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Saygıdeğer Mensuplarımız,

Bültenimizin 48. sayısında birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu Bültenimizde, 2017 yılının ilk üç ayına ait faaliyetlerimiz yer almaktadır.

Geçen sayımızla birlikte başlattığımız “Türkiye ve Dünya Gündemi” bölü-
münde, özellikle hain 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yoğun geçen 
son üç ayın Türkiye ve Türkiye ekseninde dünyadaki gelişmelerin özetini 
bulacağız.

“Bizden Haberler” bölümünde, Vakıf merkezimizde her hafta düzenli ola-
rak yapılan seminer, dersler ve yeni mezun ile öğrencilere dönük Gelece-
ğinle Tanış Kariyer Sohbetlerine yer verilmiştir. Yine hazırlık ve 1. Sınıfta 
okuyan öğrencilerimiz için tertip edilen “ŞEHİR GEZİLERİ” ile üst sınıflar-
daki öğrencilerimiz için tertip edilen “KÜLTÜR GEZİLERİ” ve Bursa Gezisi 
bilgileri yer almaktadır. Sivil toplum örgütleriyle birlikte katılım sağladığı-
mız faaliyetlere de bu bölümde yer verdik.

Bültenimizin bu sayısının ana teması “Milli Birlik ve Beraberlik”. Bugün 
hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu ve yaşadığımız coğrafyanın olmazsa 
olmazı olan bu konuyu çok değerli kalemlerle detaylandırdık.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ünsal SÖZBİR tarafından “Bir Olmak, 
Birlik Olmak, Birlikte Olmak…” başlığıyla kaleme alınan yazı, dünyadaki 
keskin dönemeçlerin kısa bir tarihsel sürecinden sonra içinde bulunduğu-
muz şartlardan ve ruh durumundan bu günümüze ve yarınımıza nasıl bir 
çıkış sergileyebileceğimizi tecrübenin verdiği en somut kavramlarla yol 
göstermektedir.

Sn. Sabahattin KAPLAN tarafından “15 Temmuz’dan 7 Ağustos’a, Bu-
güne ve Yarına Dair…” başlığıyla kaleme alınan yazı, hain darbe girişimi-
ne karşı sokak ve meydanlarda kenetlenen toplumun, Yenikapı’da bunu 
nasıl taçlandırdıysa, geleceğe de bu birliktelikle yürüyebileceği gerçeğini 
anlatıyor.

Sn. Dr. Mahmut DEMİRKAN tarafından “Milli Birlik, Tutumlar ve Ahlaki 
Tavır” başlığıyla kaleme alınan yazı, konuyla ilgili kavramları akademik 
bir lisan ile ortaya koyduktan sonra bunları yaşamın en üst değeri olan 
“Ahlak” ile nasıl taçlandırdığını okuyacağız.

Sn. Mustafa CERİT tarafından “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, Bir-
lik ve Beraberlik” başlığıyla kaleme alınan yazı, hain darbe girişiminden 
sonra Devlet’in güçlü bir refleks ile sosyal, iktisadi ve kültürel hayatımız-
da, yaşam koşulları ve iktisadi dengelerin bozulmadan devamı için yaptığı 
düzenlemeleri kendi yorumlarıyla yaptığı tahlilleri dalında uzman olan-
dan edineceğiz.

Öğrencilerimizin Bülten’e olan yoğun ilgilerinden dolayı, bir önceki sayı-
da olduğu gibi, bu sayıda da üç öğrencimizin gündem ile ilgili yazısı yer 
almaktadır.

Bültenimizin bir sonraki sayısında yeniden buluşmak temennisiyle, tüm 
öğrenci ve mensuplarımıza sağlık ve esenlikler dileriz. 
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TÜRKİYE ve DÜNYA GÜNDEMİ TÜRKİYE ve DÜNYA GÜNDEMİ

01.01.2017 Ortaköy Gece Kulübü Saldırısı Oldu, Saldırıyı DEAŞ Üstlendi.
05.01.2017 Türk Yapımı Atak Helikopteri Teslimi ve Milli Savuma Bakanı Fikri Işıktan İncirlik Üssü Sorgusu
05.01.2017 İzmir Adalet Sarayına Saldırı Düzenlemeye Çalışan Hainler, Kahraman Polis Fethi Seki  
  Sayesinde Engellendi.

09.01.2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Meclise Sunuldu
12.01.2017 Döviz Kurlarında Tarihi Rekor. Dolar; 3,92 Euro: 4,12.
12.01.2017 Kayseri’de Askeri Araç Konvoyuna Saldırı Oldu. Çok Sayıda Askerimiz Şehit Oldu.
25.01.2017 CIA’dan “12 Mart Muhtırasını Biz Yaptırdık” itirafı geldi.
26.01.2016 Rus Büyükelçisine Suikast Düzenlendi. Saldırının Hedefi Türk Rus İlişkileri.
  Saldırıda Fetö İzleri Bulundu.
30.01.2017 Hulusi Akar’dan Kardak Kayalıkları Pozu
03.02.2017 Külliye’den Alman Şansölyesi’ne Terör Dersi
07.02.2017 Varlık Fonu Kuruldu. Bu Fona; THY, BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, Borsa İstanbul Gibi
  Dev Firmalar Devredildi. 
15.02.2017 TBMM’nin Güvenliği Artık “Yapay Zekâ”ya Emanet.
  Meclise Giren Her Ziyaretçinin Her Hareketi Yapay Zeka Teknolojisiyle İle İzlenecek.   
  Sistem, Hareketli Kameralarla TBMM Kampüsündeki Bir Kişinin Her Anını İzleyecek ve  
   Uyarılar Verecek... Tamamen Yerli Olan Sistem, Türkiye’de İlk Kez TBMM’de Uygulanacak.  
  Sistem “Yüz Tanıma, Plaka Okuma ve Araç Altı Görüntülemeyi” de İçeriyor.

17.02.2017 Elbab DEAŞ’lı Teröristlerden Kurtarıldı.
21.02.2017 Fetö ve Darbe Girişimi Davalarının İlk Duruşmaları Yapılmaya Başlandı.

23.02.2017 TSK’da Başörtülü Subay.
  15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sonrası peş peşe hayata geçirilen düzenlemeler, bu
  ülkede başörtülü kadınlara da savaş pilotu olma yolunu açtı. Selçuk Üniversitesi bilgisayar  
  mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz, TSK’da pilotluk için intibak eğitimine   
  alınan ilk başörtülü kadın oldu.

27.02.2017 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İKBY Başkanı Barzani İle Kerkük Musul ve
  Terörle Mücadeleyi Görüştü. Ardından İKBY İlk Kez PKK’ya Operasyon Düzenledi.
03.03.2017 Anayasa Değişikliği Sürecinde Partiler Sahaya İndi.

14.03.2017 Dışişleri ve Aile Bakanlarımıza Antidemokratik Tutum.
  Hollanda ile anayasa değişikliği mitingi krizi. Birçok Avrupa gazetesinde
  Türkçe hayır kampanyaları yapıldı.
15.03.2017 İşsizlik Rakamları Açıklandı
  Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aralıkta işsizlik bir önceki yılın aynı ayına göre
  1,9 puanlık artışla yüzde 12,7’ye yükseldi. Geçen yılın kasım ayında işsizlik yüzde 12,1
  düzeyindeydi. Tarım dışı işsizlik oranı da aralıkta 2,2 puanlık artışla yüzde 14,9’a çıktı.

SON 3 AY’DA TÜRKİYE GÜNDEMİ

Adım Adım Değişiklik Teklifi

11 Ekim 2016 MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Sürecvi Başlatan Konuşması.

29 Kasım 2016 AK Partili Abdülhamit Gül ile MHP’li Mehmet Parsak’ın Uzlaştığı Değişiklik Metni 
Liderlere Sunuldu.

1 Aralık 2016 Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli Uzlaşmayı Ortak Basın Toplantısıyla Duyurdu.

10 Aralık 2016 Teklif, AK Parti Tarafından TBMM Başkanlığına Sunuldu.

20 Aralık 2016 TBMM Anayasa Komisyonu Görüşmelere Başladı.

30 Aralık 2016 TBMM Anayasa Komisyonu Görüşmeleri Tamamladı

9 Ocak 2017 Teklifin Genel Kuruldaki Görüşmelerine Başlandı.

21 Ocak 2017 Teklif, TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilerek Cumhurbaşkanı’na Sunuldu.

10 Şubat 2017 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teklifi Onayladı
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TÜRKİYE ve DÜNYA GÜNDEMİ TÜRKİYE ve DÜNYA GÜNDEMİ

16.03.2017 Türk Diplomatların Avrupa Toplantıları İptal Edildi.

15.03.2017 Hollanda’da Parlamento Seçimleri Yapıldı. Seçimi Rutte Kazandı
16.03.2017 Güney Kore’de Devlet Başkanı Park Görevinden Alındı. 60 Gün Sonra Seçimler Yapılacak.
16.03.2017 Bir Japon İnşaat Şirketi 2050 Yılına Kadar Bir Uzay  
  Asansörü İnşa Edebileceklerini İlan Etti.
  Japonya’nın en büyük inşaat şirketlerinden   
  birisi olan Obayashi yetkilileri, yeryüzüne inşa   
  edilecek olan bir asansör ile tıpkı bir apartmanın  
   üst katına çıkar gibi uzaya çıkılabileceğini ve   
  kendilerinin bunu gerçekleştirmek için gerekli olan  
  teknolojik ve finansal altyapıya sahip olduklarını  
  belirttiler.
16.03.2017 Paris’te IMF’nin Ofisine Gönderilen Bir Mektubun Açılması Üzerine Patlama Meydana  
  Geldi.
20.03.2017 İngiltere, Avrupa Birliği’nden Ayrılma Süreci İçin Resmi İlk Adımı 29 Mart’ta Atıyor
  İngiltere’de Yaklaşık 9 Ay Önce Yapılan Referandumda Yüzde 51.9 İle AB’den Ayrılma  
  Yönünde Karar Çıkmıştı. Bu Ay Sonunda Başlayacak Sürecin Yaklaşık 2 Yıl Sürmesi ve  
  İngiltere’nin 2019 Yılı İçinde AB’den Ayrılması Bekleniyor.

23.03.2017 Londra’da Terör Saldırısı
26.03.2017 AB Devlet ve Hükümet Başkanları Papa’nın Huzurunda

13.01.2017 Kıbrıs Görüşmeleri Rumların Masayı Terk Etmesiyle 

Bozuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı 

Mustafa Akıncı; “Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde gerçekleşen liderler 

görüşmesinde Rum Lider Nikos Anastasiadis’in büyük bir öfkeyle 

‘söyleyecek bir şeyim yoktur’ diyerek kapıyı sert bir şekilde vurup 

çıktığını” söylemişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından müzakerelerde 

sona yaklaşılırken Rum Meclisin’e Enosis Kararı’nın getirilmesi iki ülke 

arasında krize neden olmuş, liderler sert açıklamalarda bulunmuştu.

14.01.2017 Afrika Uluslar Kupası Yapıldı

19.01.2017 ABD’nin Yeni Başkanı Donald Trump Göreve Başladı

21.01.2017 Trump’dan 8 Ülkeye Vize Yasağı Getirildi ve Trump’ın Yeni Uygulamalarına Karşı Halk  

  Sokaklara Döküldü

03.02.217 AB Liderleri, İngiltere’siz AB’nin Nasıl Bir Yol İzleyeceğini Görüşmek Üzere Malta’da Bir Araya Geldi

07.02.2017 Türk Diplomatların Avrupa’da Toplantıları İptal Edilmeye Başladı 

11.02.2017 CIA Başkanı İlk Ziyaretini Türkiye’ye Gerçekleştirdi

13.02.2017 İsrail’den Ezana Yasak

  Ezanın gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri

  arasında hoparlörle okunmasına yasak getiren   

  tasarı için Knesset’te yapılan oylamada   

  55 milletvekili “evet” oyu kullanırken,

  48 milletvekili tasarıya karşı oy verdi. Knesset’teki

  Arap milletvekilleri, oylama sonucunun   

  açıklanmasıyla birlikte tekbir getirerek tepkilerini  

  ortaya koydu. Oylamanın ardından kürsüye çıkan  

  Arap milletvekili Ahmed Tiybi, “Ezan namaza çağrısıdır (İsrail Başbakanı Binyamin   

  Netanyahu ve onun aşırı sağcı destekçilerine rağmen bu topraklarda yankılanacaktır” dedi.

15.02.2017 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Rusya İle Görüştüğünün Ortaya Çıkmasından

  Sonra İstifa Etmek Zorunda Kaldı

08.03.2017 Rusya’da Çarlık Rejiminin Son Bulmasının 100’üncü Yıl Dönümü

SON 3 AY’DA DÜNYA GÜNDEMİ
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VAKIFTAN HABERLERVAKIFTAN HABERLER

Cumartesi programlarımız, Şehzade İmarethanesi ve Sıbyan Mektebi’nde öğrenci, mezun ve 
mensuplarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin akademik takvimleri dik-
kate alınarak yapılan programlar; düzenli olarak yürütülen derslerin yanı sıra, gerek öğren-
cilerimizin kendi aralarında, gerekse de Vakıf mensuplarımızla birlikte yürüttükleri; seminer, 
okuma programları, proje çalışmaları ve belli konular üzerinde tartışmaların yapıldığı akademik 
toplantılar şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bu dönem içinde gerçekleştirilen programları ve işlenen konuları aşağıda görebilirsiniz.

CUMARTESİ PROGRAMLARI

DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK

TEMEL İLMİ OKUMALAR

KÜRESEL SİYASET VE TÜRK SİYASAL HAYATI

Başkanımız, Sayın Ünsal SÖZBİR tarafından, yoğun katılım 
ve etkileşimli bir ortamda yürütülen “Değişim Yönetimi 
ve Liderlik” programı, katılımcıların ve özellikle de öğren-
cilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 
düzenlenmektedir. 

Bu doğrultuda derslerde; yaradılış gayesinden ve insan ta-
biatından yola çıkılarak, bireylerin sahip oldukları kişilik ve 
karakter özellikleri göz önünde bulundurulup, Doğu ile Batı 
referansları harmanlanarak, bireyin değişimde oynayacağı 
rol ve etkinin analizi yapılıyor, değiştirilen değil, değiştiren 
olmak ve liderlik etmek için yapılması gerekenler interaktif 
bir ortamda tahlil ediliyor.

Sayın Taha ÖZDEMİR tarafından verilen “Temel 
İlmi Okumalar” dersinde; bilim, kültür, tarih ve 
inanç dünyamızın önemli eserleri sistematik 
konu bütünlüğü içerisinde okunarak katılımcılar 
ile interaktif olarak tahlil edilmektedir.

Katılımcıların sunum yapmalarına fırsat verilen 
programda; bir konuyu tüm yönleriyle mu-
hakeme edebilme ve topluluk önünde aktara-
bilme becerisi, cesareti ve sistematiği kazandırıl-
maya çalışılmaktadır.

Sayın Yrd. Doç. Dr. Burak Hamza ERYİĞİT tarafından gerçekleştirilen “Küresel Siyaset ve Türk 
Siyasal Hayatı” başlıklı bu programda; küreselleşme kavramının, bölgeselleşme ve yerelleşme 
ilişkisi, siyasal, iktisadi, askeri, kültürel boyutu üzerinde duruluyor. Selçuklu ve Osmanlı Dev-
leti’nden Cumhuriyet’e siyaset bürokrasi ilişkisi, Osmanlı’nın son dönem modernleşmesi ve 
Batı’da gelişen ekoller kıyaslamalı olarak inceleniyor,

Daha sonra küresel gelişmeler ve Türkiye’de tek parti döneminden çok partili siyasal hayata 
geçiş ve siyasal kırılmalar aktarılarak 1961 ve 1982 Anayasaları döneminde bürokrasi siyaset 
ilişkisi küresel boyutta değerlendiriliyor.

Programda son olarak; 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz darbe girişimleri bürokrasi siyaset 
ilişkisinin küresel siyasi sistem açısından tahlil edildikten sonra son dönem anayasal düzenleme 
çalışmaları çerçevesinde oluşacak bürokrasi ve siyaset arasındaki güç kayması ayrıntılı olarak 
irdeleniyor.
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VAKIFTAN HABERLERVAKIFTAN HABERLER

Vakfımızın Ankara Grubu tarafından düzenlenen “Yeni Türkiye 
Konuşmaları Konferansları”nın beşincisi Ankara’da yapıldı. Konuğumuz 
Anayasa Mahkemesi üyesi 1987 yılı mezunumuz Sayın, Hicabi DURSUN 
idi.

Sayın Dursun’un ‘’Tarihsel Süreç İçerisinde Anayasacılık Hareketleri 
ve Bireysel Başvuru‘’ konulu konferansı, Ulucanlar Cezaevi Kültür ve 
Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda, üst düzeyde ve yoğun bir katılım 
ile gerçekleşti. Programın moderatörlüğünü Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü, 1986 yılı mezunumuz Sayın İshak ÇİFTÇİ yaptı.

İçişleri Eski Bakanı, Bursa Milletvekili Efkan ÂLÂ’nın da hazır bulunduğu konferansta ayrıca; Tokat Millet-
vekilimiz, AK Parti Grup Başkanvekili Sayın, Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar 
Yrd. Sayın, Sezai UÇARMAK, Altındağ Belediye Başkanı Sayın, Veysel TİRYAKİ, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu üyesi Sayın, Nurullah ÖZTÜRK, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama 
Daire Başkanı Sayın, Ömer ULU, DENETDE Başkanı Sayın Alper ORKUN ve çok sayıda mezunumuz hazır 
bulunmuşlardır.

GÜNCEL EKONOMİ OKUMALARI

YENİ TÜRKİYE KONUŞMALARI KONFERANSLARI-5

GÜNÜMÜZ İŞ DÜNYASI VE ETKİN YÖNETİM 

Sayın Ünsal SÖZBİR’in himayesinde, Burcu ÖZDİL 
tarafından gerçekleştirilen “Güncel Ekonomi Oku-
maları” programı; okulda teorik olarak görülen 
ekonomi ve finans ağırlıklı derslerin katılımcılar 
ve özellikle de öğrenciler için pekiştirilmesi ve çok 
daha iyi anlaşılması için bulunmaz bir kaynak olarak 
değerlendirilebilir. 

Programda; ülkemizdeki ve dünyadaki günlük 
ekonomik, politik ve toplumsal vb. gelişmelerin, mal 
ve sermaye piyasalarındaki hareketliliklere, iş ve 
çalışma hayatına, şirket ve insanlara yansımaları, bu 
yansımaların doğurabileceği olası sonuçlar irdelen-
mekte interaktif olarak değerlendirilmektedir

Sayın Dr. Mahmut DEMRİKAN tarafından gerçekleştirilen “Günümüz İş Dünyası ve Etkin Yönetim” 
konulu seminerde; önce 80’li yıllardan günümüze iş dünyasındaki değişimin nasıl gerçekleştiği, 
bu değişimin sonuçları ve yönetim süreçlerine etkileri anlatıldı.

Daha sonra bu ortamda yönetim işlevinin nasıl gerçekleştirileceği ve bunun nasıl etkin hale 
getirileceği yaşanan tecrübeler ve iş dünyasından örneklerle aktarıldı.

Seminerin son bölümünde de, bu ortama adım atmakta olan ve geleceğin yöneticileri olacak 
Fakültemiz öğrencilerineetkin yönetimin ipuçları ve anahtar unsurları sunuldu.

SEMİNERLER 

ÖZEL SEKTÖR; FIRSATLAR VE TEHDİTLER
Tamamen öğrencilerimizin inisiyatifi ve girişimi ile gerçekleştirilen; 
“Siyasal Vakfı, Geleceğin ile Tanış Kariyer Sohbetleri”nin bu dönem-
ki ilk konuğu; 2004 mezunumuz, Türk Telekom A.Ş. Kurumsal Finans 
Müdürü, Sayın Osman KAYA idi.

İlgiyle izlenen “Özel Sektör; Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı sunumunda 
Sayın Kaya bize; özel sektördeki dinamizmi, fırsatları, kamu sektörü ile 
farklı ve benzer yanlarını ve tehditleri aktardı. Özel sektörde çalışmak 
isteyen öğrencilere önerilerde bulundu.

Soru cevap bölümünden sonra, kendisine hatıra plaketi takdim edildi ve toplu fotoğraf çektirildi.

SİYASAL VAKFI GELECEĞİN İLE
TANIŞ KARİYER SOHBETLERİ
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GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞLİĞİ
“Siyasal Vakfı Geleceğin ile Tanış Kariyer Sohbetleri”nin 17 Aralık 2016 tarihindeki konukları; 
Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Sayın Faruk ŞEN ve Sayın Selçuk ÖZDAMAR idi.

Kariyer sohbetleri kapsamında, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın ve Gümrük ve Ticaret Müfettişliği, 
mesleğe giriş ve meslekteki yardımcılık dönemi 
detaylı bir şekilde aktarıldı. Yabancı dil ve yurtdışı 
eğitim imkânlarının da konuşulduğu programda 
öğrencilerin birbirinden ilginç ve güncel soru-
ları da cevaplandırıldı. Konuklar öğrencilerimizin 
gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduk-
larını ve Vakıf çalışmalarının gençlerin gelişiminde 
önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Programın sonunda konuklarımıza hatıra plaketi 
sunulup, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİ GEZİLERİ

Okulumuzun hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan 
“Şehir Gezileri Programı” kapsamında, Sn. Merve Sevinç SA-
KAR’ın rehberliğinde Bilad-ı Selase olarak anılan semtlerden 
biri olan Eyüp Semti ve civarına bir gezi düzenlendi.

Gezi, Türbesi Eyüp Camii’nin avlusunda bulunan, İstanbul’un 
Fethinin öncüsü Eyüp Sultan’a (Halid B. Zeyd) Fatihalarla 
başladı. II.Mahmut tarafından 1826’da yeni kurulan ordu-
nun ihtiyaçlarının üretilmesi için imar edilen ve günümüzde 
uluslararası kongre, fuar ve kültür merkezi olarak kullanılan 
Feshane, padişahların tahta çıktıklarında yapılan ilk törenlere 
ev sahipliği yapmasıyla (günümüzde Bostan İskelesi Sokağı 
olarak) bilinen Cülus Yolu ve Osmanlının kültür ve medeniyet 
yapısının ana dinamikleri olan külliyeler, medreseler, sıbyan 
mektepleri, mescitler, atölyeler gezinin birer durakları oldu.

Teleferikle çıkılan Pierre Loti Tepesinde Haliç ve Şehrin gü-
zelliğine bir kez daha tanıklık edildi. Gezi Miniatürk turuyla 
sona erdi.

ÖĞRENCİLERİMİZLE ŞEHİR GEZİLERİ

ÖĞRENCİLERİMİZLE BURSA GEZİSİ
Kadim Şehrimiz Bursa’ya öğrenci gezimiz Vakıf 
Merkezimizin önünden başladı. Mütevelli Heyetinden İlhan 
Özyürek’in önderlik ettiği gezinin ilk istikameti, Bursa Val-
iliği oldu. Mezunumuz Bursa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK 
ile tanışma ve sohbet etme fırsatı yakalayan gençlerimiz 
bu sıcak karşılamanın hemen ardından, Yeşil Camii, 1. Mu-
rat Camii ve Külliyesi, 2. Murat Camii, Tophane’deki Orhan 
Gazi ve Osman Gazi Türbeleri, Emir Sultan Türbesi, Ulu 
Camii ziyaretleriyle gezinin birinci gününü tamamlamış 
oldu. 

Gezimizin ikinci gününde kış turizminin vazgeçilmez 
merkezlerinden biri olan Uludağ’da gençlerimize ser-
best zaman tanındı. Bu zaman dilimini çeşitli aktivitelerle 
değerlendirmiş olan öğrencilerimiz,  farklı bir deneyim 
kazanmanın heyecanını yaşadı. Teleferikle dönüş son-
rasında, Ulu Çınarda Bursa manzarası eşliğinde çay mo-
lası verilip gezi sona erdirildi.

Bursa ile tanışma fırsatı yakalayan gençlerimiz; samimi 
sohbeti ve misafirperverliğinden dolayı, Bursa Valimiz Sn. 
İzzetin KÜÇÜK’e ve böyle bir geziyle motive olmalarını 
sağlayan Vakfımıza teşekkürlerini bildirdi.

ÖĞRENCİLERİMİZLE KÜLTÜR GEZİLERİ:
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ GEZİSİ
23.03.2017 tarihinde “öğrencilerimizle kültür gezileri” kapsamında 40’a yakın öğrencimizle, 
Topkapı Müzesine bir gezi düzenlendi. 

III. Ahmet Çeşmesi’nin önünden, saat 10.00’da başlayan gezide öğrencilerimiz, medeniyetimize 
ait eserleri görüp, farklı bir atmosfer içerisinde tarihe tanıklık etme fırsatını yakaladılar.
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ÖĞRENCİLERİMİZLE KÜLTÜR GEZİLERİ:
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ GEZİSİ

Vakfımız kuruluş gayesi ve misyonu çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli faaliyetler yürütmekte, 
zaman zaman diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katılmaktadır. 

Bu çerçevede bu dönemde; hem TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı) ve hem de TGSV’nin (Türkiye 
Genç STK’lar Platformu) Suriye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Referandum konularında düzenl-
edikleri toplantılara katılım sağlanarak görüşlerimiz diğer sivil toplum kuruluşları ile paylaşılmıştır.

“Öğrencilerimizle kültür gezileri” kapsamında mezunlarımızdan Sn. Murat KAYMAZ’ın rehberliğinde, 
Kâğıthane’de bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, öğrencilerimiz, der-
slerden ve kitaplardan aşina olduğu birçok tarihi belgenin orijinal halini görme fırsatı yakaladı.

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sebahattin BAYRAM’a gezi çerçevesinde 
bizlere gösterdikleri ilgi ve samimiyetten dolayı teşekkür ederiz.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA 

F. Kerim Gökay Cad. Güran 2 Apt. No: 23/2
K: 3 D: 15  Hasanpaşa - Kadıköy / İstanbul

Tel : 0216 418 44 11 - 12
Fax : 0216 414 05 89
Mobil : 0532 247 33 40

E-Mail:  info@dolunay�lo.com
www.dolunay�lo.com

Araç Kiralamanın Hesaplı Yolu

DOLUNAY FiLO
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MİLLİ BİRLİK ve BERABERLİK
DO

SY
A

BİR OLMAK, 
BİRLİK OLMAK, 
BİRLİKTE
OLMAK… 

“Birlikte rahmet,
ayrılıkta ise azap vardır           
Hz. Muhammed (SAV)

Ünsal
SÖZBİR

Tarihin akış hızının arttığı bu günlerde toplum-
ların kaderini belirleyen derin ve büyük olaylar 
meydana gelmekte, tarih yeniden yazılmakta-
dır. Yüz yıl öncesinin adeta değişik bir tezahürü 
olan bu günler, siyaset ve güç oyunu yeniden 
kurgulandığını görmekteyiz. On yıl öncesinde 
varlığından bahsedilse, hepimizin hayal mahsu-
lü diyebileceğimiz olaylar ve dönüşümler gözü-
müzün önünde bir bir gerçekleşmekte, yıkılmaz 
denen zihni kaleler teker teker aşağı inmektedir. 

İki kutuplu dünya siyasetinin getirdiği bütün 
metal yorgunluğunun faturasını, onların üçüncü 
dünya ülkesi dedikleri mazlum coğrafya insan-
larının kaynaklarına ödeten hâkim zihniyet, oyu-
nu yeniden kurarken çıkabilecek bütün maliyet-
leri yine bu toplumlara ödetmektedir. Stratejiler, 
politikalar, taktikler sürekli değişmekte, siyasi 
ve ekonomik gücü elinde tutan yapılar, dünya-
ya yeniden şekil vermek arzusu ile eldeki bütün 
imkanları kullanmaktadır. Bir yandan Hollywood 
mahsulü gerçekliği tartışılan senaryolar, öbür 
yandan milyonlarca insanı perişan eden gerçek-
likler. Ve bunların ortasında tarihi misyonunun 
bütün ağırlığını omuzlarında hisseden bir Türki-
ye… Bu misyon öyle ağır ki, yakın ve uzak coğ-
rafyanın bütün mazlumları, mahzunları hayalle-
rini ve geleceklerini Türkiye’den çıkacak umut 
ışıklarına bağlamış, öylece bekleşmekteler. 

Türkiye; coğrafi konumu sebebi ile doğu ile ba-
tının, kuzey ile güneyin siyasi, iktisadi ve kültürel 
birleşme veya ayrışma noktası… Bir imparator-
luk bakiyesi… Hatıralardaki kimliği ile yansıtılan 
kimliğinin altındaki geçmişini, inşa edeceği yeni 
kimliğe taşımakta zorlanan, dini ve kültürel 
müktesebatına uymayan, küçük gelen program-
lanmış kimliğinin kabuğunu kırmayı henüz ba-
şaramamış bir ülke… Rüyasında imparatorluğu 
gören, gerçekte kabile devletiymiş muamelesi-
ne reva görülen bu ülkenin dirilişi, ayağa kalk-
ması için lazım gelen en temel şey bir olmak, 
birlik olmak, birlikte olmaktır… 

Peki bu nasıl olacak? Bunun olabilmesi için neye ih-
tiyacı var bu ülkenin? Her şeyden önce derin bir iç 
muhasebeye ihtiyacı var. Utanmadan, sıkılmadan, 
çıkacak her ne ise yüzleşmekten korkmayan bir iç 
muhasebeye… Sahip olduğu en temel ve önemli 
değerlerini hiçbir komplekse kurban etmeden gün 
yüzüne çıkaran bir muhakemeye ihtiyacı var. O de-
ğerler ki dünya tarihinin unutamayacağı siyasi, sos-
yal ve kültürel yapıları, ilim ve irfan yurtlarını ortaya 
çıkarmış, yine insanlık tarihinin mihenk taşı olmuş 
müstesna bilim, sanat, din, felsefe adamlarının ve 
lider siyasi kişiliklerinin görülmesini sağlamıştır.

Bugüne kadar tarihimiz ve değerlerimiz ile ilgili ola-
rak ne zaman bir öz değerlendirme yapmaya kalk-
sak hemen anlamsız bir taraf tutuculuğumuz ortaya 
çıkar. Herkesin meşrebine göre bir kahramanlar ve 
hainler listesi bulunur. İlerici olduğunu iddia edenler 
Türkiye’de Lâtin alfabesi öncesinde yazmış, çizmiş, 
düşünmüş hatta yaşamış herkesi tek kalemde ta-
rihin derinliklerine gömerken, o değerlere yönelik 
tek bir pozitif cümle kurmayı kendilerine en büyük 
zül addetmişler, onları seven, beğenen, önemseyen 

insanları da değersizleştirme yoluna gitmişlerdir. 
Benzer bir duruşu dindar veya köküne bağlı diyebi-
leceğimiz insanlarda görmekteyiz. Dindar, milliyetçi 
olmayan herkes değersizdir zihniyeti ile ele alınmış-
tır. Bir de buna ırk, mezhep, coğrafi bölgecilik gibi 
ayrıştıran unsurlar da eklenince; sahip olunduğu 
için övünülmesi gereken renkler ve farklılıklar bir 
birine batan dikenlere dönüşmüştür. 

Bu yüzdendir ki ilk yapmamız gereken objektif öz 
değerlendirmedir… “Biz” olmayı sağlayacak, birbi-
rimizin değerler, düşünceler ve duygular dünyasını 
ortak bileşenlerin en büyüğüne taşıyacak bir sosyal 
zekaya ulaşmalıyız. Bakış açılarımızı at gözlüğün-
den çıkaracak, olabilecek en geniş perspektife ka-
vuşturmalıyız… Zihnimizi baskı altında tutan bari-
yerleri, ayrıştıran genellemeleri, etiketlemeyi, niyet 
okumayı, kehaneti,  ya hep ya hiç tarzımızı, yüzlerce 
pozitif yanımız varken bir tane olumsuzdan hareket 
edip gerçeği görmeyen duruşumuzdan ve bizim ile 
alakası olmayan farklı konuları kişiselleştiren bakış 
açılarından sıyırılmalıyız. 

unsal.sozbir1@gmail.com
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Bu kadar soyut ifadelerden sonra somuta, bu günkü 
Türkiye’ye gelecek olursak, ülkemiz büyük bir de-
ğişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Bütün dönüşüm-
lerde olduğu gibi sancılar, ağrılar vardır ve olacak-
tır. Malum değişim iki şekilde olur, isteyerek veya 
travma ile… Travmanın bizi savuracağı yeri anlamak 
için son birkaç yılda ülke olarak yaşananlara bak-
mak yeterlidir. Birilerinin toplumda ötekileştirme 
ile bütün bürokratik güç merkezlerini ele geçirip, 
travmatik bir şekilde yapıyı değiştirmeye, dönüş-
türmeye çalışmasına şahit olduk. Şahit olduğumuz 
diğer bir travma örneği de bölgesel ve ırk temelli 
bir dönüştürme gayretidir. Toplumsal yapı taşlarını 
ve Devletin kurumlarını birbiri ile çatışır hale getiren 
bu dönüştürme gayreti, Allah’ın bir lütfu olarak ge-
niş kitlelerin değerlere sahip çıkma isteği ile verdiği 
toplumsal tepki, ülkeyi büyük bir felaketten kurtar-
mıştır.  

Evet büyük bir felaket milletin ferasetiyle önlenmiş-
tir, lakin gelinen noktanın en büyük yansıması de-
ğerler üzerinde olmuştur. Toplumsal mutabakatın 
en önemli göstergesi olan “güven” ciddi ölçüde ze-
delenmiştir. Merhamet, yardımlaşma, sadakat gibi 
yapı taşları tek tek yerinden oynatılmıştır. Sosyal 
isteğe ve ihtiyaca değil de çıkar grubu psikolojisi 
ile oluşturulan bu zoraki değiştirme isteğinin sebep 
olacağı sosyal travmalar etkisini uzun süre göste-
recektir. Özellikle başarılı olmak için sonuna kadar 
kullanılan “İslam Dini” bir değer olarak, belki tarihin 
hiçbir döneminde görmediği kadar ciddi hasar gör-
müş, övünç kaynağı olan dindarlık utanç kaynağına 
dönüştürülmüştür. Daha önce dindar bir Müslüman 
tarafından asla yapılmaz diye bilinen tutum ve dav-
ranışlar, istismarcı bu yapılar tarafından çok kolay 
yapılır olduğu hem gösterilmiş, hem de bu yönde 
çok kuvvetli algılar oluşturulmuştur.  

Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak, ha-
sar görmüş değerleri yeniden ve kısa sürede inşa 
edecek sihirli bir formül elbette yok. Uzun ve gay-
ret isteyen,  sosyal yapıyı oluşturan bütün renklerin 
içinde yer aldığı bireysel planda bu renklerin muha-
faza edildiği, genel çerçevede ise ortak rengin oluş-
turulduğu formülün adı birlik olmaktır. Var olma 
gerekçesini net ifade edebilmiş, geleceğin ortak 
kurgulandığı ve uygulandığı yürüyüşün adıdır birlik. 
Misyonu ve vizyonu mutabakat ile belirlenmiş bir 
sosyal yapının da hedeflerine ulaşmaması mümkün 
değildir. Bu farkındalık ile yüreğimizde bir olma is-
teğini, geçmişin bilgeliği ve geleceğin gerekleri ile 
yeniden harmanlayıp, zihni, kalbi ve bedeni yete-
neklerimizi geliştirip ortak amaca yöneltecek gücün 
adıdır birlik. 

Burada sorulacak tek bir soru var; zamanı gelmiş 
istenerek elde edilecek bu yeniden inşanın adı olan 
birliği kim veya kimler gerçekleştirecek? Ve biz eli-
mizden gelen ile bu birliğe nasıl destek olacağız? 

Objektif öz değerlendirmenin bizi getireceği en 
önemli nokta sosyal, kültürel farkındalığımızın or-
taya çıkması olacaktır. Bir şeyin farkına varmak de-
ğiştirmek istediğimiz her ne ise onun ilk adımıdır. 
Arkasından tutku seviyesinde istek gelir, bilgi gelir, 
yetenek gelir ve son olarak ta bütün bunları hayata 
geçirecek güç gelir. Bireyler olarak bunu sağlarken 
sosyal birlik için ise zihnen, ruhen, kalben ve sosyal 
hayatın bütün alt başlıkları ile hazırlıklı olmamız ge-
rekir. Hazırlığın bizi götüreceği yer sosyal barışın, 
sosyal refahın, özetle bir bütün olarak Türkiye’nin 
ortak akılla tayin edeceğimiz ideal, inşa edilmiş kim-
liğine kavuşmayı sağlayacak tasarımdır. Modelleme 
veya tasarım çok önemli bir aşamadır. Bütün sosyal 
mutabakatlar burada gerçekleşir. Ortak bileşenlerin 
en büyüğünü hedefleyeceğimiz yer de burasıdır. 

Hazırlığı tam yapılmış, mutabakatları en üst sevi-
yede tamamlanmış bir modelin uygulama aşama-
sı fevkalade önemlidir. Zira bu aşamada teorideki 
düşüncenin hayat bulduğu, ete kemiğe büründüğü 
yerdir. Malum olduğu üzere sosyal hayat tam an-
lamı ile kağıt üzerinde dizayn edilemeyecek kadar 
kompleks ve değişkenlerin çok olduğu bir yapıdır. 
Bu aşamada çıkan geri bildirimler çok değerlidir. 
Sosyal bünyenin neleri kabullenip neleri reddetti-
ği bu aşamada görülebilir. Onun için bu aşama bir 
sonraki aşama olan sürdürülebilirliğin de ana bes-
leyicisidir. Uygulama ile ortaya çıkan uyarıcılar, te-
tikleyiciler; değişimi, dönüşümü sağlıklı ve sürekli 
olmasını, diğer bir ifade ile sürdürülebilirliği sağla-
yacak temel unsurdur.

MİLLİ BİRLİK ve BERABERLİK
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15 TEMMUZ’DAN
7 AĞUSTOS’A, 
BUGÜNE VE
YARINA DAİR…

“Bizzat siz yazıyorsanız
destanların böyle yazıldığını

bilemeyebilirsiniz.
O gece uykuya varsaydık belki de 

bir daha hiç uyanamayacaktık.

Sabahattin
KAPLAN (1987)

Bizzat siz yazıyorsanız destanların böyle yazıl-
dığını bilemeyebilirsiniz.

O gece uykuya varsaydık belki de bir daha hiç 
uyanamayacaktık.

15 Temmuzda Irak, Mısır, Libya, Yemen ve Suri-
ye’de her gün kahrolarak şahit olduğumuz gibi 
bir daha bir araya gelemeyecek şekilde ihtilafla-
rı sivriltilmiş, yetişmiş insanları yok edilmiş-sü-
rülmüş, bir iç savaşla sokakları kan gölüne çev-
rilmiş günlerin uykusuna varmadan uyandık.

Bir darbe geleneği olan bizler; toplumu oluştu-
ran her kesim tek vücut olarak darbe karşıtı bir 
refleks gösterdik, darbeye direndik. Ruh kökle-
rimize tutunarak, ölümü göze alarak ülkemizin 
bütün meydanlarında tanklara, silahlı gruplara 
karşı durduk. O silahlara ve gruplara devleti kut-
sayan, kendisini ordu-millet olarak gören “mu-
hafazakâr” kitleler olarak karşı koyduk. 

Nasıl güneş çarkı çevrildiğinde bütün renkler 
kaybolup yalnızca beyaz görünüyorsa; dira-
yetin, cesaretin, basiretin, ferasetin, inancın ve 
adanmışlığın da harekete geçtiğinde bir tek ren-
ge dönüştüğünü gördük…

Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları ve 
sokakları doldurduk. Aralıksız okunan ezan ve 
salalarla milletimizin ruh ve maneviyat kökle-
rine seslendik. Vergilerimizle alınmış tanklar, 
helikopterler, F 16 uçakları, her çeşit silah ve 
mühimmatla bizlerden biri gibi görünerek insa-
nımıza ateş eden ve öldüren, Meclisten Emniye-
te, MİT’ten Özel Harekâta kadar kurumları bom-
balayan, tanklarla araçlarının içinde insanları 
ezen FETÖ/PDY ihanet çetesinin, yabancı istih-
barat ağının Türkiye’deki uzantılarının, cuntacı-
ların memleketin bekasına yönelik bu ihanetine 

ve kalkışmasına karşı kendimize has bir sükûnet 
içinde bir yerli duruşla kırıp dökmeden, yakıp yık-
madan, yağmalamadan, çapulculuk yapmadan bu 
toprakların gerçek sahipleri olduğumuzu gösterdik.

O ilk geceyi takip eden günlerde ve gecelerde heve-
si kursağında kalmış ihanetin geri dönmesine mani 
olmak için meydanlarda bu ülkenin her renk ve ton-
dan insanları olarak yaşadığımız fikir ayrılıklarının 
memleketten ve milletin bekasından daha önemli 
olmadığını göstermek, irademize ve geleceğimize 
kast edecek tehditlere karşı tarafımızı belli etmek 
için nöbete durduk.

Bunu 7 Ağustosta bize kendimizi çok iyi hissetti-
ren ellerinde bayraklarla meydanı kırmızı beyaza 
boyayarak, tek vücut, tek nefes, tek ses olarak Ye-
nikapı’ya akan yüzbinlerce insanı harekete geçiren 
toplumsal ruh ve dinamik takip etti ve siyasi kurum-
ları aynı hat üzerinde bir araya getirdi. 15 Temmuz 
akşamı bizleri meydanlar iten ne idiyse Yenikapı’da 
harekete geçiren de o idi.

İdraklerimize giydirilmiş deli gömleklerini çıkarıp, 
çelik korseleri kırıp parçalarken ihanetin piyonluğu-
nu yapanların kurumlarımızdan bir büyük titizlik ve 
dikkatle ayıklanması ilk ödevimizdir. Vesayeti müm-
kün kılan kurumların dönüştürülmesi, kurumsal dö-
nüşümün başarılması ikinci ödevimizdir. En az bun-
lar kadar, hatta daha önemli olan üçüncü ödevimiz 
ise milleti ve memleketi geleceğe taşıyacak insan 
kaynağının yetiştirilmesidir.

Şair gülü muştulayarak;

“Yetiş ayağının tozu olduğumuz peygamber 
Yetiş her zaman diri olan varlığınla 
Yetiş yak lambamızı

1 Sezai Karakoç, Gül Muştusu.
2 İsmet Özel, Kanla Yazılmış Evrak Şiirinden

Yetiş aydınlat karanlığımızı 
Yetiş yeşillendir çöllerimizi

Yetiş dirilt insanımızı 
Seni sevenin ismiyle yetiş bize 
Yetiştir bize 
Günahlarımızı kül edecek ateş harmanını 
………………

Gül diksinler diye yeni topraklarına 
İnsanın ta gönlüne 
Yetiştir erenlerini 
Allah’ım” 
diyor1.

“Küfre yaklaştıkça inancım artıyor”2.

sabahkaplan@gmail.com
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MİLLİ BİRLİK, 
TUTUMLAR VE 
AHLAKİ TAVIR

“Girmeden tefrika bir millete 
düşman giremez, 

Toplu vurdukça yürekler,
onu top sindiremez.

M. Akif Ersoy

Dr. Mahmut
DEMİRKAN (1987)

Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, 
tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği 
olan insan topluluğuna millet denir. Birlik; tek 
veya bir olma durumunu, bir arada olma du-
rumunu, vahdaniyeti ifade eder. Milli birlik ise; 
milletin bütün olması, bu bütünlük içinde ayırıcı 
ve bölücü unsurlara yer verilmemesi anlamına 
gelir. 

Millî birliğin var olabilmesi için milleti meydana 
getiren unsurların geliştirilmesi ve pekiştirilmesi 
gerekir. Bu unsurlar ne kadar gelişirse milli birlik 
de o kadar sıkı ve kuvvetli olur, bu çerçevede 
güçlü bir milli irade ortaya çıkar. Ancak bunu 
geliştirmek o kadar kolay değildir. Bunu bi-
linçli uygulamalarla yapmak gerekir. Bu nokta-
da özellikle milli birliği geliştirmek durumunda 
olanların tutum ve davranışları (milletin tutum 
ve davranışlarına yön vereceği için) çok daha 
önem kazanır.

İnsan sosyal bir varlıktır. Tabiatı itibariyle toplu 
yaşama, hayatı birlikte sürdürme eğilimindedir. 
Çünkü birlikte olmak doğal bir ihtiyaçtır. İnsan 
bireysel ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bile 
başkalarıyla birlikte olduğu zaman karşılayabi-
lir. Bu bakımdan başkaları ile birlikte olmanın 
yollarını arar, birlikte yaşamanın ortak paydala-
rını geliştirir. Milli birlik kavramı da buna hizmet 
eder. Ancak birlik olmak, birilerinin zannettiği 
gibi “dönüşmek” veya “aynılaşmak” anlamına 
gelmez. Buna rağmen ve ne yazık ki kişilerin 
dünya görüşleri, sahip oldukları siyasi ve ideo-
lojik farklılıklar milli birliğin kendi zeminlerinde 
sağlanacağını düşünmelerine sebep olur. Kimi 
zaman ima yoluyla, kimi zaman da fiili uygula-
malarla karşı tarafa gösterilen, hatta zaman za-
man dayatılan bu farklılıklar, kesimler arasında 
var olan “hayatı birlikte sürdürme ve toplu yaşa-
ma eğilimi”ni yok eder, farklı düşünen kesimleri 

karşı karşıya getirir. Bu manada Türkiye’deki farklı 
ideolojik yapıların zaman içinde aşırıya giderek bir-
lik olmayı, karşı tarafı dönüştürme, hatta “tek tipçi 
toplum” yaratma projesine kadar götürdüklerine 
şahit olunmuştur. 

Milli birliğin ve kardeşliğin bu şekilde oluşturulama-
yacağı açıktır. O halde milli birlik nasıl oluşturulur 
ya da oluşur? Bunun için öncelikle bir milletin ve 

1 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
2 Can Baysal, 1996, 253.

özellikle de söz konusu farklılıkların oldukça fazla 
olduğu aynı topraklarda yaşayan insanların, milli 
birlik karşısındaki tutumlarına ve bu tutumların olu-
şumuna neden olan unsurlara bakmak gerekir.

Tutum, kısaca tutulan yol, tavır anlamına gelir1. Bir 
bireyin çevresindeki canlı ya da cansız herhangi bir 
konuya karşı sahip olduğu tepki ön eğilimini ifade 
eder2.  Ya da başka bir deyişle tutum; “kişinin bel-

demirkan.demirkan38@gmail.com
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Ahlak; iyi ve insanca yaşamanın temelini teşkil eden 
inançlar bütünü, bireylerin ve grupların hayatını dü-
zene koyan yaygın, genel davranış kurallarıdır. Her 
milletin kendine özgü örf ve adetleri, ahlak ve ter-
biye anlayışı farklıdır ve o milleti diğer milletlerden 
ayıran temel özellikler olarak karşımıza çıkar. Bu 
özelliklere uygun hareket etmek o milletin birlik ve 
beraberliğine hizmet eder. 

Pratik hayattaki ahlaki göstergeler ortak duygu ve 
düşüncelerin oluşmasında önemli ölçüde rol oy-
nar. Burada ahlak deyince (neyin ahlaki neyin ah-
lak dışı olduğuna veya kısaca ahlakla ilgili teorik 
tartışmalara girmeden) insan aklının iyi ve normal 
olarak öngördüğü “evrensel ahlak ilke ve normları-
na uygun olmayı kastettiğimiz anlaşılmalıdır. Toplu 
yaşamanın bir gereği olan; diğer insanların dünya 
görüşlerine, hak ve hukukuna, çevreye saygı, hoş-
görü, insanlara karşı adil olmak, emanete ihanet 
etmemek, yaptığı işin gereklerini en iyi şekilde ye-
rine getirmek gibi ahlaki davranışlar evrenseldir ve 
karşı tarafın tutumunu olumlu yönde etkiler, olumlu 
yönde davranışa yönelmesine neden olur. Oysaki 
hedonist ve nefsani istekler, bir bedel veya karşı-
lık ödemeden elde etme alışkanlığı, ötekileştirmeye 
ve ayrımcılığa götüren kötü örnekler, toplumdaki 
güveni, sadakati ve ortak kültürü yok eder, insanca 
yaşamanın temelini teşkil eden inançların ve ortak 
duyguların gelişmesine engel olur. 

Bu bakımdan her alanda; ailede, sokakta, iş ve sos-
yal hayattan kamu yönetimine, birey ve idarecilerin 
ahlaki tavrı aralarındaki birliğin, birlikteliğin oluş-
masına doğrudan etki eden önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkar ve tutumları olumlu ve açık bir şe-
kilde milli birliğin geliştirilmesi yönünde davranışa 
dönüştürebilir. Bu noktada milli birliği geliştirmek, 
dolayısıyla milli iradeyi pekiştirmek iddiasında olan-
ların ve özellikle de gücü elinde bulunduranların ah-
laki tavrı çok daha önem kazanır. 

Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç’in dediği gibi; “Ah-
lak her zaman ölçüdür”. Aslında bizim inancımıza 
göre de ahlaki tavır esas, milli birlik ise bir sonuçtur. 
Yani ahlaki tavrın veya davranışın yaygın olduğu bir 
toplumda milli birliğin oluşmaması için hiçbir ne-
den yoktur. Milli birliğin oluşmasında ahlak bu denli 
önemli olmasaydı; “ben güzel ahlakı tamamlamak 
üzere gönderildim”, “insanlara güzel ahlakla mua-
melede bulunun” der miydi Allah Resulü…

li bir insana, gruba, nesneye, olaya yönelik olumlu 
veya olumsuz bir şekilde düşünmesine, hissetme-
sine veya davranmasına yol açan oldukça istikrarlı, 
yargısal bir eğilim” şeklinde tanımlanır3. Her tutu-
mun birer objesi (konusu) vardır. Tutumlar, bu ob-
jeye karşı; olumlu veya olumsuz, açık veya örtülü, 
yoğun veya esnek olarak farklı boyutlarda karşımı-
za çıkar.  Bu durum milli birlik konusu (objesi) için 
de geçerlidir. 

Tutumun oluşumuna etki eden faktörler iki gruba 
ayrılarak incelenir:

1. Kişi ile ilgili olanlar; genetik ve fizyolojik 
faktörler, tutumun konusu ile ilgili olarak 
yaşanılan deneyim ve kişilik faktörleri.

2. Kişinin toplumsal yaşantısının sosyo-psi-
kolojik özellikleri; kişinin toplumsallaşma 
süreci, grup üyeliği ve sosyal sınıfı.

Burada genetik ve fizyolojik özellikleri bir kenara bı-
rakacak olursak, kişinin tutumunun oluşumuna etki 
eden diğer faktörlerin; kişisel öğrenme ve deneyim-
le oluşan “inanç ve değerlerin bir bileşeni” olduğu-
nu söyleyebiliriz. Yani konumuz açısından somut-
laştırırsak; milli birliğe karşı olumlu veya olumsuz, 
açık (belirgin) veya örtülü, yoğun veya esnek ola-
rak farklı boyutlarda oluşturduğumuz tutumlarımızı 
öğrenme ve deneyimlerimizle ortaya çıkan “inanç 
ve değerlerimiz” belirler diyebiliriz.

Özetle; öğrenme ve deneyimlerimiz inanç ve değer-
lerimizi, inanç ve değerlerimiz tutumlarımızı oluştu-
rur. Tutumlarımız da davranışlarımıza yön verir. 

O hal de temel amaç; milli birliği geliştirmek ve tu-
tumları bu yönde olumlu davranışa dönüştürmek 
ise, yapılacak şey; bu konudaki inanç ve ortak de-
ğerleri geliştirmek olacaktır. İnsanlar ortak değer ve 
inançları öğrenerek, yaşayarak ve deneyimleyerek

3 Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü, Ankara, 2009, Bilim ve Sanat Yayınları, s.747

geliştirirler. Ortak inanç ve değerler geçmişte pek 
çok yöneticinin ve siyasetçinin yaptığı gibi bir “top-
lumsal proje” ile geliştirilemez. Çünkü;

1. Tutumları veya kuvvetli yargısal eğilimle-
ri (ve bu eğilimlerin somut sonucu olan 
alışkanlıkları) değiştirmek, istenilen yönde 
geliştirmek o kadar kolay değildir. Hele de 
Türkiye’deki ideolojik farklılıkların mensup-
larının, diğer konularda olduğu gibi milli 
birliğin de kendi ideolojik bakışları çerçe-
vesinde oluşturulabileceği yönündeki “katı 
tutumları” karşılarında duruyorken. Ya da 
tabir yerindeyse; “senin milli birliğin”, “be-
nim milli birliğim” gibi bir ayrımla karşı kar-
şıyayken.

2. İnsanlar görmeden, yaşamadan, deneyim-
lemeden kolay kolay inanmazlar ve kabul 
etmezler.

3. Böyle bir şeye kalkışıldığında illa ki milli bir-
liğin üzerinde de bir “üst kimlik” önerilir; 
Türkçülük, sosyalizm, demokrasi gibi. Hatta 
taraflar önermekten öteye geçip dayatabilir 
de. Bu şekilde bir düzen kurulsa bile uzun 
ömürlü olamaz. 

Proje; tanımlanmış hedefler doğrultusunda, belli 
bir zaman diliminde, üzerinde yoğunlaşarak bir işe 
ilişkin bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve 
sonuçlandırma süreçlerini içeren faaliyetler bütünü 
olarak tanımlanabilir. Ancak milli birlik böyle meka-
nik ve tanımlanmış bir şekilde, düşünülerek, tasarla-
narak, planlanarak oluşmaz, oluşturulamaz. Büyük 
kitleler tarafından paylaşılan değerler yavaş yavaş, 
sindirilerek kabul edilir, bir bakıma kendiliğinden 
oluşur. Bu oluşum kendi içinde tutarlı ve ahlaki un-
surlar barındırır.

MİLLİ BİRLİK ve BERABERLİK



26 www.siyasalvakfi.org.tr Mart 2017 Bülteni 27www.siyasalvakfi.org.trMart 2017 Bülteni

MİLLİ BİRLİK ve BERABERLİK
DO

SY
A

ÇALIŞMA 
HAYATINDA 
MİLLİ
SEFERBERLİK, 
BİRLİK VE
BERABERLİK

“Hain darbe teşebbüsüyle siyasi ve 
ekonomik olarak baltalanmak

istenen ülkemizde, devlet ve
millet birlikteliği ve refleksiyle 

yeni bir diriliş, yeni bir uyanış ve 
devlet ile millet arasında
öncesinden daha sıkı bir

kenetlenme olacaktır.

Mustafa
CERİT (1997)

FETÖ/PDY terör örgütü eliyle 15 Temmuz 2016 
tarihinde yapılmak istenen hain darbe girişimi 
ile hedeflenen, ülkemizdeki milli birlik ve bera-
berliğin bertaraf edilmesi, milli irade yerine “bi-
rilerinin” iradesinin ikame edilmesidir. Bu darbe 
girişimi ile hedeflenenin bunun da ötesinde Tür-
kiye’de, devamında ise Türkiye’yi de içeren böl-
gede karmaşa çıkarılması, var olan karmaşanın 
arttırılması, bunun üzerinden de bölgenin yeni-
den şekillendirilmesi olduğundan sanırım şüphe 
yoktur. 

Ülkemizde hain darbe girişimin olduğu 15 Tem-
muz 2016’dan önce ve sonraki tarihlerde mey-
dana gelen bazı terör olaylarının, suikastların, 
toplumu ayrıştırmaya ve germeye dönük pro-
vakatif eylemlerin, “Gezi Olayları” benzeri top-
lumsal(!) hareketlerin ülke içinden ve dışından 
ne şekilde yönlendirildiği ve ne amaca hizmet 
ettiğini gün geçtikçe daha net görebileceğiz. 

Milli birlik ve beraberliğimizi baltalamaya çalı-
şan bu terör faaliyetleri ile toplumda siyasi bir 
gerginlik oluşturulması, bunun yanında, eko-
nomiyi de olumsuz etkileyerek oluşacak siyasi 
gerginliğin ekonomik krizlerle tahrip şiddeti-
nin büyütülmesi, karşılıklı sarmal halinde krizin 
büyütülmesi hedeflenmektedir. Siyasi olayların 
ekonomik sonuçları, ekonomik gelişmelerin si-
yasi sonuçları olduğu hepimizin malumudur. Kı-
sacası darbe teşebbüsü öncesi meydana gelen 
olaylar, darbe teşebbüsü ve darbe teşebbüsü 
sonrasında tetiklenen terör faaliyetleri ile siyasi 
çalkantıların ekonomik çalkantılarla desteklen-
mesi, ekonomik çalkantıların ise siyasi sonuçları 
ile istikrarsızlığın büyütülmesi hedeflenmekte-
dir. 

Gerek ülkemizin içinde bulunduğu bölgedeki 
gelişmeler gerekse ülkemizdeki gelişmeler so-
nucu ekonomik verilerde aşağı ve yukarı yönlü 
ciddi hareketler olmakta, bu durum istatistiklere 
de yansımaktadır. En basit şekliyle turizmde gö-
rülen ciddi daralmanın istihdamı küçültücü etki-

si, Suriyeli sığınmacıların kayıt dışı ve daha düşük 
ücretle çalıştırılmalarının içerdeki istihdama etkileri 
özellikle bazı illerimizde (Gaziantep, Kilis gibi)  göz-
le görülür şekilde ortadadır. 

TÜİK verilerine göre Kasım 2016’da işsizlik oranı 
(geçen yılın aynı dönemine göre % 1,6 puanlık artış-
la) %12,1, istihdam oranı %45,8, kayıt dışı çalışanla-
rın oranı %33,3 olarak gerçekleşti. (www.tuik.gov.tr)  

Yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli sığınmacının uzun sü-
redir ülkemizde barındırılması, ekonomik olarak 
içerden ve dışarıdan yapılan saldırılar, spekülatif 
hareketlere rağmen ülkemizde sosyal yıkımlar ol-
mamasını, toplumda fertlerimizin birbirine dini 
duygular ve akrabalık bağları ile rehabilite edici 
yaklaşımından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu 
çerçevede kamu tarafından yapılan destek ve prog-
ramlar yanında özellikle hayır amaçlı sivil toplum 
kuruluşları olan dernek ve vakıfların yaptığı çalış-
malar da çok ciddi boyutlara ulaşmaktadır. 

FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştiri-
len darbe girişimi ve terör eylemi ile bu eylemin 
uzantısı niteliğindeki eylemlerde şehit olan, malul 
duruma gelen veya yaralanan kişilere, gösterdikleri 
fedakârlıklara karşılık devletin vefası gereği yapılan 
yasal düzenlemelerle bir takım haklar getirilmiştir. 
Söz konusu eylemlerde yaralananlara ilişkin sağla-
nan haklar ile yapılacak işlemler 667, 670, 675 sayılı 
KHK’larla düzenlenmiştir. 

Bunları kısaca özetlersek;

- Prim Borçlarının Silinmesi ve Aylık Bağlan-
ması: Darbe teşebbüsü ve devamı mahiye-
tinde olaylarda yaralanıp malul kalma duru-
mu olan vatandaşların kendi sigortalılıkları 
nedeniyle bulunan prim borçları terkin edi-
lecek ve aylıkları bağlanacaktır. 

- Nakdi Tazminat: 15 Temmuzda yaralanan 
“Demokrasi Gazi”lerinden durumu maluli-
yet derecesinde olmayanlara İçişleri Bakan-
lığınca nakdi tazminat ödenecektir. İçişleri 

Bakanlığı koordinesinde ilgili valiliklerce 
ödenecek nakdi tazminatlar yaralanma de-
recesinde göre 66.447.-TL ile 22.149.-TL ara-
sında olup başkasının yardım ve desteğine 
muhtaç durumda olanlar ödenecek nakdi 
tazminat tutarı 177.192.-TL’dir.

- Ödemelerin Haczedilememesi: Bu kişilere 
bağlanan aylıklar ile bunların hak sahipleri-
ne, kanuni mirasçılarına ödenen gelir, aylık, 
emekli ikramiyesi, nakdi tazminat ve ek taz-
minatlar haczedilemeyecek, kesinti yapıla-
mayacaktır. 

- Bakım Ücreti: Başkasının yardım ve desteği 
olmadan yaşamak için gereken hareketleri 
yapamayacak derecede malul olduğu tespit 
edilenlere aylık iki asgari ücret  (2016 için) 
2.354,92 TL tutarında bakım ücreti ödene-
cektir. 

- Sağlık Yardımı: Aylık bağlananlar ile bak-
makla yükümlü olduğu kişiler SGK’nın sağ-
lık yardımlarından katılım payı ve ilave ücret 
alınmadan yararlanabilecektir.

- İstihdam Hakkı: Gazilerimizin kendileri veya 
eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocu-
ğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi 
olmak üzere bir kişi kamuda istihdam edi-
lecektir. 

- Faizsiz Konut Kredisi: Malul gazilerimiz bir 
konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut 
kredisi hakkından yararlanabilecektir. 

- Ücretsiz Seyahat Hakkı: Kendileri, eşleri, 
evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış ço-
cukları, anne ve babaları yurtiçinde Devlet 
Demiryollarında, Denizyollarında Şehir Hat-
larında ve belediye toplu taşıma araçları ile 
belediye tarafından kurulan şirketler veya 
özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu ta-
şıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz se-

mustafacerit@yahoo.com
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yahat hakkından yararlanılabileceklerdir. Bu 
haktan yararlanabilmek için Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına müracaat edilmesi 
gerekiyor. 

- Elektrik ve su indirimi: Gazilerimiz, tahak-
kuk ettirilecek su ücreti %50’den az indirim 
içermemek üzere belediye meclisleri tara-
fından belirlenecek tarife üzerinden ve indi-
rim oranı %40’ı geçmemek üzere belirlenen 
elektrik tarifeleri üzerinden indirimli su ve 
elektrik kullanım hakkından yararlanabile-
ceklerdir.

Devletin yukarıda bir kısmı sayılan düzenlemeler-
le 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ve gazilerine 
yasal düzenlemelerle yalnız olmadıklarını hissettir-
mesi, birtakım haklar sağlaması toplum nezdinde 
önemli bir karşılık bulmuştur. 

15 Temmuz öncesinde de olan ancak bu tarihten 
sonra daha da netleşen iç ve dış siyasi ve ekono-
mik baskılara karşı gerek milletin, gerekse devletin 
olması gereken reflekslerle, 1980 ve 1990’lı yıllarda 
görülmemiş şekilde ciddi karşılık verdiğini görmek-
teyiz. 

Bilinçli vatandaşlarımızın 15 temmuzda meydanlara 
inmesinden tutun, döviz fiyatları yükseldiği halde 
dövize hücum edilmemesi de bunun vatandaş tara-
fından gösterilecek bir örneğidir. 

İç ve dış etkenlerle özellikle istihdam alanında gö-
rülen daralmaları en az sıkıntı ile atlatabilmek için 
devletin uyguladığı bir takım teşvik paketleri, asgari 
ücret desteği ve vergi avantajı uygulamaları mev-
cuttur. Örneğin 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete-
de yayımlanan 687 sayılı KHK ile, işyerlerine 2016 
yılı Aralık ayında çalıştırılan işçi sayısına ilave olarak 
yapılacak işe alımlarda, ilave işçiden doğacak SGK 
primi ve vergiler belli şartlarla teşvik kapsamında 
işverenden alınmayacak ve hazineden karşılana-
caktır. 

Son günlerde Cumhurbaşkanımızın her işverene 

mevcut çalışanlara ilave en az bir işçi istihdam et-
mesi yönünde telkinde bulunduğunu görmekteyiz. 
İş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları ve 
büyük işverenlerin Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 
ilave işçi çalıştıracağı, istihdama katkıda bulunacağı 
sözünü vermeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanının bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarıyla 
bu konuda ciddi çalışmalar yapması “Çalışma Ha-
yatında Milli Seferberlik” olarak adlandırıldı. Hatta 
bu konuda basında çıkan haberlere göre 2017 yılı 
Şubat ayının ilk 20 gününde yaklaşık 103 bin kişi 
istihdam edildi. Bu ve benzeri çalışmalar ile yaklaşık 
1,5 milyon iş yerinin ilave birer kişi çalıştırması ile 
istihdama 1,5 milyon kişinin katılması hedeflenmek-
tedir. Yapılan vergi ve prim desteği, düzenlenen 
kampanyalar yönüyle de bakıldığında bu hedefin 
tutturulması ancak “çalışma hayatında milli sefer-
berlik”  ile mümkün görünmektedir. 

Hain darbe teşebbüsüyle siyasi ve ekonomik olarak 
baltalanmak istenen ülkemizde, devlet ve millet bir-
likteliği ve refleksiyle yeni bir diriliş, yeni bir uyanış 
ve devlet ile millet arasında öncesinden daha sıkı 
bir kenetlenme olacaktır. Burada sivil toplum örgüt-
leri ve fertler olarak bizlere düşen yıkıcı ve bozucu 
değil olayları soğukkanlı ve yapıcı değerlendirmek 
ve ona göre hareket etmek düşmektedir.
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DAĞLARIN 
KRALİÇESİ:
AZATLIĞINI 
VERMEYEN
BİR YİĞİT

““Ümidinizi kaybetmişsiniz
efendiler. Ata babadan miras

kalan yeri düşmana ezdirip 
dağıtıp gidelim.

Müberra
YILDIRIM

“Ümidinizi kaybetmişsiniz efendiler. Ata baba-
dan miras kalan yeri düşmana ezdirip dağıtıp 

gidelim. O zaman bizim neslimizi devam ettir-
meye hakkımız var mı? Hokand ordusu güçlü, 

canımız da kıymetli. Ama gelecekte yurdumu-
zun azatlığı, soyumuzun kaderi ondan da kıy-

metli... Sizler dağılıp gidin. Biz kalıyoruz. Çünkü 
düşmanı geçirmemeye obadan ant içip çıktık. 
Han Manas’ın evladı böylece arkaya kaçar mı? 
Diz bükeceğimize dik durup ölmek yaraşmaz 
mı? Geçmişten beri Kırgız ne zaman döşekte 

yatarak öldü? Kırgız oğlu için mızrağın ucunda 
kılıcın ucunda ölmekten yaraşır başka ne var ki? 

Biz sizler ile beraber olmaya başımızı bağlayıp 
geldik. Sizler mızrak tutsanız biz taş fırlatalım. 
Yay çekseniz size ok getirip yanınızda duralım. 

Ölsek birlikte bir çukurda, yaşasak bir tepede 
sizleri sevip duralım.”

Sarsıcı bir replik, insanı ve ona ait bütün aidiyet-
leri yerli yerine oturtturacak bir söylev. Bu söy-
levi yapan kişi ise Kırgızlara uzun yıllar önderlik 
yapan Kurmancan Datka’dan başkası değil. O 
ulusuna önderlik eden bir kadın kahraman. Bu-
günün kadın imajı giderek silik, belirsiz bir hale 
getirilirken aslında kadının ne kadar etkili bir ko-
numda olduğunu gösteren önemli örneklerden 
biri ile yüz yüze geliyoruz. “Dağların Kraliçesi” 
olarak Türkçeye çevrilen “Kurmancan Datka”, 
2014 yılında vizyona girdi. Sinema ile yeniden 
hatırlatılan bu önemli şahsiyet aslında sinema-
nın imkânları ile birçok insana ulaştırılmış olu-
yor. Filmin galası 31 Ağustos Kırgız bağımsızlık 
gününde yapılarak, bir nevi hafıza yenilemesi ve 
tarihe yeni bir kayıt olarak düşülmüştür.  Aslında 
teknik açıdan bakıldığında film, 1 buçuk milyon 
dolara mal edimli ve 3 yıl gibi uzun bir sürede 
çekilmiştir. Bu özellikleriyle Kırgız sinema tarihi-
nin en pahalı filmi unvanını almıştır. Oscar’a da 
aday gösterilen film, Kırgız ulusunun yakın tari-
hine ışık tutuyor. 

Filmin yönetmeni Sadık Şer-Niyaz, 19.yy. Kırgız ida-
ri yönetimini ve bu dönemin siyasi, sosyal, kültürel 
yönlerini anlatırken aynı zamanda bir ulusun ayakta 
kalması için bir insanda olması gereken bir takım 
özellikleri de Kurmancan Datka’nın şahsında ete 
kemiğe büründürüyor. Bu özelliklerin başında va-
tan sevgisi, birlik ve beraberlik gibi temel duyguları, 
bağımsızlık, doğruluk gibi davranışlarla bütünleş-
tirerek bir milletin karakterini yansıtmaya çalışmış. 
Kırgızların vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini 
anlatan film aynı zaman gerçek bir olay olması iti-
bari ile de tarihi bir özelliğe sahip. Sosyal yönü ve 
tarihi boyutu itibari ile 1811 yılında Kırgısıztan’ın Oş 
şehrinde dünyaya gelen Kurmancan Datka’nın di-
ğer tarihi kişilikler gibi nasıl sembolleştiğini göste-
riyor. Önceliklerin nasıl bir öncülüğe dönüştüğünü 
sinema gibi modern bir araçla yeniden ortaya çıka-
ran film, gerçek bir “kimlik” bilgisi veriyor.

Bir kişi, bir millet, bir kültür kendi anlam-değer dün-
yasını nasıl oluşturur. Bu dünyayı, anlamlandırma 
yeteneğini nasıl edinirse Kurmancan Datka’da aynı 
şekilde hem vicdani gelişimi hem de değer gelişimi 
açısından bir topluma ayna olmuş; hem bilgeliği ile 
hem de cesareti ile yol açmıştır. Bir toplumu kay-
betmeye götürecek o ince çizgide yani kendi vic-
danı önünde küçük düşerken, aşağılık kompleksine 
kapıldığı esnada tam dağılacakken, “hiçbir şey bit-
medi” deme atılganlığı ile halkını düşmeden tutar. 
Yoksa bu durum aşağılık kompleksinin en önemli 
göstergesi olan özgüven kaybına neden olur.  İşte 
böylesi zamanlarda bu duruma izin vermeyerek 
geçmiş ile gelecek bağını kurarlar. Yukarıda alın-
tıladığım o muhteşem söylevde de bu durumun 
gerçekleştiğine şahit oluruz. İşte böylesi durumda 
toplumlar sahip olduğu dini, ilmi, siyasi, ahlaki, es-
tetik, tarihi tüm değerlerden önce şüpheye düşerek, 

sonra uzaklaşarak, en nihayetinde terk ederek ben-
liklerini kaybederler. 

Böylesi zamanları aşmak için tarihi iyi bilmek ve 
sağlam değerlere sahip olmak gerekir. İşte böyle 
karakterler uluslarına yön verebilirler. Düşmanları-
nın takdirini, dostlarının güvenini kazanırlar. Haya-
tı boyunca Kırgız halkına önderlik eden ve Kırgız 
tarihine “kadın general” olarak damga vuran Kur-
mancan Datka son nefesine kadar birlik olma yo-
lunda hiç pes etmemiş ve birçok fedakârlıkta bu-
lunmuştur. Hatta kendi öz oğlunun gözü önünde 
asılışını izleyip vatan uğruna feda olsun diyebilecek 
yüreklilikte bir annedir. İlmik ilmik örülen ve adına 
millet denen o kilimin bütün örgülerinin hamisidir. 
Kurmancan Datka filmi bizlere bir ve bütün olma-
nın, bin yıllarca birçok badireden geçerek örülen bir 
desen olunan o en büyük kimliği yani “millet” olma 
şuurunu yeniden hatırlatıyor. Bir olmak aynı zaman-
da güçlü olmaktır. Milletleri ayakta tutan bu güçtür. 
Neslin devamını, vatanın ve milletin devamını an-
cak; şuurlu fertlerin ortak değerler ve bu değerler 
etrafında toplanan milletin dayanışması ve de aynı 
ülkü içinde ilkeli bir şekilde çalışması ile olacağını 
gösteren güzel bir film. İzlemeye değer. 

Kamu Yönetimi 3. Sınıf Öğrencisi
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BİRLİĞE 
UZANAN
ELLER

“İnsanoğlu ne zamanki asıl
özünü bulmaya çalıştı, o zaman 

feraha, felaha ermeye kapı
açmaya başladı. 

Oğuz
DEMİR

Topun bir yüreği sindiremeyeceğini, toplu vur-
duğunda olduğunu ifade ediyordu seneler ev-
velinden İstiklal Destanımızın müellifi Mehmet 
Akif. Tefrikanın, birbirinden kopmanın yani bö-
lünüp, parçalanmanın ne kadar da tehlikeli bir 
durum olduğunu; adeta bu günleri görmüşçe-
sine ifade ediyordu. Akif, 15 Temmuz’u tasvir 
ediyor; bir olmanın, birlikte olmanın önemini 
vurguluyordu bulutların bile kızıl renge maruz 
kaldığı yıllarda… Tarih boyunca ilk emre itaat-
sizliğin neticelerinin ayrı ayrı tezahürlerini vic-
danımızı titretecek biçimde görmüş olduk. So-
runların beslendiği asıl kaynak sorunu var eden 
“insan” kavramından ortaya çıkıyordu. Eşref-i 
Mahlûkat olarak yaratılan insan, üzerine vazife 
kılınan şeref kavramına vakıf olamadıkça sorun-
ların temel zemininde kendisine sağlam, sarsıl-
maz dünyalar oluşturuyordu. Birbiri ile tanışıp, 
kaynaşsınlar diye yaratılan insan modernleşme 
adı altında Avrupa’nın sefihane ideolojilerinin 
kurbanı oluyor; kesret içerisinde vahdeti oluştu-
racak olan insan daha da ferdiyete bürünüyor, 
içine kapanıyor ve nemelazımcılık denilen sekü-
lerizmin batağına saplanıyordu. Artık kardeşinin 
varlığını, kendi var olmasının önünde tutan in-
san; hayatının merkezine kendi benliğini koyma-
ya başlıyordu. Kısacı yüreği tek başına vursun 
isteyen bir insan tasavvuru önümüze çık(arıl)
ıyordu. Ardı sıra ise belalar, musibetler sel gibi 
geliyor adeta Nuh Tufanı sürekli tekerrür ediyor-
du. 

İnsanoğlu ne zamanki asıl özünü bulmaya çalış-
tı, o zaman feraha, felaha ermeye kapı açmaya 
başladı. Soru(n)ların asli unsuru olan insan bu 
sefer çözümlerin kurucu unsuru olmaya başladı. 
Küfrün tek millet olduğunu anlayan insan, tek 
olup yaşam savaşı vermeye karar verdiği anda 
tarihin sayfaları bizden yana gülümsemeye baş-
lamıştı bile. Kızıldeniz’de boğulan insan, birlik 

olduğunda gemileri karadan yürütmüştü; Ankara 
Ovası’nda tarumar olan insan, ittihad ettiği vakit 
Plevne’de muzaffer olmuştu; 28 Şubat’ta zillete 
uğratılan insan, yek vücud olduğunda İkinci İstik-
lal Harbi’ni, 15 Temmuz Destanı’nı yazmıştı. Bir bü-
tünün parçalarını oluşturmak için yaratılmıştı “eş” 
olan insanlar, zulme başkaldırsın hakiki hürriyet için 
tek olup, bir olup gerek fikri gerekse aksiyon vari 
mücadele versinler diye yaratılmıştı. 

Birlik ve beraberliğin olmadığı yerde felaketlerin 
kol gezeceğini belirtiyordu Sultan Abdülhamid Han. 
Asım’ın nesli olmanın, diriliş eri olmanın, bir iman ve 
aksiyon adamı olabilmenin yolunun ancak ve ancak 
birlik ve beraberlik çatısı altında olabileceğini sa-
vunuyordu bilge insanlar… Şu günlerimize baktıkça 
bu kavramlara daha ihtiyacımız olduğunu hissedi-
yoruz. Küfür tek olmuş, bir olmuş batıl davalarını 

bizlere zorla kabul ettirmek adına dört bir koldan 
maddi ve manevi saldırıyor; bizlere düşen görev ise 
hak olan davamızda Allah’ın üzerimize farz kıldığı 
birlikte olma, kardeşlikte olma düsturunu yerine ge-
tirmektir. Unutulmamalıdır ki büyük muzafferiyetler 
inanmış dört adet insanın eseridir ve eseri olacak-
tır!..

Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf Öğrencisi
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BİR GERÇEK
VE SONRASI

“İslam’ın kardeşlik
 hukukunun getirdiği ve birlik

olmanın verdiği ruhla tüm 
sıkıntılar aşılmıştır.

Selçuk
KAMIŞLIGÖL

Çölün ortasında bir ses yankılandı gidenin arka-
sından; 

-Bizi böyle bir başımıza bırakıp nereye gidiyor-
sun Ey İbrahim!... Rüzgarın bile sesinin işitilme-
diği o büyük vadide ne yapacağını bilmeyen, 
küçücük yavrusu için endişelenen bir annenin 
seslenişiydi bu... Gidenin arkasından bir ses 
daha duyuldu o derin sessizlikte; 

-Bizi böyle bir başımıza bırakıp nereye gidiyor-
sun Ey İbrahim!... Biz burada ne yer ne içeriz, 
nerede gölgeleniriz!.. Zira bulundukları yerde ne 
bir ağaç, ne de çöl sıcağında susuzluğunu gide-
recek su vardı. Ama Hz. İbrahim (a.s.) arkasına 
bile bakmadan büyük bir teslimiyetle yoluna 
devam ediyordu. Annenin bu çığlığı, vadide bu-
lunan küçük tepelere çarpmış ve geri gelmişti. 
Fakat sorusuna bir cevap alamamıştı. Ve bir ses 
daha yankılandı Bekke Vadisi’nde:

- Bizi böyle bir başımıza bırakıp nereye gidiyor-
sun Ey İbrahim!... Bunu yapmanı Rabbin mi em-
retti!.. Ve bir ses yankılandı ta öteden: 

-Evet! Rabbim emretti! Dedi. Biricik yavrusuyla 
ne yapacağını bilmeyen, O’nun için endişelenen 
ve sebepler âlemindeki dayanağının arkasından 
son kez bir ses duyuldu vadide:

- O zaman sağ ve selametle git, şüphesiz ki biz 
Rabbine emanetiz! 

Hz. Hacer (r.a.) yavrusunu (a.s.)’ı olduğu yere 
bıraktı ve hızla yiyecek içecek bulma maksadıy-
la iki tepe arasında koşuşturmaya başladı. Yoksa 
bu kimsenin olmadığı yerde yitip gideceklerdi. 
Bir ara gözü kendisinden uzaktaki yavrusuna 
ilişti; minicik yavru oturduğu yerde bir şeylerle 
oynuyordu; ellerini yere vuruyor, yüzüne sürü-
yor, kendince sesler çıkarıyordu. Bunu gören Hz. 
Hacer (r.a.) korkmuş ve hemen koşarak yavru-

suna yönelmişti ve şüphesiz ki bu koca vadide insan 
namına bir yavrusu bir de kendisi vardı ve başına bir 
şey gelmesinden korkuyordu. Yaklaşmaya başlayın-
ca minicik yavrusunun yerden çıkan suyla oynadı-
ğını gördü ve korkusu bir kat daha arttı. Büyük bir 
sevinç ve şaşkınlıkla Hz. Hacer (r.a.) şöyle diyordu:

-Zem! Zem! Zem! Bir yandan da elleriyle kumu su-
yun etrafına çevirip önünü almaya çalışıyordu. Zira 
O’nun dilinde Zem! Zem! ‘Akıp gitme’ anlamına 
geliyordu. Gel zaman git zaman Bekke Vadisi ker-
vanlarla, orada konaklamak için gelenlerle dolmaya 
başlamış adeta anne ve yavrusu artık o ilk günleri 
geride bırakmış birbirlerine arkadaş olmuş zor za-
manlarını geride bırakmışlardı. Çölde su çok büyük 
bir nimetti ve suyu kullanacaklar önce O’nlardan 
izin alıyordu sonra suyu kullanıyorlardı. Paylaşma 
temeli üzerine kurulan düzende, günler günleri ko-
valamış ve Bekke Vadisi bir şehir haline gelmişti. 

Kâbe inşa edilmiş ve bu bölge önemli dini ve ti-
cari merkez olmuştur. Nitekim son din İslam, Hz. 

Muhammed (SAV) vesilesi ile dünyaya buradan 
yayılmıştır. İslam güneşinin buradan doğduğu ilk 
yıllarda şüphesiz oradaki Müslümanlar çok sıkıntılar 
çekmişlerdir. Ama Kur’an ve sünnet doğrultusunda 
birlik ve beraberliklerini devam ettirerek koyulduk-
ları yolculuğa devam etmişlerdir. 

Daha sonraki dönemlerde de her fetihle veya Müs-
lümanlar kendi aralarında bu sıkıntıları yaşamıştır. 
Ama İslam’ın kardeşlik hukukunun getirdiği ve bir-
lik olmanın verdiği ruhla tüm sıkıntılar aşılmıştır. Ki 
Din-i Mübin-i İslam yeryüzünde bu günkü halini en 
zorlu badirelerden geçerek almıştır.

Kısacası, o günden bugüne, her çağın, her dönemin, 
her devranın kendine göre sıkıntıları olmuştur.  

Yunus Emre, “Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek 
tok oluruz.” veciz sözü, gereği gibi anlayıp özüm-
sersek, noksanlıklarımızla aslında birbirimizi sev-
memizin ve birlik olmanın önemini daha iyi görmüş 
oluruz. 
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