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-OKUYUCU İLE SOHBET

Değerli NEVZUHUR dostları;

Narenciye ve Salkım çiçeklerinin kokularının birbirine karıştığı bu günlerde, sizlere Antalya'dan tekrar merhaba demenin

mutluluğunu yaşıyoruz.
"sa.6ayımızl; oĞçJZ ÇETiNoĞLU ve MEHMET ŞADi POLAT'ın, fikir adamıve yazar MEHMED NiYMi ÖznrıviR ile yapmıŞ

oldukları bir mülğkat|a uallatıyoruz. Milliyetçilik kavra.mınıh, batıllların ırkçı ve haçlı anlayış|arl .eSaS alınarak, Çoğu kez geliŞigüzel tarıŞıldığl

şu günlerde bu söyleşiyi içiyı6 oı<uyacağ,n,.ave de bir düşünürün bakış açısından irdeleyeceğinize inanıyoruz. Bu söyleŞide ayrıca Mehmed

ı.ıiyızi Özoemir tanıtı}makta, yayınlanmış.olan eserlerinin bir listesi de verilmektedir.
MUSTAFAAKsRaA yazısın ı; nİürtüu öĞnrrurN başlığıyla kaleme almış. Yeni yetişen nesillerin ge|eceğe hazırlanmasında,

öğretmenlerin çok önemli bir ğörev üstlendikleri malüm. Bu meslek irımal ve hata götürmez, hal böyleyken geÇmiŞte ve günümüzde ne Yazık
kibazı öğretmen olamayanlar]n bu mesleği yaptıkları da malüm. İşte bu kısacık yazıda, değerli bir öğretmenin anlsınl okuYunca sanlrlm ne

demek istediğimiz daha net anlaşılacaktır.
Türk-tarihi ne yazık ki insanlarımıza özellikle de yeni yetişen nesillerimize löyıkıyla öğretiImemektedir. Türk Milleti iÇinden_ 

lİ"^u,^,
ALPEREN atalar yetişm§ir ama insanlarlmlztn önem|i nii çoğunıÜgu bunları bilmez|er. ALi DEMiREL,, ALPEREN ATALAR|M\ZDAN BlRl,

VANI MEHMEr ğrrİrıoi'oaşlığı altında, çok değerli bir atamızı, anmakta ve bizlere hatırlatmakta." " " " 
nıİonC rıİ7İ saİİj5İııvoe |oaxLra üst başlığıyla sürdürdüğü yaztsının üçüncü ve son bölümüyle karŞımızda. Bu bö|ümün

xon, n"jıÜ,-İü-İ İrcİ eNeooLIJ,DA. işte buram uuram İarjn ı<okan, Milleİimlzin geçmişine ışik tutan özet niteliğinde biı, Yazı. Türk Ulusu

onbin yıl'öİceden beri Anadolu ve yedibin yıl önceden beri de Avrupa'dadır, Bunu biz bilmez, görmez ve Yeni YetiŞen nesillerimize

öğretmezsek, başkaları asla öğretmez hatta yan|ıllıg y{an öğretir. _. ,:.. ,,i\_ii. ia..^ rA1. .." B, sayımızdaki şiideĞ gelince: AŞıK KAZANOĞLU,nun sENlN YÜZÜNDEN, MUSTAFA AY\ALl'nın lZ ve FATIH ÜNVER'in

BiLMlyoRUM adlarını taşıyan şiirleri bu sayımıza ayrı bir renk katmaktadır.

www.mustafaakbaba.com adresi nden men üd eka N EvzU H U R
link'ine tıklayarak bütün arşlvlmize ulaşabilirsiniz-

Oğuz ÇetinoğIu ve Mehmet Şadl Polat
Sord u;
Fikir Adamı ve Yazar MEHMED NlYAZl
ÖZDEMİR Samimiyetle Cevap Verdi:

"'Devletimizin gövdesi Orta Asya bozkırlarında vukuatın yumruğu
ile yoğrularak, çağtar içinde boy atarak oluşmuştur. Müslüman
olunca da bu gövdenin rlhu Mekke ve Medine'den gelmiştir.'

işrç MEHMED ıııiynzi
BEYEFENDİ,YE SORULAN

SORULAR VE MÜTH|Ş
CEVAPLARİ

MiIliyetçilik çok kullanılan bir kavram. Öyte
görünüyor ki bu kavrama, herkes farklı bir anlam yüklüyor.
İşin doğrusunu sizden öğrenebilir miyiz?

Mehmed Niyazi: Milliyetçilik denince hepimiz bir şeyler
anlıyoruz, Tarif edilmek istenince, konu karmaşık bir hal alıyor.
Kimİleri'Milletini sevmek','Milletini kalkındırmak' gibi hususlarla
açıklamaya çalışıyor. HAlbuki kimin kimi ne kadar sevdiğini
öİçmek mümkün değildir. Herkes 'Milletini kalkındırmak' ister;
'Mllliyetçi' demeye ne gerek var?' Diyenler var. Bazıları da
milliyetçiliği,'Kitlelerin millet olma çabalarında rehber edindikleri
prensiplerin siyasi doktrin höline gelmesi' diye tarif ediyorlar.
Kitleler millet olduktan sonra milliyetçiliğin durumu ne olacaktır?
Eski Başbakanlarımızdan Recep Peker bir yerde milliyetçiliği

şöyle if6de ediyor: 'Batı Türkleri bu çöküntü içinde, kanının
arılığını korudu ve sakladı. Dünyaya kahramanlık gösteren
Osmanlı Ordusu'nun yüksekliği, devlet idaresinin kötülüğüne
rağmen, bu orduları yaratan asil Türk ulusunun kanındaki
yücelikten geliyordu.' lkinci Dünya Savaşı sona erince,
yeryüzünde esen ırkçılık rüzgArları da dindi. Bu kere Peker'in
milliyetçiliğinin ırk temeline dayanmadığını görüyoruz:'lrkçılık
gayreti gütmeyen medeni bir milliyetçilik anlayışı şuurlarımıza
h6kim olmalıdır. lrkçı mi|liyetçilik tamamen antidemokratiktir.

Kendini üstün ırk sayan milliyetçi zihniyetin esiri olanlar bütün
başkalarını hor görür ve onlara hakaretle bakarlar.' Demek ki

siybsfl erin milliyetçilik görüşünde dünyönın şaıiları rol oynamaktadır,
Kİnaatimce işin doğrusu şudur: MiIliyetçilik mi|letini sevmekle baş|ar;

ama milletini- sevmekle noktalanm"az. İnsanlığı oluşturan birimler
vardır; ırk, ümmet, millet, boy gibi. Bir de insanı diğer canlılardan
ayıran söhip olduğu medeniyettir. Medeniyet ilerledikçe de insanın
tjbiata hökimiyeti artar. Eğer siz bu medeniyeti ortaya çıkaran
muharrik birime ümmet diyorsanız, siz ümmetçisiniz; ırk diyorsanız,
ırkçısınız; boy diyorsanız, boyçusunuz; millettir diyorsanız,
milİiyetçisiniz. Şahsen ben kendimi milliyetçi olarak tanımlıyor, onu da

şöyle iİah ediyorum. Mesela İngilizler törihT tekömülünü bir adada

ğeİçekleştirmişlerdir. lngilizler de insandır;. ihtiyaçları sonsuzdur;
Önların imk6nlİrı kıtalara göre çok sınırlıdır. İşte İngilizler bu sonsuz
ihtiyaçlarını, adanın sınırlı imkönlarıyla karşılamak durumunda
kalmıllardır- İngilizler, bir eşyadan, emekten en fazla nası|
yararlanabiliriz, diye kafa yormuşlardır. Bundan da modern iktisat i|mi

İoğmuştur. İlimlerin çoğunda milletlerin özelliklerini gördüğüm için,

kendimi milliyetçi diye tanımlıyorum.

lrk kelimesi millet kelimesini karşılar mı?

Mehmed Niyazi: Karşıiamaz; İngilizleri ele aldığımızdan dolayı
onunla devam ede|im. İngilizler Saksonya'dan, y6ni Almanya'nın
Frankfurt havalisinden gelmişler; kuzeyden inen kavimlerle karışarak
Anglosaksonları, yAni farklı bir milleti meydana getirmişlerdir. Sonra
ırklİr bölünürler değişik coğrafyalarda, dinlerde ap-ayrı milletler
h6line gelirler. Dünyada pek çok millet olmasına rağmen, dört ırk
olduğunu sosyoloji kitaplarında okuyoruz.

Milletleri ayıran özellikler ne ifide ediyor?

Mehmed Niyazi: BAzı milletler analizci, bözı milletler sentezcidir.
Hindistan'da bözı millet|ermetafizik 6lemde yaşar|ar;Amerikalılar gibi
kimisi pragmatist, yöni faydacı olurlar.

Milletimizin özellikleri neierdir?

Mehmed Niyazi: Biz devlete çok önem veren bir milletiz. Onsuz
yaşayamıyoruz. Meselö Yahudiler iki bin yıl devletsiz yaşamışlardır;
İal<aİnizlm nerede devletimiz yıkılmışsa, bir süre sonra da milletimizin
orada silindiğine şahit oluyoruz,



Wn
Devletçi olmamızın sebebi nedir?

Mehmed Niyazi: Kader bizi Çin'in dizi dibinde tArih sahnesine çıkardı;
aramızda büyük nüfus farkı vardı. İmk6n bulduk Çin'e saldırdık, zoru
görünce boİkıra çekildik. lkincisi ise Orta Asya'nın az yağış
almasıydı; Geçimimiz ağırlıkla hayvancılığa dayandığı için devamlı
yağmur damlalarını kovalıyorduk. Bu iki sebep bizi göçebeliğe
zorluyordu. Göçebe hayat son derece zordur. 500 bin kişinin
baskında. dağılıp gitmemesi için ciddi bir organizasyona ihtiyaç
duyulur. lşte bu organizasyon devlettir. Düşman görününce beş
dakika zarfında çadırları yıkmakta, eli silah tutanları öldürmekte,
hayvanları, kadınları, çocukları alıp götürmektedir. Eli silah tutanlar
ne yapacaklarsa, işte bu beş dakikanın içinde yapmalıdırlar. Bunun
için eli silah tutan dev|etle bütünleşmelidir|er. Sonra Batıya yöneldik;
Elhamdülillöh Müslüman olduk; bu defa da kalabalık Hıristiyan
dünyasıyla karşı karşıya geldik; bu da bizi devletimize sarılmaya
zorladı.

Şartlarla birlikte tedbirler de değişti mi?

Mehmet Niyazi; Kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelmemiz bizi
devlet konusunda dikkatli olmaya zorlamıştır. 'Allah devlete, millete
zeval vermesin' şeklindeki dua bu dikkatin ürünüdür. Çünkü
devletsizliğin bir kaos olduğunu, devletsizliğin bizi başkalarının
ayağının altına düşüreceğini ümmi olan insanlar tarafından dahi
bilinmesi millT şuurun halk arasında nasıl yayıldığını göstermektedir.
Elbette tedbirler de değişti; çünkü her çağın, her coğrafyanın başka
tedbire ihtiyacı vard ı r,

Devlet, milliyetçiliğimizin bir cephesini oluşturuyor, diyorsunuz

rvlenmeO Niyazi: Milliyetçilik, her şeyden önce milletinin bekasını
düşünmektir. Az önce dev|etsiz yaşayamadığımızı söyledim. Buna
dair meselö Halep'in durumu canlı bir örnektir. 1920'lerde Halep bir
Türk şehriydi. Bugün Halep'te % 10 Türk yaşıyorsa çok iyidir,
Devletimiz aradan çekildiği için, milletimiz de yaşama imk6nını
yitirmiştir. Milletine hayat veren ası l kaynağ ı, bir Türk mil|iyetçisi nası l

ihmaledebilir?

Devlet anlayışım ızı belirleyebilir misi n iz?

Mehmed Niyazi: Devletimizin gövdesi Orta Asya bozkırlarında
vukuatın yumruğu ile yoğrularak, çağlar içinde boy atarak
oluşmuştur. Müslüman olunca da bu gövdenin rühu Mekke ve
Medine'den gelmiştir. İsl6miyet devlete şekil getirmemiştir. Bözı
kamu hukukçuları bunu eksiklik olarak değerlendirmişlerdir. Fakat
kamu huküku geliştikçe buradaki suskunluğun hikmeti an|aşılmıştır.
Vahyin mantığında bütün insanlığa hit6b etmek vardır. Ekvator'da
yaşayan insan|arla, kutuplarda yaşayan insanların devletten
bekledikleri farklıdır. Dünün insanıyla, bu günün insanı da devletten
başka şeyler beklerler. Bir başka söyleyişle şekil zaman ve
coğrafyaya dayanmaz. Bunun için İsl6miyet devlete, kuvvetin
kanunla toplanması, adalet, emdnetin ehline verilmesi, istişöre,
sosyal dayanışma gibi esaslar getirmiştir. Müslümanlar bu esasları
ihtiva etmek kaydıyla, zamöna ve coğrafyaya göre devletlerini
teşkilatland ırabilirler.

Geçmiş devletlerimizde demokrasinin bulunmamasını eksiklik
olarak değerlendiriyorlar. Katılır mısınız?

Mehmed Niyazi: Hayır; lsl6m devleti istişdreyi emretmektedir. Bu
demektir ki, lslAm devleti despotizme kapalıdır. Fakat bu demek
değildir ki, illö demokratik dlacak. Demokrasi kitle iletişim araçlarının
devreye girmesiyle o(aya çıkabilen bir sistemdir. Kanüni'nin ölüm
haberi, Kilis'in bir köyünde altı ay sonra duyulan bir ortamda
demokrasi olabilir mi? Vatandaşın devlet yönetiminden, düny6
şartlarından haberdar olduğu bir dünyAda demokrasi olabilir. Sonra
lslAmiyet ill6 demokrasiyi emrediyor, demek de doğru değildir. Evet,
bugün için insan onuruna en yakışan sistem demokrasi
görünmektedir. Fakat iki yüz yıl sonra bugünkü demokrasi hantal
yapıya dönüşebilir. lslöm'ın emrettiği esaslar, bünyesinde
bulundurmak kaydıyla, İsl6m devleti krallİk, meşrütiyet, cumhüriyet
veya bir başka şekilde oiabilir,

Osmanlıyı değerlendirirken o günün şartlarına göre bu işi yapmalıyız.
Meselö '16. Yüzyıldaki Avrupa'nın en büyük devletini ele alarak
Osmanlı i|e mukayese ederek hükmümüzü vermeliyiz. Fakat biz
Osmanlı T6rihi'ne bir Meksikaiı kadaryabancıyız.

Resm?t6rih her şeyi yazdırmıyor mu demek istiyorsunuz?

Mehmed Niyazi: ResmT t6rih daha çok günümüzün olaylarını analiz
ederken karşımıza çıkıyor. Oysa daha önceki t6rih|erimiz de gerçeği
yansıtmıyor. Hammer, Zirkeisen, Yorga yazmış; Biz de onların
yazdıklarını muhakeme süzgecinden geçirmeden bilgiç|ik taslayarak
aynen naklediyoruz. Bu zihin tembelliğinden başka bir şey değildir.
Buna dair yüzlerce örnek verebilirim. Fakat şimdilik bir tane ile
yetinmek istiyorum. Celöli isyanlarında orantısız güç kullanan Murad
Paşa, Alevi Türkmen çocuklarını kuyulara doldurduğu için 'Kuyucu'
olarak adlandırılmıştır. TArihçilerimiz, Başbakanlarımız,
Cumhurbaşkanlarımız acımasızlığa örnek verirken'Kuyucu Murad
Paşa gibi gaddar'diyorlar. H6lbuki Murad Paşa'nın 'Kuyucu' lökabı
Celöli isyanlarındaki tutumundan değildi. Celili isyanIarından on beş
yıl önce lran cephesinde savaşırken bir gülle atına is6bet eder; atı
sürçerek yere serilirken Murad Paşa da kuyuya düşer. Söz konusu
l6kabı O'na buradan gelir. Törih bir milletin h6fızasıdır. Eğer bir milletin
höfızası doğru teşekkül etmemişse, o millet ne kendini, ne de
ecdidını tanır; ne geçmişini, ne gününü, ne de geleceğini tanir.
Dolayısı ile milliyetçilik de yapamaz.

Türkler t6rih yaparlar ama yazmazlar mı?

Mehmed Niyazi: Bu sorunuzun cevöbını Montesquieu'ya
bırakıyorum. 'lran Mektupları' adındaki ünlü kitabının seksen ikinci
mektubu aynen şöyledir:
'Bütün milletler içinde sevgili Usbek, gerek ihtişam, gerek fütühat
azameti itibariyle Türkleri geçebilecek bir millet olamaz. Bu millet
cihanın hakiki hakimidir. Sanki diğer milletler bunlara hizmet için
cIhana gelmişlerdir. Düşün, öyle bir millet ki, yeryüzünde |ıem
imparatorluklar kurmuşlar, hem de kurulmuş imparatorlukları silip
süpürmüşlerdir. Her devirde kudret ve sadvetlerinin derin izlerini
dünyöya vermişler, törihin bütün çağlarında milletlerin felAket ve
musibetleri de kendileri olmuşlardır.
Tatarlar iki defa Çin'i fetih ve istilö etmişler ve h6len de hökimiyetleri
altında tutmaktad ırlar.
Moğol İmparatorluğu'nu teşkil eden geniş sahaları da idareleri altına
almış bulunuyorlar. lran'ın mutlak hdkimi olarak, Cyrus ve Güstap'ın
tahtına kurulan da onlardır. Türk adı ile Avrupa. Asya ve Afrika'da
muazzam fütühatlar başardılar ve böylece cihanın bu üç kıtasına
h6kim oldular.
Ve daha eski zamanlara gidecek olursak, eski Roma İmparatorluğunu
yıkan hemen hemen bütün mi|letler de bunlardan çıkmıştır,
Bir Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluğun yanında, acaba Büyük
lskender'in fütühatı da azametitib6riyle ne mönö taşıyacaktır?
Bu muazzam milletin eksik tek tarafı, sadece bu kadar azamet ve
ihtişimın hötıralarını tesçil edecek törih yazarları yetiştirmemiş
olmasıdır...'
Osmanlı t6rihimizi kaleme alan Hammer kimdir? 1529 yılında
Viyana'yı KAnünlye karşı savunan Albay Hammer'in torununun
evinde büyümüş, onun soyadınıtaşıyan birAvusturyalıdır. Kendi koyu
bir Katolik, koyu bir Germendir. Bir milletin törihini yazmak, ancak o
milletin vicdanına nüfuz etmekle mümkündür, o milletin vicdönına da
o milletin dinini, mezhebini, meşrebini, telökkisini bilmekle kabildir.
Dolayısıyla Hammer'in yazmış olduğu törih, bizim törihimizin bel
kemiğiniteşkil ediyorsa, bunda yüz|erce hata buimak normaldir.

Misal vermek mümkün mü?

Mehmed Niyazi: Hammer ve takipçileri Mimar Sinan'ın Ermeni
olduğunu söylerler: 'Mimar Sinan gerçekten büyük bir insan; Türk
kültürü böyle bir dAhi yetiştiremez; O'nu bir yere yamamak 16zımdır.
Ermeniler taş yontmada üstaddırlar; öyleyse 'devşirme olan Mimar
Sinan Ermeni kökenlidir.'
T6rihe yalan söyletmek son derece zordur; gerçek bir taraftan
mutlaka uç verir. Devşirmelik İmam-ı Şifr Hazretleri'nin bir içtihatına
dayanmaktadır. Ona göre;
'Eğer bir kavim İs|Amiyet h6sıl olmadan önçe semövi bir dine
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girmişse, o kavim herhangi bir şekilde lslöm. devletiyle, bütünleştiği

iaıoiioe,'o kavmin kazanılmış ( mübtesep) hakkı vardır. lslöm devleti

ı,içnir şrrt koşmadan onlara 2ımn?lik, y6ni vatandaşlık hakkı vermek
mecburivetindedir.'
Eğeiuir ı,"vi. lsl6miyet nizilolduktan sonra bir başka,sem6vT dine

gİmişse, 'hak gelmiş b6tıl zail olmuştur' hükmünce bu kavme lsl6m

ievıeiizimniıııinaxı<ı vermek için şart koşabilir. lşte bu şa11 hakkına

J"vrnrİ"l. devşirmelik gün ışığına çıkmıştır. M.imar Sinan Ermeni ise

Juiiiriirn"si mümkün oeğndir; çünkü Ermeniler, Rumlar, yahudiler

Ğıailiyet nazil olmadan diilerine girmişlerdir. Devşirme Bulgarlardan,

§iipıriorn, Hırvatlardan yani islömiyet nazi1.olduktan §onra bir başka

din,egirmişolanlardanyapılır.BilindiğiüzereBulgarlar,Sırplar,
HırvatLr onuncu yüzyıllara doğru, yÖni islÖmiyet n6zil olduktan sonra

Hıristiyan olmu§lardır. Kanİtlarının biri de Babasının adının
nno,.i,n"nnun, bii başka söyleyişle ihtida edenlere verilen adlardan

biri olan Abdülmennan,a dayandırıllyor. Her Abdullah, Abdülmennan
aoin, taş,yan ihtida mı etmiştir? Fakat dedesinin adı yusuf Doğandır.

Ooğan"rUr1.|ere has bir a-ddır. Bunu nereye koyacağız? Buna bir

cevap yok.

Ecd6dımızı tanımıyor, dolayısıyta sevmiyoruz, demek mi

istiyoruz?

MehmedNiyazi:Bırakınsevmeyi,bizdenbaşkaecdödlnaküfreden
bir milletvar mı?

Dilve miltet ilişkisinden söz eder misiniz?

Mehmed Niyazi: Mitlet için en önemli üç urısur; dil, din ve törih, Bir

milletin kültdr ve medeniyeJinin bütün vasıflarını dilinde görürüz. Dili

ienginı"ştir"n, onu derinl,bştiren, soyutlaştıran dindir. Meselö biz

trrjİO, 'masaya koydum' deriz; fakat onlar dik mi, yatık mı

rovJr[lrnn, İnlatalı kelimelere söhipler, Maddenin bütün

[omUinezonlarını rahatça izah ederler. Fakat iş mönAya, soyutluğa

vo"JJixiu dilleri ciddi bir şekilde kısırlaşır..Dayl, amca aynı ,onkel,

'l<ellmesiÜlr; sonra da annemin kardeşi onkel, babamın kardeşi onkel

Jeiıer. eir'millet|n dili, o milletin kültürünü, mözisini, değerlerini

yansıt,r; kelimeler roman, şiir, hiköye gibi anlatı sanatlarının
iımexıeilolr. Dil nesilleri birbirine bağlayan en önemli unsurdur.
.Devletimiz.demiyorum;saygımdandolayıdilimvarmıyor;fakatresmT

maı<amıar, bilhaösa okulljr-dilimizi katletmek için sanki görevliler

Buna bir örnek vermek isterim. Almanya,daki yahudi asıllı bilim

adamlarlnln b6zılarını Nazi döneminde biz almlştlk. uzun yıllar

ülkemizde hizmet veren Fritz Neumark ülkesine dönmüş, höflzam

neniyanııtmıyorsa,1963yılındamisafirolaraktekrargelmişti.Hoca|ık
u"ot,o, iı<tisai raı<uıtesi,nde konferans verecek. Salona girdiğimde

yaiı"ulraou, fasih birTürkçe ile konuşuyordu. zannettim ki bu adam

[,i.O"n, daha sonra Neumark konuşacak. Meğer dinlediğim Neumark

imiş. (onuşmasını bitirdikten sonra genç blr asistan O'na bir şey
sor,Ju. oeoixi; ,Evtadım, ben on sene önce ülkenizden ayrıldım, Ben

on ."n" ewelki dilinizi niliyorum. o dilde bana hit6b ederseniz,

iorunr., anlar ve belki cevap verebilirim. Ne dediğinizi anlamadım.,

siiiçi;de yaşadığımızdan diiimizdeki değişimi fark etmiyoruz. Fakat

oiıimizı bilip 
-de 

Jışarıda yaşayan dilimizdeki değişimi hemen fark

"Jıyor; 
hatiö anlayimaz n-aıe g-eıiyor. Bu_tavı.r bizi södece zamandan

Xodar*aO,; coğrİfyadan da kopardı. Belki tiraj|arı düşüktür ama

ist'anouı,oa yjy,mıanan bir gazete Taşkent,te, Semerkant,ta,
Balkanlar,da'oiunuyordu. oialarda baiılanlar da lstanbul,da,

L*ir]O" okunuyordu. Belgrat'dan Çin Seddi'ne kadar Türkçe

konuşulurdu. Bütün bunları kaybettik.

Neden?

Mehmed Niyazi: kompleksten veya devrim cinnetinden. izninizle bu

1onrv, oair uir örnek vermei istiyorum. Köln Üniversitesinin
kantininde Türkolog birAlmanla konuşuyorduk.'AnIamadığım bir şey
var' diyerek söze-başladı. 'Ford firmasında 11 bin Alman işçisi
çalışıy6rdu; günde 9 bİn araba üretiyordu. Siz Türkler geldiniz; 

_9 
bin

İşçiyl6 gilnOJ 11 bin arabayı üretmeye başl.adınız. Edindiğim bilgiye

ddrb OJtaUril.ada herhangi bir teknolojik gelişme yok; eskiden ne ise
iynı makine parkı devam ediyor. Ustabaşı|ardan veya yetkililerden

eİ,Oişe ederek çalışıyorlar desem, bu tespit doğru değil, Çünkü. 30
yıldan beri aynİ çİlİşl<anlığı sürdürüyorsunuz. Demek ki çalışkan

olmak asli özelliğiniz. Niçin fakirsiniz?' Diye sordu,

Ne cevap verdiniz?

Mehmed Niyazi: Balkan, Birinci Dünya Harbi, Milli MücÖdele dinamik
nüfusumuzu alıp götürdü.

Bu ceva6ımın yeterli bulunmadığını belirtmek için:

- Biz Almanlar da savaşlardan geliyoruz, Birinci Dünya

Savaşında beraberdik; üstelik İklnci Dünya Savaşında daha çok
kayıp verdik.

Dediği doğru idi; fakat bizi savunmak istiyordum,
- MilİTyetçi bir milletiz, Milletimizin hislerine hitap edebilen

iktidarlar söyesinde çok çabuk kalkınacağız.
Güldü ve dedi ki:
- Siz milliyetçi bir millet değilsiniz; kusura bakma, ama hasta,

kompIeksli bir miIletsiniz.' 
Çok incindiğimi fark edince, onu bu düşünceye getiren

sebebi söylemenin ihtiyacını duydu.
-'Her millet dllinden dİğer dillere ke|ime vermek ister, Bu o

dilinbüyüklüğüneişarettir.Dünyadahiçbirbüyükdilyokturki.Paşa.
kelimesi o di[e girm-emiş olsun. Meseld Almanya'da ağırbaşl1 oturup

ı,uıı,.u.,n, bilei insanlara paşa gibi ,Wie ein pascha,derler. Bin yıllık

t5İlninlzO" yer alan bu kelİme özbeöz Türkçedir, Orta Asya'da

,guO"v" 'aga' derler; bugün de Anadolu'da 'ag_a' derler, Ama birden

İÖl. ug, ,aİra, 
"n 

büyüğüne 'Baş aga' derler,.Zamanla bu 'Baş aga'

1eıirğrl ,paşa; ya ooriuşmuş. nskeri, sivil bir rütbe olmuş. Anadolu,da
;ğaşaeıi,, ,Rişai<apısı, ğıui çoı< değişik yerlere isim olarak verilmiştir.

Paşa unvanİı dünyaya mölolmuş pe]< çok büyük kumandan

y"tijti,"aini.; Meseli;Gizı osman paşa,; paşa unvanını kullanmadan

öncLn so, edemezsiniz, ,Paşa, kelimesini attınız, onun yerine

'General'i aldınız, Sizin medeniyeiiniz İsl6miyet'e dayandığı için

hümanist özelliğe sahiptir. Dolayısıyla sizin medeniyetinizde.önemli
olan insandır. §utneleİ, ştatüIer sadece beiirlernek için söz k_onusu

oİJuğrnOrn, addan sonra gelir. Meselö 'ismet Paşa'; 'Hüseyin

it"niıi,,,Ali Bey, gibi. Hölbuki,Ğeneral, kelimesi sın ıflar medeniyetinin

[runuour. au höoeniyette rütbeler insandan önemlidir; önce ğelir;
meselö Eisenhower... Eisenhower'in general olması, insan

olmaslndan 6detö önemlidir. kendi kelimeniz paşayı attınız; Generali
aldınız; tabii onun günışığına çıktığı medeniyetteki şekline uygun

[uiı"nmut mecburiy:etinde kaıdınız.,Cemal Genera|, diyemed!niz,
iceneral cemal, demek mecburiyetinde kaldınız. sadece dilinizi

Oeğll, lııimanist olan medeniyetinizi de yaraladınız, Kompleksinizi
tatminden başka ne kazandınız?

Ne cevap verdiniz?

Mehmed Niyazi: Ne cevap verebilirdim. Bir mözeret söyledim;

müsaade isteyip kalktı m

Dil çok önemli diyorsunuz.

Mehmed Niyazi: Üzerinde hassasiyetle dıırulacak kadar çok
önemlidir.Çünkücanııbirorganizmagibidir,Siziteminederimki,hiç
ti*r" ,onüoan öğrendiği nii oiıi ana dili kadar bilmez. yemin ederek

,aylryorr*; 1O36 yılında Türkçemize tercüme edilmiş devlet

iJluıbiivı" iıgııi nl,- kiiabı okumak istedim; Her paragrafta en az,yirmi

kelime için iügate baktım. 1802,de Almanya,da basılmış devlet

teıietesıyıe aıöialı kitabı lügatsız okudum. Medeniyet birikimdir._Dede

torununu anlamaz durumj geldi. Böyle bir millet yaşar mı? Ayrıca
yaşasa ne olur?

Din Konusu?

Mehmed Niyazi: Milliyetçıliğin temel faktörlerinden biri dindir. Hayatın

iki kaynağı vardır; Biri ilim, diğeridindir. ilim cemiyette medeniyeti; din

kültü;ü jluşturur. insanın tabiatla mücAdelesinde biricik yardımcısı

iIimdir; ilim milletlerin güç kaynağldır. ilimde geri kalan milletlerin,

milletler arasında yarİşması, ancak dünya dengelerinde ihtiyaç

duyulmasıyla mümkündür. Hayat, ancak dinle anlam kazanır; bunun

için sanaiın, kültür unsurlarının temelinde metafiziği buluruz"

tiostoyevski koyu bir Ortodoks olmasaydı Kramazov. .kardeşleri
yazamazdı. Rembrant inanmış bir Katolik olmasaydı 'Hazreti lsa
'hastalara 

şifa dağıtıyor, ,Hazreti isa ölüleri diriltiyo/ gibi tabloları
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yapamazdı. Mimar Sinan iliklerine kadar Müslüman olmasaydı,
Selimiye'yi, Süleymaniye'yi yapamazdı. llim bizde beyin, din bizde
vicdan oluşturur. İlim bize güç verir, din bize sorumlu|uk kazandırır.
llmin ve dinin fonksiyonlarını Tfa edebilmeleri ancak bilinmeleriyle
mümkündür.

Bilmiyormuyuz?

Mehmed Niyazi: Maalesef bilmiyoruz. Günümüzün rakamları
h6fızamda yok; fakat 1989 törihli rakamlar hdfızamda kalmış; oranın
pek değiştiğini zannetmiyorum. 1989 yılında Amerika Birleşik
Devletlerinde kaleme alınan ilmT makale sayısı 202.681'dir;
Almanların ürettikleri makale sayısı ise 72.159 dur^ Bizim yazdığımız
ilmT makale sayısı ise sğdece 684'dür. Tabii aradaki ka|ite farkı
hakkında bir şey söylemek istemiyorum; onu siz hayal edersiniz. İlim
yanımız böyle; dTnimizi de bilmiyoruz, Gençliğim İs|6mcı o|arak
nitelendirilen çevrelerde geçti. İslöm'ın kavgasını yapan büyük
insanların yakınlarında bulundum; Yazdıklarını okumayı en büyük
görev bildim. Adını vermek istemiyorum; ömrünü İslAm'ı anlatmaya
vermiş bir büyüğümüz; sık sık'lslAm'da hürriyet yok; İslöm'da nizam,
hak ve adalet var; sorumsuz eşekler ancak hür olur.' Derdi. Biz de
bunu böyle biliyorduk. Bir seminere iştirak etmek
mecburiyetindeydim; Almanca kitapların çoğunlukta oIduğu bir
kütüphanede çalışıyordum. Bir itikadımı izninizle itiraf etmek
istiyorum; müsteşriklerin lsl6m adına yazdıklarına inanmam. Bir insan
lslömiyet'in rühuna v6kıf olmuşsa, onun Müslüman olacağından
şüphe etmem. Müslüman olmamışsa, İsl6miyet'i anlamamış
demektir. Böyle bir insanın bana bir şey anlatabileceğine ihtimal
vermediğim için yazdıklarına inanmam, Kütüphanede çalışırken
yorulmuştum; kitaplara bakarken Riçhard Hartman'ın 'İsl6m Dini'
adındaki kitabı gözüme ilişti,'Bu nasipsiz ne yazmış'diye kitabı elime
alıp açtım. 'lslöm'da Amme Hürriyetleri' başlığıyla karşılaştım;
'ls|6m'da hürriyet yok' hükmü nereden çıkarılmış düşüncesiyle
okumaya başladım. Şöyle diyor: "Kur6n-ı Kerim'deki Araf süresinin
171 - 172 öyeti şöyle ndzil olmuştur. 'Ben sizin rabbiniz değil miyim?'
lslömiyet'te Al|ah haktır - mutlaktır. Dileseydi 'Ben sizin rabbinizim'
derdi; mesele biterdi. Demediğine göre evet veya hayır'ı yarattığı kula
bırakmıştır. Bu da İsldm'da hürriyetin iiöhi olduğunu gösterir. Devlet
bunu sınırlandıramaz; vatandaşın hürriyetine riayet etmek,
başkaları nı riayet ettirmeklç mükelleftir.
Bu olaydan sonra İsl6miyet'le ilgili eserleri okumak ihtiyacını duydum.
lzin verirseniz eğer, bu konuda dikkatimi çeken bir hususu belirtmek
istiyorum. Son iki yüz yıllık fikir hayatımızın omurgasını İsl6m devleti
oluşturmaktadır. Bir kısmımız diyor ki, İslöm devletini terk ettik;
devletimizi, milletimizi vicdanımızdan kopardık; bu durum
felAketlerimizin kaynağı oldu. Bir kısmımız da; İslöm devletinden
çıkmazsak, ç?ğa ayak uyduramaylz; çağ dışında kalır, kesinlikle yok
oluruz. Fakat lsl6m devletinin ne olduğuna dair ciddi bir makale daha
yazılmamıştır. Ya gözü kara bir şekilde methetme, ya da kötüleme.
lslömiyet'e dair ciddi, ilmi bir eser yazılmadığı için, kendimce İslöm
tArihinden İsl6m devletinin nasıl olması lözım ge|diğini çıkarmaya
çalışıyordum. 86zı konuların içinden çıkamıyordum. Bayezıd
Camii'nin emekli imamı genellikle ikindi namazına geliyordu; ben de
oradaki kütüphanede çalışıyordum. Gidip ona sordum, Bir gün bana
şöyle dedi: 'Oğlum senin soruların boyumu aşıyor. Müftülerin tekömül
kursları var; oraya gitsen sorularına daha doğru cevap alırsın.'Sorum
şuydu: Hz. Ali belli bir süre Hz. Ebübekir Hazretlerine biat etmemiş. Bu
sürenin bir hafta, bir ay, altı ay olduğunu söyleyen var. Ama sen bana
biat etmedin diye Hz. Ali'nin kafası kesilmemiş; Demek ki dev|et
başkanına biat etmeden de bir Müslüman, İsl6m devletinde
yaşayabiliyor. Acaba biat eden Müslüman ile biat etmeyen Müslüman
arasında amme hizmetine l(atılmak bakımından aralarında birfark var
mıdır? Bunu sorduğum tek6mül kursundaki yetkili yumruğunu
masaya vurup kızarak; 'Hak geldi, BAtıl z6il oldu.' Onunla bir şey
konuşulamayacağını anlayınca, kayıtları toplayıp çıktım.

Seküler görüş mensupları din olgusunun yerine vicdan
kavramını koruyorlar. Bu doğru mu veya yeterli mi?

Mehmed Niyazi: Vicdan din olgusundan beslenir. Sosyal bilimlerin,
devletin, yasaların dinle, yöni vicdanla çok yakın ilişkisi vardır. Bir
insan milletinin sosyal bünyesiy|e, yasalarıyla, dev|etiyle ilgili
araştırma yapacaksa, dTnini bilmek mecburiyetindedir. Tabii

vicdönının anaIizi dTnini bilmekle mümkündür.
lrk insanlarda değil, hayvanlarda aranan bir özellik olmalı. Arap atı,
montofon ineği, kurt köpeği, çoban köpeği gibi. İnsanlarda ırktan
gelen özelliği olup olmadığı konusu, genetik mühendisliğin
konusudur. Sosyolojinin değiI ancak, enternasyonalistler,
beynelmilelciler, milli olan her şeye karşı çıktıkları için milliyetçiliğe de
karşı çıkıyorlarve milliyetçileri ırkçı diye suçluyorlar, Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Mehmed Niyazi: Soruyu öyle güzel formüle ettiniz ki, vereceğim
cevöbı da ihiiva ediyor. lrkçılıkla, milliyetçilik kesinlikle farklı
kavramlardır. Buyurduğunuz gibi biri zoolojinin, diğeri sosyolojinin
konusudur.

Milliyetçilik, milletinin tarihini bilmektir, demiştiniz. Bu konuyu
açar mısınız?

Mehmed Niyazi; Törih södece geçmişi öğrenmek değildir. T6rih hölin
analizini yapabilme, geleceği de inşa etmek ilmidir. Konuşmamızın
başında bizim tarihimizin c6hili olduğumuzu söylemiştim. Sosyal
sıkıntılarımızın pek çoğunun buradan kaynakIandığını
zannediyorum. Bir öğretim üyemiz Saray Bosna taraflarına gitmiş;
Orada 'Gora' adında bir Türk Boyu buiunduğunu televizyonda
bal|andıra ballandıra anlattı. Hunların en büyük boyu Gor'lardır. Fatih
Sultan Mehmed'in hocalarından birisi de Moila Gürani'dir; Gor o|an
y6ni Gorani'dir. Gorların, Kürtler olduğunu İbni Haldun'un eserleri ve
birçok değişik kaynaklarda okuyoruz.

'Türk' kavramı hakkında farklı söylemleriniz var mı?

Mehmed Niyazi: Dünyada Türk diye bir millet yoktur. Türk OrtaAsyalı
Turöni kavimlerin ortak üst adıdır. Yirmi dört ana boy olan bu Türdni
boylar Oğuz Hön'ın torunlarının adlarını taşırlar. Oğuzlar, Kıpçaklar,
Peçenekler, Biz KaradenizliIer (Çepniler), Kürtler.

MEHMED NıYAziÖzDEMıR piyoR xi:

*Şunu iyi bitetim ki İstömiyet devlete şabton getirmemiştir. İstöm
devleti v eya Mü sl ü m a n l a r ı n d evl eti ; P Ad iş6tı l ı k. H akanl ı k, M e şrütiyet,
Cumhuriyet olabilir. İsl6miyet s6dece despotizme kapaIİdır.
Cu m h u riyette İ sl ö miyeti n çat ı ş ııı aya cağ ı n ı mill ete an! atm ak l 6zı md ı r.

Z6ten milletin Cumhuriyetten duydtığu bir sıkıntı yok. Milletimiz, Iaiklik
ad ı na şeriatı reddedenlerden rahats ızd ı r. Milli ayd ı nları m ı zı ıı l sl6m
devletini öğrenmeleri, Cum!ıuriyet içinde Müslüman olarak
yaşamantn pek 6lö mümkün olduğunu geniş kitlelere sık sık
a n l atmal a rı n ı n faydal ı ol abil eceğ i n e in a n t yoru m,
*Türkiye'de bazı kesimler laikIik adına 'Kahrolsun Şeriat' diye
bağırıyolar Bağıranların şeriatın ne olduğunu bitmedikleri kesin. Hiç
düşünmüyorlar ki şeriatın hakim olduğu asmanlı döneıninde de
ayaklananlar 'Şeriat İsteriz' diye bağırıyorlardı. Deınek ki şeriatın
hukuk sisteminden başka anlam ı da var adölet gibi

KüRTLER HAKKıNDA çoK KiMsENiN eiı-MırniĞi oeniıı
BiLGiLER

Kürtler hakkında farklı ve derin bilgilere siihip olduğunuzu biliyoruz-
Okuyucularımız için lütfeder misiniz?
Mehmed Niyazi: Benim Kürtler hakkındaki düşüncem aktüel
görüşlerden fark|ıdır. Daha önce şöyle özetlemiştim, burada
tekrarlamayı da faydalı buk-ıyorum. Milletin tayininde iki etken önemli
rol oynar; birisi psikoIojik, diğeri sosyolojiktir. Bir insan kendisini bir
milletten sayıyorsa, sosyolojik bakımdan ait olup olmadığına
bakılmaksızın, o insanın o millete ait olduğu kabul edilir. Napolyon
kesinlikle Fransız değildir; Korsikalıdır. Büyük bir ihtimalle İtalyan
veya Arap asıllıdır, Ama kendini Fransız kabu| etmiş, ömrünü
Fransa'ya vermiştir. Kimsenin ona, 'Sen Fransız değilsin' demeye
hakkı olmadığı gibi, belki de ondan daha büyük bir Fransız gelip
geçmemiştir, Stalin de aslen Rus değildir, fakat kendisini Rus kabul
etmiş, ömrünü inandığı şekilde Rus milletinin emrine vermiştir. Oğuz
Han'ın torunu, 'Ben Türk değilim' diyorsa, hiç kimse 'Sen Türksün'
diye onu zorlayamaz. Ama gene|likle psikölojik boyut, y6ni aidiyet
şuuru sosyolojik boyuta bağlı oluyor.
Hiç kimsenin de Kürtlerin milliyetini töyin etmeye hakkı yoktur;
kendileri hakkında kararı kendileri verirler. Başka|arı ancak tarihleri,
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sosyal yapıları ve benzeri hususlarda araştırma yapabilirler.
Bugün Kürtlerin menşei hakkında iki teori vardır. Şeref Han-ı Bitlisi,
Şerefnamesi'nde büyük ölçüde köklerinin Asyatik (TuranT) olduğunu,
Buğduz soyundan geldiklerini daha 1590'lı yılIarda belirtmesine
rağmen, bazıları da Anadolu'nun yedi halkı olduklarını ileri sür-
mektedirler. Eğer Kürtler, Anadolu'nun yerli halkı iseler, geçmişte Hı-
ristiyan olmaları gerekirdi; çünkü Bizans'ın bünyesinde
Hıristiyanlardan başka bir d|nT topluluğun yaşamadığı dönemleri
biliyoruz. Mil|etçe bir dinden diğer bir dine geçmek kolay değildir. Ne
kadar gayret ediise, benimsedikleri yeni dinle yasaklanmayan, eski
dinden kalan bazı hususlar devam ediyor. Mese|6 Türkler bin yı|dan
iazlabir zamandan beri Müslüman'dırlar; fakat bazı gruplar su içtikleri
pınarların başına bez bağlamak gibi Şömanlıktan kalma bazı ddetleri
yaşatıyorlar. Bin beş yüz yıldan daha eski dönemden beri Hıristiyan
olan Almanların hayatında putperestlik devirlerinden kalma figürlere
rastlanmaktadır. Çoğaltabileceğimiz bu örneklerin ışığında rahatça
şu hükme varabiliriz: Kürtler geçmişte Hıristiyan olsalardı,
günümüzde de bazı Hıristiyani adetleri müşöhede edilirdi. Ne dikkat
çekicidir ki, bir tane Hıristiyani adetlerine şahit olamıyoruz. Oysa Orta
Asya'nın dışına taşmayan Şimanlığa dair adetlerine rastlıyoruz,
Kızını evlendiren aile, başına kırmızı bir bez (v6l6) bağlar. (Bunun
anlamı, ciğer paremi sana kurban veriyorum; bundan sonra canı,
namusu d6hil, her şeyi sana aittir.) Ev halkı, hısım ve akrabaları
cenazenin arkasından sayha atar|ar, hötıralarını dile getirirler ve sesli
sesli ağlarlar. Cenaze çıkan evde birkaç gün yemek pişirilmez;
komşuların ikramıyla yetinilir.,. Bunların hepsi ŞamanT adetlerdir.
Anado|u'da yaşayan yaşlı Kürtler, bugün dahi Orta Asya'da Türklerin
kulland ıkları hayvan takvimi ile mevsimleri değerlendirirler.

Kürtçede eski Tı,irkçe (Türkmence)den pek çok kelime
bulunduğunu Petersburg Akademisi'nin yayımladığı Kürtçe-Rusca-
Almanca Lügatte görüyoruz. Kürtçeyi oluşturan 8307 kelimenin
menşe dağılımı şöyledir: Pehlevice (eski) 370, Zinda 1240, Ermenice
22a, Arapça (yeni dil)2000, Farsça (yeni di|) 1030, Çerkezce (eski)
60, Gürcüce (eski dil) 20, Güldani 108, Türkçe (eski Türkmence)
3080, Kürtçe (asıl) 300'dür. (Dr. Fritz. Kürtlerin Tarihi, çev, Sinan
Şanlıer, lstanbul. S. 15.)

Orta-Asya'da kullandıkları bazı kelimeleri Anadolu'da
Türkler unutmuşlar, ama Kürtler kullanmaktadırlar. Meselö kızının
evleneceği aileden çeyiz karşılığı alınan paraya Anadolu'da Türkler
'başlık parası' veya 'süt parası' derler. Orta Asya'daki Türkler ve
Anadolu'daki Kürtler bunu 'kaling' kelimesiyle iföde ederler. Benzer
örnekler daha pek çok veriIebileceği gibi, 'kızım' karşılığında Macarlar
ve Kürtler aynı 'geçim'kelimesini kuIlanırlar. Macarlarla Kürtlerin daha
pek çok ortak kelimeleri vardır. Macaristan'ı kuran boyların biri de
'Tuna Kürtleri'dir. Tarihten ne Kürtlerin Macaristan'a, ne de
Macarların, Küflerin yaşadıkları bölgelere sefer yapmadıklarını
biliyoruz. Bu müşterek kelimeler ve 'Tuna Kürtleri' Macaristan'a Orta
Asya'dan başka nerden gelmiş olabilirler?

Bazı isimleı bazı milletlere hastır; meselö Kürşad, Timur,
Yağmur gibi adlar Türklere aittir, ama aynı adları Kürtierin de
kullandığını, bu adlarda beylerinin olduğunu Emir Şerefhan'ın yazdığı
'Şerefname'den ve Dr. Fritz'in ka|eme aldığı, 'Kürtlerin Tarihi' isimli
kitabından öğreniyoruz. Cengiz'In 'Kürt' adında ünlü bir paşası
bulunduğunu gene Dr. Fritz aynı kitabında belirtiyor. Naşıl ki
Anadolu'da Günhan, Kayıhan gibi Türk boylarına adlarınıveren Oğuz
Han'ın torunlarının adları çocuklara veriliyorsa, Orta Asya'da 'Kürt' de
ad olarak kullanılmakta idi. Oğuz Han'ın yirmi dört torunundan birinin
adı 'Kürt' olduğu eski kaynaklarda mevcuttur; zaten ona izafeten
sulbünden geldiğine inanılan boya'Kürt' denmiştir.

Kürtlere Türkler 'Kürt' diyordu ve bu ad diğer dillere Türk-
çeden geçmiştir. Kürtler kendilerini'Kırmanç' olarak adlandırırlar.
Kırmaç eski Türkçede 'yay' demektir. Eski Türk kültüründe boylar
kendilerini yay ve oka benzettiklerini, okun yaya t6bi olduğunu biliyo-
ruz. Eski Türk kültüründeki bu figürü benimseme|eri ve yaşatmaları,
kendileri Orta Asya'da kullanılan bir kelimeyle adlandırmaları bize
ciddi ipuçları vermiyor mu?

Türkler parça parça daha önce de Anadolu'ya gelmişlerdi;
ama son dönemlerde büyük bir zaferle girişleri Malazgirt Savaşı iledir.
KürtlerAnado|u'nun yerli halkı ise, Malazgirt Savaşı'ndan önce tama-
mının Anadolu'da bulunmaları gerekirdi. HAlbuki Sultan Alparslan'ın
gazi ordusunun on a|tı bininin Kürt olduğunu biliyoruz. Yenisey Abi-
deleri 'Ey Kürt Beyleri, Alp Urungu'diye başladığı gibi ünlü İbni Haldun
Mukaddimesi'nde uzun" uzun Kürtlerden (O, 'Gori' diyor;

Şerefnöme'de de Gorilerin Kürt oldukları belirtiliyor) bahsediyor. lbni
Haldun'un kullandığı 'Gor'tabiri de bizi Kürt|erin aslına götürüyor.
Tarihten öğrendiğimize göre 'Gor'lar Hunların bir koludur; 'i'de
mensubiyeti if6de edince, Kürtlerin Hunlardan geldiğini anlıyoruz. İbni
Haldun da 'Tür6ni bir kavim' o|duklarını belirttikten sonra (Afga-
nistan'ın kuzeyinde misafirleri olmuş) kaldığı beğlerinin çadırını ayrın-
tılarına kadar anlatı|ıyor, ldris-i Bitlisi Hazretleri de Kürtlerin Turani
olduğunu belirtiyor.

Bazı araştırmacılar (Sayın İsmail Beşikçi gibi) Kü(lerin
atalarının Gutilerolduğunu yazmaktadırlar. Herhalde iddiaları södece
isim benzerliğindeki fonetige dayanmaktadır. Ama ne dikkat çekicidir
ki, Gutilerin uzmanı Benno Landberg'e göre Sümerleri çökerten
Gutiler de Türk asıllıdır. Gutilerin menşelerine dair bir başka iddia da
iIeriye sürülmemektedir.

Yakın dönemde yapılan araştırmalardan sonra Kürtlerin
menşei, ata yurtları hakkında fazla tartışmalı husus ka|mamasına
rağmen, zamanla ayrı kimlik kazandıkları, dillerinin ayrı oluştuğu,
dolayısıyla Turani olan bu kavmin Türklerden ayrı bir millet h6line
geldiği savunuluyor.

Fakat bilimin ve olayların ışığında meseleye bakınca, bu
iddianın da doğru olmadığına kaniyiz. Kimliğin din, tarih, coğrafya gibi
üç ana unsuru vardır. Türklerle Kürtler, ayrı menşelerden gelseler
dahi bin yıldan beri Kürtlerin hayat akışlarının nasıl bir seyir takip
ettiğini açık bir şekilde biliyoruz. Bin yıldan beri Türkler ve Kürtler aynı
dini, aynı tarihi, aynı coğrafyayı paylaşıyorlar. Kimliklerinin unsurları
bir olduğu gibi, kimliklerin görüldükleri mabetleri, mezarlıkları da
aynıdır; evlilik, cenaze törenleri ve hayatta önemli kabul edilen diğer
zamanlardaki seromonileri birbirinden farksızdır. yani Türklerin
kimliği ne ise, Kürtlerin kimliği de odur. Müslüman olan Araplarla
Türklerin hem mibetleri, hem de mObeddeki tavırları farklıdır. Meselö
Şam'daki Emeviye Camii ile Selimiye Camii'nin mimarisi bir değildir.
Güney Doğu'daki bir Kürt köyündeki cami ile Edirne'nin bir köyündeki
cami mimari bakı mdan ayn ıdı r. Arap| ar yaAn serin camilerde istirahat
ederler, uyurlar; ama ne Türk|eı ne de Kürtler camilerde istirahat et-
mezler, uyumazlar. Camilerde istirahat etmek, uyumak belki
Isl6miyet'e aykırı değildir, fakat Kürtlerin ve Türklerin edep
anlayışlarına aykırıdır. Arabın mezarlığı ile Türk'ün ve Kürt'ün
mezarlıkları farklıdır. Türk ile kürdün mezarlıklarını ise birbirinden
ayırmaya imk6n yoktur. Farklı milletlerden evlilikleri, o milletlerin
arasındaki anlaşmaz|ıklar genellikle etkiler. Jivkov Bulgaristan'da
Türklerin adlarını değiştirmeye kalkınca, Türklerle Bulgarların
evlenip, kurdukları ailelerin çoğunluğu boşanmayla sona erdi. Uzun
zamandan beri Türk kimliği ile Kürt kimliğinin ayrılığı çeşitli çevrelerde
söyleniyor, gazeteler ve dergilerde yazılıyor, kitaplar yayımlanıyor.
Bugüne kadar daha Türk ile Kürdün evliliğiyle kurulan ailelerden
herhangi birisi tarafından millet ayrılığına dayanılarak, boşanma
davösının açılmaması, bütün bu kimlik iddialarının sun'i olduğunu
göstermektedir.

Türklerin ve Kürtlerin farklı menşelerden geldiklerine
kimliklerin değil, dillerinin ayrı olmasının delalet ettiği ileri
sürülmektedir. Her dil, diğer dilden kelime alır; ama kendine mahsus
orijinalitesi bulunan dillerde rakamlar, renkler, yemek ve içmek gibi
fiiller kendilerine aittir. Kürtçede bunları göremiyoruz. Bulgarca ve
benzeri kırma dillerde de rakamların, ana kelimelerin başka dillerden
alındığını biliyoruz. Çünkü o dillerin de kendilerine mahsus kökleri
yoktur. Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebini benimseyen Bulgarlarla
Türklerin menşe birliği kesindir; fakat dilleri farklılaşmıştır. Demek ki
dillerin farklılığı, menşelerin farklı|ığına del6let etmez.

Büyük Selçuklular zamanında, devlet kayıtları kısa bir süre
Arapça, sonra Farsça tutulmuştur. Farsça konuşup yazan
bürokratların dini hayatları Arapça düzenleniyordu, Evlerde de
Türkçe konuşuluyordu. Farklı üç dilden oluşan kırma bir dil teşekkül
etmişti. Bu dilin konuşulduğu bölgelere bakarsak, bu üç milletin
kesiştiği noktalarda yoğunlaştığını müşahede ederiz. (Günümüzde
televizyon, radyo, gazete, dergi, kitap yaygınlaşmasına rağmen
Almanya'da yaşayan yabancı işçilerin dillerine yüzlerce kelime
girmesi de buna güzel bir örnektir.)

Sonra bazı Kürt aşiretleri Türkçe konuşmaya başlamışlar;
bazıları da Türkçeyi bırakıp, Kürtçe konuşmayı tercih etmişler.
MeselA Targuş, Avşar aşiretleri Oğuz boyuna mensup olmalarına
rağmen Kürtçe konuşmaktadırlar. Urfa'da en kalabalık aşiretlerden
biri Karakeçili'dir; Osmanlı da Karakeçilidir. Urfa'daki Kürtçe,
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Söğüt'teki Türkçe konuşmaktadır. Çünkü dil farkına rağmen,
birbirlerini ayrı milletten görmedikleri için rahatça birbirlerinin dillerini
benimsiyorlard ı.

On beşinci yüzyıldan itibaren arşiv ge|eneği o|uşmaya
başlamıştır. Buralarda Kürt-Türk tğbirleri öylesine iç içe girmişlerdirki,
Tüıkmen kürtleri ve kürt Türkmenleri töbirlerine rastlanılmaktadır.
Dünyada hiçbir millet, hiçbir sosyal grup saf olmadığı gibi Türkler de,
Kürtlerde saf değildir. NasıldiğerTürk boylarından geiip de Kürtleşen
olmuşsa, Belücüstlerden Küıtleşen de olmuştur, Aralarında Mervani
kökenli olanlar da vardır.

1990'lı yıllara kadar Avrupa'nın çeşitli ü.ııiversitelerinde
Kürtlerin tarihi, sosyal yapısı, dili hakkında dokuz yüz çivarında
doktora tezi yapılmıştır. Bu tezlerin % 93'den fazlasının Rus ve
Ermeniler tarafından yapılması bizlere ışık tutmaktadır. Akdeniz'e
inmek isteyen Sovyet Rusya, önünde duvar misali duran Türkiye'yi
parçalamak için her yolu deniyordu. Ermenilerin Doğu Anadolu'ya
dair iddiaları herkesçe bilinmektedir. Sovyet Rusya çatırdamaya
başlayınca, rahat bir nefes alan Avrupa ülkeleri Orta Doğu'ya
yeİle§menin hesabını yapmaya başladılar. Önlerinde en büyük engel
rurl<iye idi. Tehir edilmiş mesele kabul ettikleri Türkiye'ye dair
hesaplarını bu kere onlaröne çıkardılar.

Dünyanın ün|ü ansiklopediIeri kabul edilen La Rausse,
Britanniea, Broekhaus'a bakınca da Türk-Kürt ayırımının politik

olduğunu görürüz. Bu ansiklopedilerin 1950 yıllarına kadarki
baskılarıncia Kürtlerin ya Turani bir kavinı yahut da Türklerin bir boyu
olduğunu okuyoruz. Fakat daha sonraki baskılarında ayrı bir millet
oldukları yazılmış. Bu da Türklerin boyculuğundan batılı milletlerin
yararlanmak istediklerini göstermektedir. Bunuın sebebi gayet açıktır,
1768-1774 Savaşı'nda Rusya'ya yenilince Küçük Kaynarca
And|aşması'yla Kırım ve çevresini Rusya'ya, Efl6k ve Boğdan'ı,
Avusturya'ya bırakmak mecburiyetinde kaldık. Bizim yerimize
İngiltere'nin karşısına süper güç Rusya oldu. O zamandan beri iki

süper güç H ıristiyan'dır. Dü nyayı diledikleri şekilde yönetiyorIar.
' Süper güç olacağım' demekle süper giiç olunmaz. Bu önce
nüfus ve coğrafya meselesidir. Sonra da milletin mantalitesi, sosyal
psikolojisi, tarihi birikimi müsait ve çağın bilimlerine sahip, onları
hayatına yansıtmış o|malıdır. İslöm ölemi göz önüne getirilince, bu

şartların pek çoğu sadece Türkiye'de müş6hede edilmektedir. Onun
da nüfusu, coğrafi bütünlüğü, ilim seviyesi buna elverişli değildir.
Üniversiteleri, yüksek okulları, ilim insanları gerekIi gayreti gösterirse,
ilmi geriliğini gidermesi mümkündür. Nüfus ve coğrafyadaki eksikiiğini
Türkdünyası ve İslğm 6lemiyle ilişkilerini iyi ayarlamakla giderebilir,
Bunun da biricik şartı mevcut çekirdeği muhafaza etmektir. Türkiye
bölünürse, doğuda kalan parçası hiçbir işe yaramaz h6le gelir.

Oralardaki kıraç dağların "arasında yaşayan insanlar çağdan iyice
koparlar- Batısı da Avrupa'ya yamanır. Böylece süper güç olmak
imk6nını ebediyen kaybeder. Hıristiyan ölemi de kendi dışında
oluşacak bir süper güçten kurtulmuş olur.

Zat-ı ğlinize müteşekkiriz; hacimli, derinlikli, kapsayıcı,
aydınlatıcı, yönlendirici bilgiler sundunuz.

Mehmed Niyazi: Bana bu imkönı verdiğiniz için asıl ben
müteşekkirim.

MEHMED NıYAzi ÖzorıvıiR:

İlk ve ortaokulu Akyazı'da okudu. Liseyi İstanbul
Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. Sonra Hukuk Fakültesi'ne girdi;

1967'de oradan mezun oldu. O dönemde hukuk fakültesinde
takıntısız olarak üçüncü sınıfa geçenler, dekanlığa müracaat edip,
izin alarak Edebiyat Fakültesi'nin herhangi bir bölümüne devam
edebiliyorlardı. Bu imköndan faydalanarak Edebiyat Fakültesi'nin
Fetsefe Bölümü'nden sertifika aldı. Mezuniyetini takiben devlet
felsefesi sahası nda doktora yapmak için Almanya'ya gitti.

Brilon'daki Goethç Enstitüsü'ndeAlmança öğrendi. Marburg
Üniversitesi'ne intisap ederek burada Prof, Dr. Ditrich Pirson'un
yanında'Türk Devletlerinde Temel Hürriyetler' konulu tez ile 'Doktor'
unv6nı aldı.

Uzun yıllarAlmanya'da oturdı_ı. 1988 yılından beri Türkiye'de
ikamet etmektedir. Tercüman ve Zaman gazetelerinde yazdı.
1987'den beri başlangıçta haftada üç gün, sonraları haftada bir gün
Zaman Gazetesi'nde yazmaktadır. Ayrıca; Genç Akademi, Nizöm-ı

Aem, TürkYurğu, Ufuk Çizgisi gibi dergilerde makaleleri yayınlanıyor.
Mehmet Niyazi Özdemir, tezli romanlarıyla tanınan bir yazar ve
düşünürdür. Eserlerinde millT konuları işlemeyi şiar edinmiştir. Fikri
eserIerinde ise Türkiye'nin sosyal yapısı üzerine görüşlerini açıklar.

YAY|NLANMlŞ E§ERLERİ:

Edebi Eserler: Varolmak Kavgası: (1970), Bayram Hediyesi
Hiköyeleri: (1971), iki Dünya Arasında: (1977t. Öıüm Daha Giizeldi:
(,1982.Türkiye Milli Kültür Vakfı Odülü kazandı.) Yazılamamış
Destanlar: 1980), Çanakkale Mahşeri: (199B Türkiye Yazarlar Birliği
armağanını kazandı.) Döhilerve Deliler: (20ü1), Daha Dün Yaşadılar:
(2006), Yemen Ah Yemen (2004), Doğunun Olümsüz Çocuğu (2009).

Plevne (2012)
Fikri Eserleri: İslam Devlet Felsefesi: (1988), Miliet ve Miliiyetçilik

(1979), Tiirk Devlet FeIsefesi (1989), Türkiye'nin Meseleleri; (lki Cilt
1 992), Medeniyet Ülkesini Arıyor: (1 999), Medeniyetimizin Analizi ve
Geleceği: (2000), Millet ve Türk Milliyetçiliği; (2000).

Soldan sağa : Mehmet Şadi Polat, Mehmed Niyazi Özdemir, Oğuz

Çetinoğlu

ıvıÜrı_ıİrvı ÖĞnrTMEN

MUSTAFAAKBABA
'Muallim' kelimesini tahtından indirdikten sonra onun yerine

oturan 'Öğretmen' kelimesi bence o makamı lOyıkıyla dolduramadı.
'Muallim' kelimesindeki manö derinliği 'öğretmen' de bulunmuyor,
'Muallim'; 'İlm'den türeyen bir ketime. 'İIm'in Iügattaki karşılığı ise:
bilme, biliş, birşeyin doğrusunu bilme, nazari bilgi.,.

Malürn; 'Muallime'de kadın hocalara verilen bir unvandır.
Lügatlarda bir de 'Müellim' kelimesine rastlarsınız ki, bunun

manösını biz yazmayalım, sözü burada rahmetle anarak merhum
gazeteci yazar Mehmet Oruç Bey'e bırakalım (26 Eylül 2003 Cuma,
Türkiye Gazetesi, sayfa 'l 7)^

" Öğretmen-veli diyaloğu denilince, rahmetli Ahmed Arvasi
Hoca'nın başından geçen ve birkaç defa kendinden dinlediğim hatıra
aklıma gelir hemen...

Ahmed Bey, altmışlı yıllarda, Ağrı'nın Molla Şerndin Köyü'ne
ilkokul öğretmeni olarak tayin edilir. Başta muhtar Omer olrnak üzere,
köyün ileri gelenleri kendisini karşılarlar. Kalacağı eve yerleştirirler.
Her türlü ihtiyacı karşılan ır.

Fakat Ahmed Bey'in bir şey dikkatini çeker. Köyün ileri
gelenleri kendisine hitap ederken kelimenin üzerine basa basa,
'Müellim Bey' derler. Ahmed Bey, köylülerin 'Muallim' kelimesini
te|6ffuz etmede zorland ıkları için,'Müellinı' dediklerini düşünür,

Ahmed Bey kısa zamanda köylüler|e kaynaşır, Onlarla
beraber camiye gider^ Düğünlerinde bulunı.ır, bayramları beraber
kutlarIar. Köylüden kopuk bir öğretmen değil, onIardan biri haline gelir.
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Kendilerine tepeden bakmayan, onlarla oturup kalkan, onların
sevinçlerini paylaşan, dertlerine ortak olan bu genç öğretmeni
köylüler bağ ırlarına basarlar.

lş bu noktaya gelince köylüler kendisine söz birliği iIe
'Mua|lim Bey' diye hitap etmeye başlarlar. Bu durum üstad Ahmed
Arvasi Bey'in dikkatinden kaçmaz. Merakını gidermek için muhtara
sorar. Muhtar Omer günlerdir bu sorunun sorulmasını bekliyordur
zaten. Keyifle sigaı.asını yaka1 sonra başını kaldırarak ağır ağır
konuşmaya başlar:

Evet, Muallim Bey', sana önceleri müellim dememizin önemli
bir sebebi vardı. Kısaca sana anlatayım da merakın gitsin. Bugüne
kadar köyümüze gelen öğretmenler hep bizden uzak kaldılar, Bizim
dünyamıza giremediler. Onların ayrı bir dünyaları vardı. Bizimle
alakası o|mayan, Avrupa'dan gelmiş kimseler gibiydiler. Bizim
inancımıza, yaşayışımıza ters bir hayat tarzları vardı. Bizimle
yaşayış, inanç birlikleri olmadığı gibi, bu değerlerimizle alay da
ediyorlardı, Ne aramıza katılır ne de camimizin yolunu bilirlerdi. Hal
böyle olunca bizler çok üzülüyorduk. Davranışları bize üzüntü, sıkıntı,
elem veriyordu. Bunun için biz onlara elem veren, sıkıntı veren
manasında 'Müellim' diyorduk. Onlar bu kelimenin manasını
bilmedikleri için bizim bu hitabımızı telaffuz hatası zannediyorlardı. Ilk
günler seni de onlardan zannettik. Bunun için sana 'Müellim' dedik.
Sonra baktık ki sen onlara benzemiyorsun, bizden birisin. Bunu
anlayınca,'Müellim' demeyi bırakıp'Mualiim' demeye başladık.

Ahmed Arvasi Hoca, 'Anadolu insanının, mektep ve
medrese görmese bile ne kadar derin bir idrake, irfana sahip
olduğunu bu ibretli hadiseden sonra bir kere daha anlamış o|dum'
demişti..."

Şimdi okuyucularım bu, 'Muallim've 'Müe||im' muhabbeti de
nereden icabetti diye düşünebilirler.Arz edeyim efendim.,.

Cennet mekan Sı4ltan ll.Abdü|hamid Han'ın vefatının 95. yılı
münasebetiyle Osmanlı Hanedanı mensuplarından (Abdülhamid
Han'ın torunlarından olan) Harun Osmanoğlu ve oğlu Abdülhamid
Kayıhan Osmanoğlu ile bir mülakat gerçekleştirilmiş (Gurbet Kalay
Zorba, Türkiye Gazetesi, ,10 Şubat 2013). Bu mülakatta; 1979
lstanbul- Fatih doğumlu, sürgünden sonra Türkiye'de dünyaya gelen
ilk şehzade olanAbdülhamid Kayıhan Osmanoğlu şöyle diyor:

"Bizlere yıllarca okulda tarihimizi yanlış anlattılar. Hatta
ilkokuldaki bir öğretmenim bana 'vatan haininin torunu' demişti. Bu
o|ay Türkiye'de bir ilkokulda gerçekleşti ve o gün bugündür benim
tarihim sıfır geldi. Çünkü onların yanlış yazdık|arını düzeltip
doğrusunu yazıyordum. Geri kalan derslerim iyiydi."

Maalesef Şehzade AbdüIhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun
öğretmeni muallim(e)likten fersah fersah uzak olan bir kimseymiş. Bu
müellim öğretmen, mualIim(e)likten nasibini alamamış. Cehaleti
sayesinde; bir taraftan ecdadına iftira atarken diğer taraftan talebesi
olan minik bir yavrunun yüreğinde yaralar açmış. Bu müellim
öğretmen; tarihe objektif bakan niçetarihçinin uzunca birsüreden beri
belgelerle ortaya koydukları doğruları okumamış, gözüne takılmış
olan at gözlüğü ile yoluna devam eimeyi tercih etmiş. Şehzade 1979
yı|ı doğumlu olduğuna göre; ilkokula 1985 veya 1986 yıllarında
başlamış, 1991 veya 1992 yıllarında da bitirmiş olması gerekir.
Seksenli yılların sonu, dolĞanlı yılların başında maarif kadrolarında
bulunan bu cahil müellim öğretmeni miIletin vicdanına havale
etmekten başka çare aklıma gelmiyor. Ve 2013 yılına geldiğimiz bu
zamanda h6l6 böyle müellim öğretmenler var mıdır diye endişe
etmekten de kendimi alamıyorum.

ALPEREN ATALARİMIZDAN BİRİ
VANI MEHMET EFENDİ

ALı DEMİnrı_
Van'ın Hoşab (Güzelsu) Kasabasında yaşamakta olan

Bist6m Efendi'nin oğlu olarak dünyaya gelen Mehmet, ilk ilim tahsilini
babasından almıştır. O çağa göre çok bilgili ve bilinçli olan Bist6m
Efendi, oğlu Mehmet'i kendi bildik|eri kadarıyla yetiştirmiş ama
bununla yetinmemiş oğ|unu tahsil için gereken yerlere göndermiştir.
Mehmet, önce Van'da tahsil gördü. Sonra Tebriz'e gitti ama orada,
aradığı ilim ve irfanı bulamadı hatta Tebriz'dekileri sapık olarak gördü.

Tebriz'i terk ederek Karabağ'a, Gence'ye gitti. Molla Nureddin
Şirvani'den on yıla yakın sürede çeşitli dersler aldı. Tasawuf
bilgilerinin incelik|erini öğrenerek kemile erdi. Sadece Tasavvufla
yetinmeyip, tasavvuftan daha çok tefsir, hadis, fıkıh ve özellikle de
tarih bi|gileri üzerinde bilgilendi, bilinçlendi, Edebiyat ve beligatta da
zamanının en bilgili insanlarından biri haline geldi. O çağda
öğreni|mesi gereken pek çok bilgi ile donanmış olan Mehmet, artık
bilgi toplayıcı ve öğrenici değil, bilgi verici ve öğretici olmanın
zaman!nın geldiğine karar vererek Erzurum'a geldi ve oraya yerleşti.
Ve hemen vaazlarına başladı. Vaazlarını camilerde veriyor, Yüce
Yaratan'ın emir ve yasaklarını; hiçbir çarpıtmaya, eski geleneklere
uyarlamaya sapmadan dosdoğru şekilde halka anlatmaya başladı.
Kuranı Kerimde insanlara nelerin vaaz edi|diğini doğru ve gerçekçi
biçimde anlatmasından olmaiı, halk tarafından çok sevilir ve saygı
duyuluroldu. Mehmet Efendi hangi camide vaaz edecekse halk oraya
hücum etmeye başladı. Bu arada Erzurum'da evlendi ve çoluk çocuk
sahibi oldu. lşte tam o günlerde; Erzurum Beylerbeyi görevine
atanarak oraya ge|en Köprülü - zade Fazıl Ahmet Paşa, bilgi ve
hitabetiyle bütün Erzurum halkının kalbini kazanan Mehmet Efendi ile
tanışmak istedi, tanıştılar. Sıkı dost oldular. Fazıl Ahmet Paşa
Mehmet Efendi'den hem bilgi alıyor hem de nasihat alıyordu.

Erzurum Beylerbeyi Köprü|ü Fazıl Ahmet Paşa, babasının
vefatı üzerine Padişah tarafından sadrazam tayin edilerek İstanbul'a
çağrıldı. Sadrazam'ın İstanbul'da, Mehmet Efendi'den ve onun bilgi
ve hitabetinden övgüyle bahsetmesi üzerine; Padişah lV. Mehmet'in
emriyle, Mehmet Efendi Erzurum'dan İstanbul'a çağrıldı. 1661 yılında
başkente gelen Mehmet Efendi ile uzun uzun konuşup görüşen
Padişah, zamanla onu 'Padişah Hocası' yani 'Hünk6r Şeyhi' olarak
kabullendi. Padişah, Mehmet Efendi'yi dinler, ondan hep öğütler
alırdı. Padişah bir yere gezmeye g|ttiğinde hatta ava gittiğinde bile
hocasını yanIndan ayırmazdı. Vani Mehmet Efendi olarak anılmaya
başlayan bu saygıdeğer atamız; Yeni Cami'de Kürsü Vaizliği ve
Şehz6de Mustafa'nın da hocalığını yapmıştır^ O, sadece dini vaaz
vermekle kalmıyor, i|im meclislerindeki sohbetleri ile de herkesin
hayranlığını kazanıyordu. A|lah korkusunun fazla olması, zühd ve
takva sahibi o|ması onun halk arasında da çok sevilip sayılmasına
vesile oldu... Şimdi, buraya kadar yazdıklarımı bir kenara koyun,
başkaca durumlara birgöz atalım.

Osmanlı lmparatorluğunun ta kalbine kadar girip
çöreklenen, Türk olmayan unsurlardan molla-yobaz takımı; Tasawuf
ilmini kötüye kullanarak çeşitli çıkarlar elde etmek için Allah kelömını
dahi çarpıtmaya başlamışlardı. Ortalık şeyh ve şıhla dolup
taşmaktaydı. Saf Müşlümanları etkileri altına alarak çıkarsağlamaları
bir tarafa, Müslümanların şeyhlerini aşırı derecede sevmeIeri
gerektiğini baskıyla halka vaaz etme konusunda sınır tanımaz
olmuşlardı, lmparatorluk içinde dini konularda bir kargaşadır sürüp
gitmekteydi. ÖzeIlikle mutasavvıflar ile fıkıhçılar arasındaki sürtüşme
lslamiyet'e ve Devlete zarar verir hale gelmişti. Hele yobaz takımı, bu
kavgada hiç sınır tanımıyor, Kuranı bile kendilerince ve de apaçık
yanlış ve sapkın şekil|erde tefsir ediyorlardı. Böylesine sapıklaşmış
olan bu güruh, Türk Milletini kendilerine düşman olarak seçmişlerdi.
Şöyle ki: İsrailiyat ve Hıristiyanlıktan, Türkler|e ilgili olarak aldıkları
uydurma hik6yeleri benimseyen Arap ırkçıları, aynen Yahudi ve
Hıristiyanlar gibi davranmaya başlamışlardı (gerçi halen de öyleler
ya!). Türk Mi|letini Ye'cüc ve Me'cüc kabul ediyorlardı. Bu anlayıştan
yola çıkarak Türklerle ilgili olarak ürettikleri saçma|ıkları yazmadan
geçemeyeceğim. Sözünü ettiğim hiköyelerden bazıları şunlar;
"Turkaya yahut Turköye milleti Yafeş nes/lne mensuptur; çünkü
bunların nesepleri 'Magog = Me'c]c'dan gelir." Bir başkası, sadece
Me'cücle yetmemiş; "Hezekiel bu Turkaye milletinden bahsetmiştir:
Bunlar Ye'cüclerle Me'cüclerdir. Bir başkası şöyle demiş: "Bunlar
Yafes'in oğlundan türemişlerdir veya Ye'cüc Türkten ve Mec'üc Cebel
ve Deylem halkındandır." Daha bunlar ne ki: "Türklerin gıdalarını
aytrma ye seçme konusunda hiçbir kuralları yoktur. Yerde sürünen
bütün yaratıkları, hayvanları, vahşi canavarları, yılanları, böcekleri ve
kuşları yerler; leşleri de yerler. Yavrulayan dişilerin karınlarından
çıkan canlı maddeleri yerler; hatta ölmüş insanların cenazelerini bile
yerler..." Tamam anladık, biz Türkler bunları yapıyormuşuz! İyi ama
biz Türkler nasıl bir şeymişiz? Yani şeklimiz şemalimiz nasılmış?
Sanırım bilmek istersiniz; "... Bir tür topluluktur ki boyları uzun ve
gövdeleri kıllı ve renkleri gök ve kılları kızıl ve başlarının iki yanında
yüzü ve iki yanında gözü var; her birisi hem erkek ve heın de dişi olur
ve her birisi yüklü olup doğurur ve ikisi bir fili tutup yerler, yine de
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doymazlar, koşar gibi yürtİr olurlar!" Bu kadarından pek anlaşılmadı
mı? Dahası da var; " ... Bunlar üç sınıfa ayrılırlar. lçlerinden bir sınıfın
insanları Suriye'de yetişen ve gökyüzüne doğru yirmi arşın (8 metre)
uzunluğunda olan Sedr=Çam ağaçları gibiditer. Diğer bir kısımlarının
da enleriyle boylan bir olup yüzyirmi arşındır ve bunlara karşı ne
dağlar dayanabilir ne demirler mukavemet eder! Yine onlardan bir
sınıf daha vardır ki, bu sınıftan bir adam bir kulağını yere serip üstüne
yatar ve öteki kulağını da (yorgan gibi) üzerine örter. , .. Bunların ileri
kolIarı Suriye'de, askeri kanatları Horasan'dadır.. ."

Böylesine çılgınca, kin dolu ve de ahmakça Türk
düşmanlığının sebebini çok insanımız anlayamıyor. Kıskançlık gibi
şeylere bağlamak, bu denli düşmanlığı izah etmeye yetmez. Pekiyi;
pek çok kavmin, insan topluluklarının (özellikle yazar, çizer gibi ileri
gelenlerinin) ezelden beri süregelen bu Türk düşmanlıkları neden?
lnanın onların bu düşmanlıkları bizim için çok kutlu bir durumdur, Bu
konuyu ayrı bir yazıda dile getirmek dileğimle...

Kuranı kerimi, dolayısıyla İslamiyet'i, çıkarları doğrultusunda
saptırarak yorumlayan, böylece Dinimize çok zarar vermiş olan bu
yobazlar; Türk Milletine karşı olan düşmanlıklarından dolayı akıl ve
izanın alamayacağı herzeleri ortaya atmaktan hiç çekinmemişlerdir.
Bu olanların başka birilginç yanı ise; sözünü ettiğim herzeleri ortaya
atanların, Osmanlı |mparatorluğu'nun bendesi olmaları. Türk
ekmeğini yiyorlar, Türk devletinden maaş alıyorlar, Türk
Medreselerinde (üniversitelerinde) müderrislik yapıyorlar ve de bu
yalan ve sapık fikirlerini Türk öğrencilere öğretiyorlar! Bu sapık
hainlerin pek çoğu Türk değil, en ünlüleri de Niyazi Mısri'dir. Haydi
Türk olmayanların Türk düşmanlığını anladık ama içlerinde Türk olan
hocalar da (müderrisler) var, onlar ne yapıyorlar? Aynen şöyle; dut
yemiş bülbül gibiydi|er. Türk İmparatorluğu içinde Türk'ün Dini olan
Islam'a ve de Türk Milletine saldırılar alenen yapılmaktaydı ama
kimseden bir tepki gelmiyordu. . .

Tam da o günlerde başkent İstanbul'a bir Alperen Ata geIdi!
VanT Mehmet Efendi Atamız geldi. Padişahın Vani atamıza inanıp
güvenmesi, nasihatlerini dinlemesi sonucu devlet yönetiminde, pek
çok şeyde olduğu gibi bu medrese sapıkları ve diğer konularla ilgili
devrim niteliğinde kararlar alındı. Vani Mehmet Efendi Atanın etkili
tesiri ile alınan kararlardan bazıları şunlar: Kahvelerin (kısmen de
olsa) kapatılmasını ve şarabın yasaklanmasını sağlamıştır.
Yobazların başı durumunda olan N|y6zi Mısrlyi Bursa'dan Limni
adasına sürgün ettirmiştir. Bazı Mevlevi, Bektaşi ve Halveti
tekkelerinin kapatılmasını sağlamıştır. Dine sonradan sokulan ve
bidat kabul edilen yanlış inanç ve uygulamalara karşı mücadele etti.
Babaeski'de 'Kambur Dede' di1ıe anılan birinin kabrini ziyarel
edenlerin; ne idiğü pek l belli olmayan o kişinin kabrine karşı
gösterdikleri saygı ve sevginin putperestlik şeklini almış olduğunu
görerek; türbeyi tahrip ettirmiş ve orayı ziyareti yasaklatmıştır...
Böylesi uygulamalara vesile oldu diyerek, yobazlar tarafından din
düşmanı gibi gösterilmeye çalışıldı. Dedikodu şeklinde etrafa
yayılanların tamamı iftiralardan ibaretti. Bu söylentiler üzerine onun
ve|iler hakkında ve de peygamberimiz hakkında söyleyip -
yazdıklarına birbakalım: "Aröisü'|- Kur'an"adlı eserinde;

'fazilet ve şeref bakımından Veli'nin Nebi'ye nisbetinin, ayın
güneşe olan nisbeti gibi olduğu halde, bazı gerçek anlamda dini
bilgiden mahrum bayağı kimselerin, bu insanların peşinden
gittiğini ve onlara aşırı bir ölçüde sevgi duyduklarını ve bu
sevgiden Peygambere karşı olan sevginin önüne geçme
tehlikesini n bul unduğu,,," tespitine yer vermiştir.

Sayın okuyucular, söz konusu kişileri yani Kuran'ı,
dolayısıyla İslam'ı sapık bir şekilde yorumlayan güruhu saf
Müslümanlar gibi zannetmeyin. Hepsi de o zamanın üst düzey tahsi|
görmüş insanlarıdır. Aldıkları tahsile göre dosdoğru yolda olmaları
gerekirken, onların; Hz. Hasan ve Hz, Hüseyin'in peygamber
olduklarını bile ileri sürmçleri ne denli sapkınlık içinde olduklarını
açıklar sanırım. Pekiyi VanT atamızın onlara karşı mücadele etmesine
vesile olan dini inancındaki kaynak ve dayanağı neydi? Bakın bu
sorunun yanıtını kendi söylemiş.,

"Eğer bir kiil derse, ya 6nı iden meş6yıh-ı tarikata ve evliy6-ı
ız6ma ne dersin? Deriz ki, hiz lm6m-ı A'zam mezhebindeyiz, ol
şeyhlerin mezhebinde değiliz, im1mımız kavline amel viciptir,
onların höli ve ameli kendilerine sipAriş olsun."

Gelelim Vani Atamızın, Türk düşmanlığı yapmayı
kendilerine görev edinenlere karşı, bilim ve tarihi gerçekler ışığında
yaptığı mücadelesine. Türk Milletini, çeşitli iğrenç hik6yelerle
kötülemelerinin temeli - kaynağı; Tevrat'taki Hezekiel Peygamber
bölümünde anlatılanlardır. Türk'ü kötüleyenlerin tek kaynakları veya
kaynaklarının kaynakları bu bölümdür. Tevrat'ın söz konusu
bö|ümünde Ye-cüç ve Me-cüç konusu işlenmektedir. VanT Mehmet
Atamlz; Tevrat'ın o bölümünde 'Türk' sözcüğünün hiç geçmediğini,
iddialarının dayanağı olmadığını, tamamen uydurma olduğunu ilmen
açıkça o(aya koymuştur. (Ben de Tevrat'ı okudum, dolayısıyla
Hezekiel Peygamber ile ilgili bölümü de okudum, ima şeklinde bile
olsa Türk'ten hiç söz edilmemekte.) Ye-cüc ve Me-cüc söz konusu
oIunca elbette akla hemen Zülkarneyn gelir. Zira Ye-cüc ve Me-cüc'ü
demir set arkasına hapseden odur. Yine dini, ilmi, ve tarihi
çarpıtanların; Kuran'ı Kerimde de bahsi geçen Zülkarneyn ile ilgili
sapık ve de çarpık iddiaları vardı. Bilinen tarihler boyunca; çok yere,
özel|ikle de batıya büyük seferdüzenleyen kişi yaniZülkarneyn kimdir
sorusuna cevap hazırlamakta gecikmeyen Arap ırkçıIarı; Yemen'in
Hımeyri hükümdarlarından Sa'b'ın Kuran'da zikredilen Zülkarneyn
olduğunu ileri sürüyorlardı. Arap ırkçılarının yandaşları olan llıristiyan
kökenliler (sözde Osmanlı vatandaşları) ise; kutsal kitaplarda bahsi
geçen Zülkarneyn'in Büyük lskender olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu
durumun üzücü-gü|ünç yanı ise; söz konusu safsatalarını Müslüman
Türk talebelere ders olarak öğretiyorlardı. VaniAtamız, bu konuda da;
bilimce, ayrıntılı olarak (ben burada kısaca yazıyorum) şu değerli
tespitlerini ortaya koydu: 1) Karneyn, çift asırlık yani yüzyıldan daha
çok yaşamış anlamındadır. 2) Zülkarneyn her yöne sefer yapmış ama
en büyük seferini batıya yapmıştır ve de her gittiği yerde dirlik düzenlik
kurmuştur. 3) Zülkarneyn Yüce Yaratıcının var olduğuna ve tek
olduğuna iman eden birisiydi. Zaten öyle olmasa Kuran'ı Kerim'de
neden övgüyle bahsediisin! Şimdi gelelim Vani Atamızın gerçek
Zülkarneyn ile ilgili önemli tespitine. Sa'b olamaz çünkü o Yemen'den
doğuya, Hindistan tarafına sefer yapmıştır, yüz yaşından fazla
yaşadığına dair hiçbir kayıt yoktur, dini inancı ise açıkça
biIinmemektedir, Büyük İskender'e gelince; o da büyük seferini
doğuya yapmıştır, onun sadece 33 yıl yaşadığı bilinmektedir, Ve çok
daha önemlisi; doğuya sefere çıkarken ünlü Delfi Tapınağına giderek,
başta Zeus olmak üzere malum sözde Allah kabul ettikleri putların
hepsine dua etmiş, tapınağa altın vs. sunmuştur. Böyle bir putperest
Kuran'ı Kerimde niçin övülsün? VaniAtamıza göre Kuran'da anlatılan
(Peygamber olup olmadığı net olarak bilinmeyen) Zülkarneyn'in kim
olabileceği açıklanmıştır. Türk Milletinin Ulu Atası OGUZ KAAN,
karneyndir yani yüz yıldan fazla yaşayan, ikinci bir yüzyılda da
yaşamış olan kişidir, 116 yaşında Uçmağa gitmiştir. Oğuz Kaan
dünyanın dörtbir yanına sefer düzen|emiş ama en büyük ve uzun
süren seferini batıya yapmıştır. Ve; Oğuz Kaan Atamız'ın, Türk
Milletinin ezelden beri temel itikadı olan Tek Tanrı inancında olmasını
dikkate alarak, Zülkarneyn'in olsa olsa Oğuz Kaan Atamız olacağının
tespitini Vani Atamız akıl ve bilimin ışığında o(aya koymuştur.
Böylece Türk Milleti Ye-cüc ve Me-cüc değil tam aksine onları etkisiz
hale getirmiş olan Oğuz Kaan'ın Milletidir. Dahası, Vani Atamız;
Kuran'ı Ker|m'de, bir başka kavmin İslam'ın koruyucusu ve
Müslümanların başı olacağını yazmış olduğu ve de Peygamberimizin
hadislerinde belirttiği Kutlu Kavmin Türk Milleti olduğunun kesinlik
kazandığını, yine bilgi ve belgelerle açıklamıştır.

Alperen Van'ı Mehmet Efendi Atamızın, dini ve milli
konulardaki büyük ve başarılı savaşı karşısında aciz kalan HAMAGA
takımı, ülke çapında yandaşları ile birlik oluşturarak sinsi bir şekilde
saldırılara başlamışlardır. Bu azınlık etnik zındıklar; hem kendileri
koyu bir şekilde ırkçılık yapıyorlar hem de sadece bilimce ve dinçe
yalın gerçekleri ortaya koyan Vani atamızı ırkçılık|a suçluyorlardı|!!
Her yönden saldırıya geçmişlerdi, Tam da o günlerde Padişah lV
Mehmet'in; Yanıkkale ve Komaron üzerine gönderdiği ordu, baş
komutan konumunda olan Kara Mustafa Paşa tarafından, Viyanayı
almak için yönlendirildi. Padişahın emri olmadan Viyana kuşatmasına
girişen ordunun vaizlik görevi ise padişah tarafından Vani Atamıza
verilmişti. Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması
HAMAGA'ların ekmeğine yağ sürmüş oldu. Başkent İstanbul'da ve
lmparatorluğun diğer büyük şehirlerinde ne kadar azınlık hain varsa
hepsi birlik halinde padişaha, Vani Atamız i|e ilgili baskı yapmaya
başladılar. Çoğun|uk olan ve devletin sahibi olan Türkler sessiz
kalıyor, azınlık etnik hainler sürekli seslerini yükse|terek baskı
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TARİH sAHNESiıınt rünxı_eR - 3
TÜRKLER ANADOLU,DA

ANDAÇ

Cumhuriyet döneminde Anadolu'yu eski Rum ya da Helen
medeniyetinin beşiği olarak okuduk ve öyle bildik, Anadolu'nun
bağrında, onlardan çok önceleri kurulan medeniyetleri inceleyince;
"onlar kiracı|ardı, geldilpr ve gittiler" sözümüzün doğruluğu
tescilleniyor. Türk bilim insanlarının yaptıkiarı araştırmaları okuyunca
Anadolu'muzun öz be öz Türk olduğu görülür ve Türk milletinin
büyüklüğü bir kere daha gözler önüne serilir. Onun için yazımızın bu
bölümünde; "Anadolu'da Türkler" konusunu dikkatinize sunuyorum.

Genel Türk tarihinde olduğu gibi Türkiye tarihinin de
başlangıcı belli değildir. Mısır ve Mezopotamya M.Ö.+. binyılın
sonlarında yazıyı icat ederek tarihi devir|ere girdiği halde Anadolu
yaaya ancak M.Ö.2. binyılın başlarında l<avuşanllmiştir. M.Ö 195O -
1 750 yıllarında Mezopotamya'dan Anadolu'ya ticaret için gelen Asurlu
tüccarlar beraberinde çivi yazısını getirmişlerdir. Kültepe'de yapılan
kazılarda 20.000 den fazla Asur çivi yazısı bu|unmuştur.Görülür ki
Anadolu'dakitarihi devirler, orta Tunç Devri'nin (M,Ö 2000 - 1500) ilk
dönemlerinde başlar.

Anadolu kökenli olmayıp Anadolu hakkında bilgi veren en
eski yazılı vesikaya göre; Akad lmparatoru Naram-§in'in M.Ö.
2200'lerde'Şartamhari' metinlerinde bahsi geçen; günümüzden
yaklaşık 42a0 yn önce Anadolu'da yaşamış Asya kökenli bir kavim
olan Türki Kralı İlşu - Nail'den bahsettiğini görüİüz. M.Ö. 3500'lerde
Sümer Türkleri Anadolu'ya yerieşmeye başlayıp şehir devleti
kurmuşlardır. M.Ö. 3-4 binyıllarda yazı mevcuf olhadığı için ancak
sözü geçen çivi yazı|ı tahlgl;g16. Anadolu'daki Türk varlığına ışık
tutabilmiştir.

Anadolu, milattan önceki yüzyıllarda kurulan
medeniyetlerde belirgin bir şekilde Türk Kültürünün izlerine
rastlanması, Türklerin çok eski zamanlarda buralara göç etmiş
olduklarını ve buraları birer vatan haline getirdiklerini göstermektedir.
Sümerlerden başka Hurilerin ve onların devamı olan Urartuların,
lskitlerin, Etrüsklerin, en eski Türk kavimlerinin önde gelenleri olduğu
görülür.

Anadolu Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları tarafından çevrilmiş
o|up aynı zamanda Asya ve Avrupa arasında köprü görevini görür.
Eski doğuda Mezopotamya ve Mısır; batıda ise Akdeniz
medeniyetlerinin oluşturduğu eski batı dünyaları tarafından çevrilerek

kültür aracılığı görevini de üstlenmiştir.
Anadolu, tarihin en eski devirlerinden itibaren, doğudan ve

batıdan birçok kavmin istilasına maruz kalmış, pek çok medeniyete
beşiklik etmiştir. Anadolu'nun yeryüzü şekilleri ve iklim şartlarİ da
tarihin meydana gelmesinde büyük ölçüde rol oynamıştır. Yerleşim
merkezleri akarsu ve göl kenarlarına kurulmuştur. Örneğin Hitit
Devleti, Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın bulunduğu bölgeyi tercih ederken;
Urartu Devleti, Van Gölü i|e Urumiye Gölü arasındaki bölgeyi kendine
yurt seçmiş; Lidya Devleti de Gediz, Büyük Menderes ve Küçük
Menderes nehirierinin sulamış o|duğu sahada kurulmuştur. Likya ise;
Anado|u'nun Akdeniz'e uzanan göğsü gibidir. Bölgenin iklim durumu
da tarım ve hayvancılığa yönelmede rol oynamıştır.

Anadolu'nun en eski kültürleri taş devri kültürleridir.
Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik devirler diye üç kısımda incelenebilir.
Paleolitik ve Mezolitik devirler bizim, yontma taş devrine tekabül eder.
Bu devir 400.000 yıl sürmüştür. Bu devirden sonra insanlığın eriştiği
kültür aşamasına Neolitik yani 'yeni taş devri'denir. Anadolu'da M.Ö.
8000 - 5000 yılları arasındaki bu devrin en önemli yerleşim
merkezleri; Burdur - Hacılar, Konya - Çatalhöyük, Mersin -
Yümüktepe, Tarsus - Gözlükule, Diyarbakır - Çayönü, Malatya -
Caferhöyük, Beyşehir Glü çevresindeki Suberde ve Erbaa höyükleri
i]e Keban Barajı'nın şimdiki kaplamış olduğu a|andaki höyüklerdir.
Onemli yerleşim merkezleri de (M.Ö. 5000 - 3000) yılları arasında;
Pulur, Canhasan, Beyce Sultan, Horoztepe, Yümüktepe,
Tilmenhöyük, Kusura, Alacahöyük, Büyük Güilücek, Yazır, Alişar ve
Fikirtepe höyü kleridir.

Anadolu ve yakın çevresi tarih öncesi devirlerden başlamak
üzere çeşitli kavimlerin göç ederek kültürlerini yaşatmaya çalıştıkları
bir coğrafya olmuştur. Bu kavimler arasında Asya kökenli olanlar
önemli bir yer tutmaktadır. Onlar, yalnız Anado|u kü|tür coğrafyasına
dağılmamışlar, Ön Asya dünyasının diğer coğrafyaİarına da
dağılmışlardır. Burada konuşulan dillerin Türkçe ile bağlantılı oluşu
Türklerle akrabalığı neticesinde; "Anadolu, ilk çağlardan itibaren
Türklerindi" sözü gerçeklik kazanır.

Anadolu'da M.Q,6, binyıldan itibaren Türk kültürünün izlerini
görmek mümkündür. M.Ö. 3'binyılının sonlarında Anadolu'da büyük
bir devlet yoktu. Ancak her şehirde küçük bir krallık hüküm sürerdi.
Lökin dıştan bir tehdit geldiğinde, içlerinden güçlü olanın yanında
birleşerek tek güç halinde mücadele ederlerdi. Bu tarihlerde Doğu ve
GüneydoğuAnadolu'da yaşadıkları anlaşılan'Hurriler'!n Türk kökenli
oldukları M.Ö. 5000 - 3000 yılları arasında tarihlenen ka|kolitik kültür
ile M.Ö, 6000 - 5000 yılları araşında tarihlenen Neolitik kültürün de
Hurri kültürüne ait olduğu tespit edilmiştir, M.Ö. 9 - 6 yüzyıllarda
Urartular da Hurilerin torunları olup, bölgede Türk varlığını devam
ettirmişlerdir.

Orta Asya, Türkler'in yegöne anayurdu değildi. Anadolu da
Türk|erin en eski vatanlarından biri idi.
Anadolu'da yaşayan Ermenilerin tarihine bir göz atacak olursak;
Ermeniler, Doğu Anadolu bölgesine M.Ö. 6. yüzyılın başlarında yani
Urartu devletinin yıkılmasından sonra gelmişlerdir (Friglerin
akrabalarındandır). Kendilerini 'Haikh' (hai - hay - kay) olarak
adlandırırlardı. Dilleri ise Hlnt-Avrupa kökenli dillerendir.

Aslında biraz daha gerilere gidersek; Etrüskler Orta
Asya'dan Anadolu'ya M.Ö. 3. binyılın son|arına doğru gelip,
Karadeniz'|n doğu taraflarına yerleşmişlerdir. M.Ö. 2, binyılın
başlarında Hititlerin Anadolu'ya girmeleri dolayısıyla Etrüskler
Samsun'a gelmişler, iki yüzyı| sonra da batıya göç ederek
Anadolu'nun batı sahillerine yerleşmişlerdir. Bu Anadolu'nun ilk
fethedilişidir.

Sümer ve Elam halkları M.Ö. 23Oo'lerde Anadolu'ya doğru
göç kolları yolladılar. Mezopotamya uygarlığı ilk önce Güneydoğu
Anadolu'da'Çatalhöyük'te başlam ıştı r.

Türklerin oturduğu coğrafi bölgeler hakkında kısaca ön
bilgiler verdikten sonra, şimdi de Eski Çağ tarihinde boy gösteren Türk
guruplarını tanıyalım.

SUBARLAR: Orta Asya'dan gelip, Anadolu'nun doğusu ve
aşağıda Mezopotamya'ya yayılmışlardır. On|arın Sümerlerle aynı
soydan olmaları Türklüklerinin en önemli de|ilidir.

KUTLAR: Türklerle_ ilgili bir kavimdir. Başlangıçta
Türkistan'da oturuyor|ardı. M,Ö. 2500 - 2400 yıltarında Anadoluiya
göç ederek, Zagros dağlık bölgesi çevresine yerleşmişlerdir. Kutların

F{K\lrEj3{{jffi_E
yapıyorlardı. Sonunda Padişah pes etti. Vani atamızı önce, kendisine
verdiği av koruluğuna (günümüzde İstanbul'daki VanTköy) sürgün
etmek istedi, sonra bundan vazgeçerek; Bursa'nın Kestel köyündeki
(yine Padişah tarafından VanT Ataya daha önceden verilmiş olan)
arsasının ve evinin olduğu yere sürgüne gönderdi. Bu sürgün hayatı
ona nasıl tesir etti bilinmez ama Kestel'e gelişinden kısa süre sonra 1 2
Ekim 1685 Cuma günü Ulu Tanrı onu Uçmağına aldı...

Alperen Vani Mehmet Efendi Atamız, azınlık-etnik hainlerin
tekerlerine öyle blr çomak soktu ki tökezledikleri yerde kaldılar.
Şimdilerde yeni oyunlar peşindeler. Vani Atamız onları kalemiyle ve
sözleriyle perişan etti, acısı halö içlerinde. Bu uyanış.ve karşı çıkışın,
direk olarak Haç|ı zihniyetine de indirilen bir darbe olduğu çok açıktır.
Bilirsiniz OsmanlıTarihini bir Haçlı yazmıştır, Hammer. Bu kişi yazdığı
tarihte Vani atamızın aleyhinde ne lazımsa yazmıştır. Onun yazdığı
yalan ve iftiraları ne yazık ki bizim bazı (ne kadar bizimse)
tarihçilerimiz kaynak olarak almaktad ı rlar!..

Alperen Van'ı Mehmet EfendiAtamızın ruhu şad olsun...
Ve TANRl TÜRKt'| KoRUsUN

Faydalanılan bazı kaynaklar:

-Arş.Gör. Erdoğan PAZARBAŞi
-Biyografi net
-Mumsema İslam arşivi
-Türkler Niçin Müslüman oldu - İsmail Hami Danişmend
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dili Türkçedir. Tüı"klerle en vakin bağianiısı o|an, hatta onlarla ayniyet
gösteren bir kaviındir. Anadolu'da üiçie ve Fırat nelıirleri çevresinde
varlıklarını sürdürmüşlerdir.

ELAMLAR: Eianıiar da Tüı"k l,ıavimlerinden biridir. Dicle ve
Fırat'ın doğusunda Zagros eiağiarı ,rç çevresi için 'yüksek memleket'
anlamında 'Elamtu' tabiri kullanıleiığını görürüz. Onun için burada
yaşayanlara 'Elarıılar'denir" $üıneılerle al,.raba toplulukiarla birlikte
yaşarlardı. Elam diii de'oitişk*neiir. Türkçeye çck yakındır.

KASLAR: M.Ö. 2. binyıiın baş|ar:ndan itibaren Anadolu
medenlyet sahasına g!rmeye başlayan kavinı|erden biri de Kaslar'dır.
Asya içlerinden gelenler aıasında ı:ayıiır, M.O, l- Binyılın ilk yarısında
Zagros dağları merker tılmak üzere ,-,arlıklarını sürdürmüşlerdir.
Yukarı Zap ve Dicle nehiı,ieri araşında yayıldıkları bilinir. Kas dili de
Türkçeye çok yakı ncl ı r. Ayn ı scy, aynı dil biı,iikteliğini görebiliriz.

HURR!LER: M.ü. ij. biı,ıylIın ortalarından itibaren
Mezopotamya'da, yukarı Dicle böigesincie oi-taya çıka.n, zamanla
Anadolu'ya yayılan ve etkisini gösteren bir kavimdir. M.O. 7. yüzyıla
kadar varlığını devam ettiren ve konuştuğı.ı dii itibar!yle filolojik
bakımdan Asya kökenli bir kavınndir. Doğu ve Güneydoğu'yu uzun
süre etkileri aitında tutrrıuşiardıı", i,ıi.O. i. Binyıida Hitltierin Anadolu'ya
gelmesiyle tarih sahnçslndeıi çekilrnişlerdir. Hurice de bitişken bir
dildir.

HATTİLER: Aıadoiu'da Kı;ılıi-ııak böigesinde varlığını
sürdürmüştür. M.Ö, 3. lıinyıi içerisinde varlığı bilinen Hattilerin, Hatti
dili Sümer, Huri, Uraı-tu dilieri ,;e Tiirkçe gibi bitişken birdildir.

URARTL!LAR, (i"luriierin tcruniarı) Urartular da Türk küItür

çevresi içerisinde görülen kavirnierCendiı,. Yaklaşık M.Ö. 900 - 600
yılları arasında hükürn süı"müş|erdir. Van Gölü çevresi merkez olmak
üzere Kuzey Kafkasya'daki Gökçe Göl'den ve Kars yakınındaki Çıldır
gölünden, Türkiye sınırı ile Musui arasındaki Revanduz'a ve
İskenderun körfezinden akdeniz'e ; cicğuda Urnniye Göiü çevresinden
batıda Erzincan ve Malaiva çizgisine kadar yayılan geniş sahada
büyük ve kuvvştli hir deviet KurmLiş, dinamik bir kavimdi. Dili olan
Urartuça da bitişken bir Ciidiı-. Tüı"kçeye çok benzer. Urartu ve Huri
diileri de akrabadir.

SİRAKLAR: Sarrnat topluluğu olarak kabul edilmesine
rağmen lskitlerle Lıağiantıiı Anadolu kavimlerinden biridir. Orta
Asya'da, Kafkaslar'da, Anadolu'muzda Sirakların adıyla anılan yerler
bulunmaktadır" Sirak üöiü, Sirak, §lrak kenti,Şirakovan gibi... Şiran
adları Sirakların yayılma sahalarını gösterıT ıektedir. Aral gölünden ltil
nehrine, Kafkaslardan, Anadolu'nun doğıısuna yayılmış Siraklar; lskit
egemenliği döneminden başlamak üzere tr4.S. 2. yüzyıla kadar
egemenliğini sürdürmüşlerdir, Tonyukuk abidesinde 'Türk - Sir'
milletinden söz edilir, Bu da Sirlerin yani Sirakların bir Türk topluluğu
olduğunu ortaya koyuyor.

Türk kültür dairesi içinde yer aian kavimler yalnız yukarıda
bahsettiğimiz kavirnlerdeçı ibaret değildir. Başka Türk kökenli
kavimler de Anadolıı ve Vakın çevresinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Bu bozkır köl«enli kavimler arasında Etrüskler, kimmerler ve
ıskitlerden de bahsedebiliriz.

ETRÜKSLER: İtalya'ya göçmeden önce Batı Anadolu'da
bu|unuyorlardı. Firiglerin baskısı ile denizyoluyla lta|ya'ya M.O. 10- 8
yüzyıllarda göç etmiş, bozkır kökenli bir Türk kavmidir. Bir kısmı da
Anadolu'da kalmıştır. M.Ö. 2. binyılın başlarında Anadolu'nun
kuzeydoğu bö|gesinde varlıklarına işaret edilmekte; M.Ö. 1400'lerde
Karadeniz sahillerini geçerek Anadolu'nun batısına gelmişlerdir.
Subarların komşularıdırlar. lkisinin de dil bağlarına bakarak Asya
kökenli kavim oldukları söylenebilir.

KiMMERLER: Milli tarihimizin ilk temsilcilerinden biri, yani ilk
Türklerdendir. Kafkas geçitlerini aşan Kimmer göç dalgaları, Daryal
ve Osset geçitlerini aşarak (Doğu Göy Yolu) Doğu Anadolu'daki
U rartu devletinin kuzey sın ı rları ndan başlayarakAnadolu toprakları na

ğrerler. Bu hareket Orta Asya'dan başlayan göç hareketinin yan

/olunu teşkil eder. Ardından İskitler Kafkasları doğudan dolanarak;
Derbent - Demirkapı geçidi üzerinden Urartu topraklarına
yayılmışlard ır (M.Ö. 785 - 760). Kimmer göç ve istila|arından takriben
50 yıl kadar önceye rast|ar. Anadolu'da Urartu, Frig ve Lidya
devIetleriy|e İyonya şehirlerini dehşet içinde bırakan Kimmer akınları,
özellikle Anadolu'nun siyasi yapılanmasırıda büyük değişikliklere
sebep olmuştur. Kimmerler Karadeniz bölgesinde; doğuda
Trapezus'a (Trabzon), batıda ise Karadeniz Ereğlisi'ne kadar
yayılırlar. Trabzon yakınındaki Ağırmış Dağı'nın antik çağlarda:
'Kimmerius Dağı' adını taşıması da ilginç bir kanıttır. Pontuslu
Rumiarın M.Ö. 700 - 800 yıllarında Trabzon'a yer|eştikleri bilini.r.

Onlardan 1300 yıl önce Karadeniz'de Türk|er vardı. Türklerin M.O.
3000 - 2000'lerde Anadolu'da olduğu da bilinme|idir. Asur Kralı
Asarhadon bu Aengaver bozkır akıncılarından,'cehennemin
doğurduğu' diye söz eder. Kimmer lideri Teuşpa'yı da, 'Umman
manda' (kuzeyli düşman) adıyla tanımlar. Kimmerler Firig başkenti
ünlü Gordion'u ele geçirip yağmalamış ve efsanevi kral Midas (Mita)
boğa kanı içerek intihar etmiştir. Daha sonraları bazı boylarAmasya
bölgesine yöneIirIer. Gümüşhacı Köyünde yapılan kazılarda
Kimmerlerin izlerine rastlanmıştır. Köyün diğer adı da'Kimmeri' o|uşu
dikkat çekicidir. Kimmerler daha sonra batı komşusu Lidya'ya saldırır.
Lidya kralı Gyges M.Ö.652 de başkent Sardes düşürülerek öldürülür.

Kimmerler İskit sıkıştırması sonucu batıya ilerleyerek
Romanya, Bulgaristan ovalarına kadar ilerlerler. İskit takibi sonucu
tekrarAnadlu'ya yönelerek Edremit körfezinde bir müddet kalırlar. Bu
yüzden şehir-'Kİmmeris' adıyla anı|ır. Kimmerler M.Ö. 630'larda

Çukurova'ya inerler. Başında lideri Dugdamme vardır. Burada
yenilerek dönen kimmerler; güçlü Lidya kralı Alyattes tarafından
Kızılırmak'ın ötesine sürülür. Sonun başlangıcı başlamıştır...

lsxİrı-eR: iskitler de Kimmerler gibi Eski Çağda Milli
Tarihimizin ilk temsilci|erindendir- (Denizin ötesindeki Sakalar, yani
Avrupa İskitleri) Heredot'a göre M.Ö. 7. yüzyılda İskitlerAnadolu'yu
fethetmiş ve 28 yıl boyunca yönetmiştir. Fırat ve Dicle dolaylarına
kadar hüküm sürmüşler ve Mısır kapılarına kadar dayanmışlardır.
Anadolu merkezli düşünüldüğünde; İskitler ilk önce Urartularla daha
sonraları Asurlularla mücadele etmişlerdir. Kimmerleri de Anadolu'da

s,i
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tarih sahnesinden silen lskitler olmuştur. Anadolu'daki kardeş
kavgalarının en eski örneklerinden biri sayılır.

Dilleri ise, Türkçeye çok benzer. Çanakkale taraflarında
Türk kavmi olan ve aynı zamanda Peleagslar'ın bir kolu olarak
Turiya'yı kuranlardır.

Şimdi Kimmerler ve İskit|er döneminde yaşamış, efsane gibi
kabul gören bir başka kavimden bahsedelim. Karadeniz bölgesi konu
olunca bu kaçınılmaz olur.

AMAZONLAR: Yunan mitolojisinde Kimmer ve İskitlerin
bahsi geçtiği hemen her yerde Amazon efsanesi .vardır ve daha
sonraları efsane olmaktan çıkıp tarihleşmiş bir kavimdir, M.Ö. 5 -6
binyıllarında Ön-Türkler sosyal bakımdan ana egemenliği
(matriyarkat) rejimi altındayd ı. İşte Amazonlar Ön-Tü rl<lerln Ooyle Oİr
koludur ki herhangi bir sebeple (belki Ergenekon gibi bir vadide
sıkışıp kalmak yüzünden) öteki kollar baba egemenliğine
(patriyarkat) geçtik|eri halde, ana egemenliğini muhafaza etmişlerdir.
Bizim için önemli olan Amazonların daha M.Ö. 2. binyılın başında
Anadolu'nun batısını e|e geçirip Türk toprağı yapmış olmalarıdır.
Kars'ın bulunduğu havaliğen yola çıkarak, Karadeniz üzerinden
batıya gelerek, Efes ve İzmir şehirlerini kurmuşlardır. lzmir'i 'Murina'
adlıAmazon Kraliçesi kurmuştur (İz - Murina).

Amissos'un (Samsun) doğusunda uzanan (Termedon)
Terme Çayı havzası ve dolayları Amazonların yaşadıkları
topraklardır, Bölgede bulunan kurganlardan burada yaşadıkları
anlaşılmıştır, At üstünde savaşan
Kimmer ve İskit kadınları ve kızlarından oluşuılardı. İskitler onları

'Eorpata' diye isimlendirirlerdi. Bu da Helen diline 'er
öldüren'anlamıyla geçmiştir. (Heredot 4. kitap). Toplulukta erkekler
ikinçi dereceden bireylerdi. Çocukları ana doğurur, baba doyuı"urdu.
Devlet başkanlığı, ordu komutanlığı kadınların idi. Amazonlar
Terme'den sonra, Urfa'ya da inmişlerdir. Urfa'da muazzam bir
Amazon savaşçısınıtemsil eden mozaik eser bulunmuştur.

Amazonların Karadeniz'den geçtiklerinin ilginç bir kanıtı gibi
görünen bir olayı paylaşmak isterim. Televizyonda bir programda
Samsun'dan bahsediliyordu. Samsun'un Salıpazarı bölgesinde bir
Amazon kulesi vardır. O yörede yemek kültüründen bahseden
programda; erkekler fırında ekmek pişiriyor, yöresel yemekler
yapıyor, kadınlar ise bir köşede oturup sohbet ediyor, kimi el işi
yapıyor kimi de erkeklere talimat veriyordu. Karadeniz uşağının
alışılmadık görüntüsünü görünce şaşırmıştım. Amazon anaIarın izleri
bu yörede silinmemişti !

Amazoç - Türk kadın savaşçı

ıioye: Eski Çağda Anadolu'da bir-iki Yunan kolonisi
dışında, Yunanlı olmayan kavimler yaşamıştır. Ege kıyılarında Ön
Türk|erden sayılan LİD'ler (topraklarına Lidya denir) M.Ö. S+O'ya
kadar Ege'de egemen güç olmuşlardır. Doğru okunuşu 'Ludya'olan
ve bu günkü Türkiye'nin aşağıyukarı Manisa ve İzmir illerinden ibaret
bulunan Lidya, ancak Kral Lydus'tan sonra bu adı almıştır. Daha
önceki adı 'Meonia' idi. Bu bö|ge tarihte sırayla İyonyalıların,
Kimmerlerin, iranlıların, Romalılaİın işgaline uğramİş Oir geçiİ

yeriydi. Buna karşılık on|ardan öncesinde dç aynı bölge Ön-Türklerin,
Pelasgların, Amazon, Truska, Tyrrhen adları ile Lidya'nın bulunduğu
Batı Anadolu'ya çeşit|i dönem|erde gelip yerleştikleri de bir gerçektir.
Ayrıca burada y9şayan Etrüsklerin birkaç nesil AnadoIu'da
yaşadıktan sonra ltalya'ya gittikleri, antropolojik incelemelerde de
ispat edilmiştir.

LİKYA: M.Ö. 4-5 binyıllarında bölgeye yerleşen Likyalılar
doğuda; Demre, Batıda; Fethiye ve kuzeyde; Elmalı'ya kadar varan
bir bö|gede hakimiyet kurmuşlar, gerek adarlı gerekse çevrelerini
kurdukları bu medeniyet|e etkilemişlerdir. Ural Dağları eteklerinden
gelen bu savaşçı kavmin aile hayatları, savaşçılıkları, taş işçiliği
konusundaki maharetleri, inanç şekilleri, özellikle Tek Tanrı inançları
lle tipik bir Orta Asya Türk halkı idi. Bu sayılan özeilikler Ön-Türk
kültürleridir. En belirgin özelliği ise; Latin ve Grek harflerini
ku|lanmadan, Ön-Türk yazısını, daha sonraları Orhun - Yenisey
alfabelerindeki harflerin aynısının bu alfabede kullanıldığı
görülmektedir. Antalya'daki Be|dibi yazıtları M.Ö. 7000'i gösterir. Grek
sözcüğünün; 'Ökü - Erig' Ön-Türkçe sözcüğünden türediğini de
hatırlatmak gerekir.Ayrıca Likya yazıtlarının benzer|erinin İskandinav
yarımadasında görülmesi ve 'Futhark Alfabesi' olarak anılması,
kültürel kökün Orta Asya olduğunu nei bir şekilde ortaya koyar.

Taş işçiliğinde kullaniian şekil, danıga ve figürlerin tamamen
OrtaAsya taş işçiliğinde kullanılanlarla benzer olduğu tespit edilmiştir.
Çevrede 300'e yakın yazitı inceleyen yabancı bilim insanlarınca;
"okunamamış bir yazıttır ve kaybolmuş bir medeniyete aittir" söz|erini
plaket haline getirip, sergilediklerini gördüğümüzde, gerekli tepkinin
gösterilmemesi, o plaketlerin sökülmemesi, bizler için hazin bir
acziyetin göstergesi değil de nedir? Somut bir örnek vermek
gerekirse: Kaş |lçesi merkezinde bulunan Anıt Mezar'ın üzerinde de
buna benzer bir yazıtı görebiliriz. Bize ait olup da kabul etmeyip,
'hayır'diyen zihniyetin plaketle tescili nasıl kabullenilir bilemiyorum|,..
En iyisi yorum yapmayı siz okuyucuya bırakalım.

Bu belgeler Anadolu'nun tapusudur ve bu belgeler Ön
Türkçedir (ünlü bilim adamımız K6zım MİRŞnN tarafından, bilimsel
olarak kanıtlanmıştır). Tapu elimizden alınmak istenmektedir, Yöre
ağzıyla söylemek gerekirse; "Teke hep Türk'tü ve daim Türk
olacaktır." Uyduruk plaketler bu gerçeği örtemez

Likyalılar runik Türk yazısını kullanıyorlardı. Her ne kadar
yabancı arkeologların, son iki yüz yıl içinde eski Likya yazısını, Likya
kalıntılarından silmeye çalışsalar da... Bu günkü araştırmalar;
(yukarıda bahsettiğim M.O. 5-4 binyılları) bu yılları 14. binyıllara
götürmektedir. Kazakistan'ın Sülgentaş bölgesindeki buluntular bu
tezin en somut kanıtiarı olarak karşımızdadır.

Bu günkü Türklerin tarih öncesindeki ve tarih çağlarındaki
sayısız göçleri sonunda yerleşip yurt edindikleri üç ana bö|geyi bir
defa daha hatırlatarak yazımızısonlandıralım. 1 ) OrtaAsya'da'Büyük
Türkistan', eski S_ovyetlerdeki 4 bağımsız Türk cumhuriyeti
(Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan) ve
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Tacikistan,da, iran,da, Afganistan,da kalmış parçalar ile Çin,de kalan

Doğu Türkistan (Sinkiang bölgesi). 2) Idil-
üL]; xii,r",oan Ural ojgıarina iKazan,a) kadar ve hatta yakuteIi

ğİbiry". 3) Batı Oğuzeli;hzerbaycan (kuzey ve güney), Kuzey Irak

[Ğr(tiı.l, turkiye ğnadolu ve palaeli), Kıbrıs ve bazı Ba|kan ülkeleri.

ğunıa.n'ı.,aricinoe oi5er yaşadıkları bölgeleri de beiirtecek olursak;

ürx"oony" ve özeliik]e Üsküp bölgeterind_e, priştine,de, polonya,da,

Ro*rny"1O" (Dobruca ve Basarabya'da), Buigaristan'da (Deliorman,

ıı"it""i, _ Kızanlık, Filibe, plevne ve Varna,da), yunanistanda

ivrğr"ırı, Batı Trakya olmak üzere), Kıbrıs,ta ve bazl Ege adlarında,

Suriye'de (Azez,
*ti.İuiç vö ıasHıye,oe), Afganistan,ın kuzeyinde ve iranın kı.ızeyinde

ve güneyinde...

Kazanışlar ve kaybedişler sonucunda Türklerin elinde kalan

bu yerlerde, tarihte var olduxljln,n kanıtlarını taşırlar. Öt Ko_mitti

Bİyat Türl« eudunu Mengü çav!andı. (zaman coşiu kadim Türkler

sonsuz, ebedi ünlü oidu)

Yazımızı bitirirken; böyie muhieşem bir konuyu, kırlangıcın
kanat çırpışı hafifliğinde ve ancak kuş uçuşu hızıyla atalarımızın
izıerıni s"iı,. oaşlarıyTa dokunabildiğimce aktarmaya çalıştım. Türköne

duygularınızla yaşatın dileğimle..
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ai p;;i. or. iına.i DURMi",ş: ı,ıiıjttJn Önceki DönemlerdeAnadolu,da Türk

varlığı
+j .lJan - Poul ROUX: Türklerin Tarihi, Pasifikten Akdeniz'e 2000 yıl

5i Prof. Dr K6zım MiRŞAN: Likya Türk'tür,

oi ı-.rı.cuH,liı-eV: Hunlar. Seienga yayrnlan 2003 lstanbul
zi prof. Dr. Ramazan ÖııEy: Taiihte Türk Devletleri ve hikimiye1 alanIarı

ai o,d Pi"t Dr. ceha oğuz TÜRKKAN: Türk Tarih Tezleri, Türk 2000 Vakfı

Başkanı
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2009

SENiN YÜZÜNDEN
AŞİK KAZANOĞİU

gözün aydın olsun, ey! hil6l kaşlı
ğülmeyl unuttum, senin yüzünden!
başıın duman kaldı, gözlerim yaşlı
silmeyi unuttum, senin yüzünden!

bundan sonra daha akamam durgun
gönlüm haüta düştü, bedenim yorgun
ıstırap yurduna eyledin sürgün
gelmeyi unuttum, senin yüzünden!

açtırma dertlerim üstüste katlı
garip kıışum, iki kırık kanatlı
kalan günlerimde birazcık mutlu
olmayı unuttum, senin yüzünden!

bilmem, haksız mıyım yoksa haklı mı?
dediklerim içerinde saklı mı?
aşka düştüm, kayıp ettim aklımı,
bulmayı unuttum, senin yüzünden!

bağrımı delmişim vurdukça tele
bülbüIün feryidı yetmedi güle
kazanoğlu imiş, adımı bile
bilrneyi unuttum, senin yüzünden!

MuSTAFA §VALI : :

Nerden başlasam biimem; biİ başına koyup da
Güz vurgünu gülleri kıfıp'gitmek var mıydı?
Şıvgın vermi§ gönlüme lanetler okuyup da_
İemrıerl kundağına sarıp gitmek var mıydı?

Günüm dağlara veda 6dip §ırra ağarkeni ,,

Alemler suskun, tende efkörım ahı zirken,
Şu sahilde verdiğin söiünde durmak vark€n,
Ölzglnsiz dalga ğbi vurup gltmek var mıydı?

alına çentik atıp,Tedirgin umudumun d
Al dudağın meyinde serabımı damıtıp-
Ömrün son çeyreğinde tozu dumana katıp,
Saati bir netlse kurup gitmek var mıydı?

Bu kadar kolay mı ki; yeminIeri yakarak,
Dağ misali sevdayı bir çırpıda yıkarak,
Tuİ buz olmuş bedene kordan mıhlar çakarak,
Subaşında çarmıha gerip gitmek var mıydı?

Yurtsuz gezen düşlerim yalnız seni anmakta
Hatta sükutuma eş gök|er yankılanmakta,
Şu verdiğin mendili gömdüğün sığınakta, 

^

Kefenin olsun diye serip gitmek var mıydı?

giıttııiyoRuM
FATİH UNVER

Masum bakışlım;
Çetin yüreklim;
Bir şeyler oluyor cebren!
iki mısra dökülüyor sana doğru
Meylimi bilmiyorum...

Etmek ve olmak arasındaki farkın;
Mutlulukta mesela
Bencil bir yönü vardır,
Kalbe yakın.

Nasıl desem
Bu sıralar hazzındayım aşkın
Tavında dövüyorum satırlarımı
Yorgun düşlüm, inatçı ruhum;
İçimden bir ses gelir benim
Şahit olurum ilkin,
sonra tutuklu
ğİleXlerlmOe gümüşten bir şiir.

Bilirsinçehrem,' , :

Siluetim, pastel suretim; ' ,l

Görmek ve bilmek arasındaki farkıh;

Mutlu eden bir y,anı vardır ı '

Bilirsin.,.

ve bilirsin
Çiğdem sökmek gibidir aşk;
Bir heyecanla koşarken
Dağların eteklerinde,
Unuttuğün bir tada doymak,: ı '"
Ama inan bir çiğdem
yerinde daha güzel tadından!
Ve inan meylimi bilmiyorum.
Biraz susadım,
Yalnızlığımdaniçiyorum... :.
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DALLAR DA GÖVDENİN HAYAT YOLLARİDİR
SERİK:Antalya ovasının doğuya doğru uzanan bir parçasını teşkil eder. Dağlık

kesimlerinde hayvancıiık, ormancılık, ova kesiminde de ziraatçılık özellikle turfanda
sebzecilik yapılmaktadır. Batıda: Antalya Merkez i|çe, Doğuda: Manavgat ilçesi,
kuzeyde: Burdur iline bağlı Bucak ve lsparta iline bağlı SütçüIer ilçesi, güneyinde:
Akdeniz ile çevrilidir. Bölgenin en önemliakarsuları Köprü Çayı veAksu Çayı'dır.

Serik ilçesinde ilk yerleşim yeri M.S. 2,yüzyılda Bergama Krallığına bağlı olarak
bu günkü Yanköy köyü yakınlarında bulunan 'Si|yon' (Koçhisar tepesinde) ve Belkıs
köyünde'Aspendos'olarak iki yerde kurulmuştur. 1817 de yerleşim bölgelerinin çok
aralıklı olması nedeni ile ilçe, önceleri 'Seyrek'diye anılmış, 'l890 yıllarına doğru'Serik'
olarak adlandırılmıştır. İlk ismi, bastığı sikkeler üzerinde de görüleceği gibi Estvadiiys'tir.
Antik dünyada en güçlü para Aspendos Sikkesidir. Köpez adı altında bucak merkezi
olmuştur. Serik yöresi 19.yüzyılın sonlarında Konya Vilayeti Teke (Antalya) sancağının
merkez kazasına bağlı bir nahiye iken, 1926 yılında Serik ilçe oimuştur.

Batı Trakya Türk|eri Balkan Savaşı sırasında muhacir olarak; Girit Savaşı
sırasındada GiritTürkleri Serik'e gelip yerleşmişlerdir. İlçe merkez belediyesiyle birlikte
B belediyesi, 50 köyü bulunmaktadır. Ekonomisinin büyük bir bölümü turizme dayalı
olup, halkın yüzde doksanı turizmle uğraşmaktadır. Serik yaylalarından bahsetmek
gerekirse: Serik - Beşkonak, Altınyaka (Zerk- Selge), BaIlıbıçak köyleri, gödre ve İkiz
yaylalarıdır. Tabii güzelliklerine ilave olarak; Zeytintaşı Mağarası, A>kbaş köyünün
Gökçeler mahallesinde Zeytinlitaş Tepesinin güney yamacında yer alır. Uçan Su
Şelalesi, Antalya'ya 70 Km. uzaklıkta Kayabükü köyü ile Eskibağ köyünü ayıran
çizgidedir. Toroslar'dan geien su iki kez, her biri 25 - 30 metre yükseklikten dökülür, daha
doğrusu uçar gibi süzülür. Bu yüzden şelaleye Uçan Su adı verilmiştir. TarihiAspendos
(Belkıs) Köprüsü: Toros Dağları'ndan doğarak doğa harikası kanyonlardan geçen
Köprüçay, Serik'in güneyinden Akdeniz'e dökülür. Bu ırmak üzerinde bulunan ve
Selçuklu dönemindeAlaaddin Keykubattarafından 1219-1236yüları arasında yapılan
bir köprüdür.

Serik'in geçmişi M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanır. Bölgede bulunan Aspendos
tiyatrosu M.O. 2. yüzyılda yapılmış, Selçuklular döneminde kervansaray olarak
kullanılmış. Biraz daha gerilere gidip, satır başlıklarıyla da olsa Aspendos Antik
Kentinden bahsedelim. Halk arasında Belkıs harabeleri olarak adlandırılan Aspendos
antik kenti; Antalya Manavgat kara yolunun 48, Km.de ve yo|un 4 Km kadar
kuzeyindedir. BirAnadolu kentidir.Kentte günümüze ulaşabi|en diğer kalıntılarşunlardır:
Su yolları, Bazilika, Nymphaeum (çeşme binası), Stadium, Agora, Exedra, Odeon,
Gymnasion, Hamam, Neropol ve şehirsurları bulunur.

M.Ö.4. yüzyılda kurulan ve Bizans döneminde piskoposluk merkezi olan Silyon
Antik Kenti; (Asarköy, Yanköysınırları içindedir)Antalya'ya yaklaşık40 Km. uzaklıkta yer
alır. Aspendos ve Perge arasında yüksekçe bir tepede kurulmuştur, Selçuk|u çağlarını
yaşamıştır. Antik devrin en zengin şehirlerinden biridir. Surlarla çevrilidir. Bu surları
kuleler, kapılar ve kente çıkılan yollar tamamlamaktadır. Silyon Antik Kentin diğer
kalıntıları da şunlardır: Palestra, Hellenistik yapı, Roma hamamı, evler, kuleli şehir
kapısı, Tapınak stadium ve tiyatrodur. Pednelissos antik kentine gelince; Kazan
köyünün doğusundaki Bodrumkaya tepesinin güney ve güneybatısında bulunmaktadır.
Burada ayrıca; bazi|ikalar, agora, kuleler, şehir surları, nekropol, tapınaklar, hamam,
Apollon kutsal alanı bulunur.' 

Diğer arkeolojik sit alanları ise: Eminceler köyü - Höyük, Etler köyünde Kısık
harabeleçi, Yumaklar köyünde Harius antik kenti harabeleri de bulunur. Bunlara ilave
olarak; Kaletepe kalıntıları, Karapınar antik yerleşimi, Gökçepınar antik yerleşimi,
Kuzasar antik yerleşimi, Arpalık Tepe antik yerleşimi, Asar Tepe yerleşim alanları ve
Töngüçlü köyü - Kule Çiflik kalıntısıdır.
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