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Dergimizde yayýnlanan makaleler kaynak gösterilmek þartýyla iktibas edilebilir. Gönderilen
yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Yayýmlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu

yazarýna aittir. Dergimiz, prensip icabý ticari reklam almamaktadýr.

Bu yýlýn son sayýsý olan Aralýk sayýmýzda, bu milletin deðerlerini
bir bütün olarak savunan yegane hareketin mensuplarý olan  sizler-
le birlikte olmanýn onurunu yaþýyoruz. 

Çünkü, yaþanan olaylar gösteriyor ki, milli ve manevi deðerler-
imize bir bütün olarak sahip çýkan, onu her þart altýnda koruma ve
kollama noktasýnda kararlý bir duruþ sergileyen Ülkücü hareket
saflarýnda yer almak bir onurdur. Bunu;

'Ülkü denen nazlý gelin erde þan ister'
diyerek en veciz bir þekilde belirten büyük Türkçü Hüseyin Nihal

Atsýz'ý da ölüm yýldönümünde minnet ve rahmetle anýyoruz.
Ülke gündeminin AB'den çýkacak kararlara kilitlenmesi sebe-

biyle Irak'taki iþgalini en vahþi biçimde sürdüren ABD, Aralýk ayýnýn
gündeminde gerektiði kadar yer almadý. Halbuki AB'den çýkacak
karar ne olursa olsun, Türkiye'ye yansýmasý, 'yeni dayatmalar ve
yeni tavizler' olacaktýr. Buna raðmen iþbirlikçi medya, dezenfor-
masyon görevini yerine getirerek kamuoyunu manipüle etme
gayretlerine hýz vermiþtir. AB üyesi ülkelerin, Türkiye'den 'Güney
Kýbrýs Rum Kesiminin tanýnmasý, sözde Ermeni soykýrýmýnýn
kabul edilmesi, Fener Rum Patrikhanesinin Ekümenikliðinin
tescili' gibi kabul edilemez istekleri, bu iþbirlikçi medya sayesinde
milletimize empoze edilmektedir. 

Türk milletinin onurlu sesi MHP'nin Ýstanbul Çaðlayan mey-
danýnda düzenlediði ve yüzbinden fazla kiþinin katýldýðý mitingi,
utanmadan 15 - 20 bin kiþi katýldý diyerek veren iþbirlikçi medya,
Türk düþmanlýðýný bir kez daha göstermiþtir.

Ayrýca basýnýn, okulu bir eðitim yuvasý olarak gören ülkücü
öðrencilere, marjinal ve bölücü teröristlerin saldýrýlarýný 'sað - sol'
çatýþmasý olarak yansýtmasý da  bunlarýn gerçek yüzünü görmemizi
saðlayan 'aþaðýlýk misyonlarýnýn gereði' olarak deðerlendirilme-
lidir.

Yeni yýlýn Türk - Ýslam alemine hayýrlar ve baþarýlar getirmesi
dileði ile…

SunuþÝçindekiler

Bütün Bunlar Rastgele mi Oluyor?
Yýldýrým KOÇ

Büyük Ortadoðu Projesi Gerçeði
Dr. Toygun GÖKALP

Fener Rum Patrikhanesi’ndeki Metropolit Revizyonu,
Mevcut Statüye Raðmen Neden Yapýldý?

Salim GÖKÇEN

Yaþanan Fizikî Mekanýn Fikir Üretimi ve Verimliliðe Tesiri
Prof.Dr. Nevzat TARHAN
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Hakan SARILAR

Dünya Nereye Dönüyor..! Yerli Ýþbirlikçilerin Baþý Dönüyor..!
Özgür BAYRAKTAR

Etme-Bulma Dünyasý! Ahmet YILMAZ

Kazakistan’ýn Geleceði Gençleriyle Parlaktýr

Fazýlbek MUSTANOV

Bir Tercihin Kapýsýnda: Milenyum Sinderellasý Kalmak Ya
Da Medusasý Olmak - 2 Dr. Hüsniye Canbay TATAR

Üniversiteli Kasaplar
Þenol UÐURLU

Haksýzlýða Uðrama Psikolojisi
Ahmet DEMÝR

Ülkü Ocaklarý’ndan Kýsa Kýsa...
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“Milletler arasýndaki mücadele þuurundan mahrum
olan toplumlar baþkasýnýn boyunduruðu altýna girer-
ler.”

“Milletler, yabancý kuvvetlerin ordularýnca yok edil-
meden önce manevi ve fikri güçleri tarafýndan esaret
altýna alýnýrlar.” 

“Türk aydýnlarý için Batý’nýn sýðýnmasý olmak bir i-
deal olarak benimsenmiþtir. Milletimiz için bundan
korkunç felaket düþünülemez.” 

“Türkiye’nin yükseliþi ithal fikirle olmaz. Hiç bir
yabancý, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendi-
si kadar düþünemez.” 

“Davalarýmýzýn çözümü kendimize dönmek, sarsýl-
maz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüz-
lü çalýþmaya giriþmekle mümkündür.”

“Toprak bütünlüðümüzü devletimizin ve milletimi-
zin bölünmezliðini hedef alan hainlere karþý Türk Mil-
leti olarak ayaða kalkmalýyýz.” 

“Gençliðimizi büyük bir savaþ beklemektedir. Boz-
gunculuða, tembelliðe, ahlaksýzlýða, cehalete, yalan-
cýlýða karþý büyük bir savaþ”

“Sizlere kolay bir baþarý, vaad etmiyorum. Kýsa za-
manda bir iktidar umanlar bizimle yola çýkmasýnlar.
Yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda karþýnýza menfa-
at teklifleri, tehditler ve daha bir yýðýn engel çýkacak-
týr. Bu çetin yolda dayanabilecekler, bizimle gelsinler.
Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar
kafilemize katýlsýnlar.”

Baþbuð’’ddaann......

Baþbuð Alparslan Türkeþ
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Türkiye’yi ayrýk otlarýna boðdurmayýz
MHP tarafýndan düzenlenen “Türkiye’min Birliði Milleti-

min Dirliði Büyük Mitingi”, Ýstanbul Çaðlayan Meydaný’nda
gerçekleþtirildi. Yaþlýsýndan gencine 100 bini aþkýn kiþi ellerinde
Türk, KKTC ve Azerbaycan bayraklarýyla meydaný doldurdu.
Mitinge katýlanlar sýk sýk “Türkiye’nin tapusu, bozkurtlar ordu-
su” ve “Devletin baþýna Devlet geçecek” þeklinde slogan attý.
Mitingde konuþan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, hükü-
meti AB için taviz vermekle suçladý. 

Alkýþlar ve sloganlar arasýnda kürsüye çýkan Bahçeli, “Gören
gözlere, duyan kalplere sesleniyorum; bugün Avrupa’da do-
laþýp taviz üstüne taviz verip dayatmalar karþýsýnda ‘bir mü-
zakere takvimi alacaðým’ sevdasýnda olanlara þu meydanýn a-
zim ve kararlýlýðý, cesareti ve heyecanýyla tavizden vazgeç-
melerini istiyorum” dedi. 

MHP’nin söyledikleri çýkýyor
AKP’nin 754 gündür ülke sorumluluðunu üstlendiðini belir-

ten Bahçeli, þöyle konuþtu:
“754 günden bu yana her zaman ifade ettiðim gibi acemi,

aceleci, tüccar zihniyeti, ‘ver kurtul’cu, teslimiyetçi, kazan ka-
zan modeliyle ülke yönetimini benimsemiþ olan AKP, mille-
tin sesine ve milletin gerçek temsilcisi olan ülkücülerin gür
sesine kulak vermelidir. Bu millet, 41 yýlý bulan bir AB mace-
rasý yaþamaktadýr. 41 yýldýr Avrupa ne diyorsa onu yaparak
tam üyelik mücadelesi vermektedir. Ama son yýllarda görü-

Bu millet, 41 yýlý bulan
bir AB macerasý yaþamak-
tadýr. 41 yýldýr Avrupa ne
diyorsa onu yaparak tam

üyelik 
mücadelesi vermektedir. 

Ama son yýllarda 
görüyoruz, neyi yaparsa-

nýz yapýnýz, Avrupa’nýn
iþtahý 

her yaptýðýmýzla daha da
kabarýyor. Sadece 

‘ne istiyorsam onu yap’
talimatýyla Türkiye’yi 

oyalýyor.

LÝDER’DEN
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yoruz, neyi yaparsanýz yapýnýz, Avrupa’nýn iþtahý
her yaptýðýmýzla daha da kabarýyor. Sadece ‘ne is-
tiyorsam onu yap’ talimatýyla Türkiye’yi oyalýyor.
MHP olarak geçmiþte ne söylemiþsek, þimdi ayný-
sý çýkýyor. AB’nin önümüze getirdiði kriterler sü-
rekli aþýndýrýlmýþ ve yeni dayatmalarla ülke sinsice
kuþatýlmýþtýr.” 

Gerçekleri saklamayýn
Hükümetin AB yolunda Avrupa’ya sürekli taviz

verdiðini belirten Bahçeli, bu durumun önüne geçil-
mesi gerektiðini söyledi. Bahçeli, konuþmasýný þöyle
sürdürdü:

“Dün ülkeyi bölmek isteyenler, bu milleti parça-
lamak isteyenler ne istemiþlerse, ne talepte bulun-
muþlarsa görülmüþtür ki, AB’nin bu necip milleti-
mizin önüne çýkarttýðý yeni dayatmalarla her za-
man örtüþmüþtür. Bir takvim isteðinin yerine geti-
rilmesi için taviz üzerine taviz verilerek AB’ye tam
üyelik için elden gelen her türlü gayret gösteril-
miþtir. Sayýn Baþbakan, Avrupa’yý dolaþýp taviz ve-
receðine, Türkiye’yi dolaþýp gerçeði niye anlatmý-
yorsun? Avrupa yeni tavizler, dayatmalarla milleti-
mize tekrar gün vermemek için bahaneler uydur-
maya çalýþýyor. Bu dayatmalar ve bu yeni istenen
tavizler karþýsýnda Sayýn Baþbakan ‘yeter artýk,

bunlarý yerine getirin, bir müzakere takvimi vermez-
seniz, Ankara kriterlerini uygularým’ diyor. Nedir An-
kara kriterleri sana göre Tayyip Erdoðan. Bize göre
Ankara kriteri bellidir. Anayasamýzýn baþlangýç
maddesinde ifadesini bulan anlayýþ. Anayasamýzýn
deðiþmez maddeleri, milletimin tavizsiz kýrmýzý
çizgileridir ve Ankara kriterleridir. Bunlarý açýkça
niye söylemiyorsun da hâlâ örtülü olarak Ankara
kriterlerinden bahsediyorsun. Sayýn Baþbakan ne-
dir senin Ankara kriterlerin, bunu niye açýklamý-
yorsun?” 

Milli azýnlýklar yaratýyorlar
AKP’nin kendine göre bir kriteri bulunmadýðýný i-

fade eden Bahçeli, “Ankara kriterlerinin yerine Av-
rupa’nýn yeni dayatmalarýnýn kabulü için böyle
sözde kabadayýlýk yapýlmaktadýr” dedi. Bahçeli,
konuþmasý sýrasýnda sýk sýk Baþbakan Erdoðan’ý eleþ-
tirerek, “Türk-Ermeni iliþkilerinde sözde soykýrým
meselesi gündeme geldiðinde ‘tarihe þaþý bakýyo-
ruz’ diyor Sayýn Baþbakan. Baþbakan olduðun gün-
den bu yana milletine ve onun þanlý tarihine þaþý
bakan sensin. Onun için Sayýn Tayyip Erdoðan þa-
þý bakmaktan vazgeç, tarihimizin damýtýlarak gel-
miþ olan gerçekleriyle bu millete yaklaþ. Taviz üze-
rine taviz verme. Lozan’a göre azýnlýk bellidir ve

Türkiye’nin Tapusu
BOZKURTLAR ORDUSU
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dinidir. Sen bu dini azýnlýðý ve Lozan’da þekillen-
miþ azýnlýðý þimdi milli azýnlýklar yaratarak Türki-
ye’nin parçalanmasýna yönelik tavizlerine sürdür-
me gayretinden artýk vazgeç. Bu millet birdir ve ta-
rihin damýtýlan süzgecinden geçe geçe kardeþ ol-
muþtur, kaynaþmýþtýr ve Türk milleti kimliðinde
birleþerek dünyada ‘ben varým’ demektedir” ifade-
lerini kullandý. 

Diyarbakýr’da ne iþiniz var?
Bu aldatmacalara kimsenin kapýlmamasý gerektiði-

ni söyleyen Bahçeli, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Buradan Diyarbakýr’da bin yýllýk tarihimizin

damýttýðý kardeþlerimize sesleniyorum: Milli mü-
cadele döneminde Urfa, Gaziantep, Kahramanma-
raþ, þerefli var oluþ mücadelesini ortaya koydukla-
rýnda yýllar sonra da olsa milletimiz takdir etmiþ,
Urfa’ya Þanlýurfa, Maraþ’a Kahramanmaraþ, An-
tep’e Gaziantep demiþtir. Þimdi Diyarbakýrlý kar-
deþlerim; Türkiye’yi bölmek için Ýstanbul’a ve An-
kara’ya gelenler bir iþtahla, ‘Diyarbakýr’a gidiyo-
rum, gitmek istiyorum’ diyor. Sorun bakalým Diyar-
bakýr’da iþiniz nedir? AB ile meselen varsa görüþe-
ceðin yer Ankara demeleri lazým. Öyle bir gür ses
çýkarýn ki, milli mücadelede olduðu gibi, öyle bir
milli duruþ sergileyiniz ki bu millet ikinci milli mü-
cadele, kuþatma, yol ayýrýmýna sürüklenme tehli-
kesi karþýsýnda kendisini kurtarýrken, Diyarbakýrlý-
lar olarak öyle bir tavýr ortaya koyun ki bu millet
nasýl Urfa’ya þanlý demiþse inþallah gönlünden ge-
çerek Diyarbakýr’a da bir þey söyleyecektir ve bu
çok yakýndýr.”

Beraberlik tokadý atýlmalýdýr
Bahçeli, DEP eski milletvekillerinin International

Herald Tribune gazetesine verdiði, ‘Türkiye’deki
Kürtler Ne Ýstiyor’ baþlýklý ilana da tepki göstererek,
“Her gelenin Diyarbakýr ziyaretine dikkat etmek

lazým. Bölücülükten yakasýný kurtarmýþ olanlar,
Brüksel’e gidiyorsunuz AP Kürt konferansýný top-
luyorsunuz. 12 madde belirliyorsunuz, sonra iki
yabancý gazetede bunun ilanýný veriyorsunuz. AB
ile nereye Türkiye’yi götürmek istediðinizi onlarla
iþaret olarak gösteriyorsunuz. Bu cehalete, bu bö-
lünmüþlüðün araçlarýna, bu milletin birliðini bo-
zanlara önce Diyarbakýr’dan bir beraberlik tokadý
atýlmalýdýr” þeklinde konuþtu. 

Ekümenik tartýþmalarýna da deðinen Bahçeli, “Bir
Rum Fener Patriði çýkmýþ, ekümenik talebinde bu-
lunuyor. Türkiye’de de sözde bir Vatikan devleti
kurdurma gayreti içine giriyor. Sen Lozan’da bu
milletin hoþgörüsüyle Ýstanbul’un en güzel yerin-
de yaþýyorsun, bu sevdandan vazgeç. Bu millet
sana ekümeniklik vermez. Vatikan’ýn Türkiye mo-
delini Türkiye’de kurdurmaz. Eðer böyle bir arayý-
þýn varsa, Türkiye’de arayacaðýna git, Atina’da Or-
todokslar sana en iyi yeri orada versinler” dedi. 

Bahçeli, AB’nin Türkiye’yi sürekli oyaladýðýný da
belirterek, sözlerini þöyle tamamladý: 

“Son 2004 ilerleme raporunu, onun yanýnda et-
ki raporunu, onun yanýnda tavsiyeler metnini, o-
nun yanýnda Baþbakanlýktaki azýnlýk raporu hazýr-
lýðýnda olan gafillerin metinlerini üst üste koydu-
ðunuz vakit AB’nin ne istediði ortaya çýkýyor. Av-
rupa ‘yabancý sermayeyi getireceðiz’ diyor, bir tür-
lü getirmiyor. Yatýrýmlar yapýlmýyor, iþsizliðe çare
bulunmuyor. Avrupa Birliði’ne aday ülkelere ta-
nýnmasý gereken mali imkanlar Türkiye’ye tanýmý-
yor. Eðer müzakereye baþlarsak, ‘2014’te bu mali
imkanlardan yararlanacaksýnýz’ diyor. Bunlarý yeri-
ne getirmeyen AB yönetimi ve ülkeleri, neler isti-
yor. ‘Ruhban okulunu açýnýz’, ‘Fener Rum Patriði’ne
güvenlik tanýyýnýz’, ‘azýnlýklarýn statüsünü geniþletin,
güçlendirin ve milli azýnlýklar yaratýn’ diyor. Bu va-
tan topraðýnýn her karýþý þehitlerimizin kanlarýyla
sulanmýþ bir çiçek bahçesidir. Bu çiçek bahçesin-
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de bir arada her kokuda ve her renkte çiçekler bir
arada barýþ ve istikrar içerisinde 81 yýldan bu ya-
na birlikte yaþýyor. Sen Kopenhag Kriterleri diye
bu çiçek bahçelerinin arasýna ayrýk otlarý dikmeye
çalýþma. Arnavutuyla, Boþnakýyla, Çerkeziyle,
Kürtçe konuþanýyla bu çiçek bahçesini ayrýk otu-
na boðdurmayýz, yok ettirmeyiz.”

MÝTÝNGTEN NOTLAR
* Ýstanbul ilçe ve beldelerindeki Ülkü Ocaklarý’na

baðlý gruplar, kendilerini tanýtan flama ve pankartlarýy-
la toplu halde düzgün bir yürüyüþle, disiplinli bir þekil-
de meydanda yerlerini aldý. Meydandaki 100 bini aþ-
kýn kiþinin çoðunluðunu gençler oluþturuyordu. Aksi-
yon ve coþku oldukça fazlaydý.

* 13.30’da baþlayan mitingi mehteran ve sanatçý
Ahmet Þafak’ýn türküleri coþturdu. Saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþý’nýn ardýndan kürsüye çýkan MHP Ýstan-
bul Ýl Baþkaný Ýhsan Barutçu, “Türkiye’yi azýnlýklar
cehennemine çevirmek isteyenlere bu meydan,
bir tokat gibi olacaktýr” dedi ve ekledi: “Bizans
1453’te çökmüþtür. Bizans çocukluðuna soyunan-
lara, Vatikan sevdasýna tutulanlara duyurulur. Ýs-
tanbul dün Türk’tü, bugün de Türk, yarýn da Türk
olacaktýr.”

*Çaðlayan meydanýna gelen MHP Lideri Devlet
Bahçeli, “Devletin baþýna, Devlet gelecek” slogan-
larýyla karþýlandý. 

* 35 dakika süren konuþmasýnýn son bölümünde
AB’ye yüklenen Bahçeli, Þark Meselesi’ne dikkat
çekti, Türkiye’nin nifak tohumlarý ekilerek parçalanýp
AB tarafýndan hazmedilmek istendiðini ve bunu Þark
Meselesi’nin ikinci ayaðý olduðunu söyledi.

*Gerekirse Anadolu’nun yeniden fethedileceðini

söyleyen Bahçeli, Türkiye’nin kurtuluþunun AKP’nin
gitmesine ve MHP’nin iktidar olmasýna baðlý olduðu-
nu ifade etti..

Katýlýmýn, beklenenin çok üstünde gerçekleþmesi,
parti yöneticilerini sevindirdi. Ülkü Ocaklarý Genel
Baþkaný Aliþan Satýlmýþ ve yönetimi de tam kadro o-
radaydý.

*Miting alanýndaki bazý pankartlar þöyleydi: “Li-
dere sadakat þerefimizdir”, “Papazýn derdi hoþgö-
rü deðil”, “Her yeri gezdin, Felluce’ye gitsene”,
“Bu çiçek bahçesinde ayrýkotlarýna yer yok”, “U-
nutmadýk Baþbuðum, unutanlar utansýn, bozkurt-
larýn izinde sen rahat uyuyasýn.”

*Atýlan sloganlardan bazýlarý ise þöyle: “Milli dev-
let, güçlü iktidar”, “Coniler camide, Tayyip nere-
de”, “Ne AKP, ne AB milliyetçi Türkiye”, “Atma Re-
cep ampul sönecek”, “Bozkurtlar gelecek, ihanet
bitecek”,

“Ýþbirlikçi AKP, hesap verecek”, “Sevdamýz Tür-
kiye, Brüksel deðil”, “Türkiye’nin tapusu, bozkurt-
lar ordusu.”
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- Sayýn genel baþkaným, gerek iç, gerekse de
dýþ gündem oldukça yoðun ve sýcak. Öncelikle I-
rak savaþýnýn ya da daha doðru bir deyiþle
ABD’nin Irak’ý iþgalinin neresindeyiz, deðerlendi-
rir misiniz?

- Söyleþiye, bütün Ülküdaþlarýmý selamlayarak
baþlamak istiyorum.

Bildiðiniz gibi ABD’nin Irak’ý iþgalini önceden de-
ðerlendirirken bazý öngörülerde ve tespitlerde bu-
lunmuþtum. Sürecin gelinen noktasýnda geriye dö-
nüp, baktýðýmýzda, öngörülerimin ve tespitlerimin
birer birer çýktýðý görülüyor. Kuþkusuz ki; o zaman
bir kehanette bulunmadým. Eðer durduðunuz yer,
doðru bir yerse, fikrî ve ideolojik formasyonunuz
doðrultusunda yaptýðýnýz tespit ve öngörülerin sizi
yanýltmasý mümkün deðildir.

Biz, ABD daha Irak’ý iþgal etmeden ve iþgalin ilk
günlerinde neler demiþtik, umarým hatýrlýyorsunuz-
dur.

- Kýsaca deðinseniz…
- ‘Siyonizmle harmanlanmýþ Haçlý zihniyeti an-

lamýna gelen Evanjelist’ anlayýþa sahip faþist bir klik
tarafýndan yönetilen ABD’nin ‘Büyük Ortadoðu

Projesi’, sadece ekonomik hedefleri deðil, ayný za-
manda dinî hedefleri de içermektedir. Yahudilerin
‘Arz - ý Mev’ud’ yani ‘vaat edilmiþ topraklar’ ola-
rak kabul ettikleri ‘Nil’den Fýrat’a kadar olan top-
raklar’ý ele geçirme ve Haçlýlarýn ‘3.bin yýlda As-
ya’yý Hýristiyanlaþtýrma’ emelleri, bunlarýn dini he-
deflerini oluþturmaktadýr. Bu hedeflerin odaðýnda i-
se doðal olarak Ýslam ülkeleri vardýr. Demem o ki;
Küfür cephesi, Ýslam’a karþý bir savaþ açmýþ durum-
dadýr ve bu savaþ artýk örtülü bir þekilde deðil, açýk-
ça yapýlmaktadýr.

- Bizim, yani Müslümanlarýn bu durum karþý-
sýnda yapmasý gereken nedir?

- Müslümanlarýn bu durum karþýsýnda yapmasý
gereken, ‘ehl -i sünnet vel cemaat’ anlayýþýna uy-
gun olarak davranmaktýr. Ne yapmamýz gerektiði
Kur’an-ý Kerim’de, hadis-i þeriflerde ve icma-i üm-
met toplantýlarýnda aranmalýdýr. 

Bütün Müslümanlar, küfre karþý tek yumruk ol-
malý ve aktiviteyi seçmelidir. 

Bizimle savaþanlarla biz de savaþmalýyýz.

- Ülkü Ocaklarý bu konuda, üzerinde ‘KAH-

Genel
Baþkan’dan

Aliþan Satýlmýþ
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný

“ÝHANET BÝR KERE BAÞLAYINCA
ONUN SINIRLARINI HAÝN BELÝRLEYEMEZ”
______________________________________________Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Aliþan SATILMIÞ ile Söyleþi



Ülkü Ocaklarý    ( 9 )

ROLSUN FAÞÝZM / MÜSLÜMANLAR KÜFRE KAR-
ÞI TEK YUMRUK’ sloganýnýn yazýlý olduðu bir de
afiþ bastýrdý. Bu afiþin basýlmasýnda amaçlanan
neydi? 

- Þimdi malûmunuz biz Müslümanlarýn en kutsal
günü olan ‘Kadir gecesi’nde Felluce camilerine
bombalar yaðdýrýlýrken, ABD askerleri Cuma nama-
zý kýlan Müslümanlarý
katlederken, camileri-
miz Amerikan askerle-
rinin eðlence ve din-
lenme mekanlarý ola-
rak kullanýlýrken, bu
canilerin gözünü kýrp-
madan öldürdükleri
Müslüman çocuklarýn
cesetlerini köpekler
parçalarken ayný saat-
lerde Türk kamyonlarý,
Amerikan askerlerine
lojistik destek saðlýyor,
onlarýn ihtiyaçlarýný gi-
deriyordu. Sýnýrlarýmýz,
limanlarýmýz ve havaa-
lanlarýmýz AKP iktidarý
tarafýndan, Müslüman-
larý katleden Amerika’ya açýlmýþtýr. AKP iktidarý, hi-
kayedeki gibi ‘Irak’taki yangýna, taraflarýný belli
etmek için gagalarýnda çöp taþýmaktadýr.’ 

Aslýnda AKP’lilerin millî hassasiyetlerinin olmadý-
ðýný biliyorduk. Tayyip Erdoðan’ýn Yahudilerden
‘Cesaret Ödülü’ almasý, Hýristiyan teolog yani din-
bilimci yetiþtiren üniversitenin fahrî doktoru olmasý,
onlarýn dinî hassasiyetlerinin de zayýf olduðunun i-
puçlarýný bize veriyordu. Fakat AKP’nin, iktidarda
kalabilmek için, bu kadar olaydan sonra hâlâ Küfür
Cephesinin uþaklýðýný yapabileceðini doðrusu bekle-
miyordum. Hani güzel bir söz vardýr:

‘Ýhanet bir kere baþlayýnca, onun sýnýrlarýný ha-
in belirleyemez’ derler. AKP’yi iþte tam da bu çer-
çevede deðerlendirmek gerekir diye düþünüyorum. 

Bu baðlamda Müslümanlara bir çaðrý yapýlmasý
gerektiðine karar verdik. 

Ve Onlara dedik ki:
Ya Küfür Cephesini oluþturan Siyonistler ve Haç-

lýlar ile onlarýn iþbirlikçisi AKP’nin yanýnda yer ala-
caksýn ya da Ýslamî ve insanî bir duruþ gösterip,
‘Küfre Karþý Tek Yumruk’ olacaksýn…

Bu iþin grisi, orta noktasý yoktur. 

- ABD’nin yaptýklarý artýk somut olarak görülü-
yor da Türkiye’nin AB ile iliþkileri ne durumda

baþkaným?
- Daha önceden de

söylediðim gibi AB, ho-
mojen bir özellik gös-
t e r m e m e k t e d i r .
ABD’nin Irak’ý iþgali sý-
rasýnda bunu herkes
gördü. AB üyesi ülkele-
rin kimisi iþgale açýk
destek verirken, kimisi
karþý çýktý. Aldýklarý ka-
rara uymayanlara da
bir yaptýrým uygulama-
dýlar, uygulayamadýlar.
Neden uygulayamadý-
lar; çünkü ‘AB’nin
millî bir kimliði yok-
tur’ da onun için uygu-
layamadýlar. Birliðe üye

ülkeler ayný zamanda, parlamentolarýnda hesap ve-
receði kendi halklarýna karþý da sorumluydular. Ve
kendileri için aslolan; AB’nin çýkarlarý deðil, kendi
ülkelerinin çýkarlarýdýr.

Hani bir zamanlar, tüm dünya insanlarýnýn ayný
dili konuþmasý için ‘Esperanto’ diye yapay bir dil
uydurulmuþtu. Ben AB’nin durumunu Esperanto’ya
benzetiyorum. AB de ayný öyle yapay ve uyduruk
bir birliktir. Onlarý bir arada tutan, menfaatlerinin
örtüþmesidir.

- Þimdi, AB’nin Türkiye ile iliþkileri ne durum-
da?

Elbette ki 17 Aralýk önemli bir tarihtir. Olacaklar
bellidir. Yine Türkiye’ye yeni dayatmalar gündeme
gelecektir. Peki bunu kimse görmüyor, kimse bilmi-
yor mu? Ülkemizdeki AB’ci lobi, AB’den beslendiði
için, 17 Aralýk’ta çýkacak karar ne olursa olsun, onu
savunmakla mükelleftir. 
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- ‘Kör Agop Çetesi’ denilen kiþilerden mi bah-
sediyorsunuz?

- Tabii… Bunlar, AB’ye ‘angaje olmuþ’ durumda-
dýrlar. Dillerine pelesenk ettikleri bir - iki cümle var.
Karar ne olursa olsun, bunlar ya “AB, yeni yol hari-
tasý verdi” ya da “dersimize iyi çalýþmalýyýz” diye-
rek meydanlarda arz-ý endam edecekler. 

Aslýnda AB, Ortadoðu ve daha genel olarak Av-
rasya’daki enerji ve hammadde kaynaklarýna gö-
bekten baðlýdýr. Þu anda, ABD ve Rusya’dan sýyrýlýp,
burada söz sahibi olmalarý ise mümkün gözükmü-
yor. Türkiye’yi, jeopolitik ve jeostratejik konumu
dolayýsýyla dýþlamalarý, akýlcý deðil. Bölgeye ancak
Türkiye sayesinde girebileceklerini kendileri de çok
iyi biliyor. Türkiyesiz bir AB, emperyal hedeflerden
bahsedemez. Bu da onun 21. yüzyýldaki ‘Büyük O-
yun’un dýþýnda kalmasý demektir ki; birliðin varlýk
sebebini ortadan kaldýrýr.

Çünkü küreselleþme olgusu, sýnýrlarýnýn dýþýna ka-
yýtsýz bir gücü, kýsa sürede devre dýþý býrakacak bir
süreçtir.

Velhasýl-ý kelam; AB, Türkiye’yi feda edemez. Bu
gerçeðin bilinci ile hareket etmek gerekir.

- ‘Azýnlýk Raporu’ neyi amaçlamýþtý?
- Bu rapor, AB ile iliþkilerde geleceðe yönelik i-

puçlarý veriyor. AB, Türkiye’yi bir devlet olarak de-
ðil, milli kimlikten ve kültürel bütünlükten arýndý-
rýlmýþ bir coðrafya parçasý olarak görmek istiyor. 

‘Azýnlýk Raporu’, bu isteðin gerçekleþmesi yo-
lunda atýlmýþ adýmlardan birisidir ve Türkiye açý-
sýndan bir ihanet belgesi bile deðil, bir ihanet pa-
çavrasýdýr.

- Bir de ‘Bizans’ýn Çocuklarý’ meselesi var. Ý-
þin ilginç yaný, vatanseverliðinden þüphe et-
mediðimiz bazý kiþiler de bunu kabullendiler.
Siz ne diyorsunuz?

- Bakýn, þimdi þöyle bir durum var. Biliyorsu-
nuz Bizans, ‘Doðu Roma Ýmparatorluðu’ diye
bilinir. Eðer Türkler, ‘Pax Romana’nýn uzantýsý o-
lan ve ‘Pax Bizantinicum’ adý verilen Bizans ba-
rýþýný kabûl etseydi, onun egemenliðine boyun e-
ðip, ortaya koyduðu kurallar çerçevesinde yaþa-
mayý seçseydi, bize ‘Bizans’ýn çocuklarý’ denme-

sine ses çýkarmazdýk. Fakat Türkler hiçbir zaman,
Bizans barýþý denilen hayat biçimini kabul etmedi.
Meseleye coðrafi olarak bakarsan, Anadolu’da
5000 yýllýk tarihimiz var. Eðer Fransa cumhurbaþ-
kaný Jak Þirak (Jacques Chirac); “hepimiz Os-
manlý çocuklarýyýz” dese, daha doðru olurdu.
Çünkü ‘Pax Ottomana’ denilen Osmanlý barýþýný
Avrupalýlarýn büyük çoðunluðu kabul etmiþti.
Türk’ün adaletli þemsiyesi altýnda asýrlarca, mutlu
bir þekilde yaþamýþlardý. 

- Baþkaným, ‘Bizans’ dediniz de çaðrýþým yaptý.
Fener Rum Patrikhanesi ve Patrik Bartholomeus,
gerçek yüzünü göstererek gündemi sýk sýk meþ-
gul etmeye baþladý. Heybeliada Ruhban Okulunu
yeniden faaliyete geçirme giriþimleri, Patriðin ya-
sak ol-
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masýna raðmen ekümenik sýfatýný alenen kullan-
maya baþlamasý, özgürlüklerinin kýsýtlý olduðu id-
diasýyla AB’yi, Türkiye’ye baský yapmaya çalýþma-
sý ve son olarak Türkiye’den kaçýrdýðý paralarla
Yunanistan’da iþ merkezi kurmaya kalkýþmasýný
nasýl yorumluyorsunuz? 

- Fener Rum Patrikhanesi, Türkiye’nin sýrtýna
saplý hançerdir. Adý, asýrlardýr ihanetle özdeþleþ-
miþ bu þer yuvasý, bir an önce Türkiye’den gön-
derilmelidir. Bu, Atatürk’ün dileði olmasýnýn ya-
ný sýra, Türklüðe ve Ýslam’a yapýlacak büyük bir
hizmettir. Fener Rum Patrikhanesini dinî bir ku-
rum olarak görmek, büyük bir gaflettir. Patrikha-
ne, dinî bir kurum deðil, Yunan yayýlmacýlýðýnýn
merkez üssüdür. Bunu çeþitli platformlarda, de-
falarca dile getirdim. Yüzyýllarca koynumuzda

beslediðimiz bu sinsi yýlan, her fýrsa-
týný bulduðunda

z e -
hirli diþlerini vü-

cudumuza geçirmiþtir. Patrik-
hane asýrlardýr içimizdedir. Bu süre zarfýn-

da Türk milletine hayrý dokunmuþ hiçbir iþ gös-

teremezsiniz. Attýðý her adým, aldýðý her nefes i-
hanete yöneliktir. 

Geçtiðimiz günlerde meydana gelen ‘ekümenik
krizi’nde, Patrik:

- “Onlar, bize kim olduðumuzu söyleyemez.”
diyor. Hani bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýy-
dý. ‘Onlar’ dediði kim? Türkiye Cumhuriyetinin yö-
neticileri deðil mi? Adam kendisini Türkiye Cumhu-
riyetine mensup olarak görse, kendi yöneticilerin-
den ‘onlar’ diye bahseder mi? 

Bu sebeplerden dolayý gösterdikleri düþmanlýklar,
beni kesinlikle þaþýrtmýyor. 

Saydýðýn bu düþmanlýklar, bilinen düþmanlýklar-
dýr. Buz daðýnýn görünen kýsmýdýr. Bir de bu ays-
bergin görünmeyen yüzü var. Yahu, bir dinî ku-
rumda ‘kin kapýsý’nýn ne iþi var. Bu da mý azýnlýk
hakkýdýr, demokratik haktýr, dinî özgürlüktür. A-
dam ihanet ediyor, belgeleriyle suçu sabit. Kanuna
göre cezasý idam. “Bu ceza infaz edildi” diye kin

duyuyorlar ve cezanýn infaz edildiði
orta kapýyý ‘kin kapýsý’ olarak ilan e-
dip, Müslüman -Türk bir devlet ada-
mýný ayný yerde asana kadar da ka-
patýyor. Peki, sen böyle yaparsan,
benim yüreðimde de sana karþý kin
oluþmasýný ve onun büyümesini na-
sýl engelleyeceksin. Geçenlerde de-
mokratik bir hakký kullanarak, bu kin
kapýsýný protesto etmek isteyen genç-
ler, AKP hükümetinin emri ile polis ta-
rafýndan coplandýlar. Bir çoðu ciddi bi-
çimde yaralandý. 

Yani bu ülkede Müslüman - Türk’e kin
duymak serbest, onu protesto etmek ya-
sak. AKP hükümeti bunu tescilledi. 

Bu arada foyasý meydana çýkan ‘dinle-
rarasý diyalog’ çerçevesi içerisinde Fener
Rum Patriði ile el ele, kol kola gezen bir
cemaatin ‘hocaefendisi’ ve Diyanet Ýþleri
Baþkaný da bu ihanet karþýsýnda, sanki hiç-

bir þey olmamýþ gibi davranýyorlar. Bunlardan her-
hangi bir kýnama, bir itiraz duyan varsa beri gel-
sin.

- Teþekkür ederiz baþkaným.
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- ABD Büyükelçiliði, Eyüp Kaymakamlýðý’na bað-
lý Fener Rum Patriði’nin katýlacaðý bir davette Patrik
için “ekümenik” sýfatýný kullanýyor. Avrupa Birli-
ði’nin Türkiye’den istekleri arasýnda Patrik’in “ekü-
menik” olduðunun kabul edilmesi var. 

- Avrupalý misyonerler çalýþmalarýný, Türkiye’nin
bazý bölgelerinde yoðunlaþtýrýyor. Amerikalýlar ve Ýs-
railliler GAP bölgesinde toprak alýrken, Avrupalýlarýn
toprak alýmlarý ile misyoner faaliyetleri aðýrlýkla Ka-
radeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz  bölgelerinde
gerçekleþiyor. 

- Gerçekdýþý Ermeni soykýrým iddialarý yaygýnlaþ-
týrýlýyor. 

- Kerkük’teki Türkmenler üzerindeki hukukdýþý
baskýlar yoðunlaþtýrýlýrken ve Türkmenler göçe zor-
lanýrken, bölgeye peþmerge akýný hýzlandýrýlýyor. 

- Baþbakanlýk’a baðlý bir kurul, “azýnlýk haklarý”
diye rapor yayýmlýyor. Bu rapor, ABD ve AB emper-
yalistlerinin taleplerini onaylar nitelikte. 

- Yýllardýr ABD’de yaþayan Fethullah Gülen’in 35
yýl en yakýnýnda bulunan bir kiþi, “Amerikan coni-
lerinin akýncýlarýna döndük” diyor. 

- Kamu Yönetimi Reformu adý altýnda eyalet sis-
temine geçilmeye çalýþýlýyor. Bu Kanun Sayýn Cum-
hurbaþkaný’na takýlýnca, Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüðü’nün kapatýlarak, görev ve yetkilerinin il özel
idarelerine devri için alelacele bir kanun tasarýsý ha-
zýrlanýyor. 

- Bu arada SSK’nýn saðlýk tesislerinin önce Saðlýk
Bakanlýðý’na devri için bir tasarý gündeme getirili-
yor; ardýndan da bu saðlýk tesislerinin önce beledi-
yelere devredileceði, ardýndan da özelleþtirilerek

ABD ve AB emperyalizmi ile baðlantýlý bazý dini va-
kýflara aktarýlacaðý biliniyor. 

- ABD ve AB, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn özel-
leþtirilmesini, “devletin küçültülmesini” istiyor. Bu
arada ABD’nin Türkiye’den bazý istekleri basýna
yansýyor. AB ise “Ýlerleme Raporu” adý altýnda Tür-
kiye’ye saldýrýyor. 

Ýlk bakýþta birbirinden kopuk gibi gözüken bu ge-
liþmeler, esasýnda Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik
saldýrýnýn, birbiriyle yakýndan baðlantýlý unsurlarýdýr. 

Türkiye Cumhuriyeti, tarihimizin en büyük tehdi-
diyle karþý karþýyadýr. Çok basit ve belki ilk bakýþta
masum ve hatta yararlý gibi gözüken öneriler, Türki-
ye Cumhuriyeti’ni yoketmeyi, vatanýmýzý ve milleti-
mizi parçalamayý hedefleyen saldýrýnýn mermisidir,
topudur.

Bölücü terör örgütünün halkýmýza ve güvenlik
kuvvetlerimize sýktýðý bir kurþun neyse, Köy Hizmet-
leri’nin kapatýlmasý da odur, SSK saðlýk tesislerinin
önce Saðlýk Bakanlýðý’na, ardýndan belediyelere ve
daha sonra da özelleþtirilerek cemaat vakýflarýna ve-
ya yabancý þirketlere devredilmesi de odur. 

Önce bunlarý kimin istediðine bakalým.
Kamu Yönetimi Reformu adý altýnda Devletimi-

zin merkezi yapýsýnýn zayýflatýlmasýný ve mahalli ida-
relerin (yerel yönetimlerin) güçlendirilmesini R.T.Er-
doðan Hükümeti kendi mi hazýrladý?

Hayýr. Bu tasarýyý hazýrlayanlar ve Türkiye’ye da-
yatanlar, ABD emperyalistleri ve AB emperyalistleri-
dir. Felluce’de cami gibi kutsal bir mekana saygýsýz-
ca girip, camideki silahsýz ve yaralý bir insaný soðuk-
kanlýlýkla katleden zalimler, Türkiye’de özellikle eði-

Yýldýrým KOÇ

BÜTÜN BUNLAR RASTGELE MÝ
OLUYOR?
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timin ve saðlýk hizmetlerinin yerel yönetimlere dev-
rini istemektedir. Dünyanýn en acýmasýz sömürgeci-
leri olan ve tarihin en büyük katliamlarýný gerçekleþ-
tiren Avrupalýlar, “demokrasi” ve “insan haklarý”
adý altýnda benzer talepleri gündeme getirmektedir.
Bu güçler bu amaçla da, IMF’yi, Dünya Bankasý’ný
kullanmaktadýr. 

Ayrýca, Gürcistan’da darbe tezgahlayan, Ukray-
na’nýn ABD emperyalizminin kontrolu altýna girme-
si için “sivil direniþ” örgütleyen, Türkiye’de Açýk
Toplum Enstitüsü kuran ve TESEV isimli bir kuruluþa
büyük paralar aktaran Soros devrededir. Güneydo-
ðu Anadolu ve Kýbrýs için, “ver - kurtul” politikasýný
savunan TÜSÝAD da onlarla birliktedir. TOBB da bu
süreci desteklemektedir. Hükümete ve Avrupa Bir-
liði’ne yakýn bazý iþçi-memur kuruluþlarý da bu anla-
yýþtadýr. 

Ne oluyor? 
Gözüktüðü kadarýyla, ABD emperyalistleri ve AB

emperyalistleri Türkiye’yi çoktan paylaþtýlar. 
Dünya petrol kaynaklarýnýn yüzde 66’sý ve doðal

gaz kaynaklarýnýn yüzde 41’i Ortadoðu’da bulunu-
yor. Dünyada bugün enerji ve su kaynaklarý üzerin-
de yoðun bir savaþ sürmektedir. Enerjiye ve suya ha-
kim olan, dünyaya da hakim olur. ABD emperyaliz-
mi, Ortadoðu enerji kaynaklarý üzerindeki hakimi-
yetini pekiþtirmek ve Hazar Havzasý’na ve Orta As-
ya’ya da hakim olmak istiyor. Avrasya hakimiyeti a-
çýsýndan gerekli askeri güçlerin yerleþtirilmesi için
en uygun yer, Avrasya’nýn merkezinde ve Avrasya i-
le Afrika’nýn ortasýnda bulunan Anadolu’dur; özel-
likle de Güneydoðu ve Doðu Anadolu’dur. Bu þart-
larda, ABD’nin hedefi, ya Türkiye’yi sömürgeleþtir-
mek ve Türkiye’ye istediðini yaptýrmaktýr; ya da
Türkiye’yi parçalayarak, bu bölgelerde ABD emper-
yalizminin köleliðini kabullenecek devletçikler kur-
maktýr. Türkiye’yi bugüne kadar sömürgeleþtireme-
diler. Hala bir umutlarý var. Ancak o umut da çöker-
tilirse, o zaman Doðu’da Büyük Ermenistan, Güney-
doðu’da ise bir Kürdistan gündemdedir. Bu senaryo
da zaten bir taraftan uygulanmaktadýr.

ABD’nin Türkiye’ye yüklemek istediði ikinci gö-
rev, karþý karþýya kaldýðý bir tehditle baðlantýlýdýr.

ABD, dünyanýn her tarafýnda askeri operasyonlara
girdi; ancak ABD sýnýrlarýnýn içinde herhangi bir
tehditle karþý karþýya kalmadý. Ne zaman ki Sovyet-
ler Birliði çöktü, ne zaman ki ABD’nin Ýsrail’le kur-
duðu ittifakýn ve Ortadoðu’da izlediði politikanýn
gerçek yüzü daha açýk bir biçimde ortaya çýktý, ABD
ile bazý radikal Ýslamcý kuruluþlar arasýndaki ittifak
sona erdi. ABD, tarihinde ilk kez kendi topraklarýn-
da büyük can ve mal kaybýna uðradý. ABD, 1965-
1973 döneminde Vietnam’da 59 bin ölü vermiþti;
ama kendi topraklarýnda güvencedeydi. 1993 yýlýn-
daki küçük bir olayýn ardýndan, 2001 yýlýnda 11 Ey-
lül olayý yaþandý. Bir Ýslamcý grup, maket býçaklarýy-
la kaçýrdýðý uçaklarla, ABD emperyalizminin ekono-
mik merkezi olan ikiz kulelere, askeri merkezi olan
Pentagon’a saldýrdý. 3400 kiþi öldü. ABD, tarihinde
yaþamadýðý bir þokla karþý karþýya kaldý. ABD, Ýslam-
cýlarý birinci düþman ilan etti. NATO’yu bu hedefe
yöneltmeye çalýþtý. Bu arada, Arap ülkelerinde, Pa-
kistan’da, Afganistan’da, Endonezya’da ve Ýran’da,
kendi denetimi altýnda bir Ýslamcý hareket yarata-
madý. Humeyni’nin ifadesiyle, “Amerikan Ýslamý”
yaratma görevi de Türkiye’ye verildi. Türkiye Cum-
huriyeti’nin temel ilkelerinin deðiþtirilmesi ve Ame-
rikan emperyalistlerinin kontrolunda ve gerçek nite-
liklerinden koparýlmýþ bir “Ilýmlý Amerikan Ýsla-
mý”ný geliþtirme ve yayma görevi Türkiye’ye veril-
meye çalýþýldý. Ancak Türkiye’de bu göreve soyu-
nanlarýn gerçek kimliði ve ABD emperyalizmi ile
baðlantýlarý ortaya çýktýkça, ikinci bir alternatif ola-
rak, Güneydoðu merkezli bir operasyon gündeme
getirildi. 

Avrupa Birliði emperyalizmi ise Doðu Anadolu’yu
ve Güneydoðu Anadolu’yu istemiyor. Onun isteði
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleridir.
Ülkemizin daha zengin, daha geliþmiþ, Avrupa Birli-
ði’nin ihtiyaçlarýna daha uygun bu bölgeleri, AB
emperyalizminin iþtahýný kabartmaktadýr. 

Ancak bütün bunlarýn yapýlabilmesi için, Türki-
ye’de Devlet - Millet bütünleþmesinin parçalanmasý,
halkýn birbirine düþürülmesi gerekmektedir. Emper-
yalizm, 1919 yýlýnda dýþarýdan gerçekleþtirdiði silahlý
saldýrýyla, 1984 yýlýnda ülkemizden bazýlarýna baþlat-
týðý ve 30 bin kiþinin canýna malolan hain saldýrýyla
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gerçekleþtiremediðini, daha akýllý yöntem ve araçlar-
la hayata geçirme çabasý içindedir. 

Birinci hedef, Devlet - Millet bütünleþmesinin
parçalanmasýdýr. 

Devlet - Millet bütünlemesinin önemli dayanak-
larýndan birisi, “kerim devlet”tir, “baba devlet”tir;
Anayasamýzdaki ifadesiyle, “sosyal devlet”tir. Va-
tandaþ Devletine, Devlet de vatandaþýna sahip çý-
kar. Bu iliþki zayýflatýlmadan ve koparýlmadan, bir
devlet çökertilemez. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü, merkezi dev-
letin bir organýdýr. Bugün Erzurum’un veya Hakka-
ri’nin bir köyünde kar yaðýp yollar kapandýðýnda,
yollarý açan Devletin aracýdýr, iþçisidir, memurudur.
Ýnsanlar o zaman, “Allah Devletimden razý olsun”
der. Devlete hayýr dua eder. Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüðü kapatýlýp, bu görevi il özel idareleri ye-
rine getirdiðinde, köylünün hayýr duasý, o ilin il özel
idaresinde hangi aþiret reisi, hangi mafya lideri,
hangi þeyh, hangi bölücü terör yanlýsý, hangi AB
yandaþý, hangi zengin varsa, ona gider. 

SSK, merkezi devletin bir organýdýr. SSK’nýn sun-
duðu hizmette büyük aksaklýklar vardýr; ancak yine
de 35 milyon insanýmýzýn saðlýk hizmetlerini SSK
karþýlamaktadýr. SSK iyi çalýþsa, hayýr dua Devletimi-
zedir. SSK saðlýk tesisleri önce Saðlýk Bakanlýðý’na,
ardýndan da belediyelere veya il özel idarelerine
devredildiðinde, ayný durumla karþýlaþýlacaktýr. Ayrý-
ca, hastaneler özelleþtirildiðinde, bunlarý ya ABD i-
le yakýnlýðý bilinen bazý vakýflar, ya da doðrudan Av-
rupa veya ABD þirketleri alacaktýr. Emperyalistlerin
ülkemizdeki uzantýlarý veya emperyalistlerin kendi-
leri doðrudan saðlýk hizmeti verdiklerinde ve bu
saðlýk hizmetini yandaþ toplamada kullandýklarýnda,
küçümsenmeyecek baþarýlar saðlayacaktýr. Kayse-
ri’nin Talas nahiyesinde 1966 yýlýnda kapatýlan A-
merikan Koleji’nin çevreye saðlýk hizmeti veren A-
merikalý doktoru, bugün bile hatýrlanmaktadýr. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin veremediði saðlýk hiz-
metini, halký devletten koparma amacýyla verenler,
amaçlarýna ulaþabilirler. 

Bugün birçok ilimizde Devletimizin yaptýðý har-
cama ile, bu ilden tahsil edilen vergi arasýnda büyük

fark vardýr. Devletin hizmetleri merkezden alýnýp
yerel yönetimlere devredildiðinde, büyük mali açýk-
lar ortaya çýkacak ve hizmette büyük aksamalar ola-
caktýr. O zaman da devreye AB ve ABD girecek, il
özel idarelerini ve belediyeleri iyice borçlandýracak
ve doðrudan doðruya kendilerine baðlayacaktýr. 

Hükümetin hedefi, eðitim hizmetlerinin de yerel
yönetimlere devredilmesidir. O zaman daha büyük
bir çöküntü yaþanacaktýr. 

Hükümetin bu amaçlarý gerçekleþirse, 1,5 milyon
iþçi ve memur, merkezi devletten alýnarak yerel yö-
netimlere devredilecektir. Ýþsizliðin böylesine yaygýn
olduðu bir dönemde, milletimizin kaynaþmasýnda
büyük bir görev üstlenen devlet iþçiliði ve memurlu-
ðunun yerine, her þehir kendi hemþehrilerine ek-
mek kapýsý saðlayacak, diðer bölgelerden gelenler
iþten çýkarýlacaktýr. Cumhuriyet’in kuruluþundan be-
ri farklý bölgelerden insanlarýmýzýn kaynaþmasýnda
en önemli araç, askerlik ve devlet iþçiliði-memurlu-
ðudur. Hükümetin öngördüðü kamu yönetimi refor-
mu gerçekleþtirilirse, insanlarýmýzý daha iyi kaynaþ-
týrma görevini yerine getiren bir sistem çökertilecek,
halkýmýz ekonomik nedenlerle birbirine düþman e-
dilecektir. 

Kamu Yönetimi Reformu, Köy Hizmetleri’nin ka-
patýlmasý, SSK hastanelerinin devri ve özelleþtirme
gibi uygulamalar, önce Devlet - Millet bütünleþme-
sini dinamitleyecektir. Ardýndan da, iþsizliðin böyle-
sine yaygýn olduðu þartlarda, bir bölgede yalnýz o
bölgenin insanýnýn çalýþabileceði ve insanlarýn iþ için
birbirine düþman kesileceði bir ortamý yaratacaktýr. 

Emperyalistlerin tetikçisi PKK’nýn sýktýðý kurþunun
verdiði zarar neyse, Köy Hizmetleri’ni kapatmanýn,
SSK saðlýk tesislerinin aþamalý olarak özelleþtirilme-
sinin ve özelleþtirmelerle “kerim devlet”in (sosyal
devletin) tasfiye edilmesinin vatanýmýza verdiði za-
rar aynýdýr. Vatana sahip çýkmada PKK’yla silahlý ve
siyasi mücadele neyse, SSK’ya, Köy Hizmetleri’ne,
kamu kurum ve kuruluþlarýna, “kerim devlet“e sa-
hip çýkmak da odur. 
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Küreselleþme; kapitalizmin kuþatýcý bir
hakimiyet kurduðu ve evrenselleþmeye
çalýþtýðý ‘ideolojik ithalatýna uygun’ büyüme
eðilimine ait bir vurgu kurgusudur. Dolayýsýyla
yeni deðildir. Ýdeologlarýnýn basit tanýmýyla
“kapitalizm yerel baþlar, kýtalar arasý geliþir,
evrensel bir boyut kazanýr” tanýmýnýn da
iþaret ettiði boyut kazanma taarruzunun
(affedersiniz?.. sürecinin) adýdýr...

ABD’nin bölgeye istikrar ve demokrasi
getirmek amacýyla terörizme karþý terörist
savaþýnýn yeni manevrasý olan Büyük
Ortadoðu Projesi; aslýnda görünür biçiminden
daha derin ve kendi içinde tarihsel tutarlýlýðý
olan, günümüz itibariyle týkanmýþ bulunan
kapitalizmin (pozitif atýflarýyla meþrulaþtýrýl-
maya çalýþýlan küreselleþmenin) iktisadi ve
felsefi olarak bir nefes alma aralýðý olarak
deðerlendirilmelidir...

ABD’nin global üretimdeki payý, soðuk
savaþ döneminin sonu itibariyle sürekli
düþmektedir. Dýþ ticaret açýðý paralel olarak
giderek artmýþtýr. G-7 ülkeleri içinde büyüme
hýzý en düþük olandýr. Bugün anlamýnda hege-
monik gücünü korumakta fakat bunu gelecek
nesillere taþýyamayacaðý ortadadýr. Enerji açýðý
saikiyle ekonomik gücünü AB, ÇÝN veya
güçlenen RUSYA’ya  kaptýrma güdüsüyle
harekete geçen ABD’nin bölgeye müdahalesi
için uygun koþullar, kendi iktisadi ve siyasi
dinamikleri açýsýndan hazýrlanmýþ olup,
bölgedeki yaygýn inancýn Ýslam olmasý
nedeniyle Ýslamcý terörün varlýðý elzem kýlýn-
mýþtýr. Hedef Ýslamcý terör ise bölgedeki etnik

farklýlýklarýn tahriki ile dini bütünleþmeyi
engellemek gerekmektedir. Nitekim Irak’taki
direniþler bir ülke ya da millet için deðil, bir
alt inanç ya da etnik kimlik için olmaktadýr.
Þii direniþçiler, Sünni militanlar, Kürt
Peþmergelerden bahsedilmektedir.

Ýþte B.O.Projesi gerçeði: Proje, enerji ve su
kaynaklarýnýn güvenliði ve emperyalist güçler
için tekelleþtirilmeye çalýþýlmasýndan öte daha
karmaþýk bir resim ihtiva etmektedir. Kapitalist
ideoloji iktisadi olarak ve düþünsel olarak çýk-
mazdadýr ve salt iktisadi araçlarýn süreci iler-
letmeye yetmediði farkýndalýðýyla, yeni alan-
larý küreselleþmeye açmak üzere, askeri
zorunu terörizme karþý terörü meþrulaþtýrarak
kullanmakta, ilgili coðrafyaya demokrasi ve
özgürlüðü getirme misyonuyla yeni bir sömürü
oyunu sahnelenmektedir. Oyunun adý;
BÜYÜK ORTADOÐU’dur. Yani sermayeye
yeni bir coðrafi kulvar açýlmak istenmektedir.

Ýktisadi açýdan bakacak olursak (bilimsel
taassuplarý kendi alanlarýnda sýnýrlý kalmak
adýna üretkenlilerinin önüne geçmiþ
ekonomistlerden özür dileyerek, izninizle..)

Dünya enerji kaynaklarýnýn yüzde 70’i geniþ
ya da geniþletilmiþ orta doðuda bulunmak-
tadýr. Kitlesel tüketim normlarýnýn daha da
yaygýnlaþmasýnýn ve tüketim doyumsuzu tat-
minsiz bireylerin kapitalist sistemin geleceðini
baþarýyla inþasýnýn mümkünlüðüyle, dünya
ölçekli enerji talebinin artacaðý kesin olarak
görünmektedir. Bu perspektifle, ABD’nin
aslýnda AVRUPA’nýn da enerji ithalat gereksi-
nimi, büyük orta doðu kaynaklarýna baðým-

Dr. Toygun GÖKALP

BÜYÜK ORTADOÐU 
PROJESÝ GGERÇEÐÝ
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lýlýklarýný arttýrýyor. Bu koþullarda enerji kay-
naklarýnýn daðýlýmý salt piyasa ekonomisinin
dinamiklerinin iþleyiþine býrakýlacak olursa,
ABD ve AVRUPA’nýn gereksinimi olan
petrolün elde edilmesi yalnýzca rekabet güç-
lerine baðýmlý olacak ve ÇÝN, JAPONYA gibi
elinde ithalat fazlasý olan ülkelerin ve hatta
güçlenen RUSYA’nýn rekabetine dayanamama
gibi belirsizlik ihtimalini ortaya çýkaracaktýr.
Enerji açýðý, böyle bir olasýlýðý ortadan kaldýr-
mak adýna, yeterli yaþamsal ciddiyeti olan bir
ihtiyaçtýr...

Kýt kaynaklar üzerinde odaklanan bu reka-
bet, petrol ve gaz fiyatlarýný ve yan ürünlerin
girdi maliyetlerini artýracak, parasý olmayaný
enerjiden yoksun býrakarak özellikle geliþmek-
te olan ülkeleri ciddi bir ekonomik kriz
kýskacýnda toplumsal istikrarsýzlýða sürükleye-
cektir.

Kapitalist toplumlarda siyasal ve toplumsal
istikrar, ekonomik hegemonyalarý ve sermaye
birikimi sürecinin devamýna baðlýdýr. Sermaye
birikimi süreci dinamik olarak mekan ve
zaman düzenlemesi gerektirir. Sermaye
birikimi sürecinin krizi, kendini bir aþýrý
birikim (satýlamayan mallar, kapasite ve nakit

sermaye fazlasý) ve eksik tüketim (iþsizlik, yol-
suzluk) olarak açýða vurur.

Kapitalist düzen, krize esas olarak üç reflek-
sle cevap verir. Birincisi, emek sürecine
müdahale eder. Ýkincisi, mal ve sermaye ihra-
catýyla bulunduðu coðrafyanýn dýþýna taþarak
yeni pazarlar bulup avlanmaya devam eder.
Bu reflekste tefeci sermaye yoluyla soygun,
talan, ilhak legaldir. Kýsacasý sermaye sorun-
larýna iliþkin mekansal çözümleme yapýlmaya
çalýþýlýr. Bu çözümün gerçekleþebilmesi için
çeþitli mekan düzenleme yöntemleri kulanýlýr.
Sömürgeleþtirme, manda, IMF, mali baðým-
lýlýk..... Üçüncüsü ise sermayenin üretimden
dolaþýma kaçmasýdýr.

1970’lerdenitibaren sermayenin merkez-
den çevreye kaçýþý hýzlanmýþtýr. (çok uluslu þir-
ketler, fabrikalar)  Eþ zamanlý olarak sermaye
üretimden dolaþýma kaçmaya baþlamýþtýr. Bu
sürecin sonucu olarak 1980-1990 döneminde
hem emek sürecindeki sorunlarý aþmak hem
de sermayenin dolaþýmýný hýzlandýrmak için
küreselleþme (neo-liberalizm) bir kriz
yönetme politikasý olarak devreye girmiþ, IMF
güçlendirilmiþtir.. Bu çabalar dar alana sýkýþan
sermayenin dünya ölçekli serbest dolaþýmý
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için dünyayý, kesintisiz bir ekonomik coðrafya
olarak düzenlemeye, küreselleþtirmeye ve
bunun da siyasi-düþünsel alt yapýsýný oluþtur-
maya itmiþtir.

Bugün gelinen nokta itibariyle, tüm mekan
düzenleme modellerine raðmen, küresel ikti-
sadi politikalar fazla kapasite, yýðýlan üretim,
ekonomik durgunluk, artan korumacýlýk eðili-
mi ve gereksiz kapasitenin emilememesi ile
týkanmýþlýðý ifade etmektedir ve yýkýmý hafi-
fletmek ve geciktirmek üzere bulunan palyatif
çözüm, yeni talan coðrafyasý ile BOP’nin har-
itada iþaret ettiði alandýr.

Büyük orta doðu genç nüfusu, ucuz iþ gücü,
özellikle kredi yoluyla finanse edildiði
takdirde hareketlenecek büyük bir tüketim
kapasitesi, mal ve nakit sermaye için deðer-
lenme alaný sunma özelliði ile bu iktisadi
týkanmýþlýðý bir süre hakim güçler lehine aþa-
cak bir proje olarak kodlanmýþ ve “bölgeyi
demokratikleþtirme ve terörizme son” slo-
ganlarýyla uygulamaya konmuþtur.

Özetle
Günümüz dünyasýnda artýk mutlak olarak

boþ ya da fethedilmemiþ pre-kapitalist alanlar
kalmadý ancak; sermaye yoðunluðu seyrek,
istemle bütünleþme düzeyi düþük, ciddi bir
üretim ve tüketim kapasitesi barýndýran
mecralar hala mevcuttur. BOP iþte böyle bir
alana tekabül ediyor. Ayrýca stratejik bir deðer
kazanan enerji, su, tarýmsal üretim havzalarý
ile de rekabetin ana hedefi olmuþtur.

Ýktisadi týkanmýþlýk ve hazýrlayýcý etmen-
lerin dýþýnda; Bölge doðu-batý ikileminin
ayýrýcý fay hattý olarak konumlanmýþtýr.
Tarihsel ve kültürel birikimiyle uygarlýklar
hazinesi doðunun batý sýnýrýndaki temsilcisidir.
Medeniyetler çatýþmasý tezine ciddi bir
dayanak yani kapitalist sistemin
‘leviathan’ýnýn beslenmesi için çöken Sovyet

düzeninden sonra ihtiyaç duðduðu özne
‘öteki’ yani yeni düþmandýr...

BOP ayný zamanda oryantalist bir projedir.
Doðunun eksik kalmýþ modernleþmesini yeni
tipte bir sömürgecilik anlayýþýyla tamamlamayý
amaçlamaktadýr. Kuþkusuz bu muhafazakar
bir modernleþmedir. Hem bölgede hem de
periferinde ILIMLI SÝYASET?? denilen dýþar-
dan tanýmlanmýþ MUHAFAZAKAR DEMOK-
RAT siyasal duruþ, istikrarýn güvencesi olarak
yaratýlmýþ ve desteklenmiþtir. Bu, projenin kilit
unsurlarýndan birisidir. Traji-komik olan, pro-
jenin yaratýcýlarýnýn ülkelerindeki en önemli
destekçilerinin radikal Hýristiyan sað ve
Museviler oluþudur. Yani kendisini modern-
liðin krizini tartýþan ve bu krizden muzdarip
19. yy. pozitivizme inatla maneviyatýný
güçlendirmeye çalýþan, aydýnlatma geleneðin-
den kopmuþ batý doðuyu ikinci kez modern-
leþtirmeyi istemektedir...

SONUÇ
ABD baþkaný G.W. Bush, baþbakan T.

Erdoðan ile yaptýðý görüþmede BOP
çerçevesinde Türkiye’yi merkez konumunda
ele aldýklarýný bildirmiþ ve basýna yansýmýþtýr..

Görülen o dur ki; anlatmaya çalýþtýðým
nedenlerden kaynaklanan fakat görünür ve
üstelik haklý kutsal nedenlerle maskelenen
(özgürlük-terör karþýtlýðý-demokratikleþme??)
Büyük Orta Doðu Projesi, Amerikan
Emperyalizminin son manivelasýdýr. Dehþet
içinde aklýma gelen, Sn. Erdoðan ve ekibinin
Necip Fazýl’dan aldýklarý “Büyük Doðu” haya-
line Amerikan Emperyalizminin bu planýyla
daha fazla yaklaþacaklarýný düþünerek, asli
hizmetkarý olmaya kendilerini adamýþ olduk-
larýdýr. Böylece ÝBDA kýtalarýyla doðunun fethi
yerine, ýlýmlý Ýslam ve teslimiyetçilik yeterli ve
kolay olacaktýr. Milli hassasiyetimi paranoya
boyutuna taþýmamak ya da ‘eðer öyleyse’ ile
yüzleþmemek adýna yazýma son veriyorum...
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Türkiye'de yaþamakta olduðumuz AB ve ABD'nin
istekleri doðrultusundaki reform atmosferi, Fener
Rum Patrikhanesi'nin gerçekleþtirmek istediði
Ekümenik Yapýlanma doðrultusundaki önemli adým-
lardan birini atmasýna neden olmuþtur. 

Patrikhane, 12 kiþilik St. Synode üyeliðine, 6 Türk
vatandaþý metropolitin yerlerine iki Yunanlý
metropolitin yaný sýra Amerika ve Ýngiltere baþpisko-
poslarý ile Yeni Zelanda ve Finlandiya'nýn metropolit
olan eski baþpiskoposlarýný atamýþtýr. Yapýlan bu ata-
malarla hem Lozan, hem de 1923 yýlýnda çýkarýlan
dini özgürlükler tezkeresi uyarýnca Fener Rum
Patriði'nin Türk vatandaþý olmasý zorunluluðu
ortadan kaldýrýlmýþ olmaktadýr. Patrik, St. Synode'a
atanan metropolitlerden seçildiði için
Bartholomeos'dan sonra patrikliðe Türk vatandaþý
olmayan bir metropolitin getirilmesi olasýlýðý da
ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr. 

Patrikhane, Osmanlý Devleti içerisinde
"Ekümenik" bir statüye sahipti. Yani, dünya
Ortodokslarýnýn liderliðini üstlenen evrensel bir
kurum niteliðinde idi. Ayrýca, Osmanlý Devleti'nin
son 60 yýlýnda 1861-1865 Nizamnâmesi(1)ne göre
idare edildi. Sultan Abdülaziz tarafýndan onaylanan
bu Nizamnâme'ye göre Patrikhane, Patriðin
nezaretinde olup sivil iþler için dört metropolit ve
sekiz kiþiden meydana gelen karma bir meclisin de
yardýmýný temin eden 12 kiþilik Synode tarafýndan

idare ediliyordu. Ancak Patrik ve Patrikhane
görevlilerinin 1453 yýlý ile Lozan Andlaþmasý'na
kadar geçen süre zarfýnda yürüttüðü faaliyetler,
devleti parçalama, asýl unsur olan Türk unsurunu
yok etme ve dinsel hakimiyet kurma çalýþmalarý,
Patrikhane'nin statüsünün zorunlu olarak deðiþtir-
ilmesine ve siyasi faaliyetlerden uzak tutulmasýna
yol açacak önlemlerin alýnmasýný da beraberinde
getirmiþtir. Ýstanbul'daki Ortodoks Rumlarýn bir
azýnlýk kilisesi durumundaki Fener Rum
Patrikhanesi, bugün halâ kendisini Osmanlý
Devleti'nin kendisine vermiþ olduðu statüde kabul
etmekte ve bu þekilde uluslararasý zeminlerde
meþruiyet aramaktadýr. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti yasalarýna tabiî olan Fener Rum Patrikhanesi
artýk Osmanlý Devleti dönemindeki gibi imtiyazlý bir
statüye sahip deðildir, Patriðin seçimi, Ýstanbul
Valiliðince hazýrlanan 1092/6-12 sayýlý ve 1923 ta-
rihli tezkere ile belirlenmiþtir. Bu tezkereye göre
Patriðin Türk vatandaþý olmasý þart olduðu gibi
Ortodoks olmasýna raðmen Türk vatandaþý olmayan
ya da Türkiye'deki metropolitliklerde görev yap-
mayan papazlarýn Patrik olarak seçilmeleri de
engellenmiþtir. 

Patrikhane'de iþler, komisyonlarca yürütülür. Her
komisyonun baþýnda bir metropolit bulunmak-
tadýr(2). Fener Patriði, 6 Aralýk 1923 tarihli Valilik
Tezkeresine dayanan bir prosedür içerisinde(3) St.

FENER RUM
PATRÝKHANESÝ’NDEKÝ

METROPOLÝT
REVÝZYONU, MEVCUT
STATÜYE RAÐMEN
NEDEN YAPILDI?

Salim GÖKÇEN*
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Synode tarafýndan seçilir. St. Synode, patrik adaylarý
listesini Ýstanbul Valiliðine sunar. Bu adaylar Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþý olup makamlarý, Türkiye
Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde yer alan metropolitlik-
lerdir. Ýstanbul Valiliði, gerekçe göstermeden
seçilmesini istemediði adaylarý listeden çýkarabilir.
Valilikten gelen listedeki adaylar, St. Synode'da
oylanýr ve biri patrik seçilir(4). 

Fener Patrikleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarý
çerçevesinde idarî açýdan, Eyüp Kaymakamlýðý'na,
Fatih Savcýlýðý'na ve Ýstanbul Valiliði'ne baðlýdýrlar.
Çoðu cemaatsiz 18 metropolit tarafýndan yapýlan
seçimin onayýný Ýstanbul Valiliði verir. Buna göre
patriðin Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindeki en
yüksek dereceli muhatabý Ýstanbul Valisi'dir(5). 

Bugün Patrikhane'nin yapmýþ olduðu bu usulsüz
atamalardan anlaþýldýðý üzere, ekümenik olma yo-
lunda önemli bir oyun daha oynanmaktadýr.
Patrikhane'nin baþýna Türk vatandaþý olmayan
birinin gelmesi halinde, ileride Ankara'nýn Patrik'e
karþý tavýr almak zorunda kaldýðý bir dönemde,
baþta Patrik'in vatandaþý olduðu ülke olmak üzere,
uluslararasý arenada sert tepkilerle karþýlaþmasý
olasýdýr. 

Zaten Fener Rum Patriði, Anayasa, Lozan
Antlaþmasý, 3335 Sayý ve 26.03.1987 tarihli yasa,
2908 sayýlý Dernekler Kanunu, Türk Medeni
Kanunu'na göre kurulan Vakýflarýn eylemlerini
düzenleyen 25.07.1970 tarih ve 7-1066 sayýlý
Tüzük'e göre Bakanlar Kurulu'nun izni olmadan
uluslararasý faaliyetler yapmamasý gerekirken, bun-
dan önceki bir çok olayda da görüleceði üzere yap-
mýþ olduðu faaliyetlerle bu yasalarý da çiðnemiþtir. 

Geçmiþte 1923 tarihli Valilik Tezkeresi bir kez
daha ihlal edilmiþti. Lozan Andlaþmasý'nýn ardýndan
Türkiye Cumhuriyeti yasalarýna tabiî olan Patrikhane,
1948 yýlýndan itibaren ABD'nin ilgi alanýna girdi. II.
Dünya Savaþý ile birlikte bir canlanma içerisine giren
Patrikhane'nin bu hareketliliði ABD'yi rahatsýz et-
meye baþlamýþtý(6). 21 Þubat 1946'da patrik seçilen
Maksimos'un Sovyet yanlýsý olduðu iddialarý üzerine
ABD el altýndan yeni aday arayýþýna girmiþ ve sonun-
da Patrik Maksimos, 1948'de istifa ettirilerek Kuzey
ve Güney Amerika Baþpiskoposu Athenagoras patrik-
liðe getirilmiþtir(7). ABD'nin bu dönemde Patrikhane
ile yakýndan ilgilenmesinin temel nedeni, Stalin'in II.
Dünya Savaþý'ndan itibaren Rus Kilisesi'nin üzerinde-
ki baskýlarý hafifletmeye baþlamasý, buna karþýlýk bu
kilisenin de "Komünizme muhalefet"ten vazgeçme-

sidir(8). 
Patrikhane'nin bu atamalarý yapmakta bir çok

amacý bulunmaktadýr. Öncelikle, yasalara uymayan
böyle bir uygulama ile Ruhban okulunun kapalý
olmasýna dikkat çekilerek ruhban yetiþtirilemediði,
bu nedenle yurt dýþýndan ruhban getirtmek zorunda
kalýndýðý gösterilecektir. Bununla birlikte, "Eðer yurt
dýþýndan ruhban getirtemiyorsam ruhban okulunu
açýn" teklifi ile yetkililerin karþýsýna çýkýlacaktýr. Diðer
önemli amacý ise Ekümenik Patrikhane statüsünün
fiilen gerçekleþmesidir. Bu atamalarla Bartholo-
meos'dan sonraki patriðin Türk vatandaþý olmamasý
gibi bir durum ortaya çýkmýþtýr ki, bu durum patrikha-
nenin ekümenikliðini tescil edecektir. 

Fener Rum Patriði Bartholomeos, Basýn
Danýþmaný Dositeos Anagnostopulos aracýlýðýyla
neden yabancý üye atandýðýný þu þekilde açýk-
lamýþtýr: "Kilise Meclisi'nin 12 üyesinden 2'si
geçtiðimiz 2 ay içinde öldü. 2'si aðýr hasta. Geriye
kalan 4 kiþi ise oldukça yaþlý. Üye olarak kabul
edilirler. Ancak toplantýlara gelemezler. Meclisi
çalýþýr bir hale getirmek için meclisin kararýyla, 6
ayda bir rotasyon edilmek üzere bu kiþiler üye
yapýlmýþtýr. Bu karar kendilerine teblið
edilmiþtir." Patrik, bu atama için özel bir izne
ihtiyaç olmadýðýný da savunmaktadýr: "Patriðin Türk
vatandaþý olmasý þarttýr ve durum da
deðiþmemiþtir. Rotasyon sistemine dayanarak
hariçten gelen Ortodoks baþrahipler, en fazla 6
ay Ýstanbul'da kalýp, mecliste çalýþacaklar, bu
husus için özel bir izne ihtiyaç yoktur." 

Aytunç Altýndal ise ABD ve AB'nin uzun
zamandýr Fener Rum Patrikhanesi'nin baþýna Türk
vatandaþý olmayan bir patriði getirmek için
uðraþtýðýný iddia etmektedir: "Hükümet gizli bir
genelgeyle azýnlýklarý izleme komisyonunu
kaldýrdý. Bu sýrf Fener Rum Patrikhanesi'ne
yabancý din adamlarýnýn gelebilmesi için
kaldýrýldý. Buna dayanarak '6 aylýk rotasyon' adý
altýnda geliyorlar. Böylece kýlýfýna uydurulmuþ
oldu. Bu þekilde Fener Patrikhanesi'yle ilgili
Lozan Anlaþmasý'nýn 38-44'üncü maddeleri çöpe
atýldý."(9) 

Lozan Andlaþmasý ile birlikte Patrikhane'nin idarî,
siyasî ve yargýsal yetkilerine son verilmiþ ve sadece
dini bir kurum olarak kalmasý saðlanmýþtý. 

Lozan'da yapýlan müzakerelere ve anlaþma
hükümlerine göre Patrikhane'nin hukukî durumu þu
þekilde özetlenebilir: 
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1) Patrikhane'nin Ýstanbul'da kalmasý bir anlaþma
hükmü ile deðil, Türkiye'nin tek taraflý bir tasarrufu
ile olmuþtur. 

2) Patrikhane, bir Türk kuruluþudur. Patrik ve
Patrikhane memurlarý Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daþýdýr. Türk Hükümetinin muvafakatiyle tâyin
edilirler ve Türk Hükümetinin denetimine
tabidirler. 

3) Patrik ve Patrikhane'nin 1453'ten 1923'e kadar
sahip olduðu siyasî ve idarî, hak ve imtiyazlar
kaldýrýlmýþtýr. Patrikhane ancak dinî ve ruhanî iþlerle
uðraþabilir. 

4) Patrikhane Ýstanbul'daki Rum cemaatinin
resmi temsilcisi olmadýðý gibi bu cemaat ile Türk
resmi makamlarý arasýnda sözcülük, aracýlýk gibi
iþleri de yapamaz. 

5) Patrikhane ile Patrik ve Patrikhane
görevlilerinin tabî olduklarý genel hükümlere
gelince; Patrikhane, Türkiye'deki gayrimüslim azýn-
lýklara ait herhangi bir kilise veya sinagog gibi Lozan
Andlaþmasý'nýn 40. ve 42. maddelerinde ifade
edilmiþ olan serbestlik ve himayeden faydalanýr.
Anlaþmanýn 45. maddesi gereðince de ayný haklar-
dan Yunanistan'daki Türk azýnlýða ait dinî kuruluþlar
da istifade ederler(10). 

Patrik ve Patrikhaneye baðlý görevliler; Rum azýn-
lýða mensup birer fert olarak Lozan Andlaþmasý'nýn
azýnlýklarýn himayesine dair hükümlerinden fay-
dalanýrlar. Yani bu kiþiler, Anayasamýzdaki temel
hak ve hürriyetler hususunda Türk tebaasý
Müslümanlardan farklý hükümlere tabî tutulmazlar.
Lozan Andlaþmasý'ndaki bu hükmün nedeni,
ülkelerin genellikle anayasalarýnda bulunduðu gibi
Yunanistan'ýn da ayný hükmü kendi topraklarýndaki
Türk azýnlýða tatbik etmeyi anlaþmanýn 45. madde-
si ile kabul etmiþ olmasýdýr. Patrik ve Patrikhaneye
baðlý görevliler, bir Türk resmi kuruluþunun memu-
ru olarak da sýfatlarýna iliþkin Türk kanunlarýna
tabîdirler. Bu nedenle, görevlerini herhangi bir þek-
ilde kötüye kullanmalarý durumunda veya Türk
devletinin þahsiyetine karþý iþleyebilecekleri herhan-
gi bir cürüm halinde Türk Ceza Kanunu'nun
öngördüðü müeyyidelere tabîdirler. 

Patrikhane'de rahip veya papaz olmak için
Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak ve yüksek
öðretim yapmak þarttýr. Türkiye'deki Ortodoks aile-
ler ise çoðunlukla çocuklarýný rahip yapmak iste-
memektedirler. Baþka ülkelerden, özellikle
Yunanistan'dan rahip getirilmesi, yasal olarak

mümkün deðildir. Bu nedenle Patrikhane, konuyu
uluslararasý bir sorun haline getirmeye çalýþmakta ve
kendisine taraftar aramaktadýr(11). Patrikhane'nin
bu çalýþmalarý neticesinde Avrupa Birliði ülkeleri
baþta olmak üzere hemen hemen bütün Hýristiyan
ülkelerin temsilcileri, ne zaman Türkiye'yi ziyaret
etseler ya da ne zaman Türkiye'nin bulunduðu her-
hangi bir platformda bulunsalar mutlaka Ruhban
Okulu'nu gündeme getirmektedirler(12). 

Sonuç olarak Fener Rum Patriði, Türkiye'de her
fert gibi Türk Anayasasý'nýn ve Türk Kanunlarýnýn
himayesi ve teminatý altýndadýr. Bundan baþka ken-
disinin ülkemizde yaþayan bir cemaatin dinî
baþkaný olarak, ruhanî ve dinî hüviyetini muhafaza
ettiði ve görevini baþka amaçlara alet etmeye teþeb-
büs etmediði sürece Türkiye'de geleneksel olarak
asýrlardan beri her din adamýnýn gördüðü hürmet ve
itibarý görmesi doðaldýr. 

*Atatürk Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi Enstitüsü
Öðretim Elemaný._____________________________
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BARINMA HÝJYENÝ Ýnsanýn çalýþtýðý yaþam
odalarýný havalandýrmasý, aydýnlatmasý ýsýtmasý, ses
kirliliði, elektromanyetik kirlilik, genel temizliði gibi
alt baþlýklarda düþünülecek çevre bilincine barýnma
hijyeni diyebiliriz.

ÝDEAL BARINMA ALANI Duvar yüksekliði
evlerde 2,25 m olmalý, insan sayýsýna göre hesa-
planmalýdýr. Isý daðýlýþýnýn en iyi olduðu doðal
malzemeler en idealidir. Kiþi baþýna oda hacmi 15
m olmalýdýr (saatte iki defa tazelendiðinde).

OKSÝJEN Ýnsan beyni aðýrlýk olarak vücudun %
2'sidir. Fakat solunan
havadaki oksijenin %25'ini
kullanýr. Atmosferdeki oksi-
jende %1 azalma, beyne
giden oksijenin %12,5 azal-
masý demektir. Doðaya yakýn
ortamda %20-21 olan oksi-
jen, þehirlerde %19'a düþer.
Her yüzde bir düþüþ beyni-
mizin veriminin %12,5
düþüþü demektir.

Beynimiz anlama, kavra-
ma, algýlama, karar verme,
plan yapma, strateji üretme,
farklý düþünme, sosyal sýnýrlarý
belirleme gibi zihinsel iþlevleri
alýn loblarý aracýlýðý ile yapar.
Havadaki oksijenin %2 azal-
masýnýn, beynin bu iþlev-
lerinin %25 azalmasýný netice vereceði düþünülürse,
barýnma hijyeninde en önemli unsurun havalandýr-
manýn olduðu ortaya çýkar.

KARBON DÝOKSÝT Bir eriþkin solunumla saatte
22,6 litre karbon dioksit çýkartýr. Taze havada on
binde 3 olan karbon dioksit on binde 7'ye çýktýðý
zaman kokusu deðiþir. Bir kiþinin bir saatte taze
hava ihtiyacý 33 metreküptür. Kanda karbon dioksit
gazýnýn yükselmesi fiziksel ve zihinsel yorgunluðu
hýzlandýrýr.

ISITMA Oda sýcaklýðý 18 derecenin altýna
düþtüðünde çevre damarlarý büzülür, vücut enerjisi-
ni savunma amacýyla kýsar, zihinsel verim düþer. 25

derecenin üzerinde veya terleme yapan bir ortam-
da damarlar geniþler, beyne giden kan azalýr,
uykuya eðilim artar.

Isýtýcý araçlarýnýn çevreye verecekleri ýsý radyasy-
onu doðrudan organizmaya ulaþtýðýnda hoþ bir
duygu verse de güneþ çarpmasý etkisine benzer etki
oluþturur. Tansiyon düþer, beyne giden kan azalýr,
zihinsel verim azalýr.

Verimli bir çalýþma ortamýnýn meydana getir-
ilmesi için, odanýn termal konforunun saðlan-
masýna, yani ýsýnýn homojen yayýlmasýna ve

devamlýlýðýna dikkat etmek
gerekir.

AYDINLATMA Iþýk duyusu,
elektromanyetik spektrumu
0,4-0,8 mikron dalgaboyun-
daki ýþýnlarýn görme sinirlerini
uyarmasý ile meydana gelir.

Doðal ýþýn günün her
saatinde deðiþtiði için yapay
ýþýkla aydýnlanma zorunlu
olmaktadýr.

Doðal ýþýða yakýn spektrum
ve yumuþaklýktaki ýþýk kay-
naðýný gün ýþýðý rengindeki
floresan lambalar verir. Göz
fizyolojisi açýsýndan en çok
önerilen aydýnlatma bu
olmaktadýr.

Lambalar 80 cm çevreye
morötesi ýþýn yaydýklarý için, bu yakýnlýk içerisinde
uzun süre kalmamak gerekir.

Yetersiz aydýnlatma, incelenen maddeye 25-35
cm'den daha kýsa mesafeden bakýlmasý sonucunu
doðurur. Bir süre sonra uyum güçlükleri baþlar. Göz
konverjans kaslarý fazla kasýlýr ve yorulur, aðrýlar
baþlar. Baþaðrýsý, göz kýzarmasý, zihinsel yorgunluk
baþlar. Çalýþma verimi düþer. Ýþ kazalarý artar, ruhsal
depresyon tetiklenir.

Yeterli bir aydýnlanma, yaþlýlar için daha önem-
lidir. 20 yaþýndaki bir çalýþana göre 60 yaþýndaki
bir çalýþan 2-5 misli daha fazla aydýnlýða ihtiyaç
duyar.. 

Prof.Dr. Nevzat TARHAN

YAÞANAN FÝZÝKÎ MEKANIN
FÝKÝR ÜRETÝMÝ VE VERÝMLÝLÝÐE TESÝRÝ
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Rusya Devlet
Baþkaný Putin’in Türkiye ziyareti, Avrasya’da
oynanan büyük oyunun hareketli bir safhaya
ulaþtýðýnýn göstergesiydi. Öyle ki ziyaretin gerçek-
leþmesini istemeyen güçler, iki defa engelleme giriþi-
minde bulundular. Daha doðrusu eylemleri gerçek-
leþtirenler, “Benim kudretimi aþacak bir ittifak ola-
maz” mesajý verdi. “Alacaðýnýz her kararý, attýðýnýz
her adýmý boþa çýkaracak güce sahibim. Benim
koyduðum hiyerarþiyi bozmadan iliþki kurun.” 

Putin’in iki defa ertelenen ziyareti, bu tehdidin
altýnda nihayet gerçekleþti. Fakat ‘mesaj alýndý’ der
gibi her iki taraf da durgun ve isteksizdi. Türk ve Rus
basýný bile geziyi derinliðine deðerlendirmedi. Putin,
sessiz sedasýz geldi ve gitti. Halbuki çok þey beklenen
bir ziyaretti. ABD’nin Türk ve Rus çýkarlarýna
indirdiði darbelere karþý ortak tedbir alýnacak, pet-
role dayalý siyasi ittifak yapmanýn hatta, askeri tehdit-
leri birlikte boþa çýkarmanýn yollarý aranacaktý. Bazý
dosyalar hazýrlanmýþ ve imza aþamasýna gelmiþ,
bazýlarýysa üzerinde ciddi bir çalýþma yapmak üzere
iki tarafýn siyasi iradesini bekliyordu. Olmadý… Belki
küresel geliþmeler, bu yakýnlaþmanýn henüz erken
olduðunu gösteriyordu, belki de iki ülke -muhteme-
len aðýrlýkla biz- geçmiþin kapatýlmamýþ hesaplarý

yüzünden temkinli davranýyordu. Çünkü kamuoyu-
na yapýlan açýklamada basit birkaç ticari anlaþmadan

baþka bir þey yoktu.  
Bizim Türk-Rus iliþkilerine temkinli yaklaþ-

mamýzý gerektiren pek çok sebep var.
Anadolu Türklüðü son iki yüz yýldýr bir Rus

tehdidi altýnda yaþadý. Ruslarýn sýcak denizlerle
buluþmak ideali, adres olarak hep Anadolu’yu gös-
teriyordu. Önce Karadeniz’in kuzeyine indiler, sonra
sýra Akdeniz’in kuzeyine geldi. Onu baþaramadýlar.
Türklüðün son kalesi Anadoluda direndi.   

Aslýnda Türk-Rus iliþkileri dediðiniz anda þöyle bir
durup, dikkat kesilmeniz gerekiyor. Karadeniz’in
kuzeyi M.S. 375’ten itibaren Türk akýnlarýna hedef
olmuþ ve kýsa bir süre sonra da yeni vatan olarak
seçilmiþti. Bugün hala bu bölgeye Dest-i Kýpçak
(Kýpçaklarýn yani Türklerin yurdu) denir. Yani
Anadolu’nun yeni vatan olarak seçildiði 1071 yýlýnda,
Karadeniz’in kuzeyi 700 yýllýk Türk yurduydu.
Ruslarýn 1500’lerde baþlayan geliþme ve büyüme
çaðlarý hep Türklüðün aleyhine oldu. Dest-i Kýpçak
ve daha sonra Orta Asya Rus hakimiyeti altýna girdi.
Ýþte bu inisiyatifin Ruslarýn elinde olma hali 1990’a
kadar sürdü ve durdu. Ruslar, beþ Türk
Cumhuriyetinden çekildiler. Anadolu’ya dönük
iþtahlarý bir süreliðine de olsa kapandý.. Dünyanýn git-
tiði yöne bakarsak bir ulus-devlet olarak þu anda
ellerinde tuttuklarý yurt da tehlike altýnda. 

Bize dönecek olursak, kabul etmek gerekir ki yola
içe kapanýk devam etmemiz halinde Anadolu da
tehlike altýnda. Dünya yeni bir siyasi þekillenme çaðý-
na girmiþken, hiç kimse “bana dokunmayan yýlan
bin yýl yaþasýn” diyemez. Yeni çaðýn ruhunu iyi oku-
malý ve Türkiye’yi dünyadaki merkez ülkelerden biri
yapmanýn yolunu bulmalýyýz. Çünkü öyle görülüyor
ki 21. yüzyýl ya bir Amerikan yüzyýlý olacak -ki bu çok
küçük bir ihtimaldir- ya da bir veya birkaç ülkenin

PUTÝN’LE 
AYAKÜSTÜ
Hakan SARILAR
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etrafýnda þekillenen güç merkezlerinin bulunduðu bir
tür bölgesel dayanýþma yüzyýlý… Eðer medeniyetler
çatýþmasý tezi kabul görürse Amerikan yüzyýlýna
hazýrlanalým. Çünkü ABD küreselleþmesi, bu tezle
kendi dýþýndaki seçenekleri tayin ettiði bir hiyerarþiye
tabi kýlýp, dünyanýn kalýcý patronu olmayý hedefliyor.
Yapay olarak baþlattýðý Hýristiyan-Müslüman çatýþ-
masýnda Katolik Avrupa ve Ortodoks Rusya’yý yanýna
çekerek kontrol etmek istiyor. Týpký daha önce
demirperdeyi göstererek dünyanýn geri kalanýný
yönettiði gibi… 

Þu anda derin Avrupa’yý temsil eden Franco-
Alman ekseni ve Rusya bir yandan medeniyetler
çatýþmasý tezinden kaynaklanan geliþmelerin kendi
çýkarlarýna uygun olanlarýndan istifade etmeye
çalýþýrken, bir yandan da Amerikan (dolayýsýyla
anglo-sakson Yahudi ittifaký) liderliðine karþý çýkýyor-
lar. Sözgeliþi Irak savaþýnýn petrol fiyatlarýný bir anda
iki katýna çýkartmasý, Rus ekonomisine bir doping
etkisi yaptý. Ruslar, en önemli ihraç ürünü petrol
olduðu için, þu anda dýþ ticarette fazla veriyorlar.
Dolayýsýyla da bu durumun mümkün olduðu kadar
sürmesinden yanalar. Fakat ABD Irak’ta baþarýlý olur-
sa, sýrada Orta Asya petrolleri var. Bu durum,
Ruslarýn bütün kazanýmlarýný boþa çýkarýr. Ýþte
Putin’in Türkiye ziyareti ve yeni tekliflerinin zaman-
lamasý bu yüzden. Rus yönetici ve aydýnlarý 1990’lý
yýlarda yeniden eski ihtiþamlý günlere dönmek
konusunda fikir geliþtirirken, bölgenin kendileri için
en tehlikeli ülkesi olarak Türkiye’yi görüyorlardý. Rus
Avrasyacýlarý bizim için “emperyalizmin koç baþý”
tabirini kullanýyordu. 11 Eylül’den sonra ABD askeri
gücünün harekete geçmesi ve böylece Büyük
Ortadoðu Projesi’nin güç yoluyla tatbiki baþladýktan
sonra, söylemleri deðiþti. Bir anda býrakýn tehdit
olmayý, stratejik ortaklýk teklifiyle karþý karþýya kaldýk. 

Büyük gücün tehdidinin gölgesinde kalan ziyaret
iþte böyle bir ortamda ve gösteriþsiz bir þekilde
gerçekleþti. Ruslara güvenmek için vakit çok erken.
Bu güven bunalýmý aþýlsa bile, Türkiye’nin bir anti-
Amerikan ittifaka alenen girmesi için siyasi ve
ekonomik yapýsý uygun deðil. Bu zaman isteyen bir
durum. Ayrýca biz, bir merkez ülke olmak istiyorsak -
ki  tarih  bunu  emrediyor-  dýþ  politikada  çoklu
iliþkilere hazýr olmalý ve hiçbir gücün hanesine yazýl-
madan, hiçbir büyük güçle de tek baþýna karþý karþýya
gelmeden yolumuza devam etmeliyiz. Rus
Avrasyacýlýðý üç yýlda birden bire bizi en büyük düþ-
man görmekten vazgeçip, stratejik ortaklýk teklif ede-
biliyorsa, bir gün yine tersine dönebilir. Bunu unut-

mamalýyýz. Fakat tarihin akýþý da artýk ikili iliþkilerin
bir güven ortamýna kavuþturulmasýný gerektiriyor.
Çünkü hem Türk, hem de Rus çýkarlarý, büyük güç-
lerin tehdidi altýnda. Eðer Rusya, Türk devletleriyle
iliþkilerini art niyetsiz geniþletmek istediðini göster-
mek adýna; topraklarýnda yaþayan Türklere ve
Müslümanlara daha geniþ özgürlük alanlarý yaratma
giriþiminde bulunursa. Eðer Rusya, Türk
Cumhuriyetleri ve Türkiye’yi muhayyel imparator-
luðunun arka bahçesi deðil de eþit partnerler olarak
görür ve bir dayanýþma dönemi baþlatmaya gerçek-
ten karar verirse, dünya barýþýna hep birlikte, en
önemli katkýyý saðlayabiliriz. Bu katký, sadece fýrtý-
nalar içindeki, yaþadýðýmýz bölgeye deðil, batý
kamuoyuna da huzur getirecektir. Çünkü onlar da
kendi yöneticilerinin emperyal hýrsý yüzünden tedir-
gin ve korku içindeler. Bugün dünyadaki en büyük
demokrasi ve temel özgürlükler krizi Batý’da yaþan-
mýyor mu? Batý dýþý toplumlarýn çoðu demokrasiye
ulaþmak, otoriter rejimlerin kýsýtladýðý özgürlüklerini
geniþletmek peþindeyken, Batýlý toplumlar, ellerinde-
ki özgürlüklerini ve demokratik ortamý kaybediyor.
Onlarý güvenlik öncelikli bir düzene doðru
sürükleyen, yöneticilerinin bitmek bilmeyen
iþtahlarýdýr. Ýçinde yaþadýðýmýz Büyük Orta Doðu 21.
yüzyýlýn stratejik hammaddelerini barýndýrýyor. Onlar
bölge insanýna hak ettiði saygýnlýðý ve zenginliði
kazandýrarak, diðer ülkelerin istifadesine sunulsa Batý
ne kaybeder. “Hayýr hepsini istiyorum” diyorlar.
Hem Avrasya’nýn ve Asya’nýn yükseliþinden korkuy-
orlar, hem de buradaki ülkeleri barbar olarak görüy-
orlar. Onlara postun pahalý olduðunu göstermek ve
onurlu iliþkilere razý etmek zorundayýz.  Bu bölgenin
güçlü devletlerinin iþbirliði içinde olmalarý þarttýr.
Bunu saðlayacak ülke de Türkiye’dir. Ruslarýn bu
gerçeði kabullenmeleri gerekiyor. Biz, siyasi erki iðdiþ
edilmiþ bir ülke olarak AB’ye katýlýrsak bu fýrsat kaçar.
Onun için diyoruz ki; gelin “onurlu üyelikler” olarak
formüle ettiðimiz AB þekillenmesini dünya barýþý
adýna kabul edin. Biz, yeni bir emperyal güç olarak
þekillenmek isteyen AB imparatorluðunun ileri
karakolu olmak istemiyoruz. Türkiye Cumhuri-
yetinin, Türk deðerlerinden arýndýrýlmasýna müsaade
etmeyeceðiz. Dünya siyasetine yön verenler arasýnda
güçlü bir Türkiye varsa adalet de vardýr. Adalet, bizim
2000 yýllýk en deðerli ihraç ürünümüzdür. Bölgedeki
kardeþlerimizi, dindaþlarýmýzý dünyanýn onurlu
üyeleri yapmaya kararlýyýz. 

Vladimir Putin ve de Aleksandr Gelyeviç Dugin,
siz ne düþünüyorsunuz?



Müslüman kardeþlerimizin topraklarýnda ba-
þarýsýzlýðýn körelttiði ABD vahþice katliam yapý-
yor; insanlýk susuyor, göz yumuyor; Irakta de-
mokrasi gelecek diye sürekli kan dökülüyor.

AB;  azýnlýklarý, Ermeni sýnýrýný, ruhban okulu-
nu dayatacaðýný bizi bu halimizle deðil, bölüp
parçalayýp kukla edeceðini söylüyor… Öte yan-
dan, Rumlar Kýbrýs’tan Askerlerimizin çekilmesi-
ni istiyor, kendilerinin adada hukuken  tanýnma-
sýný diretiyor. Yani Adayý kendilerine  býrakma-
mýzý istiyorlar. Diðer yanda ÝKDP lideri Mesut
Barzani ve ÝKYB lideri Celal Talabani Kerkük için
þer ittifaký yapýyor,
Kerkük’e  Kürt
gücü tamamla-
nana kadar,
þehrin nüfus
yapýsý ken-
d i l e r i n e
d ö n e n e
kadar, be-
lediye seçim-
lerinin iptaline
karar veriliyor, Türk-
men kardeþlerimizin bin-
lerce yýllýk vatanlarý çalýnmak
isteniyor. 

2. Bush döneminin Ýran’ý ufak ufak
yoklamasý, Fas’tan Güneydoðu Asya’ya
kadar uzanan  Büyük Ortadoðu Projesi
daha Baðdat’ta sekteye uðruyor, Orta-
doðu’daki geliþmeler, Arafat’ýn ölümü

üzerine yeni pozisyon alan  dünya ülkeleri
varken bunlarýn  AB’ye yaranmak için atmadýk-
larý takla kalmýyor, her istediklerini yaptýðýmýz gi-
bi þimdi de Antalya’da Sayýn Baþbakanýn talima-
týyla Cami, kilise ve sinagog yan yana inþa edili-
yor. Sözde üç büyük dinin kardeþliði burada ya-
þayacakmýþ… Acaba neden  AB ülkelerinde
böyle din kardeþlikleri yaþanmýyor, Müslüman-
lara eziyet ediliyor ve neden ülkemizde hýzlý bir
þekilde misyonerlik faaliyetleri yapýlýyor. 

Gençlerimizin inançlarý, kültürü çalýnýyor, aile
yapýmýz yýkýlýyor; kýþkýrtmalar, birbirine düþman
zümreler yetiþtiriliyor. “Yalan  yere yemin et-
mek” toplumda sýkça rastlanýr hale gelirken, ay-
ný toplum “Doðru söyleyeni dokuz köyden ko-

varlar” sözüne alýþmýþsa, fe-
laket kapýmýza geliyor

demektir. Yöne-
ticiler oy

k a y b ý

Özgür BAYRAKTAR

DÜNYA NEREYE DÖNÜYOR...!
YERLÝ ÝÞBÝRLÝKÇÝLERÝN BAÞI DÖNÜYOR...!
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korkusuyla yapmasý gerekeni yapmýyor; Devlet,
basýn yayýn organlarýna sürekli tek taraflý yazýlar
yazdýrýyor; gerçekleri halktan saklayýp, onlarý bil-
gilendireceði yerde yabancýlaþtýrýyorsa, insanla-
rýn haber alma özgürlükleri kýsýtlayarak ver-kur-
tulcu, sat-kurtulcu, günü kurtarmaya çalýþan po-
litikalar güdüyor, devlet içindeki  stratejik yerle-
re iþi bilsin, bilmesin kendi yandaþlarýný yerleþti-
riyorsa; yöneticilerin bayrak sevgisi, vatan sevgi-
si, kendi gibi görmeyen, kendi gibi düþünme-
yenlere sevgisi kalmamýþsa, mazluma sýrtdönüp,
zalimle iþ birliði yapýyorsa; Kýbrýs’tan vazgeçiyor-
sa, Musul’da bir oldu-bittiye izin veriyorsa, Kaf-
kaslar ve Ýran’daki geliþmelere kayýtsýz kalýp,
Ege’de ses çýkarmýyor ise 1915 yýlýnda kurtuluþ
savaþýndan önceki gibi papazlar bir masaya
oturmuþ yeni Türkiye haritasý çiziyor, bunun adý
da barýþ, demokrasi ve özgürlük oluyor, bütün
bunlara en ufak tepki gösterilmiyorsa onlarýn sa-
mimiyetinden þüphe duymak gerekir.

Þu hiçbir zaman unutulmasýn, dünyaya Ni-
zam getirmek için  ant içmiþ, gönlü iman dolu,
yüreði Türklükle nakýþ nakýþ iþlenmiþ Türkiye
sevdalýlarý var. “Gün geldiðinde zalimin kanlý
elini kýrk yerinden kýrar; kýrk parçaya ayýrýrýz”
diyenler var…

Tarih, insanýn yaþadýðý toprakla kurduðu iliþki-
nin varlýðý için yaptýðý kavganýn adýdýr. 

Coðrafi konumu, muhteþem tarihi ve kültürel
yapýsý, dinamik, bilgili, Bayrak ve vatan sevgisi
olan örfüne ve kültürüne sahip, ahlaklý  genç
nüfusu ve yer altý, yer üstü zengin kaynaklarýyla
Türkiye 21. yüzyýlýn onurlu bir geleceðe sahip,
önü açýk bir ülkesidir. 

Tarih boyunca yüce devletler kurarak, barýþ

içinde yaþamayý ilke edinen Türk milleti, bu ka-
dar kötü yönetilmeyi hak etmiyor.  Neden Tür-
kiye’mizin  iç politika ve dýþ politikada tavýrlarý
hep kendine güvensiz?..

70 milyonluk genç nüfus, dünyanýn en büyük
20 ekonomisinden biri, bir milyonluk güçlü, do-
nanýmlý bir ordu, farklý jeopolitik konum, tarihi
mirasý gibi unsurlar hep unutuluyor.

Sanki Avrupa birliðine giremezsek  dünya bir-
leþmiþ, bizi yok etmek için çalýþýyor ve bizim hiç
gücümüz yok; yakýn tarihe bakacak olursak 84
yýl önce bu Asil milletin hiçbirþeyi yok iken, ger-
çekten kötü bir durumdayken, kahramanca ya-
zýlan destan unutuluyor.

Ýþte onun için zaman birliktelik, milli mutaba-
katýn saðlanmasý ve milli þuurun tekrar harekete
geçme vaktidir; Artýk devlet yönetimine Türk
gönlü ve kafasý taþýyan kendisini milletine, bay-
raðýna adamýþ vatansever insanlarýn gelmesi la-
zým; bu yüzdende sevgili gönüldaþlarým burada
bizlere çok zor görevler düþüyor, zaman birlik-
telik ve dimdik ayakta durma zamanýdýr;  ken-
dimizi ülke yönetimine bilinçli, bilgili ve yüksek
vasýflý birer Türk olarak yetiþtirmemiz lazým. Mil-
li dinamiklerimizi hedef alarak reflekslerimizi
felç eden, politikalarýyla ülkeyi uçuruma sürük-
leyen  yerli iþbirlikçilerle sonuna dek kararlý bir
biçimde mücadele etmeliyiz.

Hile ile iþ yapan minnet ile ölür, namusa hür-
met eden nesline þeref verir; bu Asil millete ve-
fa  borcumuz var, bedelini canýmýzla da, kaný-
mýzla da seve seve öderiz.  

Allah’a (cc) emanet olun.
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Tarihi kökleri daha ge-
ride olan ama þeklen
1984 yýlýnda Siirt ilimizin
Eruh ilçesinde patlayan
mermilerle baþlayan ve
halen devam eden adýna
da terör denilen adý ko-
nulmamýþ savaþ on bin-
lerce masum vatandaþý-
mýzýn katledilmesine ne-
den oldu. 1984 yýlýnda
iþbaþýnda olan yönetici-
lerin de meseleye ‘bir a-
vuç eþkýya’ olarak bak-
masý, alýnmasý gereken
tedbirler açýsýndan vakit
ve can kaybýný arttýrdý. Ýþ-

baþýnda bulunanlarýn tehdidi görmemesi ya da görmek iste-
memesi ile dýþ güçlerin verdiði destek birleþince terör örgü-
tü kýsa sürede akýl almaz boyutta büyüdü. 

Durumdan vazife çýkaran ve adý ‘komþu’ olan ülkeler-
den çoðu malum terör örgütüne yardým ve yataklýkta adeta
birbiri ile yarýþtýlar. Bebek katillerinin elebaþý olan teröristba-
þýnýn yýllarca Suriye’de villalarda eli kanlý cariyeleri ile sefa-
hat içre yaþadýðýný bilmeyen ya da bu görüntüleri hatýrlama-
yan yoktur. Kandýrýlan, kiralanan ya da kullanýlan katillerin
çoðu ise yine bu ülkede açýlan kamplarda terör eðitimi ala-
rak kan içme derslerini tamamladýlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne on binlerce cana ve mil-
yarlarca dolara mal olan ve hala devam eden adýna da terör(!)
denilen bu savaþta yapýlan hain saldýrýlarýn yüzde seksene ya-
kýný ise baþka bir ‘dost ve komþu’ (!) ülke topraklarýndan ya-
pýlmýþtýr. ‘Etme bulma dünyasý’ da denilen dünyamýzda ne
acýdýr ki bu ‘dost ve komþu’ ülke, hukuk tanýmaz küresel te-
rörist, emperyalist ABD tarafýndan iþgal edilen Irak’týr. 

Uyuþturucu tüccarý terör örgütü PKK ile yapýlan mücade-
le sýrasýnda teröristleri topraklarýnda besleyen ve yýllarca dö-
külen Türk Kaný’ný seyreden Irak halký bugün dünya tarafýn-
dan seyredilen durumuna düþmüþtür. 

Terör örgütü 1984 yýlýndan bu yana baþta Ýsrail piyonu
Barzani ve Ýngiliz-ABD ortak piyonu Talabani olmak üzere I-
rak tarafýndan desteklenmiþ, korunmuþ ve kollanmýþtýr. Suri-
ye’de eðitilen ve Irak’ta kamp kuran terör örgütü de her fýr-
satta ülkemize saldýrmýþ ve kana doymamýþtýr. Terör örgütü-
nün saldýrýlarý sonucunda dökülen kaný Irak halký ve devleti
sadece seyretmiþtir. O dönemde her gün onlarca þehit ce-
nazesi taþýmak zorunda kalan Ülkücüler, terör örgütüne ver-
dikleri destek nedeniyle Irak halkýna kýrgýn ve kýzgýndýrlar. Ta
ki global eþkýya, emperyalist ve haçlý ABD Irak’ý iþgal edene
kadar… 

ABD emperyalizminin ne olduðunu iyi bilen Ülkücüler I-
rak’ýn iþgali sonrasýnda ortaya çýkan yeni durum karþýsýnda I-

rak halkýna olan kýrgýnlýklarýný ve kýzgýnlýklarýný bir kenara bý-
rakmýþlar ve hiç tereddüt etmeden ABD karþýtý tavýr koy-
muþlardýr. AKP yönetimi AB kapýsýnda isterik çýðlýklarla ‘bizi
alýn’ nöbeti tutarken Ülkücüler meydan meydan bütün ku-
rumlarý ile iþgale ve zulme karþý seferber olmuþlardýr. 

Batý karþýtý bir söylem ve samimi olduðuna inandýðýmýz/i-
nanmak istediðimiz temiz Anadolu insanýnýn oylarý ile ikti-
dara gelen AKP yönetimi ise bu iþgali ve zulmü ‘balkondan
seyretmekle’ yetinmiþ ve sessiz kalmýþtýr. AKP yönetimi bu
emperyalist savaþta ABD yönetimine gizli destek verip Irak
halkýna yapýlan zulme ortak olmuþtur. AKP yönetimi mey-
danlarda yoktur. AKP yönetimi iþgalci ABD’ni kýnayan hiçbir
tavýr ve tutum içinde yoktur. AKP yönetimi bir gecede terör
örgütü mensuplarýný affetmeye ve Siirt seçimlerine(!) verdiði
önemin yarýsýný Müslüman ‘din kardeþi’ Irak’tan esirgemiþtir. 

AKP yönetimi batý karþýtý tavrýnda samimi olmadýðýný de-
lillerle yüzlerce kez ispat etmiþtir. Meclisten geçmeyen tez-
kereleri ve kararlarý bahane edip milletin gözünü boyamaya
kalkabilirler ama Ýncirlik ve Pirinçlik havaalanlarýna inen, Ýs-
kenderun ve Mersin limanlarýna gelen ve sonra Kýzýltepe-
Mardin civarýnda park edip Habur Sýnýr Kapýsý’ndan ampul-
leri(!) söndürülerek karatýlmýþ Habur Çayý Köprüsü’nü geçe-
rek Irak topraklarýnda buharlaþan(!) ABD askeri malzemele-
rini de açýklamak zorundadýrlar.!!!

Geliþen olaylar ve geçen zaman ne yazýk ki yine Ülkücü-
leri haklý çýkarmakta gecikmemiþtir. Ýþgal sonrasý Irak manza-
rasý; rast gele atýlan bombalar, keyfi tutuklamalar, Ebu Garib
cezaevinde olduðu gibi tecavüzler, iþkenceler, Tel Afer ve
Felluce’de olduðu gibi seri cinayetler ve saymakla bitmeye-
cek insanlýk ve tarih adýna utanç dolu detaylarla doludur. 

Okuduðunuz satýrlarýn yazarý dün Türk Milleti’ne yaptýk-
larý için Irak halkýný asla affetmeyecektir ama bir Müslü-
man’a yapýlan zulme de rýza göstermeyecek, sessiz kalma-
yacaktýr. Bugün olduðu gibi taraf olmasý gerektiðinde ise hiç
tereddüt etmeden Müslüman din kardeþlerinin yanýnda o-
lacaktýr. 

Yaþananlar bir kez daha göstermiþtir ki: 
*Ülkücü bütün dünyanýn ihtiyacý olan insan tipidir. 
*Ülkücü insanlýk adýna ve evrensel boyutta olmazsa ol-

maz tercihleri olan insandýr. 
*Ülkücü güçsüzün ve mazlumun yanýnda olan insandýr. 
*Ülkücü ezilen taraf can düþmaný olsa bile zulme rýza

göstermeyen adalet sahibi insandýr. 
*Ülkücü dünyanýn neresinde olursa olsun ve kimden ge-

lirse gelsin zulm’e, terörizme ve anarþizme karþýdýr. 
*Ülkücü Müslüman’a zulmedilirken þahsi hesaplarýný ve

nefsini bir kenara itebilen zulme sessiz kalmayandýr. 
Eskiler “Yanlýþ hesap Baðdat’tan döner” demiþler. Gö-

ren göze artýk kýlavuz gerekmiyor. 
Ýþte Ülkücü ile Irak’lý arasýndaki fark, iþte AKP zihniyeti i-

le Ülkücü zihniyet arasýndaki fark... 
Sevgi / Saygý / Dostlukla 

Ahmet YILMAZ
ETME - BULMA DÜNYASI!
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«Kazakistan Cumhuriyeti’nin gençler politikasý hakkýnda»
Kazakistan Cumhuriyeti’nin 7 Haziran 2004 tarihinde çýkmýþ olan
N581 sayýlý kanunu Kazakistan gençlerine büyük coþku getirdi.
Çünkü kanunun kabul edilmesi, gençler probleminin çözümünün
hukuki temelini oluþturdu ve bu gençlik hareketinin yeni dönemi-
nin geldiðinin deliliydi. Bundan sonra da gençlerin sosyal iþlere,
politikaya olan ilgileri çabuk arttý. Yakýnda geçen Meclis seçiminde-
ki gençlerin giriþim, teþebbüsleri bunun bir ispatýdýr. Bu da gençle-
rin siyasi þuurlarýnýn hýzla geliþmekte ve deðiþmekte olduðunu gös-
terir. Son zamanlarda aktif faaliyetler nedeniyle toplumdaki yerini
belirlemiþ bulunmaktadýr. Gençler problemlerini kendileri söyleye-
rek devlet seviyesinde çözebilecek dereceye geldi. Baðýmsýzlýðýmý-
za kavuþtuðumuz günden bu yana Parlamento’da kabul edilme-
yen gençler kanunun birden bire kabul edilivermesinin de gençle-
rinin aktif çalýþmalarýndan olduðunu somut söyleyebiliriz. Gençler
bu baþarýyý Kazakistan’daki bütün 105 gençler kurumunu bir yere
birleþtirerek Kazakistan Gençler Kongresini kurmakta elde ettiler.

Kazakistan Gençler Kongresi (KGK) meþru birliði 12 Kasým
2002 tarihinde baþkentimiz Astana’da 2. KGK’de kurulmuþtu. 23
Aralýk 2002 tarihinde kaydedildi. Ülkemizin bütün valiliklerinde ve
Almatý, Astana þehirlerinde gençler kurumunun birlikleri kuruldu.

KGK’nin faaliyetleri devletin gençler siyasetin düzenlemeye,
gerçekleþtirmeye ve devlet enstitüleri ile gençler derneklerinin iliþ-
kilerin geliþtirmeye yönelmektedir. KGK gençlerin toplumun sos-
yal, kültürel, siyasi, ekonomi hayatlarýnda aktif çalýþmalarýyla katký-
da bulunmasýný, gençler derneklerinin birliklerini ve faaliyetlerini
desteklemelerini saðlamaktýr. Bununla birlikte devlet memurlarýn
hazýrlamada katkýda bulunuyorlar. Yani gençlerin devlet iþlerinde
çalýþmalarýna imkanlar saðlamaktadýrlar. Yakýnda Kazakistan Genç-
ler Kongresi yanýndan açýlan Devlet Memurlarý Okulu ilk mezun-
larýný verdi. Genç devlet memurlarý gençlik derneklerin bütün et-
kinliklerin desteklemektedir 

Özetlediðimizde, KGK’nin amaç ve görevlerini þöyle sýralayabi-
liriz:

- Kazakistan Cumhuriyeti’nde gençler siyasetini oluþturma ve
geliþtirmeyi hedefleyen bütün güçlerin çalýþmalarýný birleþtirme ve
uyumlaþtýrma;

- Devlet ile gençler ve gençler kurumlarý arasýnda irtibat meka-
nizmalarýný oluþturma;

- Gençlerin temel sorunlarýný çözme yollarýný ve mekanizmala-
rýný oluþturma;

- Gençlerin, ülkemizdeki toplumsal, ekonomik ve kültürel ha-

yata etken bir þekilde katýlýmý saðlama;
- Gençlerin vatanseverlik duygularýný geliþtirme;
- Gençlerin hak ve yasal çýkarlarýný koruma;
- Yetenekli gençleri, genç aileleri, gençlerin iþletme alanýndaki

faaliyetlerini destekleme.
Bunun hepsi gençlerimizin geleceðimiz olduðundan dolayý

toplumdaki gençlerin aktivitelerini geliþtirerek, küreselleþme zama-
nýnda rekabete karþý dayanabilecek durumu saðlamak. Cumhur-
baþkanýmýzýn Kazakistan Gençlerinin 2. Kongresi’nde söylediði gi-
bi “Bizim rekabete ve progmatik asrýmýza kendini daima geliþ-
tirerek, kendi kendine iþler baþarabilecek gençler çok gerekir”.
Böyle bir gerekliðin nedeni, yer altý ve üstü zenginliðe sahip bir ül-
kenin gençleri olarak gelecekteki görevlerin aðýrlýðýndan. Gençlerin
böyle bir etkenleri ile kurumlarý daha eskiden olmasý gerekirdi;
ama baðýmsýzlýðýn ilk yýllarýnda demokrasi deðerlerini slogan ede-
rek, kendiliðinden oluþacak diyerek, zaman kaybettiðimiz gerçek-
tir.

Gençlerin toplumdaki etkenliðinin artmasý ilk öðrenci inþaat
gruplarýnýn kurulmasýndan baþlamýþtý. Bu öðrenci inþaat gruplarý
geliþip, her yýl onlarýn kurultaylarý düzenleniyordu. 2002 yýlýnýn ya-
zýnda 160 öðrenci gruplarý kurulmuþtu. Böyle öðrenci inþaat grup-
larýnýn kurulmasýnýn nedeni halkýn baþýna iþ geldiðindendi. Çünkü
Kazakistan’da olup biten tabii afetler gençleri kayýtsýz býrakmadý,
bir araya topladý. Örneðin, T. RISKULOV ilçesinde olan deprem-
den sonra ülkemizin her tarafýndan gençler toplanarak halka yar-
dýmda bulundu.

Simdi ülkemizde gençler politikasý sosyal sorumluluk prensibi
esasýnda kurulmuþ bulunmaktadýr. Kazakistan Cumhuriyeti’nin
gençler politikasý kanunu, 2003-2004 ve 2009 yýllarý için gençler
politikasýný gerçekleþtirme programý ve ondan baþka da birçok böl-
gesel programlar kabul edildi.

Kazakistan Cumhuriyeti genelinde gençlerle devlet tarafýndan
ilgilenecek olan Kültür Bakanlýðýna baðlý Gençler Siyaseti bölümü
var. Onunla birlikte bütün bölgelerde gençler komiteleri, bölümle-
ri ile daireler türündeki mütevelli kuruluþlar çalýþmaktadýr. Bütün il,
ilçe, þehir, bölge valiliklerinde gençler bölüm ve kurullarý var. Genç-
ler politikasýnýn asýl amacý, gençlerin bir þahýs olarak geliþmesine,
onlarýn gençler kurumlarý, hareket ve etkenler çerçevesinde geliþ-
mesine yönelik hukuki, ekonomi durumlarýný düzeltmektir.

Bunun gibi baþarýlarý elde etmiþ olan gençlere sahip bir ülkenin
geleceðinin parlak olacaðýndan hiç þüphem yoktur.

Fazýlbek MUSTANOV
Ahmet Yesevi Üniversitesi Araþtýrma Görevlisi

KAZAKÝSTAN’IN GELECEÐÝ
GENÇLERÝYLE PARLAKTIR
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Kurtuluþ için ümit baðlanan batý kökenli ideoloji-
ler, arzu edileni gerçekleþtirememiþ, dolayýsýyla en çok
bilinene yani Ýslâm’a dönüþ söz konusu olmuþtur. 

Bütün bu saydýklarýmýz ve bunlarýn da çaðrýþtýrdýðý
bir çok sebepten dolayý, Ýslâm coðrafyasýnda ciddi mað-
lubiyet, mahrumiyet, mahcubiyet ve bunlarýn sonucun-
da bir takým mecburiyetler yaþanmýþ, bir direnç kaynaðý
aranmýþ, bir kimlik arayýþýna giriþilmiþ, nihayetinde
Ýslâm’a müracaat edilmiþtir. Bütün bu geliþmelerden,
Türkiye de payýna düþeni almýþtýr. 

Batýlýlaþma politikasýnýn uygulama sahalarýnýn temel
olarak iki koldan gerçekleþtiðini söylemek mümkündür.
Birincisi fikri geliþim ve teknolojik ilerleme gibi sahalarý
kapsayan, “Batýlý gibi güçlü olma” çabasýdýr. Ýkincisi i-
se, yine buna baðlý olarak, söz konusu gücü yakalama-
da, daha çok biçimsel sahayý kapsayan “Batýlý gibi ol-
mak” gayesidir. Birincinin yeterli baþarýyý gösterememe-
si, ikincinin gittikçe þiddetlenen bir þekilde boy göster-
mesi durumunu ortaya çýkarmýþtýr. Hem batýcýlarýn hem
de Ýslâmcýlarýn birinci sahada yeterli ya da gerekli derin-
liðe ulaþamamalarý, burada yaþanmasý gereken mücade-
leyi ikinci sahaya taþýmýþtýr. Böylece “Habitus diyebile-
ceðimiz, yaþam biçimlerinin þekillendiði ve toplum-
sal farklýlýklarýn temellendiði alan, modernist ve
Ýslâmî kesimler arasýndaki en önemli çatýþma ekseni
olarak karþýmýza”6 çýkmaktadýr. Hakikaten, batýcýlar a-
rasýnda, kadýnlarýn açýlmasý ve batý tarzý kýlýk-kýyafetin
benimsenmesi ile gerilemenin ilerlemeye dönüþeceðine
dair yaygýn bir kanaat hep var olagelmiþtir. Buna karþýlýk,
Ýslâmcýlar da kýlýk-kýyafet çerçevesinde kalarak, cevaplar
vermeye çalýþmýþlardýr. Batýcýlar, asrîleþmeye, modern-
leþmeye, çaðdaþlaþmaya kadýnýn örtüsünü engel görür-
ken; Ýslâmcýlar, gerilemeye kadýnýn açýlmasýný bahane
göstermiþ, bitmeyecekmiþ gibi görünen bu tartýþmanýn
temeli daha o yýllarda atýlmýþtýr.7

Söz konusu tartýþmanýn veya ideolojik kutuplaþmanýn
temeli eskiden atýlmýþ olmakla birlikte, o devirle sýnýrlý
kalmamýþ, günümüze de taþýnmýþtýr. Bu durum, ihtiyaç-
larýn karþýlanamadýðý, çözümün üretilemediði, parçalý
bir yapýnýn, ideolojik zeminde devam ettiðini göster-
mektedir. “Bu ülkede kadýnlarýn çaðdaþlaþmasýnýn gü-

vencesi olarak Cumhuriyetin ideallerine inanmak ile,
kadýnlara ve kuþkusuz aslýnda toplumun ayrýcalýksýz
kesimlerinin diðer bireylerine de kendini geliþtirme
ve gerçekleþtirme olanaklarýný sunmaktan çok uzak
bir Türkiye toplumu gerçekliði açýsýndan, paradoksal
bir biçimde kadýnlarýn kurtuluþunun anahtarýnýn
Ýslâmî deðerlerde ve toplumsal yeniden düzenleniþte
bulunduðuna inanmak, yani inanç temelindeki ortak-
lýk, bu kutuplaþmanýn zeminindeki ideolojik muhte-
vayý bize gösterir”.8

Yenilginin kabulüne raðmen, yenenden epeyce uzak
olma hali ve bu durumun ortaya çýkardýðý maðlubiyet
hissi ve psikolojik yýlgýnlýk, yeni arayýþlarý da beraberin-
de getirmiþtir. “Egemen Batý’dan ayrý bir kimlik elde
etme arayýþý (“otantik” bir Ýslâmî varoluþ biçimi arayýþý)
hem Ýslâmî uygulamanýn geleneksel ve yaygýn biçim-
lerine, hem de küreselleþme yoluyla yaþam tarzlarýný
homojenleþtiren, Batý modernliðinin çaðdaþ biçimle-
rine karþý aþýrý eleþtirel bir duyarlýlýk yatmakta-
dýr…(çözüm) Modernleþmenin yýktýðý geleneklerin
yeniden keþfinde aranmaktadýr.”9 Bu karþý çýkýþ ve ye-
niden keþif, kendisini en bariz kýlýk-kýyafet konusunda
göstermektedir. Nitekim bir cemaat mensubu, kadýnlar
için çarþaf, peçe; erkekler için sarýk, cübbeyi ideal kýya-
fetler þeklinde belirtmiþ, gayrisini günah olarak nitelen-
dirmiþtir. Bu tavýr, bir kimlik inþa etme gayreti ya da
mevcut kimliði ile kabul edilme isteðinden çok, Müslü-
manlarý periþan eden ya da ettiðine inanýlan batýya kar-
þý ciddi bir tepkinin de ifadesi olmaktadýr. Ýçinde bulu-
nulan ve memnuniyetsizlik, hatta rahatsýzlýk yaratan her
problemin doðrudan ya da dolaylý kaynaðý olarak batý
görülmektedir. Nitekim ayný düþünceleri paylaþan ce-
maat mensubu bir kadýn, giydiði boydan elbisesini gös-
tererek, batý kaynaklý olduðu için düðme yerine, baþtan
aþaðý çengelli iðne kullandýðýný ifade etmiþtir. 

Bu tavýr bazýlarýnca genel ve sathî olarak Batýya yö-
neltilen tepki þeklinde ifade edilirken, bazýlarýnca daha
özel ve derin bir þekilde kendine yöneltilmiþtir. Dolayý-
sýyla bu tavýr sadece batýya karþý eleþtirel bir hassasiyetin
ya da tepkinin deðil, yeni arayýþlarýn ve bunalmýþlýk psi-
kolojisinin de bir aksini göstermektedir. Bu durum siyah

Dr. Hüsniye Canbay TATAR

Bir Tercihin Kapýsýnda:
MÝLENYUMUN SÝNDERELLASI

KALMAK YA DA MEDUSASI OLMAK
-2-



Ülkü Ocaklarý    ( 29 )

rengin tercihi hususu konuþulurken, bir cemaat mensu-
bu tarafýndan, siyahýn cihadýn rengi olduðu söylenmiþ,
ancak burada cihad, devlete ya da batýya olmaktan zi-
yade içinde bulunulan mahrumiyete ya da bu durum-
dan kurtulmaya yöneltilmesi gereðine iþaret edilmiþtir.
Bir baþka cemaat mensubunun ayný konuda “içinde bu-
lunduðumuz hali en iyi siyah (kederin rengi!) hem
temsil etmekte, hem de kýsmen kapatabilmektedir”
ifadesi ile, bu ruh hali yansýtýlmýþtýr. 

Batý karþýsýnda sadece askerî ya da iktisadî yenilgiden
dolayý deðil, bu hissin içimize sinmiþ olmasýndan dolayý
da, yenilmiþ bir cemiyet özelliði gösteririz. Bu hislerin te-
siriyle bazýlarý, yenilgimize sebep olarak gördüðü þeyle-
re, bazýlarý da yenilgiyi bize yaþatanlarý hatýrlatan þeyle-
re karþý tepki duymaktadýr. Bunlardan ilki, yenilmiþliði-
mizi hatýrlatmasý sebebiyle, batý tarzý kýyafete; ikinciler
yenilgimizin sebebi olarak gördükleri batý dýþý kýyafete
tepki göstermektedir. Bu durum, kendine güvenini yitir-
miþ, psikolojik yýlgýnlýða düþmüþ, kýrgýn ve kýzgýn bir ce-
miyetin göstergeleridir. Böylece ilk grup kendini yenen-
lerden farklý olmak için geleneklere sarýlmýþ, ikinciler ye-
nilenlerden olmamak için hep yenenlere benzeme gay-
reti vermiþtir.10

Kadýn konusu baþýndan beri ideolojik kutuplaþmanýn
odaðýný oluþturmuþtur. “Bir yanda Cumhuriyete atfedi-
len modernlik, çaðdaþlýk deðerleri ve buna uygun dü-
þen bir kadýn kimliðinin “esas” kabul edilmesi; bu-
nun karþýsýnda gericiliðin, çaðdaþ Cumhuriyet’in te-
mellerini sarsan bir tehlikenin, irticanýn simgesi ola-
rak ‘baþörtüsü’ .”11 Simgelerin çarpýþtýðý bu arenada, as-
lýnda zarar gören simgeler deðil, onlarýn temsil ettikleri-
dir. Her iki temsil de sembollerin perdesinde deðerlen-
dirildiði için gerçek yüzü ile görülmemektedir. Kullanýlan
kumaþ ister biraz fazla ister biraz eksik olsun, her iki hal-
de de gerçekliðin gizlendiði “peçe” olarak olumsuz bir
iþlev ifa etmiþtir. Karþý tarafýn peçesini kaldýrma istikame-
tinde taraftarlarýn zihinsel güçleri ellerine yetmemekte-
dir. Ya da ellerini aksi istikamette kullanmaktan ötürü,
zihinlerini kullanma fýrsatý bulamamaktadýrlar. Nitekim
“Cumhuriyet’in kadýnlarý… elbiseleri, þapkalarý, çan-
talarý ile çaðdaþ görüntüler çiziyorlardý”12 ifadesi bazý
cemaat mensuplarý  ile yapmýþ olduðumuz mülakatlar-
dan alýntýlarýn diðer cephedeki görünümü þeklindedir.
Burada Çaðdaþlaþma ile baðlantý kurulan, hatta onun
göstergesi kabul edilen elbise, çanta ve þapka kadýnlarýn
kullandýðý birer aksesuardýr. Söz konusu aksesuarlar ka-
dýn olmanýn göstergesi olarak kullanýlýrken, bu yaklaþým-
da bu aksesuarlarý ile birlikte bizatihi kadýnýn da çaðdaþ-
laþmanýn aksesuarlarý haline getirildiði gözden kaçýrýl-
mýþtýr. Benzeri bir yaklaþýmýn, dinî cemaatler tarafýndan
sergilendiði gözlenmiþtir. Ýlkinde, çaðdaþlaþma yolunda
kadýna sembol, ama ayný zamanda aksesuar gibi geçiþte
kolaylýk saðlamasý yüklenirken, ikincide de kadýna cen-
nete varmada, sýrat köprüsünü geçiþte kolaylýk saðlama-
sý için aksesuar rolü yüklenmiþtir. Nihayet, ulaþýlmak is-
tenen yer neresi olursa olsun, kadýnýn sýrtýnda ama er-

keklerce ulaþýlmak istenen bir hedefe iþaret etmektedir. 
Bunun haricinde bu tarz bir kutuplaþmanýn, sosyal

bütünleþme üzerinde son derece olumsuz etkilere se-
bep olduðunu söylememiz yerinde olur. Sosyal bütün-
leþme kadar toplum içinde çatýþmanýn da olmasý tabii-
dir. Ancak çatýþmalarýn olumlu iþlev görmesi için, hoþgö-
rü zemini ve yapýsal esnekliðin saðlanmasý da elzemdir.
Gerekli hoþgörü zeminini oluþturmada, evrensel insanî
deðerler olduðu kadar geleneðin köklerindeki zenginlik
de, yeterli bir kaynak olarak görülebilir. 

Çözüm arayýþlarýnýn arzu edilen baþarýyla saðlayama-
masý, genellikle þekilsellikle sonuçlanmýþtýr. Þekilcilik an-
layýþýnýn belki de dikkat çekici özelliðinden dolayý ve es-
ki bir alýþkanlýkla kadýna yöneltilmesi kolay olmuþtur.
“Her devrim bir ideal erkek tasviri yaparken Kemalist
devrim, batýlý görüntü ve yaþam biçimine sahip yeni
toplumsal rolleri ve kamusal görünürlükleri ile kadýn
figürlerinin temsili ve idealizasyonu yoluna gitmiþ-
tir.”13 Kadýnlarýn kýyafetleri padiþah fermanlarý ile dü-
zenlenmiþ, batýlýlaþma gayretlerinin baþladýðý dönemler-
den itibaren Batýlýlaþmanýn merkezinde yer verilerek,
kadýna sembol olma vazifesi de yüklenmiþ; 1950’lerden
baþlayýp 1980’lerde hýz kazanan Ýslâmî canlanýþýn sem-
bolü olarak da kadýn seçilmiþ veya kendiliðinden sembol
haline gelmiþtir. Bazýlarýna göre kadýnýn yaratýlýþýna ait ö-
zellikleri, bazýlarýna göre toplumda ona yüklenen iþlev i-
tibariyle kadýnýn sembol haline gelmesi çok kolay ol-
muþtur. Böylece kadýnýn kýlýðýndan kýyafetine gülmesin-
den aðlamasýna, oturmasýndan yürümesine, tavýr ve
davranýþlarýna kadar hemen her konu, hem din ve gele-
nekle, hem de batýlýlaþma ile alakalý görülmüþtür.14

BÝR BAÞKA ARAYIÞ VE VARILAN SONUÇ: 
YÝNE ÞEKÝLSELLÝK
“Türkiye’nin durumunda simgesel nitelikte hayati

bir öðe olan, kadýn giyim kuþamý, kültürel kutuplaþ-
manýn en belirgin iþareti olarak ortaya çýkmýþ ve fark-
lýlaþma, kimlikler temelinde modernliðe atýfta bulun-
mak ya da tepki göstermek eksenleri üzerinde olmuþ-
tur.”15 Bu düþüncenin dinî cemaatlerle ilgili kýsmýnda
genel olarak ikili bir yaklaþým sergiledikleri gözlenmiþtir.
Günün þartlarýna uygun, toplum içinde aþýrý farklýlýk ya-
ratmayacak dolayýsýyla toplumdan dýþlanmayacak bir
forma anlayýþýndan uzak, böylece ön yargýlardan kurtul-
muþ ve her ortamda bulunabilme imkanýný saðlayacak
bir kýyafet tarzý amaçlanmaktadýr. Bu özelliklerin taþýndý-
ðý, Ýslâmî ölçülere uygun her nevi kýyafetin kabul gördü-
ðü anlaþýlmýþtýr. Tarikatlarda bunlara ilaveten Ýslâmî ölçü-
lere, genellikle Türk örf ve âdetlerinin de dahil edildiði
gözlenmiþtir. Zengin bir millet olmadýðýmýz için israftan
dolayýsýyla gösteriþten uzak, namus ve haysiyeti koru-
mak maksadý ve Allah’a ibadet için olmasý gerektiði ký-
yafetin niteliklerini anlatmak için sýralanmýþtýr. Ayrýca
peçe, çarþaf, cübbe konusundaki ýsrar da tasvip edilme-
mektedir. 
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Hem kadýn hem de erkek için genel olarak, özenti
duymadan þahsiyetli ve haysiyetli bir duruþu saðlayacak
bir kýyafet tarzýnýn arzulandýðý gözlenmiþtir. Nitekim, diðer
milletlerin kýyafetlerine benzemeyen, kendine mahsus ve
Ýslâm’a yakýþýr bir kýyafetin olmasý gerektiði ifade edilmiþ-
tir. Burada batýya karþý bir alternatif oluþturma gayretinin
hayali kurulmaktadýr. Ancak bu gayret kýsmen “öteki” ol-
mayý kabulleniþ ve beraberinde getirdiði çaresizliði olarak
okunabileceði gibi, Batýyý inkâr etmeyip, orijinal bir yara-
týcýlýðý isteyen, ama kýlýk-kýyafete aksi þeklinde de okumak
mümkündür. Kendini ifade etmenin orijinal ve yaratýcýlýk
þeklinde kendini göstermesi ya da gösterilmesinin zorlu-
ðundan dolayý fikrin, kimliðin göstergesi olarak en kolayý
yani kýlýk-kýyafet seçilmektedir. Nitekim mülakatlarda bu
durum Müslümanca düþünüp, Müslümanca giyinmek
þeklinde ifade edilmiþtir. Ne var ki, Müslümanca kýyafetin
ne olduðu konusunda çok açýk fikirlerin ileri sürüldüðü
söylenemez. Bazýlarý için Ýslâm’ýn ya da geçmiþin parlak
devrine atýfta bulunduðu düþüncesinden hareketle çarþaf;
bazýlarý için daha rahat kullanýlabilir ve modern zamanla-
rý çaðrýþtýrdýðý için pardösü ve eþarp; bazýlarý için de vücut
hatlarýný belli etmemek kaydýyla, isim zikredilmeden her-
hangi bir kýyafet olabileceði ifade edilmiþtir. 

Bu farklýlýðýn temelinde, cemaatlerin bir baþka ortak
yönünü oluþturan þekilsellik bulunmaktadýr. Þekilsellik,
en küçük ayrýntýlarýn bile önemli görülmesinden dolayý
ciddi tenkitleri beraberinde getirmektedir. Sözkonusu
durum savunulan fikirlerden, tavýrlara, kullanýlan kav-
ramlara, bilhassa kýyafet için geçerlidir. Kýyafetin nasýl o-
lacaðý hususunda, cemaatler arasýnda farklýlýklar mev-
cuttur. Geleneksel tarikatlar, geleneksel kýyafetlerinden
dolayý gayri Ýslâmî görülmekte, ýlýmlý cemaatler, batýlý,
þýk ve pahalý giyinmekle tenkit edilmektedir. Buna karþý-
lýk ideolojik cemaatlerle, cemaat formundaki tarikatlar
ise, ayrýntýlarda boðulmakla tenkit edilmektedir. Giyile-
cek kýyafetin þeklinden rengine kadar her ayrýntý,
Ýslâm’ýn kendisiymiþ gibi takdim edilmektedir. Kýyafet
konusunda ideolojik cemaatler farklý bir yapý arz etmek-
tedir. Kadýnlar genellikle çarþaf veya onu andýran geniþ
kýyafetler giymektedirler. Erkek kýyafetleri ise, bu konu-
da daha deðiþik ve karýþýktýr. Nitekim bazýlarý kaftan, þal-
var, sarýk vs. gibi daha geleneksel kýyafetleri giyerken, bir
kýsmý kot ve parkanýn yanýnda sakalý tercih etmektedir.16

Bazý cemaat mensubu kadýnlar tarafýndan kýyafetin
islami olmasý hususunda kadýnlarýn erkeklerden daha
dikkatli davrandýðý söylenmiþ ve erkekler bu konuda e-
leþtirilmiþtir. Bu eleþtirilerden karþýlýklý olarak kadýnlar da
nasibini almýþtýr. Mesela pardösü batýyý çaðrýþtýrdýðý, çar-
þaf kullanýþlý olmadýðý, eskiyi çaðrýþtýrdýðý ve rahibe kýya-
fetini andýrdýðý için eleþtirilmiþtir. Bunun dýþýnda ayrýntý-
ya inen hatta onda boðulan eleþtiriler de yapýlmýþtýr. Bu-
nun en ilgi çekici olaný çarþaf hususunda yapýlanlar ol-
muþtur: Mat renkli kumaþtan yapýlmasý, itinasýz davran-
mayý, parlak renkli kumaþtan yapýlmasý gösteriþli olmayý;
iki parça olmasý Hýristiyanlýðý çaðrýþtýrdýðý için uzun uzun
eleþtirilmiþ, hatta gayri Ýslâmî olmakla itham edilmiþtir.

Kýyafet olarak çarþafý tercih etmeyen geniþ kitle ise, çar-
þafý þekilciliðin saplantýsý þeklinde deðerlendirmiþtir. Mü-
kemmellik ayrýntýda gizli olmakla birlikte yukarýdaki tav-
rýn mükemmellik arayýþýnýn çok ötesinde ayrýntýda bo-
ðulmak þeklinde cereyan ettiði gözlenmiþtir. 

Kýyafetin Ýslâmî olmasý görüþü ayný zamanda seçkinci
bir tavrýn sergilenmesine de yol açmýþtýr. Mesela kadýn-
larýn her halükarda kendi kýyafetlerini zaten tercih ede-
medikleri, kiminin modayý takip ettiði, kendilerinin de
Allah’ýn emrini yerine getirdikleri belirtilmiþ, bir kulun
(modacý) emrine uymaktansa Allah’ýn emrine uymak, bu
seçkinci tavrýn bir yönünü oluþtururken; kapitalizmin,
tüketim kültürünün, modanýn, reklamýn hüküm sürdü-
ðü, kitleleþmenin yoðunlaþtýðý bir dönemde, bütün bun-
lara üstelik bir kadýn olarak sýrt çevirebilmek de bir baþ-
ka yönünü oluþturmaktadýr. Moda baþka kullara baðým-
lýlýðý getirirken, örtü Allah’a baðlýlýðýn bir sonucu olarak
algýlanmýþ, seçkinci tavrýn en önemli beslenme kaynaðý
olarak ifade edilmiþtir.

BATININ YANINDA STAJYER KALMANIN 
BÝR AKSÝ: SAHTE SARIÞINLIK
Bir zamanlarýn (güçlü devirlerin?) güzellik anlayýþýnda

gece saçlý, hilal kaþlý ve ahu gözlü Türk kadýný (gönül)
tahtýna keyfince kurulurken; Türk erkeði de sadece fe-
lek tarafýndan ve ancak bir gözleri ahuya zebun edilebil-
miþtir. Zira yaratýcýlýk sayesinde, kendini gerçekleþtirme-
nin vermiþ olduðu psikolojik tatmin ve kendine güvenle
þirlerin (aslan) bile, pençe-i kahrýndan lerzan olduðu
Türk erkeði ancak felek tarafýndan zebun edilebilirdi. Bu
anlayýþ bir dönemi ifade ettiði kadar hatta ondan ziyade
bir duruma da iþaret etmektedir. Bir çok þey gibi güzel-
lik anlayýþýnýn da deðiþmesiyle gece saçlý, hilal kaþlý, ahu
gözlülerin ya da gözlerin yerine güneþ saçlý, açýk tenli ve
renkli gözler, göz dikmeye nihayetinde gözde olmaya
baþlamýþtýr. 

Özlem seviyesinin (güçlü olmak, yaratýcýlýk) yüksekli-
ðinden dolayý tatmin olunamamýþ Türk modernleþme ya
da batýlýlaþma gayretinin, kadýna bir aksi ya da ondaki
hazin tecellisi sahte sarýþýnlýk þeklinde kendini göstermiþ-
tir: Esmer ten, kalýn, gür ve siyah kaþlarýn oluþturduðu
bir çehrenin üzerinde, o çehreyi bütünleyen ya da öyle
olduðuna inanýlan sarý saçlar…

Bu deðiþiklik karþýsýnda kadýnlar “doðu”nun ya da “ö-
teki”nin, aslýnda bütün çaðrýþýmlarýyla “biz”in aðýr hava-
sýndan erkeklerin de yardýmýyla kurtulmak ve yeni duru-
ma uyum saðlamak gayreti içinde olmuþlardýr. Bir taraf-
tan büyük bir istekle bu gayret verilirken, öte yandan
bunca istek ve gayrete raðmen, bir de gerçek sarýþýnlarýn
“sahte” sarýþýnlýkla ilgili alaylý ifadelerini göðüslemek zo-
runda kalmýþlardýr.

Kadýnlar cephesinde en azýndan bir kýsmýnda bunlar
yaþanýrken, batýnýn meydan okumalarý karþýsýnda sessiz
kalan Türk erkeði, güneþ saçlýlara ama bu kez batý tara-
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fýndan zebun edilmeye baþlanmýþtýr. Bahsedilen bu de-
ðiþikliði sadece Türk erkeklerinin, (kadim devirlerde
Çinli kýzlar, Osmanlý Padiþahlarýnýn yabancý kadýnlarla
yaptýðý evlilikler, Almanya’ya göçün hatýrlattýklarý, turist
kýzlar ya da Nataþa örneklerinde olduðu gibi) sarýþýn me-
rakýyla izahý çok sathi kalacaktýr. Bu durum özellikle son
devir için kadýnýmýzý “kadýn” etme anlayýþý, inansýmýzý
“adam” etme gayretinin iz düþümü olarak da görülebi-
lir. Belki de en doðru izaha, geceden güneþe, karanlýk-
tan aydýnlýða geçiþ anlayýþ ve arayýþýnýn derin izlerini ta-
kip etmekle ulaþýlmasý mümkün olacaktýr. 

SONUÇ
Bütün bu anlatýlanlar çerçevesinde yaklaþýk genelde

üç yüz yýllýk, özelde cumhuriyetin ilanýndan itibaren ve-
rilen yoðun modernleþme gayretlerinin, hiçbir baþarý ya
da deðiþme saðlayamadýðý anlamý elbette ki çýkarýlamaz.
Burada tartýþýlanlarýn hem ihtiyaç hissedilmesi hem de
imkânýnýn bulunmasý, bu gayretlerin bir sonucu olarak
algýlanmaktadýr. Söz konusu deðiþiklikleri farklý seviye-
lerde ve anlayýþlarda da olsa sadece toplumun belli bir
kýsmýyla sýnýrlamak mümkün deðildir. Bunu dinî cema-
atlerde de üstelik böyle bir ayýrýmý lüzumsuz kýlacak ba-
zý görüntülerini müþahede etmek mümkündür. Nitekim
bir grup kadýnla yapýlan mülakat sýrasýnda, içlerinden bi-
rinin vaktin geç olduðu, eve gitmesi gerektiðini belirtme-
si üzerine onun, diðer grup üyeleri tarafýndan, “evinin
kadýný olmaya gidiyor” veya “diþi kuþ yuvaný yapma-
ya mý gidiyorsun?” þeklindeki ifadelerle þaka yollu eleþ-
tirilere maruz kalmasýna yol açmýþtýr. Bu ifadeler Femi-
nist bir yaklaþýmý ya da kadýnýn penceresinden mesele-
lere bakabilmeyi ifade edebilecek bir tavýr þeklinde algý-
lamak mümkündür. Bu durum karþýsýnda eleþtiriye ma-
ruz kalan kadýn üye tarafýndan, “her problemi çözdük,
feministlerimiz eksikti, nihayet onlar da tamamlandý”
cevabý verilmiþtir.

Farklý dinî idrak tarzlarýna sahip bir grup kadýnla yap-
týðýmýz mülakat sýrasýnda, gruptan biri yaþanýlan maðdu-
riyet ve mahrumiyetleri ima ederek “biz zamanýn Sin-
derellalarýyýz” demiþti. Genelde kadýn olmak, özelde
yenilmiþleri hatýrlatan görüntü ya da kimlik, “Sinderel-
la” olmayý gerektirmiþ ya da böyle sonuçlanmýþtýr. Yenen
ya da yenilenlerden uzak kalma isteði en kolay kadýn ve-
ya onun kýlýk kýyafetinde ifade yolu bulmuþ, ya da tercih
edilmiþtir. Bu durum, her teli bir yýlandan oluþan saçlarý
ve gördüðü þeyi donduran bakýþý ile mitolojik bir varlýk
olan “Medusa”yý hatýrlatmaktadýr. Yýlan genellikle so-
ðukluðun, ürpertinin, korkunun hatta dehþetin, bazen
de öcün sembolü olmakta, en azýndan sempati veya ok-
þama hissi uyandýrmayan bir varlýk þeklinde algýlanmak-
tadýr. Türk kadýnýnýn “batý” ve “biz” arasýna sýkýþmýþlý-
ðýn, bunalýmýn, hatta çaresizliðin bir göstergesi ve bun-
lardan kaynaklanan þekilselliðin bir ifadesi olarak, ideo-
lojik kutuplaþma zemininde hiç deðilse “rahatsýz eden”
ve “rahat olmayan” çerçevesindeki bu durumu her ne-

dense “Medusa”yý hatýrlatmýþtýr. 
Ýlericilik-gericilik tartýþmalarý çerçevesinde, geçmiþe

gitme isteði veya zamaný dondurma iddiasý, yine Medu-
sanýn dondurucu bakýþlarýný çaðrýþtýrmaktadýr. Bir kadýn
bakýþý bile olsa, zamaný dondurmaya insanýn gücünün
yetip yetmeyeceði; bunun gerçekleþme ihtimali bulunsa
bile, kime ne faydasýnýn olacaðý, üzerinde düþünülmesi
gereken problemler olarak karþýmýzda durmaktadýr. Bu
problemlerin çözümü için, esas problemi önce bulmak,
sonra da çözmek gerekecektir. Yukarýdaki tartýþma bir
zýtlaþmanýn göstergesi olduðu kadar, bir arayýþýn da ifa-
desi þeklinde okunabilir. Ancak yaratýcýlýk ve baþarýya u-
laþmakla mümkün olabilecek çözümler yerine, ideolojik
zýtlaþmanýn girdabýnda karþýlýklý olarak beslenilirken
hem kendileri hem de toplum bu girdabýn içine çekil-
miþtir. Söz konusu arayýþýn, meteoroloji haberlerinden
mülhem olarak, hiç deðilse yükseklere çözüm, yaratýcý-
lýk, kendini gerçekleþtirme olarak düþmesini bekleme-
nin ötesinde yapýlabilecek baþka bir þey de görüleme-
mektedir. 

Geçmiþin hangi devrine atýfta bulunulursa bulunul-
sun, bunun tekrar yaþanamayacaðý, ancak idealize edi-
len yönleri ile, ki bunlar güçlü olmak, yaratýcýlýk ve po-
tansiyel olarak bulunanýn aktif hale dönüþtürülme
imkân ve ihtiyacý ile, günümüzde var olunabileceðinin
idraki sayesinde mümkün olabileceðidir. Ancak o za-
man, hem sosyal bütünleþmeden bahsedilebilecek, hem
“Sinderella” kalmanýn ya da “Medusa” olmanýn veya
böyle bir algýlanmanýn ötesinde bir baþka yol aranabile-
cektir. 
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Son günlerde
üniversitelerde
yaþanan kav-
galara 'öðrenci
olaylarý' adýný
vermek, aðaca
bakýp, ormaný
görmemek olur.
Yýllarca bu kav-
galarýn yaþandýðý

bir ülke olduðu-
muzdan bize rutin gelen olaylar, aslýnda bir
baþkaldýrýnýn habercisidir. Dünyada esamisi okunmayan
ideolojilerin kýrýntýlarýný ayakta tutmaya çalýþan beyni
kirletilmiþ gençler, bölücü terör örgütünün kuyruðuna
takýlarak, büyük bir kin ile ülkücü öðrencilere yurdun
her tarafýnda saldýrmaktadýr. Hedef neden ülkücü genç-
liktir? Saldýrganlarýn ideolojisine göre; millet kavramýnýn
yok edilmediði, milleti millet yapan deðerlerin ortadan
kaldýrýlmadýðý bir ülkede devrim asla gerçekleþemez.
Bölücü terör örgütü ise, sokaklardan sonra okullarý da
ele geçirmek istemektedirler. Bu deðerleri, bu ülkede
savunan ve marjinal sol ile bölücü terör örgütünün
hedeflerini gerçekleþtirmesini önleyen yegane güç,
ülkücü harekettir. O zaman hedef tahtasýnda bunlar
olmalýdýr. Bunlarý üniversitelerde yýldýrýr, bastýrýrsak,
ülke genelinde bu psikolojiyi yayma imkanýmýz olur.
Bunlar okumamalý, üniversitelerde olmamalý, aksi tak-
tirde milletin öz be öz çocuklarý olan ülkücüler, yarýn-
larda daha büyük tehlike olabilir. Evet, saldýrganlarýn
mantýðý budur. Peki bu saldýrganlara çanak tutan üniver-
site yönetimlerinin amacý ne olabilir? Üniversiteler bir
ülkenin yön göstericisi, geleceðinin tayin edildiði
kurumlardýr. Düþünen, üreten, strateji geliþtiren, bu
stratejilere politika kýyafeti giydirerek ülke yönetiminde
hayata geçiren kurumlardýr. Yani ülkenin kalbidir.
Demokrasi anlayýþlarý, sadece terör örgütlerinin uzan-
týlarýný kapsayan bazý üniversitelerde, milliyetçi düþün-
ceye karþý hiç bir demokratik tavýr görmek mümkün
deðildir. Vatan hainlerinin, PKK leþlerinin bile anýldýðý
paneller, konferanslar vb. etkinlikler düzenleyenlere
gösterilen ilgi, milli bir kimliðe sahip þahýslarýn anýlmasý
noktasýnda refleks vermemektedir. Milli þairimiz
Mehmet Akif'in bile anýlmasýna müsaade edilmeyecek
kadar katý tutumlar sergileyen yönetici zihniyetin neyi
amaçladýðý, alenen ortadadýr.

Çanakkale'de yaþanan kavganýn sebebi; bölücü örgüt
taraftarlarýnýn, rahmetli Baþbuðumuz aleyhinde attýklarý
slogandýr. Bu sloganlarla saldýrýya geçen gruba, on tane
ülkücünün kendilerini müdafaa etmek için karþý koy-

malarýdýr. Üniversite yönetiminin ve güvenlik güçlerinin
korumak gayretine düþmediði eðitim haklarýný koru-
maya çalýþan ülkücülerin olaylarýn içinde olmasý da
kaçýnýlmaz olmuþtur. Yine Kocaeli'nde yaþanan olaylar
da ülkücülerin eðitim hakkýný elinden almak adýna
yapýlan saldýrýlara, Ülkücü öðrencilerin direniþ göster-
mek zorunda kalmasýndan kaynaklanmýþtýr. Ýstanbul
Üniversitelerinde býçaklý, satýrlý saldýranlar, üniversitel-
erde yuvalanmýþ dýþ kaynaklý örgütlerin elemanlarýdýr.
Bu utanmaz hainler ayný olaylarýn devamýný Adliye
binasýnýn önünde de gerçekleþtirmek için toplanmýþlar,
üzerlerinde yine satýrlar, döner býçaklarý çýkmýþtýr.

Ülkücüler ne sebeple olursa olsun, her halükarda
olaylarýn dýþýnda kalmaya çalýþmalýlar ve eðitimlerini
tamamlamak için çaba sarf etmelidirler. Eðitim haklarýný
korumakla görevli olanlar da tarafsýzlýklarýný ortaya
koyarak, görevlerini ifa etmelidirler. Ülkücüler, devletin
polisine, jandarmasýna güvenmeyeceklerse kime
güvenecekler, merak ediyorum. Eðer kolluk kuvvetleri
görevlerini yerine getirmezlerse, ülkücüler, varlýklarýný
devam ettirmek için maalesef meþru müdafaalarýný yap-
mak zorunda kalacaklardýr. Bu örgütlerin bu günkü
uzantýlarýnýn aðabeyleri de geçmiþte ayný senaryoyu
uygulamak adýna, sadece okumak için Anadolu'dan
gelen Dursun Önkuzu'yu okulda, ciðerlerine hava pom-
palayarak katletmiþler, daha sonra da beþinci kattan
aþaðý atmýþlardý. O zaman da kolluk kuvvetler görevleri-
ni yerine getirmemiþler ve ülkücüler kendilerini koru-
mak zorunda kalmýþlardý. Ayný senaryonun sahneye
konulmasýný istemiyorsanýz, görevinizi yapýn ve bu
örgütlerin üniversitelerde yuvalanmasýný engelleyin.
Artýk ne dökülecek bir damla göz yaþýmýz, ne de
dökülecek bir damla kanýmýz kalmýþtýr. Bundan sonra
aðlayacak anne ülkücülerin annesi , dökülen kan da
ülkücülerin kaný olmayacaktýr. Ülkücüler, sadece huzur
içerisinde okullarýnda eðitimlerini tamamlamak istiyor-
lar. Devlet de kazanýlmýþ olan bu hakký kullanmasý için,
ülkücülerin can güvenliðini saðlamakla mükelleftir.
Ülkücüler her türlü provokasyona karþý uyanýk olmalý,
yönlendirmelere kendilerini kapatmalýdýr. Son olarak bu
fosil ideolojilerin uzantýlarýna söylenecek söz; savaþ bal-
talarýmýzý gömeli çok oldu ama hala gömdüðümüz yeri
unutmadýk; bilginiz olsun. Varlýk sebebimize yapýlacak
her türlü saldýrýda meþru müdafaa hakkýmýzý saklý tut-
maktayýz, bilginize…

ÜNÝVERSÝTELÝ KASAPLAR
Þenol UÐURLU
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’(Yine de) Ben nefsimi temize çýkaramam. Çünkü
gerçekten nefis, -Rabbimin kendisini esirgediði dýþýnda- var
gücüyle kötülüðü emredendir. Þüphesiz, benim Rabbim,
baðýþlayandýr, esirgeyendir.’ (Yusuf Suresi, 53)

Biz ise, kýyamet gününe ait duyarlý teraziler koyarýz da artýk,
hiçbir nefis hiçbir þeyle haksýzlýða uðramaz. Bir hardal tanesi bile
olsa ona (teraziye) getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz.
(Enbiya Suresi, 47)

Þeytan, dünyanýn var oluþundan itibaren, insanlarýn Allah’a
iman etmelerini engellemek için var gücüyle çalýþmaktadýr. Tek
amacý insanlara Yüce Allah’ýn varlýðýný ve birliðini unutturmaktýr
ve bunu baþarabilmek için birçok farklý sinsi plan kurmaktadýr.
Bunlardan biri olan ’haksýzlýða uðrama psikolojisi’, iman
etmeyen veya zayýf imanlý olan birçok kiþinin çoðunlukla
yaþadýðý bir tavýr bozukluðudur. 

Ýnsanýn nefsinde hep kendini savunma, haklý çýkma çabasý
vardýr. Ancak güçlü bir imana sahip kiþiler, bu sesin insanýn
yegane düþmaný olan þeytanýn bir kýþkýrtmasý olduðunu bilirler
ve böyle bir durumla karþýlaþtýklarýnda hemen Allah’a sýðýnýrlar. 

Haksýzlýða Uðrama Ýddiasý
’Haksýzlýða uðrama iddiasý’ ile ilk ortaya çýkan da yine þey-

tan olmuþtur. Kuran ayetleri incelendiðinde, þeytanýn haksýzlýða
uðrama mantýðýyla ortaya çýktýðý ve bu iddia ile Allah’ýn emrine
itaatsizlik ettiði görülmektedir. Kuran’da þeytanýn bu durumu
þöyle bildirilmektedir:

’Andolsun, Biz sizi yarattýk, sonra size suret (biçim-þekil)
verdik, sonra meleklere: ’Adem’e secde edin’ dedik. Onlar da
Ýblis’in dýþýnda secde ettiler; o, secde edenlerden olmadý.
(Allah) Dedi: ’Sana emrettiðimde, seni secde etmekten alýkoy-
an neydi?’ (Ýblis) Dedi ki: ’Ben ondan hayýrlýyým; beni ateþten
yarattýn, onu ise çamurdan yarattýn.’ (Allah:) ’Öyleyse ordan
in, orda büyüklenmen senin (hakkýn) olmaz. Hemen çýk.
Gerçekten sen, küçük düþenlerdensin.’ (Araf Suresi, 11-13)

Þeytan, Yüce Allah’ýn, Hz. Adem’e secde etme emrine karþý
gelmiþ ve ’... Ben, kuru bir çamurdan, þekillenmiþ bir balçýk-

tan yarattýðýn beþere secde etmek için var deðilim.’ (Hicr
Suresi, 33) diyerek ’kendisinin Hz. Adem’den daha üstün
olduðu’nu öne sürmüþtür. Kendi mantýðýyla çarpýk bir çýkarým
yapmýþ ve haksýzlýða uðradýðýný düþünerek baþ kaldýrmýþtýr.
(Allah’ý tenzih ederiz) Kendi çarpýk mantýðýna göre; kendi
yaratýlýþ malzemesi olan ateþ, insanýn yaratýlýþ malzemesi olan
çamurdan çok daha hayýrlýdýr. Böyle üstün bir yaratýlýþa sahip
iken insana secde etmesi, onun ölçülerine ters düþmektedir. Bu
sapkýn ve isyankar ahlaký nedeniyle kibirlenmiþ ve Allah’ýn
emrine itaat etmemiþtir. Kuran’ýn ’Ve meleklere: ’Adem’e
secde edin’ dedik. Ýblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise,
diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu.’ (Bakara
Suresi, 34) ayetinde bildirildiði gibi, kibirden kaynaklanan bu
sapkýn mantýðý onu iman etmemeye sürüklemiþtir. 

Bu durum bize, haksýzlýða uðrama psikolojisinin son derece
tehlikeli ve þeytani bir düþünce þekli olduðunu açýkça göster-
mektedir. Din ahlakýyla hiçbir þekilde baðdaþmayan haksýzlýða
uðrama iddiasý, kiþileri Allah’a isyana (Allah’ý tenzih ederiz),
O’nun varlýðýný kabul etmek istememeye ve bunlarýn sonucun-
da da sonsuz cehennem ateþine sürükleyebilecek bir
düþüncedir. 

Bu Tavýr Bozukluðu Nasýl Ortaya Çýkar?
Bu tavýr bozukluðunun insanlarda ortaya çýkýþ þekli çok çeþit-

lidir. Þeytan kimi insanlarda haksýzlýða uðrama düþüncesini öyle
derin bir inanç haline getirir ki, bunun sonucu Allah’a iman
etmemeye kadar gider. Allah’a inanan, Allah’ýn sonsuz adaletini,
herþeyi hayýr ve hikmetle yarattýðýný bilen, ancak zayýf bir imana
sahip olan insanlara ise þeytan çok daha sinsi yöntemlerle yak-
laþýr. Onlara, kendilerini kandýrýp, bu düþüncelerinin de aslýnda
tümüyle ’iyi niyetlerinden, daha iyi olma isteklerinden’ kay-
naklandýðýna inandýrabilecekleri metodlar öðretir. Çünkü þeytan
da kendisini de bu þekilde inandýrmýþtýr. Kuran’da þeytanýn,
dünya hayatýnda kendisine verilen süre boyunca tüm insanlýðý
Allah’a iman etmemeye çaðýrdýktan sonra, hesap gününde
Allah’tan korktuðunu söylediði bildirilmektedir:

Ahmet DEMÝR

HAKSIZLIÐA UÐRAMA
PSÝKOLOJÝSÝ
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Þeytanýn durumu gibi; çünkü insana ’Ýnkar et’ dedi, inkar
edince de: ’Gerçek þu ki, ben senden uzaðým. Doðrusu ben,
alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarým’ dedi. (Haþr Suresi,
16)

Kuran’da verilen bu bilgi, din aleyhinde yürüttüðü onca
çabaya, kýnanýp lanetlenerek cennetten kovulmasýna raðmen,
þeytanýn da kendisini Allah’tan korkan biri olarak deðer-
lendirdiðini ortaya koymaktadýr. Þeytanýn insanlara oynadýðý
oyun da iþte yine bu düþünceyi temel almaktadýr. Bu kimseler
de Allah’tan çok korkup sakýnan, halis niyetli samimi
Müslümanlar olduklarýný iddia ederler; ama bir yandan da hak-
sýzlýða uðradýklarý iddiasýyla içten içe Allah’ýn adaletinden þüp-
heye düþerler (Allah’ý tenzih ederiz). Kimi zaman bu fikir
içlerinde giderek büyüyerek onlarý iman etmemeye sürükler.
Fakat buna raðmen, bir yandan da doðru yolda olduklarýný iddia
ederler. Ancak Yüce Allah Kuran’da, bu kiþilerin gerçek bakýþ
açýlarýný ve ahlak yapýlarýný þöyle tanýmlamaktadýr: 

’... Böylelikle onlar, hiç þüphesiz haksýzlýk ve iftira ile
geldiler.’ (Furkan Suresi, 4) 

Allah Ýnsanlarý ’Bir Hurma Çekirdeðindeki Ýpince Bir Ýplik
Kadar’ Bile Haksýzlýða Uðratmaz

Ýmaný bildikleri halde þeytanýn ’haksýzlýða uðrama’ telkin-
lerinden etkilenen insanlar, bu konuyu sadece birkaç dakika için
açýk bir þuurla deðerlendirseler, þeytanýn oyunundaki çeliþkiyi
çok açýk bir þekilde görebileceklerdir. Çünkü bir insanýn ayný
anda hem Allah’tan çok korkmasý hem de haksýzlýða uðradýðýný
düþünebilmesi mümkün deðildir. Allah korkusu; Allah’a karþý
çok derin bir sevgi, içli bir baðlýlýk ve sadakat demektir. Böyle bir
insan Allah’ý tüm üstün sýfatlarýyla bilip, tanýr ve bundan dolayý
nasýl bir olayla karþýlaþýrsa karþýlaþsýn, Allah’ýn en güzelini, en
hayýrlýsýný yarattýðýný ve kendisine en adaletli, en merhametli
þekilde karþýlýk vereceðini bilir. Allah’ýn samimi iman eden bir
insanýn en yakýn, en güvenilir dostu olduðundan; onu daima
yardýmý, sevgisi ve ihsaný ile destekleyeceðinden emindir. Tüm
bunlarý kavrayan bir insanýn haksýzlýða uðrayabileceðini düþün-
mesi mümkün deðildir. Allah, insanlara
Kuran ayetleriyle bu gerçeði bildirmiþtir.
Samimi iman eden bir insan için Kuran’daki
bu açýklamalar, þeytanýn bu yöndeki kýþkýrt-
malarýný engellemek için yeterlidir. Allah
Kuran’da üstün adaletini ve insanlarýn en
küçük bir haksýzlýða uðratýlmayacaklarýný
þöyle bildirir:

’Gerçek þu ki, Allah zerre aðýrlýðý kadar
haksýzlýk yapmaz...’ (Nisa Suresi, 40)

Biz ise, kýyamet gününe ait duyarlý ter-
aziler koyarýz da artýk, hiçbir nefis hiçbir
þeyle haksýzlýða uðramaz. Bir hardal tanesi
bile olsa ona (teraziye) getiririz. Hesap
görücüler olarak Biz yeteriz. (Enbiya Suresi,
47)

... siz ’bir hurma çekirdeðindeki ipince bir iplik kadar’ bile
haksýzlýða uðratýlmayacaksýnýz.’ (Nisa Suresi, 77)

... onlar, bir ’çekirdeðin sýrtýndaki tomurcuk kadar’ bile
haksýzlýða uðramayacaklardýr. (Nisa Suresi, 124)

Kuran’ýn bir baþka ayetinde ise Allah, böyle bir fikre kapýlan
insanlarýn kalplerinde hastalýk ve kuþku olduðunu bildirmekte-
dir:

Bunlarýn kalplerinde hastalýk mý var? Yoksa kuþkuya mý
kapýldýlar? Yoksa Allah’ýn ve elçisinin kendilerine karþý haksýzlýk
yapacaðýndan mý korkuyorlar? Hayýr, onlar zalim kimselerdir.
(Nur Suresi, 50)

Tüm bu ayetlerin ortaya koyduðu gibi, Allah’ýn insanlar
üzerindeki sonsuz rahmetini ve lütfunu bilerek böyle çirkin bir
tavýr içerisine girebilenler ancak ’zalim’ kimselerdir. Bu, Allah’a
karþý apaçýk bir iftirada bulunmaktýr ki, Kuran ahlakýný bilerek
böyle bir tavýr gösteren bir kimsenin ahirette bu konudaki
sorumluluðu da ayný derecede büyük olur. Nitekim þeytanýn bu
yöndeki çirkin cesaretinin karþýlýðý da bu nedenle çok büyük
olmuþtur. Allah Kuran’da haksýzlýða uðradýðýný düþünerek isyan
eden þeytanýn aldýðý karþýlýðý þöyle bildirmiþtir:

(Allah) Dedi: ’Kýnanýp alçaltýlmýþ ve kovulmuþ olarak
oradan çýk. Andolsun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi
sizlerle dolduracaðým.’ (Araf Suresi, 18)

Güzel Ahlakta Kararlýlýk Göstermek, Ýnsanlarý Bu
Psikolojiden Uzak Tutar

Tüm bu gerçekleri düþünebilen bir insan, þeytanýn insanlara
büyük bir tuzak kurduðunu anlayarak, bir an önce onun þer-
rinden sakýnýp Allah’ýn razý olacaðý bir ahlaka ulaþmak için çaba
sarf etmelidir. Bunun yolu ise çok açýktýr: ’Kötülükten sakýnýp
iyilikle yaþamak (iyiliði ilke edinmek)’. Allah, Kuran’da iyilik-
lerin kötülükleri gidereceðini þu þekilde bildirmiþtir:

“Þüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, öðüt alanlara
bir öðüttür.” (Hud Suresi, 114)

Allah’ýn ’Þüphesiz: ’Bizim Rabbimiz Allah’týr’ deyip sonra
doðru bir istikamet tutturanlar (yok mu);
artýk onlar için korku yoktur ve onlar
mahzun olmayacaklardýr.’ (Ahkaf Suresi,
13) ayetiyle bildirdiði gibi, güzel ahlaklarýn-
da istikrar gösterdikleri takdirde, Allah, bu
kimselerin hayatlarýndan korkuyu, hüznü
çekip alacak; kötülüklerini örtüp baðýþlaya-
cak ve onlara yaptýklarýnýn en güzeliyle
karþýlýk verecektir. Bir Kuran ayetinde þu þe-
kilde bildirilir:

Ýman edip salih amellerde bulunanlar
ise; Biz þüphesiz onlarýn kötülüklerini
örteceðiz ve þüphesiz yaptýklarýnýn en
güzeliyle karþýlýk vereceðiz. (Ankebut
Suresi, 7)
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ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN
KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... 

Ýstanbul Ülkü Ocaklarý, aylardýr
Ülkü Ocaklarý ve MHP’ye saldýrganlýðý
bir görev haline getiren ve yazdýðý
senaryolarý saldýrganlýk için oynayan
‘Yeniçað’ isimli paçavrayý binasý
önünde yaklaþýk 5000 ülkücü ile
protesto etti.Sloganlarla inletilen bina
önünde Ýstanbul Ülkü Ocaklarý
Baþkaný Yüksel Kaleci yaptýðý konuþ-
mada þunlara deðindi. 

“Türkiye, küresel güçler tarafýndan
kullanýlabilmek için sürekli iç ve dýþ
müdahalelere muhatap olmakta ve
milli refleksi yok edilmek için her yol
denenmektedir. Türkiye’nin þu an
yaþadýðý birçok olay, varlýðýný tehdit
eden geliþmelerden oluþmaktadýr.

Türkiye’de bu geliþmeler karþýsýnda
engel olan partiler, kiþiler, kuruluþlar
üzerinde çeþitli operasyonlar yapýl-
makta ve onlarý yýpratmak için her yol
denenmektedir.

Bu operasyonlarýn en çok yoðun
yaþadýðý yer ise; milli refleksin öncüsü, yolbaþcýsý olan Ülkücü
Harekettir.

ABD ve AB hesabýna çalýþan iktidar karþýsýnda söylem ve
eylemleri ile engel teþkil eden MHP ve Ülkü Ocaklarý, özel-
likle basýný kullanan güçler tarafýndan sürekli yýpratýlmaya ve
kamuoyu önünde tartýþýlmaya çalýþýlmaktadýr.

Bu konuda daha güçlü sonuca varmak için ise, sözde
‘ülkücü’ olduðunu iddia eden kiþiler kullanýlmakta ve bunlar
sülük gibi yapýþmaya çalýþmaktadýr.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni ele geçirmek için, kongresine
iki yýl gibi süresi varken,  kime çalýþtýðý meçhul kiþiler tarafýn-
dan sürekli saldýrýlara maruz kalmasý ve Ülkü Ocaklarý
üzerinde çeþitli senaryolar yazýlarak kahpece ifadeler kul-
lanýlmasý, günümüzde en net görülen gerçektir.

Aylardýr bu özelliðinden ve görevinden zerre kadar sap-
maksýzýn Ülkü Ocaklarýna ve Ülkücü Hareket’in siyasal kuru-
muna saldýran ‘YENÝÇAÐ’ ismindeki gazete, son günlerde
yeni bir senaryo yazarak saldýrýlarýný hýzlandýrmýþtýr.

Bu gazete, MHP ve Ülkü Ocaklarý düþmanlýðý politikasýn-
da en çok kullandýklarý yazarlarýndan birisine Sultanahmet
Meydanýnda saldýrýldýðýný iddia edip, bu saldýrýya Ülkü
Ocaklarý Genel Baþkaný Aliþan Satýlmýþ’ýn ismini de
karýþtýrarak, aþaðýlýk yayýnlara baþlamýþtýr. Ýþin garip tarafý;
yoðun bakýma alýndýðýný iddia ettikleri yazarýn, olayýn hemen
ertesi gün yine MHP ve Ülkü Ocaklarýna saldýrý yazýsý yaza-
cak kadar saðlýklý olmasýdýr!

Geçtiðimiz yýllarda da, Tansu
Çiller’in tetikçiliðini yapan Öncü
Gazetesi’nde MHP ve Ülkü Ocaklarý
aleyhinde yazýlar yazmýþ ve çalýþtýðý
tüm gazetelerde bu gibi senaryo ve
dengesizlikleri ile tanýnan bu yazarý
bahane ederek karanlýk oyun oyna-
maya çalýþanlar, bu tip yeni senary-
olar üretip, fýrsatý deðerlendirmek
istemektedirler. Saldýrýya uðradýðý
iddia edilen bu sözde gazeteci, Ülkü
Ocaklarý’nýn milli davamýz Kýbrýs’a
sahip çýkmak için düzenlediði
yürüyüþlerde ve 15.Erciyes Zafer
Kurultayý esnasýnda Ülkü Ocaklarý
Genel Baþkaný Aliþan Satýlmýþ’ýn
dizinin dibinde oturmuþtur.

Gerçekten de bir saldýrý yapýlacak
olsaydý, buralar en uygun yerlerdi.
Katýldýðý bu yerlerde bile Ülkü
Ocaklarý ve MHP aleyhinde yazýlar
yazabilecek karaktere sahip bu sözde
yazara Sultanahmet Meydaný’nda

yapýldýðý söylenen saldýrý, traji-komik bir iddiadýr.
Bu iddiayý ortaya atanlar, bunu ispatlamak zorundadýr.

Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Aliþan Satýlmýþ’ýn ve yönetici-
lerin adýnýn karýþtýrýldýðý bu olayý ‘MHP ve Ülkü Ocaklarýna
saldýrmak için’ senaryolaþtýranlarla yargý önünde hesaplaþa-
caðýz. 

Dýþ ve iç güçlerin merkezi haline gelen bu gazete de
muhaliflik adýna toplananlarýn girdiði iliþkileri deðer-
lendirdiðimizde, Ülkü Ocaklarýna yapýlan bu alçakça
saldýrýlarýn anlamý kendiliðinden ortaya çýkmaktadýr.

Bazýlarýnýn ABD’de bulunan Yahudi Lobilerinin davetine
gitmeden önce bu gazetenin koruyup, kolladýðý ve beslediði
kiþilerle görüþtükten sonra gitmesi, niyetlerini anlamamýz
açýsýndan oldukça ilginç bir durum arz etmektedir. Bu
gazetenin kadrosunda bulunan bazý kiþilerin de ABD’de
bulunan lobilerle direkt baðlantý içerisinde olmasý, bunlarý
yönlendiren güçlerin adresini göstermektedir. 

Bu gazetenin görevi; Ülkücü Hareket’in refleksini kýrmak
ve bu bahsettiðimiz güçlere pazarlamaktýr. Ama Türk mil-
liyetçileri ve Ülkücü Hareket olarak, oynanan bu alçakça
oyunlara müsaade etmeyeceðiz.

Ülkücü Hareketin tüm mensuplarýný, bu aþaðýlýk yayýn ve
saldýrýlar karþýsýnda saðduyulu olmaya davet ediyoruz.”

Yaklaþýk 5000 Ülkücü “Ülkücüler Ýhaneti affetmez”,
”Hareketin Lideri, Devlet Bahçeli”, ”Satýlmýþ Yeniçað”  slo-
ganlarý sonrasý,sessizce daðýldýlar…  

ALÇAKÇA YAYINLARA 
ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN PROTESTO
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Ülkü Ocaklarý, Türkiye Genelinde ,þehir merkezlerinde
kurduðu çadýrlarda ABD’nin Türkmen Þehirleri ve Felluce’de
yapmýþ olduðu insanlýk dýþý katliamlarý protesto etti.
Eylemlerde basýn bildirileri ve afiþler daðýtýlarak Türk mil-
letinin duyarlý olmasý çaðrýsý yapýldý.

Türkiye genelinde daðýtýlan bildirilerde þu ifadelerle ABD
ve iþbirlikçileri uyarýldý:

Emperyalist hegemonyasýný çeþitli baský araçlarý ile
dünyaya kabul ettiren ABD, bugün Irak’ta Müslüman katliamý
yaparak insanlýk suçu iþlemektedir. Dünya milletlerinin kör ve
saðýr kesildiði, reflekslerinin körleþtiði günümüzde, ABD’nin
adeta zevk alýrcasýna Ortadoðu Bölgesi’nde iþgal ettiði
topraklarda  Müslüman avý yapmasý, vicdan sahibi herkesi
derinden yaralamaktadýr.

ABD’nin iþgal ettiði Irak’ýn Felluce kentinde yoðunlaþtýrdýðý
vahþet, insanlýk alemi için utanç verici boyuttadýr.

Irak’taki Müslümanlar çaresizlik içinde tecavüzü,
iþkenceyi, ölümü yaþamakta, çoðu da bu acý kaderi bekle-
mektedir. 

ABD’nin, Müslümanlar üzerindeki insanlýk dýþý vahþetleri
sürerken, dünya ve Türkiye kamuoyundaki kayýtsýzlýk ve vur-
dumduymazlýk olabildiðince sürmektedir.

Bugün dünya Müslümanlarý, “Haçlý Zihniyeti” taþýyan
emperyalizm sýrtlaný karþýsýnda  kuþatýlmýþ durumdadýr.
Müslümanlarýn yaþadýðý zulüm, onlarýn yalnýzlýklarýnda,
sahipsizliklerinde daha çok azgýnlaþmaktadýr. 

“Ben Müslüman’ým” diyen herkes günümüzde, ABD zul-
münün potansiyel hedefi durumundadýr.

“Büyük Ortadoðu Projesi” Haçlý Zihniyetinin kýlýfýdýr. Bu
kýlýfýn arkasýnda-önünde duran, destek veren herkes,
dökülen Müslüman kanýnda suç ortaðýdýr. Bugün ülkemizde-
ki ABD’nin “Büyük Ortadoðu Projesi’ne” destek veren iþbir-
likçi iktidar vardýr.

Bu iktidarýn propagandalarla etkilediði kitleler adeta uyu-
tulmuþ vaziyettedir ve gözünün önünde Müslüman
katliamýný görememektedir.

Asýrlardýr mazlumun yanýnda, zalimin karþýsýnda olmuþ
Türk milletine ne oldu? 

Müslümanlar çocuk, yaþlý, kadýn demeden katledilirken,
camileri çaðýmýzýn “Haçlý Ordularý” tarafýndan bomba-
lanýrken, eðlence mekanlarý haline getirilirken, yýkýlýrken, isti-
la edilirken, cemaati kurþunlanýrken bu sessizlik hangi
Müslüman’a yakýþýr?

Kendine bu hali yakýþtýramayan tüm Müslümanlarý duyarlý
olmaya davet ediyoruz.

Bugün duyarlý olmadýðýmýz bu konular, yarýn bizleri de
acýlar içinde býrakmadan, emperyalizmin karþýsýnda aþýlmaz
duvar olmalýyýz.

Dünyaya adaleti daðýtmýþ bir milletin mirasçýlarý olarak,
günümüzde sorumluluðumuz daha çok artmýþtýr.

Milli ve dini kimliði deðiþtirilmeye çalýþýlan Türkiye ve
Ortadoðu Bölgesinde vatansýz býrakýlmaya çalýþýlan, soykýrý-
ma tabi tutulan Müslümanlar, sorumluluklarýmýzda ana gün-
dem maddesi olmak zorundadýr.

Bu hem millî, hem vicdani meseledir.
Bugün Irak’ýn Felluce kentinde yaþanan vahþet, tüm insan-

lýðý ilgilendirdiði gibi, önceliði olan biz Müslüman Türkleri de
ilgilendirmektedir. Irak’taki Türkmen soydaþlarýmýzda, Irak’lý
masum Müslümanlarýn akýbetini yaþamaktadýr. Þimdi sahip
çýkmazsak, ne zaman çýkacaðýz? 

Tüm kamuoyuna çaðrýda bulunuyoruz. Vicdanlardaki
paslý zincirleri kýrarak, gönüllerimizdeki sýcaklýðý mazlumlara
açarak dualarýmýzla, eylemlerimizle, hassasiyetlerimizle
zulüm gören Müslüman kardeþlerimizin, soydaþlarýmýzýn
yanýnda yer alalým. 

Siyonist destekli Haçlý faþizmi, sadece Irak’lý
Müslümanlara deðil, tüm Ýslam deðerlerine saldýrmaktadýr. 

Ülkü Ocaklarý olarak, ABD’nin Müslümanlar üzerindeki
katliamlarýný kýnýyor, tarih önünde birgün hesap verecekleri-
ni vurguluyoruz.

KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... 

TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜRKMENLER VE FELLUCE ÝÇÝN EYLEM YAPILDI

Ülkü Ocaklarý,Türkiye genelinde cami çýkýþlarýnda gerçek-
leþtirdiði eylemlerle ABD'nin Müslümanlar üzerindeki
katliamlarýný protesto etti.

Okunan bildirilerde, ABD'nin Ortadoðu Bölgesi'nden en
kýsa zamanda elini çekmesi uyarýsý yapýldý.

"Ortadoðu Bölgesinde, kendince gerekçeler yaratarak
önce Afganistan'ý sonra Irak'ý iþgal eden ABD emperyalizmi ve

ortaklarý, Müslümanlara karþý þiddetini artýrarak katliam ve
vahþetlerine devam etmektedir. 

Dünyanýn gözleri önünde  Müslümanlara karþý baþlatýlan
soykýrým, "Haçlý Ruhu" ile sürdürülmektedir. Müslümanlarýn
en kutsal ayýnda, en kutsal gecelerinden birisi olan Kadir
Gecesi'nde bile kudurmuþçasýna katliamlarýna devam
etmiþlerdir.

“MÜSLÜMANLAR KÜFRE KARÞI TEK YUMRUK OLMALI” ÇAÐRISI
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Sünni Müslümanlarýn yoðun
olarak yaþadýðý Felluce kentini,
Irak'taki iþbirlikçileri ile birlikte
saldýrý altýnda tutan ABD ve koalisy-
on ortaklarý, tüm masum
Müslümanlarý yok etmektedir.
Bunun adý; küresel barbarlýk, bunun
adý; Ýslam'ý yok etmeye çalýþan Haçlý
saldýrýsýdýr. 

Irak'ta kurulan kirli ittifaklarla
Felluce'de 'Hayaletin Öfkesi' adýný
verdikleri soykýrým giriþiminde bulu-
nan iþgal güçleri, hiçbir ölçü taný-
madan, hiç kimseyi ayýrt etmeden
Müslümanlarýn mübarek Ramazan
Ayýnda ve tüm Müslüman
dünyasýnýn kayýtsýzlýðý içinde
vahþetin her boyutunu uygulamak-
tadýr.

ABD'nin yapýlan seçimlerinde
baþkanlýðý tekrar kazanan ve
Müslümanlar ve mazlum milletler
üzerinde terör estiren, çaðýmýzýn
yeni Hitler'i Bush'un, zaferini Müslüman kaný akýtarak kutla-
masý, yaþanan acý bir gerçektir.

Kör dünya, bu vahþet karþýsýnda ayný zamanda saðýrdýr.
Müslümanlarýn arþa yükselen çýðlýklarý kimsenin umurunda
deðildir. 

Nerede Ýnsan Haklarý nutuklarý atan Ülkeler, nerede vic-
daný kan aðlamasý gereken Müslümanlar?

Kuduz köpekler gibi saldýran emperyalizm, daha kaç

Müslüman ülkeyi iþgal edecek,
Müslümanlarý kadýn, yaþlý, çocuk
demeden katliama tabi tutacak?

ABD Baþkaný Bush'un kazandýðý
seçimin hemen sonrasý adeta Ýslam
Dünyasý ile savaþýný hýzlandýracaðý-
na dair iþaretler vardýr. Bunlara
örnek olarak, tanklarýna haç sem-
bolleri takýp, Felluce'de masum
Müslümanlara saldýrmasýný göstere-
biliriz.

Ne acýdýr ki, bugün Türkiye'nin
baþýnda bulunan iktidar mensuplarý,
yýllardýr Ýslami söylemlerle Türk mil-
letinin duygusunu sömürmüþ, bunu
siyasi ranta dönüþtürerek, ABD'den
aldýklarý icazetle kurulan iktidarlarý,
Müslümanlar üzerinde bu vahþetleri
yapan Siyonist destekli Haçlý
emperyalizmi ile her türlü iþbirliðini
yapmaktadýrlar.

Bu zihniyet, Müslümanlarýn kaný
ile vahþet gölü oluþturan emperyal-

ist ABD ve onun ortaklarýna, her türlü desteði vermektedir.
Ýslam alemi bugün acý, feryat, gözyaþý, ateþ ve kan

içindedir. Irak'ta, Çeçenistan'da, Filistin'de, Doðu Türkistan'da
ve dünyanýn birçok yerinde, mübarek Ramazan Ayý'ný zulüm
altýnda geçiren milyonlarca Müslüman bulunmaktadýr.

Türk milletini, yaþananlar karþýsýnda duyarlý olmaya davet
ediyoruz. Ýslam ikliminde birleþen yüreklere de "Müslümanlar
Küfre Karþý Tek Yumruk" olmalý diyoruz.

Ýstanbul Ülkü Ocaklarý, Hüseyin Nihal ATSIZ’ýn ölüm
yýldönümü sebebiyle mezarý baþýnda anma toplantýsý düzen-
ledi. Türkiye genelindeki Ocaklarda ise, ATSIZ’ýn hayatýný
anlatan konferanslar tertip etti. Ülkü Ocaklarý Genel Merkezi
de yayýnladýðý þu bildiriyle büyük Türkçü ATSIZ’ý andý:

“11-Aralýk 1975 günü, 70 yýllýk ömrü boyunca kendisini zerre
zerre, hücre hücre
Türklüðe adayan bir
yürek susmuþtu. Bu
susan yürek, Ülkü
devi, büyük Türkçü
Hüseyin Nihal
ATSIZ’ýn yüreðiydi. 

Onun hayatýnda
Ü l k ü c ü l ü k t e n ,

Türkçülükten baþka hiçbir þeye yer yoktu… 
“Hiç düþündün mü niçindir yaþamak 
Bir görev yapmak içindir yaþamak” 
demiþ ve bunu bizzat gerçekleþtirmiþ bir dava adamýydý

Atsýz… Bu kutsal görevini yaparken de ne zindanlardan
yýlmýþ, ne de kendisine ‘altýn bir tepsi içerisinde’ sunulan

dünya nimetlerine
itibar etmiþti. Kah
‘Bir ülkünün
m e h a b e t i n i n
zirvesinde’ gezin-
miþ, kah ‘Bir
kemiðin ardýnda
saatlerce yol giden
/ Ýtler bile gülmüþ

ATSIZ MMEZARI BBAÞINDA AANILDI...
““AATTSSIIZZ’’IINN YYAAKKTTIIÐÐII MMEEÞÞAALLEE YYOOLLUUMMUUZZUU AAYYDDIINNLLAATTIIYYOORR””

KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... 
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kimsesizliðine…’ Fakat o bir an olsun
‘yüce dileðe doðru yürümekte’
tereddüt etmemiþti. Çünkü biliyordu
ki ‘tereddüt ile ihanet arasýndaki
çizgi, kýldan ince, kýlýçtan keskincey-
di…’ Bunun içindir ki; þanla ve þerefle
geçen hayatý boyunca ‘mefkuresin-
den baþka her varlýðý unutan kahra-
manlar gibi ebedi kalmak’ adýna
‘ölümlerden sakýnmamýþ’ ama
daima ‘meyus olmaktan
utanmýþtý…’

*** 
Türkçülüðü yeni yetiþen nesillere

aktarabilmek gayesiyle ilk olarak
‘ATSIZ Mecmua’yý çýkaran Hüseyin
Nihal ATSIZ, daha sonra ‘ORHUN’
dergisini yayýnlamýþtýr. Bu arada verdiði konferanslar ve
yazdýðý kitaplarla ‘milli þuur’un uyanmasýna öncülük etmiþtir. 

Orhun dergisinde, dönemin Baþbakaný Þükrü
Saraçoðlu’na yazdýðý ‘Türkiye’deki komünist faaliyetleri’
anlatan ‘2 açýk mektup’tan dolayý mahkemeye verilmiþ,
mahkemesinin olduðu ‘3 Mayýs 1944’ tarihinde, Türkçü

gençler, Ankara’da büyük gösteriler
yapmýþlar ve bundan dolayý, aralarýnda
hareketimizin rahmetli lideri Alparslan
TÜRKEÞ’in de bulunduðu hareketin
önde gelen kiþileri, adýna ‘tabutluk’
denilen zindanlara atýlmýþlardýr. 

Türkçüleri yýldýrmak için Ýsmet
Ýnönü önderliðindeki CHP’nin yaptýðý
bu komplo ters tepmiþ, Türkçülüðün
kitleselleþerek bir hareket haline
gelmesine ve millete mal olmasýna
sebep olmuþtur. 

Uçmaða vardýðý ana kadar davasýný
tavizsiz sürdüren Atsýz’ýn fikirleri ve
mücadele azmi, herkese örnek
olmalýdýr. 

Onun yaktýðý meþale biz Ülkücülere
ýþýk tutmakta, yolumuzu aydýnlatmaktadýr. Bugün Türkiye’yi
kuþatma altýna almaya çalýþan emperyalist güçler ve yerli
iþbirlikçilerinin karþýsýnda gösterdiðimiz baþ eðmez ‘Ülkücü
duruþ’un temelinde de Atsýz’ýn bize miras býraktýðý ‘Türk
milletine olan sarsýlmaz inanç’ yatmaktadýr.

Ruhu þad olsun.”

Ülkü Ocaklarý Aydýn Ýl Baþkanlýðý düzenlemiþ olduðu
Anma Gecesi ile Ülkü Ocaklarý Eski Genel Baþkaný Gazeteci
Yazar Ali Metin Tokdemir’i Hakka yürüyüþünün 9. yýlýnda
rahmet ve minnetle andý. 

Anma Gecesine Ülkü Ocaklarý Aydýn Ýl Baþkaný Bilge
Ozan, MHP Aydýn Ýl Baþkaný Recep Taner, MHP Aydýn
Merkez Ýlçe Baþkaný Muhammed Ali Künkçü, MHP Ýl ve Ýlçe
Yöneticileri, Ýlçe ve Belde Ocak Baþkanlarý
ile çok sayýda ülkücü katýldý. Rahmetli Ali
Metin Tokdemir’in Ablasý Gülseren
Serttaþ’ýn da bulunduðu programa Ülkü
Ocaklarý Eski Genel Baþkanlarýndan Servet
Avcý ve “Ve Metin Tokdemir” kitabýnýn
yazarý Araþtýrmacý-Yazar Önder Karayýlan
konuþmacý olarak katýldý. 

Programa yapýlan Saygý Duruþu ve
okunan Ýstiklal Marþý’yla baþlandý. Daha
sonra Ali Metin Tokdemir’in ve þehitlerin
ruhuna okunan Kuran-ý Kerim ile devam
edildi. Programda ayrýca bundan 29 yýl
önce Hakkýn rahmetine kavuþan Büyük
Türkçü Düþünür Hüseyin Nihal Atsýz’da
anýldý. 

Geceye konuþmacý olarak katýlan Ülkü Ocaklarý Eski
Genel Baþkaný ve ayrýca Rahmetli Ali Metin Tokdemir’in okul
yýllarýndan ev arkadaþý Servet Avcý konuþmasýnda; “Cenab-ý
Allah eðer insanlarý camdan yaratmýþ olsaydý, belki bir çok
insanýn, hatta dava adamý diye bilinenlerin bile, içinde
barýndýrdýklarý, pis iliþkiler, hesaplar, riyakarlýklar
dolayýsýyla arkalarýný göremezdik. Ama Metin Tokdemir,

öylesine saf, öylesine temiz, öylesine
hesapsýz bir iç dünyaya sahipti ki, cam-
dan yaratýlmýþ olsaydý, eminim ardýný
pýrýl pýrýl görürdük.” diyerek Ali Metin
Tokdemir’in ne kadar saf ve temiz bir dava
adamý olduðunu dile getirdi.

Yapýlan programda Üniversiteli Ülkü
Ocaklý Gençlerin okuduðu þiirler, geceye
katýlanlarýn ruhlarýný adeta yýkadý.
Programýn sonunda da Ülkü Ocaklarý
Aydýn Ýl Baþkaný Bilge Ozan, Rahmetli Ali
Metin Tokdemir’in ablasý Gülseren
Serttaþ’a ve katýlan konuþmacýlara Efe
kýyafetli altýnda “Yiðit Ülkü Eri, Aydýn
Efesi Ali Metin Tokdemir” yazýlý tablolarý
hediye etti.

ÜÜLLKKÜÜ OOCCAAKKLLAARRII EESSKKÝÝ GGEENNEELL BBAAÞÞKKAANNII AALLÝÝ MMEETTÝÝNN TTOOKKDDEEMMÝÝRR AANNIILLDDII..

“UNUTMAK TTÜKENMEKTÝR.”

KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... KISA... 





URGAN KÝNÝ

Vallahi billahi…
Ben bu þehirlerde rüya görmedim

Niye kýyamete alamet!
Kýtal günlük ezberleri bozulmuþ

Sebepsiz ucube neden…
Karýnca ezenler

Kabus tefsirler yorumluyor bana
Vallahi billahi…

Ben bu otobüslerde yolcu deðildim
Niye varýlmamýþ yer!

Yoldaþsýz yol ýssýzlýðý somurtmalar
Kefen parasý garabet neden…

Kaza raporu tutanaklar!
Vasi tayin ediliyorlar bana

Vallahi billahi…
Ben zýkkým illetlerden kaçkýn deðildim

Niye tiryakiliðim sancýlanmýþ…
Tütün serüveni oksitli vakitlere

Þehla bir sýrýtýþla…
El pençe divan buyruklar yabaný

Piþman soluklar affý…
Ýsyansýz çaðrýlarla sesleniyor bana

Vallahi billahi…
Hem de Tallahi…

Cürmüme kabahat!
Ne kravat, ne elbise giyindim

Arife-Bayram- sevinçler unutmuþ
Kefen beyazý hâl tutmuþ hâl bulmuþ

Masal yokuþ ter kurutmuþ…
Tevekkül bakýþlarla konuþmuþ

Uzak gurbetler ölümü…
Þehirlerde asla rastlanmayan
Divane muhabbetler külüyüm

Çokça savruluþlarla tanýþ!
Çaðrýlýrsam urgan kini…

- asýlýþlarla seslenin bana-
Gelmem ya deðilse…

Ve girmem sizinle hiç bir bahse
Kendi niyetinize kýsmet
Fallar açýn bahtýnýza…

Zemheri ayazý kar beyaz saçlarýmdan
Tek tek yolarak…

Aliþan SATILMIÞ


