,
devletten asla bir şey ummadı, mahallede kendisini sevmeyen
yoktu, gerçek bir komünist idi, görüşlerini asla saklamaz,
adamın yüzüne direk söylerdi, hiç kimseden de çekinmezdi.
Babam evden işe, işten eve gidip gelerek hayatını geçiren,
farklı bir yere gitmekten hoşlanmayan asosyal bir insandı.

114

Benim Evrenim

Sonradan öğrendim ki Yavuz hoca ikna etmiş ve onu ilk defa
tiyatroya götürmüş. Yeri geldiğinde rahmetli babam bu anısını
mutlulukla anlatırdı.
Bundan yaklaşık 8-9 sene önce Yavuz hocayı eşimle birlikte
İstanbul’a gittiğimizde görmüştüm. Bana,
‘ya İlhan boynumda ağrı var gittikçe de artıyor, doktorla
konuştum ameliyat olmam gerekiyormuş, yakında olacağım
herhalde’ dedi. Bende,
‘inşallah iyi olur hocam’ dedim ve ayrıldık.
Aradan galiba 1 yıl kadar geçmişti ve İstanbul’dan bir
haber aldım ki adeta beynimden vurulmuşa döndüm. Yavuz
hocanın ameliyatı maalesef kötü sonuçlanmış ve hocam
tamamen felç olmuş, tabii tüm aile onu çok iyi tanıyorduk,
hayatımızın her safhasında o vardı, hepimiz çok üzüldük ama
elimizden ne yazık ki onu ziyaretten başka doğru dürüst bir şey
gelmiyordu. İlk zamanlar kendisini İstanbul’da ziyarete
gittiğim de, Yavuz hocayı ‘yaşamak istemeyen ve ölmenin
yollarını araştıran bir kişi olarak algılıyor ve bende ne gibi
alternatifler bulabilirim, acaba, Ankara GATA Fizik ve
Rehabilitasyon’da
tedavi
olanakları
var
mı?
Diye
araştırıyordum. Hatta oradaki bir Prof. İle görüşme imkânım
oldu ama Yavuz hoca ne yazık ki buna pek sıcak bakmadı.
İlk zamanlar sesi de çok zayıf çıkıyordu ama siz bir
düşünün, bedensel ihtiyaçlarıyla ilgili diğer sorunlarını aklınız
almaz. Kendi evinde kalıyor ve tuttuğu bakıcısı yardımcı
oluyordu. Birkaç senedir daha iyice hamdolsun, bakıcısı onu
yataktan alıp koltuğuna oturtuyor, TV seyrettiriyor ve
dostlarından gelen cep telefonlarına cevap verebilmesi için
yardımcı oluyor.
Eşi az bulunur, gururlu ve onurlu saygıdeğer arkadaşım
Yavuz hocama, bundan sonraki zor yaşamında, bugüne kadar
gösterdiği gibi, güç ve sabır diliyorum…
NOT (1): Bugün 10 Eylül 2012 Pazartesi, okullar açıldı.
Küçücük yavrularımız, ilk eğitim günlerinde anneleriyle
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birlikte okullarına gittiler. Ülkemize hayırlı olsun. Ben bu
satırları yazdığımda, kitabımı sonlandırmıştım. Ama öğle üzeri
İstanbul’dan, Yavuz hocamla senelerdir, büyük bir özveriyle
ilgilenen, sağlık sektöründen emekli, bizimde ailecek dostumuz
Turgut Çakmak bey beni telefon ile aradı ve dedi ki;
‘İlhan bey, size Yavuz hocam ile ilgili bir bilgi vermek
istiyorum’. Doğrusu meraklandım. Acaba hocama bir şey mi
oldu diye düşündüm ve
‘Hayrola Turgut Bey, ne oldu, dedim ve dinlemeye
koyuldum.
‘Yavuz hoca, bundan 3-4 ay önce düşünüp taşınmış ve
sonunda kendi hakkında bir karar almış ve bu kararını da,
bundan 4 gün önce uygulamaya başlamış. Bu karar açlık grevi.
İlhan bey, kendisine ne kadar, yapma, etme, vazgeç bu
kararından dediğimizde, bize, -lütfen benim kararıma saygılı
olun- deyip duruyor. İlhan bey, bu konudan haberiniz olsun
diye arıyorum’ dedi.
Şimdilik durum böyle; belki akşam Yavuz hocamı telefonla
arayıp bir görüşme yapacağım. Anlayacağınız, son derece
hassas bir durum var gibi gözüküyor. Hayırlısı…
NOT (2): Aynı akşam saat 20.15 te Ankara’dan, İstanbul’da
bulunan Yavuz hocayı telefonla aradım, yanımda, benim gibi
Yavuz hocayı seven ve takdir eden eşim Makbule vardı.
Bakımını üstlenen, bir hastanede hastabakıcı olarak görev
yapan bey, her akşam saat 20.00 de gelip onunla ilgileniyormuş.
Hocanın cep telefonu çalınca, ayarlayıp ona vermiş, karşıma
direk Yavuz hoca çıktı. Çok boğuk, kesik kesik ve oldukça
yorgun gelen bir sesle bana,
‘Merhaba İlhan’ dedi. Ben de kendisine,
‘Merhaba hocam, sormak usulden
iyimisin’ diye sordum ve ardından,

olmuş,

nasılsın,

‘Hocam bugün beni Turgut Bey aradı, senin sağlığın ve
yaşamın ile ilgili önemli bir karar aldığını söyledi. Bu doğru
mu? Doğruysa konuyu birde, uygun görürsen senin ağzından
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duymak istiyorum’ dedim ama hem heyecandan, hem de
üzüntüden vücudum zangır, zangır titriyordu.
‘Doğru İlhan, sen de biliyorsun, yıllardır hiçbir işe
yaramıyor, bir gelişme olmadan böyle boylu boyunca
yatıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Biliyorsun ‘ötenazi’
istiyordum ama bir türlü gerçekleştiremedim. 3-4 ay önce
hayatımı sonlandırma kararı aldım ve bu kararımı 5 gün önce
yürürlüğe soktum. O günden beri, yemiyor ve hiçbir şey
içmiyorum’ dediğinde, adeta ben ve Makbule şoka girdik.
‘Hocam, ben sadece yemek orucu zannediyordum. Sen su
da içmiyorum dedin. Doğru mu?’ dedim.
‘Doğru İlhan, bu benim kesin kararımdır’ dedi. Ben de,
‘Evet, Yavuz; bu durumda sana söylemem gereken, doğru
kelimelerin ne olmasına ve onları seçip, bulup söylemeye çok
zorlanıyorum. Ama galiba, ben ve Makbule, zor da olsa, senin
kararına saygı duyduğumuzu söylemek durumundayız’ demek
mecburiyetinde kaldım.
Sonra Yavuz hocaya,
‘Hocam, kendi yaşamımdan örnekler taşıyan bazı
karalamaları, derleyip, toplayıp bir kitap haline getirdim.
Henüz bitti. İçinde seninle ilgili bir bölüm var. Bu kitaptan bir
adedini, bu yıl içersinde şayet İstanbul’a gelir de sana
uğrayabilirsem, hediye ederim diye düşünüyordum. Aslında
bunu sana şimdi söylemeyecektim ama..’ dediğimde.
‘İlhan, bana yazdıklarını okur musun?’ dedi.
Ben de, bilgisayarda bulunan, yukarıda yazdıklarımı
kendisine telefonda, çok duygulanarak, ağlamaklı okudum.
Sonunda, onunda hafiften ağlamaya başladığını duyar gibi
oldum. Telefon kapandığında, ben ve eşim Makbule,
birbirimize sarılıp ağlamaya başladık. Üçümüzde o an, yaşamın
çok ilginç bir sahnesine şahit oluyorduk.
Bir, iki gün içersinde, Yavuz hocamız ölecekti ve artık
bundan dönüş yoktu, bunu kesin olarak biliyorduk…

117

Benim Evrenim

NOT (3): Bugün 17 Eylül 2012, günlerdir Yavuz hoca ile
ilgili acı haberi bekliyorduk. Turgut Bey beni aradı, acaba! diye
heyecanlandım. Yavuzun yanından aradığını söyledi. Birkaç
gündür, birçok insan devreye girmiş, hatta, suç olmasın,
yanındakilere zarar gelmesin diye polise bildirmişler, polis de
oraya gelip, hocayı hem eyleminden caydırmaya çalışmış, hem
de rapor tutup ayrılmış. Ayrıca ambulans çağırıp, hocayı
hastaneye kaldırmak istemişler, o da olmamış. Yalnız o günün
sabahı, hasta bakıcısı, nasıl olduysa, kendisini su içmesi
konusunda ikna etmiş. Yavuz da orucunun su bölümünü
bozup tam 10 gün sonra ilk defa su içmiş. Bakıcı bey ile
görüştüm ve dedi ki;
‘İlhan Bey, bu sabah su içti ama sindirim sistemi ile
böbreklerinin ne cevap vereceği daha meçhul. Umarım hayati
tehlikeyi atlatır’.
En azından, Yavuz Hocanın su içmesine sevindik. Belki
serum da vermiş olabilirler. Bekleyip, yeniden hayata
döndüğünü yakında göreceğiz inşallah…

Orta öğretim
Artık öğrencilerimizin yaşları 14 civarına gelmiş, hayata
ümitle hazırlanan genç kız ve genç delikanlı olmuşlardır. Bu
eğitim düzeyini tamamlayan bir genç, toplum yaşamına uyum
sağlar ve kültürlü bireyler olarak değerlendirilir. Şimdi gelin
orta öğretim dallarına birlikte göz atalım. Ben bunları iki ana
bölümde topluyorum;
Düz liseler: Bunlarda kendi aralarında Devlet (düz)
Liseleri, Fen Liseleri (eğitimi üst düzey), Askeri Liseler (ki
bende Askeri Hava Lisesi mezunuyum), Kolejler (özel), vs
günümüzde bu okularda yeterli denilebilecek çağdaş eğitim
verilmektedir ve aralarındaki en önemli farklar ise öğretmen
kalitesi ve miktarıdır. Maalesef büyük şehirlerin varoşlarına
gidildikçe veya dışına çıkıldıkça bu farklar daha net olarak
görülmektedir. Bu da adaletsizlikle, üniversite sınavlarında
çifte standart olarak ortaya çıkmakta, ne yapılmalı diye bir soru
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sorulduğunda, işin
gözükmemektedir.

doğrusu

cevabı

pek

de

kolay

Sanat okulları: Bu okulların gurubuna yukarıda sözünü
ettiğim İmam Hatip Liseleri ve ülkemizde birçok dalda (bana
göre çok önemli ama sayı ve çeşit olarak oldukça az) eğitim
veren Sanat Okullarıdır. Ben bu konunun, yapılacak stratejik
düzenlemelerle, ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve yanlış
yönde gördüğüm eğitim sisteminin doğru hedeflere yönelmesi
açısından mutlaka tekrar el alınması gerektiğini düşünüyorum.
Nasıl mı? Anlatayım ama önce bu konu ile ilgili, size yaşadığım
bir anımdan bahsederek söze başlamak istiyorum.

İsviçre’den bir eğitim anısı
Galiba yıl 1985 idi, ben ve eşim birlikte iş görüşmeleri ve
ziyaret amacıyla kardeşim Orhan, eşi değerli yengemiz Ursula
ve o zamanlar orada ilköğretimde okuyan tonton yeğenlerimiz
Esin ve Selda’yı görmeye İsviçre’nin Zürich kentine gitmiştik.
Bir gün Orhan ile birlikte Selda’nın okuluna öğretmeni ile
görüşmeye gittik. Orhan kızının öğretmeni ile Almanca görüştü
ve bazı bilgiler aldı. Neler görüştüklerini sorduğumda bana
‘İsviçre’de bir öğrencinin ileriye dönük eğitiminin sağlıklı
yönlenebilmesi için yetenek, bilgi ve başarı düzeyinin
öğretmeni tarafından çok iyi saptanması gerektiğini, bu işlemin
de İlköğretim bitmeden saptandığını, öğrencilerin kabaca % 30
unun normal liselere (ki bunlarında yaklaşık % 15 i yüksek
öğrenim hakkı kazanıyormuş), geriye kalan % 70 lik
bölümünün ise ülkede çok yaygın olan sanat okullarına veya
benzeri okullara yönlendirildiğini’ söyledi. Hiç unutmuyorum
bu uygulamaya hayran kalmıştık.

Türkiye’de sanat okulu yetersizliği
Ülkemizde ne oluyor, şimdi ona bir göz atalım. Geçmişten
günümüze kadar süregelen ilginç bir alışkanlığımız var. Hemen
hemen her aile oğlunun liseye gitmesini oradan da hem iyi bir
meslek sahibi olması hem de askerlikte Yedek Subay olması
arzusuyla bir üniversite bitirmesini isterdi. Hala da bu duygu
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pek bitmişe benzemiyor. Tabii hal böyle olunca eskiden
ortaokulu, şimdi ise ilköğretimi bitirenler hurra doğru devlet
liselerine hücum. Sonuçta tabloyu bugün hepimiz görüyoruz.
Ülkede eğitim görmüş sanatkâr, ihtiyacımızın çok altında,
sokaklarda ise dünya kadar iş bulamayan kız, erkek üniversite
mezunu gençlerimiz cirit atıyor. Ülkemizin üretim alt yapısını
ağırlıklı olarak ziraat ve sanayi oluşturuyor ve belki eğitimli
sanatkâr iş gücü bekleyen yüzlerce farklı bölüm var. Derhal
daha fazla vakit kaybetmeden sanat okullarının önünü açalım
derim.

Yüksek öğretim
Ben Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu güne kadar, başta
M. K. Atatürk olmak üzere, İ. İnönü, C. Bayar, A. Menderes,
T.Özal, S. Demirel, B. Ecevit ve T. Erdoğan’a, ülkemizi yüksek
okul ve üniversitelerle (bu yıl itibariyle165 ad.) donattıkları için
(bazılarının kalitesi tartışılsa da) sade bir vatandaş olarak
şükranlarımı borç bilirim. Umarım bundan sonra tamamına
yakını kaliteli hale getirilir. Ayrıca üniversite demek, kendini
geliştirmiş, sosyal bir kimlik kazanmış, dünyadaki çağdaş
değerleri, ülkesinin siyasi, ekonomik ve kültürel yapısını
yakından takip eden bilgili ve ileri görüşlü öğrenci topluluğu
demektir. Kayın biraderim Ekrem Tataroğlu’nun güzel bir
sözü vardı ‘ Bir üniversite mezunu, kendisine tarif edilen işi
anlayan ve tek başına, denetimsiz yerine getirebileceğine
güvenilen kişidir.’ Hoşuma gitmişti, sizinle paylaşmak istedim.

İki küçük kızın hikâyesi
Şimdi sizlere yine eğitim konusu ile ilintili, iki kıymetli
yeğenim Esin ve Selda Küçükbiçmen’in ilginç gördüğüm
yaşam öykülerini özetlemek istiyorum. Babaları, kardeşim
Orhan 1974 te çalışmak için İsviçre’nin Zürich kentine gitmiş ve
orada Ursula ile tanışıp 1977 de İstanbul Aksaray Ordu Evinde
evlenerek İsviçre’ye dönmüşler, akabinde 1978 de ilk kızları
Esin, 1979 da ise ikincisi Selda dünyaya gelmişti.
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Tonton yeğenlerimiz Almanca ve birazda Türkçe ile
büyüdüler, hatta hatırlıyorum küçük yaramazlar birbirleri ile
biraz didiştiklerinde ikisi birden annelerine mamii, mamii
(anne, anne) diye ağlayarak seslenirlerdi. Bazen de Makbule
yengesiyle ve benimle oyun oynarlarken dilimizin
dönmeyeceğini bildikleri için, Almanca küpe anlamına gelen,
gırtlaktan söylenen ‘ore ringli’ kelimesini söyletmeye çalışarak,
hadi ‘ore ringli desene’ diye bizi sınarlardı ve onlar gibi
söyleyemeyince katıla katıla gülerlerdi yaramazlar…
Orada İlköğretime başladılar ama 1989 yılında eğitimlerini
yarım bırakmak mecburiyetinde kalarak, iş ve yerleşme
amacıyla tüm aile Türkiye’ye kesin dönüş yaptılar. Her iki kız
da önce Ankara Ümitköy İlk Okulunda eğitime sıfırdan
başlayıp bitirdikten sonra, Selda girdiği sınavı kazanıp Orta ve
Liseyi Söğütözü’ndeki Gazi Anadolu Lisesinde okudu, Esin ise
M. Emin Resulzade Anadolu Lisesi Orta kısmını bitirince,
Çankaya Anadolu Güzel Sanatlar Resim bölümü sınavını
kazandı (hazırlık dahil 4yıl). Okulları bitince her ikisi de aynı
anda girdikleri üniversite sınavını iyi puanlarla kazanarak, Esin
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Seramik
bölümüne, Selda ise ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
bölümüne kaydoldular ve okullarını üstün başarıyla, Selda ilk
10 içine girerek, Esin ise Üniversitenin hem Güzel Sanatlar
Fakültesini hem de fakültenin Seramik bölümünü
birincilikle bitirerek, her ikisi de aynı yıl okullarından mezun
oldular. Selda okuldan sonra SIEMENS firmasına girdi,
yüksek lisans yaptı ve hala aynı firmada mühendis olarak
çalışıyor. Evlendi, şimdi ise biri erkek biri kız tonton mu tonton
2 civcivimiz var.
Esin ise Anadolu Üniversitesinde Araştırma görevlisi
olarak kaldı ve Cam Sanatları Bölümünün kuruluşunda görev
aldı. O da yüksek lisans yaptı, şimdi ise Doktora Tezini
kısmetse bitirmek üzere. Doçentliğini ve arkasından
Profesörlüğünü görürüz inşallah. Yeğenlerimizle ne kadar
övünsek azdır, onlarla gurur duyuyoruz. Allah yollarını açık
etsin…
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Yukarıdaki hikâyeyi, genç yavrularımız için, istenirse azim
ve çalışmayla nelerin başarılabileceğine örnek olsun amacıyla
anlattım.

Bir eğitim dehası Prof. Nermin Abadan Unat
Bugün 27 Şubat 2012 Hürriyet gazetesinin iç sayfasında
hayatım boyunca unutamayacağım bir yazı okudum. Başlığı
şöyleydi ‘Hocaların hocası Vehbi Koç ödülünü aldı, eğitimde
4+4+4 formülüne karşı çıktı’.
Yazıyı okuduktan sonra iki şeye gerçekten çok üzüldüm.
Birincisi, ben nasıl olurda bu yaşıma gelene kadar böyle eli
öpülesi, heykeli dikilesi bir öğretmenden bilgi ve haber fakiri
olurum diye üzüldüm, ikincisini ise yazının sonunda
söyleyeceğim.
Prof. N. A. Unat ilginçtir yurdunu, dilini ve dinini kendisi
seçmiş. Babası Bosna Hersek’ten İzmir’e göçen bir aileden,
annesi ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu’na mensup bir
aileden geliyormuş. N.A. Unat 1921 yılında Viyana’da doğmuş
ve 10 yaşına kadar ailesi ile Viyana’da yaşamış. Daha sonra bir
süre İstanbul’da yaşayıp sonra babasının ölümü üzerine annesi
ile birlikte Budapeşte’ye giden Unat, maddi sıkıntılar nedeniyle
Avrupa’da okuyamayacağını anlayınca, 14 yaşında kendi
başına Türk Elçiliğine başvurup Türkiye’ye gitmek istediğini
söylemiş. Elçilikçe sağlanan göçmen pasaportu ve üçüncü sınıf
bir tren bileti ile hiç Türkçe bilmeden İstanbul’a gelmiş ve
Sirkeci’deki Emniyet Müdürlüğünün himayesinde İzmir
vapuruna bindirilip İzmir’e akrabalarının yanına gönderilmiş.
N.A.Unat, akrabalarının yanında kalarak İzmir Kız
Lisesine girmiş, Türkçe öğrenip liseyi 1940 yılında başarı ile
bitirip oradan da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine
gitmiş. Üniversiteyi 1944te başarıyla bitirdikten sonra,
kazandığı Fulbright bursuyla ABD ye giderek yüksek lisans
yapmış ve ABD’den Türkiye Ankara’ya 1953 de gelerek Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden doktora derecesini almış.
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Prof. Unat Türkiye’nin ilk kadın siyaset bilimcisi,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ilk kadın
asistanı, ilk kadın doçenti, ilk kadın profesörü ve ilk kadın
kürsü kurucusu unvanlarına sahip olmuş ve aynı zamanda
Türkiye’nin ilk gazetecilik okulu Basın Yayın Yüksek
Okulunun kurucularından biri olarak ilk kadın müdür
görevini de üstlenmiştir.
Kendisi halen 91 yaşında olmasına rağmen Boğaziçi
Üniversitesinde yüksek lisans öğrencilerine ders vermektedir
ve bugüne kadar yetiştirdiği sayısız öğrencileri arasında çok
sayıda akademisyen olmasından dolayı ‘Hocaların hocası’
olarak bilinmektedir.
Bu yıl Vehbi Koç Vakfı, eğitim alanındaki ödülün Prof.
N.A.Unat’a verilmesine karar vermiş ve ödül olan heykelcik ve
100.000 ABD $ı düzenlenen bir törenle kendilerine Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Koç tarafından takdim edilmiştir.
Prof. Unat aldığı 100.000 $ lık ödülün; kurmayı düşündüğü
eğitim vakfının kuruluş çalışmalarında kullanacağını
söylemiştir. Ayrıca yaptığı konuşmada; son günlerde
hükümetin eğitim alanında düzenlemek istediği 4+4+4 yıl
eğitim uygulamasının zorunlu olmamasından dolayı kızlarımız
açısından, ilk 8 yıldan sonra çok zor olacağını ve 14 yaşında bir
çocuğun kendi kendine motive olup da, evde ders çalışmasının
mümkün olmadığını, bu uygulamanın evde oturan çocuğa,
okula gidemediğinden dolayı arkadaş edinememek, kendisini
sosyal bir ortamda ifade edememek gibi büyük bir yoksunluk
duygusu vereceğini ifade etmiştir.
Böyle çok ama gerçekten çok değerli bir hocamızın olması
haberi beni inanın çok gururlandırdı ve mutlu etti, değerli
hocam Prof. N. Abadan Unat’ın ellerinden saygıyla ve hürmetle
öperim…
Beni üzen ikinci husus ise; bu haberi Hürriyet gazetesinde
okuduktan sonra bir tesadüf eseri aynı gün satın aldığım Sabah
gazetesinde de okudum. Olayları aynen anlatıyordu ama bir
eksiğiyle o da 4+4+4 uygulamasına hiç mi hiç değinmeyerek.
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Yazıyı hazırlayan zavallı kişinin galiba bazı korkularından
dolayı gazetecilik görevini gereği gibi yapmadığına, bunun
yerine yukarıdaki bilgiyi saklayarak çirkin bir yandaşlık
yaptığına tesadüfen bizzat şahit oldum ve çok üzüldüm. Hiç
kimse bu milletin aptal olduğunu zannetmesin…
Aynı gün TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İş Adamları)
4+4+4 eğitim düzenlemesinin sakıncaları hakkında bir STK
(Sivil Toplum Kuruluşu) olarak görüş bildirdi. Bu yazıyı
yazdığımın ertesi günü NTV yi seyrederken bir haber izledim.
Başbakan Erdoğan kendi gurup toplantısında TÜSİAD
hakkında ‘Sen kendi işine bak’ cümlesi ile başlayan
konuşmasında adeta TÜSİAD’ ı yerden yere vurdu. Bunlar
demokrasi açısından gerçekten çok ürkütücü şeyler, bu tür
davranışlar Sivil diktanın apaçık göstergesidir ve hatadır.
Umarım devamı gelmez.
Yoksa STK lar ve üniversiteler Anayasa ve Eğitim
konularında nasıl görüş bildirebilirler ki…

Müthiş kadın Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ
Bu yazıyı hazırlarken kaynak olarak Hürriyet Gazetesi
yazarı Sn.Ayşe ARMAN’ın röportajından yararlandım.
Yaklaşık üç ay sonra 99 yaşına basacak olan bu değerli bilim
insanının yaşam hikâyesini ve mesajlarını iletmeden önce,
Atamızın emaneti, onun devrimlerinin ve kurduğu
cumhuriyetin yılmaz bekçisi olan bu muhterem ulu çınarın
önünde saygı ile eğilir, hürmetle ellerinden öperim. Ben de
birçoğumuz gibi Sn. Çığ’ı kendisi gibi, bir Türkiye ve doğa
aşığı, TEMA VAKFI kurucusu ve onursal başkanı, büyük
insan Sn. Hayrettin Karaca ile birlikte yaptıkları, ülkemiz ve
dünya için çok yararlı olduğunu düşündüğüm TV
sohbetlerinde tanıdım, ne kadar şanslıymışım.
İlk çocuğu kız olsun diye dua eden enteresan bir babanın
kızı olarak 1914 yılında dünyaya gelmiş ve babası da adını ilim,
irfan sahibi olsun diye ‘ilmiye’ koymuş. Öğretmen okulunu
bitirdikten sonra Eskişehir’e atanıyor, o yıllarda Ankara’da yeni
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açılan Dil Tarih Coğrafya Fakültesine bir kereliğine mahsus
olarak meslek okullarından öğrenci kabul edilince Sn. Çığ’da
okulun Sümeroloji bölümüne kaydoluyor. Çok sevdiği ileri
görüşlü babası her seferinde okuması için kızına çok destek
oluyor. O sıralarda 1923-24 yıllarında Hitlerin hışmından kaçan
çok değerli 1200 Yahudi Profesörü, Hitler’den korktukları için
hiçbir ülke kabul etmemesine rağmen Atatürk 1933 de onlarla
mukavele yaparak Türkiye’ye kabul ediyor. Bu profesörlerden
ikisinin İlmiye Çığ’ın yetişmesinde çok büyük katkısı oluyor.
Yaşamının büyük bir bölümünü Hititoloji ve Sümeroloji ye
adıyor, 33 yılda toprak altından çıkartılan 74000 adet tabletin
arşivlenmesi işinde çalışıyor. Bugün hala, 98 yaşında olmasına
rağmen bıkmadan usanmadan yurt içinde ve dışında davet
edildiği ilköğretimden tutun üniversitelere kadar her cins okula
gidip konferanslar vermeye devam ediyor. Her konferansında
M. K. Atatürk’ün bu ülkeye yaptığı hizmetlerin canlı bir tanığı
ve devrimlerinin yılmaz bir savunucusu olduğunu vurgulayan
ve sahip olduğu engin Arkeoloji ve Antropoloji bilgisini bizlere
aktaran Sn. İlmiye Çığ gibi bir değerle ne kadar gururlansak
azdır diye düşünüyorum.

4 + 4 + 4 Kesintisiz Eğitim Bilmecesi
Bugün 11 Mart 2012 Pazar, akşam TV haberlerinde
dinlediğim kadarıyla TBMM Milli Eğitim Alt Komisyonunda
görüşmeler büyük bir kavga gürültü sonunda maalesef hiçte
demokratik olmayan bir şekilde komisyon başkanı tarafından
aceleyle sonlandırılmış ve kanun teklifi de böylece komisyonda
kabul edilmiş. Bundan sonra kanunun görüşmeleri mecliste
devam edecek. Bekleyip sonucu göreceğiz…
Mecliste tek başına iktidar olan AKP gurubunun oylarıyla
ilgili kanun kabul edildi, hayırlı olsun diyelim. Bu durumda
bize bekleyip sonuçlarını görmek düşüyor. Umarım ülkemize
beklendiği ölçüde yarar sağlar.
Sonuç olarak 21nci yüzyılda genel eğitim politikası
açısından tabii ki (YÖK ve benzeri gibi) bazı sorunlar yaşıyoruz
fakat bunlara rağmen eğitim alanında ülkemizin asırlar sonra
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gerçekten yüzü biraz da olsa gülmektedir. Bana göre eğitim
gerekirse aştan, sudan ve hatta silahtan da önce gelir. Çünkü
eğitimi olmayan veya yetersiz olan bir toplum bu dünya da asla
belini doğrultamaz, bu acı tabloyu kendi tarihi geçmişimizde
ibretle gördük. Şayet gelişmiş ve teknolojisi yüksek olan
ülkelere en azından yaklaşma hedef ve ideallerimizi canlı
tutmak istiyorsak, eğitime yüksek düzeyde önem vermeyi,
daha çok ve daha hızlı çalışmayı asla aklımızdan
çıkartmamalıyız

TEKNOLOJİ, SANAYİ, TURİZM, TİCARET
Dünyanın adeta yönünü ve hızını tayin eden, gelişmiş
ülkelere havale edilmiş bu başarı ve refah anahtarını çok geç
fark ettik. Tarih boyunca biz Türkler, ne olur bana darılmayın
ama ‘hazır lopu’ çok sevdik. Atasözümüzü hatırlayalım, ‘armut
piş, ağzıma düş’, oooh ne kolay hayat. Ama üzgünüm ‘kazın
ayağı öyle değil, perdeli’. Dünyada hiç kimse boş oturana,
üretmeyene, gelişmeyene su bile vermiyor.
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Sevimli bir teknoloji hırsızlığı
Burada konunun daha anlaşılır hale gelmesi için
yaşamımdan bir örnek vermek istiyorum. Kardeşim Orhan ile
ortaklığımızın sona erdiği1993 yılında eşim Makbule ile birlikte
İRO MAKİNA firmasını kurduk. İşimiz, yurt dışında, özellikle
Avrupa ülkelerinde yüksek teknoloji kullanarak gıda
makineleri üreten dünyaca ünlü bazı firmaların Türkiye
Temsilciliği idi. Bu firmalar her 2-3 yılda bir, yeni teknoloji ile
ürettikleri makinelerinden örnekleri, bizim organize ettiğimiz
İstanbul’daki fuara gönderirler, biz de bunları teşhir
stantlarımıza yerleştirir, Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu ve
Asya’dan gelen ziyaretçilere, başlarında ilgili firmaların
yetkilileri olmak üzere, çalıştırır ve bilgiler verirdik.
Bu arada ülkemizde bulunan makine üreticilerinin bazıları
da sanki alıcıymış gibi, müşteri pozunda ama çekinerek
makinelerin yanına yanaşıp kopya çekmeğe, sanayi casusluğu
yapmaya çalışırlardı. Tabii davranışlarından sezinlerdim.
Yanlarına yaklaşıp kendileriyle yaptığım kısa sohbetten sonra
işin rengi ortaya çıkardı. Ama ben kendisini rahatlatarak
‘kardeşim benden çekinme, rahat ol, sen güzel ülkemizin saygı
duyulacak makine üreticisisin, benim başka Türkiye’m yok,
merak etme yabancı görevliye söyleyecek uygun bir şeyler
bulurum, sen incelemene devam et’ derdim.
Yaptığımın doğru ve etik olmadığını biliyorum ama
bırakın benimde bu kadarcık hatam olsun canım, çok da önemli
değil. Geçmişte Japonlar, Güney Koreliler boyunlarına
taktıkları fotoğraf makineleriyle bol bol sanayi casusluğu
yapmadılar mı ama belli bir düzeye geldiklerinde işin hep
böyle gidemeyeceğine, ‘Teknolojik yatırım’ yapılması
gerektiğine karar verdiler ve bugünkü üstün düzeylerini
yakaladılar.
Türkiye makine ve yedek parça üretiminde iyi seviyeleri
yakaladı sayılır ama artık fabrikalarımızda mutlaka araştırma
ve geliştirme (AR-GE) bölümlerini kurmalı ve teknolojiye
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yatırım yapmalıyız. Biz de artık yeni buluşlar gerçekleştirerek
dünyaya sunmalıyız. Bu iş kopya ile nereye kadar gider ki?

İsviçre’den modern teknoloji örneği
Teknolojik gelişmeye örnek olacak bir anımı anlatayım.
Galiba bundan 8-10 sene kadar önceydi, Türkiye Temsilcisi
olduğumuz İsviçre RONDO DOGE firmasına, tüm dünyadan
temsilcilerin de katıldığı, 3 yıl arayla düzenlenen eğitim ve
yenilikleri tanıtma toplantısına çalışma arkadaşlarım Zekeriya
ve Yüksel beyler ile birlikte katılmıştık. Gruplar halinde
gördüğümüz derslerin birini de, fabrikanın makine üretim
hattında yaptıkları teknolojik yenilik ile ilgili Japonya’dan
satın aldıkları MAZAK marka makineye ayırmışlar. Fabrikada
makine üretim hattını gezerken, o makineyi de çalışır vaziyette
gördük. Adeta koca bir salon büyüklüğünde, tam otomatik ve
bilgisayar
kontrollüydü.
Makineye,
plakalar
halinde
depolanmış kalın saçlar otomatik olarak geliyor. Makine
belirlenen programa göre saçı kesiyor, biçiyor, deliyor, büküyor
daha neler neler, hiç el değmeden ama en ilginç olanı ise
makine 24 saat hiç durmaksızın çalışıyor.
Ustasına dedik ki ‘bu makine gece arıza yaparsa ne olacak’
ustada
‘evet, çok nadir de olsa nihayet makinedir, arıza yapar,
hatta bir kere oldu. Ben evde uyurken yanımda bir alet var ona
arıza alarmı geldi, bende kalkıp gece fabrikaya gittim ve
makinemi tamir ettim. Şayet arızayı gideremeseydim,
İsviçre’den Japonya’daki MAZAK firmasına bağlı bir modem
vasıtasıyla arızayı bildirecek, bilgisayar sistemi yardımıyla
Japonya’dan aldığım destekle tamiri gerçekleştirecektim’ dedi.
Tıpkı rüya gibi değil mi?

Teknolojide ümit ışığı
Ülkemiz, yakın geçmişinden aldığı ivme ile uzun süreli
AKP hükümeti dönemindeki, sanayi üretiminde belirgin bir
farklılık yakaladı sayılır. Bu görevi daha önce, başarılı
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teknolojik yatırım ve üretimleriyle bizleri gururlandıran Koç,
Sabancı, Eczacıbaşı, Zorlu, Ülker, Eti, Pınar ve benzeri birçok
holding gurubu gerçekleştirmişti.
Evet, ülkemiz için artık teknoloji yatırım ve üretim
seferberliği zamanı gelmiştir. Bundan birkaç gün önce Sabancı
Gurubu Bşk. Sn. Güler Sabancı TV de, İstanbul Koç
Üniversitesi işbirliği ve devletin teşvik desteğiyle NANO
Teknolojisi Araştırma Merkezi kurduklarını açıkladı. İşte size
Türkiye’deki teknolojik gelişmenin umut verici bir ışığı
daha…Haydi devamı gelsin…

Sanayi, Tarım, Hizmet ve Turizm Sektörleri
Bir ülkenin toprak altı zenginliklerinin yanında en önemli
gelir kaynakları, başlıkta belirttiğim temel sektörlerdir. Ayrıca
bu sektörler ve kamu sektörü birlikte ülke vatandaşlarının
istihdam kaynaklarını oluşturmaktadır. Şimdi her birisi başlı
başına birer dev sektör olan bölümleri kısaca değerlendirmeye
çalışalım.
Sanayi Sektörü: Ülkemizin sanayi üretimi, Cumhuriyetin
kuruluş yıllarında adeta yok denecek düzeydeydi. O zaman
büyük bir hamle olarak düşünülen sanayi kurultaylarıyla
yatırım konusu ateşlenmiş, özel sanayi yatırımlarının yanında
devlete ait (KİT)Kamu İktisadi Teşekkülleri (şeker, çimento,
mensucat, ayakkabı, cam, kömür, maden, petrol, vs. konulu
kuruluşlar) ile ülke teşvik edilmişti. Aradan 60-70 yıl geçtikten
sonra bu yarı resmi devlet kuruluşlarının büyük bir bölümü
hem gerekli teknolojiden yoksun olduklarından, hem de
siyasilerin bu kuruluşları ‘Ali babanın çiftliği’ gözüyle görüp,
eş dostunu oralara doldurduklarından dolayı ne yazık ki büyük
zararlar ederek ya kapandılar, ya da yok pahasına satıldılar.
Böylece günümüz sanayisine ışık tutan bu eserler, komünist
ülkelerdeki benzerleri gibi yok olup gittiler.
Her şeye karşın günümüz Türkiye’sinde sanayi
sektörümüz adeta dev adımlarla yürümekte, bir zamanlar toplu
iğneye muhtaç olan ülkemizde artık akla ne gelirse hemen
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hemen her şeyin üretimi yapılabilmektedir. Sanayimizin
gelişmesiyle birlikte ona paralel olarak ihracatımız da artış
göstermiştir ama sanayi girdi malları, hammadde, petrol ve
diğer tür malların yoğun İthal mecburiyeti nedeniyle, turizm ve
yurt dışındaki işçilerimizin ülkeye gönderdiği girdilere rağmen
maalesef kamu cari açığımız bugün itibariyle 75 Milyar $ ın
üzerine çıkmıştır. Hükümet bu yıl içerisinde, ciddi sorun haline
gelen cari açığın düşürülmesi için birtakım önlemler alma
gayreti içerisindedir. Bekleyip sonuçlarını millet olarak
göreceğiz. Dünyada sanayi ve endüstriyel üretimin teknolojik
alt yapısı uzun yıllar almakta, ha demekle gerçekleştirmek
mümkün olamamaktadır. Ülkemizde genellikle ileri teknolojiye
dayalı tıbbi cihaz, endüstriyel makine, uçak, gemi, laboratuar
cihazları, telekomünikasyon, saat, kozmetik, ilaç vs. gibi
malzemelerin üretimi biraz zaman alacağa benzer.
Tahminim biraz daha yüksek tempoda çalışmaya devam
edersek 40-50 yıl içerisinde arzu edilen başarıların büyük bir
bölümünü yakalarız.
Tarım Sektörü: Orta Asya’dan beri Türkler tarımla
uğraşmış ve günümüzde de tarım çiftçimizin en önemli bir gelir
kaynağını oluşturmuştur. 21nci yüzyıl Türkiye’sinde tarım
klasik hantal yapısını yeterince geliştiremediği ve geçmişten
gelen devlet desteğinin gittikçe de azalmasından dolayı
devamlı kan kaybetmektedir.
Bundan 30 sene önce Polatlı’da dinlediğim çiftçilerin
‘geçinemiyoruz, tarlada buğdayımız para etmiyor, devlet
yeterli teşvik vermiyor, gübre çok pahalı’ türü yakınmalarını
dinlemiştim. Bugünlere geldik inanın yakınmalar bir arpa boyu
kısalmadı hatta fazlalaştı. Ya kardeşim bu ülkede deden, baban,
sen hep devletten tarım desteği aldınız, peki bu işin sonu
nereye varacak, hayat hep böyle mi devam edecek. Soruyorum ‘
tarlanı sürüyor, ekiyor ve biçiyorsun’ bu çalışma yılda toplam
ne kadar tutuyor. Cevap ‘ toplam kabaca 4 ay’, pekala kardeşim
geriye kalan 8 ay da ne yapıyorsun, başka işin var mı?. Cevap
kocaman bir ‘yok’, ne yapıyorsun, tabii ki kahvede pişpirik.
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Hiç boşuna birbirimize darılıp, gücenmeyelim. Bu kadar
çalışmayla bir gelişme sağlamak mümkün olamaz.
Tabii siyasiler büyük bir potansiyel oluşturan kırsal
kesimdeki oylarını kaybetmemek için, bu sorunlara çözümler
üretmek yerine, köylüye bir dolu ‘yapacağız, edeceğiz’
kabilinden boş vaatlerde bulunmayı kazanç belliyorlar. Bu iş
gerçekten ciddi, her geçen yıl ülkemizin büyük bir bölümünü
oluşturan tarım emekçisi köylümüz ya borç batağında
kayboluyor veya tası tarağı toplayıp doğru şehre yani bir
bilinmeze gidiyor.
Ülkemize şöyle genel olarak bir bakalım; eskiden pamuk
cenneti olarak gurur duyduğumuz, Orhan Kemal, Yaşar
Kemal’lerin romanlarına konu olan Çukurova şimdilerde ne
halde, çok kötü. Yapılan bir istatistikte dünyada en fazla zeytin
ağacı neredeymiş, biliyor musunuz? Türkiye’de ama
İspanya’da bir ağaçtan alınan ortalama zeytin miktarı 90 kg.
olmasına karşın, bilgi ve teknoloji yetersizliğinden dolayı, ne
yazık ki ülkemizde ağaç başına ortalama verim 30kg.mış.
Ülkemiz buğday ambarı iken son yıllarda yurt dışından
tahıl ithaline ne mazeret bulacağız, tabii bizde mazeret
aramadığın kadar.. Haaa, ‘eğri oturup doğru konuşalım, yiğidi
öldürelim ama hakkını da verelim’. Son 30 yıl içerisinde
tarımın geliştirilmesine yönelik sulama amaçlı barajların
yapımına, sulama kanallarının ülkenin büyük tarım bölgelerine
yaydırılmasına önem verilmesini, her ne kadar tuzlanma
sorunlarıyla başımız dertte de olsa, yukarıdakiler gibi Sn.
Süleyman Demirel’ in fikir babası olduğu, ülkemizin ve
Güneydoğu Anadolu bölgemizin gurur kaynağı GAP’ ı burada
mutlulukla anmak isterim.

İsviçre’den çiftçilik örneği
İsviçre’de, bazen kırsal kesimdeki çiftçiyi hayranlıkla
izlediğimi hatırlıyorum. Büyük bir çiftlik evi, alt katının bir
bölümü araç, traktör, römork ve diğer aletler için depo-park,
diğer bölümü ise ineklerin ahırı ve süt sağım makinesi. Üst
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katlar ev olarak kullanılıyor. Çiftlikte her şey var. Yol, su,
elektrik noksansız, yakıt, tahıl ve saman depoları mükemmel,
ekili arazi ve hayvanlar için yoncalık da düşünülmüş tabi.
Arıcılık, çilek yetiştiriciliği gibi çeşitli işleri yapıyorlardı,
doğrusu hayranlıkla ve gıptayla izliyordum. Sabahın erken
saatlerinden, akşamın karanlığına kadar durmak yoktu.

Ülkemizde Hayvancılık
Ülkemizde tarımla birlikte hayvancılık sektörü de günden
güne eriyip yok oluyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da
neredeyse hayvan kalmadı denilebilir.
Yakınlarda, Ankara GATA hastanesinde, doğudan tedavi
için gelen bir askerin babasıyla sohbet etmiştim, dedi ki;
‘sormayın hayvancılık artık bitti, yem fiyatları aldı başını
gidiyor, bende elde mevcut 10-15 baş sığırımı çaresiz sattım’.
Peki, şimdi ne yapacaksın dediğimde ‘ne mi yapacağım, doğru
İstanbul’a akrabaların yanına, sen sağ ben selamet’ işte
kulaklarımla doğu köylüsünden ağzından dinlediğim gerçek
bu.
Bu işin şakası yok dostlar, hükümetin tarım ve hayvancılık
konusunda acilen tedbir alması, bir şeyler yapması gerekiyor.
Bir kere köylünün eğitimi sıfır, hep aynı hamam aynı tas, bu
kafayı süratle değiştirmemiz lazım. Bu konu biraz hüzünlü
oldu galiba ama ne demişler ‘dost acı söyler’.

Hizmet ve Turizm Sektörü
Her iki sektörde ülkemizde gelişme eğilimi içindedir.
Kamu sektöründe hizmet: Bu sektör eskiye göre oldukça
kendini toparlamış, eğitimli personel, kaliteli modern büro araç
ve malzemeleriyle donatılarak çağdaş bir yapıya doğru
yönlendirilmiştir. Devlet dairelerinde eskiden görülen ‘ bugün
git yarın gel’ anlayışı yerini kaliteli hizmete bırakmaya
başlamış, ‘rüşvet’ alışkanlıkları da (gümrükler gibi…) oldukça
azalmıştır. Bunlar bürokrasi adına sevindirici gelişmelerdir.
Yalnız eski siyasilerden yeni siyasilere aktarılan göreve uygun
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olmayan tanıdığı işe yerleştirme alışkanlığı hala kamu
kuruluşlarında devam etmektedir.
Birkaç yıl önce bir akrabamı Çevre Bakanlığında ziyarete
gitmiştim, dedi ki ‘abi biz burada 4-5 mühendis birlikte
çalışıyoruz. Başımıza amir olarak İmam Hatip ve İktisat
mezunu genç birini koydular, böyle yönetim nasıl başarılı
olur?’. Evet bu Osmanlının sonunu hazırlayan uygulamalardan
birisiydi ‘bilgisiz ve tecrübesiz adamını işe alma, yani kısa
adıyla torpil’ dünyanın neresine giderseniz gidin bu uygulama
kesinlikle kaybettirir. Bu tür örnekler geçmişten gelen
alışkanlıkla bakanlık kadrolarında kıyamet gibi. Sorun
siyasetçilere, ‘sümme haşa, ben asla torpil yapmam’ derler.
Daha ne diyeyim, takdirini sizlere bırakıyorum.
Özel sektörde hizmet: Son yıllarda bilgisayar sistemlerinin
inanılmaz boyutlara ulaşması, internet ağlarının sürati bütün
dünyada olduğu gibi, ülkemizi de adeta zıplattı. Özel sektörde
uygulanan hizmet anlayışı akıl almaz boyutlara vardı. Haftaları
bulan iletişim adeta saniyelere sığdı. Size komik bir iletişim
anımı anlatayım.

Teleks gönderme macerası
O yıl yani 1984 te ben hem Milli Savunma Bakanlığında
Subay olarak görev yapıyor hem de Mart ayında, başında eşim
Makbule ve her ikimizin de yeğeni Adil Canbek’in
bulundukları, İsviçre’de bulunan kardeşim Orhan’la ortak
olarak kurduğumuz İRO Elektronik isimli çok yeni bir
firmada, görevimden arta kalan boş vakitlerimde çalışıyordum.
Biraz da İngilizce biliyorum diye işi denemeye başlamıştım.
Burada kısa bir not olarak belirteyim, eşim benden daha
çok sevdiği Askerlik mesleğinden ayrılacağım için çok
üzülüyordu hala da üzüldüğünü söylemekten faz geçmez.
Tabii benimde kendime göre bazı gerekçelerim vardı, H.K.K.
lığında iken sağlık nedenlerinden dolayı pilot olamamam,
sınıfımın (Ulaştırma) generallik gibi bir geleceğinin olmaması
vs. Neyse çocukluktan demek içimde ticarete karşı bir şeyler
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kalmış, bir deneyelim dedik, başarılı olmazsa tabii ki subaylığa
devam edecektim.
Neyse konumuza dönelim. Ben bazı İngilizce metinleri,
telgraf kâğıdına yazar gibi bir kâğıda yazıyorum, Adil bu metni
alıp Kızılay Postanesine gidiyor, oradaki teleks makinesine yazı
İngilizce dökülüyor, delikli şerit yurt dışında bulunan firmanın
bürosundaki teleks makinesinde yazıya çevriliyor. Onlar cevabı
bizim postaneye bir gün sonra gönderiyor, postacı bizi tel ile
‘mesajınız var, gelin alın’ diye uyarıyor. Adil, bir veya duruma
göre 2 gün sonra mesajı oradan alıp bizim büroya getiriyor,
bende akşamüzeri büroya gittiğimde mesajı alıp okuyorum.
Yani sizin anlayacağınız ‘ölme eşeğim ölme’. Bir yıl sonra
postane bize, yani büromuza kocaman bir teleks makinesini
kiralık verdiğinde hiç unutmam o gün inanın bayram
yapmıştık.
Şimdi ise yanınızdaki telefonunuza anında dünyanın her
yerinden mesaj geliyor ve siz de hemen gerekli yanıtı
iletiyorsunuz. Nerelerden nerelere geldiğimizi artık size
bırakıyorum.
Turizm sektörü: Turizm sektörüne doğrusu şapka
çıkarırım, iyi ki var. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut
Özal’ın bu ülkeye yaptığı en büyük hizmetlerin başında
geliyor. Turizm yatırımlarının önünü açarak özellikle sahil
kesimlerinde ülkemizin şahane turistik tesislere kavuşmasına
ön ayak oldu. Nur içinde yatsın. Tabii ki iş sadece deniz
kenarlarındaki tesislerle bitmiyor, ülkemiz her ülkeye nasip
olmayacak çok zengin medeniyetler hazinesinin üzerinde
oturuyor. ABD, AT ve Japonya başta olmak üzere birçok
ülkenin orta yaşın üzerinde bulunan insanları, tarihi buralarda
tüm canlılığıyla yaşamayı, biz emekliler gibi çok arzu ediyorlar.
Dünyada popüler olan ve ülkemizde de canlanan golf
turizmi ve sağlık turizmi ile ilgili çalışmalara hız verilmeli ama
ciddi bir eksiklik olarak gördüğüm turizm eğitimi daha çağdaş
ve yaygın hale getirilmeli ve artık dünya ortak dili olan
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İngilizce eğitimine daha fazla önem verilmelidir. Turizmin
‘bacasız sanayi’ olduğu asla unutulmamalıdır.

Babamın mesleği ticaret
Ticaretin nasıl bir şey olduğunu ilk defa çocukluğumda
babamdan yani Karagümrük’teki önce tütüncü ve sonra
bakkallık yapan Bakkal Kahraman’dan öğrendim. Hani
babamdır diye söylemiyorum diye bazen lafa başlarlar ya, ben
öyle demeyeceğim. Bu işi, yani ticaretin hakkını vererek, büyük
bir titizlik, özveri ve adeta ibadet gibi saygı duyarak yapan kişi
olarak ben babamı tanıdım. Çok özeldi benim için rahmetli
babacım. İş yaşamımın kabaca ilk yarısını askerlik mesleğim
oluşturduysa, ikinci yarısını da babamın mesleği ticaret
oluşturdu. Bu nedenle askerlik gibi ticarette de oldukça
deneyimim ve anılarım oldu sayılır.

Ticareti biz İstanbullu Yahudilerimizden
öğrendik
Biz Türk’ler Osmanlı zamanında askerlik ve çiftçilikten
anlarmışız, ticaret ise genelde Yahudi’lerin tekelindeymiş.
Çocukluğumda babamın çalıştığı dükkân için bazı malları
almaya İstanbul’un ünlü toptancı semti olan Tahtakale’ye gider
ve oradaki Yahudilerden toptan mallar alırdık. Dükkânına
girdiğimizde çok sevecen ve cana yakın davranırlar, malı satın
almamız için ne gerekiyorsa yaparlar, hiç erinmezler, satın
almayıp giderken bile hiç kızmaz ‘yine bekleriz pasam’ diye
güler yüzle uğurlarlardı. Malı satabilmek için akla gelmedik her
şeyi yaparlar ama asla parasını almadan yani işi sağlama
bağlamadan katiyen veresiye mal vermezlerdi yani tabiri caizse
yaş tahtaya asla basmazlardı. Biz Türkler özellikle İstanbullular
ticareti Yahudi dostlarımızdan öğrenmişizdir. Ülkemizde
ticaret yaşamı özellikle Cumhuriyet döneminde gelişmeye
başladı. Günümüzde ise, İstanbul başta olmak üzere, her şehir,
her kasaba ve köylerde bile ticaret yapan çok insanımız var.
Ticaret artık eskisi gibi kara düzen yürümüyor, eğitimli ve
deneyimli kadrolara ihtiyaç var ki günümüzde de ticaret bu tür
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kadroların ellerinde gelişiyor ve yükseliyor. Türkler ticaret
konusunda bana göre kabuklarını yırttılar. Sadece ülkelerine
ve çevrelerindeki komşularına değil, artık tüm kıtalara
mallarını satmaya başladılar. Umarım bizden sonraki nesiller
bu ticari yapıyı çağdaş bilgileriyle, dürüstlükleriyle ve
insanlara verecekleri güven duygusuyla, daha sağlam
temellere oturtup, gittikleri ülkelerde kalıcı olurlar.
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SEVGİ, SAYGI VE MÜZİK
Geldik anlatması ve açıklaması oldukça hassas ve oldukça
da zor olan bir konuya, yani ‘sevgiye’. Bırakın çeşitli tariflerini,
önce TV de veya radyoda bir müzik kanalını ayarlayın, sonra
şöyle kabaca çok değil 1-2 dakika kadar koltuğunuza kurulun,
arkanıza yaslanın ve gözlerinizi yumun, bu kısa sürede pozitif
düşünmeye çalışarak ‘sevgi üzerine hayaller kurun’ bakın
gördünüz mü? Tarifi ne kadar sevecen ve de ne kadar
yumuşakmış. Bu eşsiz ve mükemmel konuya hep birlikte böyle
pantomim gibi bir oyunla başlayalım istedim.
Sevgi deyince arkadan kimin geleceğini çoğunuzun tahmin
edebildiğini hissediyorum. Burada, din eksenli olduğu için
sevgi kaynakları engin olmalarına rağmen Peygamberleri,
Buda’yı özel bir yere koyuyorum ve sözü büyük düşünür,
sevgiyi adeta nakış gibi işleyip tüm dünyaya mis kokulu güller
gibi sunan Hz. Mevlana’ya, yani bizleri yüzyıllardır sevgi
denizlerinde yüzdüren, kalpleri sevgi dışında her şeye kapalı,
bir Anadolu Ereni, Anadolu bilgesine getirmek istiyorum.
İnsan sevgisini tanrı aşkına dönüştüren bu ulu bilge ne diyor
bir görelim; ‘Gel, ne olursan ol yine gel, ister putperest, ister
Mecusi ol, ister tövbeni bin kere bozmuş ol, yine gel, burası
umutsuzların dergâhı değildir’. Burada dikkat edersek,
sevginin ne büyük bir incelik ve zarafetle hoşgörüyü davet
ettiğini görebiliriz.
Farkında mısınız bilmem ama sevgi aynı zamanda,
pınarından değişik kollara ayrılan saygı, hoşgörü ve aşkı besler
ve güçlendirir. Tabii insanoğlunun dünyaya gelişinden terk
edişine kadar sevgi devamlı gelişiyor, bir azalıp bir çoğalarak
dalgalanıyor ve değişkenlik gösteriyor. Ne demiş atalarımız
‘beş parmağın beşi de bir değildir’ , örneğin kardeşlerimizin,
arkadaşlarımızın hepsini severiz ama aralarında küçücükte olsa
bir sevgi farklılığını doğal olarak yüreğimizde hissederiz.
Şimdi sizleri, insanları tam kalbinden fethedecek en etkili
duyguyla tanıştıracağım, ne mi? Tabii ki sevgi ve güler yüz. Bu
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yetilerin ilk mimarları, bizler bebekken, gençken olsun, hatta
yaşlandığımızda bile her türlü kaprisimize göğüs geren sabırlı,
hırçın anlarımızda bile suskunluğunu korumaya çalışan elleri
öpülesi analarımız ve arkasından, tabii ki kendini pek belli
etmeyen sevgi kaynağı babalarımız. Benim artık ne yazık ki
onlara sarılma ve koklama şansım kalmadı, nur içinde yatsınlar.
Bir an bunları yazarken duygulandım ama kaynak sevgi olunca
toparlanmak zor olmuyor. Sevgi, insan, hayvan, çiçek, doğa
gibi daha belki yüzlerce öğeyi içinde barındıran birçok özel,
yeri doldurulamaz bir kavramdır. Hayvan sevgisi ile ilgili hoş
bir anım aklıma geldi, anlatayım...

İsviçre’de Can’ın yemek duası
Galiba 15 yıl kadar önce İsviçre’ye gittiğim günlerden
biriydi. İş bitiminde Zürih’te yaşayan yeğenim Aydın Canbek,
değerli eşi Kebire ve tonton yavruları Can’ı da bir günlüğüne
ziyaret etmiştim. Aydın ve Kebire’nin birlikte yönettikleri
VATAN REISEN’dan (seyahat firması) iş bitiminde evlerine
gittik ve akşam yemeğine oturduk. Yemekten önce, Zürih’te bir
İlköğretim okulunda (eğitim Almanca) okuyan 7-8 yaşlarındaki
Can hepimizi yemek duasına davet etti, dördümüz masanın
etrafında el ele tutuştuk ve Can Almanca duaya başladı, o
sırada Aydın oğluna engel olarak ‘Can yavrum bak İlhan
amcanda bizimle birlikte hadi duanı baştan Türkçe yap ki o
da anlasın’ dedi ve Can peki baba deyip duaya başladı ‘Yüce
tanrım, bize verdiğin yiyecekler için sana teşekkür ediyoruz
ama o yiyeceklerden hayvanlara da ver, olur mu, Âmin’ …

Acaba sevgi çok mu uzak!
Değerli dostlar, dünyada yaşam şartlarının ne kadar zor ve
çetin olduğunu her gün TV lerde bolca izliyoruz. Her yerde
savaş, açlık, sefalet, yoksulluk ve çeşitli türde felaketler diz
boyu. Şartlar öyle acımasız ki, açlıkla boğuşan Afrika’da
çocukları peş peşe kucaklarında ölen annelerde sevgi kalır mı
acaba. İşi olmayan, ailesi ile birlikte soğukta, aç yatan bir
insanda ne kadar sevgi olabilir ki? Gerçekten cevabı çok zor.
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Bunları neden anlattım biliyor musunuz? Sıcak yataklarında
mışıl mışıl uyuyan, karnı öyle veya böyle doyan, işi gücü olan
bizler, lütfen kendimizi bir an için yukarıdaki insanların yerine
koyalım. İşte o zaman onlara nazaran ne kadar şanslı, ne kadar
mutlu olduğumuzu anlarız. Ama birçoğumuz yukarıda
bahsettiğim insanlara oranla çok daha iyi şartlarda yaşamamıza
rağmen hala mutsuz, hala sevgiden yoksunuz.
Demek ki sevgiyi içimizde arayacağız, yakınlarımızda bir
yerlerde olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Biliyorum
içinizden diyorsunuz ki ‘ tabii oturduğun yerden ahkâm
kesmek kolay, senin tuzun kuru, ne derdin var ki? ’ ne
diyeyim belki sizde haklısınız, kim bilir benim bilemediğim ne
dertleriniz vardır. Ama ne yapayım dilimi tutamıyorum
işte…Sevgiyle kalın.

Erdemli bir duygu ‘Saygı’
Kaynağını sevgiden ve eğitimden almasına rağmen saygı,
sevgi gibi öyle azalıp çoğalan bir duygu değildir ve
olmamalıdır da. Kendini bilen çağdaş ve iyi eğitim almış bir
kişi, küçük, büyük demeden herkese karşı saygılı olmalıdır
diye düşünüyorum. Ben bu davranış özelliğini Avrupa’da hem
çok gördüm, hem de kendime bir ders çıkardım.
İlk Okuldan hatırlarsınız bize öğretilen andımız vardı ve
içindeki bir bölümde ‘küçüklerimi korumak, büyüklerimi
saymak’ geçiyordu. Ben bu cümledeki koruma ve sayma
değerlerini çok önemsiyor ve bu bilincin küçük yaşlarda
oluşturulmasının ileride, koruma duygusu içeren cesur ve
saygı erdemi yoğun bir neslin yetiştirilmesine ön ayak
olacağına yürekten inanıyorum.
Ama şu noktaya çok dikkat etmek gerekiyor; Anadolu’da
özellikle Doğu ve Güneydoğu’da aşiret gibi veya bir arada
yaşayan kalabalık aile topluluklarında, saygı öğreteceğim diye
küçücük yavrularımızı ‘sus, saygısızlık etme, kapa çeneni otur
orda, saçmalayıp durma, bilmediğin işe karışma, onu öğrenip
ne yapacan’ gibi davranışlarla yavrularımızı ve gençlerimizi
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saygılı olsunlar diye, pasif, ürkek
yapabileceğimizi de asla unutmamalıyız.

ve

özgüvensiz

Zor öğrenilen bir özellik ‘Hoşgörü’
İslamiyet’le yoğrulmuş, Selçuklu ve Osmanlı kültürleriyle
vücut bulmuş, o kadar köklü, o kadar hoşgörü zenginlikleriyle
dolu bir geçmişimiz var ki. Sevgiden gücünü alan hoşgörü
özelliğimiz ile Türk milleti olarak ne kadar övünsek azdır, bunu
tüm samimiyetimle söylüyorum. En canlı örneğini daha önce
yazdığım Boşnaklar konusunda apaçık gördünüz.
Ama bu söylediklerime rağmen televizyonlarda, birbirine,
hoşgörüsüz davranan, hakaretler, küfürler yağdıran hatta
zaman zaman seyrekte olsa yumrukların havalarda uçuştuğu,
eğitimli, okumuş dokumuş takımından dediğimiz kelli felli
insanların yer aldığı tartışma programlarını hepimiz ibretle ve
utanç içinde izliyoruz. O insanlar böyle yaparsa sokaktaki sade
vatandaş ne yapmaz. Galiba Mevlana’yı biraz daha okuyup,
incelemeli, biraz daha nasiplenmeliyiz.
Ne yapıp yapalım ama evlatlarımıza ‘hoşgörülü olmayı’
öğretmeyi asla ihmal etmeyelim, çünkü buna milletçe çok
ihtiyacımız var.

Müzik
Müzik ruhun gıdasıdır, ne güzel ifade etmiş atalarımız,
değil mi? Eh araya birazda tebessüm edebileceğimiz,
hareketleneceğimiz neşeli bir konu girsin artık dedim. Müziğin
geçmişten gelen tarihsel boyutunu kurcalamak istemiyorum
ama sadece küçük bir hatırlatma yapayım. Tüm dünyada
küçük yaşlarda ıslık çalarak yaşamına renk katan çocukların
sayısı zannederim azımsanmayacak düzeydedir. Islık ne kadar
çabuk öğrenilir, herhangi bir alet gerektirmez ve hiçbir maliyeti
de yoktur değil mi? Çal çalabildiğin kadar.
Müzik yaşamımıza ait en güzel örneklerden biriside
çobanın kaval sesidir, davarın başında uzun saatlerin sıkıntısına
en iyi ilaç galiba bu tür bir müzik olsa gerek. Dikkat ettiniz mi,
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bazı insanlar sessiz olmaları gereken durumların haricinde,
nerede olurlarsa olsunlar hep meltem rüzgârı gibi, hafiften
kafalarını sağa sola oynatarak, yavaştan bir şeyler mırıldanırlar.
Genellikle bu tür insanlar yaşamları boyunca hem kendi ruh
dünyasına, hem de etraflarına mutluluk dağıtmışlardır.
Hani tepelerin aralarına sis dolar ve her yeri kaplar ya,
müzik de öyle olmalı, yaşamın her boşluğuna kolayca
doluvermelidir diyorum. Müzik için evrenseldir derler, çok
doğru gerçekten müziğin vatanı yoktur ama yinede insanoğlu
doğduğu, büyüdüğü yörenin müziği ile harman olur. Sonra
arkasından diğer müzik tipleri gelir ki bu kural pek de kolay
değişmez.
Ben İstanbul’da doğup büyüdüğüm için Türk Sanat Müziği
alışkanlığım ağır bastı, hala da duygulanarak zevkle dinlerim
ama bunun yanında Türk Halk Müziği dinlediğimde de
hüzünlendiğim veya bir Oyun Havasıyla hareketlenip
neşelendiğimde az olmamıştır. Başta Güney Amerika Latin
müziği olmak üzere hemen hemen dünyanın her tür
müziğinden az çok hoşlanırım ama mesela arya gibi, (uzun
süreli olursa) davul zurna gibi bazı gürültülü müzik türlerine
ne yalan söyleyeyim fazla katlanamıyorum. Fakat başımdan
geçen bir olay bana bu davul zurnayı zorla da olsa biraz
sevdirdi mi ne? Anlatayım.

Malatya’daki ilginç müzik maceramız
Başımdan davul zurna ile ilgili oldukça ilginç bir macera
geçmişti. Yıl 1977 idi, İstanbul’dan yeni görev yerim Malatya’ya
tayin oldum ve eşimle birlikte gidip bize tahsis edilen askeri
lojmana yerleştik. Hatırlıyorum yazın tam ortası sıcak bir
temmuz başıydı. Evimizin tam karşımızda, içinde çay bahçesi
olan güzel bir park vardı. Ama biz karı koca her akşam, parkta
yüksek sesle çalınan davul zurnadan adeta illallah dedik.
Akşamları uyuyamıyor, kulaklarımızı çoğu zaman pamukla
tıkıyorduk. Yani bu müzik bize kâbus olmuştu ve ne
yapacağımızı bilemez hale gelmiştik. Birbirimize, çaresiz galiba
katlanacağız dedik. Aradan biraz zaman geçtikçe müzik
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gürültüsünü hissetmemeye, daha sonraları hafiften hoşlanmaya
başladık.
Aradan 1 yıl geçti ve biz Malatya’dan başka bir yere tayin
olurken birde baktık ki, meğersem Malatya’nın biraz
gürültülüde olsa o güzel türkülerini sevmeye başlamışız.
Bugün bile o türküleri eşimle birlikte dinlemekten zevk alırız.
Müzik gerçekten bir yerde alışkanlıkmış, dünyanın
neresinde olursak olalım, karnımızın doymasından sonraki en
önemli ihtiyaçlarımızın içinde mutlaka müzik vardır. Mesela
karşımızdaki kişiler Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında
yaşayan zenciler olsun ve ellerinde mızraklarıyla durmadan
zıplayarak tamtamlar eşliğinde bütün gün bağrışıp şarkı
söylesinler. Belki biz bundan hoşlanmayabiliriz belki de hiç
sevmeyiz ama bu onların müziğidir, yapmamız gereken tek şey
ise hoşgörülü olmaktır, bu davranış dünyanın hiçbir yerinde
değişmez ama bu önemli kural bazen dünyanın en gelişmiş
ülkelerinden birisi olan İsviçre’de bile bozulabiliyor. Nasıl mı?
Anlatayım…

İsviçre ve Mithat ağabey
Hem iş hem de Zürich’te bulunan kardeşim Orhan’a
yardım için gittiğim yıllardan biriydi, galiba yıl 1987 olacak.
Orhan ilerlemiş yaşına rağmen futbolu hem seviyor hem de
kurduğu Zürich Galatasaray’ın ihtiyarlar takımında, sakat
diziyle bile bazen akşamları top koşturmaktan geri kalmıyordu.
Bende Orhan’la birlikte maça gider, seyrederdim. Akşamüzeri
maçtan sonra sporcular genelde hep beraber yakınlarda
bulunan bir kahveye gider, hem ‘caffe lutz’ adını verdikleri
hafif alkollü sıcak bir şeyler içer, hem de yanında bir şeyler
atıştırıp dinlenirlerdi. Tabii orada şarkılar, türküler, sohbetler
gırla…
Orada tanıdığım ve sevdiğim, evlerin boya badana işleri ile
geçinen, aslen Kasımpaşalı (Roman) olan Mithat ağabey de
guruba bazen takılır ve eline aldığı bir kibrit kutusunun
üzerinde darbuka çalarak çok güzel Türk Sanat Müziği söyler,
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bizde ona eşlik edip, hep birlikte fasıl yapardık. Orada tabii
bizden başka İsviçreliler de olurdu, onlar Mithat ağabeyi iyi
tanıyorlar ve biz koro halinde şarkı söylerken onlarda gırgır
olsun diye sanki ağlama taklidi yapar gibi ‘uuuuu’ diye sesler
çıkarıp gülerlerdi. Mithat ağabey de ‘ boş ver ağlayıp
sızlasınlar’ deyip o da onlara gülerdi. Bir curcunadır zaman
öğle akıp giderdi işte…
Başkalarının müziğini sevmesek bile, dediğim gibi ne
olursa olsun hoşgörülü ve anlayışlı olmalıyız diye
düşünüyorum. Son zamanlarda duydum ki Mithat Ağabeyin
sağlık durumu pekiyi değilmiş. Kendisine acil şifalar
diliyorum.
Müzik,
yaşamımızın
her
yerine
girdi
hatta
biliyorsunuzdur, ameliyatlar bile başarının artırılması ve moral
için artık müzik eşliğinde yapılıyormuş.
Sonuç olarak müzik bana göre, insanı olumsuz
davranmaktan, kötü düşünceden, dedikodu ve çirkinliklerden
uzak tutan sihirli bir yaşam motorudur.
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İNANÇ DÜNYASI, SAĞLIK
Daha önce bilindiği gibi inanç dünyası dinlerin, tarihsel ve
içeriğine dönük bilimsel yapısını incelemiştik. Burada ise daha
çok genel anlamda konuyla ilgili görüş ve fikirlerimi sizlerle
paylaşmak istiyorum. Çok hassas olan bu konuya girmeden
önce, bilinmesi gereken bazı kesin kurallarım olduğunu
özellikle belirteyim. Dostlar ben öncelikle, 5-6000 yıllık yazılı
tarihe sahip tüm insanların inanç dünyaları varlığının ve
ihtiyacının kesinlikle toplumsal bir gerçek olduğunu
düşünüyor ve farklı inanç guruplarına ait tüm insanlara bu
duygularında saygı duyuyorum.
Ben sade bir vatandaşım ve din görevlisi değilim. Kimseye
din konusunda akıl vermeye, dini yaşamı övmeye veya
yönlendirmeye ne yetkim var nede bu iş haddime düşer.
Bu gibi konuların kesinlikle işinin ehli din görevlileri
(erkek veya kadın) tarafından, bilimsel yolla yapılmasının
doğru olacağı kanısındayım. Benim söylemek istediğim
dünyevi yaşam ile dini yaşamı öyle bir araya getirelim ki,
ikisinin ortak gücü bize yaşadığımız veya yaşamak durumunda
olduğumuz bu dünya da, en basit deyişle artı değerler sağlasın.
Bu arada ateistlere (din dışı yaşam savunucusu)
görüşlerini benimsemesem de saygılı olduğumu özellikle
burada ifade etmek isterim. Genel değişmez bir kural olarak,
bütün insanların, özellikle Müslümanların ortak söylemi
‘Allah’la kul arasına girilmez’, kuralı ne kadar değerli, ne
kadar saygı duyulacak bir tarzdır. Bu görüş sadece lafta
kalmamalı, uygulanmalıdır da. Ama maalesef ülkemizde şahit
olduğum ve görüştüğüm birçok insan, sanki kendisi din
görevlisiymiş gibi, araya girmeye çok meraklıdır.
Ayrıca daha önce de bir parça değinmiştim; dini yaşam,
insanların kalbine, sevgi, saygı, yardımlaşma ve barış
duygularını sağlaması gerekirken; 21nci yüzyıla girmemize
rağmen, Hıristiyan, Müslüman ve Hindu toplumları arasında
bazı tehlikeli sürtüşmeler yaşanmakta ve ayrıca özellikle İslam
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âleminde, ne acıdır ki hala Sünni ve Şiiler arasında karşılıklı
mezhep çatışmaları olanca hızıyla devam etmektedir. Dileğim
kutsal yaşamı kendilerine rehber edinen tüm insanların, bir an
evvel bu yanlışlardan silkinerek dönmeleridir.
Son günlerde ülkemizde de başı çeken siyasi parti
liderlerinin birisi ‘Toplum dindarlar, dinsizler gibi guruplara
ayrıştırılıyor’ derken, diğerinin de ‘biz muhafazakâr bir
partiyiz. Tabii ki din eğitimi vereceğiz. Sen iktidar olunca çok
arzu edersen ateist eğitimi verebilirsin’ gibi çok tehlikeli ve
toplumu ayrıştırıcı söylemler içerisinde olduklarına hep birlikte
şahit olduk. Siyasilerin bu gibi hassas konularda daha dikkatli
ve ölçülü hareket etmelerinin isabetli olacağını düşünüyorum.

Din Görevlilerine Önerilerim
Geçmişten günümüze doğru bir değerlendirme yapacak
olursak, ülkemizde son 15-20 yıl içerisinde din görevlilerinin
gelişimi ve etkinliği açısından başarılı projelere imza attıklarına
ve kendilerini gittikçe yenileyerek çağa ayak uydurmaya
çalıştıklarına mutlulukla şahit olduğumu söyleyebilirim. Buna
iyi bir örnek, İslam Ülkeleri Konferansı Genel Sekreterliği
görevini, bir Türk olan Prof. Ekmelettin İslamoğlu’nun
senelerdir yürüttüğüdür.
Ama her şeye rağmen dediğim gibi buradan, Türk din
görevlilerine, kişisel bazı öneri ve tavsiyelerde bulunmak
istiyorum. Önce başımdan geçen bir olayı anlatayım;
1981 yılıydı, Erzurum Horasan’da görevliydim ve bir
bayram namazına gitmiş, Kaymakamımız Muammer Güler ile
birlikte, cami hocasının bayram vaazını dinliyorduk. Hoca,
‘beyler niye geldiniz, diğer günler neredeydiniz, e bari bugün
de gelmeseydiniz’ diye abuk sabuk, itici bir duyguyla vaaza
başladı. Kaymakamla birbirimize bakıp ‘bu hoca ne saçmalıyor
Allah aşkına’ dediğimizi hatırlıyorum. Camiden çıktıktan
sonra hocanın lakabının ‘çatlak hoca’ olduğunu, la havle
çekerek öğrendik. Aslında çok doğru ve dürüst bir hocaymış,
bu özellikleri çok güzel, zaten tüm din adamlarının böyle
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insanlar olması gerekiyor ama hiç camiye böyle kızgın ve sinirli
bir yaklaşımla, adeta çocuk azarlar gibi davet olur mu?
Hocalarımızın, cemaate hitap ederken ikna edici ve
sevecen olmaları için, bu konuda daha fazla eğitilmeleri
gerekmektedir. Dinlediğim bazı vaazlarda, hocaların çağın çok
gerilerinde kalmış, güncel yaşamı ilgilendirmeyen, örneğin
kölelerden, cariyelerden ve benzeri güncel yaşamla hiç ilgisi
olmayan çok kadınla evlilik gibi konulardan bahsettiklerine
şahit oldum. Yine verilen bazı vaazlar Arapça ve Eski Türkçe
kelimeleri çokça içerdiği için, konunun bazı bölümlerini
anlamakta güçlük çektim. Sanki hocanın anlattığı konunun bir
kısmının cemaat tarafından anlaşılamaması, hocanın değerini
yüceltirmiş gibi tuhaf bir duyguya kapıldım. Bu konuda,
vaazların halkın anlayabileceği, güncel kelimeleri içeren, daha
sade bir yapıya kavuşturulması çalışmalarının yapılmasını
öneririm.
Vaazlarda maalesef eğitimi ve çalışmayı da özendirecek
konulara yeterince yer verilmediğini gördüm. Dikkate
alınmasını tavsiye ederim.
Vaazlarda alkol kullanımının haram ve günah olduğuna
haklı olarak yer verildiği halde, günümüzde alkol kadar belki
de kanser yapıcı özelliğinden dolayı ondan daha tehlikeli ve
berbat olan sigara için günah, haram veya benzeri tür uyarılara
nedense pek fazla yer verilmediği dikkatimi çekti.
Yine bazı Cuma vaazlarında bir şey çok dikkatimi çekti.
Hoca, İslam dininin güzel yanlarını ön plana çıkaracağına,
diğer dinleri kötülemeyi yeğliyordu. İslam dininin, insanı
sevgiye, güzelliğe, doğruluğa ve yardımlaşmaya davet eden
binlerce özelliği varken, başka inanç guruplarını kötüleyici ve
karalayıcı söze gerek olmadığını düşünüyorum. Bu konuda da
din adamları eğitilmelidir.

Yaratan (Allah) Sevgi ve Saygısı
Ben asıl burada, biraz da sıra dışı gibi değerlendirdiğim
düşünce ve görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Daha önce
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sevgi konusunu işlemiştik. İşte bana ve bütün İslam âlemine
göre sevgilerin en yücesi tabii ki (yaratan) Allah sevgisidir.
Allaha saygı ise tartışılmaması ve mutlak duyulması
gereken bir davranıştır. Yüce Yaratana en güzel yaklaşma
istikameti, tabii ki sevgi ve saygıdır. Çoğu İslami söylemlerde
ne yazık ki sevgiden ziyade, korku, tehdit, acizlik ve sıkça af
dilenme
unsurları
ön
plana
çıkmaktadır.
Bireysel
hatalarımızdan
kaynaklanmayan
yanlışlarımız
veya
günahlarımız için Yüce yaratandan tabii ki af dileyeceğiz, onun
merhametine sığınacağız ama aynı hataları sorumsuzca, zırt
pırt tekrarlayıp, durmadan tanrıdan af dilenirsek, bu davranış
tipik bir dilencilik eyleminden öteye gidemez ve insan
inancında da zayıflamalara neden olur diye düşünüyorum.
Örneklersek; ‘Allahtan kork’, ‘Allahtan korkmaz kuldan
utanmaz’, ‘Allah korkusu olmayan insandan her türlü
kötülük beklenir’, ‘Allah’ım sen aciz kullarını koru’, ‘Biz aciz
kulların senin
önünde
eğiliyoruz’, ‘Allah’ım sen
günahlarımızı affet’, ‘Beni affet Allah’ım’, ‘Sen affeden ve
bağışlayansın’ ve bunlar gibi daha niceleridir.
Şimdi konuyu biraz daha açalım. Önce soruyorum; Allah
yarattığı, akıl, fikir verdiği biz kullarını karşısında, korkak
olarak mı görmek ister? Aciz ve zavallı mı görmek ister?
Hatalar yapıp, günahlar işleyen kullarını karşısında, devamlı
hata yapıp af dileyen, kişiliğini bulamamış insanlar olarak mı
görmek ister? Ben, Allah korkusu yerine, Allah sevgisinin
insanlara daha çok iyilik ve güzellikler kazandıracağını, aksine
korkuyla yapılan işlerin, zoraki ve canı gönülden
olamayacağını ve bu nedenle kalplere Allah sevgisinin daha
fazla işlenmesinin isabetli olacağını düşünüyorum.
Allahın aciz kulları olmak yerine, Allahın sevgili kulları
olmanın daha doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyor ve son
olarak Allahtan, işlediğim günahlar için af dilemek yerine.
Şöyle seslenmeyi daha doğru buluyorum; ‘Yüce rabbim, ben
bugüne kadar bilmeyerek veya bilerek birçok günah işledim.
Bu yüzden günahkârım, cezam neyse çekmeye razıyım.
Bundan sonra günah işlememem için bana akıl, fikir ver’.
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Haram yemiş veya günah işlemişsem cezamı öbür
dünyada çekmeli ve arınmalıyım, durmadan bedavadan af
dilemek beni doğrulara ulaşma yolunda, zayıf ve iradesiz
yapar. Beni sanki daha kolay suça ve günaha sürükleyebilir.

Başörtüsü, Türban (sıkma baş)
Belki de en hassas ve çok dikkat isteyen bir konuya geldik.
İlk bakışta her ikisi de hanımların dini amaçla veya soğuktan
korunma amacıyla başına taktıkları aynı şey gibi iddia edilse de
ben aralarında çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum.
Yalnız konuya açıklık getirmeden önce üzerine basa basa şunu
söylemek isterim. İster başörtüsü olsun, ister türban olsun,
kesinlikle her ikisine de, takan hanımlara da saygı duyuyorum
ama daha sonra söyleyeceğim, bir şeye hiç saygı duymuyor,
ondan adeta nefret ediyorum, ne mi? Dedim ya yeri gelince
anlatacağım.
Daha öncede ifade etmiştim, ben ne din adamıyım ne de
dini konuda insanlara ahkâm kesmek gibi bir niyetim var.
Amacım bu konuya sosyolojik açıdan bakmak, yoksa bende
birçoğumuz gibi, ömrünü başörtüsüyle tamamlayan anneanne
ve anne gibi daha sayamayacağım birçok dini bütün insanların
arasında bulundum. Şayet ülkemizin genel yapısına bakacak
olursak özellikle kırsal kesimler başta olmak üzere tüm
şehirlerimizde başı örtülü hanımlarımızın, ülkemiz kültürünün
doğal bir parçası olduğunu görürüz.
İncelediğim Kuranı Kerimde Allahın kelamı olarak yer
alan 24ncü Nur Suresi 31nci Ayetin kadınlarla ilgili bir
bölümünde : ‘Baş örtülerini, yakalarının üzerine kadar
örtsünler’ demektedir. Burada dini kuralı uygulamak isteyenler
için ayet meydandadır ve yoruma gerek yoktur.
Demek ki başı açık dolaşmak isteyenler bir tarafa, örtmek
isteyenler ise bir tarafa, her iki tarafın birbirine karşı kesin
davranışı ne olmalı? İşte yaşamın özü burada ‘hoşgörü ve
saygı’. Yukarıda ne dedim ‘örtmek isteyenler’. Bu kural insan
iradesi demektir.
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Benim kabul edemediğim ise, ‘zorla örttürmek’ tir. Yani
anne, baba, kardeş, çevre baskısıyla ‘zorla örttürmek’ veya
‘zorla açtırmak’. İşte bunları, insanlığa karşı suç işlemek olarak
görüyor ve kabul edemiyorum.
Hele örttürmek gibi davranışların, özellikle eğitim almış ve
kültürlü olan türbanlı bayanlarımız tarafından, karşılarındaki
başı açık bayana dolaylı yollarla fırsat buldukça empoze
etmeye, onu sıkıştırmaya ve bıktırırcasına ikna etmeye
çalışmasını, bir din görevlisi olmadığı için kesinlikle kınıyorum.
Birilerinin zorlamasıyla, isteksiz olarak başını örten bir
genç hanımın, ola ki bir gün kendi arzu ve isteğiyle
başörtüsünü çıkartıp o sabah evinin kapısından dışarı çıktığını
ve çevresinden az da olsa bazı insanların bundan sonra o
hanıma ne gözle bakacaklarını, ona neler söyleyeceklerini hiç
düşündük mü? Kusura bakmayın ama ben neler olabileceğini
hayal bile edemiyorum. Ne mi olur? Bundan sonra bana göre
çevre baskısıyla büyük bir ihtimalle hayatı kömür olur
herhalde.

Üniversitelerde Türban Serbestîsi
Bu, ülkemizin yaklaşık 15 yıllık kanayan bir yarasıydı.
Senelerdir türbanlı kızlarımız eğitim aldıkları üniversitelere
türbanları ile alınmadılar, okulun kapısında bulunan odalarda
başlarına peruk takarak okullarına alındılar ve bu uygulama,
geçtiğimiz yıl içerisinde YÖK ün aldığı ani bir kararla (biraz da
emrivaki) etkisiz hale getirildi. Şimdi Üniversitelerimizin çok
büyük bir bölümünde artık türban yasağı kaldırılmıştır.
Daha önce demokrasi bölümünde, insan hürriyetini
bağlayıcı, engelleyici uygulamaların tamamen karşısında
olduğumu ifade etmiştim. Üniversitelerdeki türban yasağını da
antidemokratik bir uygulama olarak görüyor ve serbest
bırakılmasının doğru olduğuna inanıyorum ama şimdi
‘Zurnanın zırt dediği yere geldik’.
Olaya birazda kafamızı toparlayıp farklı boyutlardan
bakalım müsaade ederseniz. Ben bazen deliler gibi kendi
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kendime konuşur, sorular sorar cevaplar ararım. Şimdi biraz
şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Kendime sorduğum
sorular şunlar;
Üniversite’de türbana müsaade ettin, ya kara çarşafla
gelirse ne yapacaksın?
İçeri giremeyecek mi?
Ya hem kara çarşafla gelir, hem de yüzüne peçe takarsa,
içeri giremeyecek mi?
Mesela başka bir kız öğrencimiz ‘o türbanla geliyor, bir
diğeri de aşırı kısa mini etekle gelmek istiyorum’ derse, içeri
giremeyecek mi?
Türban takan üniversite öğrencimiz okulu bitirip ya
lisansüstü eğitimi kazanır da gitmek isterse. Hayır, kardeşim
türbanını çıkar mı diyeceğiz?
Asistan, doçent, profesör olduğunda ne yapacağız. Her
seferinde türbanını çıkartmaya mı çalışacağız?
Profesör olmuşsa siyasete atılması beklenen bir olgudur.
Türbanlı Millet Vekili, Bakan Başbakan hatta Cumhurbaşkanı
neden olamasın ki!
Ya bir gün birileri, ‘Türban, reşit olan liseli kızlarımızın
da hakkıdır’ derse, ne yapacağız o zaman.
Yaa, kusuruma bakmayın, bende böyle abuk sabuk
hayallere daldım, aldım başımı gittim, siz bana pek aldırış
etmeyin, ‘yok canım olmaz öyle şey’ deyin. Deyin ki ‘delidir ne
yapsa yeridir’.
Yine Kuran-ı Kerim’in, 4üncü Nisa Suresi, 171nci
Ayetinin ilk cümlesini okuyacağım: Ey ehl-i kitap!, dininizde
aşırı gitmeyin…
Size şimdi bu konuyla ilgili okuduğum ve iyi ki
okumuşum dediğim iki muhteşem kitaptan bahsetmek
istiyorum. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim.
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Birincisi Amerika’ya göç etmek zorunda kalmış bir Afgan
diplomatın doktor oğlu Halet Husein tarafından yazılan ve
Afganistan’ı konu alan ‘Uçurtma Avcısı’.
İkincisi ise, çoğumuz tarafından iyi bilinen Pakistan’ın
suikasta kurban giden Başbakanı Zülfikar Ali Bhutto’nun, yine
suikasta kurban giden, kızı Benazir Bhutto tarafından ölmeden
birkaç ay önce bitirdiği, Pakistan’ı konu alan ‘Benazir Bhutto
Doğunun Kızı’ isimli romanı.
Her iki romanında ortak olan ana fikri, bahsi geçen
Afganistan ve Pakistan’da İslami anlayışın, Taliban vasıtasıyla
nerelere sürüklendiğinin, halkın ne tür eziyetlere maruz
bırakıldığının acı birer öyküsüdür. Bu romanları okuduktan
sonra eminim, Türkiye’mizde yaşadığınıza binlerce kez
şükredeceksiniz.
Ama her şeye rağmen aklımın ermediği bir şey var, o da
şu; benim ve birçoğumuzun çocukluğunda türban veya sıkma
baş dediğimiz bir şey yoktu. Başlayalı yaklaşık 20-25 yıl oldu.
Bu Anadolu’muza ait olmayan kültür acaba ülkemize nasıl
ulaştı.
Dini kuralları şeriat mertebesinde uygulayan İran ve
Pakistan’da bile hanımlar başlarını örterken, ön taraftan
saçlarının bir bölümünü açık tuttuklarını gördüm. Ben bu
uygulamaya mantıklı bir cevap bulamadım, belki siz
bulmuşunuzdur diye düşünüyorum…

Sağlık
Daha önce üzerinde durduğum demokrasi, adalet, eğitim,
güvenlik, ekonomi ve ticaret gibi konuların içinde tabii ki
sağlık konusunun da çok büyük önemi vardır. Bu konu
gerçekte çok çeşitli başlıklar altında ele alınabilecek adeta
okyanus gibi geniş bir konudur.
Konunun yeterince algılanabilmesi için en basitinden tam
teşekküllü büyük bir hastaneye gittiğimizde ismini cismini
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bilmediğimiz o kadar çeşitli tıbbi dal görürüz ki bunlar da
kendi içlerinde ayrı ayrı birer deniz gibidir. Hani güzel bir
sözümüz vardır ‘Her şeyin başı sağlık’. Bilmem başka söze
gerek var mı? İşte bu konuyu bir cümleyle tarif edecek en güzel
söz.
Şayet iyi eğitim almak, iyi ibadet etmek, iyi çalışmak,
ailemizle, çevreyle, ülkeyle ve dünyayla iyi ilişkiler kurmak,
kısacası mutlu olmak istiyorsak, kesinlikle bunları yapabilmek
için ayakta olmak, yani sağlıklı olmak mecburiyetindeyiz.
Doğuştan özürlü olabilir veya sonradan çeşitli nedenlerle
bazı uzuvlarımızı yitirebilir, özürlü bir yapıyla yaşamımızı
sürdürmek durumunda kalabiliriz. Ben bu gibi durumların
kesinlikle sağlıksızlık kavramı içerisinde yer almasını asla
doğru bulmuyorum. Şöyle bir mantık yürütelim; farz edelim ki
böyle bir problem yaşadık, önce ne yapacağız, sağlığımıza
tamamen veya kısmen kavuşabilmek için elimizden gelen her
olanağı seferber edeceğiz. Bu doğru, sonra hiçbir hal çaresi
bulunamayan
sorunumuzu
tabiî
ki
kabulleneceğiz,
kabullenmezsek, kendimize ve çevremize eziyet edersek
iyileşebilecek miyiz? Kesinlikle hayır. Ağlasak, sızlasak,
bağırsak, feryat etsek çare olacak mı? Hayır. Öğleyse çözümü
burada bulduk sayılır, kabullenmek ve yaşama tüm
gücümüzle sarılıp, önümüze bakıp devam etmek.
Haa, diyeceksiniz ki; ‘ tabi sen böyle bir felaket
yaşamadın ki, tuzun kuru senin’ sizde haklısınız, böyle bir
sorun yaşamadım ama yaşamayacağım anlamına gelmez, bu
üzüntüler hepimiz için geçerlidir. Şimdi bu şekilde
düşünüyorum ama o durumda acaba söylediğim gibi düşünür
müyüm? Ne diyeyim, belki !
Bunun dışında çağdaş bir fert olarak sağlığımızı
düşünmeli, mümkün olduğunca hastalanmadan önce özellikle
yaşımızı da göz önünde bulundurarak sağlığımıza özen
göstermeli ve yaptırmamız gereken sağlık kontrollerini
zamanda yaptırmalıyız. Bunlara sadece kendimiz için değil,
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başta en çok değer verdiğimiz ailemiz ve bizi seven dostlarımız
için özen göstermeliyiz.
Bunları söylerken kesinlikle her gün kendimizi dinleyerek
‘ya bak gördün mü, elimin üzerinde bir sivilce çıkmış, ya
büyür çıban olursa, ya o da kansere çevirirse, tamam benim
sonum geldi’ tarzında ‘ya’ ların üzerine kâbus inşa
etmemeliyiz, yani ‘hastalık hastası olmamalıyız’ da.

Ruh Sağlığı- Stres
Ruhsal bunalım diğer bir deyişle stres, bana göre, belki de
birçoğumuza göre ‘hastalıkların başı’ öğle değil mi dostlar?
Geriye dönüp geçmiş yaşamımıza bir göz atsak, oooo
neler, neler, aramadığın kadar sorun, çuvalla üzüntü ve bir ton
stresi sırtımıza çoktaaan yüklemiş de yerlere bile çökmüşüz.
Çok mu abarttım acaba! Birazda öyle oldu galiba. Neyse
günümüze dönelim. Stres, şaka bir yana gerçekten ‘çağın
hastalığı’, şimdilerde bizde nasıl yeni yeni ‘Aile Hekimliği’
oluştuysa, gelişmiş ülkelerde her kişinin olmasa bile, hemen
hemen her ailenin bir aile hekiminden başka birde ayrıca
psikoloji danışmanı var. Biz bu gerçeği daha tam anlamıyla
yaşamaya başlamadık ama çalışma temposu hızlandıkça,
sanayileşme ve ileri teknoloji ülkeye girdikçe psikoloji
danışmanlığına ülkemizin de daha fazla gereksinimi olacağa
benzer.
Yalnız etrafıma bakıyorum da bu stresin büyük bir
bölümünün mimarı galiba bizleriz, yani kendimiz. Adeta
yaptığımız hatalarla ve düşüncesizce davranarak strese
davetiye çıkartıyoruz, nasıl mı, haydi birlikte görelim;

Minik öneriler
Günlük yaşamımızda sabahtan akşama kadar nerede
olursak olalım; iş, sohbet toplantılarında, hanımların
günlerinde, aile içinde, eğlencede, cenazede, aman Allahım
kimi bulursak, kimi görürsek ha babam de babam adeta nefes
almadan konuşmak, konuştukça beğenileceğimizi zannederek
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karşımızdakine sıra vermeksizin, söz hakkı tanımaksızın,
coştukça coşarak, sazı elimizden asla bırakmak istemiyoruz.
Olmadı ki. Aslında yapmamız gereken çok basit bir kaç
kural var;
1- Önce kendimize, içimizden günde en az 10 defa ‘hey,
düşünmeden, pata küte, hesapsız, kitapsız konuşma’
uyarısında bulunmaya alıştırmalıyız. Şimdi basit bir örnekleme
yapalım. Birisiyle konuştum ve toplam örneğin 10 cümle sarf
ettim, orada durup, filmi geri saralım ve söylediğimiz 10 ad.
cümleyi tekrar düşünerek beyin süzgecinden geçirelim, ne olur
biliyor musunuz; inanın 8 cümleyi gereksiz söylemişim diye
çöpe atarız. Demek ki kendimizi düşünerek konuşmaya
alıştırmalıyız.
2- Biriyle konuşurken, ‘acaba uzun mu konuştum,
karşımdakini sıkıyor muyum, beni dinliyor mu acaba?’ diye,
arada sırada kendimizi içimizden sorgulamalıyız. Böylece
karşımızdakine de konuşma hakkı tanımış olur ve konuşma
dengesi oluşmasına yardım etmiş oluruz.
3- Sohbet ortamında, örneğin 5 kişiysek, hesap kolay bir
saat içinde bana düşen toplam süre 12 dakikadır. Ama sus pus
oturalım da demiyorum canım.
4- Yolda rastladığımız bir dostumuza, şöyle kötüyüm,
böyle perişanım, hastalıklarım aldı yürüdü, geçenlerde
kardeşimle de kapıştık, böyle yaşam olmaz olsun, diye tüm
dertlerimizi bir çırpıda adamın önüne stres içinde lap diye
koyarsak, ne olur? Ne olacak, arkadaş bir daha beni uzaktan
gördüğünde sokağı değiştirir.
5- Katıldığımız bazı arkadaş toplantılarında, amaç;
günü eğlenceli geçirmenin yanında, karşılıklı bilgi alışverişine
de özen göstererek anlamlı ve değerli kılmaktır.
Daha örnekler alabildiğine çoğaltılabilir ama lafı fazla
uzatıp bizde stres yapmayalım…
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Kanser
Amacım kesinlikle bu konuda tıbbi bir bilgi vermek
değildir. Zaten bu da haddimi aşar. Sağlık konusunda bundan
sonraki konuları artık doktorlara bırakmak daha doğru ve
bilimsel olur. Zaten bizimki ise tatlı bir sohbetten öte değildir.
Neden bu başlığı attım söyleyeyim; ben ayda bir
yayınlanan Tübitak’ın yayınladığı BİLİM VE TEKNİK
mecmuasını okumayı çok seviyorum, bu arada size de tavsiye
ederim. Geçmiş sayıların birinde Kanser ve Metastaz konusunu
okumuştum, izninizle kabaca basit bir dille anlatmaya
çalışayım, ana cümle şöyle;
‘Kanser olmaktan değil ama geç kalmaktan korkun’.
Aslında yazı bu konunun üzerine programlanmış. Başta genetik
yapı olmak üzere kansere yol açan nedenleri çoğumuz
biliyoruz bunları geçiyorum.
Vücudun herhangi bir yerinde, daha bilimsel olarak tam
nedeni henüz saptanamamış olan kanser hücresi oluşuyormuş.
Bu hücrenin diğerlerinden en belirgin özelliği ‘Aç gözlü,
doymak bilmeyen’ bir hücre olmasıymış. Beslenmek için
devamlı kan emiyor, gittikçe büyüyor ve etrafına kan damarı
ağları örüyormuş. Sıkılıp bunaldığında civarına atlıyor, bu
durumda kendisine yetersiz geldiğinde isyan edip kan yoluyla
vücudun diğer bölgelerine sıçrıyormuş.
İşte gecikme dediğimiz, tedavisi çok ama çok zor olan
‘Metastaz’ bu oluyor. Amacım sadece ‘çok hayati’ olduğu için
dikkati bu konuya çekmekti.

Şeker Hastalığı (Diyabet)
Şöyle bir çocukluğuma uzanıp, anılarımı tazelediğimde,
rahmetli anacığımın bir azarı aklıma gelir. Bazen elimde
şekerleri görünce, ‘bana bak, çok şeker yiyip durma, sonra
hasta olursun, karışmam ha, dişlerin çürür’ derdi ama karışırdı
tabi. Şekerin, daha doğrusu, fazla şeker yemenin zararlı
olduğunu ilk olarak anamdan duymuştum. Biraz daha
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büyüyünce, arkadaşlarımdan tanıdıkları birisinin şeker hastası
olduğunu duymuştum. O zamanda aramızda, ‘çok şeker yemiş,
hasta olmuş’ diye konuşmuştuk. Çocuktan al haberi demişler…
Şaka bir yana, şimdi gelin bu önemsiz gibi gözüken ve
insan yaşadıkça, yaşlandıkça önem kazanan ve hastalığın son
evresine doğru inanılmaz acılar yaratan, bu sinsi hastalığa bir
göz atalım.
Önce işe hastalığın oluşma merkezi olan, ‘atar damar
ağı ve içinde dolaşan kan’dan başlayalım.
Atar damar ağında, kalp pompası gücüyle dolanan kan,
taşıdığı, oksijeni, proteinleri, vitaminleri, karbonhidratları,
mikropları, suyu ve anlayacağınız hücrelerin ihtiyacı olan her
gıdayı onlara taşıyan, kalından inceye dağılan bu ikmal boru
hatlarındaki sıvıdır.
Hücrelerin tüm atıkları da, yine benzer şekilde,
toplardamar ağı dediğimiz, bu sefer tersine inceden kalına
dönüşen ikmal boru hatlarında dolaşan kan yoluyla,
temizlenmek için böbreklere ve akciğerlere taşınır. Bu döngü
yaşam boyunca, hiç durmaksızın devam eder.
Kanın içinde bulunan, aldığımız karbonhidratlardan
dönüşüme uğrayan ‘glikoz’ yani şeker oranı, her saniye
değişkenlik gösterir. Ya yükselir, ya da alçalır. Hiç mi hiç
yerinde saymaz. Sağlıklı bir vücutta, kandaki şeker seviyesi
oldukça dar bir aralıkta bulunmaktadır. Metabolizma da
yaptığı ayarlamalarla, şeker seviyesini, günün her saniyesinde
otomatik olarak düzenler. Yani işin özü kandaki şeker oranını,
bu dar bant aralığında tutmaktır.
Ama gel gelelim bu iş öyle söylendiği karar kolay değildir.
Çünkü gıdalar yoluyla alınan karbonhidrat miktarı çok
değişkenlik gösterir. Bir bakarsınız direk yenilen şeker veya
çukulata, glikoz şeklinde anında kana karışır ve kandaki şeker
düzeyini derhal yükseltir. Bunun tersi olarak da, uzun süre aç
kalırsak kandaki şeker oranı ideal seviyenin altına düşer.
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Şimdi vücut bu sorunları nasıl çözer ona bir göz atalım;
midemizin hemen alt tarafında, ‘pankreas’ ismini verdiğimiz
hayati bir organımız vardır. Bu organ, başta midemiz olmak
üzere, vücudumuzun ihtiyacı olan birçok enzim üretir.
Pankreasın % 10 gibi küçük bir bölümü ise, yani ‘beta
hücreleri’, salgıladıkları ‘insülin’ adını verdiğimiz enzim ile,
yukarıda sözünü ettiğimiz, kandaki şekerin yükselmesini önler.
Şekerin yükselme alarmı, denildiği gibi her saniye beta
hücrelerine iletilir. Beta hücreleri de ihtiyaca uygun miktarda
insülin salgılayarak kana gönderir. Kana ulaşan insülin
molekülleri, orada fazla miktarda olan glikoz molekülleriyle
birleşerek onları kandan alıp hücrelere taşır. Hücreler ‘yeter ben
glikoza doydum’ dediğinde, geri kalanını ‘karaciğer’e
depolanmak üzere taşır. Ama karaciğer de çok fazla glikoz
depolayamaz. O zaman artan glikozu ne yapacağız? Son depo
ya taşıyacağız. Burası da ‘lipit’ yani yağ deposudur.
İnsülin, taşıdığı son fazla yük olan glikozu, depo ve kan
yağlarına, yani ‘trigliserid’e dönüştürerek, vücudumuzda yağ
olarak biriktirir. Buna da yağlanma yani ‘şişmanlık’ denir.
Kan şekeri, metabolizmamızı oluşturan trilyonlarca hücre
mitokondrilerinde enerjiye çevrilerek kullanılır. Yani enerjimiz,
aldığımız karbonhidratlardan, dolayısıyla glikoz dediğimiz kan
şekerinden elde edilir. Şeker canlıların olmazsa olmazıdır. Azı
da, çoğu da tehlikelidir.
Şeker yani diyabet hastalığı iki çeşittir. Bunlara TİP 1 ve
TİP 2 isimleri verilir.
TİP 1 şeker bir otoimmün yani bağışıklık sisteminin
pankreasın beta hücrelerini tamamen hasara uğratması
hastalığıdır. Bu da pankreasın hiç insülin üretememesi
demektir. Hasta tamamen dışarıdan insülin takviyesiyle
yaşamını sürdürür.
TİP 2 şeker ise, TİP 1 e oranla kontrolü oldukça kolay olan
bir diyabetik hastalıktır. Bu hastalık genellikle yaşlılıkla ortaya
çıkar. Zamanla pankreasta bulunan beta hücrelerinin bazıları,

157

Benim Evrenim

nedeni kesin olarak bilinmeyen bir sebepten ölür. Veya
hücrelerin bazıları yeteri kadar insülin salgılayamaz hale gelir.
Bu duruma ‘insülin direnci’ adı verilir. Bu durumda insülin
ihtiyacı, belirli ölçümler sonucu, günün belirli aralıklarında,
iğne yoluyla dışarıdan sağlanır.
Buraya kadar yüksek şekerin kandan dışarı alınması için
insülin kullanımından bahsettik. Acaba kanda şeker düzeyi
düştüğünde, metabolizma otomatik olarak kana nasıl şeker
takviyesi yapar? Genellikle yemeklerden 2 saat kadar sonra,
kanımızdaki şeker oranı yavaş yavaş arzu edilen düzeyin altına
düşmeye başlar. İşte o zaman, kana insülin akışı durur, bunun
yerine yine pankreas tarafından üretilip salgılanan ‘glukagon’
isimli hormon, karaciğere gidip orada depolanmış olan az
miktardaki yedek şekeri (glikoz) alıp kana naklederek, kandaki
şeker düzeyini dengelemeye çalışır. Yemekten kabaca 4 saat
kadar sonra ise, karnımız acıkmaya başlar, o zaman glukagon
hormonu görevini bitirip devreden çıkar. Yerine pankreas
‘leptin’ denilen çok önemli bir hormonu salgılar. Leptin’in
görevi, daha önceden vücudumuzun çeşitli yerlerinde depo
ettiğimiz yağları yıkarak enerjiye dönüştürmesidir. Zayıflama
dediğimiz olay da budur.
TİP 2 şeker hastası olan bir kişi, kanındaki ani şeker
yükselmesine karşı önlem almalıdır. Bu önlemleri şu şekilde
özetleyebiliriz;
-Mümkün olduğunca şeker miktarı yüksek olan ve kana
çok çabuk geçen şeker, çukulata ve tatlılardan uzak
durulmalıdır.
- Glisemik endeksi yüksek dediğimiz yani bünyesinde
yüksek oranda karbonhidrat (şeker) barındıran sebze, meyve,
tahıl ve içeceklerden uzak durulmalıdır.
- Olabildiğince, sindirimi yavaş olan lifli ve kepekli
gıdalar tercih edilmelidir.
- Yemekler acele edilmeden, ağır ağır yenmelidir.
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Şeker hastalığı kontrol altında tutulamazsa, kandaki
şeker hızlı bir şekilde yükselip azalırken vücudun çeşitli
bölgelerinde, kalpte, böbreklerde, sinir sisteminde tahribatlar
yapmakta ayrıca görme bozukluklarına ve kısmi felçlere de
neden olmaktadır.
NOT: Mu makalenin hazırlanmasında, kaynak olarak
Prof. Canan Karatay’ın ‘Karatay Diyeti’ kitabından ve Bilim
Teknik dergilerinden yararlandım.

Aşırı kilo ‘Obezite’
Vücudumuz nasıl yağlanıyor? Kısaca anlatayım; besinlerle
alınan karbonhidratlar (şekerler) öncelikle vücudumuzu
oluşturan hücrelerin enerji gereksinimleri için kullanılır, artan
kısım glikojen olarak kaslarda ve karaciğerde depolanır. Ancak
glikojen deposunun bir sınırı vardır ve fazla miktarda glikojeni
depolamak mümkün değildir. Fakat bu durum, fazla gelen yani
artan şekerleri sokağa atacağımız anlamına gelmiyor.
Vücudumuzda bir yapı var ki çok yüksek kapasitede
depolama işlevine sahip: Bu yapı yağ dokusu. Ancak, ihtiyaç
fazlası şekerleri burada direkt şeker olarak depolamak
mümkün değil. Çünkü şekeri şeker olarak depolamak fazla
miktarda su gerektirir ki, o da hücreleri adeta patlatır. O zaman
yapılacak iş basit; yani vücudumuz artan şekeri yağa
dönüştürür ve bu şekilde depolar. Biz de, fazla enerji
gereksinimimizde, depomuzda bulunan yağları harcayarak
enerjiye dönüştürürüz ki, buna da zayıflama diyoruz.
Size kilo ile ilgili, bir anımı anlatayım; 1967 yılında,
Yeşilköy Hv. H. Okulu 2nci sınıfında iken başımdan, ömür
boyu ızdırabını çekeceğim bir olay geçti.
Bir gün deniz kıyısında bulunan spor sahasında sporumu
yapmış, dinlenmek için paralel aletine ayaklarımı takıp baş
aşağı sallanıyordum. Bu sırada bir arkadaşım yanıma gelip
bana şaka yaptı (eşek şakası), aleti hızla salladı ve ben belimin
üzerine öyle bir düştüm ki, bir süre nefes alamadım ama sonra
toparlanıp ayağa kalktım ve yatakhane binamızın 2nci
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katındaki odama gitmek için merdivenleri tırmanmaya
başladım. Birden çok şiddetli bir ağrıyla adeta heykel gibi
merdivenler de kaldım.
Sonrası yıllarca ağrılar, doktorlar, muayeneler, hastaneler
belimin ağrısı tam 33 yıl sürdü ve 2000 yılında bir doktor kilo
verirsem bu ağrılardan büyük bir ihtimalle kurtulabileceğimi
söyledi. Ben de verdiği tedaviyi (Akupunktur) ve gıda rejimini
uygulayarak, toplam 6 ay içerisinde 17 kilo verip 84 kilodan 67
kiloya kadar düştüm. Sonra ‘şeytan kulağına kurşun’ ağrılarım
bıçak gibi kesildi. Hamdolsun şimdi sorunum yok sayılır.
Burada esas söylemek istediğim şey ise, size nasıl kilo verdiğim
konusunda bazı ipuçları vermektir.
Sadece rejim yaparak zayıflamak zor, kesinlikle her gün
ortalama bir saat kadar spor yapılmalı (biz yaştakiler için tabii
ki yürüyüş ve kültürfizik, o da bir saati pek geçmemeli).
O zamandan beri çaya şeker atmayı bıraktım (inanın çay
içmenin zevkine vardım).
Tatlılardan, yağlılardan mümkün olduğunca kaçınmaya
gayret ettim, bu arada alkolü de oldukça azalttım.
Son olarak bir doktorun çok önemli saydığım bir önerisini
uygulamayı kendime yaşam felsefesi olarak seçtim. O da şu;
‘yatmadan 2 saat kadar önce yemeği kesiyor ve artık sabaha
kadar hiçbir şey yemiyorum. Susarsam sadece su içiyorum’.
Gördüm ki, insan bunları uygulayınca yavaş da olsa kilo
veriyor. Doktorlar, bu olayı şu şekilde açıklıyor; şayet gece
kalkıp bir şey yerseniz, vücudunuzdaki yağların, siz uyurken
yakılarak enerjiye dönüştürülme işlemi duruyor.
İnanın dostlar ben bunu yaşamım boyunca uygulamaya
kesin karar verdim, faydasını da gördüğümü hissediyorum.
Bizim yaşlarımızda (65), kilo fazlalığı en çok diz
eklemlerini zorluyor. Hele obezite denecek kadar vücudunda
aşırı yağ taşıyanların çektikleri sıkıntıyı düşünmek bile
istemiyorum. Ama herkes için yaşam devam ediyor. Aşırı
kilolu olan dostlarım da, yarın sabahtan itibaren bu
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uygulamaya neden başlamasınlar ki. Hem insan zayıfladıkça
mide de küçülüyor ve bize daha az yememizde yardımcı
oluyor.
Haydi kilo fazlası olanlara, Allah kolaylık versin diyelim…

Türkiye’de Sağlık Hizmeti
Günümüzde çıkartılan çeşitli kanunlarla T.C. Sağlık
Bakanlığı tarafından organize edilen ve SGK (Sosyal Güvenlik
Kurumu) tarafından giderleri karşılanan Halk Sağlığı Hizmeti,
birçok aksamalara rağmen eskiye oranla oldukça iyileştirilmiş.
Türkiye genelinde hastane sayıları artmış ama yinede ihtiyacın
çok altında olmasından dolayı halkın hastane kuyruklarından
kurtarılması mümkün olamamıştır.
Doktorlar için çıkartılan Tam Gün Yasası hastaların lehine
gibi gözükse de tam olarak yerine oturmamıştır. Devlet ile
T.Eczacılar Birliği arasındaki İlaç Tedariki sorunları büyük
ölçüde halledilmiş gibi görülmektedir. 2012 yılı başında
çıkartılan ve geliri olmayanları kapsayan Sağlık Güvencesi
uygulaması yoksulu, fakiri kucaklayan çok çarpıcı ve
mükemmel bir gelişmedir.
Gelir düzeyi normalin üstünde olan hastalara isteğe bağlı
olarak belirli bir ek ödeme karşılığı hızlı ve hocalara muayene
olabilme sistemi geliştirilerek, hastaların Özel Hastanelere
yönelim arzusu olabildiğince azaltılmalıdır.
Yukarıda belirtilen tüm eksiklik ve sorunlara rağmen
Türkiye’de özellikle son 15 yıl içersinde kurulan Modern
Hastane Zincirleri hem ülkemizde bulunan gelir düzeyi uygun
hastalara ve hem de Avrupa ve Orta Doğu’dan tedavi için
ülkemize gelen birçok hastaya umut ışığı olmuştur. Bunlar,
ülkemiz için çok önemli bir gelişmedir diyebilirim.
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KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Sultan Süleyman yani Avrupalıların değişiyle Muhteşem
Süleyman. 1520 de devraldığı Osmanlı Saltanatını, 46 yıl
padişahlık yaptıktan sonra, Macaristan Zigetvar savaşı
sırasında, savaşın sonucunu göremeden otağında ihtiyarlıktan
ölen, namı değer Cihan Padişahı.
Geçen yıl, başta Başbakan Yardımcısı Sn. Bülent Arınç
olmak üzere, birçok AKP yandaşı tarafından, adının
(özellikle Harem sahneleri yüzünden) lekeleneceği, kötüye
çıkartılacağı değerlendirmeleri yapılan Muhteşem Yüzyıl TV
dizisinin başkahramanı Kanuni Sultan Süleyman.
Bu güne kadar dikkatimi çeken bir şey var; bizim
siyasetçilerimiz, ne zaman bir heykele, bir TV dizisine, bir
yazara, bir sanatçıya veya bir kitaba tepki gösterseler, eleştiri
getirseler, ardından sanki sihirli bir el onları derhal meşhur
ediyor ve adeta kapalı gişe oynuyor veya yok satıyorlar. Acaba
‘bu gizli bir taktik mi?’ diyorum kendi kendime.
Bizde kaptırıp aldık başımızı gittik, hadi konumuza
dönelim. Nerede kalmıştık, evet Kanuni diyorduk. Sultan
Süleyman 1520 yılında, babası Yavuz Sultan Selim, sırtında
çıkan Şirpençe denilen bir çıban yüzünden öldüğü vakit, tek
evlat olduğu için kavgasız gürültüsüz kendisini bekleyen
tahtına kurulmuştu. Kendinden önceki tüm padişahlar yani
ataları, kılıçlarını sallayabildikleri kadar uzaklara sallayıp bu
genç padişaha, o zamanki dünyanın en büyük topraklarını yani
Koca Osmanlı İmparatorluğunu bırakmışlardı. Sultan
Süleyman, başkent İstanbul’dan yönettiği bu devasa
imparatorluğu, hem yeni savaşlar yaparak daha da genişletti,
hem de çıkarttığı kanunlarla çok zor kontrol edilen devasa
düzeni korumayı bildi. Zaten Kanuni payesi de kendisine bu
nedenle verildi.
Şimdi bazı bölümleri özetler halinde kısa kısa anlatıp ilginç
olaylar olduğunda, onlardan bahsedeceğim.
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Daha önce Fatih döneminde iki defa kuşatılan ünlü
Belgrad Kalesi, Kanuni’nin de başında bulunduğu Vezir-i
Azam Piri Mehmet Paşa’nın yönettiği Osmanlı Ordusu
tarafından 1521 yılında alındı ve bu olay Kanuni’ye Macaristan
kapılarını açmış oldu.

Rodos Adasının Alınması ve
Şehzade Murat Olayı
Belgrad’ın zaptını Rodos adasının alınması takip etti.
Divan-ı Hümayun da (Bugünkü karşılığı Bakanlar Kurulu
denilebilir) yapılan toplantıda; şövalyeleri ile meşhur Rodos
adasının çok iyi korunmasından ve çok sağlam surları
olmasından dolayı oraya saldırmanın bir sonuç vermeyeceği ve
ayrıca bu olayın Avrupa’yı ayaklandıracağı değerlendirilmişti.
Ada hakkında gizliden gizliye araştırmalar yapıldı sonuçta
Kanuni, korsanları tarafından birçok gemisi batırılan veya gasp
edilen, Osmanlının başına devamlı olarak bela olan bu adanın
fethine karar verdi.
Ada uzun bir süre muhasara altında tutuldu, alınması
uzayınca Sultan Süleyman adaya geldi ve saldırılar arttı.
Sonuçta dışarıdan gelmesi beklenen yardımdan da ümidini
kesen Baş Şövalye adanın teslimine karar verdi.
Burada size ilginç bir olaydan bahsetmek istiyorum.
Hatırlarsanız, Fatih’in oğlu Cem Sultan Rodos Şövalyelerine
sığınmış ve oradan İtalya’ya gönderilmişti. O sıralarda Cem
Sultanın oğlu Murat ve gelini Rodos Adasında kalıp
Hıristiyanlığı seçerler. Sultan Süleyman adayı ele geçirdikten
sonra, Murat’ı, eşini, oğlu Cem’i ve 2 kızını yakalatıp
huzuruna getirtir ve üzerlerinde Hıristiyan elbiseleri bulunan
Murat ve oğlu Cem’e, Müslüman’mı yoksa Hıristiyan’mı
olduklarını sorar. Onlarda ‘Hıristiyanız’ dedikten sonra, her
ikisini de boğdurur. Murat’ın hanımı ve kızlarını da İstanbul’a
gönderir.
Gerçekten düşündürücü ve trajik bir son! Değil mi?
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Mohaç Muharebesi
Bu savaş önemli ve ilginç ama neden böyle olduğunu az
sonra aşağıda anlatacağım. Sultan Süleyman ünlü Belgrad
kalesini aldıktan sonra büyük Macar ovaları önüne serildi ve
sonunda Macaristan’ın zaptına karar vererek 1526 yılında,
başlarında 23 yaşındaki Kral Layoş olan Macar Kuvvetlerine
karşı, çok daha üstün kuvvetlerle ve yeni uyguladıkları savaş
stratejisi ile yaptığı Mohaç Meydan Muharebesini çok kısa bir
sürede kazanıp Macaristan topraklarına girdi…

Macarların Gözüyle Mohaç
2012 Ocak ayı içerisinde TRT de, çok beğendiğim, sunucu
Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu, Mohaç Müzesi’nin
tanıtımı konusunda bir belgesel vardı.
Macarlar Mohaç’a çok güzel bir açık hava müzesi
yapmışlar. Büyük, bahçe gibi bir yere Osmanlı’ları ve
Macar’ları temsilen birçok heykeller, örneğin milli kahraman
ilan ettikleri Kral Layoş’un ve bazı komutan ve askerlerin,
düşmanları olan, barbar olarak isimlendirdikleri Osmanlı
Padişahı Sultan Süleyman ve onun komutanları ile
Yeniçerilerin heykellerini modern bir anlayışla yapmışlar.
Macar halkı 1526 yılını, Milli Direniş Yılı ilan etmişler.
Nedeni ise; onların değimiyle, düşmanları olan üstün ve güçlü
Osmanlı Ordusu üzerine adeta intihar saldırısı yapıp, başta
kralları olmak üzere tüm askerlerinin 2 saat gibi çok kısa bir
zamanda can verdikleri, Mohaç savaşını bir kahramanlık
destanı olarak gördükleri ve o olayı hiç unutmamak için bu
turistik müzeyi kurduklarını söylemişler.
Ben bu olayı, tıpa tıp bizim Çanakkale destanımız adına
bölgede çok büyük bir alana kurulmuş, adeta canlı tarih
müzemize benzettim.
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Birinci Viyana Kuşatması ve Fransa !
Burada Fransızların ne işi var diyeceksiniz, haklısınız ama
var işte, görelim bakalım burada ne halt yemişler.
Mohaç zaferinden sonra, oralara yakın önemli bir kale olan
Budin alınıyor. Elden çıkıyor ve sonra 1529 da tekrar geri
alınıyor. Savaş bazen böyle oluyor işte ‘al gülüm ver gülüm’.
Ondan sonra da ana hedef olan Viyana üzerine yürünüyor,
sebeplerinden birisi ise Alman İmparatoru Şarlken tarafından
sıkıştırılan Fransa Kralı I nci Fransuva’nın, Kanuni’den yardım
talep etmesi. Yani bir yerde Osmanlı Orduları tarafından 1529
yılında yapılan Viyana Kuşatması Fransa Kralına yardım için
de yapılıyor sayılabilir.
Eylül gibi kışa girilen bir ayda yapılan kuşatma zor şartlar
altında devam ediyor ama kaleyi elindeki kuvvetlerle savunan
Fransuva, Alman memleketlerine gidip yardım toplamaya
çalışıyor ve onlara, şayet Viyana düşerse sıranın kendilerine de
geleceğini söyleyip ikna ediyor ve büyük bir güç Viyana’ya
yardıma geliyor.
Bu arada Almanya Türk’lere karşı Fransa’ya ittifak
önerisinde bulunuyor, Fransa Türkler ile yaptığı anlaşmayı
kalleşçe gizleyip, korkarak Almanya’nın dolayısıyla Viyana’nın
yanında yer alıyor. Şimdi Fransa’nın ‘yediği haltı’ görüyor
musunuz?’. Sonuçta, çetin kış şartlarının da etkisiyle başarılı
olamayan Osmanlı orduları kuşatmayı kaldırıp Budin’e geri
çekiliyorlar.
Kanuni, şehzadeliği döneminde Manisa’da bulunurken
onunla birlikte büyüyen Has Odabaşısı İbrahim (Pargalı)
çalışkanlığı ve zekâsıyla dikkati çekiyor, Sultan Süleyman tahta
geçtikten sonra onu yanına alıyor. Mohaç savaşına, Viyana
kuşatmasına paşa olarak katılıyor ve sonra padişah güvendiği
bu vezirini Vezir-i Azam yapıyor. İbrahim Paşa 1529 yılında bu
görevi yüklendikten sonra Macaristan, Romanya ve Moldavya
seferlerine Serasker (başkomutan) olarak katılıp büyük
başarılar elde ediyor.
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Bundan sonra Kanuni, istikameti Anadolu’ya, Tebriz’e ve
Bağdat’a çeviriyor. İbrahim Paşa, Anadolu’da çıkan İran yanlısı
Alevi isyanlarını bastırıp, Tebriz’e saldırıp, İran hükümdarı Şah
Tahmasp kuvvetlerini bozuyor. Tebriz’i ve havalisini ele
geçiriyor.
Sonra Kanuni Bağdat seferine hareket ediyor ve Serasker
İbrahim Paşa ile buluşup tüm güçleriyle Bağdat’a saldırıp ele
geçiriyorlar. Daha sonra, Kanuninin eşi Hürrem Sultanla da
arası bozulan İbrahim paşa hakkında bazı suçlamalar padişaha
tesir ediyor ve 1533 yılında boğularak öldürülüyor.
Kanuni döneminde Cezair Paşası olan Hayrettin
Akdeniz’de özellikle İspanyol denizcilere karşı büyük başarılar
kazanıyor, padişah tarafından İstanbul’a davet ediliyor ve
Barbaros
lakaplı
Hayrettin
Paşa’ya
Osmanlı
İmparatorluğunun Kaptan-ı Deryalığı veriliyor. Barbaros bu
görevi devraldıktan sonra Osmanlı Donanmasının başında
Akdeniz’de birçok yeri ve adaları alıyor ve sonra 1538 yılında,
başlarında Andrea Dorya bulunan Avrupa Karma donanmasını
Preveze Deniz Savaşında yenerek Akdeniz’i adeta bir Türk
Gölüne çeviriyor.
Bu dönemde, yani 1543 yılında, Fransa Kralı Inci Fransuva,
yine Alman Kralı Şarlken ile hala savaş halindeydi ve
Kanuni’den tekrar kendisine denizden yardım edilmesini istedi.
Kanuni onun ikiyüzlü olduğunu bilmesine rağmen politikası
icabı Barbaros Hayrettin Paşa’yı ve donanmasını Fransa’ya
yardım için görevlendirdi. Osmanlı ve Fransız Donanmaları
birlikte Nis şehrini ele geçirdiler. Bu savaşta Fransız
donanmasını çok zayıf ve disiplinsiz gören Barbaros, birlikte
savaştıkları Fransız Amirali Dük Dankiyen’e de, tarihçilere
göre, o zaman çok fırça atmış.
Barbaros’un ölümünden sonra donanmanın başına, onun
yetiştirdiği ünlü denizci Turgut Reis geçer ve bu cesur Osmanlı
Kaptan-ı Deryası da Fas’a kadar tüm Güney Akdeniz
Sahillerini Osmanlı İmparatorluğuna katar.

166

Benim Evrenim

Hindistan’a Kadar
Akdeniz’in
dışında,
Kanuni
Kızıldeniz
Süveyş
Tersanelerinde de gemiler yaptırır ve Kızıl Deniz ile Umman
Denizini Portekizlilere karşı kontrol altında tutmaya çalışır.
Bu arada ünü tüm dünyaya yayılan Kanuni’den,
Hindistan’da bulunan Bahadır- Şah yardım ister. Aden’i zapt
eden Osmanlı Süveyş Kaptanı Hadım Süleyman Paşa
Hindistan’a gider fakat 1537 yılında Bahadır Şah Diyu adasında
Portekiz’liler tarafından öldürülür. Bunun üzerine Hadım
Süleyman Paşa Hindistan’dan geriye Yemen sahillerine döner.
O tarihte Hindistan’a kadar gidilmesi oldukça ilginç değil mi?

Piri Reis
Süleyman Paşa’dan sonra Süveyş Kaptanlığına 1551
yılında Piri Reis getirilir, donanmasıyla birlikte Cidde’ye
uğrayıp, oradan doğuya yönelir ve Umman sahilini ele
geçtikten sonra Arabistan yarımadasının güney doğusunda
bulunan Maskat şehrini de alır. Hürmüz adasına kaçan
Portekiz’lileri kovalar ama adayı ele geçiremez. Portekizlilerin
Hürmüz boğazını kapatacaklarını duyan Piri Reis, gemilerinin
büyük bir bölümünü Basra’da bırakarak 3 ad. gemisiyle
Süveyş’e kaçar, sonradan suçlu bulunur ve idam edilir. Burada
esas söylemek istediğim ise Piri Reis’in yaptığı dünyaca ünlü
Piri Reis Atlası ve yazdığı Kitab-ı Bahriye isimli önemli
eseridir. Osmanlıdan günümüze sarkan gerçek dünya
değerlerinden birisi de ünlü Piri Reis’dir.

Kanuni ve Şehzadeleri (Çocukları)
Muhteşem Yüzyıl TV dizisinde saray halini, sultanları ve
şehzadelerin bazılarını izlemiştik. Burada, gerçek olayların nasıl
cereyan ettiklerini, Kanuni yaşlanınca ve çocukları
büyüdüklerinde ne kadar farklı kişiliklere büründüklerini
ibretle göreceğiz.
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Daha önce söylediğim gibi Fatih Sultan Mehmed, babadan
en büyük erkek evlada geçen veraset kanununu kaldırmış,
evlatlar arasında mücadeleyi kazananın (sağ kalanın) tahtın
sahibi olacağı hakkındaki fermanını yayınlamıştı.
Sultan Süleyman’ın ilk eşi Haseki Sultan’dan en büyük
oğlu Şehzade Mustafa ve sonraki eşi yabancı kaynaklarda
Rokzalan olarak adlandırılan Hürrem Sultandan sırasıyla
Selim, Bayezid, Mehmed ve Cihangir isimli şehzadeleri
dünyaya gelmişti. Sultan Süleyman’ın yaşı ilerledikçe oğulları
büyüyor ve gittikçe taht kavgası huzursuzluğu artıyordu.
1553 yılında Kanuni 60 yaşına geldiğinde en büyük oğlu
Mustafa 39 yaşına basmış, aldığı eğitim ve yüksek terbiye ile
yeniçeriler ve saray eşrafı tarafından sevilen ve hükümdarlığa
aday gösterilen bir şehzade idi ama Hürrem sultan buna karşı
çıkıyordu. O sırada Vezir-i Azam olan İbrahim Paşa da şehzade
Mustafa’yı çok tutuyor ve destekliyordu.
Hürrem sultan yaptığı entrikalarla İbrahim Paşayı
padişaha öldürtmeyi başardı ve padişaha, oğulları Selim’i
Manisa ve Bayezid’i de Kütahya sancağına aldırırken, Manisa
sancakbeyi olan Mustafa’yı da İstanbul’a uzak olsun diye
Amasya Sancağına göndertti. Damat Rüstem Paşa’yı elde
ederek, Mustafa’nın tahtı ele geçirmek için İran Şahı ile yazıştığı
yalanlarıyla Kanuni’ye tesir etti. Sahte mektuplar düzenleyerek
Mustafa ile arasını açıyordu.
İran seferine çıkan Kanuni Konya Ereğlisi’ne geldiğinde
savaş için yanına çağırdığı Selim el öptü ve daha sonra katılan
Mustafa, babasının elini öperek hilat giymek üzere çadıra
girdiğinde üzerine çullanan kişilerden kurtulmasına rağmen
Zal Mahmud Ağa tarafından yakalanıp orada boğuldu.
Bu olayı duyan yeniçeriler üzüntülerinden ayaklanınca
Rüstem Paşa vezir-i azamlıktan alınıp yerine Kara Ahmet Paşa
tayin edildi. Bir ilginç olayda, Şehzade Mustafa’nın
öldürülmesine çok üzülen, Hürrem sultanın en küçük çocuğu
Şehzade Cihangirin üzüntüsünden hastalanarak vefat
etmesidir. Adına İstanbul’da Cihangir Camii yaptırılmıştır.
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Bundan 10 yıl kadar önce de, Hürrem sultanın 3ncü
çocuğu Şehzade Mehmed Manisa Sancakbeyi iken vefat etmiş
ve adına İstanbul’ da Şehzade başı denilen semtte Şehzade
camii, medrese ve imaret yaptırılmıştır.
Sonunda Kanuni’nin taht varisi olarak anaları Hürrem
Sultan olan iki evladı Selim ve Bayezid kalmıştı. Kültürlü, iyi
ahlaklı ve cesur olan Bayezid annesi tarafından da çok seviliyor
ve Kanuni’den sonra padişah olması isteniyordu. 1558 yılında
vefat eden Hürrem sultan her şeye rağmen çocuklarının iyi
geçinmesinden yanaydı ama ölümü her iki şehzadenin
aralarının açılmasını hızlandırdı. Padişah bunun üzerine tedbir
olarak Selim’i Manisa’dan Konya’ya ve Bayezid’i de
Kütahya’dan Amasya’ya tayin etti. Fakat Bayezid’i bu tayin
şüphelendirdi ve gitmedi. İki şehzade arasında çarpışma
olmaması için padişah, Selim’in yanına (ki sonradan
Osmanlının en önemli Vezir-i Azamlarından birisi olacak)
Sokullu Mehmed Paşayı ve Bayezid’in yanına da Vezir Pertev
Paşayı, nasihat vermeleri için görevlendirdi.
Şehzade Selim’in maiyetinde bulunan Lala Mustafa Paşa,
Seliminde iznini alarak Bayezid aleyhine padişaha sahte
mektuplar yazdı. Babasının da gönderdiği nasihat yollu
mektuplarını ele geçirip Bayezid’e vermeyerek, her ikisinin de
arasını düzen kurarak, açmayı başardı. Babası Kanuni
tarafından asi ilan edilen Bayezid’in üzerine, İstanbul’dan
Sokullu Mehmed Paşa komutasında kuvvet gönderildi. Bayezid
yenilerek Amasya’ya kaçtı. Amasya’dan babasının kendisini
affetmesi için, yazıp gönderdiği mektuplar yine düzenbaz Lala
Mustafa Paşanın eline geçti.
Mektuplarına cevap alamayan bahtsız şehzade, son çareyi
İran’a kaçmakta bulmuş ve Kanuni’nin iade talebine önceleri
olumsuz cevap veren Revan Valisi Şahkulu Sultan sonradan
kendisine gönderilen hediyeler karşılığı Şehzadeyi gelen heyete
teslim etmiş ve onlarda Bayezid’i boğarak öldürmüşlerdir.
Görüldüğü gibi maalesef Kanuni’nin yerine başarılı ve
dürüst birer şehzade olan Mustafa veya Bayezid’in yerine,

169

Benim Evrenim

etrafında Lala Mustafa Paşa gibi sahtekâr kişiler olan ve üstün
özellikleri olmayan şehzade Selim tahta çıkmıştır…

Kanuninin Son Seferi Sigetvar ve ölümü
Bu 1566 yılında bizzat Kanuni’nin başında bulunduğu
13ncü ve son seferdi ve yanında ünlü vezir-i azamı Sokullu
Mehmet Paşa bulunuyordu. Sigetvar, Macaristan’ın önemli bir
kale şehriydi ve yapılan savaş sonucunda düştü ve tüm
Macaristan Osmanlı toprağı haline geldi. Çok yaşlı ve hasta
olan padişah İstanbul’dan Sigetvar gibi çok uzak bir mesafeye
araba üzerinde ve çok zor şartlarda taşınmış ve savaş alanında
da vefat etmişti ama ilginç olan iki şey vardı.
Birincisi, askerin maneviyatı bozulmasın diye padişahın
öldüğü, yapılan suni senaryolarla tam 60 gün yeniçerilerden,
Sokullu Mehmed Paşa tarafından saklandı ve bu yöntem de
savaş esnasında başarılı oldu.
İkincisi ise Kanuni öldükten sonra iç organları
(kokmasın diye) savaş alanında bir yere gömüldü ve
vücudu ilaçlandı. Şu anda Macar’lar iç organların gömüldüğü
yere Kanuni Sultan Süleyman için bir anıt mezar yapmışlar ve
başta Türk’ler olmak üzere Sigetvar’ı ziyarete giden tüm
turistler bu mezarı da ziyaret ediyorlarmış. 450 yıllık ilginç bir
turizm kaynağı değil mi?
Savaştan sonra yeniçeriler yolda İstanbul’a geri dönerken,
padişahın ölüm haberi kendilerine Belgrad’a geldiklerinde
bildirilir, padişahı çok sevdiklerinden üzülürler ama az sonra
da yeni padişah 2nci Selim’in tahta çıkışı için dağıtılması
gereken paraların kendilerine verilmemesi nedeniyle Edirne’ye
geldiklerinde ayaklanırlar. Bu yeniçerilerin ilk ayaklanmaları
olarak Osmanlı tarihine geçer. Sonra Sokullu tarafından ikna
edilirler ve İstanbul’da yapılan törenle 2nci Selim tahta geçer ve
Kanuni Sultan Süleyman’da kendisi için ünlü Türk Mimarı
Sinan’ın yaptığı Süleymaniye Camiine defnolunur.
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Böylece Osmanlı’nın altın çağı dedikleri 46 yıl gibi çok
uzun bir süre tahtta kalan Kanuni Sultan Süleyman devri
kapanmış ve kendisine hiç benzemeyen oğlu Selim’in keyif
çatacağı, hazır yiyeceği bir dönem başlamış olur.

Kanuni zamanında ilim
Fatih zamanında daha çok dini ağırlıktaki özellikleri içeren
ilmi gelişmeler medrese yapısında başladı. Bunlar İstanbul’da
ilk fakülte ayarında olan Sahn-ı Seman ve Tetimme
Medreseleriydi ve öğretilen dersler ise tefsir, hadis, fıkıh,
kelam ve edebiyattı. Bunların öncesindeki Orta eğitimde
düşük düzeyde de olsa matematik, hesap ve kozmoğrafya
(gök bilimi) gibi dersler öğretiliyordu.
Kanuni zamanında ise eğitimde adeta reform niteliğinde
gelişmeler oldu, açılan Süleymaniye Medrese ve Külliyesinde
yukarıda belirtilen dersler haricinde ilk defa yüksek
matematik, geometri, fizik, tarih, coğrafya, tıbbiye ve yüksek
öğretmenlik dersleri verilen çeşitli fakülteler açıldı.
Ama bu güzel gelişmelerin çok azı Osmanlının diğer
büyük Bursa, Edirne, Manisa, Amasya gibi şehirlerdeki
medreselere yayıldı, hatta İstanbul içinde bile maalesef sadece
bu büyük merkezde kaldı. Bu da Osmanlı İmparatorluğunun en
parlak çağı olan Kanuni devrinde bile toplumun ilmi gelişmeye
ne kadar isteksiz ve duyarsız olduğunu gösteriyor.

Ali Cemali (Zembilli) Efendi
Osmanlı Ansiklopedisini incelediğimde dikkatimi çeken,
Fatih, Bayezid ve Yavuz devirlerinde yaşamış, bu ilginç ve
değerli şahsı size tanıtmak istedim. Gençliğinde kendisini çok
iyi yetiştirmiş, çevresinde üstün bilgisi, çalışkanlığı ama en çok
doğruluğu ile nam salmış bir müderris (öğretmen) ve
müftüymüş. Yavuz Sultan Selim zamanında ise şöhretinin
zirvesine çıkmış, çok aksi ve acımasız olan bu sultan bile
Zembilli Ali Efendiye karşı bazen kendisine çok kızıp
sinirlense bile hürmetini esirgemezmiş.
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Selim bir gün suçlu görüp hazine memurlarından 150
kişinin öldürülmesini emretmiş. Bunun önlenmesi için ricada
bulunulan Ali Efendi, usul ve kanuna uymaksızın derhal divanı
hümayuna gidip, padişahın huzuruna çıkmak istediğini
söylemiş ve Sultan Selim kabul etmiş.
Ali Efendi, 150 kişinin katlinin durdurulması dileği
olduğunu saraya bildirmiş. Ve padişaha, ‘biçarelerin katline
onay vermediğini, müftülerin görevlerinden birisinin de
hükümdarların işleyecek böyle büyük günahlara engel olmaya
çalışmaktır’ demiş. Bu sözleri duyan Sultan Selim kızarak, ‘sizin
bu sözünüz saltanatıma müdahale ve saldırıdır, padişahlarla bu
konularda konuşmak edebe ve terbiyeye aykırı bir harekettir’
diye Ali Efendiyi terslemiş.
Bunun üzerine Ali Efendi, ‘Doğrudur, padişahlar
görevlerini yaparlarken hür olmalı ve dışarıdan müdahale
yapılmamalıdır ama padişahlarda kararlarından önce etrafında
bulunan tecrübeli ve bilgili insanlardan bilgi almalıdır, yoksa
ülke zarar görür.’ ‘Benim amacım kesinlikle size müdahale
etmek değil, sadece ahrette günaha girmenizi önlemektir’
dedikten sonra Sultan Selim ‘ peki hoca suçluları affettim’
demiş.
Yavuz Sultan Selim, Zembilli Ali Efendi’nin son derece
bilgili, çalışkan ve dürüst bir devlet adamı olduğunu bildiği için
onu çağırtıp, Anadolu ve Rumeli Kazaskerliklerini
(komutanlıklarını) birleştirip, bu görevi kendisine vermek
istediğini söylemişse de, Ali Efendi görevinin öğretmenlik
olduğunu söyleyerek görevi kabul etmemiştir.
Günümüze baktığımızda bu asil ve sağlam duruşun ne
kadar gerisinde kaldığımızı üzülerek görüyorum. Kim bilir
belki bizden sonraki nesiller, bu tür güzelliklerle daha çok
kucaklaşırlar.

Büyük Deha Mimar Sinan
Adına, Mimar Sinan Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Fakültesi kurduğumuz, bu gurur kaynağımız, büyük
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usta, sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sahiplendiği ortak
değerdir. Bu güzel insanla gurur duyuyorum.
Osmanlı mimarisinde klasik devri açan, Mimar Hayreddin
Mektebini en yüksek derecesine çıkararak Yeni Bir Mektep
kuran, Osmanlı Yükseliş Devrinin büyük ustası Kayserili
Mimar Sinan’dır.
Mimarbaşı tayin edilen Sinan, başta İstanbul olmak üzere
Anadolu, Rumeli, Bosna, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya,
Irak ve Suriye gibi birçok ülkeye camiler, medreseler,
hastaneler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, köprüler ve
çeşmeler gibi mimari eserler yapmıştır. Bunların içinde iki
muhteşem eser olan, 2nci Selim için yapılmış Edirne Selimiye
ve Kanuni için yapılmış İstanbul Süleymaniye Camii ve
Külliyatının ayrı bir yeri vardır.
Koca Sinan bu eserlerinin yanında, kendi mektebinden çok
değerli mimarlar yetiştirerek 1588 yılında vefat etmiştir.
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ENERJİ
Dünyamızdaki yaşamın, canlılığın temel gerçeği,
vazgeçilmezimiz, olmazsa olmazımız, ısınmamızı, görmemizi,
fotosentez yoluyla üretimini sağladığı Oksijen ile nefes
almamızı sağlayan hayat kaynağımız güneşimiz ve 5 milyar yıl
kadar sonra büyüyerek koca bir ateş canavarı olup dünyamızı
yutarak sonumuz olacağı varsayılan yine güneşimiz. İşte ana
enerji kaynağımız bu…
Konuya dramatik ve birazda ürpertici olarak girdik ama
gerçekten Güneş Enerjisi galiba diğer konuşacağımız enerji
kaynaklarının atasıdır, en büyüğüdür, özüdür.
Biz yinede başa, enerjilerin dönüşüm havuzu olan Elektrik
Enerjisini koyup, arkasından Fosil Yakıt, Kinetik Su, Güneş,
Rüzgâr, Termal, Bio, Gel-Git, Hidrojen ve Nükleer Enerjisini
sıralayacağız.
Ama önce yüzyılımıza insan-enerji ikilemi açısından bir
göz atalım. Gerçekten müthiş, baş döndürücü bir yüzyılı
yaşıyoruz. Hemen hemen her işimizi, her üretimimizi, her
seyahatimizi yani aklınıza ne gelirse gelsin her şeyimizi enerji
kullanarak yapıyoruz ve yapmaya da kesinlikle devam
edeceğiz çünkü tek kelimeyle bu meretsiz asla olmaz. Şimdi
gelin bu konuları teker teker ele alalım.

Elektrik Enerjisi
İşte işin bütün sihri, Edison’un bulup insanlığa hediye
ettiği elle tutulmaz (diyeceğim o ki; aman siz siz olun asla
denemeyin), gözle görünmez Alameti Farikada.
Ülkeler artık gelişmişlik düzeyini, kişi başı kullanılan
elektrikle ölçüyorlar, sanayinin ana ham maddesi elektrik,
çağdaş yaşamın ölçüsü elektrik, say say bitmez. Nereye gerekli
değil ki. Yani gözümüzü dikeceğimiz, aklımızı çalıştıracağımız,
bilgimizi yoğunlaştıracağımız enerji başlıklı konunun ana
havuzu Elektrik Enerjisidir.
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Ülke, hükümet, devlet, özel sektör ve üniversiteler olarak
bu enerjinin Kilo Watt’ını nasıl yaparda çoğaltırız ı düşünecek
ve vatandaşlar olarak da, en azından cebimizi düşünerek, ne
gibi tasarruf tedbirleriyle daha az sarf ederiz in hesaplarını
yapacağız.
Burada elektriğin elde edilme ve nakledilme gibi
mühendislik konularına tabii ki girmeyecek ve daha çok Güneş,
Rüzgâr ve Nükleer Enerjilerinin üretim teknikleri ve politikaları
üzerinde duracağım.
Not: Bu 3 enerji çeşidine ait bilgilerin derlenip
toparlanmasında kaynak olarak Bilim ve Teknik dergisinden
yararlandım.

Hazırlop Enerji Kaynağı, Fosil Yakıtları
İnsanlığı birbirine düşüren, çağımızın en önemli savaş
nedenlerinden birisi tartışmasız Fosil Yakıtlarının en değerlisi
olan petroldür.
19ncu yüzyılın sonlarına doğru keşfedilen, bu güne kadar
bazı şanslı ülkelerin, kaymağını yediği ve yemeğe devam ettiği
bu müthiş enerji kaynağı artık eskisi kadar süt vermez oldu.
Bilinen rezervlerin kabaca ömürleri belirlendi ve huzursuzluk
çanlarının sesi her geçen gün daha da gür çıkmaya başladı.
Özellikle Orta Doğu coğrafyasında ve Kuzey Afrika’da
yoğunlaşan petrol rezervleri gün geçtikçe bütün dünyanın
dikkatini bu yörelere çekmektedir. Bu dikkat, şimdilik Irak,
Libya, Yemen, Suriye ve İran gibi ülkelerin üzerinde net olarak
görülmektedir.Bu ülkeler demokrasi ve nükleer silahlanma
gerekçeleriyle, başta dünyanın Jandarmalığına soyunan ABD
olmak üzere, AB ülkeleri, Rusya ve son olarak Çin tarafından
devamlı baskı ve kontrol altında tutulmaktadır.
Fosil Yakıtı, gücünün en çarpıcı, görkemli ve ışıltılı
örneklerini Suudi Arabistan, Katar ve BAE de net olarak
görebiliyoruz.
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Ülkemizin petrol rezervi kendi ihtiyacının çok altında
olup, büyük oranda dışarıya bağımlılığımız meydandadır ama
bu durum belki rezervler açısından ilk bakışta şanssızlık gibi
görülse de bana göre ülkemizin, sırtını petrol kaynağına
dayamadan bilgi üreterek ve çok çalışmak mecburiyetinde
kalarak bu açığı kapatabilmesi inanın daha hayırlıdır.
Örneğin Avrupa’nın yaklaşık tamamında, Japonya’da ve
Güney Kore’de petrol kaynakları yoktur ama bu ülkeler
açıklarını çok çalışmalarıyla ve gelişmiş üstün teknolojileriyle
kapatmayı bilmişlerdir. Hatta Çin’de de bulunmamasına
rağmen bu ülkede açığını şimdilik yüksek üretim
performansıyla kapatabilme gayretindedir.
Petrol dışında Doğalgaz rezervleri de özellikle ısınma ve
elektrik üretiminde kullanılmakta olup bu rezervler açısından
Rusya ve Asya ülkeleri oldukça şanslı görülmektedir. Ülkemiz
yine bu konuda da fakir bir coğrafi bölgede olduğu için Rusya,
İran, Azerbaycan ve Libya gibi ülkelerden Doğal Gaz satın
almaktadır. Doğal Gazla ısınma ve daha önce yoğunlukla
kullandığımız, Tüp Gazın yerine ocaklarımızda yakma yöntemi
son 20 yıldır başta büyük şehirlerimiz olmak üzere ülkemizin
çok büyük bir kesimi tarafından uygulanmaktadır. Bu da
maalesef Petrol gibi dışarıya bağımlı olduğumuz ciddi bir
açmazdır.
Bu arada enerji olarak kullanılmasa da Petrol türevlerinin
başta asfalt üretimi olmak üzere birçok sanayi dalında
kullanıldığını burada vurgulamak isterim.
Bir de fosil yakıtları gurubuna giren, ülkemizde birçok
yörede oldukça zengin Maden Kömürü ve Linyit Yatakları
vardır ki, bu enerji kaynağı da ne yazık ki üretim maliyetleri
açısından soru işaretleri taşımaktadır. Ülkemizde başta
Zonguldak havzası olmak üzere, devlete ait TKİ nin
bünyesinde bulunan bu madenler, teknolojileri yenilenmediği
ve diğer bazı politik sebeplerden dolayı maalesef zararına
çalıştırılmaktadır.
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Bu guruba girmeyen ama içim burkularak söylemek
zorunda kaldığım bir enerji kaynağı daha var. O da ne mi?
Birçoğumuzun
gözetmediği
odun.
Bunun
yakılarak
kullanımının ormanlarımıza ne kadar zarar verdiğini hepimiz
bildiği için, aman lütfen dikkat diyorum.
Yukarıda bahsettiğim tüm enerji kaynaklarının ortak bir
özelliği vardır, o da Dönüşümsüz Enerji Kaynakları
olmalarıdır. Yani özetle çevreye karbon salımı ve petrol
atıkları bırakarak son zamanlarda adından sıkça söz ettiğimiz,
petrol tankeri kazalarıyla çevre felaketine yol açmalarıdır.
Umarım gelecekte petrol azaldığında veya bittiğinde,
dünyamızda bu sevimli musibetten kurtulmuş olur.

Kinetik Su Enerjisi (Hidro-Elektrik)
Belki bazı okurlar benim burada kullandığım kinetik
lafına takılabilirler. Bana göre tarifi; yağmur sularıyla yüksekte
yani barajlarda toplanan suyun gizlediği enerjidir.
Bu konuyu Türkiye’de önümüze serecek olursak, ilk akla
gelen kişi Barajlar Kıralı Sn. Süleyman Demirel olur. Ülkemiz
onun bu güzel çabasını ve eserleri olan başta Atatürk ve Keban
Barajları ile adını saymadığım 10larca Hidroelektrik Santralini
asla unutmayacaktır.
Buradaki teknik konu birçoğumuz tarafından biliniyor ama
kısa bir bilgi olarak özetlemeye çalışayım. En basit tarifiyle,
akarsu ve nehirlerden gelen su yapay bir gölde biriktiriliyor,
binlerce ton beton atılarak çekilen büyük ve oldukça derine
inen bir set ile önü kapatılıyor, su yüksekten borularla aşağıda
pervaneleri döndürülsün diye bekleyen devasa tribünlere
akıtılıyor, tribün mili kendisine bağlı elektrik üretecek olan
dinamoyu çeviriyor. İşte size mucize enerji elektrik.

Termal, Bio, Gel-Git Ve Hidrojen Enerji Çeşitleri
Bu konularda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum.
Çoğumuz kaplıcalarda kullandığımız sıcak su kaynaklarını
yani Termal enerjiyi biliyoruz. Bu enerji türü kaplıcaların
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yanında bazı yerlerde o kasabanın ısıtılmasında veya seraların
ısıtılmasında kullanılıyor.
Bio enerji ise daha çok kırsal kesimde büyük baş hayvan
dışkısından elde edilen yanıcı bir gaz olup genellikle küçük
çapta bulunduğu bölgelerde değerlendirilmektedir.
Diğer tür Bio enerji ise son zamanlarda motorlu araçlarda
petrol yerine kullanılan ve pek başarılı olamayan özellikle
kanola denilen bir bitkiden elde edilen yanıcı gazdır.
Gel-Git eskilerin deyimiyle Med-Cezir; bu sistemde yani
ayın hareketleriyle suyun alçalıp yükselmesiyle elektrik üretimi
özellikle Hollanda’da uygulanmaktadır. Dünya için çok ilginç
değildir.
Hidrojen enerjisi ise dünyada daha araştırma safhasında
olup, üretimi şimdilik pahalı olan bir enerji kaynağıdır. Şayet
Bilim İnsanları bu konu üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırır
ve yenilikler keşfederse belki ileride önemli olabilir.
Belki bazılarımız takip ediyordur; her yıl TÜBİTAK,
özellikle İzmir’de, Güneş ve Hidrojen arabaları yarışması
düzenlemektedir. Burada amaç, sudan Hidrojen üretilerek
araçlarda kullanmaktır. Sistem deneme aşamasındadır.
Ben bu yazıyı bitirdikten yaklaşık 3 ay kadar sonra, yani
2012 Eylül ayı başında, başımdan Hidrojen üretimi ile ilgili
ilginç bir olay geçti. Sonucu beni çok şaşırttı, bakalım siz bu
olaya ne diyeceksiniz.
Philips marka bir tıraş makinem var. Pili bitmiş,
değiştireyim diye Ankara Bahçelievler 7nci Caddede bulunan
servisine götürdüm. Sahibi Sıtkı usta tamir etti. Hatta bir de
Philips Elektrikli süpürge de hafif sorunluydu, onu da onardı.
Onunla sohbet ederken, bana,
‘İlhan bey, ben bu servis işini yakında bırakacağım.
Hidrojen gazı üretimi konusunda çalışmalar yapıyorum’ dedi.
Ben de kendisine, ‘Usta bu söylediğin gerçekten çok ilginç.
Şu konuyu aç bakalım’ dediğimde, o da anlatmaya başladı.
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‘Ben Hidrojen gazı üretimi konusunda 4 yıldır çalışmalar
yapıyorum. Arabalarda kullanılan bir sistem ürettim ve bu
sistemin patentini aldım. Hatta, gel sana karşıda, sistemi
taktığım bir araba var, onun üzerinde hem göstereyim, hem de
izah edeyim. Benzinli veya dizel araçlarda % 30 a varan bir
tasarruf sağlıyor. Özel motor vasıtasıyla, plastik küçük bir
depoda bulunan su, işlemden geçirilerek Hidrojen gazı elde
ediliyor. Bu gaz arabanın motorunda benzin veya mazot ile
karıştırılıp yakılıyor’ dedi.
Birlikte aracın yanına gittik. Sahibi orada lokanta
işletiyormuş, onu da çağırdık. Aracın ön kaputunu açıp, sistemi
gördük. Sıtkı usta, motor çalışırken bana sistem hakkında kaba
bilgiler verdi. Ama en ilginci de, aracın sahibinin
söyledikleriydi.
Bey efendi bana, ‘abi, ben bu aracı bir yıl önce satacaktım.
Sıtkı usta bana, arabaya Hidrojen sistemi takayım, dedi. Bir yıl
önce taktık. İnanır mısın, hem aracımın performansı arttı, hem
de % 30 civarında tasarruf sağlıyorum’ dedi. Ben de her ikisine,
bu anlattıklarınızı kitabımda yazacağım diye söz verdim. Usta
bu güne kadar birçok araca bu sistemi başarı ile uyguladığını
söyledi.
Gözümle gördüm, kulaklarımla işittim. İnanılması zor ama
benden söylemesi…

Yenilenebilir Enerji Çeşitleri
Yukarıda sözünü ettiğim Kinetik Su, Termal ve Gel-Git
enerjilerinin dışında Güneş, Rüzgâr ve Nükleer Enerji
çeşitlerine verdiğim özel önemden dolayı, bunlar hakkında ayrı
bölümler halinde bilgi vermeden önce üzerine basarak
söylüyorum ki, bu enerji çeşitlerinin öneminin artması, gittikçe
canını daha fazla acıtacak olan dünyamızın, siyahi altını
petrolün bizlere yavaş yavaş el salladığındandır.
Stratejik olarak dünya artık yüzünü bu 3 enerji kaynağına
çevirmiştir ve Türkiye bu konuda vurdumduymazlık edemez,
aymazlık yapamaz, yapmıyor da sayılır. İş hayatına atılmakta
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olan çocuklarımıza vereceğimiz, torunlarımızın kulaklarına
üfleyeceğimiz en büyük hediyelerden biriside, geleceği çok
parlak olan, asla ihmal edilmemesi gereken bu 3, Güneş,
Rüzgâr ve Nükleer Enerji hakkında onları bilgilendirmek ve
yönlendirmektir diye düşünüyorum.

Güneş Enerjisi
Bu enerji kaynağı, dediğimiz gibi 5 milyar yıldır dünyamızı
ısıtıp duruyor ve sanki oradan biz insanlara ‘yahu daha ne
duruyorsunuz, size istediğinizin katbekat fazlasıyla enerji
gönderiyorum ama bakıyorum ki hala derin uykulardasınız’
diyor.
Bana göre de artık uyanmanın zamanı gelmiştir. Hele
güneş zengini ülkemizde uyanmayanı, eline sopa alıp döverler,
bu kadar ciddi konuşuyorum. Korkutmadım inşallah!
Neyse şimdi şakayı bırakıp, işin biraz da tekniğine
dönelim. Güneş enerjisi aslında 3 ayrı ana yöntemle
kullanılıyor.
İlkine oldukça aşinayız. Hani özellikle Orta ve Güney
Anadolu’da sıcak su ihtiyacımızı gidermek için evlerin
çatılarına koyduğumuz, Güneş Paneli adını verdiğimiz üzeri
camlı, içinden suyun ısınarak geçtiği ve sonra bir depoya
dolduğu, oldukça hesaplı ve basit bir düzenek. Güney
sahillerimizin hemen hemen tüm evlerinde ve otellerinde
kullanılıyor.
İkinci yöntem ise benim de favorilerimden birisi olan
Güneş Enerjisi Toplayıcıları adı altındaki profesyonel ve
birazda pahalı sistemlerdir. En basit şekilde şöyle
açıklayabilirim. İçbükey aynalar otomatik bir düzenekle güneşe
dik olarak yönlendiriliyor. Toplanan ısı enerjisi, ayna yuvarlak
içbükey ise merkezindeki bir noktaya veya parabolik uzun
tipte içbükey ayna ise ortasında bulunan uzun ince boruya
odaklanıp içindeki basınçlı su veya havayı 100 C derecenin
üzerinde ısıtıp buhar haline getirdikten sonra elde edilen
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yüksek miktardaki buharı türbin- jeneratör
gönderilip elektrik enerjisine dönüştürüyor.

gurubuna

Uzun parabolik yansıtıcılardan oluşan büyük güneş
enerjisi çiftlikleri ABD de daha çok Nevada çölü veya benzeri
yerlerde ve İspanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde
de başarıyla yüksek miktarlarda elektrik üretmektedirler.
Birde İspanya’da uygulanan Andasol 1 isimli,
yukarıdakinden biraz farklı bir yöntemle, aynalardan toplanan
güneş enerjisinin, inşa edilen büyük bir kulenin tepesine
yerleştirilen bir su deposuna odaklanarak çok yüksek ısı enerjisi
(400-1000 C derece arasında) elde edilmesiyle sağlanan, çok
sıcak ve kuvvetli buharın çalıştırdığı türbin-jeneratörden elde
edilen elektrik enerji sistemi mevcuttur. Burada bahsettiğim her
iki uzun parabolik ayna yöntemi de şu anda dünyada kabul
edilmiş en verimli sistemler olarak düşünülüyor.
Son olarak adı Fotovoltaik olan sistem ise ülkemizde
Güneş Pili olarak anılmaktadır. Bu sistemde, dikdörtgen dev
cam panellere gelen güneş enerjisi, camın arkasına
yerleştirilmiş olan Fotovoltaik hücrelere veya güneş gözelerine
gelir ve direk olarak Doğru Akım elektrik enerjisine çevrilir. Bu
enerji de şebekede kullanılabilmesi için tabii ki Alternatif
Akıma dönüştürülür.
TEK ve Meteoroloji Kurumu birlikte yaptıkları ortak
çalışma sonucunda, Türkiye’nin yıllık güneş ve rüzgâr
enerjisi verimlilik haritasını çıkartmışlar, bunun yanında şayet
hükümetimizde özel sektöre, ABD ve Avrupa’da olduğu gibi
teşvik ve kredi olanakları sağlarsa, güneş ve rüzgar enerjileri
sektörlerinde büyük gelişmeler sağlanabilir.

Rüzgâr Enerjisi
Bu enerji çeşidi de tıpkı güneş enerjisi gibi yıldızı parlayan
ve gelecek vadeden yenilenebilir enerji kaynaklarından
birisidir.
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Ülkemizde ilk önemli örneği, Mare AŞ. tarafından İzmir
Çeşme’de kurulmuş ve verimli olarak çalıştırılmaktadır (49x800
kw).
Rüzgâr enerjisini direk olarak elektrik enerjisine çeviren
aygıta Rüzgâr Türbini adı veriliyor, dönen kısmı 3 adet
kompozit döneç paladan oluşmaktadır. Palalar genellikle ince
uzun, yatay eksenli, rüzgâr doğrultusuna yönelen, içinde döneç
göbeği, dişliler ve jeneratör barındıran göbeğin arka tarafında
bir paket üniteden ibarettir. Bu komple ünite yüksek ve yukarı
doğru silindirik şekilde incelen bir kule üzerine monte
edilmiştir. İlk bakışta basit bir düzenek gibi görünse de,
aerodinamik, yapı, makine, elektrik, elektronik, kontrol ve
inşaat mühendislikleri içeren ciddi bir çalışmadır. Sistemin
kurulabileceği yerler Türkiye Ulusal Rüzgâr Haritasında
bilimsel olarak gösterilmektedir. Türbinlerden maksimum
elektrik elde edilmesi, rüzgâr hızına, palaların uzunluğuna ve
daha birçok detay inceliklere ve teknolojik gelişmelere bağlıdır.
Sonuç olarak gençlere tavsiyem, güneş ve rüzgar enerjisi
konularını, ileride yatırım fikri oluşturabilmeleri için en
azından araştırmalarıdır.

Nükleer Enerji
Şimdi birlikte çağımızın en büyük, en pahalı, ciddi ve
sorunlu enerjisi olan Nükleer Enerjiyi inceleyeceğiz. Hani bir
söz vardır, ‘aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık’ bu
konu da aynen öyle. Ama biz olgun insanlar olarak kesinlikle
ön yargılı davranamayız. Konuyu araştırır ondan sonra
kararımızı veririz. İşte bunun için bu satırların arasındayız.
Nedir bu nükleer enerji? Cevaplamadan önce şu iki
konuyu birbirinden ayıralım. Güneş enerjisi ‘füzyon’ sonucu
atomların birleşmesiyle ortaya çıkar. Hâlbuki günümüzde
nükleer santrallerde üretilen enerji, ‘fisyon’ sonucu, yani en
basit tarifiyle bir atomun çekirdeğinin bölünmesi ile ortaya
çıkar. İşin özü budur, ama bu iş pek de öyle basit değildir.
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Bu işlemin yapılabilmesi için, çekirdeği bölünebilen atom
olan Uranyum elementinin U-235 izotopu gereklidir.
Dünya’da onlarca farklı yöntem olsa da, elektrik üreten bütün
nükleer santrallerin çalışma ilkeleri neredeyse aynıdır. Nükleer
tepkimeyle ısıtılan su, su buharına dönüşür ve bu buhar ile
elektrik türbinleri döndürülerek elektrik elde edilir.
Çok ayrıntıya girmeden, bir nükleer santrali şöyle çalışır
diye açıklayabiliriz. U-235 izotopuna özel bir işlemle
(moderatör) hızı düşürülmüş nötron çarptırılır. Bu fisyon
sonucu uranyum Kr-92 ve Ba-141 isimli iki farklı element
olarak ikiye bölünür. Sonuçta aynı zamanda bölünen atomdan
3 adet Nötron açığa çıkar. Nötronlardan 1 tanesi başka bir
uranyum atomunun fisyona uğramasına sebep olursa, sürekli
bir zincirleme tepkime gerçekleşiyor demektir ki böylece
nükleer santralin çalışması için gerekli olan koşul sağlanmış
olur. Bu tepkime sırasında ısı enerjisi açığa çıkar bununla da
elektrik enerjisi elde edilir. Bu ısı enerjisinin çekirdekten
alınması yani çekirdeğin soğutulması gerekmektedir.
İşte bu temel sorunları gidermek için farklı yöntemler ve
farklı reaktör türleri geliştirilmiştir. Bunlara en güzel örnek ise
Basınçlı Su Reaktörüdür. Bu reaktörde yakıt için, 64 adet
çubuk (içinde %3 oranında U-235 izotopu bulunan) yan yana
konularak reaktör çekirdeği elde edilir ve bu çekirdeğin %25 i
12-18 ayda bir yenilenir. Çekirdek reaktörün ortasında bulunan,
soğutma sağlayan su havuzunun ortasına yerleştirilir, ancak bu
suyun reaktör içinde kaynamaması gerekir, ki bunun içinde
çekirdek yüksek basınç altında tutulur. Reaktörün ısınan suyu
başka bir suyu ısıtır bu elde edilen su, su buharı olarak
türbinlerin döndürülmesinde kullanılır ama her iki suda
birbirine temas etmez, böylece türbinlerin döndürülmesinde
kullanılıp reaktörden dışarı atılan su radyoaktif tehlike arz
etmez.
Reaktörün hızı, yakıt çubuklarının üzerine nötronları
yalıtıcı silindirlerin (kontrol çubukları) geçirilmesi ile sağlanır,
tamamen geçirilirse reaksiyon durur. Reaksiyon hızını
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ayarlamanın diğer bir yolu da çekirdek suyunun ısı ve basıncını
ayarlamaktır, işin özü de budur.
Nükleer bir tepkime, kimyasal (kömür, doğalgaz vb.) bir
tepkimeden yaklaşık bir milyon kat daha fazla enerji sağlar,
yani evimizde 100 Watt’lık bir ampulü bir sene boyunca
yakmak için 325 kg. kömüre ihtiyaç varken, sadece ½ gr.
Uranyum bu iş için yeterlidir. Kömürle çalışan santrale günde
iki kez kamyonlarla kömür taşınması gerekliyken nükleer
reaktöre sadece iki yılda bir dolum yapmak yeterlidir.
Yalnız nükleer santrallerin bu oldukça karmaşık üretim
işlemlerinin yanında, başta Nükleer Atıklar olmak üzere birçok
sorunu vardır. Yıllar boyunca fisyona uğrayan yakıt bir süre
sonra verimliliğini kaybeder ve yenisiyle değiştirilir, çıkan yakıt
çubukları bir süre daha ısı vermeğe devam eder ve soğutulması
gerekir. Bunlar santral içinde bulunan atık havuzunda yaklaşık
iki sene kadar bekletilip ısısı sıfıra yakın bir düzeye düşürülür.
Sonra radyasyonu çok düşük düzeylere indirilmiş de olsa bu
nükleer atıklar, çok yüksek ısılara ve çok şiddetli çarpmalara
dayanıklı özel olarak üretilip testlerden geçirilmiş Atık
Depolama Tanklarına konulup, ya santral bölgesinde ya da
belirlenmiş başka bir bölgede depolanırlar. Çok az bilinen bir
gerçekte, nükleer santrallerde bulunan radyasyon miktarının,
dışarıda normal şehir yaşamındakinden oldukça düşük
olmasıdır.
İnsanları korkutan başka bir soru ise; ‘acaba kötü niyetli
kişiler bu santrallerde bulunan uranyumdan nükleer bomba
yapabilirler mi?’ dir. Nükleer silahın üretilebilmesi için
uranyumun en az % 20 oranında zenginleştirilmesi gerekir ki
bunun nükleer santralde gerçekleştirilebilmesi imkânsızdır.
Ayrıca bu da yetmez, bir nükleer silahın verimli olabilmesi için
uranyumun % 80 ler civarında zenginleştirilmesi gereklidir.
Bunların dışında nükleer santrallerde onlarca emniyet
sistemi vardır. Günümüzde yakıt çubuklarına geçirilen kontrol
çubukları elektrikli mıknatıslarla hareket ettirilir, şayet
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santralde bir elektrik kesintisi olursa, kontrol çubukları
otomatik olarak yakıtın üzerine düşer ve reaksiyonu durdurur.
Birde yeni geliştirilen Pasif Güvenlik Sistemi vardır ki bu
sistem, yakıtın ısısı arttıkça reaksiyon hızını o oranda düşürür.
Reaktördeki diğer güvenlik sistemleri de, yakıt çubukları ve
havuzunun etrafını tamamen zırh gibi örten kalın demir ve
beton karışımı Ana Dış Çekirdek ve bunun da dışındaki
İkincil Çekirdektir.
Seneler önce patlayan Ukrayna Çernobil Nükleer
Santralında, yukarıda sayılan emniyet sistemlerinin büyük bir
bölümü yoktu ve ayrıca çubuklara hatalı olarak konulan bir
madde ısı artarken hatalı olarak tepkimeyi hızlandırıyordu.
Soğutma sisteminin bir testi sırasında jeneratörlerin 1 dakika
geç aktif olması nedeniyle ısı aşırı yükseldi, soğutma suyu da
geç ve yetersiz gelince bilinen kaza meydana geldi ve büyük bir
faciaya ve çevre felaketine dönüştü.
En son ve yeni teknolojide, santralin en üstüne Dış Ünite
denilen bir bölüm eklendi. Japonya’da bulunan Fukuşima
Nükleer Santralı, bilindiği gibi 2011 yılının Mart ayında
meydana gelen Tsunami nedeniyle, dalgaların planlanan 6,5
metrenin üzerine çıkması sonucu elektrik kesilmesi ve
jeneratörlerin de sular altında kalmasından dolayı, arzu edilen
deniz suyunu soğutma amacıyla zamanında pompalamaması
sonucunda kazaya uğradı. Kaza sonucu açığa çıkan Hidrojen
gazı planlanan yer olan dış ünitede birikerek emniyet gereği
doğal olarak beklendiği gibi patladı.
Birde bu tür arıza veya felaketlerde insan sağlığını tehdit
eden en önemli unsur Radyasyon Sızıntısıdır ve korkulan
madde açığa çıkan iyottur. Radyoaktif halde bulunan bu
element insan vücuduna girdiğinde hayli tehlikeli olabilir. İyot
insan vücudunda, direk boğazımızı saran Tiroit Bezleri içine
girer. Bunu önlemek yani tiroit bezlerini doldurmak için
insanlara daha önceden İyot Tuzu Hapları verilir. Bu haplar
sayesinde doyuma ulaşan tiroit bezleri dışarıdan radyoaktif
iyot alamaz ve bu şekilde vücut radyoaktiften korunmuş olur.
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Bu enerji çeşidi hem çok önemli ve hem de çok sorunlu
olduğu için bu kadar uzun ve detaylarıyla incelemek
durumunda kaldım.
Ülkemiz şu anda, bu konuda teknolojik olarak yüksek
düzeylere ulaştığı düşünülen kuzey komşusu Rusya’ya Mersin
Akkuyu’da kurulmak üzere 1 ad. Nükleer santral siparişi
vermiştir. Bu yıl itibariyle santralin parçalarının üretimi
Rusya’da başlamış ve eğitim için Türk mühendis ve
teknisyenleri Rusya’ya gönderilmiştir. İkinci santralin Sinop
şehrimize yapılması kesinleşmiş fakat daha yüklenici firma
veya ülke belli olmamıştır. Ne diyelim, her zaman sıkça
kullandığımız bir laf vardır ya ‘Haydi Hayırlısı’.
Yalnız son olarak burada şunu söylemek istiyorum.
Nükleer karşıtı Greenpeace (Yeşil Barış) ve benzeri dünya
çapında örgütlerin çığlıklarını hep birlikte duymaya çalışalım.
Ben şahsen Akkuyu’da bedava arsa verseler bile gidip
orada oturma riskine girmek istemem, zannederim sizlerde
girmezsiniz. Aklıma bir soru geliyor. Bu ilginç teklif, sanayi
bakanımıza veya başbakanımıza yapılsaydı, acaba onlar orada
kurulacak olan bu nükleer santral canavarının komşusu olmak
isterler miydi? Herhalde cevabı oldukça zor bir soru oldu, ne
dersiniz? …
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SİHİRLİ BİR DÜNYA ‘HÜCRE’YE YOLCULUK
Şimdi sizleri, özel inceleme ve sorgulama hobim olan ilginç
‘Mikro Kozmoza’, ilginç olduğu kadar da gizemli bir yolculuğa
çıkartacağım. Hazırsanız bağlayın o zaman kemerleri, haydi
uçuyoruz.
Not: Bu konunun hazırlanmasında TÜBİTAK’ın çeşitli
Bilim ve Teknik dergilerinden yararlanılmıştır.

Mikro Biyoloji ve Hücre
Bu konunun ana bilim dalı Mikro Biyolojidir ve bu dalın
tamamı koca bir okyanus gibidir. Biz sadece içinde ‘Genetik
Bilimi’ de kapsayan, küçük bir bölümünü yani hücreyi
inceleyeceğiz.
Gençliğimizde öğrendiğimiz kadarıyla hücreyi şöyle tarif
ederdik; ortasında çekirdeği, içinde sıvı sitoplâzması ve dışında
da koruyucu bir zarı olan en küçük canlı birimine hücre denir.
Evet, tarif kabaca aynı kalmış ama gel gör ki bilimsel ve
teknolojik
gelişmeler,
elektron
mikroskopları,
ışık
mikroskopları o kadar gelişmiş ki, tarifin içeriği tamamen
değişmiş. O çok basit görülen hücre meğersem apayrı, ucu
bucağı belli olmayan bir dünyaymış. Adeta bütünleşmiş bir
tesismiş, hatta ben biraz daha ileri gideceğim, modern bir
şehirmiş.
Yani, her şeyin eksiksiz yönetildiği bir yönetim merkezi
(Çekirdek) ve içinde çok özel bir birim olan (Çekirdekçik),
çekirdeğin etrafında özel izinle girilebilen kale duvarları gibi 2
adet Çekirdek Zarı, dışında geniş bir sahayı kaplayan üretim
alanları (Endoplazmik Retikulum), onbinlerce gıda (Protein)
üretim fabrikaları Ribozomlar, hücrenin sindirim sistemi ve
işlevi biten veya yaşamı sona eren birimlerin ayrıştırılarak
(yıkılarak) geri dönüşümünü sağlayan asit tankları
(Lizozomlar), büyük ve özel olan malzemeleri ayrıştırma
merkezleri (Peroksizomlar), çok özel bir posta ayıklama, tasnif
ve kargo gönderme merkezi (Golgi Kompleksi), sitoplazma
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sıvısı
içerisinde
yüzlerce
enerji
üretim
santralleri
(Mitokondriler), hücreyi çepeçevre saran özellikli çift katlı bir
dış kale duvarı daha (Hücre Zarı), hücre içinde bahsi geçen
organellerin ihtiyacı olan suyu taşıyan ve atık suyu hücre dışına
aktaran (Hücre Su Yolları), hücre içi direnç çatısını oluşturan
(İplikçikler) ve daha nice ilginç özellikler dünyası. Önce
hücreye yolculuk hazırlığı için gelin işin en başından yani
‘Doğumdan’ başlayalım.

Doğum Yani Döllenme
Dünya üzerinde bulunan tüm canlıların nesillerinin
devamı için bir olmazsa olmaz, en azından oyuna devam etmek
için farklı yöntemlerde de olsa bitkiler ve hayvanlar bu görevi
ne pahasına olursa olsun başarmak zorundadırlar.
Bitkiler, aralarında mesafe bile olsa tozlaşma yoluyla işin
kolayını bulmuşlar ama hayvanlar ve içinde yer alan biz
insanlarda, erkek ve dişi mutlaka, öyle veya böyle bir araya
gelmek zorundalar. Doğa veya biraz spritüel (Ruhani) tabirle
Yüce Yaratan, nesillerin devamı için erkeklere Testosteron ve
dişilere de Progesteron (cinsiyet hormonları) takviyesiyle bu
isteği kamçılayarak birlikteliğe etkinlik sağlamıştır.
Elverişli şartlar oluştuğunda 40-60 milyon arası erkek
sperm ordusu adeta bir atletizm yarışı gibi dişinin yumurtasını
döllemek amacıyla, bir görev savaşı vermeğe programlanmıştır.
Düşünebiliyor musunuz, bunlardan sadece bir tanesi veya
tesadüfen onun önünde bulunan, nadiren bir adet daha veya
çok nadiren birkaç tanesi birden dişinin yumurtasını döllüyor
veya döllüyorlar (bu da birden fazla yavru demektir).
Bu spermlerin her biri canlı ve bu inanılmaz olayda sonuç
olarak 40-60 milyon canlı ölüyor. Tıpkı bir ülke nüfusu kadar,
değil mi? Pekiyi soruyorum, bu koşu size göre nasıl
planlanıyor? Spermler zeki ve karar verebilen hücreler veya
diğer bir deyişle yaratıklar mı? Doğrusu bende cevap yok, belki
sizler de vardır.
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Şimdi buraya iyi dikkat edelim; erkeği temsil eden
spermde 23 adet kromozom vardır, bunun bir tanesi cinsiyet
kromozomudur. Döllenecek dişiyi temsil eden yumurtada da
23 adet kromozom vardır ve bununda bir tanesi cinsiyet
kromozomudur. Döllenme olduğunda her ikisine ait 22 + 22
kromozom ortalarına yakın bir yerden çaprazlamasına
birleşirler ve bu yeni oluşan Zigot hücresinin normal 22 çift
kromozomunu oluştururlar. Geriye kalan, 1 adet erkek cinsiyet
kromozomu (XY ile ifade edilir) ve 1 adet de dişi cinsiyet
kromozomu (XX ile ifade edilir) birleşerek hücrenin cinsiyetini
belirlerler.
Cinsiyetin belirlenmesi yani Zigot’un erkek mi yoksa dişi
mi olacağına nasıl karar verilir dersiniz? Anlatayım, şöyle;
ilginçtir cinsiyeti dişi belirleyemez, sadece erkek kromozomu
belirler. Örnekleyelim; dişi XX idi, erkek ise XY, dişi erkeğin X
veya Y sinden birisi ile birleşir, şayet X ile birleşirse XX yani
yumurta dişi olur, şayet Y ile birleşirse, yumurta XY yani erkek
olur.
Ben doğrusu, erkek spermindeki bulunan X ve Y
kromozomundan hangisinin dişiye gideceğine ve sonuçta
zigotun erkek mi, yoksa dişi mi olacağına, nasıl karar
verildiğine bir türlü akıl sır erdiremiyorum! Orasını
çözemedim.
İlk olan (erkek veya dişi) Zigot hücresinin, diğer bir adıyla
Kök Hücrenin 23 çift kromozomu ortalarına yakın bir yerden
Mitoz bölünme ile iki hücreye ayrılır. İki dörde, dört sekize
derken süratle bölünerek çoğalırlar ve 3ncü haftada Fetus’u
yani bebeğin ceninini oluşturarak büyümeğe devam ederler.
Biz şimdi vücudumuzun tüm genetik yapısını içinde
barındıran kromozomun yapısına diğer bir deyişle DNA
yapısına dönelim. Kromozomu, diğer adıyla DNA zincirini
gözümüzde şu şekilde canlandırabiliriz. Bir ip merdiveni
gözünüzün önüne getirin, yalnız merdiven yukarıya doğru
etrafında dönerek çıksın. Bu merdivenin üzerinde tam 3 milyar
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basamak bulunmaktadır. Veya başka bir ifadeyle, bir insan
DNA zincirinde yaklaşık 30.000 ad. GEN bulunur.
Açılınca toplam 2 metreyi bulan bu muazzam zincirin
kıvrılarak saklanması için Histon adını verdiğimiz proteinden
üretilmiş toplar kullanılır, bu toplar da bir araya gelerek
kromozomu oluşturur.
Ne dersiniz, şimdi sizinle hayali bir oyun oynayalım mı?
Yukarıda DNA zincirinin yani yukarıya doğru dönerek
yükselen halat merdivenin basamakları arasındaki mesafe farz
edelim yaklaşık 33 cm. olsun ve 3 adet basamak çıkınca 1 m.
yükselmiş olalım. Ne kadar yükseğe çıkarız ı hayal edebiliyor
musunuz? Yorulmayın ben söyleyeyim tam 1 milyon Km. Bu
da kabaca 2,5 dünya ay mesafesi eder ki, tırmanmaya
kuvvetimizde yetmez ömrümüzde. Bu söylediğim toplam 23
çift kromozom, hücreye değil, hücrenin ortasında bulunan
çekirdeğin içine sığdırılmış, akıl alır gibi değil.
Genler ise farklı işlevlere sahip proteinlerin yapımı için
gereken bilgiyi sağlar, yani protein kodlarını taşırlar. Bazı
genler birden çok protein sentezini (üretimini) sağlarlar.
Genler uzun DNA zincirleridir. DNA zincirleri, baz yapısında
ve nükleotid denilen dört farklı molekülden, adenin (A),
guanin (G), sitosin (C) ve timin (T) den oluşur. Daima A,T ile
G ise C ile eşleşir ve DNA zincirini oluştururlar. DNA zinciri
hücre bölünmesi esnasında adeta bir fermuar gibi açılarak
kendini kopyalar. Böylece yeni oluşan hücreye aynı genetik
bilgi geçer.
Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda
insanın gen yapısı yani Genomu çözülmüştür. Bunun en
önemli yararı ise, yapısal genetik bozuklukların tedavisine
kapının aralanmasıdır, yakın gelecekte, Alzheimer, Parkinson,
Kanser vs gibi birçok hastalıkların tedavilerine bu sayede çare
bulunacaktır. Şimdi hücremize geri dönelim.
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Hücre Çekirdeği
Burası hücrenin tam merkezinde çift zarla top gibi kapalı,
içine özel izinle girilip çıkılabilen, hücrenin yapı ve işlevleri ile
ilgili tüm bilgilerin saklandığı ve işlendiği adeta hücrenin beyni
olan bir yerdir.
Hücreyi çevreleyen zar gibi, çekirdek zarı da lipid (yağ) ve
proteinlerden oluşur. Çevresindeki iki zar yapışık olmayıp
aralarında ince bir boşluk vardır. Dış zarla iç zarın işlevleri
birbirinden farklıdır. Dış zar daha sonra bahsedeceğim
Endoplazmik Retikulum denilen bölgenin bir parçasıdır. İç
zarda ise çekirdeğin iç kısmına çıkıntı yapan adeta duvara
çakılmış çiviler gibi özel proteinler vardır. Bunlara genetik
materyal içeren kromatin ve çekirdek iskeletini oluşturan
proteinler bağlanır. Hücre ve çekirdek bütünlüğü için bu iskelet
yapı çok önemlidir.
Çekirdeği çevreleyen zarda 3000 ila 4000 ad. POR denilen
sekizgen kanallar vardır, bunlar özel bir mimariye sahiptir ve
kanalda çift yönlü bir trafik yaşanır. Örneğin mesajcı RNA’lar
(mRNA) çekirdekte sentezlenir ve bu mesaj protein sentezi için
por kanalından dışarı çıkarak orada bulunan organellere ulaşıp
çeşitli proteinler ve enzimler sentezler ve bunlarda oradan
süratle por kanalından geçip DNA ve RNA sentezleri için
çekirdeğe geçerler. Her bir por kanalından saniyede 500
civarında molekül bir trafik kazasına meydan vermeden
karşılıklı olarak jet gibi geçerler.
Hücre içerisinde küçük moleküllerin dışında binlerce çeşit
protein vardır. Düşünün bir kere, bunların hepsi birden
çekirdeğe girmeğe kalksa büyük bir kargaşa doğar, gerekli
olmayanların ayıklanması yani geçmelerine müsaade edilenler
için özel bir izine, özel bir kontrole ihtiyaç vardır. Çekirdeğe
veya tersi sitoplâzma’ya gidecek proteinlerin yapısında özel bir
sinyal birimi vardır ve bu sinyal birimi ilgili proteinin hangi
tarafa ait olduğunun bir belgesi adeta giriş çıkış biletidir. Bu
yolculuğa çıkacak proteinlerin özel reseptörleri (almaçları,
götürücüleri) vardır. Bu reseptörler hem ilgili proteinin sinyal
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birimini hem de çekirdek zarındaki geçeceği kanalı tanır.
Kısacası bu reseptörler, adeta elinde geçiş bileti olup ta yolu
bilmeyen yolculara yolu tarif eden görevli gibidir. Reseptör
yolcuyu alır çekirdeğe sokar yerine götürür orada bırakır ve
sitoplâzmaya geri dönerek başka bir proteini alır ve göreve
devam eder. Yani bu uygulama nasıl programlanır, hangi
zekânın bir ürünüdür, gerçekten çok düşündürücü…
Çekirdekte sadece DNA ve histonlar mı bulunuyor, elbette
hayır. Çekirdek bir depolama yeri değil, depolanan genetik
materyalin aktif olarak işlediği yerdir ve kendisini çevreleyen
iki ortamla yani sitoplâzma ve hücreyi çevreleyen diğer
hücrelerle sürekli iletişim halindedir. Ama dışarıdan gelen tüm
mesajlara çekirdek cevap vermez, bazıları çekirdek zarında
cevabını alır, içeri giremez ve geri döner. Buna rağmen
çekirdekte inanılmaz bir yoğunluk mevcuttur.

Çekirdekçik
Bu çok küçük ama çok önemli birim de çekirdeğin içinde
yer alır. Görevi ise, sitoplâzmada bulunan ve proteinlerin
üretimini yapan ileride inceleyeceğimiz ribozomların RNA
veya ribozomal RNA (rRNA) moleküllerini ve iki adet alt
birimini üretmektir. Bu işlemde hücre için veya diğer bir
deyişle vücudumuzun yaşamsal ihtiyacı olan proteinlerin
üretimi için hayati önem taşır.

Endoplazmik Retikulum
Hücreyi gözümüzde mesela 10 cm. çapında yuvarlak bir
küre olarak canlandırırsak, ortasına 1 cm. çapında bir çekirdek
ve ona yapışık kabaca 6-7 cm. çapında bir kürenin adına
Endoplazmik Retikulum diyoruz. Bunun da dışında kalan,
hücre zarına kadar olan bölgeye ise sitozol adını veriyoruz. Her
ikisinin ortak adı ise sitoplâzma oluyor.
Endoplazmik retukulum da iki ayrı bölgeye ayrılmış
durumdadır. Çekirdeğe yapışık olan granülsüz (düz) kısımda
hücrenin ve vücudumuzun ihtiyacı olan lipidler (yağlar)
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sentezleniyor. Örneğin böbrek üstü bezi hücreleri gibi çok lipid
sentezleyen hücrelerde, granülsüz bölge daha büyüktür. Bu
bölgede aynı zamanda hücre içi ihtiyacı olan Kalsiyum da
depolanır ve gereksinim olduğunda oradan tedarik edilir.
Granüllü dediğimiz proteinlerin sentezlendiği bölge ise
normalde daha küçük olabiliyor ama protein sentezinin yoğun
olduğu hücrelerde ise daha büyük olabiliyor. Hücrede
proteinler ya sitozolde serbest ribozomlarda (protein üretim
fabrikaları) veya endoplazmik retikuluma bağlanan
ribozomlarda üretiliyor. Serbest ribozomlarda daha çok hücre
ihtiyacı olan proteinler üretilirken, endoplazmik retikulumda
bulunan ribozomlarda ise hücre zarında kullanılan ve hücre
dışına gönderilen proteinler üretiliyor. Hepsinin görevi
ayrılmış ve son derece sistemli bir şekilde programlanmıştır.
Ancak söz konusu protein olunca iş sadece sentezle bitmez,
Çünkü yaşamın devamı proteinlerin doğru işlev görmesine
bağlıdır yani üretilirken üç boyutlu yapılarının muntazam ve
hatasız olması gereklidir. Proteinler zincir şeklinde birbirine
eklenip kıvrılarak istenilen üç boyutlu yapıya geçer ve bu iş için
genellikle Şaperon denilen yardımcı proteinlere gerek duyulur.
Bu kısım insan yaşamı için son derece önemli olduğundan biraz
detaylı anlattım. Dediğim gibi çeşitli tipte protein elde
edilebilmesi için, bunların zincir şeklinde ve üç boyutlu ve
düzgün olarak hatasız katlanması gerekmektedir ama oksidatif
stres, enfeksiyonlar, hidrojen iyon konsantrasyonu, ortamın
sıcaklığı gibi daha birçok etken bunun düzgün katlanmasına
engel olabiliyor, bunlarda Kanser, Şeker Hastalığı, Alzheimer
gibi çok ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Bu sebepten
şaperonların önemi çok büyüktür. Fakat her şeye rağmen
yinede yanlış katlanan, hatalı proteinler olduğunda ne oluyor?
Hücre kendi içerisinde sahip olduğu kalite kontrol sistemi
sayesinde, hatalı olan proteinleri ortamdan özel paketlere
koyup, uzaklaştırıp sitozole gönderir ve orada bulunan
lizozom denilen içi asit dolu kapalı odalarda parçalanarak
(yıkılarak) temel yapıtaşları olan Amino Asitlere ayrıştırılarak
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geri dönüşüm sağlanır. Bunlar asla çöpe atılarak israf edilmez,
yeniden kullanıma sunulur.
Peki, yanlış katlanan proteinlerin miktarında artış
olduğunda ne gibi önlemler alınır? Gerekli tüm önlemlerin
alındığını söyleyebiliriz, bunlardan bazıları;
 Yanlış katlanan proteinlerin üretiminin azaltılması veya
durdurulması,
 Proteinlerin doğru katlanmasına
şaperonların sentezinin artırılması,

yardımcı

olan

 Yanlış katlanan proteinleri görev yapacakları yerlere
gönderilmesinin durdurulması,
 Yanlış katlanan proteinlerin yıkılmak üzere hızla
ortamdan uzaklaştırılması,
 Yanlış katlanan proteinlerin eksikliğinin giderilmesi için
sentezinin artırılması,
 Sitozoldeki Lizozomlarda yıkımı gerçekleştirecek
proteinlerin sentezinin çoğaltılmasıdır.
Hepimiz burada değişen programları hayretle görüyoruz.
Peki, bu kararları anında ve detaylı verebilen bir hücre size
göre akıllı değil mi? Valla bana göre tek kelimeyle akıllı…

Protein Üretim Fabrikaları, Ribozomlar
Canlıyı cansızdan ayıran en önemli yapılardan biri
kuşkusuz işlevsel proteinlerdir. Organizmada proteinler kadar
farklı işlevleri olan başka hiçbir biyomolekül yoktur. Hücrelere
oksijen taşınmasından, vücut sıcaklığının düzenlenmesine,
kasların hareketinden, besinlerin sindirimine kadar proteinler
hemen hemen tüm biyolojik olaylara katılırlar. Proteinin
olmadığı bir yaşam şekli henüz bilinmiyor. Hücrenin en geniş
biyomolekül ailesi olan proteinler, nanometre (metrenin
milyarda biri) büyüklüğündeki ribozom adını verdiğimiz
yapılarda sentezleniyor (üretiliyor).
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Bu çok küçük fabrikalar hücre içinde ya serbest olarak
sitoplazmada ya da tutunmuş olarak endoplazmik
retukulumda bulunduğu gibi mitokondri veya kloroplast
(bitkilerde) gibi hücre içi organellerde de bulunuyor.
Şimdi bu sistemin hücre içerisinde nasıl işlediğine bir
örnekle göz atalım. Mesela hücre Türkiye olsun, çekirdeği de
farz edelim Ankara olsun. Ribozom denilen onbinlerce protein
üretim tesisi de yurdun her yerine dağılmış olsun. Ribozomu
gözümüzde şu şekilde canlandırabiliriz. Biri küçük biri büyük
iki adet yumurtayı suda haşlayalım, kabuklarını soyduktan
sonra küçüğünü alta, büyük yumurtayı ise onun üstüne
koyalım. Bunlara büyük ve küçük alt birim deniyor. Aslında
bunlarda proteinden yapılmıştır. Her iki yumurtanın arasında
fermuarın tek tarafı ki buna (mRNA) kodon diyoruz, şerit
halinde geçerken dışarıdan birer antikodon dediğimiz(tRNA)
şifrelere asılmış amino asitler (toplam 22 adet) geliyorlar ve
bunlar kodonun üzerine birbirini ağızlayacak şekilde
oturuyorlar ve buradan büyük yumurtanın üstünden birbirine
bağlı protein zinciri yukarı doğru uzayarak üretiliyor ve sonra
üç boyutlu olarak katlanıp protein yumağı oluşturuyorlar.
Burada kodon ve antikodonlar üçerli guruplar halinde
birbirilerinin girinti ve çıkıntıların A, U ile ve G, C ile karşılıklı
gelecek şekilde eşleşiyorlar. Daha fazla detaya girip iyice işi
karıştırmak istemiyorum.
Hani alt fermuar dediğimiz kodonların (mRNA) işi bitince
bunların her birini, bir motosikletli kurye (Şaperon) arkasına
oturtup Ankara’ya yani çekirdeğe götürüyor ama Ankara’nın
içersinde (23 çift kromozom) yani 23 ayrı semt var. İşte kurye
hangi semte gideceğini biliyor ve hedefe yani kromozomuna
vardığında arkasındaki mRNA yı orada indirip geriye tekrar
yeni müşterisini almaya ribozomuna gidiyor.
Kromozom gelen misafirine uygun şekilde açılarak
sarılıyor ve onu kopyalıyor. Bundan sonrada mRNA şifresi
kopyalanmış ve donatılmış olarak geriye kendi ribozomuna
doğru yola koyuluyor. Sanki bilgisayar oyunu gibi değil mi?
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Seri üretim için çekirdekte kopyalanan mRNA lar tren
vagonları gibi birbirlerine bağlanarak ribozoma girip görev
yaparlar. Hücreler gibi insan sağlığına zararlı olan
bakterilerinde yaşamı ribozomlara bağlıdır. Bakterilere karşı
kullandığımız antibiyotiklerin çoğu bakteri ribozomlarını
hedef alır ama insanlara zarar vermezler.

Vücudumuzdaki Proteinler
İşe hepimizin güncel olarak yaşayıp gördüğü bir olayla
başlayalım. Bir bardak süt ile bir parça eti mutfakta açıkta,
sabahtan akşama kadar unuttuğumuzu farz edelim. Sütün oda
sıcaklığında ekşidiğine, etin renginin değiştiğine ve pis
koktuğuna şahit olacaksınız. Bunun sebebi sütte ve ette
bulunan proteinlerin bozulması (yıkılması) dır. Bunları birde
vücudumuzda 37 derece sıcaklık ortamında düşünün, daha
çabuk yıkılırlar.
Yapılan bir araştırma sonucunda, insan vücudunda her
gün % 5 oranında protein yıkıldığı, yani 20 gün sonunda
vücutta bulunan tüm proteinlerin yıkılarak yenilendiği
saptanmış. Yani biz her 20 gün sonra aynaya baktığımızda hep
yeni bir yüz ile karşılaşıyoruz demektir.
Peki, hasarlı veya yaşlılık gibi çeşitli nedenlerle yıkılması
gereken proteinlere ne şekilde karar veriliyor ve uygulanıyor?
Buda gerçekten ayrı bir muamma. Proteinler önce yakalanıp
polis tarafından sorgulanıyor, suçlu görülürse mahkemeye sevk
ediliyor, hâkim proteinin suçlumu suçsuz mu olduğuna karar
veriyor, şayet suçlu görürse onu hapishaneye gönderiyor,
aynen böyle. Karar, bir çeşit ölüm işaretleyicisi olan ubikuitin
denilen küçük bir protein, bu etikete de İsveç Kimya Nobel
Komitesi ‘Ölüm Öpücüğü’ adını vermiş.
Protein ubikuitine bağladığında hemen ölmüyor ama ölüm
fermanı boynuna asılmış oluyor, proteinin kaderine ilişkin son
kararı mahkeme veriyor. Karar şayet temyize gider de orası
beraat kararı verirse, hücre ölüm etiketini proteinden alıp
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serbest bırakıyor, şayet ölüm kararı sabitleşirse protein yıkım
için asit tankı dediğimiz Lizozom a sevk ediliyor.
Tıpkı film gibi, bu ilginç oyuna nasıl ve kimler karar
veriyor, şimdilik bilim bunun cevabını bulabilmiş değil, belki
ileriki yıllarda bulunacak.
Alzheimer, Parkinson ve benzeri hastalıkların neredeyse
hepsinde, yıkılması gereken, işlevsel olmayan proteinler
beyinde birikiyor ve hasara yol açıyor. Ubikuitin sisteminde
meydana gelen aksaklıkların bir diğeri de Kanser hastalığına
yol açan kötücül, kontrolsüz çoğalan ve vücuda kan yoluyla
dağılan (metastaz) kanser hücrelerinin, zamanında kalite
kontrol sistemi tarafından işaretlenip yıkılamamasından
oluyor. Bu konu üzerinde de yoğun araştırmalar sürdürülüyor.
Bu güne kadar tek tük örneklerini gördük ama inşallah bizden
sonraki nesiller, Türk bilim insanlarının bu sahalardaki bilimsel
buluş ve başarılarına daha çok şahit olurlar.

Hücrenin Sindirim Organelleri, Lizozomlar
Sindirim organizmanın olduğu kadar hücrenin de en temel
işlevlerinden birisidir. Hücrenin sindirim ve geri dönüşüm
organeli olan lizozomlar sadece yıkılması gereken büyük
moleküllerin parçalandığı yer değil, aynı zamanda bakteriler
gibi davetsiz misafirlerin de etkisiz hale getirildiği son duraktır.
Burada çok önemli ve çarpıcı bir tespitimi sizlerle
paylaşmak istiyorum. Bir ülkeyi düşünün sınırlarından
başlayıp yurt içinde bulunan her biriminde çok geniş güvenlik
tedbirleri vardır. Ülke içinde asayiş, emniyet güçleri tarafından,
sınırlarda ise askerler tarafından sağlanır. Sınırdan içeriye
ancak pasaportla girersiniz ama ondan sonra ülke içerisinde
suça karışmamak kaydıyla istediğiniz yere gider istediğiniz
yerde serbest bir şekilde size tanınan süreyi değerlendire
bilirsiniz.
Ama hücre hiçte böyle değildir. Hücre içerisinde bir
yerden diğer bir yere seyahat etmenin bazı kuralları vardır.
Öyle elinizi kolunuzu sallayarak keyfinizce olaşamazsınız.
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Hücreye girişin ve içerisinde dolaşmanın da çok katı kuralları
vardır. İnanın bu kadar katı kurallar, Komünist ülkelerde bile
uygulanmaz.
Gelin şimdi bu esrarengiz hücre ülkesine, önce bir
vatandaş olarak ya da bir yabancı olarak girip dolaşmaya
çalışalım, bakalım nelerle karşılaşacağız. Önce hücrenin içinde
bulunan ve sorunlu olan yani yanlış sentezlenen, normal
işlevleri sırasında hasar gören veya görevleri zaman içerisinde
tamamlanan proteinlerin yıkılması (temel yapı taşlarına
ayrıştırılması) gerekir. Bu proteinler genellikle lizozomlar
yerine hücre içinde, özel protein yıkım birimleri olan ubikuitin
proteozom sistemi içersinde yıkılırlar. Kanda bulunan
hemoglobin gibi proteinler, hücrenin yaşam süresi içerisinde
hiç yıkılmazlar. Uzun ömürlü proteinler, zar proteinleri ve
hücre dışı proteinleri ise hücre içerisinde sayıları ortalama 300
kadar olan lizozomlarda (asit tankları) yıkılır.
Kuşkusuz bunların dışında karbonhidratlar, lipidler
(yağlar), nükleik asitler, hücrenin tüm organalleri, hücreler
arası ölü doku parçacıkları ve mikroorganizmalar da
lizozomlarda yıkılırlar. Bu saydığım yıkılacak parçalar Vezikül
adı verilen zarla çevrili küçük baloncuklar içerisinde lizozoma
sevk edilirler. Lizozomların içerisinde 50 den fazla farklı enzim
bulunur, içerisi asidik bir ortam olup yoğunluğu (Ph)
düşüktür. Bu sebeple lizozom zarına yapışıp kaynak olan
vezikül zarından sonra, vezikülün taşıdığı yük kolaylıkla
lizozomun içine nakledilir.
Lizozomların içi aside dayanıklı proteinlerden yapılmıştır.
Lizozomda görev alacak enzimler endoplazmik retikulumda
sentezlendikten sonra Golgi Kompleksine gönderilir, burada
proteinler gideceği yere göre paketlenir ve o şekilde sevk edilir.
Lizozom enzimleri de Mannoz6 Fosfat adlı bir almaç
önderliğinde vezikül baloncuğuna alınarak lizozoma taşınır ve
oradaki görevine başlarlar.
Bundan başka mesela dışarıdan hücre sınırına, yani dış
zarına gelip bakteri olarak veya lizozomlar da yıkılmak üzere
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hücreye gönderilmiş bir protein olalım ve kapıyı çalalım. Hücre
zarı sizi önce kesinlikle bir düşman olarak algılar ve önlemini
alarak içeri davet eder ama siz zardan içeri doğru süzülürken,
zar proteinden yapılmış bir bölümünü tamamen kaplayacak bir
şekilde üzerinize kılıf gibi geçirip, sizi kapalı küre gibi bir
odaya hapseder. Bu paket hücre içine doğru tomurcuklanır,
sonrada zardan koparak ayrılır ve bir yönlendirici protein
eşliğinde hücre içinde gideceği yöne doğru seyahat eder. İşte bu
olaya Endositoz ve çok özel adeta hapishane gibi olan bu odaya
da Endozom adı verilir. Bunlar hemen lizozomlarla kaynaşmaz,
önce bazı işlemlerden geçer. Bu yeni endozomlar öncelikle
golgi kompleksinden gelen ve lizozom enzimleri taşıyan
veziküllerle kaynaşır, yani iki küçük baloncuk bir araya gelip
tek bir baloncuk olur ve bu da gidip içi asit dolu lizozomum
zarına yapışıp, zarla kaynaşarak içinde bulundurduğu
mikroorganizmayı lizozom tankına boşaltır. Sindirim işlemi
endozomlarda başlar ve lizozomlarda devam eder.
Dediğimiz gibi lizozomlarda sadece yıkım gerçekleşmez,
yıkımdan sonra geri dönüşüm başlar ki, bu da hücrenin ve
dolayısıyla tüm vücut metabolizmasının gıda kaynağını
oluşturur. Bu ayrışan moleküller de aynı yöntemle lizozomdan
dışarı sevk edilir.
Görüldüğü gibi hücre içerisinde hareket çok sıkı kurallara
bağlı olarak gelişir. Ayrıca hücre içinde enerji ve ham madde
politikasında israfa asla yer yoktur.

Peroksizomlar
Bunlar da hücre içerisinde son derece küçük (0.5
nanometre çapında) dışı zarlı organellerdir ama işlevleri son
derece önemlidir. Yağ asitlerinin yıkımı, serbest oksijen
radikallerinin etkisiz hale getirilmesi, eter lipitlerin sentezi,
safra asitlerinin sentezi ve kolesterol sentezi gibi birçok işlev
peroksizomlarda gerçekleştirilir.
Yağların temel taşları olan yağ asitleri organizmanın en
önemli enerji kaynağıdır ve yıkımlarıyla vücudumuz için
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gerekli olan bol miktarda enerji açığa çıkar ve bu enerji (ileride
anlatacağım) ATP sentezi için kullanılır.
İşte kuyrukları uzun olan bu çok çeşitli yağ asitleri, ancak
peroksizom denilen organellerde yıkılarak, mitokondri denilen
enerji üretim santrallerine gönderilerek orada, hücrelerimiz ve
vücudumuz için gerekli olan enerjiye dönüştürülür.

Posta Tasnif Ve Kargo Merkezi, Golgi Kompleksi
Hücrenin ürün sevkiyatını gerçekleştiren ve düzenleyen bu
organel her hücrede sadece bir tanedir ve adını, kâşifi İtalyan
bilim insanı Camillo Golgi’den almıştır.
Golgi kompleksi zarla çevrilmiş çok sayıda odacıktan
oluşmuştur. Bu odacıklar Sisterna adı verilen, birbirine bitişik
ve dayanmış yassı diskler şeklinde olup birbirlerine Tübül
denilen borucuklarla bağlıdırlar. Vezikül baloncuklarıyla
taşınan kargolar (proteinler, lipidler) Golgi kompleksinin CİS
yüzü adı verilen üst tarafından içeri alınır, bu sırada Vezikül
CİS ile kaynaşır ve yükünü boşaltır. Sonra kargo cinsine ve
ebadına göre çeşitli işlem ve değerlendirmelerden geçirilmek
amacıyla orta bölüme sevk edilir, bundan sonra da kargolar
cinslerine ve ebatlarına göre sınıflandırılıp, etiketlenerek ve
üzerleri Vezikül denilen baloncukla kaplanarak çıkış bölümü
olan Trans Yüze sevk edilirler. Oradan da Snare ve Rab adı
verilen proteinlerin yardımıyla ve önderliğiyle gideceği yere
götürülüp teslim edilirler.
Golgi kompleksinde karbonhidrat ve değişik şeker
türevleri ile ilgili birçok detay işlemlerde yapılır ama kafanızı
bu detaylarla şişirmek istemiyorum. Yukarıda anlattıklarıma
inanın ben de hayret ediyorum. Proteinler bana sanki akıllı
yaratıklarmış gibi geliyor.

Hücrenin Enerji Santralleri, Mitokondriler
Gezegenimizde yaşam var olduğundan bu yana,
kullanılabilir enerji kaynaklarına sahip olmak tüm canlıların
öncelikli sorunu olmuştur. En küçük hücreden en büyük
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devletlere kadar tüm organize yapılar kullanılabilir enerjiye
sahip olmak için çalışıyor. Enerjisiz yaşam biçimi şimdilik
imkansız görülüyor. İşte vücudumuzda ihtiyacımız olan
enerjinin % 95 ini üreten bu çok karışık ve önemli organale
Mitokondri diyoruz.
Hücrenin neredeyse % 20 sini teşkil eden ve sayıları 1000
e yaklaşan Mitokondrilerin birbirinden faklı iki adet zarı vardır
ve hücreden faklı olarak, çok ilginçtir; sadece dişi genleri
taşıyan bir DNA ya sahip bir adet çekirdeği de mevcuttur.
Bunun anlamı, bir insan vücudunda bulunan hücrelerin
içerisindeki Mitokondrilerde sadece anneden gelen genler
vardır, baba genleri yoktur. Bu nedenle ben onlara ‘Hücre
içindeki, dişi hücre’ benzetmesi yapıyorum.
Vücudumuz enerjiyi, içinde depolanmış halde aldığımız
gıdalardan yani ağırlıklı olarak, şekerler ve yağlardan elde
ediyor. Alınan besin ne olursa olsun tüm hücreler işlevleri için
ATP (adenozin trifosfat) adı verilen bir bileşiğe, diğer bir
değişle enerji paketine ihtiyaç duyuyor. İşte bu enerjiyi
vücudumuzda bulunan öncelikle beyin, kas gibi hücreler ve
takiben diğer tüm hücreler kullanıyor. Yalnız ATP vücutta
devamlı olarak kullanılmak mecburiyetinde onu vücutta
depolamak mümkün değildir.
Şimdi gelelim yapısı ve işleyişi oldukça karmaşık ve
anlaşılması zor olan mitokondrinin çalışma şekline. Yalnız ben
bu konuyu tam olarak ne anladım nede anlatabilirim, ancak
burada kısaca özetlemeye çalışarak anlaşılır olmasına gayret
edeceğim.
Şimdi iki adet cam küre düşünelim ama iç içe sanki termos
gibi geçmiş olsun, ama içerideki küre girintili çıkıntılı bir
yapıda olsun. Dış küre mitokondrinin dış zarıdır ve tıpkı
hücrenin dış zarı gibi yağlı ve esnektir. İç küre (iç zar) ile dış
küre (dış zar) arasındaki bölgeye ‘Zarlar Arası Bölge’, kıvrımlı
olan iç zarın altında, (yumurtanın sarısı gibi) yani
mitokondrinin ortasında yer alan geniş bölgeye de ‘Matriks’
adı veriliyor.
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Bu anlatacağım sistem tıpkı bir hidroelektrik santralına
benziyor. Zarlar arası bölgeyi, barajın göl havzası olarak,
kıvrımlı iç zarda bulunan ‘Kompleks V’ adı verilen kanalı da,
türbin ve onun bağlı bulunduğu elektrik üreten jeneratör
olarak
gözümüzde
canlandıralım.
Bu
kanallardan
vücudumuzda trilyonlarcası mevcut ve hepsi de durmaksızın
çalışıp ATP yani enerji üretiyorlar.
Artı elektrik yüklü protonlar, yoğunluğu düşük matriks
havuzundan, iç zardaki proton kanallarından yüksek
yoğunluklu zarlar arası bölgeye pompalanıyor. Protonlar
oradan kompleks V türbin ve jeneratörü bulunan iç zardan
matriks bölgesine akarken tüm vücudumuzun ihtiyacı olan
ATP enerji paketini üretiyorlar.
Ayrıca bu iç zar üzerinde ‘Isı’ kanalları da var ve buradan
da farklı bir metotla vücudumuzun ihtiyacı kadar ısı üretiliyor.
Hücrelerimizde bulunan mitokondriler ortalama yaklaşık
10 gün gibi kısa bir ömre sahipler ve ölenler zar içine sarılıp
yıkılmak üzere lizozomlara sevk ediliyor, mitokondrilerin
hücre gibi bölünerek çoğalmasıyla yerlerine yenileri üretiliyor.
Mitokondriler yukarıdaki çok önemli görevlerinin yanında
ayrıca yağ asitleri ve glikozun üretilmesi ve vücut için zararlı
bileşik olan amonyağın başka ürüne dönüştürülerek atılması
gibi çok daha birçok olayı da gerçekleştiriyorlar. Müthiş değil
mi?

Hücre Zarı
350 yıldır yapılan sayısız araştırma, yaşamın yapısal ve
işlevsel birimi olan hücrenin son derece karmaşık yapılara ve
işlevlere ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor. Ancak
mikroskop altında görebileceğimiz bu minik dünyada aynı
anda binlerce biyokimyasal tepkime, zincirleme olarak hiç
durmadan devam ediyor. Bunlar yaşamın tepkimeleri. Bu
tepkimeler için dışarıdan madde alınması ve atık ürünlerin
uzaklaştırılması gerekiyor. Böyle etkin işleyen bir yapının
etrafının açık, dış etkilere karşı korumasız olması elbette
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beklenemez. Derisi olmayan bir hayvan, duvarları olmayan bir
ev, kaportası olmayan bir otomobil olmadığı gibi etrafı zarla
çevrili olmayan bir hücre yoktur. Ancak hücre gibi karmaşık bir
yapıyı çevreleyen zarın sadece bir bariyer olması da
düşünülemez.
Hücreye kimliğini kazandıran zar, hücreyi koruma ve
bütünlük sağlama işlevinin ötesinde yüksek bir organizasyona
ve çok çeşitli başka işlevlere de sahiptir.
Ortalama bir hücre zarının kalınlığı sadece 7,5-10
nanometre (1 nanometre=1 milimetrenin milyonda biri)
civarındadır. Bu nedenle ışık mikroskobu ile görülemez, onun
yerine elektron mikroskobu kullanılması gereklidir.
Zar sadece hücreyi korumakla kalmaz aynı zamanda
dışarıdan içeri ve içeriden dışarı çıkacak malların giriş çıkışını
da sağlar. Zarın ana madde olarak büyük bir bölümü
lipitlerden(yağ) ve kısmen de proteinlerden oluşur.
Zarı gözümüzde şu şekilde canlandırabiliriz. Bildiğimiz
simidi (susamlı), bir kâğıdın üzerine koyun ve kalemle içten,
dıştan halkalar halinde kâğıda çizin. Hani ‘lolipop’ dediğimiz
yuvarlak ince bir çubuk ucunda küre şeklinde şekerlemeler olur
ya. Onlardan 2 adet alın ve çubukların uçları birbirine değecek
ve toplarda birbirinden en uzağa gelecek şekilde, çizdiğimiz
simit halkasına dik olarak yerleştirin ve bunlar gibi binlercesini
halkaya yan yana dizin. İşte hücre zarının temel görüntüsü
böyledir.
Bu lolipoplara ‘Fosfolipit’ adı veriliyor. Hücrenin içi ve
dışı sulu ortamdır ve fosfolipitlerin küre şeklinde olan kısımları
su ile temas etmeyi severler, çubuk kısımları ise sudan nefret
ederler, o yüzden zarın iç kısmında yer alırlar. Zarın içerisinde
dediğimiz gibi çok çeşitli proteinler, karbonhidratlar ve
kolesterol bulunur.
Zarda çok miktarda, son derece ince kanallar mevcuttur.
Bu kanallardan, enerji harcanmadan, yüksek yoğunluklu dış
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ortamdan, düşük yoğunluklu hücre içine
yöntemiyle denetimli madde geçişi sağlanır.

‘pasif

geçiş’

Bunun tersi olan hücre içinden dışına, yani yüksek
yoğunluklu ortama bir gönderim yapılacaksa, bu işlem için
sodyum ve potasyum adını verdiğimiz pompalar kullanılır ve
doğal olarak bu işlemin gerçekleşebilmesi için de enerji
harcanır.
Hücre içi ve hücre dışı yoğunluk farkını korumak için bu
pompalar vasıtasıyla hücre dışına, 3 ad. Sodyum iyonu
atılırken, dışarıdan da içeriye 2 ad. Potasyum iyonu alınır.
Benzer şekilde işlev gören, kalsiyum ve protonlar için de,
onlar için çok sayıda başka pompalar da vardır.
Büyük yapıların hücre içine alınması gerektiğinde, daha
önce bahsettiğimiz ‘Endositoz’ , hücre dışına gönderilecekse
‘Ekzosidos’ yöntemleri kullanılır.
Hatırlayalım; bu yöntemlerde kargo bir zar balon içine
alınır, bu paket özel bir almaç proteini önderliğinde gidip zar
ile kaynaşır ve içeri girerken veya dışarı çıkarken, tekrar zardan
kopan, bir balon zarın içerisinde yoluna devam ederdi. Bu
işlemde çok sayıda farklı protein görev yapmaktadır.
Hücre zarı hem dayanıklı hem de çok esnektir ve hücrenin
istediği şekle, kopmadan ve bozulmadan akışkan bir yapıda
uyum sağlar. İşte zara bu esnekliği ve akışkanlığı, içinde yer
alan kolesterol temin eder. Kolesterol dengesi hücre zarı için
hayati öneme sahiptir.

Hücrenin Su Kanalları, Akuaporinler
Tüm dünya canlı yaşamının vazgeçilmezi olan su, doğal
olarak hücrenin de temel ihtiyaçları arasındadır.
Dünyanın % 70 i sularla kaplı olduğu gibi, insan
vücudunun ve onun en küçük birimi olan hücrenin de % 70 i
sudan oluşmaktadır. İnsanoğlu tarihi boyunca suya arzu ettiği
yerde sahip olabilmek için kilometrelerce su kanalları inşa
etmiştir.

204

Benim Evrenim

Ama canlının en küçük birimi olan hücrenin zarında
bulunan akuaporinler (su kanalları), insan eliyle yapılan tüm
kanallardan, hem daha mükemmel, hem de daha hızlı su
taşımaktadır. Bu kanallardan hücrenin ihtiyacı olan su yeteri
miktarda hem içeri girebilmeli hem de dışarı çıkabilmelidir.
Daha önce bahsettiğimiz gibi, hücre zarının yapısı lipit ve
proteinlerden oluşmaktadır. Hücre dışında derişim (yoğunluk)
fazla olduğu için, su az miktarda da olsa kendiliğinden hücre
zarından geçerek, yoğunluğu az olan hücrenin içine girer. Buna
‘pasif difüzyon’ denir ama bu miktar birçok hücreye yeterli
gelmesine rağmen, suyun çok miktarda kullanıldığı böbrek
hücreleri türünde bazı hücrelere ise yeterli gelmez. Bu
durumda suyu çok hızlı taşıyabilen özel kanallar olan
akuaporinler devreye girer. Kanalların her iki ağzı da açık
olmasına rağmen çok ince olan bu kanallardan suyun geçişi
devamlı olarak denetlenir ve su miktarı ayarlanabilir.
Bu kanallar da ikiye ayrılıyor; sadece suyun geçişine izin
verenler ve su ile birlikte gliserol, nitrat, üre ve arsenik gibi bazı
küçük moleküleride su ile birlikte geçirebilenler.
Sadece suyun geçişine izin veren akuaporinler diğer
moleküllerin hatta sudan bile küçük olan protonların bile
geçişine izin vermezler. Şayet protonlar da geçseydi o zaman
hücre içi ile dışı arasında derişim farkı otomatik olarak ortadan
kalkardı ki bu da sistemin alt üst olması demekti. Bu kanalların
içi o kadar güzel inşa edilmiştir ki, kanalın en dar yerinden
sadece tek bir su molekülü geçebilir yani iki molekül yan yana
birlikte geçemez. Örneğin bir böbreğin toplayıcı kanallarında
bulunan özel tasarımlı tek bir akuaporin kanalından saniyede 3
milyar su molekülü tek sıra halinde geçebilir, bu rakam hayret
vericidir değil mi?
Böbreklerde süzülüp toplayıcı kanallardan geçtikten sonra
suyun % 99 dan fazlası emilip tekrar kana karışır. Böyle
olmasaydı, yetişkin bir insan günde yaklaşık 24 litre idrar
çıkarırdı, bu da ne demek olurdu bir düşünelim.
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Sonuç olarak vücudumuzdaki her hücre aynı zamanda bir
bireydir. Bu hücrelere düzenli olarak besin maddelerinin
ulaştırılması ve atıkların da uzaklaştırılması gereklidir. Bu da
ancak trilyonlarca hücreye ulaşabilen su ile mümkün olur. Atık
maddelerin vücuttan atılması için kanın sıvı kısmı her gün
böbreklerden yaklaşık 60 kez süzülür. Böbreklerde atıklardan
temizlenen sıvının aynı hızda geri emilimi ancak suyu etkili
biçimde taşıyabilen akuaporinlerle yani bu olağanüstü su
kanallarıyla mümkün olur.

Hücre İskeleti
Ünlü bilim insanı Robert Hook bundan yaklaşık 350 yıl
önce, o zamanın sınırlı mikroskop olanaklarıyla hücreyi
keşfetmişti. O günden günümüze kadar olanaklar ve teknoloji
akıl almaz boyutlarda gelişmeler gösterdi. İşte biz bu
gelişmelerin ışığı altında hücre içindeki organelleri ve
hareketleri yukarıda hep birlikte inceledik.
Ama birçoğumuz gibi inanın ben de, son yıllarda elektron
mikroskobuyla keşfedilmiş olan hücre iskeleti kavramını yeni
öğrendim.
Hücre, sandığımızdan çok daha büyük çapta bir
organizasyona sahiptir. Sadece insanların ve hayvanların değil,
onları oluşturan hücrelerin de iskeleti vardır. Sanıldığı gibi
hücreler, sadece etrafları zarla çevrili, içinde organellerin
yüzdüğü bir sıvıyla dolu yapılar değildir. Aksine çok az mimari
yapıda bulunan hareketli bir iç organizasyonu ve bunun
gerçekleşmesini sağlayan iskelet benzeri bir yapıları da
mevcuttur.
Besin bulmak, sosyal yaşamımızı sürdürmek ve daha pek
çok şey yapmak için, hareket etmek zorundayız. Düşünün bir
kere, en hızlı kara hayvanlarından çita, saatte 70 km. hızda
koşar ve bazen avını yakalayabilmek için kısa süreli de olsa
hızını saatte 120 km’ye kadar çıkartabilir. Kartallar dalışa
geçtiklerinde hızları saatte 320 km’ye ulaşabilir. İşte insan ve
hayvanların tüm bu hareketleri, iskelet sisteminin sağladığı
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destek işleviyle birlikte kas sisteminin de çalışması sonucu
mümkün oluyor.
Hücre de sahip olduğu iskeleti sayesinde dış etkenlere ve
hücre içi etkenlere karşı esnek ama dirençli olur. İçinde bulunan
binlerce organeli, Aktin İplikçikleri sayesinde yerlerinde tutar.
Hücre iskeleti, rastgele olmayan, düzenli bir ağ şeklinde
iplikçik denilen proteinlerden oluşmuştur. İçleri boru gibi
dirençli ve aynı zamanda esnek olan bu iplikçikler, dayanma
gücü sağladığı hücrenin dış zarı ile organeller ve çekirdek
arasında bağlantıyı sağlar. Hücrenin şeklini belirler ve kas
hücrelerinde olduğu gibi hareketlerin oluşumuna destek verir.
En ilginç olanı da hücre gerektiğinde, bu iplikçiklerin
sayısını boylarını durum ve şartlara göre yeniden düzenler.
Gereksiz olanları ortadan kaldırır, ihtiyaç duyarsa uzun olan
iplikçiklerin boylarını kısaltıp alt birimlere ayırarak başka
yerlerde kullanır.
Bilimsel teknik detay oldukça geniştir. Fazla detaya
girmeden özetleyecek olursak; çekirdeği olan tüm hücrelerde
iskelet farklı üç temel yapıdan oluşur. Aktin İplikçikleri,
mikrotübüller ve ara iplikçikleri.
Hücrenin ana iskeletini oluşturan Aktin iplikçiklerine aynı
zamanda mikro iplikçiklerde denir, memeli hayvanların
hücrelerinde bulunan toplam proteinlerin % 15 ini bunlar
oluşturur.
Mikrotübüller küçük nano borucuklar şeklindedir, bunlar
hücrenin gelişmesinde ve kendine has şeklini almasında, hücre
içi trafiğin düzenlenmesinde ve organellerin gerektiğinde yer
değiştirmesinde önemli rol üstlenirler.
Ara iplikçikler ise görece daha kararlı ve hücreye
dayanıklılık sağlayan yapıdadır ve genellikle çekirdek zarının
iç yüzeyinde kafes gibi bir örgü oluşturarak DNA’yıda koruma
altına alırlar.
Şimdi
size,
hücre
içinde
taşımacılığın
nasıl
gerçekleştirildiğine dair çok ilginç bulduğum, aktin iplikçiği,
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mikrotübül ve motor proteinin aralarında oluşturduğu akıl
dolu ortak çalışma ve organizasyondan bahsetmek istiyorum.
Hücre içindeki o ufak dünyada taşımacılık işi nasıl
gerçekleştiriliyor, hiç merak ettiniz mi? Bu sorunun yanıtı
motor proteinlerde saklıdır. Hücrenin içi sıvıdır, ama taşınacak
paketlerin bu sıvı denizinde serseri mayın gibi rastgele hareket
etmesi elbette düşünülemez.
Bir ülkede olduğu gibi hücre içinde de taşıma işlemi için
önce yolların inşa edilmesi gereklidir. Yapılan yol, hedefi
belirlediği gibi kargonun da kolaylıkla taşınmasını sağlar. Varış
noktası ve taşınacak kargoya göre aktin veya tübülin alt
birimleri yeniden organize olup bir yol inşa ederler.
İkinci aşama ise kargoyu yola yerleştirip hareket
ettirmektir. İşte bu sırada motor proteinler devreye girer.
Birbirlerinden farklı, çok sayıda motor protein vardır. Bunlar
bağlandıkları aktin ve mikrotübül iplikçiklerine, taşıdıkları
kargo tipine ve gidecekleri yerlere göre farklılık gösterirler.
Bu
durum
taşımacılıkta farklı tiplerde araçlar
kullanmamıza benzer. Yakıtsız çalışan bir motor olmadığına
göre, motor proteinlerinin de enerji harcamadan çalışmasını
bekleyemeyiz. Motor proteinleri kargoyu taşıyarak istenilen
yere götürebilmek için yakıt olarak, daha önce sözünü ettiğimiz
kimyasal enerji olan ATP yi (adenozin trifosfat) kullanır.
Sonuç olarak hücre iskeletinde meydana gelen sorunlar,
bazı kısırlık olayları ile birlikte birçok hastalıklara da sebebiyet
vermektedir. Bunların tedavisi için başta genetik bilimi olmak
üzere birçok konuda bilimsel araştırmalar olanca hızıyla devam
etmektedir.

Hücre İçi Ve Hücreler Arası Haberleşme
Canlı olmanın en temel koşullarından biri de iletişim
kurmaktır. İnsan vücudunda 100 trilyon civarında hücre
bulunmaktadır ve bunlar aralarında daima haberleşir ve iş
birliğini sürdürürler. Hücrenin büyümesi, çoğalması,
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komşularıyla ilişkisi, hareket etmesi, savaşması, savunma
yapması ve şekil değiştirmesi gibi ona kimlik kazandıran tüm
olaylarda, iletişim sistemi başrol oynar.
Organizmadaki haberleşmeyi iki temel başlık altında, yani
‘hücre içi’ ve ‘hücreler arası’ olarak inceleyebiliriz.
Hücre içi haberleşmede bir takım kimyasal haberciler
kullanılır. Ancak hücreler bunun dışında basınç, ışık ve yabancı
moleküller gibi başka etkenlere de cevap verir.
Hücre dış ortamla kendini çevreleyen zar sayesinde irtibat
kurar, zar bu donanıma sahiptir. Aralarındaki ilişki ve mesafe
ne olursa olsun hücreler birbirlerine gönderdikleri birçok farklı
molekül ve proteinlerle iletişim sağlarlar. Bunlara haberci
moleküller denir. Hücre dışında olanlara ‘birincil haberciler’,
içinde olanlara ise ‘ikincil haberciler’ denir.
Hormonlar, büyüme faktörleri gibi daha birçok sayıdaki
moleküller hücreler arası haberleşmeyi sağlayan birincil
habercilerdir.
Hücre içi haberleşmeyi sağlayan ikincil haberciler ise,
hücre dışından gelen mesajı alıp istenilen yere iletirler ki,
sayıları ve cinsleri yüzlerle ifade edilebilir.
Olayı şu şekilde canlandırabiliriz. Örneğin evimizin
kapısına postacı bir paket getirdi. Postacı içeri giremez ama
getirdiğini bize teslim eder. Tıpkı hücre zarına dışarıdan gelen
misafir gibi, bu misafirin önce kimliği ve amacı saptanır, onu
kabul edecek olan almaç gelir ve paketi teslim alır ve hücre
içinde arzu edilen yere götürüp teslim eder. Bazı çok önemli
mesajı getiren mesajcılar, hücre zarından hiç beklemeden direkt
içeri girer sonra yine çekirdek zarında da beklemeden
çekirdeğin içine geçip bu çok önemli mesajı bizzat kendisi DNA
ya iletirler.
Örneğin vücudumuzda bulunan sinir hücrelerinde
sentezlenen moleküller, hücrelerin uzantıları olan aksonlar
yoluyla etrafındaki tüm sinir hücrelerine son hızla iletilir ve
mesaj onlar vasıtasıyla beyine ulaştırılır. Oradan alınan mesaj
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da, yine sinir hücreleri yoluyla vücudun istenilen bölgesine
iletilir. Bu haberleşme sistemini kablolu iletişime benzetebiliriz.
Kablosuz tarzdaki iletişim de ise, mesajcı molekül hücre
dışına verilir ve oradan ya hücreler arası sıvı ile veya kan
yoluyla istenilen hedefe gönderilir, hormonlar bunlara iyi birer
örnektir.
Değerli okurlar, umarım bu sihirli hücre dünyasında
canınız sıkılmadan, zevkle dolaşmış ve bazen de benim gibi
hayretler içinde kalmışsınızdır. Ben yakın gelecekte, Türk bilim
insanlarının da katılımlarıyla, tüm dünya bilim insanlarının, bu
gibi konularda şaşırtıcı daha birçok buluşa imza atacağına kesin
gözüyle bakıyorum.
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OSMANLI İMP. DURAKLAMA, GERİLEME, YIKILIŞ
Kanuni Sultan Süleyman’ın 1566 da Sigetvar seferinde vefatı
üzerine Osmanlı İmparatorluğunun Yükselme Devri
kapanmış ve 1699 Karlofça Antlaşmasına kadar sürecek olan
Duraklama Devri başlamıştır. Şimdi bu safhayı özetle gözden
geçirelim.

Padişah 2nci Selim (Sarı) Zamanı 1566-1574
Daha önce anlatıldığı gibi, kardeşlerinin birer birer
sahneden çekilmeleriyle, babası Kanuni’nin de 1566 yılında
savaş alanında ölümünden 2-3 ay sonra İstanbul’da yapılan bir
törenle Sarı lakaplı Şehzade Selim Osmanlı tahtına geçti.
Selim babası gibi savaşmayı seven birisi değildi ve tahtta
kaldığı 8 yıl içerisinde hiç ordusunun başında sefere çıkmadı.
Zaten bu süre zarfında da Osmanlılar ile komşuları arasında
önemli bir savaş meydana gelmedi ama babasının döneminden
kendisine kalan çok dürüst, zeki ve çalışkan ve aynı zamanda
damadı olan Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa, Selim için
büyük bir şanstı. Ona güvendi ve devlet işleri ile ilgili verdiği
kararlara hiç karışmadı.
Kadirşinas ve iyiliksever bir kişiliği olan 2nci Selim aynı
zamanda bestekârdı ve edebi yönü de çok kuvvetliydi, 1574 de
öldüğünde yerine en büyük oğlu Manisa Sancak Beyi 3ncü
Murad kavgasız gürültüsüz tahta geçti.

Sokullu Mehmet Paşa
1512 yılında Boşnak bir aileden dünyaya gelen ve Boşnakça
adı Bayo olan bu devşirme çocuk, Edirne sarayında
yetiştirildikten sonra çalışkanlığı ve üstün zekâsı ile keşfedilip
İstanbul’a Enderun’a (Saray hizmetine) alınır ve çeşitli
kademelerde yükselerek 1546 da Barbaros Hayreddin Paşanın
ölümü üzerine Kanuni tarafından Kaptan Paşa’lık
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı) görevine getirilir. 1561 de
Şehzade Selim’in kızı Esmihan Sultanla evlenen bu başarılı
devlet adamı, 2nci Vezir iken Semiz Paşanın vefatı üzerine
Kanuni’ye Vezir-i Azam (Başbakan) olmuş ve bu görevi
Kanuni’nin ölümünden sonra oğlu 2nci Selim zamanında ve
onun oğlu 3ncü Murad zamanında da başarıyla yapmıştır.
Özellikle Sultan 2nci Selim zamanında, padişah kendisini
tam yetki ile görevlendirmiş ve kendiside bu yaman Vezir-i
Azam sayesinde oldukça rahat etmiştir. Sokullu ilk olarak 1566
yılında, vergisini ödemeyen Sakız Adasını Kaptan-ı Derya
Piyale Paşa emrindeki donanma ile zahmetsiz! olarak ele
geçirmiş, zahmetsiz dedim çünkü Piyale Paşa Sakız’ın
komutanlarını görüşme yapmak için İzmir Çeşme’ye davet
etmiş ve yemek sırasında onları toplu olarak öldürtmüştür.
(Sizi bilmem ama ben bu olayı, doğru bulmuyorum)
Sonra Venedik’lilerin kontrolünde bulunan Kıbrıs adasını,
gemileriyle Akdeniz’de korsanlık yaptıkları ve Anadolu
sahillerine saldırdıkları için 1570 tarihinde donanma ile yaptığı
taarruzla ve Magosa Kalesini bir yıla yakın yaptığı kuşatma
sonucunda ele geçirmiştir.
Kıbrıs
adasının
fethini
önlemek
için
Papa’nın
başkanlığında yeni bir Haçlı Seferi düzenlenmiştir. Genç
İspanyol Amiral Don Juan komutasında bir araya gelen
İspanya, Venedik ve Malta donanmaları, Kıbrıs adası
yakınlarında bulunan Meis adasına geldiklerinde fırtına
çıkması ve Kıbrıs’ında Osmanlı’ların eline geçtiğini öğrenmeleri
yüzünden daha sonra savaşmak üzere geri dönmüşlerdir.
Bir yıl sonra, 1571 tarihinde Haçlı Donanması ile Osmanlı
Donanması Yunanistan’ın güneyi ile Mora yarımadası arasında
bulunan İnebahtı (Lepanto) mevkiinde karşı karşıya gelmiş ve
5-6 saatlik bir savaş sonucunda, başında Kaptan-ı Derya
Müezzin zade Ali Paşa bulunan Osmanlı Donanması, (224
parça çeşitli türde gemi) ellerinde kılıç ve ok bulunan kahraman
yeniçeri ve leventlere sahip olmasına rağmen, üstün ateş
gücüne, büyük ve modern gemilere (278 parça) ve üzerleri
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zırhlarla, ellerinde modern arkebüz denilen tüfek tipi silahlarla
donatılmış askerlere sahip olan Haçlı Donanmasına yenilmiş,
Osmanlı donanmasının büyük bir bölümü batırılmış ve birçok
askeri şehit olmuştur. Bu savaşta Haçlı donanmasının da çok
insan ve gemi kaybı olmuştur.
Osmanlı Donanmasında görev alan kurt denizci Uluç Ali
Paşa, savaş anında Haçlı Donanmasında görev yapan Adrea
Dorya emrindeki bazı gemileri kıstırıp batırmış ve sonra
gemileriyle birlikte İstanbul’a kaçmaya muvaffak olmuştur.
Uluç Ali Paşa sonradan bir yıl gibi çok kısa bir zamanda
yenilenecek olan güçlü Osmanlı Donanmasına Kaptan-ı Derya
olarak atanacaktır.
İnebahtı yenilgisi Osmanlı’ların Avrupa Karma Filolarına
karşı ilk defa kaybetmeleridir. Bunun da başlıca nedeni, daha
önce de söylediğim gibi, teknolojik açıdan yeni buluşların
olmaması, yani gelişim ve bilgi noksanlığıdır.
Sokullu Mehmet Paşa, kayın pederi olan 2nci Selim
zamanında hiç kimseyi hükümet işlerine karıştırmamış, bütün
sorumluluğu üzerine alarak devleti dirayetiyle idare etmiştir. O
dönemde kara harbi yapılmadığı için de ordunun başında hiç
savaşa gitmemiştir.
Süveyş’e, Karadeniz ile İzmit körfezi arasına ve o zamanlar
Osmanlı toprağı olan Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Don ve
Volga nehirlerinin arasına, başarılı olamasa da kanal projeleri
ile ilgilenerek ne kadar ileri görüşlü bir insan olduğunu
göstermiştir. Bu tecrübeli ve değerli Sadr-ı Azam, ne yazık ki
2nci Selim’in oğlu 3ncü Murad zamanında, sarayda bulunan
bazı kadınların ve dalkavuk paşaların etkisiyle padişah
tarafından geri plana itilmiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Ama
bu engellere rağmen, yine de görevini yapmaktan geri
durmamış, fakat ne yazık ki 1579 yılında kendisini ziyarete
gelen bir meczup (deli) tarafından hançerlenerek yaşamını
yitirmiştir.
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Padişah 3ncü Murad Zamanı 1574-1595
3ncü Murad, 1574-1595 yılları arasında 21 yıl padişahlık
yapmış, zayıf iradeli, yönetmekten aciz ve başkalarının kolayca
tesiri altında kalan bir kişiliğe sahipti. İlk yıllarında Sokullu
Mehmet Paşa gibi dirayetli bir Vezir-i azama sahip olmasına
rağmen, ondan sonra gelenlerin arzu edilen düzeyde
olmamalarından ve kişisel çıkarları peşinde dolaşmalarından
dolayı Osmanlı idaresi duraklama ve bocalama dönemine
girmiştir.
Padişah yönetmeyi bırakıp kendini İstanbul’da saraya
kapatarak, zamanını kadınlarla ve ibadetle geçirmiştir. Sarayın
dışındaki tüm Osmanlı topraklarında, kaderine terk edilmiş,
eğitimsiz, bilim ve gelişmeden uzak, fakir ve en önemlisi
yöresindeki derebeyi kılıklı acımasız paşaların ve ağaların
insafına bırakılan bir toplum bırakılmıştır. Kısacası; çeşitli ağır
vergilerle ezilen ve üretimine el konulan, savaştan savaşa akla
gelen ve içinde bulunduğu bu duruma kimi zaman isyan eden,
dini bütün zavallı Osmanlı halklarının içinde bulunduğu hal bu
idi.
Bu dönemde önce Lala Mustafa Paşanın ve sonra da rakibi
olan Sinan Paşanın serdarlığında (komutasında) 12 yıl süren
İran savaşları başlamış ve sonuçta her iki tarafta oldukça büyük
kayıplar vererek aynı yere gelinerek 1590 yılında barış
yapılmıştır.
Bu dönem ve takip eden 1595 yılından 1603 yılına kadar
süren padişah 3ncü Mehmet döneminde de İran’la Osmanlılar
arasında ikinci ve üçüncü dönem savaşları olmuştur. Ayrıca
Osmanlı hâkimiyeti altında bulunan Sırp, Macar, Romen,
Moldavya, topraklarında meydana gelen isyanların bastırılması
nedeniyle, mevcut statüyü korumaya yönelik o yörelerde baş
kaldıran voyvodalara ve onların koruyucusu ve hamisi
pozisyonunda bulunan Avusturya ordusu ile çeşitli
muharebeler olmuştur.
Sınır kalesi olan ve aynı zamanda üzerine türküler yakılan
ünlü Estergon (Gran) kalesi ve sırasıyla irili ufaklı İbrail, Kili,
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İsmail, Silistre, Yergöği, Rusçuk, Akkerman ve Varna gibi yerler
de birer birer elden çıkmıştır.
Bunlar gibi stratejik öneme haiz Eğri kalesi de, sayıları çok
yüksek olan düşman kuvvetlerine direnememiş ve kalede
bulunan 15000 asker düşman tarafından katledilmiş, ama yeni
tahta geçen 3ncü Mehmet ve Vezir-i azam’ı Çağalazade Sinan
Paşa, 1596 yılında yaptıkları taaruz sonucunda, Eğri kalesi
tekrar Osmanlı orduları tarafından geri alınmıştır.
Düşmanın yaptığı gibi, Osmanlılar da intikam hırsıyla
kaybeden tüm düşman askerlerini kılıçtan geçirmiştir.
Bundan sonra padişah kaleyi donatıp, Macarların Keresteş
dedikleri Haçova’ya gelir ve orada kendisine Kırım Tatar
kuvvetleri katılır. Osmanlı ordusu, oraya Eğri kalesini
kurtarmak için gelen Avusturya imparatorunun kardeşi
Arşidük Maksmilian’ın kuvvetleriyle karşılaşır ve bu meydan
savaşında Avusturya kuvvetleri önceleri büyük bir üstünlük
sağlarlarsa da, sonra ganimet sevdasına düşüp savaş
disiplininden uzaklaşırlar. Bundan istifade eden dağınık
Osmanlı ordusu, toparlanıp düşman üzerine saldırınca, onları
bozguna uğratır ve kaybedilmiş savaşı kazanmış olur. Bu
olaylar bize, daha önce değindiğimiz, Osmanlı orduları silah ve
donanımlarının, yavaş yavaş teknolojik yeniliklerden uzak
kaldığının tipik bir göstergesidir. Savaş görüldüğü gibi,
düşmanın ganimet peşine düşerek hata yapmasından
kazanılmıştır.
Estergon kalesinin kaybı Osmanlı İmparatorluğu içerisinde
adeta bir travmaya neden olmuştu ve yapılan planlar hep bu
ünlü kalenin geri alınması üzerine idi. 1600 yılında Vezir-i
azam İbrahim paşa komutasında oluşturulan Osmanlı ordusu
bu amaçla Belgrad’tan hareket etti. Hedef Estergon kalesinin
zaptı idi. Fakat sonra plan değişikliği yapılarak Vezir-i Azam’ın
doğum yeri olan Kanije kalesinin alınmasına karar verildi ve
yapılan taaruzdan sonra kale elde edilerek yönetimi ünlü
komutan Tiryaki Hasan Paşa’ya verildi. Buraya kadar bilinçli
olarak bazı detaylar üzerinde durdum. Çünkü amacım siz
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değerli okurlarıma, anlatmayı çok arzu ettiğim Tiryaki Hasan
Paşa ve onun ünlü Kanije savunmasıydı.

Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Savunması
İnanç, bilgi, akıl ve kahramanlıklarla dolu, savaş tarihine
altın harflerle geçmesi gerektiğine inandığım, Çanakkale savaşı
ve İstiklal savaşımızla eşdeğer yönleri olan bu muhteşem
savunmayı sizlere aktarmadan önce, burada şunları söylemek
istiyorum. Şu ana kadar Osmanlı İmparatorluğunun yapısı ve
dünyaya bakış açısı ile ilgili acı tatlı birçok tarihi olaydan söz
ettim.
Eksik kaldığı ve çağın bilimsel gelişimine ayak
uyduramadığı gerçeğini sizlere yansıtırken, yüreğimin
acımadığını zannetmeyin ama bizler şayet bu olaylardan ileriye
dönük olarak bilimsel dersler çıkartmak istiyorsak bu acı
kızılcık şerbetini içmek mecburiyetindeyiz.
Evet şimdi konumuza dönelim; Vezir-i azam İbrahim paşa,
Kanije’yi zaptettikten sonra, burasını Beylerbeyilik yapıp
idaresini meşhur Tiryaki Hasan Paşa’ya vermiş, kaleye 4000
civarında asker, bir miktar silah ve cephane koyarak Belgrad’a
dönmüştü.
Ertesi yıl yani 1602 de yeni Osmanlı Serdarı (Baş komutanı)
Vezir-i azam Yemişçi Hasan Paşa cepheye yani merkez
karargâhı Belgrad’a geldi. Bu sıralarda başında komutan
Arşidük Ferdinand olan 30-40.000 kişilik tam donanımlı güçlü
Avusturya Ordusu Kanije kalesi etrafına konuşlandı ve 4.000
askeri olan bu küçük kaleyi toplarıyla dövmeye başladı.
İlk tedbir olarak Tiryaki Hasan Paşa durumu serdara
bildirmek amacıyla, Serhat gazilerinden Karapençe denilen ve
birkaç dil bilen bir yiğidini Belgrad’a gönderdi. Vezir-i azam
Hasan Paşa da, kendisinin ordusu ile birlikte Kanije’ye
gelmekte olduğunu bildirdiğinden, bu haber kalede bulunan az
sayıdaki askerin ve halkın moralini yükseltti.
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Kaleye her gün binden fazla top güllesi atılıyor ve açılan
gedikler, geceleri bin bir güçlükle kapatılıyordu. Tiryaki paşa
durumun güçlüğünü tekrar serdara bildirdi ve hiç olmazsa,
ordunun yakınlarında bulunan Sigetvar’a kadar gelmesini,
bunun askere güç kazandıracağını, kale şayet düşerse bunun
tekrar geri alınmasının imkansız olduğunu söylüyordu.
Serdarda ‘Ben İstoni Belgrad üzerine gidiyorum, dönüşte
uğrarım’ cevabını verdi. Tiryaki Hasan Paşa’da askerin
maneviyatı bozulmasın diye, bu mektubu okutmadan onun
yerine, sanki Osmanlı ordusu hemen geliyormuş gibi, kendisi
uydurma bir mektup yazdı ve onu kale halkına okuttu. Bu,
kalede çok büyük bir mutluluk ve enerji yarattı ve muhafızlar
başımız feda olsun naraları attılar.
Hasan paşa, düşmanın kaleye girmek için nehir üzerine
yaptığı köprüyü, bir gece yaktırdığı gibi ikinci köprülerini de
çengellerle içeri çektikleri için üzerinde bulunan düşman
askerleri nehre düşüp boğuldular.
Bundan sonra düşman komutanı farklı bir yol denedi,
ağaçtan küçük nehir gemileri yapıp, Kanije suyu üzerine
indirdiler ve üzerine asker koyup kaleye saldırdılar. Hasan
paşa ise bu sırada, Kanije altındaki gizli geçitte tutsak ettiği iki
düşman askerinden, İstoni Belgrad’ın düşman eline geçtiğini ve
kaleyi saran düşmanın gücünü ve asker sayısını öğrendi.
Tutsakları sanki öldürülecekmiş gibi emir vererek bir
komutanına teslim etti. Ama gizlice komutana ‘ sen bunları
öldürme, kalede çok sayıda asker olduğuna ve Macarların
kaleye, kendilerine yardıma geldiğine onları inandır ve
kaçmalarına göz yum’ diye emir verdi.
Komutan Kara Ömer Ağa da bunların gözlerini iyice
boyayıp, hemşerileri olduğu için gizlice salacağını söyleyip,
ellerine de birer ekmek verdikten sonra gönderdi.
Esir olup kaçarak yanına gelen askerlerinden aldığı bu
(düzmece) habere Ferdinand oldukça şaşırmış ve kale
hakkındaki planlarını değiştirmişti. Bu sırada düşman karşı
harekâta geçerek, ‘İstoni Belgrad’ın düştüğünü, serdarın
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bozulduğunu’ söyleyip mızrak uçlarına taktıkları Budin valisi
Mehmet paşa ve kethüdasının başlarını kale halkına göstermek
istedi. Ama Tiryaki paşa kale halkını ikna etti ve kesik başların
düşmanın bir oyunu olduğunu söyleyerek, top atışı ile iki kesik
başı nehre düşürerek ortadan kaldırdı.
Avusturya kuvvetleri İstoni Belgrad’ı ele geçirdikten sonra,
komutan Arşidük Matyas’da kuvvetleri ile birlikte gelip
Kanije’yi muhasara eden diğer kuvvetlere katıldı. Bunun
üzerine Ferdinand kaleye şöyle seslendi; ‘Serdarınız bize karşı
duramayıp gittikten sonra, siz nasıl bu muazzam iki güce karşı
koyacaksınız? Kış geldi, artık size dışarıdan da imdat gelemez.
Size daha fazla zarar gelmeden gelin teslim olun. Kaleden çıkın
gidin’ dedi.
Buna karşın kalede bulunan bir avuç kahraman,
kendilerine kılıç göstererek bağırdılar. Bu duruma canı sıkılan
Matyas ertesi gün hücuma karar verdi. Nehir gemileri ve tüm
askerleri ile kaleye saldırıya geçti. Bu çok şiddetli saldırılar
Tiryaki Hasan Paşa’nın direncini yenemedi ve sonuçta düşman
kuvvetleri 18000 asker telef vererek geri çekilmek
mecburiyetinde kaldılar.
Sayıca çok üstün ve kuvvetli silahlara sahip olan düşmanın
galip gelememesi, kale halkının direnme gücünü çok yükseltti
ama gerçekte kalenin durumu çok kritikti ve Ferdinand da ne
pahasına olursa olsun, kış esnasında bile bu kaleyi mutlaka
almak istiyordu. Askerini barındıracak siperler kazdırdı. Yer
altı tünelleri yaptırdı ve tüm işgal vasıtalarıyla hücum ederek
kaleyi delik deşik etmesine rağmen bir türlü elde edemiyordu.
Hasan Paşa bu zorlukların yanında bir de barut sıkıntısına
uğradı, topçular ve cebecilerle görüşerek, eskiden düşman
zamanından kalma kibrit ve güherçile bulunduğunu tespit
edip, bundan, zor şartlar altında da olsa barut yaptırdı.
Bu arada meydana gelen ilginç olaylardan biriside, Tiryaki
Hasan Paşanın mahiyetinde bulunan, aslen Macar olup
sonradan Müslüman olan Kenan ve Handan isimli iki kilerci
erin kaçmasıdır. Bu iki genç, kalenin gizli kapısından kaçmışlar
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ve kale halkını ıstıraba sürüklemişlerdi. Hasan Paşa ilgililere
‘Hiç telaş etmeyin onların hesabı görülür’ diye teselli verdi ve
kendisine hemen birkaç düşman askerini canlı olarak
yakalamalarını emretti. Kısa zamanda düşmandan elde edilen
tutsaklarla konuşan Hasan Paşa onlara ‘ İki güvenilir adamımı
gönderdim, kıralınızla buluştu mu?’ diye sordu. Tutsakta ‘evet
buluştu, sizin askerin sayıca az kaldığını ve erzakında oldukça
azaldığını, şayet şimdi hücum edilirse kesin zafer
kazanılacağını söyledi’ dediğinde paşa tutsağı ‘derhal başını
kesin’ diye Kara Ömer Beye teslim etti.
Ömer Bey de, güya paşasından habersiz olarak bu
tutsaklara; ‘Ben sizdenim, evvelki esirleri de ben kurtardım, o
iki oğlanı paşa bilerek gönderdi, bundan maksadı kale sanki
güçsüzmüş gibi göstererek kıralı kışkırtmaya teşvik içindi,
kalede bir yıllık zahire ve barut var’ deyip ellerine ekmeklerini
de verip gönderdi.
Ardından sanki serdara ulaştırılacakmış gibi bir mektup
yazdırıp özel bir deri kılıfa mühürletip Karapençe’ye verdi.
Mektupta, oğul gibi beslediği iki sadık eri olan Kenan ve
Handan’ı gizlice kral Ferdinand’a gönderdiğinden, kalede
askerin moralinin yerinde, erzakın ve barutun en az bir yıl
yetecek kadar çok olduğundan bahsediyordu. Bu mektubu
Karapençe düşmanın eline geçsin diye, sanki kaza ile düşmüş
süsü vererek çamurun üzerine attı. Bunu bulan düşman askeri,
mektubu derhal krala ulaştırdı ve kral da ertesi günü kale
önüne giderek, paşaya gönderdiği casusları Kenan ve
Handan’ın kesik başlarını mızrakların ucuna takıp Hasan
Paşa’ya gösterdiler. Ve ‘Bak Hasan Paşa, al Handan ile Kenan
oğlanların başını, serdara gönderdiğin mektubun bile elimize
geçti ve durumun bilindi’ deyince kaledekiler de gülüşmeye
başladılar.
Bu arada Hasan Paşa ‘ serdarın gönderdiği erzakın ve
cephanenin alındığı, Macarlarla el birliği edildiği gibi sahte
haberleri Ferdinand’a gizlice iletmiş ve düşmanın moralini
oldukça bozmuştu. Bu sıralarda Serdar-ı Ekrem Yemişçi Hasan
Paşa’nın Kanije’ye gitmek isteyerek Sigetvar’a gelmesi ve

219

Benim Evrenim

havanın da çok soğuyarak dona çekmesi nedeniyle, düşman
askerinde huzursuzluk başlamıştı ve ordudan kaçan askerlere
bir türlü engel olunamıyordu. Tiryaki paşa, emrinde bulunan
Kara Ömer beye 300 kişi verip, donmuş olan Berk suyunu
geçirip düşman üzerine baskın yaptırdığı gibi aynı anda,
kaledeki toplara da birden ateş emri vererek düşman
karargahını alt üst etti. Birbirine giren düşman kuvvetleri her
şeyi bırakıp kaçmaya başladılar.
Hasan Paşa 500 kişilik diğer bir kuvvetiyle baskına devam
etti ve düşman ordugahından elde ettiği barut, top vesaireyi
kaleye aldırdı. Esir ve baş getirene bahşişler vermeye başladı.
Az zamanda 18000 düşman kellesi geldi.
Hasan Paşa kalede 600 kişi bırakıp bizzat çıkarak,
kendinden kat ve kat üstün düşman siperlerini ele geçirdi ve 45
adet top elde edildi. Düşman hiç yoktan böyle bir bozguna
uğradığına ve takip edilmediğine şaşırarak kalenin uzağında
bulunan
Arşidük
Ferdinand’ın
etrafında
toplanıp,
kendilerinden 4 kat daha az olan ve siperlerde bulunan Hasan
Paşa’nın üzerine yüklendiler. Ama Hasan Paşa her zaman
olduğu gibi askerine cesaret vererek, düşmandan elde ettiği
topların da ateş gücü desteği ile Arşidük’ün alaylarına saldırdı
ve onları perişan etti, atlıları kaçabildiyse de yayaların hepsi
kırıldı ve düşman toplam 30.000 askerini kaybederek kaçtı.
Tiryaki Hasan paşa askerine kesin olarak şu emri vermişti
‘düşmanı tam olarak yenmeden, asla ganimet peşine
düşmeyin’. Sonuçta Arşidük az sayıda muhafızı ile kaçarak
canını zor kurtarmış oldu.
Kanije savunması, ‘Üstün bilgi ve yetenek sahibi olan bir
Türk komutanı, Tiryaki Hasan Paşanın emrinde bulunan 4000
cesur askeriyle, kendinden çok üstün, yaklaşık 40.000 askeri
olan dev Avusturya ordusunu nasıl yendiğini’ tarihin altın
sayfasına kaydetmiştir. Bu, Türk insanının çalışkanlığı, bilgisi
ve disiplini sayesinde, gereğinde yokluklar içinde bile, neleri
başarabileceğine dair çok çarpıcı bir örnektir.
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Padişah 3ncü Mehmed Zamanı 1595-1603
3ncü Mehmed, 3ncü Murad’ın büyük oğlu olup Manisa
sancakbeyi iken babasının ölümü üzerine 1595 yılında
hükümdar olmuştur. Bunun saltanatı zamanında da, babası
devrinde alışılan, dışarıdan devlet işlerine etki artarak devam
etmiş, annesi Bafo lakaplı ünlü Safiye sultan kendisini çok
kullanmış, hatta verdiği bazı kararları bile geri aldırmıştır.
3ncü Mehmed, kendinden öncekiler gibi dinine son derece
bağlı, iyi terbiye görmüş, hassas ama güçsüz bir padişahtı.
Zamanında Anadolu’nun birçok yöresinde meydana gelen,
Celali isyanlarına ve İran’la yapılan savaşlara çok üzülmüş,
yemeden içmeden kesilmiştir.
Bir şeyhin dedikodusuyla, güya kendi aleyhinde dışarıyla
yazışıyor nedeniyle, büyük oğlu Şehzade Mahmud’u önce
hapsedip sonra da boğdurmuş, sonrada şeyh ile şehzadenin
annesini denize attırmıştır.
Bu olaylar, koca Osmanlı İmparatorluğunun nasıl insanlar
tarafından idare edildiğine çok çarpıcı örneklerdir.
3ncü Mehmet 1603 yılında öldüğünde yerine geçirilen 14
yaşındaki çocuk padişah 1nci Ahmed’in durumu daha da
trajikomikti. Çocuk yaşta olduğu için doğal olarak kapanın
elinde kalıyor, etrafında bulunan dalkavuklar padişaha
dilediklerini kolaylıkla yaptırıyorlardı. Hatta o kadar ileri
gitmişti ki; kendi üzerinde etkisi olan Derviş paşanın
oyunlarıyla, Estergon fatihi, Vezir-i azamı Lala Mehmed Paşa yı
bile dinlemeyip, hasta haliyle zorla İran üzerine sefere
göndermek istiyordu. Sonunda Lala Mehmet paşanın ölüm
haberi padişaha ulaştırılınca, ‘Parasına savaş masrafı olarak el
konulsun’ emrini gaddarca vermiştir.
Sonuç olarak 2nci Selimle 1566 yılında başlayan bozulma
sırasıyla 3ncü Murad, 3ncü Mehmed ve 1nci Ahmed’in 1617
yılında ölümüne kadar artarak devam etmiş, devlet idaresi
padişahların kontrolünden çıkarak etrafında bulunan yetkisiz
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ve dirayetsiz valide sultanlara, padişah kadınlarına ve
yeteneksiz Vazir-i Azam ve paşalara geçmiştir.
Anadolu ve Rumeli’de halk, bir lokma ekmeğe muhtaçken,
padişahın yaşadığı saray adeta vur patlasın çal oynasın misali
zevk ve eğlence yerine dönüşmüştür.
Çeşitli düşmanlar ile yapılan savaşlarda, eskisi gibi
başarılar elde edilemez olmuş, elde mevcut sınır boylarında
bulunan bazı yerler ve kaleler birer birer elden çıkmaya
başlamıştır. Askerin yani yeniçerinin ve tımarlı sipahinin
disiplini günden güne bozulmaya başlamış, silah ve savaş
teknolojisinden gittikçe geri kalınmış, kaybedilen savaşlar ve
yerler nedeniyle ganimet ve vergi gelirleri azalmış, yolsuzluklar
artmıştır. Birçok önemli devlet görevi, rüşvet karşılığı,
liyakatsiz kişilere peşkeş çekilmiştir.

2nci Osman ‘Genç Osman’ Olayı
Şimdi burada ibretlik bir olayı anlatmak istiyorum. 1nci
Ahmed’in 1617 yılında ölümünden sonra, yerine akli dengesi
yerinde olmayan 1nci Mustafa geçirilmiş ama 3 ay gibi kısa bir
sürede bu hasta padişah ile devam edilemeyeceği anlaşıldıktan
sonra, onun yerine 1nci Ahmed’in 14 yaşında bulunan büyük
oğlu 2nci Osman tahta geçmişti.
Osman genç ve tecrübesiz olmasına rağmen iyi eğitim
görmüş, cesur ve güçlü bir fizik yapısına sahip bir padişahtı.
Etrafında bulunan validesi ve diğer yakınlarının etkisi altında
çok kalıyor ve kullanılıyordu.
Ordusunun başında Avrupa’ya sefere çıktı. Oraya
getirtilen Kırım Tatar güçleriyle birleşerek 1621 yılında Hotin
kalesi yakınlarında yerleşmiş olan Lehistan kuvvetleriyle
savaştılar fakat arzu edilen başarı elde edilemeden, düşman
tarafından teklif edilen barış teklifini kabul ederek anlaşma
yaptılar.
Sonuçta Padişah 2nci Osman, mutsuz ve başarısız bir
şekilde İstanbul’a döndükten sonra etrafında bulunan paşalara,
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ordunun yani Kapıkulu Askeri ile Yeniçeri askerlerinin savaş
yeteneklerini ve gayretini giderek yitirdiğini, disiplininde
kaybolduğunu, Mısır ve Şam’da bulunan askerlerin daha
makbul olduklarını söyledikten sonra, ordu içerisinde büyük
bir huzursuzluk ve panik başladı.
Bir de bunun üzerine, Genç Osman’ın bu arada hacca
gitmek istemesi karşısında, Yeniçeri Ağası ve emrinde bulunan
bazı komutanlar ayaklanıp, padişahtan, etrafında bulunan bazı
kişilerin öldürülmek üzere kendilerine verilmesini istemek
üzere saraya yürüdüler. Cesur padişah bu istekleri derhal
reddetti ama ayaklanan güruh bu seferde Osman’ı istemeyiz,
yerine (zeka özürlü) Sultan Mustafa’yı isteriz diye, sarayın
içinden Osman karşıtı bazılarının da yardımıyla saraya girip
Vezir-i Azamı ve bazı vezirleri öldürüp Genç Osman’ı da
yakaladılar.
Bu sırada olayların elebaşılığını yapan Davut Paşa, (Deli)
Mustafa’yı tahta çıkartıp kendisini de Vezir-i Azam yaptırdı ve
yakalanan padişah Osman’ı da adamlarına boğdurdu. 1622
yılında meydana gelen bu olay, Osmanlı İmparatorluğunda
meydana gelen ilk Ordu ayaklanmasıydı.
Sonuçta, beklide Orduda ve Osmanlının birçok
müessesesinde reformlar yapacak olan genç ve yetenekli
padişahın bu şekilde katledilmesi, ülkede büyük bir tepkiyle
karşılandı. Başta, bu işin elebaşısı olan Davut Paşa olmak üzere
diğer katiller de birer birer ele geçirilerek idam edildi. Kapıkulu
ve Yeniçeri ocakları kontrol altına alındı, bunların isyana
katılan komutanları da idam edildi ve ortalık güçlükle
yatıştırıldı.
Olayların sonunda, Vezir-i Azam, Şeyhülislam ve Kazasker
efendiler bir araya gelip yeni tahta geçirilen Mustafa’yı tahttan
indirip yerine 1623 yılında 12 yaşında bulunan 4ncü Murad’ı
tahta geçirdiler.
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Padişah 4ncü Murad zamanı
Zorunlu olarak küçük yaşta tahta geçirilen padişahı
validesi (Mahpeyker) Kösem Sultan ile kızlar ağası Mustafa
Ağa yönetiyorlardı.
Sultan 4ncü Murad, küçük yaşına rağmen saltanat işlerine
yabancı kalmayarak her işi öğrenmek ve içeriğini anlamak
istiyordu. Çok zeki, olayları çabuk kavrayan ve hafızası
kuvvetli olan bu genç ve cesur padişah, yaşı ilerledikçe ülkeyi
daha iyi idare etmeye başlıyordu. Fakat toprakları çok
genişlemiş olan Osmanlı İmparatorluğunun, başta Anadolu
olmak üzere birçok yöresinde ayaklanma ve isyanlar
durulmuyordu. Bu zorlu durumu idare etmek için çok
yetenekli ve dirayetli Vezir-i Azamlara ve Vezirlere gereksinim
vardı.
4ncü Murad, Hafız Ahmet Paşa, Hüsrev Paşa ve Bayram
Paşa gibi çok değerli önderleri devletin başına Vezir-i Azam
yapmayı ve onları yönetmeyi bildi. İstanbul’da ve Anadolu’nun
birçok yöresinde çıkan ayaklanmaları da acımasız ve sert
tedbirlerle bastırdı.
Ordusunun başında, İran’a karşı Revan ve Bağdat
Seferlerine katılarak birçok başarılara imza attı. 1640 yılında
genç yaşta hastalanarak vefat eden 4ncü Murad, ölümüyle,
yönettiği Osmanlı devletini, biraz sert ama çok yetenekli ve
çalışkan bir padişahtan mahrum bıraktı.
Yerine kafes hayatı yaşamakta olan, ruh hali bozuk Sultan
İbrahim padişah olarak tahta geçirildi.

Sultan 1nci İbrahim
Uzun yıllar kafes hayatı, yani adeta kapalı bir dairede
hapis hayatı yaşayan ve ağabeyi 4ncü Murad’ın kendisi
hakkında vereceği ölüm fermanını adeta her gün acı içerisinde
bekleyen, sinirleri ve ruh dünyası bozulmuş İbrahim,
rahatsızlanarak ölen ağabeyi yerine 1640 yılında, öldürülme
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korkuları içerisinde
yaşındaydı.

apar

topar

tahta

geçirildiğinde
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Şimdi ne oldu, şöyle özetlemek mümkün. 4ncü Murad,
sipahi ve yeniçeri isyanlarıyla çalkalanan, kabadayı, eşkıya ve
derebeyleriyle dolan, düzeni allak bullak olmuş İstanbul ile
Anadolu’nun birçok yöresini, yaptığı sıkı ve acımasız icraatlarla
ve seçtiği dirayetli Vezir-i Azam ve Paşalarla kontrol altına aldı.
Oluşan sorunların büyük bir bölümünü halletti. Rüşvet alanları
ve adam kayıranları asla affetmedi. Ayrıca tütün içme yasağı
getirdi ve zamanında serkeş yuvaları olarak gördüğü tüm
kahvehaneleri kapattı ve bu yasakları çiğneyenleri ağır cezalara
çarptırdı.
Ama
Osmanlı
İmparatorluğunda,
Fatih
Sultan
Mehmed’den sonra çok önemli bir sistem hatası yapılmıştı ve
bu hatayı 4ncü Murad’da tekrarladı. Sultan Murad’ın
kendisinden başka 4 kardeşi daha vardı. Kendi yaşıtları olan 2
zeki kardeşini Revan zaferinden sonra boğdurttu, bir kardeşi de
bu olaydan 2 yıl sonra hastalanıp öldü. Geriye akıl sağlığı
sorunları yaşayan son varis İbrahim kaldı.
Sultan 1nci İbrahim bu koca imparatorluğu yönetecek
bilgi ve karakterden yoksundu. Gününü cariyelerin arasında
geçiriyor ve Vezir-i Azamların sefer dönüşü getirdiği
hediyelerin hesabını yapıyordu.
Size bu olayla ilgili ilginç bir hikâye anlatmak istiyorum.
Asıl adı Josef Markoviç olan ve küçük yaşta Dalmaçya
sahillerinde, Osmanlılara esir düşen bu Venedikli genç,
yetiştirilir, Müslüman yapılır ve kendisine Yusuf adı verilir.
Başarılarından dolayı Paşalık mertebesine kadar yükselir ve o
zamanlar Venediklilerin hâkimiyetinde olan Girit adasının
fethine memur edilir.
Adada bulunan Hanya kalesini ele geçirerek, Hanya Fatihi
unvanıyla muzaffer bir şekilde İstanbul’a varan çalışkan, dürüst
ve mağrur Yusuf Paşa, Padişah İbrahim’in huzuruna çıkar.
Padişah kendisini dinledikten sonra, merakla paşanın kendisine
getirmesini beklediği hediye ve ganimetleri göremeyince,
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paşaya içten içe kin besler ve kısa bir süre sonra etrafında
bulunan dalkavukların da tesiriyle Yusuf Paşa’yı saraya çağırır.
Kızgın bir şekilde kendisine, ‘Hemen İçel’deki beylerbeyiler
ile git Girit’i hemen al’, gibi plansız programsız, olur mu,
olmaz mı sorgulaması yapmadan, pat diye anlamsız bir emir
verir.
Bunun üzerine Yusuf paşa, ‘Padişahım, gemi inşası için
halktan kereste temini planlaması yaptık. Daha zaman vardır,
deniz mevsimi de değildir, gidilmez’ deyince.
Sultan İbrahim ‘Sen kendini bir iş mi yaptım
zannediyorsun, bu kadar hazinemi harcayıp, düşmanı
öldürmeyip mallarıyla beraber memleketlerine gönderdin’
diye söylenmesi üzerine Yusuf Paşa şöyle cevap verir.
‘Gerçi hazine harcadım ama Hanya gibi önemli bir kaleyi
de ülkeme kazandırdım. Düşmanı illa katletmek gerekmez,
amaca ulaşmak kaleyi almak önemliydi’ , diye pervasızca
doğru bildiği cevabı verince sultan sinirlenir ve
‘Ne biçim konuşursun, sana var git dedim, durma git,
yoksa seni katlederim’ diye bağırır.
Paşa sözünden dönmez ve ‘Şimdi vakti değildir,
gidilmez’ deyince Sultan İbrahim Bostancıbaşıya (cellat) ‘kaldır
şunu’ diye emir verir. Araya bazı kişiler girmek istese de
padişah dediğinden vazgeçmez ve az sonra, koca Hanya fatihi
Yusuf paşa boğularak öldürülür.
Size Sultan İbrahim ile ilgili, ibretlik daha başka bir
olaydan da bahsetmek istiyorum. Sultan İbrahim’in
şehzadeliğinde, yani kafes hayatı yaşarken asabi buhranlar
geçirdiği sırada, saraya mensup bazı kadınların tavsiyesi
üzerine kendisini, Safranbolulu Hüseyin Efendi adında Cinci
Hoca lakaplı bir medrese talebesine, iyileşsin diye okutup
üfletirlermiş. Sultan İbrahim hükümdar olunca henüz
müderrisliğin (öğretmenliğin) ilk kademesine bile ayak
basmamış olan bu üfürükçü Hüseyin Efendi, Şeyhülislam
Yahya Efendinin itirazına rağmen, süratle ilerletilerek padişah
hocası ve pek kısa bir zamanda da Anadolu kazaskeri (Anadolu
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orduları kumandanı) oluvermiş. Cinci Hoca lakaplı Hüseyin
Efendi, padişaha yakınlığından dolayı elde ettiği bu yüksek
mevkii ile devlet işlerine müdahale ederek her istediğini
yaptırırmış. Adam kayırma ve rüşvetlerle, kendisi gibi
ehliyetsiz birçok kişiyi, kadı, müderris tayin ettirirmiş. Devleti
yöneten, vezir-i azam, şeyhülislam ve diğer ileri gelen devlet
adamları da, padişahı gücendirmemek için seslerini
çıkartmazmış veya çıkartamazlarmış.
Bu gözü doymaz adam, ortamı böyle bulunca o kadar ileri
gitmiş ki, artık kim parayı fazla verirse, Anadolu kadılıklarını o
kişiye satar olmuş. Bu sefil hocadan, daha sonra 4ncü Mehmed
zamanında, 1649 yılında yaptıklarının tüm hesabı sorulmuş,
tüm varlığına el konularak boğdurulmuş.
Bu olaylardan başka, Padişah 1nci (deli) İbrahim,
İstanbul’da önüne çıkan bir at arabası yüzünden, değerli vezir-i
azamı Salih Paşa’yı, hatalı görüp boğdurtmasını mı istersiniz.
Devlet işlerine, saray kadınlarının karışmasına göz yummasını
mı istersiniz, daha anlatacak o kadar çok rezillik, o kadar çok
kepazelik var ki, artık benim dilim varmıyor ve siz okurlarımın
da canlarını daha fazla sıkmak istemiyorum.
Sonunda Sultan İbrahim, saltanatta kaldığı 8 yıl içerisinde,
ülkeye yaptığı kötülükler yüzünden ulema tarafından 1648
yılında yaka paça tahttan indirilerek, 7 yaşındaki oğlu 4ncü
Mehmed, büyük validesi Kösem Sultanın refakatinde tahta
çıkartıldı. Küçük bir odaya hapsedilen Padişah İbrahim de daha
sonra boğduruldu.

Gerileme Devri ve Yıkılış
Daha önce vurguladığım gibi, amacım burada sizlere bir
tarih öğretmeni gibi ders vermek değil, sadece o dönemlerde
meydana gelmiş, günümüze ışık tutacak, ibret niteliğindeki
bazı ilginç olayları değerlendirmenize sunmaktır.
Osmanlı İmparatorluğunda, 17nci yüzyılın ortalarından
20nci yüzyılın başlarına kadar, meydana gelen olayları sadece
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özetlemeye kalksak bile, inanın ayrıca en az yeni bir kitap
yazmak gerekir.
Ben 1650 yılından 1918 yılına kadar geçen süre hakkında
başlıklar halinde değerlendirme yaparak konuyu sonlandırmak
istiyorum.
Yeniçeri ocağı ve Sipahi Ocağının ana çatısını oluşturan
Osmanlı Orduları ne yazık ki bu dönem içerisinde
İmparatorluğun başına adeta bela olmaya başlamış, başlarında
bulunan komutanlar, fırsat buldukça çeşitli bahanelerle,
padişaha ve devlete karşı ayaklanmış ve düşmanlarıyla
özellikle Rusya ve Avusturya ile yaptıkları savaşların büyük bir
bölümünde başarısız olmuşlardı.
Bu disiplinsiz ocaklar, nihayet Sultan 2nci Mahmud
döneminde, bin bir güçlükle, kanlı bir şekilde ortadan
kaldırılarak, yerine, daha çağdaş olan Nizamı Cedit ordusu
kurulmuştur.
Kaybedilen savaşlar ve elden çıkan topraklar nedeniyle,
oralardan alınan vergiler bitmiş, Avrupa, Ege adaları, Kuzey
Afrika ve Orta Doğu’da bulunan, Osmanlı’ya bağlı birçok
sancaktan da alınması gereken vergilerin büyük bir bölümü,
ülkenin güç kaybı ve yönetim zafiyetleri nedeniyle alınamaz
hale gelmiştir. Mevcut gelirler azalırken giderlerin artmasının
önüne geçilememiş, devlet Avrupa ülkelerinden borç para
almaya başlamış ve ekonomik açıdan batağa sürüklenmiştir.
Alınan borçlar da zamanında geri ödenemeyince Osmanlı
Devleti bunların yerine ‘Kapitülasyon’ dediğimiz birtakım
tavizler vererek ülkenin, özellikle Avrupa devletleri (Fransa,
İngiltere, Rusya, Almanya) tarafından talanına ve
parsellenmesine neden olunmuştur.
1839 da Gülhane Hattı Hümayunu ve 1856 da Tanzimat
Fermanıyla, Osmanlı devletinde, mutlakıyet yönetimi yerini
Meşrutiyet’e bırakmaya başlamıştır.
Osmanlı’da yenilik hareketleri yani batılılaşma, Padişah
3ncü Selim zamanındaki Lale Devrinde başlamasına rağmen,

228

Benim Evrenim

esas meyvelerini yukarıda belirtilen Tanzimat döneminde
vermeye başlamış ve 19ncu yüzyılda ise ülkede geçmişe oranla
devletin her kademesinde batı tarzı modern uygulamalar,
çağdaş yenilikler yavaş da olsa yer almıştır.
Ama bu yenileştirme çabaları da, ne yazık ki yetersiz
kalmış ve Osmanlı Devletinin yıkılışına engel olamamıştır.
Sonuç olarak, zamanında çağa ayak uyduramayan,
bilimsel ve teknolojik yeniliklerden uzak kalan, üretemeyen bu
dev imparatorluk, 17-18 ve 19ncu yüzyıllarda yavaş yavaş
erimeye başlamış ve 20nci yüzyılın başlarında da adeta
‘Titanik’ gibi batarak, maalesef tarihin derinliklerinde yerini
almıştır.
Osmanlı, beylik şeklinde küçücük Söğüt ve Domaniç
bölgesinde başladığı bu uzun soluklu yarışla, zaman içerisinde
3 kıtaya yayılarak koca bir İmparatorluk haline gelmiş ve
sonuçta yine küçücük Ankara, Kayseri ve Sivas bölgesine
sıkışarak bu dünyaya gözlerini yummuştur.
Ama 19 Mayıs 1919 da, Samsun’da bir mucize olmuş,
yine içinden, bağrından çıkardığı, başta Mustafa Kemal Paşa
ve onun izinden giden, cesur ve yürekli silah arkadaşları ile
kahraman ve cefakâr aziz Türk Milleti, birlikte Kurtuluş
Savaşımızı başlatmışlar ve bu zorlu savaştan, İzmir’imizde, 9
Eylül 1922 günü, zaferle çıkmasını bilmişlerdir.
Bugünün Türkiyesi, bizler, bu karamanlara çok şey
borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız. Nur içinde
yatsınlar…
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GELECEKLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLERİM
Evet, galiba gittikçe işin, yani kitabın sonuna doğru
yaklaşıyoruz. Buraya kadar anlattığım veya diğer bir deyimle
anlatmaya çalıştığım, konuların hepsi yaşanmıştı, gerçekti veya
benim gerçeğimdi diyebilirim.
Bundan sonra anlatacaklarım ise bir kehanet değil ama
bugüne kadar olan yaşanmışların, ihtimaller hesabına göre
değerlendirmeleri ve tahminleri olacaktır.
E haydi, öyleyse ne duruyoruz; 2012 den 22nci yüzyıla
doğru hayali bir yolculuğa ne dersiniz…

22nci Yüzyıla doğru
İlk bakışta tahmini oldukça zor gibi gözükse de, yüz yıl
geriye gidersek ve biraz da beyin jimnastiği yaparsak, cevapları
oluşturmakta veya kurgulamakta, fazla zorlanmayız gibime
geliyor.22nci yüzyıla ulaşmamız için önümüzde 88 yıl (yılımız
demiyorum, çünkü özür diliyorum bana müsaade) kaldı.
Dünyamızı çok yorduk, çok yıprattık. Daha bugünlerde
bile iklim dengesi alt üst. Kutuplarda buzlar hızla eriyor, kuzey
ve güney buz denizlerini, kutuplardan kopan ve eriyen koca
buz kütleleri kaplamış durumda. Kutup Ayıları acınacak
durumda, eriyen buzlar yüzünden ayı balığı, fok
avlayamıyorlar, açlıktan iyice güney kesimlere inip, yerleşim
bölgelerindeki çöpleri karıştırmaya başladılar.
Dünya havası ise, adeta sapıtmış vaziyette. ABD yi TV den
izliyoruz, adeta her ay bir tayfun, bir kasırga, bir hortum, almış
başını gidiyor.
Yağışların dengesizliği yüzünden, dünyanın bazı yerleri
kuraklıktan kırılırken, bazı bölgeleri ise ani sellerle boğuşuyor.
Aşırı sıcaklarla birlikte gelen yangın felaketleri,
Avustralya’da olduğu gibi, dünyanın her bölgesine yayılıyor.

Benim Evrenim

Dünyamızın ciğerleri dediğimiz, paha biçilemez ormanlar,
gözlerimizin önünde çatır çatır yanıp kül olup bitiyor.
Heeey! dostlar, gençler, torunlar, yavrularımız dinleyin. Bu
işin suçlusu sizler değilsiniz, düpedüz bizleriz. Sizin dünyanızı
bizler bu hale getirdik. Bizi affedip, affetmemeniz çok önemli
değil; önemli olan bizim kuşağın yediği naneyi, yaptığını,
aklınızı başınıza toplayıp sizin yapmamanızdır. Bizim
yanlışlarımızı sizler devam ettirirseniz, özür dilemek için belki
bizler kadar şanslı olamayabilirsiniz.
Ama ne yazık ki benim gelecek 82 yıl için tahminim
maalesef olumsuzluklarla dolu.
Dünyamız 22nci yüzyıla, acıları, üzüntüleri ve sorunları
büyümüş olarak girecek. Hastalık ve açlıktan ölen insan sayısı,
bugünkü sayıyı 5-6 ya katlayacak. Aynı acıdan ne yazık ki
hayvanlar ve bitkilerde nasibini alacaklar gibime geliyor.
Şimdi geleceğin devletlerine bir göz atalım ve işe önce
ABD den, diğer bir deyimle, ‘patron’ dan başlayalım;

ABD
Bu ülke veya diğer bir deyişle, 50 civarında devletler
topluluğu, dünyanın jandarmalığına ve patronluğuna devam
edecek. Çünkü dünyanın bütün dizginleri onun elinde
gözüküyor gibi.
Silah, Uzay, uçak, her türlü makine, kimya, tıp, iletişim
(internet), bilgisayar, sanat, spor ve daha nice dalda şimdilik
başı çekiyor.
Dünya siyasetini ‘demokrasi !’ söylemleriyle yönlendiren,
her taşın altından çıkan, baş aktör demek yanlış olmaz kanımca.
Ama önümüzdeki yüzyıl işi gittikçe zorlaşıyor. Her ne
kadar, parası US $ ının matbaası elinde olsa da, bu işin de bir
raconu var canım. Biz, belki kafamız eserse karşılıksız falan
basarız ama onunki o kadar kolay değil gibi gözüküyor. Yoksa
bütün dünya ‘şarlar’. ABD nin dış borçları büyük boyutlara
ulaştı. Özellikle birçok konuda rekabet içinde olduğu ve
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devamlı mal aldığı Çin’e borcu hayli kabardı. Yeni organize
olan Avrupa Topluluğu, kendisine birçok konuda ciddi rakip
pozisyonuna geldi.
Çin başta olmak üzere, Rusya, Japonya, Hindistan,
Brezilya, Güney Kore ve benzeri ülkeler, ‘artık oyunun içinde
biz de varız’ diyorlar. Geçmişte ABD, 2nci Dünya Savaşından
sonra, topraklarından hayli uzaklarda bulunan Kore, Vietnam,
Kamboçya, Irak, Afganistan savaşlarında büyük oranda
askerini ve parasını kaybetti, yani beklediği sonuçları elde
edemedi.
Rusya, onun yanı başındaki Küba ile ve bazı Güney
Amerika ülkeleriyle iyi ilişkiler kurdu.
Önümüzde nükleer tehlike nedeniyle, ‘haydut ülkeler’
olarak adlandırdığı İran ve Kuzey Kore ciddi baş ağrıları gibi
gözüküyor.
Ben ABD, AT, Japonya, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan,
Afganistan ve İran’ın da içinde bulunacağı özellikle Orta
Doğu’yu ve Kuzey Afrika’yı da içine alan, ‘petrol ve nükleer
odaklı’, bir 3ncü Dünya Savaşı veya biraz daha küçük boyutlu
bir savaşın, önümüzdeki 50-60 yıl içerisinde çıkabileceğini
düşünüyorum. Çünkü geçmişe bakarsak, dünyamızın 100 yıl
gibi bir periyodu, büyük çaplı bir savaşsız geçirmediğini
görürüz.
Dünya şu anda bile, 6-7 milyar insanı kavgasız gürültüsüz
besleyecek kapasitede değil. 50-60 yıl sonra ise dünya nüfusu
kabaca 8-9 milyarı bulur ki, bu kadar insana ne buğday ne de
pirinç yeter. Diğer ihtiyaçlardan bahsetmek burada komik olur.
Lafın kısası başta ABD olmak üzere tüm insanlığı, içinde
bulunduğumuz asırda zorlu günler bekliyor gibi.

AT, Avrupa Topluluğu Ülkeleri
Geçtiğimiz 20nci yüzyılın ortalarında oluşturulan, bu
birliktelik fikri; yüzyılın ikici yarısında, yanlış aklımda
kalmadıysa, 18 civarında ortaklıkla hayata geçirildi.
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Biz bu ortaklıkta yer almak için, 1950 li yıllarda ilk
başvurumuzu yapmış ve çeşitli tekrarların sonucunda, 5-6 yıl
kadar önce görüşmelerin çıkmaza girdiği son dakikalarda,
Türkiye’nin topluluğa kabulü ile ilgili görüşmelerin
yapılmasına karar verilmiş ve her iki tarafça imza altına
alınmıştı.
AT ülkelerinin, bir araya gelmesinin ana amacı, ortak bir
savunma stratejisi geliştirmek, ileri demokrasi, hukuk anlayışı
ve çağdaş yönetim kurallarının ışığı altında, ülkeler bazında
standardizasyona gitmek ve ortak gelişimi, ticareti ve
teknolojiyi içeren büyük çaplı projelere imza atmaktır.
Türkiye’nin hem çok büyük olması, hem de gelişmişlik
değerlerinin AT ye oranla oldukça gerilerde yer alması, ‘üstü
örtülü olarak AT nin Hıristiyan dinine mensup ülkelerden
oluşması ve ortaklığa katılma ihtimali olan Türkiye’nin
Müslüman çoğunluğa sahip bir devlet olması’ , zaman içinde
Almanya Başbakanı (Şansölyesi) A. Merkel ve Fransa Devlet
Başkanı N. Sarkozy tarafından, Türkiye’nin tam üyeliğine karşı
söylemlerin artması, sorunların ve engellerin oldukça ciddi
olduğunu göstermektedir.
Üyelik yerine ‘İmtiyazlı Ortaklık’ türü bir yapının daha
doğru olacağı, artık sesli olarak, olu orta dillendirilmektedir. Bu
güne kadar Türkiye, üyeliği ile ilgili açılan fasılların çok az bir
bölümünde başarılı olmuştur. Ama son bir yıldır, başkanlık
görevini devralacak olan Kıbrıs Rum Kesimine karşı (haklı)
tavır alan ve bu ülkenin başkanlığını kabul etmeyen
(umursamayan) Türkiye, adeta AT sürecini iyice yavaşlatmış ve
sanki kendi haline bırakmış gibidir.
Kanımca Türkiye AT ye hiçbir zaman ‘giremeyecektir’
veya başka bir deyişle ‘alınmayacaktır’.
Ben tam 25 yıldır, hemen hemen her yıl (bazen yılda 5
defa) işim gereği Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gitmek ve
oralarda kısa sürelerle de olsa çalışmak durumunda kaldım. Bu
nedenle, Avrupa’yı oluşturan ülkeleri etraflıca inceleme
fırsatım oldu.
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Avrupa ile Türkiye arasındaki benzerliklerin çok az, fakat
farklılıkların ise dağlar gibi olduğunu gördüm. Avrupalılar,
yüzyıllarca ülkelerine gerçekten çok şey katmışlar.
Avrupa’nın şehir yaşamı, kasaba yaşamı ve köy yaşamı
arasında inanın ciddi bir fark göremezsiniz.
Teknoloji ha keza büyük bir yarış halindedir. Çalışma
derseniz, adeta kurulu bir saat gibi düzenlidir.
Eğitim öğretim, kademeler halinde her Avrupalının
vazgeçilmez bir parçası, olmazsa olmazı olmuştur. Elinizde
herhangi bir diploma veya sertifikanız yoksa Avrupa’da tabiri
caizse ‘helâ bekçisi bile olamazsınız’, bu kadar net
söylüyorum.
Dünya yaşamı ile dini yaşam, birbirinden belirgin bir
şekilde ayrılmış; iki yaşam tarzı da, geçmişte yaşanan acı
tecrübeler sonucunda, bulunması gereken yerlere oturtulmuş,
insana verilen değer ise, çok önem kazanmıştır.
Eğri oturup, doğru konuşalım, ülkemiz ne yazık ki, bu
söylediğim değerleri birbirine çorba gibi karıştırmış, hem
dünya yaşamından hem de dini yaşamdan beklenen değerlerin
oldukça uzağında kalmıştır.
İnsanımıza verilen değer konusunda ise, daha alacak çok
yolumuz bulunmaktadır. Bırakın kasaba ve köyleri, daha
şehirlerimizin varoşlarına çıktığımızda, hatta şehir içindeki
semtlerimiz arasında bile, olmaması gereken farklılıkları içimiz
burkularak görürüz.
Türkiye gerçekten Avrupa’ya göre çok genç bir ülkedir.
Düşünün bir kere 1919 yılında kurtuluş savaşına başlarken,
ayağımızda çarık, midemizde kuru ekmekten başka bir şeyimiz
yoktu. Biz 90 yılda, sıfırdan buralara geldik. Bu gelişmeyi asla
küçümsemiyor, hatta büyük bir başarı olduğuna gönülden
katılıyorum. Sakın beni karamsar, maramsar zannetmeyin.
Ama şu bir gerçek ki, Avrupa ile aramızda kapanması çok zor
olan, yukarıda saydığım çok ciddi farklar var.
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Bana göre Avrupa topluluğuna Türkiye’nin alınmaması
veya katılamaması konusu da, inanın dünyanın sonu olmaz.
Ama ülkemizin oraya katılacakmış gibi çağdaşlık
değerlerini ve normlarını, kendi yararı ve gelişimi için
olabildiğince iyileştirmeye gayret etmesi çok önemlidir.
Zaten, İşin püf noktası da aslında budur...
AT nin kendi içerisinde problemleri yok mu sanıyoruz.
Şüphesiz ki var. Hem de oldukça çok. Hepimiz yaklaşık 6 aydır,
AT ye üye olan Yunanistan’ın aymazlık ve sorumsuzluktan
kaynaklanan, neredeyse iflasa varan ekonomik çöküşünü;
Portekiz’in, İtalya’nın, İspanya’nın ve İzlanda’nın ekonomik
problemlerle boğuşmalarını, TV programlarında hayret ve
ibretle izliyoruz.
Evet, AT de artık güllük gülistanlık değildir. Bunların
dışında, ‘Polonyalı musluk tamircisi’ yakıştırması yapılan AT
bölgesindeki dolaşım ve çalışma hakkı serbestîsi, başta
İngiltere olmak üzere, AT nin başını çeken Almanya ve
Fransa’da da ciddi krizlere yol açmıştır.
Ben, AT nin bu yapısı ile günümüz dünyasında, güç
bazında, ABD den sonra Rusya’nın yerini alarak 2nci sıraya
oturduğunu görüyorum ama AT birlikteliğinin çatırtı sesleri de
kulaklarımı tırmalıyor. Özellikle AT ülkeleri içerisinde, adeta
AT yi yöneten ve ekonomisi çok gelişmiş olan Almanya, belki
bu ağır yükü artık taşımak istemeyecek ve bu çarpık gidişe
günün birinde, belki de dur diyecektir.
Zaten biliyorsunuz, İngiltere EURO bölgesinde yoktur ve
kendi parası olan Sterlin’i kullanmaktadır. Bunun tek bir
anlamı vardır. O da ‘güvensizlik’. İngiltere bunun dışında,
zaman zaman alınan, AT kararlarına da katılmamaktadır.
Tarih sahnesinde, neredeyse 1000-1500 yıldır, aralarında
savaş eksik olmayan bu ülkelerin, böyle bir birliktelik
oluşturarak bir araya gelmesi tabii ki takdire şayandır. Ama AT
birlikteliğinin uzun yıllar sürmesi, tarihi gerçeklerle de pek
bağdaşmamaktadır.
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Umarım bu savımda yanılan ben olurum…

Almanya
Bu
ülkeyi,
yukarıda
AT
içerisinde
kısmen
değerlendirmiştim ama ben ona burada, ayrı bir yer vermek
istiyorum.
Çünkü Almanya benim gelecekteki ‘yükselen değerim’
olacaktır. 2nci Dünya Savaşından, yerle bir olarak çıkan bu
ülke, çok çalışkan bir insan yapısına ve ciddi bir alt yapı ve bilgi
birikimine sahiptir. En önemlisi de, gerçekten çok disiplinli bir
çalışma anlayışları vardır.
Daha önce dediğim gibi 30 yıl gibi uzun bir zaman
diliminde Avrupa’da gördüğüm İngiliz, Fransız, İtalyan,
İsviçreli gibi milletlerin yanında, Alman’ları farklı bir yere
oturtmak isterim. Özellikle 1989 yılında Berlin duvarının yıkılıp
her iki Batı ve Doğu Almanya’nın birleşmesinden sonra
Almanlar adeta Avrupa’nın lokomotifi oldular.
Dünya’da Alman Malı dendiğinde akla ilk gelen, ‘kaliteli
mal’ imajıdır. Bugüne kadar Almanlar belki biraz yüksek
parasal değerli ürettiler ama teknolojilerinden ve kalitelerinden
asla ödün vermediler. Bu prensipleri de onları dünya da hakları
olan yere oturttu.
Gelecekte Almanya’yı, dünya da önde gelen yerlerde
göreceğimizi umuyorum. Örneğin, şu anda Birleşmiş Milletler
daimi ülkesi USA, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dır. Bu
ülkelerin, alınacak kararlarda Veto hakları vardır. Yani bu
ülkelerden birisi dahi (Suriye sorununda olduğu gibi) alınacak
olan kararı veto etse, BM o konuda karar alamamaktadır.
Almanya bana göre yakın gelecekte bu ülkelerin içinde 6ncı
ülke olarak yerini alacaktır.
Yalnız tüm Avrupa’da olduğu gibi Almanya’nın da
göçmen ve işsizlik sorunları vardır ve artarak devam
etmektedir. Bu nedenle, Holigan dediğimiz işsiz güçsüz,
uyuşturucu bağımlısı belli bir Alman genç kesimi, yabancı
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işçilerin düşük ücretlerle Almanya’da çalışması nedeniyle, arzu
ettikleri ücretlerle iş bulamamakta ve başta Türk’ler olmak
üzere birçok yabancıya saldırmakta, hatta cinayetler
işlemektedirler. Geçenlerde 8 Türk ve 1 Yunanlının böyle bir
çete tarafından öldürülmesi davası sonuçlandı. Suçlular
cezalarını gördüler (bir kısmı daha önce galiba intihar etmişti).
Bu olayla ilgili sevindirici bir gelişme de oldu. Alman
Parlamentosu cinayete kurban giden bu günahsız insanlar için
Milli Meclislerinde saygı duruşunda bulundular ve olayı
nefretle kınadılar. Bu davranış gerçekten insanlık adına çok
anlamlı olmuştur…

Rusya
Bu ülke de, 2nci Dünya savaşından sonra galipler safında
yer almış ve Varşova Paktı adı altında, etrafındaki Komünist
rejimi benimseyen (Demirperde) ülkelerle birleşerek ABD ve
Batı ülkelerinin karşısında büyük bir güç oluşturmuştur.
Uçsuz bucaksız topraklara sahip, Rusya’nın Komünist
rejime dayanan, yönetenlere fazlaca çıkar sağlayan hantal
yapısı, Başkan Gorbaçov’un yaptığı ‘Glasnost ve Perestroyka’
açıklık ve şeffaflık devrimleriyle yıkılmış, S.S.C.B. dağılmış ve
1989 yılından bugüne kendini toparlamaya çalışan, daha
demokratik olma yolunda gayret sarf eden bir ülke
görünümüne kavuşmuştur.
Günümüzde Rusya’nın doğal gazı, kendisine (tabii ki belli
bir kesim bu kaymağı yemektedir) oldukça refah sağlamıştır.
Ama Rusya, gidip gördüğümüz kadarıyla, hala Komünizm
döneminden kalan hantal yapısı ve geri teknolojisi ile
boğuşmaya devam etmektedir.
Bugüne kadar, dünyanın 2 horozu vardı, ABD ve Rusya,
şimdi ise horozların sayısı AB ve Çin’inde katılımıyla 4 e
yükselmiştir. Gelecekte ise bunlara Japonya, Hindistan ve
Brezilya’nın da eklenmesi beklenmelidir…
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Japonya
Hani bir laf vardır, ‘adam gibi adam’, gerçekten bu millet
dünyada bana göre çok özel bir övgüyü hak etmektedir.
Hepimiz, çeşitli vesilelerle Japonları TV ve filmlerde çok
izlemiş, çalışkanlıklarına ve insana olan saygılarına hayran
olmuşuzdur. Japonlar, 2nci Dünya Savaşından yenik çıkmışlar,
Nagazaki ve Hiroşima kentlerine, ABD uçakları atom bombası
atmış, bunun yanında diğer şehirleri de tanınmaz hale gelmiş
ama bu kahraman ve inanılmaz çalışkan millet, gece gündüz
demeden ülkelerini ve sanayilerini var güçleriyle iyi duruma
getirmeyi, sonrada dünyada ön saflara taşımayı başarmışlardır.
Çalıştığım iş konusunda, bazı Japon arkadaşlarım olmuştu,
onları çok beğenmiş ve takdir etmiştim. Bu asil milletin önünde
saygıyla eğilirim.
Japonlar, geçen 2011 yılı Mart ayında 9 şiddetinde bir
depremle ve ardından gelen Tsunami felaketi ile
karşılaşmışlardı. Bu felaketler sonucunda 15.000 dolayında
Japon hayatını kaybetmiş ve yüz binlercesi de işlerinden ve
yurtlarından ayrı kalmışlardı. Aylarca devletin tahsis ettiği spor
ve benzeri salonlarda yerlerde yattılar ama hiçbir zaman TV
lerde, ‘ahlarına, vahlarına, yanıp yakılmalarına’ şahit olmadık.
Onları böyle bir felaket içinde bile olsalar, kadın erkek, çoluk
çocuk hep sakin, vakur ve gurur içindeki halleriyle, hayretle
izledik.
İşte gelenek, görenek, terbiye ve alınan kaliteli eğitimin
sonucu budur. Japonlar bana göre 22nci yüzyılı, şimdiki
durumlarından daha başarılı olarak kucaklayacaklar, insanlığa
daha çok teknolojik yenilikler armağan etmeğe devam
edeceklerdir.

Güney Kore
Bundan, fazla değil 30 yıl geriye gidip, bana ‘Güney Kore
hakkında ne düşünüyorsun?’ diye bir soru sorulsaydı, inanın

238

Benim Evrenim

Kore savaşı şehit ve gazilerimizden başka söyleyecek fazla bir
şey bulamazdım.
Ama şimdi öylemi ya! Asya kıtasının köşesinde kalmış, şu
küçücük ülkeye, sanki sihirli bir değnek dokundu ve 30 yıl
içerisinde bu yarım adada inanılmaz güçlü bir ülke, dünya ile
buluştu.
Bu tür gelişmişliği, daha önce Tayvan da duymuştuk.
Ardından Güney Kore geldi. Gerçekten ibretle izliyoruz. Her
alanda, olağanüstü çalışma ve başarı sergiliyorlar.
Geçenlerde, başbakanımız toplantı için bu ülkeye gitmiş ve
ülkemizde kurulması planlanan, 2nci Nükleer Santral için
Güney Kore ile görüşmeler yapmıştı.
Burada, hepimizin dikkatini çektiğini düşündüğüm, çok
ilginç bir karşılaştırmayı anlatmadan geçemeyeceğim. Güney
Kore ve Kuzey Kore. Her iki ülkenin insanlarının ortak adı
Koreli, ama gelin görün ki aralarında gelişmişlik açısından
dağlar kadar fark var.
Güney Kore’yi söyledik. Kuzey Kore’de ise, Komünizm ve
diktatörlük etkisinin halka nasıl yansıdığını, çocukların
bakımsızlık ve açlıktan ölme noktasına geldiğini, ibretle
izliyoruz.
Güney Kore de bana göre 22nci yüzyılı Japonya gibi
yükselen bir değer olarak kucaklayacaktır.

Çin
Ben de kendi kendime, Çin hakkında ne yazayım diye
kurgulayıp durdum.
En iyisi mi, size geçenlerde Hürriyet
okuduğum bir fıkrayı anlatarak söze başlayayım.

gazetesinde

Adamın birine sormuşlar ‘kaç çocuğun olsun istersin?’.
Adam da, Başbakan T.Erdoğan’ın tavsiyesinden bir fazla yani
‘4 çocuğum olsun isterim’ demiş. Karşısındaki de ‘ya
hemşerim, niye 5 çocuk değil de 4 çocuk?’ deyince, o da ‘ bak
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kardeşim, dünya da doğan her beş çocuktan birisi Çinliymiş,
ben Çinli çocuk istemem’ demiş.
Düşünebiliyor musunuz, ülkede tamı tamamına 1 milyar
250 milyon Çinli yaşıyor.
Evet, galiba yüzyılımızın en ilginç olayı tereddütsüz ‘Çin
mucizesidir’. Bana katıldığınızı, kafanızı sallayışınızdan
anlıyorum. Ama bundan çok değil, sadece 30-40 yıl önce bu
insanlar ayda 1-2 dolara talim ediyorlardı.
Çin, 5000 yıllık çok eski ve köklü bir tarihe sahip, dünyada
kâğıt, barut gibi önemli birçok buluşlara imza atmış bir devdi
ama yakın zamana kadar, tabiri caizse; ‘uyuyan bir devdi’.
Mao sonrası, Çin Komünist Partisi, ülkesinde devrim
niteliğinde radikal, sıra dışı ve dünyanın da hiç beklemediği
kararlar aldı. Ülkesini, bütün dünyaya ticari amaçlı olarak açtı
ve ‘buraya gelin, burada aklınızın almayacağı kadar ucuz iş
gücü ve yatırım desteği var’ dedi.
İşte bundan sonra, olanlar oldu, dünya çıkar yol
bulamadığı ve rekabet edemediği için adeta Çin’e sular seller
gibi aktı. Şimdi dünya’da bulunan bütün ünlü markaların
tamamına yakını bu ülkede, fabrikalarını kurmuş, üretim yapıp
mallarını kendi markalarıyla tüm dünya ya ‘Çin Malı’ adı
altında pazarlıyorlar.
Bugün, Çin’in ticaret limanı olan Şanghay şehri,
gökdelenlerle doldu. Zenginleşti ve bu şehirde işçilik aylıkları,
şimdiden asgari 500-600 Dolara yaklaştı. Çin’in her kesimindeki
ücretlerin, lap diye bu seviyelere yükselecek hali yok ama bu
gidişle yerinde de saymayacak tabii.
Çin’in yaklaşık 20-30 yıldır yakaladığı ve istikrarlı olarak
sürdürdüğü, kalkınma hızı % 10 ların altına pek düşmemiştir.
Hala Çin’de üretilen, ticari malları taşıyan ticaret gemileri her
gün konvoylar halinde, dünyanın dört bir yanına
dağılmaktadır.
Ama bunların yanında da, burada dile getirilmesi gereken
önemli bir konuda, Çin’de çok aksayan demokrasi ve insan
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hakları sorunlarıdır. Doğu Türkistan, Tibet gibi birçok sorunlu
konu, yıllardır kanayan bir yara olarak dünyanın önünde
durmaktadır.
Gelecekte Çin, ekonomik açıdan büyümesine, düşük
tempo ile de olsa devam edecek ama işçilik ve petrol
maliyetlerinin aşırı yükselmesi sonucunda, doğal olarak üretim
ve ihracat düzeyi oldukça düşecektir.
Bunun yanında, üstün teknolojiye sahip ülkelerin malları
Çine, bugünden daha fazla girmeye başlayacak, bu da alım
gücü yükselen Çin halkını refaha yaklaştırırken, Çinide
ekonomik açıdan doğal olarak zorlamaya başlayacaktır.
Daha önce dediğim gibi, 21nci yüzyıl içerisinde bana göre
çıkması muhtemel olan, 3ncü dünya savaşı veya benzeri büyük
çaplı bir savaşta, Çin baş aktörlerden birisi olmaya adaydır.
Bu arada unutmadan söyleyeyim; yüksek ihtimalle çıkacak
olan bu savaşa katılan ülkelerin tümü, kaybedenler safında yer
alacak ve daha öncekilerde olduğu gibi, ne yazık ki bu zalim
savaşın da kazananı olmayacaktır.

Hindistan
Dünyada, Çin’den sonra en fazla (1 Milyar civarında)
insan nüfusu barındıran, Çin gibi çalışanlarının ortalama aylık
geliri 5-10 Doları geçmeyen, bu ikinci dev ülke Hindistanda,
günümüzde yavaş da olsa, yükselişini ve gelişimini gösteren,
yıldızı parlayan nadir ülkelerden birisidir.
Bu ülke de, Türkiye ve benzeri ülkeler gibi homojen bir
yapıya sahip değildir. Sanayi ve endüstriyel yatırımlar ağırlıklı
olarak büyük şehirler ve kıyı bölgelerde kümelenmiştir. İç ve
kırsal kesimlerde, halk açlık sınırının çok altında yaşamını
sürdürmeye çalışmaktadır.
Son yıllarda bilgisayar yazılımı, gemi inşası, demir çelik,
lokomotif, vagon üretimi, demir yolu işletmeciliği, motorlu
araç, tekstil vs. gibi birçok üretim konusunda, Hindistan
belirgin ataklar yapmış ve dünya ticaretinde ciddi anlamda söz
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sahibi olmaya başlamıştır. Gelişmesi arzu edilen düzeyde
olmasa da, devam etme eğilimindedir. Gelecekte, Çin gibi
doğum kontrolü uygulamalarına giderse, ‘ki biraz zayıf
görüyorum’ artan nüfusu, başına daha büyük sorun olmaz.
Hindistan, gelişimini biraz arttırmış olsa da 22nci yüzyıla,
sorunlar yaşadığı komşuları Pakistan ve Çin ile kısmi de olsa
savaş halinde ve açlıkla daha fazla boğuşan bir ülke olarak
girecek diye düşünüyorum.

Brezilya
Bu ülke de bana göre, Çin’in Güney Amerika
versiyonudur. En önemli özelliği, dünyanın ciğerleri dediğimiz
muhteşem uçsuz bucaksız Amazon yağmur ormanlarına sahip
olmasıdır. Bu ormanların geleceği konusunda ciddi endişeler
taşıyorum. Umarım, zamanımızda ki gibi hoyratça telef
edilmesine devam edilmez. Dikkat edilmez ve korunamazsa,
vay 22nci yüzyıla merhaba diyecek dünyanın haline.
Brezilyada, Çin, Hindistan, Endonezya gibi gelişen ülkeler
safında yer alan ülkelerden birisidir. Gelecekte daha iyi yerlere
ulaşacağını tahmin ediyorum.

Afrika Ülkeleri
Ne yazık ki, Güney Afrika Cumhuriyeti ve bunun gibi
gelişmekte olan birkaç ülke dışında bu kıtada doğru dürüst
ayakta kalan pek ülke yok gibidir. Her halde bu kıtanın tarihi
kaderi böyle diye düşünüyorum. Aslında pırıl pırıl yüzlere ve
yüreklere sahip, bu güzel insanlar kesinlikle bu kötü durumu
hak etmiyorlar ama başta kuraklık olmak üzere, eğitimsizlik,
tembellik ve aralarında yaşadıkları din ve ırk odaklı kavgalar
ve çıkar savaşları bu güzel kıtadaki yaşamı gerçekten kâbusa
döndürüyor.
Tabii her şeyden önce, yaklaşık 500 yılı bulan Batılıların
sömürüsünü de unutmamak lazım. Bugünden, açlığın ve
ölümlerin kol gezdiği Etiyopya ve Tanzanya gibi ülkelere her
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geçen yıl yenileri eklenecek. Maalesef Afrika ülkelerinin büyük
bir kısmı 22nci yüzyıla, daha perişan bir vaziyette gireceklerdir.
Hani bir söz vardır ya ‘Allah gerçekten yardımcıları
olsun’.

Arap Âlemi
Tamamı Müslüman devletlerden oluşan Arap ülkeleri,
dilleri aynı veya benzer olsa da, birbirilerinden oldukça farklı
yapılara sahiptirler.
Petrol zengini Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik
Arap Emirliklerini, zenginlik açısından diğerlerinden farklı bir
yere koymak gerekir.
Arap ülkeleri, başta Mısır olmak üzere çok köklü bir
medeniyete sahip olmalarına rağmen ne yazık ki gelişmiş Batı
Medeniyetinden (sanki bu İslam dünyasının kaderiymiş
gibi!), çalışkanlık ve teknolojik gelişme yönünden oldukça geri
kalmışlardır.
2010 yılının son günlerinde, Tunus’ta parlayan demokrasi
kıvılcımı, sırasıyla Mısır’a, Yemen’e, Libya’ya, Cezayir’e,
Ürdün’e ve son olarak da, Suriye’ye sıçrayarak, tüm Arap
dünyasını, ‘Arap Baharı’ adı altında adeta kasıp kavurmuş,
tüm dikta rejimlerini altüst etmiştir. Tabii ki sorunlar bıçak
gibi kesilmemiştir. Demokrasiye geçiş sancıları, daha çok
sürecek, özellikle başta Suriye olmak üzere, Irak’ta, Libya’da ve
Yemen’de, ne yazık ki, mezhepsel ve kabilesel, ayrılıkçı
çatışmalar, daha onlarca yıl devam edecek ve bu olaylar kanlı
da olsa, genel olarak Arap dünyasını gelecekte daha
demokratik bir yapıya kavuşturacaktır.
Ellerinde
bulunan
petrol
kaynaklarının
giderek
azalacağının bilincine varacak olan Arap toplumu, eğitimin,
üretimin ve teknolojik gelişmenin kendileri için tek kurtuluş
yolu olduğu bilincine geç de olsa varacaktır…
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Geleceğin Türkiyesi
Türkiye, 2012 yılından sonraki yıllarda, içinde bulunduğu
karmaşık dünyada, Avrupa Topluluğu macerasında ve en
önemlisi de merkezinde yer aldığı Orta Doğu cehenneminde,
acaba nerelere doğru yol alacak? 22nci yüzyıla acaba nasıl
girecek?
Yukarıda saydıklarımın dışında, Türkiye’nin en önemli
sorunu; yaklaşık 1000 yıldır bulunduğu topraklarda, birlikte
yaşamak durumunda kaldığı, Selçuklu ve Osmanlı
döneminden beri zaman zaman, küçük çapta da olsa çatışmalar
yaşadığı kesimle ilgilidir. Yani bu konu özellikle, 1923 yılında
kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti döneminde, sorunların ve
anlaşmazlıkların giderek tırmandığı, son 40 yıl içinde de, adeta
üstü örtülü bir savaş yaşadığı, farklı isimlerde söylenen ama
asıl adı açık ve net olan Kürt Sorunudur.
Türkiye’nin gelecekte, muhtemelen 22nci yüzyılda da
yaşamak durumunda kalacağı ve mutlaka ama mutlaka
çözmesi gereken en önemli sorunu budur.
Şimdi gelin, hep birlikte işe buradan başlayalım;

Kürt Sorunu
Bugün gelinen noktayı hepimiz adeta ezberledik. Çünkü
1984 yılında başlayan Kürt Ayrılıkçı Terör Örgütü PKKnın
yaptığı bir terör eylemini veya son yıllarda ortaya çıkartılan ve
onun uzantısı olarak değerlendirilen KCK (şehir yapılanması)
ile ilgili bir haberi hemen hemen her gün televizyonlarda
mutlaka izliyoruz. Bugün itibariyle ülkemizde kabaca 80
milyona yaklaşan toplam nüfusumuz içerisinde yaklaşık, üç
aşağı beş yukarı 15 milyon civarında Kürt veya Kürt Asıllı
vatandaşımız yaşıyor.
Daha önce de değindiğim gibi, Kürt toplumu ile ilgili bu
günlere kadar yapmamız gerekip de yapmadığımız veya
yapamadığımız, eksiklerimiz oldukça fazla. Öncelikle
Demokratik Hak ve Özgürlükler konusunda notumuz
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gerçekten oldukça düşük. Kürt kimliğini, bütünlük yapımız
zarar görür korkularıyla bir türlü kabullenememiş ve açıkça
ifade edememişiz.
Ayrıca çok ciddi bir sorun olarak gördüğüm ‘adil olmayan
gelir dağılımı’ konusu, özellikle Kürt (Kürt kökenli de
diyebiliriz) vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak yaşadıkları,
Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde kendini belirgin
bir şekilde hissettirmektedir. Anılan yörelerin dağlık ve kısmen
de verimsiz topraklara sahip olması, üzerine adeta tuz biber
ekmektedir. O bölgelere gitmesi gereken devlet hizmetleri ve
bunun içerisinde önemli yeri olan eğitim hizmetleri, ne yazık
ki yeterince sağlanamamış, yetersiz olan bu hayati hizmetler,
üstüne üstlük PKK terörü yüzünden de iyice sekteye uğramış
ve bu bölgelerin gelişmişlik düzeyi ne yazık ki Türkiye
ortalamasının hayli gerilerinde kalmıştır.
Bugüne kadar çeşitli defalar, hükümetler tarafından
çıkartılan ve özellikle bu bölgelerin kalkınmasını çok
ilgilendiren yatırımı teşvik yasaları da, maalesef yine terör
nedeniyle, özel sektör yatırımlarını bu riskli görülen bölgeye
kaydıramamıştır.
Türkiye’de yaşayan Kürt vatandaşlarımız, benim
değerlendirmelerime göre birkaç çeşit guruptan oluşmaktadır.
Kabaca sınıflandıracak olursak şöyle bir tablo ile karşılaşmamız
olasıdır;
1nci grup Kürtler,(PKK ve uzantısı olan KCK): Bu guruba
girenler (tahminen 1-2 Milyon kişidir), genellikle yurt içinde
veya yurt dışında, eğitim almış lider kadrolar ve onların ya
gönüllü ya da silah zoruyla kadrolarına kattıkları kişilerdir.
Amaçları, önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde,
Türkiye Cumhuriyetine bağlı Özerk Kürt Yönetimi
oluşturmak ve sonra T.C.den ayrılmış, Bağımsız Kürt Devleti
kurmaktır.
2nci grup Kürtler: Bu guruba girenler ise, yukarıda
belirtilen amaçları şimdilik benimsemeyen, daha çok
demokratik haklar, eğitim, sağlık ve ekonomik kalkınma
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beklentisi olan, oldukça kalabalık (6-8 Milyon kişi) bir halk
kitlesidir. Bu vatandaşlar, Türkiye’nin hemen hemen her yerine
dağılmış ve Türk toplumu ile oldukça uyumlu bir şekilde ve
ahenk içinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Bunlar silahlı
eyleme kesinlikle soğuk bakmaktadırlar.
3ncü grup Kürtler: Bu guruba girenlerin sayısı ise (3-4
Milyon kişi) olup, kendilerini Kürt kökenli Türkler olarak
ifade etmektedirler. Türkiye’nin diğer halklarıyla iyice
kaynaşmış, onlardan kız alıp vererek akrabalıklar oluşturmuş,
özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun dışındaki
bölgelere yerleşmiş, oralarda doğup büyümüş, eğitim ve sağlık
olanaklarından yeterli düzeyde yararlanan, evi barkı ve iş yeri
olan, resmi dairelerde görev yapan, siyasi yaşam içinde yer
alan, ekonomik durumu normal veya normalin üzerinde olan,
kendini Türk gibi Kürt, Kürt gibi Türk hisseden vatandaşlardır.
Bundan sonra, yani 22nci Yüzyıla doğru Kürt sorunu
nereye doğru yönelir dersiniz?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölgesinde ve dünyada
gittikçe her konuda gelişme ve yükselme eğilimi gösteren örnek
gösterilen bir ülke haline gelmektedir. Her ne kadar bazı
sorunlar yaşasa da, Türkiye’nin, eğitim düzeyi, sanayisi,
ekonomisi, askeri gücü, teknolojisi ve yetişmiş insan gücü
açısından, başta komşu ülkeler olmak üzere, Avrupa
Topluluğu, Orta Doğu Ülkeleri, Asya, Afrika ve Amerika kıtası
ülkeleri üzerindeki imajı gittikçe yükselmektedir.
Bu gibi yükselen değerlere sahip olan bir ülke, doğal
olarak, bölgesinde gittikçe ön plana çıkar ve çevresine göre
çekim gücü oluşturur, cazibe merkezi haline gelir.
Türk halkı, yani onu temsil eden, Türk siyaseti ve onun
ayrılmaz bir parçası olan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer
Emniyet Güçleri; kanımca bağımsız bir Kürt devletine, diğer
bir deyişle ülkenin bölünmesine, şimdi olduğu gibi, gelecekte
de, bedeli kanla ödense de, asla rıza göstermeyecektir. Şayet bir
anlaşma, bir barış veya bir ortak payda, adına ne derseniz
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deyin, tesis edilemediği takdirde, bugün sürmekte olan çatışma
durumu ne yazık ki gelecekte de devam etme eğilimindedir.
Ama ben inanıyorum ki, çok kısa bir zaman diliminde Kürt
toplumu lehine, hem Anayasada, hem de yukarıda saydığım
diğer konularda oldukça önemli ölçütlerde demokratik
iyileştirmeler yapılacak, Türk ve Kürt halkları arasında bulunan
ve sorunlu olarak görülen unsurlar, zamanla tamamen yok
olmasa da, oldukça aza indirgenecektir, indirgenmelidir de.
Çünkü dünyanın en güzel kuşağında ve üç bir tarafı
denizlerle çevrili, bu cennet ülke Türkiye’mizden başka, ne
Türklerin, ne Kürtlerin ve ne de diğer halklarımızın gideceği,
mutlu olabilecekleri, daha güzel başka bir yer yoktur.
Biz Türkler ve Kürtler, birimizi anlamak, şarkılarımızla,
türkülerimizle, ortak heyecanlarımızla ve en önemlisi hakça
paylaşımımızla, demokratik hak ve özgürlükler ortamında,
bir arada yaşamayı sevmek ve kabullenmek mecburiyetindeyiz.
Kanımca tek akılcı yol da budur.
Yalnız, ülkemizin civarı kaynamaktadır. Savaş yorgunu
güneydoğu komşumuz Irak’ın, daha şimdiden kuzey
bölümünde Kürdistan Özerk Bölgesi kurulmuş ve konumu
dünyaca kabul görmüştür. Eylül 2012 ye geldiğimiz bugünler
de, iç savaş halinde bulunan güney komşumuz Suriye’nin hali
içler acısıdır. Bu ülkenin de kuzey bölümünde, daha şimdiden,
ileride kurulması beklenen bir Kürt Özerk Bölgesinin sinyalleri
verilmektedir. Türkiye’nin arzu etmemesine rağmen, bu yönde
kaynaşma başlamıştır bile…
Yakın gelecekte, belki 20- 30 yıl gibi kısa bir zaman dilimi
içerisinde, kanlı iç savaşlar sonucunda, Irak’ın Kuzeyinde, biz
arzu etsek de, etmesek de, özellikle ABD’nin ve AB’nin desteği
ile Bağımsız Kürdistan Devleti kurulacak, ayrıca Suriye’de de,
ayrı bir Otonom Kürt Bölgesi oluşacak gibi gözükmektedir.
Bu yeni oluşumlar, T.C. topraklarında yaşayan, 1nci
guruba giren Kürt’lerin bir kısmını ve İran Kürtlerinin de bir
kısmını, doğal olarak içine çekme eğiliminde olacaktır.
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Irak’ın kuzeyinde kurulacak olan, bu yeni Kürdistan
Devleti, çevre ülkeleriyle ilk önceleri zor günler geçirse de,
sonunda tüm dünya tarafından adım adım kabul görecektir.
Belki, gelecekte kurulacak olan bu yeni Kürt devletinin,
sırtını yaslayacağı en güçlü ve en güvenilir komşusu Türkiye
olacaktır. Neden olmasın?…

Türk Siyasi Yaşamının Geleceği
T.C.nin kuruluşundan bu güne kadar, ülke 2 ana eksen
üzerinde Sağ ve Sol olarak odaklanmış, her iki gurupta
radikallikten uzaklaşmış, yani sol, ortanın soluna, sağ ise aynı
şekilde merkez sağa doğru kaymışlardır.
Cumhuriyet dönemine gelene kadar, ağırlıklı sağ özellikler
içeren ülkemiz insanı, M. Kemal Atatürk’ün devrimleri ve
ilkeleriyle çağdaş dünya normlarına yönlendirilmeye çalışılmış
ve belli ölçülerde başarı sağlanmıştır. Beklenen ölçülerde
olmamasının ana nedeni; Türk insanının, tarihi geçmişinden,
özellikle Osmanlı döneminden miras aldığı, muhafazakâr
yapısından kaynaklanmasıdır.
Dini siyasete alet etmemeye özen çizgisi üzerinden hareket
eden ve bu davranışında haklı olarak ısrarlı olan CHP’nin, çoğu
zaman, bu ısrarından dolayı bocaladığı ve siyasi önderlik
mücadelesini; din ve siyaseti iç içe, birlikte götüren, toplumun
büyük bir kesiminde, bu özelliği ile oldukça etkili olan sağ
partilere kaptırdığı açıkça görülmüştür. Bunun son 10 yıl
içersinde ki en çarpıcı örneği, AKP iktidarıdır.
Muhafazakâr özellikler içeren ve halkın yarısının oyunu
alma başarısını gösteren AKP hükümeti, içinden çıkardığı
Cumhurbaşkanı ve bu güne kadar iktidarda kaldığı 10 yıl
içerisinde, oluşturduğu devlet kadroları, hukuk adamları ve
yandaş tabir ettiğimiz büyük bir medya gurubunun desteği ile
(öyle veya böyle) güçlü ve oturmuş bir iktidar partisi görüntüsü
vermektedir.
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Son bir yıldır, başkanı değişen ve Sn. Kemal
Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde ‘Yeni CHP’ imajı altında
yenilenen ve evrilen CHP, Ana Muhalefet Partisi olarak düşe
kalka yoluna devam etmekte olup, onu Milliyetçi Muhafazakâr
ağırlıklı söylemleriyle ön plana çıkan MHP ve onu da ağırlıklı
olarak Kürtleri temsil eden BDP takip etmektedir.
AK Parti genel başkanı ve Başbakan Sn. Tayyip Erdoğan,
iktidarda bulunduğu son 3 dönem içerisinde Türkiye’de ve
Orta Doğuda özellikle Arap ve İslam coğrafyasında
popülaritesini oldukça yükseltmiş ve özellikle iktidarda
bulunduğu son 4 yıllık dönemde hem kendi partisinde ve hem
de Türkiye’de tek adam görüntüsünü iyice ön plana
çıkartmıştır.
Bu baskın özelliğiyle, başta resmi kurumlar olmak üzere,
adalet ve medya yapısını hissedilir şekilde etkisi altına almıştır.
Ben yakın zamanda CHP nin oylarını bir miktar daha
artırabileceğini ama AKP nin (ilki sanki kesin gibi) belki iki
dönem daha iktidarını sürdürebileceğini düşünüyorum. Ayrıca
Sn. Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında yenilenecek olan,
Cumhurbaşkanlığı koltuğunu dolduracağına, kesin gözüyle de
bakıyorum.
Ama son yıllarda, özellikle AKP milletvekilleri tarafından
dillendirilen, ‘Başkanlık Sistemi’ nin, Anayasa değişikliğiyle
gerçekleşmesine, Türkiye’nin bugünkü yapısı itibariyle, pek
ihtimal vermiyorum ama olmaz da diyemem.
Türkiye’nin AT ye üyeliği ve geleceğini daha önce
değerlendirmiştim. Şimdi ise birazda Türkiye’nin komşuları ile
olan ilişkilerinden ve geleceğinden bahsedelim.
Bundan yanılmıyorsam 2-3 yıl kadar önce, AKP
hükümetinin ‘komşularımızla sıfır sorun’ adı altında bir
sloganı olmuştu. Bu tabii ki olması arzu edilen ideal ve ütopik
bir beklentidir. Böyle bir hedef ‘siyasi bir masumiyet karinesi
altında topluma sunulabilir’ ama gerçekleşmesi hayal gibidir.
Görüldüğü gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde,
komşularımızla aramızdaki irili ufaklı sorunlar, bölgesel çıkar
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hesaplarının doğal sonucu olarak peş peşe oluşmaya
başlamıştır. Zaten bunun sıfıra indirgenmesi genellikle
ülkelerin tabiatına aykırıdır ve mümkün de değildir.
Yunanistan’la ciddi bir sorun yaşamasak da, Kıbrıs ve Ege
sorunları, şimdilik düşük önemde de olsa, zaman zaman
aramızdaki ilişkileri germekte olup, ileride de devam edeceğe
benzemektedir. Yunanistan’ın AT den aldığı borçları
ödeyemeyerek ciddi şekilde ekonomik krize girmesi, geçici bir
süre, aramızdaki sorunların rafa kalkmasına neden olmuş, hatta
Türkiye’den, bu sorunlu komşusuna destek ve yardım
sinyalleri de gitmeye başlamıştır. Ben gelecekte Yunanistan ile
aramızda bir savaş ihtimalini çok yüksek görmüyor hatta
bunun tam tersi, ticaret ve turizm gibi konularda işbirliğinin
fazlalaşacağını tahmin ediyorum.
Diğer batı komşumuz Bulgaristan ile olan ilişkilerimiz,
geçmişte o topraklarda yaşayan soydaşlarımıza yapılan zulüm
nedeniyle ciddi şekilde yara almıştı. Ama daha sonra
Bulgaristan’daki rejimin değişmesi yani demokratikleşmesi
nedeniyle ilişkilerimiz beklenenden daha hızlı normale
dönmektedir. Gelecekte ilişkilerimizin yavaş da olsa olumlu bir
seyir izleyeceğini düşünüyorum.
Bu arada, batıda sınır komşumuz olmayan fakat
ilişkilerimizin Yunanistan ve Bulgaristan’dan daha üst ve iyi bir
düzeyde olduğu Romanya’yıda hatırlatmak isterim.
Kuzey komşumuz Ukrayna ile ilişkilerimiz düşük tempolu
da olsa düzgün bir seyir izlemektedir. Gelecekteki çizginin çok
fazla değişeceğini düşünmüyorum.
Kuzeydoğuda bulunan dünya devi komşumuz Rusya ile
olan ilişkilerimiz geçmişte çok önemli olduğu gibi, günümüzde
ve gelecekte de önemini hep korumaya devam edecektir.
Türkiye hem bir NATO ülkesi hem de komşumuz Rusya’nın
ezeli rakibi olan ABD’nin önemli bir müttefikidir. Ülkemizin bu
politik yapısal özellikleri, geçmişten beri Rusya’yı politikası
gereği mutlu etmemektedir. Belki Rusya’nın da kendi çıkarları
doğrultusunda haklılık payı vardır. Bana göre Türkiye,
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dünyaya artık küresel olarak, biraz yukarıdan, farklı ve
etkileşimsiz bir gözle bakmaya çalışmalı, güçlü komşusu
Rusya’yı daha iyi analiz etmeli, yeri geldiğinde politik
çıkışlarıyla, ABD ve AT ye, farklılığını dokundurmalıdır, derim.
Ama artık dünyada, Rusya da, Türkiye de değişmiştir.
Stratejiler, ekonomi politikaları, çıkar anlayışları ve özellikle
komşuluk ilişkileri, eskiye oranla oldukça farklılaşmış ve bu
süreç, ülkeleri gelişen dünyaya ayak uydurmak zorunda
bırakmıştır.
Türkiye’de, Avrupalıların ve Rusların eski tabiriyle, artık
‘hasta adam’ değildir. Aksine bölgesinde giderek güçlenen ve
önem verilen bir ülke görünümündedir. Rusya ile olan ticari
ilişkilerimiz, bugün itibariyle büyük rakamlara, doğal gaz
alımımız da ciddi düzeylere ulaşmıştır.
Mersin Akkuyu’ya yapılacak olan nükleer santral
ihalesinin Ruslar tarafından kazanılması aramızdaki ilişkileri
daha güçlü bir boyuta taşımıştır. Bunların yanında Antalya’da
belki 10.000 in üzerinde Rus vatandaşı yaşamakta ve her yıl
çok büyük miktarlarda Rus turisti de dinlenmek ve tatil
yapmak amacıyla yine Antalya ve yöresini seçmektedir.
Rusya’ya yapılan ihracatımız da ciddi boyutlarda olup,
günden güne de artış göstermektedir. Bu ve benzeri konular
ilişkilerimizin artarak devam edeceğine iyi birer işarettir diye
düşünüyorum.
Ama gelecekte direk ülkemizden kaynaklanmasa bile,
Rusya ile ABD veya AT arasında meydana gelebilecek bir
çatışmada, kabağın büyük oranda bizim başımızda patlama
ihtimalinin oldukça yüksek olacağı aklıma da gelmiyor değil
hani…
Kuzey doğu komşumuz Gürcistan ile ilişkilerimiz, küçük
çaplı da olsa, arzu edilen düzeyde olup, karşılıklı dostane
ilişkiler artarak ve gelişerek sürmektedir.
Gürcistan’ın güneyinde yer alan kuzeydoğu sınır
komşumuz Ermenistan ile olan ilişkilerimiz ise, 1915 teki sözde
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Ermeni Soykırımı olayları nedeniyle tarihi bir düşmanlık
çerçevesine oturmuştur. Bu konu, her yıl Nisan ayında, Avrupa
ve ABD de güçlü bir lobiye sahip Ermeni diasporası tarafından
devamlı olarak kaşınmakta ve bu da ekonomik olarak zor
günler geçiren ve Türkiye ile sınırı kapalı olan Ermenistan’a çok
zarar vermektedir. Bir ara ilişkilerimiz daha az sorunlu hale
geliyor gibi olsa da, daha sonra yine Ermeni diasporasının rahat
durmaması ve Ermenistan’ın da onlara uyma eğilimi nedeniyle,
eski olumsuz durumuna ne yazık ki geri dönmüştür.
Türkiye’nin sorun yaşadığı komşusu Ermenistan’la ilişkilerinin,
düzeleceğini hiç tahmin etmiyorum. Çünkü ana neden,
Ermenistan’ın müttefikimiz ve kardeş ülkemiz olan
Azerbaycan’ın öz toprağı Karabağ’ı işgal etmesi ve bu toprağı
terk etmemesidir.
İnşallah olmaz ama gelecekte bu ülke ile aramızda
çıkabilecek bir savaş ihtimalini oldukça yüksek görüyorum.
Doğu komşumuz İran, Rusya gibi tarihsel ilişkilerimizin
çok köklü olduğu büyük ve önemli bir devlettir. Bölgede ve
Orta Doğuda, Türkiye ile İran arasında üstü kapalı,
dillendirilmeyen ciddi bir rekabet mevcuttur. Şah Rıza Pehlevi
iktidarının 1989 yılında yıkılmasından ve Paris’te sürgünde
yaşayan, dini lider Ayetullah Humeyni’nin İran’a gelişinden
sonra, İslam devrimi olmuş ve yeni kurulan devlet İran İslam
Cumhuriyeti adını almıştır. Daha önce yüzü kısmen batıya
dönük olan bu ülkeye, sanki sihirli bir değnekle dokunulmuş
ve İran tamamen farklı bir yapıya bürünmüştür.
Ülkede çıkartılan şeriat kanunlarıyla, İslam olsun veya
olmasın, tüm kadınların başı örtülmüş, erkeklerin ise kravat
takmaları yasaklanmıştır. Bunlara paralel olarak, sosyal alanda
batı tarzı birçok şey yasaklanmıştır. Bunlardan başka iktidara
muhalif olan siyasi parti taraftarlarına, medyaya, sanatçılara
kabul edilemez baskıların yapıldığı, günümüzde tüm dünya
tarafından, TV lerden devamlı olarak izlenmektedir.
Yaklaşık 10 yıldır İran, barışçıl amaçlarla dediği ama
gerçekte silah yapımında da kullanabileceği, tüm dünya

252

Benim Evrenim

tarafından dillendirilen nükleer çalışmalarını, ABD ve AT nin
tüm karşı çıkmalarına rağmen ısrarlı bir şekilde sürdürmekte ve
çalışmalarına devam etmekte kararlı gözükmektedir.
Komşumuz İran’ın, varsayılan nükleer silah üretimine
ülkemiz de karşıdır ve silaha karşı erken haber alma amaçlı
Malatya’nın Kürecik mevkiinde NATO ve ABD tarafından bir
radar inşa edilmiştir. Orta Doğuda bu durumdan en fazla
rahatsız olan ülke ise, bizimle de son yıllarda arası bozulan
İsrail’dir. Ben bu nükleer kriz nedeniyle, İsrail ile İran arasında
silahlı bir çatışma olasılığını oldukça yüksek görüyorum. Bana
bu dünya da birbirinden nefret eden iki ülke kim derseniz, size
herhalde hiç düşünmeden İran ve İsrail diyebilirim.
Türkiye İran’dan doğal gaz almaktadır ama ticari
ilişkilerimiz çok yukarılarda olması gerekirken, beklentilerin
oldukça altındadır. Gelecekte bölgemizde bir savaş çıktığı
takdirde, ülkemiz büyük bir ihtimalle İran’ın yanında yer
almayacaktır. Göstergeler bu yöndedir ama karşılıklı çok ciddi
bir kapışmayı da ne yalan söyleyeyim pek zannetmiyorum.
Bana göre yapısal açıdan incelenmesi gereken ve
ilişkilerimiz son derece hassas olan iki komşumuz daha var. İlki
Irak diğeri ise Suriye’dir.
Irak’ın geçmişine damgasını vuran diktatörü Saddam
Hüseyin’di ve bu ülke, komşusu İran ile ‘kör döğüşü’ misali
senelerce savaştı. Sonunda her iki ülke için de, elde var sıfır.
Ardından Saddam rahat durmadı ve güney komşusu Kuveyt’e,
petrolünden hak talebiyle saldırdı ve ondan sonra ne olduysa
oldu, işin içinde petrol olunca, doğal olarak Kuveyt’i koruma
bahanesiyle ABD önce Irak askerlerini derhal Kuveyt’ten dışarı
attı. Sonra BM, Kuzey Irak’ta yaşayan ve daha önce Halepçe
katliamı gibi çeşitli zulümler gören Irak Kürtlerini de korumak
amacıyla, hem kuzeyde hem de güneyde ‘uçuşa yasak
bölgeler’ oluşturdu. Daha sonra da ‘toplu imha silahı üretiyor’
gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa birlikte, cezayı Saddam’a
kestiler. 2000 li yılların başında başlayan ABD ve müttefikleri
ile Irak arasındaki savaş adeta batı dünyasının silahlarını
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deneme ve yeteneklerini görme tatbikatı gibi her gün tüm
dünya tarafından TV de dizi gibi seyredildi. Savaşta Irak’ın
askeri gücü hiçbir varlık gösteremeden kısa zamanda tamamen
yok edildi ama bunun yanında, özellikle yerleşim bölgelerinde
Saddam’a bağlı gerilla tipi küçük guruplar, ABD birliklerine
toplam 3000 i bulan kayıplar verdirdiler. Sonunda diktatör
Saddam yakalanarak idam edildi ve ABD askeri ülkeyi terk etti.
Ama bu savaşta yüz binlerce Iraklı asker, sivil, kadın ve çocuk
hayatını kaybetti. Milyonlarcası evsiz, barksız, aç sefil kaldı.
Bugün ise durum daha da karanlık, ülke 3 ayrı etnik ve
dini guruba bölünmüş durumda. Kuzeyde Kürdistan Özerk
Bölgesi kurulmuş, orta kesimde Saddam yanlısı Sünni ve
güneyde ise ülkenin en kalabalık nüfusunu oluşturan Şiiler.
Son günlerde, Türkiye Irak’ın iç işlerine karışıyor
gerekçesiyle, Irak yönetimi ile Türkiye arasındaki ipler, oldukça
gerildi ve adeta kopma noktasına geldi. Umarım en kısa
zamanda normale döner. Ama ben gerçekten Irak’ın geleceğini
hiç parlak görmüyorum. Özellikle yukarıda adını ettiğim bu üç
farklı gurup arasında bir iç savaşın çıkması maalesef an
meselesi. Umarım tahminimde yanılırım…
Suriye’ye gelince; onunda Irak’tan kalır yanı yok. Yakın
geçmişinde, ülkenin adeta tek hâkimi durumundaki Baas
Partisi nin başında, Saddam gibi diktatör Hafız Esat vardı. O
ölünce yerine tek aday olan oğlu Beşar Esat Cumhurbaşkanı
seçildi. O babasının uyguladığı sıkı rejimin, başına dert
olacağını bildiği için, bazı demokratik iyileştirmeler yapmaya
başlamıştı ki, 2011 yılı başlarında ‘Arap baharı’ kapsamında
başlayan Suriyeli muhaliflerin ayaklanması, B.Esat ve partisi
Baas için adeta bir kâbus oldu. Ayaklanmaların bastırılması
amacıyla, ordunun ağır silahları, acımasızca ayaklanan
insanların ve şehirlerin üzerine sürüldü. Bir yıl içerisinde 20.000
e yakın muhalif Suriye vatandaşı ve içinde bir bölümü de asker,
hayatını kaybetti.
Bugün itibariyle çoluk çocuk savaştan kaçan 100.000 i aşan
Suriye vatandaşı, ülkemize ve iki misli de Ürdün ve Lübnan’a
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sığınmak durumunda kaldı. BM de yapılan yoğun
müzakerelerde, Rusya ve Çin, BM nin daimi üyesi olarak
Suriye’ye karşı yaptırımları veto ettiler. Hal böyle olunca, süreç
tıkandı ve bu nedenden ötürü, savaşı önlemeye yönelik
Suriye’ye yapılması düşünülen müdahale ve yaptırımlar
sonuçsuz kaldı.
Daha sonra BM., eski başkanı Sn. Kofi Annan’ı Suriye
konusunda görevlendirdi ama bu girişimden de bir sonuç
çıkmadı. Suriye de, tıpkı Irak gibi 3 ayrı etnik ve dini guruba
mensuptur. Yalnız burada Irak’tan farkı, sayıca az olan Esat
yanlısı Arap gurup Şii, sayıca fazla olan Arap gurup ise
Sünni’dir. Suriye’nin kuzey doğusunda da sayıca en az olan
Suriyeli Kürtler bulunmaktadır.
Ben Suriye’de başlayan, bu yürek parçalayıcı iç savaşın
yakında biteceğine pek ihtimal vermiyorum. İleride her 3 gurup
da maalesef aralarındaki kanlı savaşı sürdürecekler ve belki de
işi ayrılmaya kadar vardıracaklardır.
Görüldüğü gibi ‘komşularla sıfır sorun’ politikası bu zorlu
dünyada, maalesef pek fazla yol alamıyor. Daha şimdiden
oldukça yara almış durumda. Allah beterinden korusun
diyerek, olayı burada noktalayalım artık…
Sırtımızda taşıdığımız 3 ana özellik.
İçinde bulunduğumuz çağda, arzumuz dışında
sırtımıza yüklenmiş olan 3 ana özellikle veya diğer bir
deyişle ‘etiket’le yaşamımızı sürdürüyoruz.
Birincisi; ‘ırkımız’. Irk kavramını öncelikle sağlıklı
bir zemine oturtmamız gerekmektedir. Bu özelliği
‘ırkçılık, kafatasçılık’ anlamında asla düşünmüyorum.
Olaya bu açıdan bakılmasını da iğrenç bulurum…
Burada amacım, her insanın reddedemeyeceği
aksine gurur duyacağı bir ırka sahip olduğu gerçeğini
vurgulamaktır. Irkımızla sadece kuru kuruya gurur
duymak tabii ki yeterli olamaz. Atalarımızın tarihsel
geçmişini iyice incelemeli, araştırmalı, bizlere, insanlık
âlemine ne gibi artı değerler kazandırdığını, ne gibi
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konularda beklentilerimizin veya global beklentilerin
gerisinde kaldıklarını görmeliyiz veya görmeye
çalışmalıyız.
Unutmayalım ki gelecekte bizim neslimizde ‘ata’
durumunda olacak, sahip çıkılacak ama artı ve eksi
değerler açısından, gelecek nesiller tarafından
sorgulanacaktır.
İkincisi; ‘dinimiz’. Bu özelliğimizde bize anne ve
babamızdan yani ait olduğumuz dini toplumdan mirastır.
Din inanç odaklı olduğu için, kişilerce doğal olarak değişik
boyutlarda ve yoğunlukta değerlendirilebilir veya
kabullenilebilir. Hatta belirli bir bilinç düzeyine
ulaşıldığında, kişi dilerse özgür iradesiyle (dini
toplumlarda kabullenilmesi oldukça zordur) dini
tercihlerini değiştirebilir veya dini inanç yapısını
reddedebilir.
Burada asıl olarak dikkat çekmek istediğim konu
ise; yaşamımız bütününde yer alan her türlü çağdaş ve
kültürel özelliklerimizle, inanç odaklı dini özelliğimizin,
birbirlerine ters düşmeden nasıl sağlıklı bir bütünlük
oluşturacağıdır. Yani bütünsel yaşamımız, ‘pazıl’ misali,
özelliklerimizin uyumlu parçalar halinde yerli yerine
oturmasıyla sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olur. Doğru
resim bu şekilde ortaya çıkar.
Tarihsel dini geçmişimizde tarafımızdan sağlıklı ve
yansız olarak değerlendirilmeli, artı değerlere ve
kazanımlara sahip çıkılmalı ama gelişmeyi ve çağdaşlığı
engelleyen uygulamaların nedenleri, niçinleri
sorgulanmalıdır.
Üçüncüsü; ‘doğup, büyüyüp, yaşadığımız
topraklar’. Yukarıda değinilen iki konuda olduğu gibi,
dünya üzerinde nerede doğup büyüyeceğimize karar
verme şansımız yoktur. Bu mirası da diğerleri gibi anne ve
babamızdan devralırız.
Buradaki çarpıcı vurgu ise şudur; yani ben,
Anadolu topraklarında oluşmuş tüm medeniyetlerin
mirasçısıyım demektir. Bunların içinden bazılarını istesem
de yok sayamam. İşin doğrusu, herhangi bir ırk veya din
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farkı gözetmeksizin tüm medeniyetleri mirasım olarak
kabul etmemdir.
Yukarıda değindiğim özelliklerimizi çok iyi
araştırmalı, her üçünü de bilimsel ve çağdaş bir potada
eriterek yaşamımıza yararlı hale getirmeliyiz.
İşin ‘püf’ noktası ise, miktarlarına, karışım
oranlarına kendimizin karar vereceğidir.

Siyaset Konusunda Gençlere Tavsiyem
Hatırlarım eskiden siyaset konusunda yapılan sohbetlerde
bazı dostlarım, sanki birazda övünç gösterisi yapar gibi, ‘Biz
Allaha şükür ailecek … partiliyiz’ derlerdi. Eğitim görmüş,
yaşı 18 olmuş, olgun ve çağdaş bir kişinin, kendine özgü, hiç mi
hiç, bireysel bir görüşü ve seçimi olamaz? Sanki futbol takımı
tutar gibi bir siyasi parti desteklenir mi? Tabii ki hayır.
Sevgili gençler, tanrının hayvanlardan farklı olarak biz
insanoğluna bahşettiği en güzel özelliklerin başında ‘gelişmiş
beyinlerimiz’ geliyor. Bu dünyada bizlere düşen görev ise;
beynimizi, alacağımız eğitimle, kullanışlı ve verimli bir hale
getirmek ve en önemlisi de beynimizin sahibi olmak yani
‘özgür bir beyne sahip olmaktır’.
Siyasi partilerin ve bu işe soyunmuş siyasetçilerin
görevleri, ülkemize ve dolayısıyla ülkemiz insanlarına (yani
bizlere) hizmet etmek ve üretmektir. Onlar bu amaç için o
mevkileri arzu ediyor ve seçilerek işgal ediyorlar. Bizlere düşen
görev ise, yukarıda söylediğim gibi, özgür iradelerimizle bu
siyasetçileri değerlendirmektir. Tabii ki partilerden birinin doğal
olarak, seçeni veya sempatizanı olacağız ama asla körü körüne
bağlılığımız olmamalı, doğru yaptıklarını nasıl destekliyorsak ve
alkışlıyorsak, yanlış yaptıklarını düşündüğümüz eylemlerini de,
tenkit etmekten kesinlikle geri durmayacağız. Bize yakışan da bu
olmalıdır.
Haydi, gençler yolunuz açık olsun…
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Veda Zamanı
Öyleydi, böyleydi derken zaman ne kadarda çabuk geçmiş.
Eh artık müsaade isteme zamanı geldi çattı.
Bundan bir sene kadar önce, TV de Çin ile ilgili ilginç bir
haber izlemiştim. Çin’in bir bölgesinde çiftçiler, serçelerin
ağaçlarına ve tarlalarına çok zarar vermeleri nedeniyle, resmi
yetkililere şikâyet etmişler. O yörenin yetkilileri de köylüyü bu
serçe belasından kurtarabilmek için, serçe başına ödül koymuş.
Ödülün gücüyle, kısa zamanda, belki yüz binlerce serçe
öldürülmüş ve bu şekilde öldürenlerin ceplerine bir miktar
para geçtiği gibi yöre köylüsü de huzura ermiş.
İyi mi olmuş! Bana göre olmamış; belki biraz
araştırılsaydı, ekolojik dengeyi sağlayıcı, daha farklı ve insani
bir yöntem bulunabilirdi.
Bu olayı şunun için anlattım; bende birçoğunuz gibi bir
doğasever olarak hayvanları severim. Onlarında bulundukları
ortamda, biz insanlar gibi yaşamaya hakları olduklarına ve en
önemlisi ekolojik denge için, her cinsin farklı değeri olduğuna
inanmamız lazım.
Kuşlar içerisinde, belki size ilginç gelecektir ama ben
serçeyi çok severim ve bu duygumu da seneler öncesinde
birçok sevdiğime söylediğimi hatırlıyorum. Bana şimdi
içinizden bazılarınızın şaşkın bir şekilde baktığını ve ‘Ya
kardeşim kuş sevgini anladık da, bunların içinden bula bula
serçeyi mi buldun, peki nedir bunun hikmeti?’ dediğini
hissediyorum.
Durun anlatayım, ama lütfen beni gençler biraz daha
dikkatli dinlesinler, olur mu? Serçe ilk bakışta kirli ve pek de
sevimli olmayan renklere sahip olan ve hele 10-15 tanesi bir
araya gelip cıyaklamaya başladıklarında da sesleri, haklısınız
kulaklarımızı tırmalayan, oldukça hareketli bir kuştur. Eee, ne
biçim sevgiyse buraya kadar zavallı hayvancığın ne rengini ne
de sesini bıraktın diyeceksiniz haklı olarak.
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Ama iş o kadarla kalmıyor tabii. Günümüzde kentsel
yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen serçeler, genellikle
birlikte oldukları, güvercinler, kumrular ve kargalarla yaşam
mücadelelerini, inatla ve başarıyla sürdürürler. Ben, azimli, çok
çabuk ve mücadeleci serçeleri, güvercin, kumru ve karga gibi
kendinden çok daha büyük kuşların arasında yiyecek paylaşımı
esnasında çok seyrettim. Sizlerde muhakkak bir şekilde
izlemişsinizdir. Kuru bir ekmek parçasını güvercin ağzına
alıyor ve diğer güvercinler kapmasın diye ağzında bir sağa bir
sola, rahat bir yere götürüp yemek istiyor ve başarılıda oluyor,
taa ki bir serçe yanına gelene kadar. O küçücük serçe son derece
çevik hareketlerle, yılmadan usanmadan, bir sağdan, bir soldan
saldırıp, güvercinin gagaları arasında bulunan ekmekten, bir
parça koparmak için mücadele ediyor.
Sonuç kesin, serçe mutlaka güvercinin ağzından, ihtiyacı
olan küçük ekmek parçasını adeta söküp alacak, bundan
kurtuluş yok. Almak da mecburiyetinde aslında. Çünkü hayat
kendine hiç acımaz, bunu o çok iyi biliyor. Tembel ve uyuşuk
olmak, mücadele etmemek, gereğinde dövüşçü ve cesur
olmamak onun için aç kalmak ve ölmek demektir.
İşte, genç dostlarım ben bu küçücük, ayaklarımızın hemen
yanı başında korkusuzca dolaşan hırçın ve mücadeleci kuşu çok
seviyor ve ona bu üstün özelliklerinden dolayı sevgi ve
hayranlık duyuyorum.
Dilerim; örneğini verdiğim serçe gibi, gençlerimiz, azimli
ve çalışkan olup, Atamızın dediği gibi ‘benim manevi mirasım
akıl ve ilimdir’ felsefesinden asla sapmayarak, asla
zorluklardan yılmayıp, çok ama pek çok çalışarak, tabii ki
yürekleri insan sevgisiyle dolu, kendilerine emanet edilen bu
paha biçilmez, güzel ülkemizi, bizlerden daha iyi yerlere
taşırlar…
Kasım 2012 Ankara.
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Seçme Örnek Arka Kapak Yazıları
- Birde farz edelim tüm evreni şeffaf bir balonun içine
yerleştirdik. Bir soru daha ‘Bu balonun dışında ne var acaba?
Dışı ne boyutta?’ işte böyle yani abuk sabuk sorular, boş verin
siz bana uymayın derim…
- İnsanoğlunun hastalıklara, mikroplara ve virüslere
direnci ise ortada, direnç için ‘O… dan nem kapıyoruz’ desek
pek yalan olmaz. 25 derece sıcakta bile kazara iki açık pencere
arasında 5 dakika kalmayalım, hemen hapşırık, ardından nezle,
vs… Böyle narin, dayanıksız, çıt kırıldım varlıklarız işte.
- Ama mantık paralelinde, kesin olarak tahmin ettiğim bir
şey varsa o da ‘Âdem babamızla Havva anamızın siyahî
olduklarıdır’.
- Kendime sorum ise ‘Bu güzel ve anlamlı İslam dinine
mensup biz Müslümanlar acaba neden önlerde değiliz?’
- Ben Hun kavminden Alp Er Tunga, Çiftçiyim bir eşim ve
iki yavrum var. Biz aile olarak arada bir tartışsak da mutlu
sayılırız diyebilirim. Buralar yılın büyük bir bölümü soğuk ve
karla kaplı olur, geçen sene kendime ve eşime ayı derisi, çok
güzel bir kürk aldım, tabii çadırda eşimin kendisine ve bana
yaptığı giysilerin artan parçalarından da hem şapkalarımızı
hem de çocukların giysilerini hallettik.
- ..birçoğumuzun hayalinden, halay çeken gençlerin veya
araçlarının camlarından ellerinde Türk bayraklarıyla yarı
beline kadar sarkmış, belki birazda çakır keyif ‘en büyük asker
bizim asker’ diye bağırdıkları geçiyordur. İşte, ülkemizde
bugüne kadar askerliğin en anlamlı ve gurur verici tarifi
böyleydi.
- Trende İzmir’e giderken benim gibi gençlerle sohbet
ediyordum, içlerinden ‘davudi sesli’ birisi, o da benim gibi
Fatih’liymiş ve Hava Lisesi Sınavını kazanmış. Birlikte gittik, bu
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arkadaşım çok üzgünüm daha sonra şehit olan Tğm. Toros
Energin’di. Nur içinde yat değerli arkadaşım…
-Hamdolsun şimdi Savunma Sanayimiz gelişti, kendi araç
ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını iç piyasadan karşıladığımız
gibi ihracat da yapar hale geldik.
- Tabur Komutanım Bnb. Tugay Anda (çok severdim) ve
ben iki ateş arasında kalmıştık, onun (jeep) makam aracının
şeffaf asetat camından bir kuşun içeri girmiş ama yaralanma
olmamıştı.
-‘değerli köylü kardeşlerim, bu elimdekine duy denir, az
sonra köye elektrik vereceğiz, o zaman aklınızda olsun, aman
dikkat sakın ola ki parmağınızı bunun içine koymayın, alim
Allah ölürsünüz, anladınız mı?
- Şeriat odaklı din devletine en güzel örnek, komşumuz
olan İran İslam Cumhuriyeti’dir. Bu ülkede uygulanan en
ilginç ve düşündürücü kanun, kim olursa olsun, hangi dine
mensup olursa olsun, isterse ateist olsun, tüm kadınlar başlarını
örtmek mecburiyetindedir ve ayrıca hiçbir erkek kravat
takamaz, bu da yasaktır.
- …her 3 yılda bir Almanya’da genellikle Düsseldorf
kentinde IBA fuarına (Uluslararası Fırıncılık Fuarı)
Türkiye’den özellikle Ankara’dan istekli fırıncı müşterilerimiz
ile birlikte giderdim.
- Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder
Atatürk’ün çok anlamlı bir sözü vardır, ‘bağımsızlık benim
karakterimdir’.
-Ayrıca AKP, Türk Medyası, yabancı medya ve AT
tarafından, basına uygulandığı düşünülen ve dillendirilen
sansür ve gazeteci tutuklamalarının sona erdirilmesi
konusuna, demokrasi adına yeterince özen göstermelidir.
- Arap Baharı adı verilen ayaklanmaların temel nedeni
yine demokrasi eksikliği ve gelir adaletsizliğidir.
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- …sanki ruhumuzdan bir parça Atatürk’ümüz bile olsa
anayasamız hiçbir kişinin, hiçbir siyasi akımın ve hiçbir dini
söylemin etkisi ve tesiri altında olmamalıdır’.
- …Anayasa Mahkemesidir. Öncelikle ülkenin kaderi
üzerinde direk rol oynayan bu mahkemenin kesinlikle
siyasetten arındırılması gerekmektedir.
-…‘amca dün gece ben iyice senin bana söylediklerini
düşündüm ve Afganistan’a, Taliban’a gitmemeye karar verdim.
Burada, ülkemde kalacağım’ dedi.
- Kaymakamımız çok değer verdimiz, zeki ve çalışkan
Muammer Güler’di.
(daha sonra uzun yıllar İstanbul Valisi olarak başarılı bir
görev yaptı, şu sıralar AKP Mardin Milletvekili)
- Sorun siyasetçilere, ‘sümme haşa, ben asla torpil
yapmam’ derler.
- Türkler ticaret konusunda bana göre kabuklarını
yırttılar.
- ‘Gel, ne olursan ol yine gel, ister putperest, ister Mecusi
ol, ister tövbeni bin kere bozmuş ol, yine gel, burası
umutsuzların dergâhı değildir’.
- …özellikle Müslümanların ortak söylemi ‘Allah’la kul
arasına girilmez’, kuralı ne kadar değerli, ne kadar saygı
duyulacak bir tarzdır. Bu görüş sadece lafta kalmamalı,
uygulanmalıdır da.
- Vaazlarda maalesef eğitimi ve çalışmayı da özendirecek
konulara yeterince yer verilmediğini gördüm.
- Allah yarattığı, akıl, fikir verdiği biz kullarını karşısında,
korkak olarak mı görmek ister? Aciz ve zavallı mı görmek
ister?
-‘Kanser olmaktan değil ama geç kalmaktan korkun’.
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- Pankreasın % 10 gibi küçük bir bölümü ise, yani ‘beta
hücreleri’, salgıladıkları ‘insülin’ adını verdiğimiz enzim ile,
yukarıda sözünü ettiğimiz, kandaki şekerin yükselmesini önler.
- Osmanlı Yükseliş Devrinin büyük ustası Kayserili
Mimar Sinan’dır.
- … gençlere tavsiyem, güneş ve rüzgâr enerjisi
konularını, ileride yatırım fikri oluşturabilmeleri için en
azından araştırmalarıdır.
- …cinsiyeti dişi belirleyemez, sadece erkek kromozomu
belirler.
- Hücrenin en geniş biyomolekül ailesi olan proteinler,
nanometre (metrenin milyarda biri) büyüklüğündeki ribozom
adını verdiğimiz yapılarda sentezleniyor (üretiliyor).
- Mitokondrilerde sadece anneden gelen genler vardır,
baba genleri yoktur.
- İnsan vücudunda 100 trilyon civarında hücre
bulunmaktadır ve bunlar aralarında daima haberleşir ve iş
birliğini sürdürürler.
- Heeey! dostlar, gençler, torunlar, yavrularımız dinleyin.
Bu işin suçlusu sizler değilsiniz, düpedüz bizleriz. Sizin
dünyanızı bizler bu hale getirdik.
- Kanımca Türkiye AT ye hiçbir zaman ‘giremeyecektir’
veya başka bir deyişle ‘alınmayacaktır’.
- Elinizde herhangi bir diploma veya sertifikanız yoksa
Avrupa’da tabiri caizse ‘helâ bekçisi bile olamazsınız’
- Kürt kimliğini, bütünlük yapımız
korkularıyla bir türlü kabullenememiş ve
edememişiz.

zarar görür
açıkça ifade

-Biz Türkler ve Kürtler, birimizi anlamak, şarkılarımızla,
türkülerimizle, ortak heyecanlarımızla ve en önemlisi hakça
paylaşımımızla, demokratik hak ve özgürlükler ortamında,
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bir arada yaşamayı sevmek ve kabullenmek mecburiyetindeyiz.
Kanımca tek akılcı yol da budur.
- Kuşlar içerisinde, belki size ilginç gelecektir ama ben
serçeyi çok severim,
- Dilerim; örneğini verdiğim serçe gibi, gençlerimiz, azimli
ve çalışkan olup, Atamızın dediği gibi ‘benim manevi mirasım
akıl ve ilimdir’ felsefesinden asla sapmayarak, asla
zorluklardan yılmayıp, çok ama pek çok çalışarak, tabii ki
yürekleri insan sevgisiyle dolu, kendilerine emanet edilen bu
paha biçilmez, güzel ülkemizi, bizlerden daha iyi yerlere
taşırlar…
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