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Yan ki, gören gözlerden olasın ey gözüm!

Tanrı Dağı'ndan kopup gelendir bu sözüm,

"Özgür Türk" içindir, bunca zulüm ve ölüm,

Türk Töresidir, ihanete kesin çözüm!

Elbet bir gün Türk acuna hakim olacaktır,

İşte o gün, acun huzuru bulacaktır...
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F�k�r; b�lg� ve b�l�nç kaynağıdır! B�lmeden b�l�nçl� olunmaz! Ezberler d�mağı durdurur,
�nsanlar güdülen sürüler hal�ne gel�r. Bu sebeple fik�r sah�b� �nsan olmak demek aynı zamanda
b�l�nç sah�b� olmaktır.
Türkçülük, Türk m�ll�yetç�l�ğ�n�n adı olan b�r fik�rd�r. Bu fikr�n tar�hsel geçm�ş� vardır.
Yazılı kaynaklarla Mete’den ber� devam eden ve b�rçok düşünürümüz �le açıklanmaya
çalışılmış b�r fik�rd�r. Avrupa’dan alınmış değ�ld�r. Solcuların yalanlarında bel�rt�len g�b�
burjuva kökenl� değ�ld�r. Tamamen m�ll�d�r. Türk m�llet�n�n tar�h�nden doğmuş ve günümüze
kadar gelm�şt�r. Bu bakımdan b�r Türklük b�l�nc�d�r!
Türkçülük aynı zamanda ülküdür. İy� b�r toplum olma ülküsü, gel�şme ülküsü, Turan
ülküsü, bu fikr�n �dealler�d�r.
Ülkü �k� yönlüdür! B�r yönüyle kutup yıldızı g�b� yön göster�r; d�ğer yönüyle üm�t
ver�r! F�kr�n bu özell�ğ� ülküdür! Dolayısıyla b�r fikre sah�p olmanın en büyük unsuru ülkü ve
üm�tt�r!
Buna karşılık k�m�ler� vardır k� hemen her konuda ne dersen�z dey�n; üm�ts�zl�k,
çares�zl�k ve ac�zl�k �t�razı yaparlar! Hatta bu �t�razlarını b�r de b�ze kabul ett�rmek �ç�n �spat
etmeye kalkışırlar ve çares�zl�k telk�n ederler!
Bu t�pler moral bozucudur! S�z� acz �ç�nde b�r çares�zl�ğe sürüklerler!
Hep “olmaz k�”, “yapılmaz k�”, “ne �şe yarar?”, “yapamazsın”, “para yetmez” d�ye hep
olumsuz gerekçeler üret�rler. Bu olumsuzluk tavırları, tamamen yanlış b�r ruh bel�rt�s�d�r. Bu
durum üm�ts�zl�k durumudur.
Bu üm�ts�zl�k yayan �nsanlar, ya kend� karakter�nden veya b�r görevl� olmasından
dolayı böyle davranıyor olab�l�r. Kend� karakter�nden kaynaklananlar, üm�ts�z ve moral�
bozuk t�plerd�r. Bunlar etraflarına sürekl� olarak üm�ts�zl�k ve çares�zl�k duyguları yayarlar.
Bu sebeple bu k�ş�lere kapılmamak gerek�r. D�ğer görevl� olanlar �se, düzene egemen
olanların elemanlarıdır. Bunlar dış kaynaklı veya �ç kaynaklı olab�l�rler. Görevler�, m�ll� fikre
sah�p k�ş�ler�n üm�d�n� yıkmak ve çares�zl�k aşılayarak k�tleler� sürüleşt�rmeye çalışmaktır.
İkt�dar m�ll� fikre karşıt durumda olab�l�r. Adalet mekan�zmasını ele geç�rm�ş olab�l�r.
Yakın tar�hte bunun en hassas örneğ� 1919 yılında yaşanmıştır. İkt�dar, Pad�şah Vahdett�n ve
Sadrazam Damat Fer�t nezd�nde, tam b�r çares�zl�k ve tesl�m�yet ruhu taşımıştır. İng�l�zlere
bel bağlamışlardır. Hatta bu aczler� �le emperyal�st �şgalc�lere karşı d�ren�şe geçen M�ll�yetç�
kuvvetlere b�le karşı koymuşlardır. İkt�darın en yakın adamları Hürr�yet ve İt�laf Part�s�
mensupları olmuştur. Öte yandan bazı d�n adamları da bu İng�l�z �şb�rl�kç�ler�ne çanak
tutmuşlardır. Hatta İstanbul hükümet�n�n destekled�ğ� Teal�-� İslam Cem�yet� adlı ha�n dernek,
Kuvayı M�ll�ye aleyh�ne hazırladığı �k� b�ld�r�y� Yunan uçaklarıyla Türk askerler�n�n üzer�ne
atmıştır. Bu derneğ�n kurucuları, İsk�l�pl� Atıf Hoca, Şeyhül�slam Mustafa Sabr�, Sa�d-� Kürd�
g�b� d�n adamı görünen �şb�rl�kç�lerd�r. Bunlar İng�l�zler�n Türk�ye Lawrence’� olan Papaz
Frew’den tal�mat ve para alan Molla Sa�t’e bağlı olarak çalışmışlardır.
Durum bu kadar vah�m olmasına rağmen, m�ll� kuvvetler tesl�m olmamış ve yen�den
organ�ze olarak d�ren�şe geçm�şler�d�r. Bu kuvvetler m�ll�yetç� oldukları �ç�n Mustafa Kemal
önderl�ğ�nde d�renen asker kes�mler� Kuvayı M�ll�ye, yan� M�ll� Kuvvetler olarak anılmıştır.
Bazı yerl� basın ve yazarlar �le bu d�ren�şç�lere, “M�ll�yetç�ler” dem�şt�r. İşte bu sebeple
emperyal�zme karşı ver�len bu savaşın adı M�ll� Mücadele olmuştur.
Emperyal�zme karşı d�ren�ş ancak m�ll� düşünceyle yapılab�l�r. M�ll� bağımsızlık ve
h�çb�r devlet�n uydusu olmamak �ç�n mücadelen�n m�ll� olması gerekt�r. Mesela, 
1920 yılındabağımsız b�r devlet olan Azerbaycan, Kızıl Ordu tarafından �şgal ed�lm�ş ve ne yazık k�
Gal�yev, Ner�manov ve Mustafa Suph� g�b� bazı Komün�st Türkler de Len�n ve Stal�n’�n
yanında bu �şgal� savunmuşlardır. Ama Ruslar 1921 yılında İng�l�zler �le antlaşmışlar ve
İng�l�zlere, İng�l�z sömürgeler�nde komün�st faal�yet yapmayacaklarına söz verm�şlerd�r.

ÜMİTSİZLİK TESLİMİYETTİR!



Bu sebeple de ez�len m�lletler fikr�n� ortaya atan Gal�yev ve d�ğerler�n� öldürerek yok etm�şlerd�r.
Türk�stan’dak� Komün�st Türkler�n en büyük hataları, Komün�st Ruslara �nanıp onların
yanında yer almaları olmuştur. İşte bu komün�st Türkler�n Komün�st Rusların yanında yer
almaları acı b�r şek�lde sonlanmış ve Ruslar, aynı Çarlık dönem�ndek� g�b� tekrar ve komün�st
k�sveyle Şoven Rus emperyal�zm�ne ger� dönmüşlerd�r. İşte bu sebeplerle mücadele ancak
m�ll� olab�l�r ve m�ll� mücadeleler zafer kazanab�l�r!
Ülkem�zde yoğun b�r şek�lde üm�ts�zl�k telk�n ed�lmekted�r. Bu sebeple herkes �t�raz
etmek, ses�n� çıkartmak ve üstüne düşen� yapmak zorundadır.
Tesl�m�yetç�ler ve üm�ts�zl�k telk�n edenlere kulak asmamalıdır! Onlar ya gaflet
�ç�ndek� yıkılmış k�ş�lerd�r ya da �şb�rl�kç�ler�n elemanlarıdırlar!
Türkçülüğün son yüzyıldak� uygulayıcısı olan Atatürk, 1920 yılında, Büyük M�llet
Mecl�s�’n�n g�zl� oturumunda üm�ts�zl�k fik�rler�ne karşı şöyle haykırmıştır:
“Bazı arkadaşların yoksulluk �ç�nde bu büyük dâvanın başarılamayacağını zannederek,
memleketler�ne dönmek arzusunda olduklarını duydum. Arkadaşlar! Ben s�zler� bu m�llî
dâvaya s�lâh zoruyla davet etmed�m, görüyorsunuz k� s�z� burada tutmak �ç�n de s�lâhım
yoktur. D�led�ğ�n�z g�b� memleketler�n�ze döneb�l�rs�n�z. Fakat şunu b�l�n�z k�, bütün
arkadaşlarım ben� yalnız bırakıp g�tseler, ben bu Mecl�s-� Âl�'de tek başıma kalsam da,
mücadeleye ahdett�m. Düşman adım adım her tarafı �şgal ederek Ankara'ya kadar gelecek
olursa, ben b�r el�me s�lâhımı, b�r el�me de Türk bayrağını alıp Elma Dağı'na çıkacağım.
Burada tek başıma son kurşunuma kadar düşmanla çarpışacağım. Sonra da bu mukaddes
bayrağı göğsüme sarıp şeh�t olacağım. Bu bayrak kanımı s�nd�re s�nd�re emerken, ben de
m�llet�m uğruna hayata veda edeceğ�m. Huzurunuzda buna and �ç�yorum.”
Atatürk’ün bu sözler�n� ara sıra okumak lazımdır! Atatürk, üm�ts�zl�ğ�n en büyük
düşmanı olmuş ve her zaman Türk m�llet�ne üm�t ve moral verm�şt�r!
Keza çağımızın Türkçü fik�r adamı N�hal Atsız da:
“Üm�t en son terk olunacak şeyd�r!” dem�şt�r.
Bu söz Atsız yaşadığı sürece ev�n�n duvarında asılı durmuştur!
Kısacası:
Tesl�m�yetç�l�kle Türkçülük yapılmaz!
Çünkü üm�ts�zl�k tesl�m�yet ruhudur!
Çünkü Türkçülüğün hayat kaynağı ülkü ve üm�tt�r!
Atatürk’ün ded�ğ� g�b�:
“Asla şüphem yoktur k�: Türklüğün unutulmuş meden� n�tel�ğ� ve büyük meden�
yeteneğ�, bundan sonrak� gel�şmes� �le geleceğ�n yüksek meden�yet ufkunda yen� b�r güneş
g�b� doğacaktır!”
Buna her Türk’ün �nanması lazımdır! Çünkü �şler önce �nanmayla başlar! Ama
başkalarının kuyruğuna takılarak değ�l kend�ne �nanmayla, kend�n olmayla başlar!
Türklük var olsun!

Hayr� YILDIRIM



Uluslar arası cam�anın ve b�lhassa ABD de mevcut Ermen� d�asporasının sıklıkla gündeme getirdiği 
"sözde ermeni soykırım" iddiaları 23 Nisan tarihinde Başbakanın taziye mesajı ile yeniden gündeme 
oturdu. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya savaşına katılım süreci ve devamında  1915 yılında yaşanan 
ermeni tehcirinin öncesi ve sonrasında ki siyasi ve tarihsel boyuta, Mondros mütarekesi sonrası itilaf 
devletlerinin tazyiki ile kurulan Divan ı Harbi Örfi (DHÖ) de yargılanıp neticede idam edilen Yozgat 
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in yargılanma süreci ile ışık tutmaya çalışacağım. 
Kemal Bey, 1915 tehc�r� sırasında Yozgat Boğazlayan kaymakamlığı görevinde bulunmuştur. İdealist, 
milletine ve devletine bağlı bir Türk bürokratı idi. Boğazlayan kaymakamlığı sonrası Konya da ki yeni 
görevine başlamasından 3 ay sonra  Mondros Mütarekesi imzalandı. Mütarekenin getirdiği olumsuz 
etkilerden biri de ermeni meselesinde görüldü. İtilaf devletlerinin baskıları ve Ermenilerin de desteğiyle 
ermeni tehcirini soruşturmak ve iddia edilen sorumlularını yargılamak için komisyonlar kuruldu. 
Tehcirin yapıldığı dönemde bölgede görev yapan idareciler hakkında başlatılan yoğun iftira 
kampanyası devamında Kaymakam Kemal Bey, beraberindeki bazı yüksek idarecilerle birlikte 
tutuklandı. ( Aralık 1918)
Yargılamaların başlayacağı 5 şubat 1919 tar�h�ne kadar hakkında k� suçlamalardan habersiz ve hiçbir 
savunmasına müracata gerek duyulmayan Kemal Bey, beraberinde ki memurlarla birlikte Sansaryan 
Han da güç şartlar altında 3 ay kadar tutuklu kaldı. Dikkat çekmek istediğimiz nokta, Kemal Bey in 
idamına giden yargılama sürecinde yaşananlar ve suçlu bulunduğu iddiasına dayanak delillerin 
içeriğidir. 
Yargılama 5 Şubat 1919 da başladı. O sırada Mondros mütarekesi'nin ezici şartları altında söz de 
hükümet etme görevi Tevfik Paşa'ya verilmişti.  Yargılamayı yapan Mahkeme heyet ise oldukça dikkat 
çekicidir. Örneğin idam kararını veren heyet 8 üyeden oluşurken, 4 üye azınlıklardan 3 üye ise emekli 
asker den oluşmakta idi. Emekli asker üyelerden biri, İzmir işgali sırasında Yunanlıları beyaz bayrakla 
rıhtımda karşılayan ve hiçbir direnç gösterme ihtiyacı hissetmeyen Ali Nadir Paşa dır. Aynı Ali Nadir 
Paşa daha sonra işgale karşı Anadolu İhtilali mücadelesini başlatan Mustafa kemal paşa ve 
arkadaşları hakkında idam kararı veren harp divanının da başkanlığını yapacaktır. Mahkemenin 
üyeleri arasında Artin Musdicyan, Mois Zeki, Misak Magaryan ve Dimitraki efendi yer almıştır.
İlk duruşması 5 şubat 1919 da başlayan yargılamanın en d�kkat çekici özelliği, sanıklardan Kemal 
bey'in talep ettiği ve resmi kayıtlardan getirilmesini istediği hiçbir delilin toplanmaması ve iddialara 
dayanak tanıkların tamamının Ermeni  patrikliği tarafından toplanıp getirilmesidir. Yargılama sırasında 
toplam 115 mağdurun vekilliğini yapmak isteyen Ankara dava vekillerinden Leon Remzi nin iddia ettiği 
müştekilerin Mahkeme boyunca kimlikleri  tespit edilememiş, vekaletleri  de sunulamamıştır. Ancak 
sanık vekillerinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Leon Remzi dava boyunca müşteki sıfatıyla hazır 
bulunmuştur. Dinlenen tanık beyanları ise şöyledir:
Leon Nahabetyan : B�r akrabasını tems�len mahkemede bulunmuş, Keller köyünde 4 akrabasının 
öldürüldüğünü iddia etmesine rağmen isim ve soyadları hakkında bilgi verememiştir. Israr edilince de " 
öğrenir haber veririm" demiştir.Tüm itirazlara rağmen müştekiliği mahkeme tarafından kabul edilmiştir.
Art�n veled-� Agob : Tehc�r sırasında 12 yaşında olduğunu söylemiş, öldürüldüğü iddia edilen 
akrabalarının isimleri sorulduğunda unuttuğunu beyan etmiştir. Şikayetçi sıfatı kabul edilmiştir.
Al�s b�n (Mıgırdıç oğlu) Serkis: İfadesinde yer alan tüm olaylar savcı tarafından şüpheyle karşılandı. 
Mahkemece önceden yazılıp ezberlenmiş olduğu kabul edildi. Ancak şikayetçi olarak kayda geçti.

B O Ğ A Z L A Y A N  K A Y M A K A M I 
ŞEHİT KEMAL BEY'İN YARGILAMASI



Dr.Karabet Kürkç�yan :  Bölgede bulunmasına rağmen �dd�a olunan öldürmeleri sadece işttiğini 
beyan etti.
Ohannes oğlu İstopan : Mahaller�nde k� Ermen�ler�n heps�n�n öldürüldüğünü söylemiş, kimlerin 
öldürüldüğünü gördüğü sorulduğunda da öldürülen kimseyi görmediğini  beyan etti.Savcı, ifadelerin 
inandırıcılıktan uzak ve çelişkili olduğunu zapta geçirmiş.
 Al�s b�nt-� Serk�s Ohannesyan : İlk �fades�nde Yopzgat ta bulunduğunu ve öldürme olaylarına şahit 
olduğunu söylemiş daha sonra Mahkemede ki ifade de Yozgat da bulunmadığını ve  Yozgatlı olmadığı 
için olaylara şahit olmadığını söylemiştir. Yalancı şahitliğine rağmen, savcının "bırakın gitsin efendim 
kadındır" sözüyle serbest kalmıştır.
Tanık beyanları böyle cereyan etmiştir. Sanık Kemal Bey de tanıklarının isim listesini vermiş ancak 
tanıkların uzakta olmaları ve getirtilmelerinin masraflı olacağı ortak görüşüyle mahkemece tanık 
dinletme talebi red edilmiştir.
Duruşmalar devam ederken �lg�nçte bir gelişme olur. Davanın bir an önce karara bağlanması için 
baskı yapan İngiliz hükümetinin etkisiyle Tevfik paşa hükümeti istifa eder. Dava sıklıkla yapılan 
celseler ve sözde müştekilerin belge ve tanık dinletilerine rağmen bitirilememektedir. Çünkü bir türlü 
somut delil elde edilememektedir. Netice de Tevfik paşa hükümeti istifa eder . Padişaha sunulan 27 
Şubat 1919 tarihli istifa mazbatasında "özellikle itilaf devletlerinin savaş sorumluları ve tehcir 
suçlularının bir an önce cezalandırılması yolunda ki baskıları" na yer verilir.
Pad�şah hükümeti kurma görevini aynı gün Damat Ferit Paşa ya verir. Bu arada Kemal bey  ve 
arkadaşlarının yargılaması 6 Mart ta yapılan on ikinci oturum da kesintiye uğrar.  8 Mart tarihinde 
heyet dağıtılır.  Yeni hükümetçe heyete derhal üye takviyesi yapılır. Bu arada heyet başkanlığına 
Mustafa Nazım paşa getirilir. Heyete de takviye yapılır. Bu yeni üyelerin içinde  Kürt Teali cemiyeti 
kurucu üyelerinden olan Kürt Mustafa Paşa (namı değer Nemrut Mustafa) da  bulunmaktadır. 
Davanın hızlı ve itilaf devletlerinin istediği gibi neticelenmesi için oluşturulan yeni heyetin üyelerinden 
biri de sorgu hakimliğine getirilen İngiliz muhipler cemiyeti kurucusu Said Molla dır. Atanan diğer bir 
sorgu hakimi ise Artin Boşgezenyan dır. 24 Mart tarihinde 4.heyet kurulur. Yargılamaya hızlı bir 
şekilde yeniden başlanır. 
N�hayet�nde 18. ve son yargılama 7 N�san 1919 da yapılır. Karar �dam dır. H�çbir savunma hakkı 
verilmeyen, savunmaya yönelik delil ve tanıkları masraflı olur gerekçesi ile red edilen Kaymakam 
Kemal bey'in infazı Beyazıt meydanında 10 Nisan 1919 da infaz edilir. Cenazesi sonrası İstanbul da 
büyük gösteriler yapılır. Büyük çoğunluğu  ittihatçı Türk milliyetçilerinden oluşan gençler ve bilhassa 
tıbbiyeliler şehit Kemal bey in tabutunu omuzlar . Cenaze merasimini ve milliyetçi halkın tepkisine o 
gün şahit olan Falih Rıfkı Atay hatıralarında şu görüşlere yer veriyor : " Kemal'in cenazesi İstanbul  
daki milliyetçilerin bilhassa gençlerin iç isyanını gösterme fırsatı oldu. Adeta su ile zeytinyağı 
birbirinde ayrıldı. İdamı haklı sayan saray ve İşgalci takımı ile onu cinayet sayan milliyetçiler ve halk 
takımını birbirinden ayırdı".
İng�l�z İst�hbarat kaynakları �se kend� hükümetlerine o günü  raporlarında (H.A.D Hoyland istihbarat 
subayı, E.La Fontaine istihbarat yüzbaşısı, W.E edmonds İngiliz istihbarat subayı)   Def'in 
merasiminin başlangıcı ve devamında ki olayları "İstanbulda ki Türk milliyetçilerinin Damat Ferit ve 
itilaf devletlerine karşı ilk büyük ve tedriginlik verici reaksiyonu" olarak ifade etmişlerdir.
Cenaze tören� sırasında b�r tıbb�yel� öğrencinin yaptığı konuşma ise şu şekildedir: " Kemal! Sen, şu 
anda toprağa verdiğimiz bir çiçeksin. Orada büyüyecek, dalların o kadar dikenli olacak ki seni bu 
akıbete layık görenlerin hepsini paramparça edecektir…İntikamın behemahal alınacaktır Kemal!".
O m�ll�yetç� tıbb�yel�n�n sözü tutulmuş, işgalcilerden ve onlar la  iş birliği yapan tüm hainlerden Kemal 
bey ve diğer millet şehitlerinin intikamı alınmıştır. Türk milleti büyük ve onurlu bir millettir. Şefkati 
sonsuz olduğu gibi, varlığına kast edeceklere karşı şiddet ve intikamı da aynı derecede korkunçtur. Bu 
millet, kendisine yapılan hiçbir yanlışı ve ihaneti unutmaz yalnızca tarihe not eder . Günü geldiğinde 
de hesabı görmek için o notları tarihin raflarından indirir. 
YAŞASIN TÜRKLÜK, VAR OLSUN VATAN. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	                                          Av.Murat İNAN



GÖK TANRICILIK

Gök Tanrıcılık, Türklerin milli dinidir. Bilinmeyen tarihlerde ortaya çıkan bu dinin özü yüksek bir ahlaka sahip 
olmaktır. Mert, yiğit, dürüst, iyi olmak, doğayı sevmek ve saygı duymak, ataların ruhlarını onurlandırmak inancımızın 
temelidir. Gök Tanrıcılığın geçmişi Türk tarihi kadar eskidir. Kaynağı Türk olan tek inanç sistemidir. Tengricilik adıyla 
da bilinir. 

B�z�m anlayışımızda tek tanrıcılık esası vardır. Ancak çok geniş alanlara yayılan inancımızda farklı yaklaşımlar ortaya 
çıkmış�r. Sibirya ve çevresinde Gök Tanrıcılık çok tanrılı bir inançtır. Biz ise özellikle Oğuz Türklerinin inanış biçimi olan 
tek tanrılı anlayışa sahibiz. Nasıl ki yaygın dinlerde ortaya çıkan mezhepler gibi Gök Tanrıcılık'ta da farklı anlayışların olması 
doğaldır. 

Sanılanın aksine eski çağlarda Gök Tanrıcılık dünyanın her yerine yayılmış idi. Eski toplumların dini inanışları 
incelediğinde gökten gelen tanrılara rastlanır. Mayalardan Asteklere, Hindistan'dan Afrika'ya değişik adlarla anılan gök 
tanrıları vardı. Ancak bu inancı milli bir kaynakla besleyerek kimliği haline ge�ren sadece Türkler olmuştur. Türkler islam 
dinini kabul edene kadar Türklerin büyük bir bölümü Gök Tanrı'ya inanıyordu. 
Gök Tanrıcılık'ta toplumsal ve kişisel haya� düzenleyen kurallara töre denir. Töreye yazılı olmayan nesilden nesile 
anla�lan kanunlardır. Gök Tanrı'nın yasasını anlayabilmek için Türk töresini öğrenmek gerekir. Türk töresi ise 
ailemizden aldığımız milli terbiyedir. Türk'ün kendine özgü yüksek bir ahlakı vardır. Türk'ün ne kadar aklı bulanmış 
olsa da bu ahlakı bilir. Gök Tanrıcılık'ta önemli bir konu da kadının toplumda erkek ile eşit sayılmasıdır. Dikkat ederseniz 
kadına haklar veren değil doğrudan erkek ile eşit sayan bir dindir. Gök Tanrı'nın önünde erkek ya da kadın olarak değil 
insan olarak kabul görürüz. Nitekim eski Türklerde kadınların erkekler ile birlikte omuz omuza bir yaşam sürdüğü 
tarihlerde yazar. Kadının bu toplumda bu yüksek mevkisi bazı Ba�lı tarihçileri ilk Türklerin anaerkil bir toplum 
yapısına sahip olduğunu düşünmelerine neden olmuştur. Oysa ilk Türkler ne anaerkil ne de babaerkil idi. İlk Türkler 
kadınıyla erkeğiyle eşit bir şekilde toplumdaki yerini alan yüksek bir uygarlığın öncüleriydi. Ne yazık ki İslam'ın 
kabulünden sonra kadın bu mevkisini kaybederek eve hapsolmuştur. 

Gök Tanrıcılık'ı diğer dinlerden ayıran en önemli özelliği doğaya gösterilen saygı ve sevgidir. Türkler, doğadaki herşeyin 
bir ruhu olduğuna inanırdı. Bu ruhlarla iyi geçinmek gerekirdi. Bunu sağlayan ise Kam adı verilen kutsal kişilerdi. Kamlar 
ruhlarla konuşabilen doğuştan yetenekli kimselerdi. Bunlar çocukluktan itibaren zorlu bir eği�mden geçerek kam 
olurlardı. Kamlık soydan geçtiği gibi bazen is�sna olarak bazı çocuklar kamlık özellikleri ile doğardı. Bunlar kamlar 
tara�ndan bulunarak eği�me tabi tutulurdu. Doğadaki ruhlarla iyi geçinmenin diğer bir yolu da doğayı korumaktan 
geçerdi. Doğayı kirletmemek, dengeyi bozmamak gerekirdi. Örneğin Cengiz Han'ın akan suya ya da ateşe işemeyi 
yasaklamış�. Ayrıca Altay ve Tanrı dağları kutsal sayılırdı. Yine Cengiz Han'ın Gök Tanrı'ya dua etmek için Burhan Haldun 
dağına gi�ği tarihi kaynaklarda geçer. Orhun yazıtlarında bu inanışa kutsal Yer-Sub'lar denilmiş�r. 

Gök Tanrıcılık'ta günlük yapılan bir ibadet yoktur. Özellikle ibadet etmek için bir mekana ihtiyaç duyulmaz. Çünkü 
bütün evren ibadethane sayılır. Hun ve Göktürk kağanlarının her Mayıs ayında Budin – İnli adında bir dağa giderek 
atalarının ruhları için kurban kestikleri Çin kaynaklarında geçer. Gök Tanrıcılık'ta ibade�n çok az yer tutmasının 
nedeni inancın temelinde Tanrı korkusundan ziyade Tanrı sevgisinin bulunmasıdır. Buna göre Gök Tanrı, korkulan, 
cezalandırıcı bir Tanrı değildi. Gök Tanrı, insanı kul olarak değil şerefli bir varlık olarak yaratmış�r. İnsanın kul olması, Tanrı 
karşısında eğilip büzülmesi hoş bir davranış sayılmazdı. Cennet ve Cehennem benzeri Uçmağ ve Tamu kavramları bulunsa 
da yeri önemli değildir. Kötü bir insan olup tamuya gitmekten çok Gök Tanrı'ya ulaşamamak en büyük onursuzluktur. 
İyi bir olunursa kişi öldüğü zaman ruhu uçar Gök Tanrı'ya ulaşırdı. Bundandır ki Türkler ölen kişiye öldü demezlerdi. 
Uçtu derlerdi. Ölen kişi kurgan adı verilen mezara değerli eşyaları ile gömülürdü. Altay dağlarında bulunan kurganlarda 
Türklerin at ve silahlarıyla birlikte gömüldüğü ortaya çıkarılmış�r. Bu da Gök Tanrıcılık'ta ruhun ölmezliğine inanıldığını 
gösterir. 

Türk�ye'n�n son yıllarda yaşadığı ekonomik, siyasi, dini buhranlardan dolayı Gök Tanrıcılık yeniden rağbet görmeye 
başladı. Türk insanı kendine bir çıkış yolu aramaktadır. Genel olarak Türk tarihini bilen eği�mli, kültürlü kişiler Gök 
Tanrıcılığa yönelmeye başladı. Çünkü Türk'ün ruhunda haykırışa yanıt verebilecek tek inanç Gök Tanrıcılık'�r. Bu 
uyanışın öncülüğünü ise Facebook'taki Gök Tanrı – Tengri adındaki sayfamız yapmaktadır. 

Gök Tanrı Türk'ü Korusun ve Yüceltsin!

YAKUP ÇETİN

04.05.2016



1-Boks sporuna kaç yaşında başladınız ?
BUĞRA ÖNER: Boks babadan ve ab�den geld�ğ� �ç�n , kend�m� b�ld�m b�lel� hayatımda 
ev�m�z�n �ç�nde. 6 yaşımda b�le eld�ven g�yer Alptuğ �le dövüşürdük. 10 yaşımda salona 
g�tmeye başladık. 12 yaşına geld�ğ�m�zde l�sanslı olarak müsabakalara çıkmaya başladık.
pp
2-S�z� k�m keşfett�?
BUĞRA ÖNER: keş�f d�ye b�r şey olmadı aslında bu �şe a�lem�zle başladık. Yıllarca da 
beraber çalıştık. Boksa başladığımdan bu yana sert ve �ler�ye dönük çalışırdık. Boksa 
başladığım günden ber� g�rd�ğ�m müsabakalarda dereceye g�rer ve büyük �ht�malle de 
şamp�yon olurdum. Boks hayatımda geçm�şten bu yana gözde sporculardanım. Çok küçük 
yaşlarda Türk�ye’de şamp�yon oldum ve Avrupa dereceler� yaptım.

3-Müsabakaları kazandıktan sonra Ay Yıldızlı Türk bayrağımızı omuzlarda taşımak nasıl 
b�r duygu ?
BUĞRA ÖNER: Herkes�n de b�ld�ğ� g�b� b�zler m�ll�yetç� m�ll� benl�ğ� yüksek k�ş�ler�z, a�ley�z, 
yan� m�ll� forma, m�ll� takım b�z�m �ç�n ne demek artık orasını s�z düşünün. O ay yıldızlı 
formada o al bayrakta b�nlerce yet�m hakkı var ona göre çalışmalıyız, Türk g�b� mücadele 
vermel�y�z ve normal sporculardan farkımız olmalı eğer k� Türk m�ll�yetç�s�y�z d�yorsak daha 
çok çalışıp bayrağımızı daha �y� tems�l etmel�y�z.

4-Şamp�yon olmak nasıl b�r duygu ?
BUĞRA ÖNER: Şamp�yon olmak ayrıcalık �steyen b�r şey az önce de ded�ğ�m g�b� d�ğer 
sporculara göre daha fazla çalışmalısın, hayatına d�kkat etmel�s�n daha zordur yan� sporcu 
olarak yaşamak. Her anlamda uykuna d�kkat etmel�s�n, yemene �çmene gezd�ğ�n k�ş�lere hal 
ve hareketler�ne ve en öneml�s� karakter ruh olmazsa mütevaz� olmalısın yan� kısacası Türk 
g�b� yaşayacaksın bu ve bunlar olmazsa �sted�ğ�n kadar şamp�yon ol neye yarar.

. 5- En çok zorlandığınız maç hang�s� ?
BUĞRA ÖNER: Aslında her maç b�rb�r�nden sert ve zor çünkü boks bu yumruk y�yorsun 
yumruk atıyorsun ama b�r�n� seçmek gerek�rse M�am�’de yen�ld�ğ�m maç olab�l�r çünkü kolları 
uzundu, uzun kollu rak�pler her zaman tehl�kel�d�r.

6-Türkçü söylemler�n�z ve paylaşımlarınız, vatan m�llet sevg�n�z �le Türk m�llet�n�n 
kalb�ne kazandınız. Bu duruşunuzu h�ç bozmadınız. Bu durum kar�yer�n�ze ve boks 
hayatınıza olumlu veya olumsuz etk�ler� oldu mu ?
BUĞRA ÖNER: Sürekl� ded�ğ�m g�b� b�zler�n amacı çok �y� boksör olup popüler olmak değ�l 
b�zler�n amacı �y� b�rer Türk olmak. B�z babadan a�leden bunu gördük, b�zler her alanda Türk 
m�ll�yetç�l�ğ�n� savunan, vatanımızı, bayrağımızı, m�llet�m�z� savunan �nsanlarız, yer� gel�r 
sokaklarda yer� gel�r r�nglerde her alanda ses�m�z� duyurmaya çalışırız. Kuru kuru slogan 
atmak yer�ne çıkacağım maçta g�yeceğ�m Türk yazan b�r t�şört yada çalacağım b�r şarkı yada 
gal�b�yet�m o kuru eylem ve sloganlardan kat kat daha faydalı olacağına �nanıyorum. 
Maçlarda bana da güç veren şey budur. B�zler normal sporcular g�b� sponsor bulamıyoruz, 
dışlanıyoruz her Türk’ün dışlandığı g�b� ama s�zler g�b� kardeşler�m�z b�zlere güç ver�yor. 
Faydası ve eks�s� bu.

BUĞRA ÖNER İLE RÖPORTAJ



7- Maç önces�nde uğruna �nandığınız b�r şey var mı ?
BUĞRA ÖNER: Eld�ven�m� �lk sağ el�mde g�yer�m ve r�nge sağ ayağımla çıkarım. Onun 
dışında s�zlers�n�z ben�m uğurum s�zler�n bana TANRI TÜRKÜ KORUSUN demes� en 
büyük uğur.

8- Ülkem�zde neredeyse her gün 5 şeh�t ver�yoruz. Alptuğ öner�n sırtına yazdırdığı 
‘’şeh�tler ölmez’’ yazısı bazı vatandaşlar tarafından çeş�tl� suçlama ortaya atıldı bu 
durum hakkındak� düşüncen�z ned�r?

BUĞRA ÖNER: Güzel dostum b�z ne yaparsak yapalım hem mücadele verd�ğ�m�z dış 
düşmanlar hem de kend� cam�amızdak� ego�st kıskanç k�ş�ler tarafından suçlanırız bak 
güzel kardeş�m sadece b�r kere dışarı çık ve tek başına bozkurt yap okulunda olur 
meydanda olur ya da ne b�ley�m ev�nde nasıl sana �t�c� gözle bakıyorlar dışlıyorlar �şte b�z 
bunun kat kat kat m�sl�s�n� yaşıyoruz en bas�t� m�lyonlarca sey�rc� k�tles�ne ulaşab�l�yoruz,  
ama telev�zyonlarda maçımız yayınlanmıyor. Neden? Sponsorlar bulamıyoruz. Neden? Her 
gün b�r örgütten tehd�tler alıyoruz Neden? Bu �ş öyle kolay değ�l her baba y�ğ�d�n eleşt�r� 
yaptığı kadar bas�t b�r �ş değ�l yapab�len varsa çıksın yapsın daha güzel�n� yapsın b�zlerde 
tebr�k edel�m sev�nel�m. Neden bugüne kadar b�r tane sanatçı sporcu oyuncu davayı 
savunmadı bırak davayı m�ll�yetç� tavrın yüzde 1’�n� göremed�k ama b�zler b�r şeyler 
yapmaya çalışıyoruz kend� cam�amızdak� bazı ego�stlerden reklamcı, pr�mc� damgasını 
y�yoruz dışarıdan faş�st ırkçı damgasını y�yoruz, ee ne yapalım o zaman b�z?

9- Normalde çok kavga eder m�s�n�z ?
BUĞRA ÖNER: Boksa başlamadan önce çok kavga ederd�m. Boks ben� her anlamda 
sak�nleşt�rd�. Sonuçta �ş�m bu ben�m karşımdak� �nsanı sakatlayab�l�r hatta öldüreb�l�r�m. Bu 
yüzden kafamda hep bu düşünce �le yaşarım.

10- Hayran olduğunuz b�r boksör var mı ?
BUĞRA ÖNER: Rahmetl� S�nan Şam�l SAM �le başladık b�zler. Hep onu örnek alırdım. 
Sonradan �lerled�kçe değ�şt�. Roy JONES oldu ve son dönemlerde Floyd MAYWEATHER 
oldu.

11- Amer�ka’nın en �y� kulüpler�nden b�r�ne �mza attınız bu başarının sırrı ned�r ? 
Amer�ka’da Türk boksörü olmak nasıl b�r duygu ?
BUĞRA ÖNER: Dayanmak, �nanmak, savaşmak en öneml�s� hayal kurmak.  Türk M�llet�n� 
dünyanın z�rves� den�len yerde tems�l etmek paha b�ç�lemez b�r duygu.

12- Son olarak Türk M�llet�ne, Türk Gençler�ne söylemek �sted�ğ�n�z şeyler var mı ?
BUĞRA ÖNER: Tab� k� de var, hayal�n�z olsun. Genç arkadaşlarım, kardeşler�m hayals�z 
�nsan ağaçsız ormana benzer her ne �ş yaparsanız yapın �ler�y� düşünün amacınız olsun 
vatan, m�llet, Türklük  aşkı �le çalışın o zaman  daha erken başarıya ulaşırsınız ve ego k�b�r 
kasmayın s�z� çürütüp b�t�recek şey budur ben�m dünyada affetmed�ğ�m en sevmed�ğ�m 2 
şey vardır 1. Vatan ha�nl�ğ� 2.k�b�r, ego. Sonuçta hep�m�z �nsanız k�msen�n kanı pembe, sarı, 
ya da mav� akmıyor sadece düşmen yok olman �ç�n 1 san�ye yeter o yüzden boşa k�b�r 
yapmaya gerek yok.

-HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ANIL GÜZELTAŞ



 
Sur�ye, 900 Km.l�k mesafe �le sınır hattımızın en uzun olduğu komşu ülke. Sur�ye �le b�rl�kte Irak, hem tar�hsel hem de 
sosyal bağlarla b�rb�r�ne bağılı parçalardan oluşur. Bu yüzden Ortadoğu'da sınır komşularımızda gerçekleşen her olay, 
yalnız gerçekleşt�ğ� alanla, olayın "kaynağı" olduğuna �nanılan ülke �le sınırlı kalmaz. Mutlaka çevre ülkeler� de etk�ler. 
Ortadoğu'nun temel özell�kler�nden b�r� budur. İplerle sarılmış b�r örgüye benzer. Lazk�ye'den çek�ld�ğ�nde Musul, 
Musul'dan çek�ld�ğ�nde Humus, Humus'tan çek�ld�ğ�nde Tebr�z oynar. D�yarbakır'dan çekersen�z, bütün Ortadoğu'da 
hareketl�l�k olduğunu görürsünüz. Bu �ç �çe geçme durumu, Batılı emperyal�stlere, bölgeye yönel�k kaos( kargaşa )  
planlarını b�r halkadan başlatıp, d�ğer halkalara taşıma anlamında avantaj sunmaktadır. 

ABD ve Batı emperyal�zm� bu yüzden, bölgen�n yen�nden tasarımlanmasına, yan� bölge ülkeler�n�n sınırlarını değ�şt�rme 
projes�ne, "Büyük Orta Doğu Projes�" adını verm�şt�r. Tab� bu proje ABD �ç�n "BÜYÜK "b�r anlam �fade etse de, bölgedek� 
devletler�n küçülmes� anlamına gel�yor. 

Türk�ye Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar alanının merkez�nde yer alan b�r konumdadır. Yan� bölgey� denet�m altına almak 
�ç�n, Batılı güçler�n önce Türk�ye’de tam olarak egemenl�k kurması şarttır. Sur�ye ve Irak üzer�nden başlayan bölgesel �ç 
savaşın dalgaları bu yüzden en çok Türk�ye'y� vuruyor. Çünkü Türk�ye, ABD'l� sömürgec�ler�n 1912'den ber� �fade ett�ğ� g�b� 
"Asya'nın k�l�d�"  konumunda olan b�r ülked�r ve bu k�l�t Batı tarafından kırılmalıdır. Bu k�l�d� kırmak �ç�n önce Irak, sonra da 
Sur�ye üzer�nden kuşatma altına alınmaktadır ülkem�z. 

Kuşatma, sınırımızın hemen d�b�nden, Irak'ın kuzey� ve Sur�ye'n�n kuzey�nden başlatılıyor. Bu kuşatma halkalarının en 
öneml� �ller�nden b�r �se K�l�s. 
Batı’nın Sınırlarımızda “Gr� Alanlar” Yaratma Projes� ve M�ll� Güvenl�ğ�m�z
K�l�s’�n Halep �le olan mesafes� 66 km. K�l�s’ten Halep’e 1 saatte g�deb�l�yorsunuz. ABD ve Batılı ülkeler�n Sur�ye’ye dönük 
2011’den bu yana başlattıkları �ç savaşta 900 km. olan Türk�ye – Sur�ye sınırı tamamen “Gr�”leşt�.  

 “Gr� bölge” sınırları bel�rs�z alanlara ver�len addır. Sur�ye hattında sınır güvenl�ğ�n� sağlayamayan Türk�ye, bu açıdan şeh�r 
merkezler�n� de koruyamaz hale geld�. Örneğ�n Ankara’ya gerçekleşen üç terör saldırısının �k�s�nde, terör�stler�n Türk�ye’ye 
K�l�s – Gaz�antep üzer�nden g�r�ş yaptığı tesp�t ed�lm�şt�. 

 Gaz�antep ve K�l�s, Sur�ye’de Batı’nın organ�ze ett�ğ� �ç savaş başlamadan önce, t�caret �ç�n kor�dor vaz�fes� görüyordu. 
Ancak ş�md� terör örgütler�n�n geç�ş bölges� hal�ne gelm�ş durumda. Halep ve  K�l�s- Gaz�antep hattı özell�kle 2011’den bu 
yana terör�stler�n kor�dor bölges� olduğu g�b�, kaçakçılık ve uyuşturucu “t�caret�” �ç�n de “ana yol”  hal�ne get�r�ld�. Yan� 
sınırlarımızda gr� alanlar oluşurken, yalnız sınırlarımızın güvenl�ğ� değ�l, m�ll� güvenl�ğ�m�z� sağlamak konusunda da zafiyet 
oluştu.

 Sur�ye sınırında gerçekleşen �ç çatışma, özell�kle Ocak 2016’dan bu yana Türk�ye’ye doğrudan yansımaktadır.  Ocak 
ayından bu yana Sur�ye’de gerçekleşen çatışmalar, yalnız Sur�ye’y� etk�lem�yor tab�. Yukarıda da değ�nd�ğ�m g�b�, 
Ortadoğu’da yaşanan h�çb�r çatışma, yalnız �ç savaşın “kaynağı” olan ülke �le sınırlı kalmaz. İşte örnekler�: 

18 Ocak 2016 tar�h�nde saat: 09.30 sıralarında Sur�ye’den geld�ğ� tahm�n ed�len 3 roket merm�s�nden 2’s� boş araz�ye 
düştü. 1 roket merm�s�n�n �se 4 okulun bulunduğu okullar bölges�ndek� Nazlı Ömer Çet�n İlkokuluna �sabet ett�ğ� patlamada, 
b�r kadın h�zmetl� hayatını kaybett�.
 
 23 Ocak 2016 tar�h�nde saat: 09.30 sıralarında Sur�ye’den atılan 1 roket merm�s� K�l�s’�n şeh�r merkez�nde bulunan Karaal� 
Mahalles� Türbedar Sokağa düştü. Bu patlamada �se �k� k�ş� yaralandı.
7 N�san 2016’da sabah saat 08:30’da Sur�ye’den ateşlenen roket merm�s� y�ne kent merkez�nde bulunan Kartal Bey 
İlkokulu yanında, Zeyt�nl� Cam�� altında bulunan b�r eve düştü. Bu patlamada �se b�r k�ş� yaralandı.
10 N�san’da y�ne kent merkez�nde bulunan b�r otel�n dördüncü katına saat 16.40’ta, Sur�ye’den atılan b�r roket merm�s� 
düştü. 
11 N�san 2016 tar�h�nde saat: 18.30 sıralarında Sur�ye’den geld�ğ� tahm�n ed�len 3 roket K�l�s şeh�r merkez�ndek� muhtel�f 
yerlere düştü. Olay sonucunda 12 k�ş� yaralandı. 
. 
Aynı gün yan� 13 N�san’da, Sur�ye’den ateşlenen 2 roket, K�l�s kent merkez�nde �nşaatı devam eden Z�raat Fakültes� 
bahçes�ndek� zeyt�n bahçeler�ne ve Ekrem Çet�n Mahalles�'ndek� Cah�t Çet�n öğrenc� pans�yonun duvarına �sabet ett�. İlk 
bel�rlemelere göre, beled�yede bahçe �şler�nde çalışan �şç�ler�n de aralarında bulunduğu 8 k�ş� yarandı. Yaralananlardan 
b�r� olan Beled�ye �şç�s� Mehmet Han�fi Sağlam (48), tedav� gördüğü hastanede hayatını kaybett�. Mehmet Han�fi Sağlam, 
şeh�r merkez�nde orta kaldırımda ç�çek ekerken katyuşa füzeler�n�n hedefi oldu.
Bunlar yalnız kayda geçen olaylar. Bölgede görüştüğümüz esnaf, “B�r�ler� ölünce ya da yaralanınca haberlere konu oluyor. 
Kend� ev�m�zde, ev�m�z�n odasında, balkonunda rahat oturamıyoruz. Ne zaman roket düşer, bomba patlar d�ye merak 
�ç�ndey�z.”  d�yor. 
Ocak ayından N�san ayına kadar geçen süreçte okullara, şeh�r merkez�nde çalışan �şç�ler�n üzer�ne, fakülte b�nalarının 
bahçes�ne, füzeler ve roketler yağıyor. Burada d�kkat çeken nokta şudur: Füze ya da roketler�n düştüğü K�l�s şeh�r merkez� 
�le füzeler�n ateşlend�ğ� alan arasında ortalama  66 km. mesafe bulunmakta. Bu alan ( yan� K�l�s kent merkez� �le  roketler�n 
atıldığı 66km.uzaklıkta olan bölge), IŞİD’�n hak�m olduğu �dd�a ed�len ve BAB adı ver�len bölge.
Türk�ye Sınırda Savaşa Çek�l�yor 

Türk�ye - Sur�ye Hattı ve K�l�s



Ocak ayından bu yana �k� terör örgütü olan IŞİD ve ÖSO arasındak� çatışmaların doğrudan sınır �ller�m�ze yansıması �le 
b�rl�kte, Gaz�antep’te mevcut 5.Zırhlı Tugay’ına bağlı zırhlı b�rl�kler K�l�s �l sınırına sevk ed�ld�. Türk�ye Temmuz 2015’ten bu 
yana bölücü terör örgütünün �ç kalkışma g�r�ş�m�ne karşı, aylardır �ç güvenl�k harekatı sürdürürken; ş�md� de hal� hazırda �ç 
savaş yaşayan b�r ülkeye karşı, zıhlı b�rl�kler� �le sınır savaşına doğru adım adım çek�l�yor. 

Demografik Yapının Değ�şmes� ve Sosyal Kaos
(Demografi, D�ğer adıyla nüfus b�l�m�d�r. Dünya'da veya b�r ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, d�nam�k 
özell�kler�n� �nceleyen b�l�m dalıdır.) 

K�l�s’te yaşayan Türkler�n sayısı 92 b�n �ken, Sur�ye’den göçenler�n sayısı yaklaşık 120 b�n c�varında. Göç eden topluluklar 
kend� d�ller�n�, kültürler�n� ve t�caretler�n� de o bölgeye taşırlar. Son göçlerle b�rl�kte K�l�s, demografik açıdan b�r Türk kent� 
olma özell�ğ�n� y�t�rd�. 

Türkçe tabela asılı �şyerler� ve Türkçe konuşulan d�l yer�ne, Arapça ve Kürtçen�n ağırlık kazanması kent�n kültürel 
dokusunu da olumsuz yönde etk�l�yor. T�caret büyük oranda Sur�ye’den göçenler�n denet�m�ne g�rm�ş durumda. K�l�s’�n 
b�rçok mahalles�nde kend�n�z� Türk�ye’de değ�l, b�r Arap ülkes�nde h�ssed�yorsunuz. Tab�, göç eden Araplarla b�rl�kte, 
Sur�ye’n�n kuzey�nde örgütlenen PYD’l�ler�n, K�l�s �l sınırından Türk�ye’ye g�rmed�kler�n� düşünmek, fazla �y�mser b�r tablo 
ç�zmek olur. 

Bu durum göçler�n yaşandığı �lk dönemlerde çok d�kkat çekmese de, �lerleyen dönemlerde büyük sorunlara yol açtı. 
Gaz�antep’te 2014 – 2015 yıllarında, Sur�yel� b�r göçmen�n Gaz�antepl� b�r vatandaşı öldürmes� sonucu, halk ayaklanmış ve 
Arapça yazılı tabela olan �ş yerler�n�, Sur�ye plakalı araçları kullanılmaz hale get�rm�ş, Sur�yel�ler�n toplu olarak oturdukları 
mahalleler� basmış ve olaylarda 5’ten fazla k�ş� hayatını kaybetm�şt�. 

Pol�t�k �kt�darın göçmenlere sağladığı ekonom�k – sosyal kolaylıklar �se haklı olarak bell� b�r öfken�n doğmasına ve tepk�lere 
yol açıyor. 

Göçmenlere tanınan: 

-    Ün�vers�telere sınavsız g�r�ş hakkı.
-    Verg�den muaf �şletme açab�lmeler�. 
-    Göçmenler�n b�r kısmına tanınan 1200 TL’l�k mal� yardım g�b� destekler, ataları bu topraklarda yüzlerce – b�nlerce yıldır 
yaşamış olan halkın tepk�s�n� çek�yor. 

 Türkler�n faydalanamadığı sosyal – ekonom�k hakların göçmenlere tanınması, Sur�ye’dek� �ç savaşın Türk �ller�ne 
taşınması ve terör örgütler�n�n kend� aralarındak� hesaplaşmasını Türk�ye’dek� yapmaya başlaması ( Gaz�antep’te son 4 
ayda �k� Sur�yel� gazetec� IŞİD ve ÖSO tarafından öldürüldü ) g�b� olaylara; Sur�ye’den atılan füze – roketler eklen�nce 
bölgen�n yerl�s� olarak yaşayan halk,  bunun “hesabını “ göçmenlerden sormaya başlıyor.  

N�san ayı �çer�s�nde art arda bombaların patladığı ve roketler�n yağdığı K�l�s’te son olarak K�l�s halkının Val�l�ğe yürümes�n� 
ve bölgede yaşayan k�m� Sur�yel�ler�n tartaklanmasını, yalnızca başlangıç aşamasındak� tepk�ler olarak okumak lazım. 

 K�l�s ve Gaz�antep’te Sur�ye’dek� çatışmada yaralandığı bell� olan k�m� “göçmenler”, toplu olarak k�raladıkları evlerde 
kalıyor. Bu durum küçük mahallelerde, terör gruplarının “küçük kantonlar” şekl�nde bölgedek� semtlere yerleşt�ğ� g�b� b�r 
�zlen�m de bırakıyor. 

Göçmenler�n çok yoğun olduğu bölgede, “TC Vatandaşı “ olan k�m� Sur�yel�ler�n, önümüzdek� dönemde “seçme –seç�lme” 
hakkı olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, Türk �ller�nde ve k�m� mahallelerde, Sur�yel� Beled�ye Başkanları veya 
muhtarlar görmem�z mümkün. 

Ülkem�zdek� Cumhurbaşkanının Türklük kavramı karşısına “Müslümanım de geç.” şekl�nde “der�n” yaklaşımı; Başbakanın 
da “Parçalayıcı Ulusçuluk yer�ne İbrah�m� m�llet.” kavramını ortaya koyduğu b�r dönemde bu senaryonun 
gerçekleşmeyeceğ�n� k�mse �dd�a edemez bence. 

Türk�ye’dek� b�r d�ğer tehd�t �se Sur�ye’dek� �ç savaşın ve kaosun Türk�ye’ye taşınmasının ve sınır güvenl�ğ�m�z� 
etk�lemes�n�n yanında, Türk�ye’de b�r “Arap Mafyası” nın örgütlenme r�sk�. Bölücü terör örgütünün desteğ�ndek� “Kürt 
Mafyası”ndan sonra b�r de Sur�ye’dek� terör örgütler�n�n destekled�ğ� “Arap Mafyası”nın peyda olması, “tabandan” gelen 
demografik bozulma ve denges�zl�ğ�n, çürüme aşamasındak� en bel�rg�n öğes� olacaktır.  

Türk�ye’n�n,  Sur�ye’ye karşı terör örgütler�n�n “cephe ger�s�” olma konumu; daha önce terör �hraç eden ülkeler�n karşılaştığı 
sonuçlardan farklı b�ç�mler� �le karşımıza çıkıyor. 

Normal koşullarda terör �hraç eden ülke,  terör �hraç ett�ğ� ülken�n karmaşasından temelde güvenl�k alanında etk�len�r. 
Ancak b�r süre sonra almış olduğu güvenl�k tedb�rler� �le bu zafiyet� g�dermek b�r ölçüde kolaydır. Ancak Türk�ye, Sur�ye’ye 
karşı “cephe ger�s�” olurken yalnız güvenl�k zafiyet� yaşamıyor.  Güvenl�k zafiyet� �le beraber yukarıda ana hatları �le 



özetled�ğ�m g�b� sosyal, kültürel dokuda bozulma, halkın ekonom�k yaşamının olumsuz etk�lenmes�, gençl�k üzer�nde ahlak� 
anlamda olumsuz etk�lenmeler g�b� toplumsal – m�ll� d�nam�kler�n zarar gördüğü b�r süreç yaşamaktayız ülke olarak. 

Türk�ye’de faal�yet gösteren bölücü terör örgütünün, bu ves�le �le Sur�ye’n�n kuzey�nde gen�ş b�r alan hak�m�yet� 
sağladığını da bel�rtmek gerek�yor. Yan� Batı emperyal�zm�n�n ve Türk�ye’dek� pol�t�k �kt�darın Sur�ye’dek� rej�m� 
yıkma amacında olması, bölücü terör örgütüne Ortadoğu’da çok gen�ş b�r alan hed�ye etm�şt�r. 

ÇÖZÜM YERİNE 

Türk�ye’n�n üç ana hedefi adım adım uygulaması gerek�yor. Sur�ye’ye dönük bu üç ana adım:

1 – Sınırlarımızı korumak ve denet�m altında almak.
2-  Dış Pol�t�kasını kend� m�ll� menfaatler�ne göre bel�rlemek. 
3 – Sınırın ötek� tarafında, örgütler� değ�l, devletler� muhatap almak. 

Bu üç ana hedefe nasıl ulaşırız?

Türk�ye ve Sur�ye arasındak� d�plomas�, Batı’nın çıkarlarına göre d�zayn ed�ld�ğ� müddetçe hem Türk�ye hem de 
Sur�ye’dek� kaos varlığını sürdürecekt�r. Bölgesel sorunlar, en başta bölge devletler�n�n ortak g�r�ş�m� �le 
çözüleb�l�r. Bu yüzden Türk�ye ve Sur�ye, İran’ın da dah�l olduğu b�r ortak anlayışla Batı’nın besled�ğ� terör 
örgütler�ne karşı ortak tavır almalıdırlar. Bu, Batı emperyal�zm�n�n Ortadoğu’ya dönük temel hamleler�n� 
etk�s�zleşt�recekt�r. 

Türk�ye’ye kontrolsüz göç akınının durması �ç�n, göçün temel neden� ortadan kaldırılmalıdır. Göçün temel 
sebeb�, Batılı emperyal�st ülkeler�n Sur�ye’ye karşı örgütled�ğ� terör örgütler�n�n varlığı ve Türk�ye’n�n de buna 
aracı olması. Hem terör �hracına aracılık ed�p, hem de Sur�ye’den Türk�ye’ye olan göçler�n engellenmes� 
mümkün değ�ld�r. 

Türk�ye’de kayıtlı olan Sur�yel� göçmen sayısı 3,5 m�lyon. Kayıt dışı olanlarla b�rl�kte bu sayı 4 m�lyonu 
geçmekted�r. 4 m�lyonluk göçmen sayısının 5 yıl g�b� b�r sürede Türk�ye’ye yerleşmes� ağır sosyal travmalara( 
sarsıntılara)  yol açtı / açıyor. Kısa b�r zaman d�l�m�nde, bu kadar yabancının b�r ülkeye yerleşmes�, en başta 
göçe uğrayan ülkede sosyal – ekonom�k bunalıma hem de göç edenler�n uyum sağlamasında sorun yaratacaktır 
/ yaratıyor. 

Sur�ye’de rej�m�n denet�m� ele geç�rmeye başlaması �le b�rl�kte, Türk�ye’ye geç�ş yapan ve farklı farklı 
kaynaklardan beslenen terör örgütler�, kend� aralarındak� çatışmayı Türk�ye’ye taşıyacaklardır. K� n�tek�m 
taşımaktadırlar. Türk�ye, Sur�ye rej�m�ne karşı desteklenen terör örgütler�n� etk�s�z hale get�rmel� ve gerekt�ğ�nde 
Sur�ye ‘ye tesl�m etmel�d�r. Çünkü bu örgütler en başta Türk�ye’n�n güvenl�ğ�ne yönel�k b�r tehd�tt�r. 

Türk�ye, sınırları �çer�s�nde kalan �llerde terör örgütler�n� etk�s�z hale get�r�r ve Sur�ye’ye karşı beslenen terör�stler� 
Sur�ye’ye �ade ederse, Sur�ye sınırından Türk�ye’ye g�r�ş yaparak terör eylemler� gerçekleşt�ren terör�stler�n 
faal�yet� �le �lg�l� Sur�ye devlet� de b�ze yönel�k aynı adımları atacaktır. İk� devlet arasında �st�hbarat paylaşımının 
olması, en başta bölgede, gen�ş b�r alanda faal�yet sürdüren PKK/PYD/YPG’ye zarar verecekt�r. 

Aks�n� düşünen, yan� mevcut durumda hala, Sur�ye rej�m�n� yıkmayı h�ster�k b�r b�ç�mde arzulayan kuvvetler, aynı 
anda bölücü terör örgütünün de el�n� güçlend�rmeye h�zmet edeceklerd�r. Hem Sur�ye rej�m�n� yıkmayı hem de 
bölücü terör örgütünü etk�s�zleşt�rmey� hedeflemek, madden�n doğasına aykırıdır. Çünkü Sur�ye rej�m� ortadan 
kalkınca, yer�ne toprak bütünlüğü ortadan kaldırılmış; b�r bölümünde de PYD’n�n egemen olduğu b�rkaç parçalı 
Sur�ye �le karşılaşacağız. Toprak bütünlüğü parçalanan b�r Sur�ye, ş�md�k� hal�nden daha fazla Türk�ye’ye yönel�k 
tehd�t �çer�r. 

Sonuç olarak, bölge ülkeler�n�n teröre karşı asker� �şb�rl�ğ� ve �st�hbarat paylaşımına g�tmeler�, Ortadoğu’da ABD 
ve Batı emperyal�zm�n�n planlarına ağır darbe vuracaktır. Azerbaycan’ı da kapsayan Türk�ye, İran, Sur�ye 
�şb�rl�ğ�, yanına Irak merkez� hükümet�n� de çekecekt�r.  

Türk�ye’n�n bölgesel güç olması bölge ülkeler�n�, NATO çıkarları doğrultusunda karşısına alması �le değ�l;  
NATO’ya karşı bölge ülkeler� �le �şb�rl�ğ�ne g�tmes�ne bağlıdır. 

 

M�that Akar – Gaz�antep



Böyle d�yordu Cem�l Mer�ç

Aydın k�ş� ded�ğ�m zaman b�lg� yüklü insanlardan söz etmiyorum tabi. Aydın olmak için 
sadece bilgili olmak yetmez. Entellektüel olmak ile aydın olmak farklı şeylerdir. 
Entellektüel kişisel gelişimine önem verirken, aydın kişi halkın gelişimiyle uğraşır.

Aydın "Ben de halktan b�r�y�m" d�ye söze başlamaz ve halka tepeden bakmaz. Milletin 
değerleriyle sorunları olanlara aydın kişi denmez. Aydın, milletin değerleriyle barışıktır. 
Küçümsemez. Bir sorun gördüğünde isyan etmek yerine çareler arar. Aydın olmak 
memuriyet gibi bir şey değildir. Mesai saatleriyle ilgilenmez. Zamana ve mekana bağlı 
olarak aydın olunmaz.

İstanbul'dan bakarken, Anadolu ruhunu anlayamazsan masanın b�r ayağı her zaman 
aksar. Halkını mutlaka tanıman gerek�r. Bana sorarsanız yapılması gereken en büyük 
işlerden biri budur. Çünkü içinde bulunduğun toplumdan bağımsız olarak yapmak �sted�ğ�n 
çoğu şey yarım kalır ve gerçekleşmez. Aydın kendiyle değil, halkıyla uğraştığı için mutlaka 
onun ruhunu düşünerek hareket etmelidir. Milletin ruhunu ilim ve irfanla ilmek ilmek 
işlemekse amaç, bilim ile maneviyatı dengede tutmak, yürek ile beyin arasında bağlantı 
kurmak gerek�r.

D�l�m�ze yerleşm�ş pek çok kel�men�n en öneml�ler� 

tanışma, görüşme ve ayrılma zamanlarında söylenen 

kel�melerd�r, selam,merhaba,baybay ve 

benzeler�.Ulusumuzun gençler� olarak bu türk 

kel�meler�n Türkçeler�n� kullanmaya özen göstermeye 

başladık. Artık Merhaba,selam yer�ne esenl�kler, esen 

olsun” d�yoruz. Fakat farklı Türk bölgeler�nde kullaılan 

d�ğer b�r kel�me �se “KUT OLA” . Gök Tanrının Türk 

ulusuna en büyük hed�yes� olan Türkçe d�l�n�n en güzel 

kel�meler�nden b�r�. D�l�m�z�n değer�n� b�lel�m. Kut Ola.

Kut Ola

“Aydınların aydınlatamadığı halkı,

soytarılar aldatır."

Yel�z KAYA

Mehmet Al� ÇANKAYA



Ülkem�z�n tıp alanında yükseld�ğ�n� görmekle beraber Sosyal B�l�mler 
anlayışında maalesef b�r düşüş yaşadığını görmektey�z. Özell�kle tar�h, 
coğrafya ve edeb�yat konusunda. Hâlbuk� Tar�h ve coğrafya b�l�rsen�z, 
kolay kolay kandırılamazsınız. Tar�h �le zamana; coğrafya �le mekâna; 
edeb�yat �le d�le hâk�m olursunuz. Bu b�l�mlerle �lg�lenmeme g�b� b�r 
lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Çevres�nde onu yutmak �steyen 
düşmanları varken özell�kle tar�h b�lmek b�r "hob�" değ�l zorunluluktur.
Tar�h yapıcılığımız ortada ancak b�z�m hızlı b�r şek�lde tar�h yazıcılığına da 
atılmamız gerek�r. Çünkü tar�h pol�t�ka aracı olarak kullanıldığında, geçm�ş 
olmaktan çıkar ve bugünü de etk�ler. 
Bugün tar�hle �lg�lenen k�ş�ler b�le sadece kend� bakış açısı �le tar�h� 
değerlend�rmekted�r. Tar�h "Ben bunu kabul eder�m bunu etmem. Bunu 
sever�m bunu sevmem." d�yeb�leceğ�m�z b�r alan değ�ld�r. Unutmamak 
gerek�r k�, tar�hle kavga ed�lmez. Hesap sorulmaz. Yalnızca okunur ve b�lg� 
ed�n�l�r. Çünkü tar�h duyguların değ�l, gerçekler�n b�l�m�d�r.
"Son pad�şah k�md�r?" D�ye sorulduğunda Kanunî yanıtlarını duymamamız 
gerek�r artık. Osmanlı hal�fel�ğ�n� gözünde büyütüp d�n� b�r olgu olarak 
görmekten de vazgeçmel�y�z. Osmanlıyı tüm bölümler�yle kanıksamaya 
çalışıp, sadece haremden �baret görmemel�y�z. Nasıl k� tar�h� sadece 
Osmanlı'dan �baret gören yanlış görüşler varsa, Cumhur�yet önces�n� 
tanımayan yanlış görüşler de vardır. Bunlar sağlıklı b�r bakış açısı değ�ld�r.
Anadolu Türklüğünü göz önüne alacak olursak; Selçuklu, Osmanlı ve 
Türk�ye Cumhur�yet� b�rb�r�n�n devamıdır. Devlet aynı devlett�r. Değ�şenler; 
k�ş�ler, kurumlar ve rej�mlerd�r. Örneğ�n; Jandarma, Osmanlı zamanında 
kurulan b�r teşk�lattır. Bu yıl Jandarmanın176. Yılını kutlamamızın neden� 
bu devamlılıktır. B�r örnek daha verecek olursam, Kara Kuvvetler� 
Komutanlığı'nın armasında "M.Ö 209" yazar. Bu, Hun Kağanı Mete Han'ın 
Kara Kuvvetler�n� kurduğu yıldır. Yan� kurumlar b�r zamanlar Hun olduğunu 
sonra Osmanlı olduğunu ş�md� de Türk�ye Cumhur�yet� adını aldığını 
vurguluyor.
Yan� sözün özü: Tar�h� olmasını �sted�ğ�m�z g�b� değ�l de, olduğu g�b� kabul 
etmel�y�z. Kend�m�zle barışık olmalı, Türk Tar�h�n� b�r bütün sayarak kend� 
�ç�m�zde d�d�şmey� bırakmalıyız. Çünkü geçm�ş haykırıyor hang� adı alırsan 
al sen "Türksün" d�ye.
"Türk’ün güneşler�yle dünya ufku ağardı
Türk olmasa tar�he yazılacak ne vardı?
Yeleler�nden tutup tar�h denen aslanı
D�yel�m hep beraber, sah�b� Türk’ü tanı.” Behçet Kemal Çağlar

TARİH BİLİNCİ

Yel�z
KAYA



Türkçülük, Türk tar�h� �le başlayan, tar�hsel süreç içerisinde gelişmiş, olgunlaşmış, yetkinleşmiş bir kuram ( 
bütünlük içerisinde bulunan düşünce sistemi ) ve bilimsel bir dünya görüşüdür. 

Türkçülük, bilimsel bir dünya görüşü olduğundan dolayıdır k� hamas�, boş, kuru söylemlerle savunulacak bir fikir 
cereyanı olarak yorumlanmamalı. 

İsma�l Gaspıralı �le başlayan, Yusuf Akçura ile kuramsal olarak temelleri sarsılmamak üzere yerleştirilen, Zİya 
Gökalp ile program haline getirilen Türkçülük; Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir siyasi - toplumsal gerçekçilik 
ile tatbik ettiğ� b�r akımdır. Yan� Türkçülük tarihsel - kültürel süreç ile birlikte 1919'a kadar şekillenmiş ve 
nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisi haline gelmiştir.

Yukarıda ifade ettiğim gibi; Türkçülük, Türk tarihi ile başlayan, yeni Türk Devletinin kuruluşuna kadar devam 
eden ve günümüzde de tarihsel temelleri üzerine geliştirilmesi gereken bir teori, aynı zamanda uygulanması 
gereken bir sistemdir. Bu açıdan Türkçülük, sınırları kes�n olarak bel�rlenm�ş, stat�k , durağan b�r �deoloj� 
değ�ld�r. Bell� b�r tar�hsel dönemin kalıplarına sıkıştırılamayacak kadar kend�n� yen�lemes� gereken b�r düşünce 
bütünüdür. Farklı b�r şek�lde �fade edecek olursak TÜRKÇÜLÜK CANLI BİR ORGANİZMADIR. 

Türkçülük canlı b�r organ�zma g�b�, temeller� aynı kalmak kaydı �le kend�s�n� yen�leyen, gel�şt�ren, �lerleten b�r 
bütünlük arz eder, fakat! Önemli olan bu kuramı, yan� Türkçülük fikrini, bu haliyle kavrayacak, karşılayacak ve 
geliştirecek kadroların mevcut olması. Peki, hepimiz dürüstlükle yanıt verel�m. Türkiye'de Türkçü veya Turancı 
olarak kend�ler�n� n�telend�ren onlarca "teşk�lat" var. Hang�s� yukarıda saydığımız n�tel�kler� taşıyor? 

EMPERYALİZME KARŞI OLMAYAN TÜRKÇÜ OLAMAZ

Türkçülük geçici bir gençlik hevesi, bir siyaset ya da kişilerin kendilerini parlatacağı bir zemin değildir. 
Türkçülük : 

Türk tarihi ile başlayan dil, kültür, devlet teşkilatları bütününü ifade eder. 

Bir çoklarının kavrayamadığı başka b�r gerçek ise, Türkçülüğün Mustafa Kemal Atatürk önderliğ�nde kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisi olduğu gerçeğ�d�r. Bunu en güzel ifade eden aydınlarımızdan b�r� olan 
Att�la İlhan, bakınız Türkçülüğe da�r nasıl b�r tar�hsel özet geçiyor : 

"Buhran döneminin gerçek Türkçüleri, 1919'da Enver Paşa'dan yana değil, Mustafa Kemal Paşa'dan yana 
çıkmışlardır; çünkü, o da Türkçüydü, hem de gerçeğ�!

Örnek kolay: Yusuf Akçura da Ziya Gökalp de, Müdafaa-i Hukuk'un baş destekleyicisi olmuşlardı; Mustafa 
Kemal Milliyetçiliğ�, bu �k�s�n�n fik�r sentez�d�r. Daha �lg�nc�, C�han İslam İht�lal� �çin, Basmacılar'la Türkistan'da 
ihtilal yapmaya giden, Enver Paşa'yı, yanılmıyorsam, Buhara'da bir başka Türkçü, Zeki Velidi Togan bulmuş, 
konuşmuş, caydırmaya çalışmıştır. Gerçekte, Türkçülük, Gaspıralı'dan Molla Nur Vah�dov'a, Val�dov'tan Sultan 
Gal�yev'e, Mustafa Kemal'den Z�ya Gökalp'e, Şevket Süreyya'ya, Türklerin 'Tam Bağımsızlık' çı ant�/emperyal�st 
halk cephes�yd�. Bunu böyle saptamadıkça, 'Türkçülüğü', çıkarları �çin kullanmak isteyen 'ecnebi'nin tuzağına 
düşülür. Düşülmüştür de!" diyor Attila İlhan. 

Peki bu ecnebinin tuzağına düşme nasıl oluyor? Eğer Türkçülüğü, yukarıda �fade ett�ğ�m�z g�b�, dar kalıplarla ve 
dogmalarla �fade edersen�z, bu tuzağa düşersiniz. Özellikle son 15 - 20 yılda, Batı'ya bağımlı s�stem 
part�ler�n�n, S�v�l Toplum Örgütlerinin ya da benzeri kuruluşların, Türk milletin beklentilerini 
karşılayamaması,milleti, özellikle de gençliğ�, farklı arayışlara �tm�şt�r. Tabandan gelen bu arayışın farkında 
olan, yalnızca sam�m� ve �y� n�yetl� vatanseverler değ�l tab�. ABD'ye bağlı düşünce kuruluşları, Batı'nın fonları ile 
beslenen köşe başını tutmuş gruplar da, milletin bu istek ve arayışının farkındalar. Sürekli yinelediğ�m�z b�r 
gerçek var: Emperyalizm, başka ülkelerde kendine bağımlı �kt�darları organ�ze ett�ğ� g�b�, kend� karşıtlarını da 
yaratır. B�r dönem milli sola karşı, Batı'ya bağımlı beynelmilelci ( enternasyonal ) solu; Amerika'ya mesafeli 
duran İslamcı akımlara karşı "Ilımlı İslamı" örgütleyen ABD ve Batı, Türkçülük fikrinin yükselen bir akım 
olduğunu tesp�t ed�nce, "küreselci Türkçü" akımı yaratmakta gec�kmem�şt�r. "Türkçünün küreselcisi nasıl 
oluyor?" d�yeb�l�r�z. Eğer Türkçülük fikrini, Müdafaa-i Hukuk'tan, Kuvvayı M�ll�ye'den, Mustafa Kemal'den 
bağımsız olarak ele alırsanız, hang� adla kend�n�z� n�telend�r�rsen�z n�telend�r�n; ilerleyen dönemde emperyalizm 
sizi avuçları �çerisine alacaktır. 

EMPERYALİZM, MÜDAFAA-İ HUKUK VE TÜRKÇÜLÜK



NATO'CUDAN TÜRKÇÜ OLUR MU?

Günümüzde kendisini Türkçü / Turancı olarak adlandıran b�rden fazla çevre ve örgütün mantar gibi 
çoğalması, bunlardan k�m�n�n NATO'yu ve ABD'y� tehd�t kapsamı �çerisinde algılamaması,daha da kötüsü 
bu çevre ve örgütlerin ABD'ye uyumlu bir pratik ortaya koyması yukarıda tanımladığımız "küreselleşmeye 
uyumlu Turancı" tanımına uygun bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

Bu konuda yine Attila İlhan'a başvuralım : "Emperyalizm bu diğer kavimleri etnik olarak tahrik edince, 
Türklerin de kendi kavimleri için araştırmalara girmelerine yol açtığını görüyoruz. Daha evvel Rusya'da 
başlamış olan Türkçülük hareketi Türkiye'ye sirayet etti. Şimdi pek çok insanın unuttuğu veya hatırlamak 
�stemed�ğ� b�r şey var; Kuvayi Milliye'yi ve Müdafaa-i Hukuk'u örgütleyenler Türkçülerdir. Onlar daha önce 
Türkçü hareketin içindedirler." diyor. 

Peki Müdafaa-i Hukuk ve onun mukavemet gücü olan Kuvvayı M�ll�ye, neye karşı mücadele etti? İng�l�z, 
Fransız, İtalyan ve daha sonra bunlara s�yas� olarak dah�l olan ABD emperyal�zm�ne karşı. Müdafaa-i 
Hukuk'un kurucu kadroları olan Türkçüler, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken Batı'ya rağmen, Batı'ya karşı; 
"İst�klal� Tam Türkiye" için bir mücadele yürüttüler. 

Tarihsel koşulları itibari ile içinde bulunduğumuz dönem, Milli Kurtuluş Savaşı koşulları ile aynı. Ancak iç ve 
dış tehd�d�n kapsamı daha büyük ve derin. Karşımızda ABD, NATO, AB ve genel olarak emperyalizm var. 
Bu gerçeğ� görmeyen, gördüğü halde belirtmeyen,daha da kötüsü karşımızda Türk Ulusunu hedef alan 
emperyalist paktları asker�, s�yas�, kültürel tehdit kapmasında ele almayan h�ç bir kurum/kuruluş/teşkilat hiç 
bir yönüyle milli olamaz. Ad veya unvan olarak kendini ne ile adlandırırsa adlandırsın, kend�s�ne �ster 
solcu,�ster Türkçü desin; anti emperyalist Cephede yer almadığı müddetçe,bu akımlar "küresel solcu", 
"küresel Türkçü", "küresel İslamcı" olacaklardır. Bu küreselleşme merkezli akımların hakkından gelecek 
olan ise Müdafaa-i Hukuk'un ana damarlarını oluşturan gerçek Türkçü, milli solcu ve samimi Müslüman 
ahali olacaktı

M�that Akar – Gaz�antep



(Ağaç Üzerinde Oluşturulan Tahta Zemin Üzerine Ölü 
Bedenin Bırakılması) ÜZERİNE İNCELEME:
Orta Asya’da, Hunlar’ın ve Göktürklerin egemenliği 
devirlerinde, daha iptidai basamaklarda bulunan 
boylardan bazıları ölülerini tabutlara koyup ağaçlara 
asarlardı. Aynı adet Moğollar’dan Hıtay (Kidan) lar, 
Şveyler, Tuva Türklerinde mevcuttu. Bu adet Yakut’larda 
XVIII. yy. a kadar devam etmiştir. Kırgızlarda’da bu adet 
mevcuttu fakat atalarının inanç sistemini terkedip 
müslümanlığa geçtikten sonra bu defin şekli 
terkedilmiştir. Bununla beraber Kırgızlar’da bu adetin 
hatırası olarak defin törenine “süyük kötörü” derler ki 
harfiyen “kemik kaldırma” demektir

Sel�m DEMİRTÜRK

TÜRKLERDE GÖĞE DEFİN
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