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baş sağlığı dileriz.
Dergimizin Yayın Komisyonu Üyesi Arşt.Gör. Galip GÜNER’in
ağabeyi vefaat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve
dostlarına baş sağlığı dileriz.
Üyemiz Prof.Dr. Selim KURTOĞLU’nun oğlu evlenmiştir. Genç çifti
kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
Üyemiz Prof.Dr. Nevzat ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat
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eder, başarılarının devamını dileriz.
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H A B E R L E R

O C A K ' T A N

H A B E R L E R

PİLAV GÜNÜ
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz geleneksel
pilav günümüz, günlük hayatın koşturmacası içinde
diledikleri gibi görüşme olanağı bulamayan pek çok dostumuzun bir araya gelmesine
vesile oldu.
Haberin ayrıntılarını dergimizin 22 ve 23. sayfalarında bulacaksınız...

Türk Ocakları Kayseri Şubesi Hanımlar Kurulu’na 7–8 haziran 2008 tarihinde yapılan toplantılarda aşağıda isimleri bulunan kişiler seçildi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Av. Sevim ARIK
Av. Gülser ÜÇOK
Selbi BIYIKLI
Münevver AVŞAR
Bahriye ÖNAL
Gül Fatma TUFANOĞLU
Gökşen ARIK
Ayşe ÜNLÜKARA
Dilek KARABULUT

Başkan
Başkan Yard.
Yazman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Avukat Sevim ARIK başkanlığında 14 Haziran 2008 tarihinde yapılan toplantıda eğitim, sağlık, hukuk, gençlik, Türk dili gibi konularda etkinlikler düzenlemesine karar verildi. gibi kararlar
aldı. Başkan Av. Sevim ARIK “kamuoyunu bilgilendirerek, insanlığa yararlı olmayı görev bileceklerini, bu işin ekip işi olduğunu, yönetim olarak başarılı işlere imza atacaklarını” dile getirdi.
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Prof. Dr. Cihan DURA
Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F.
[www.cihandura.com]

EKONOMİK
BAKIŞ

H

erhangi
bir ülkede
başarılı olan
bir politika
önlemi, başka
bir ülkede
mutlaka başarılı olmayabilir. Örneğin,
devalüasyon
her ülkede
ihracatı artırmaz; çünkü
ülkelerin ihracat yapıları
önemli ölçüde
farklı olabilir.
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EKONOMİK TEORİDE

“YAPI” KAVRAMI

“Y

apı” kavramı günümüzde çok
ilgi gören, ekonomik teori
ve politikada geniş ölçüde
kullanılan bir kavramdır. Bir iktisatçı,
ekonomik olgu ve sorunlara yapısal açıdan
yaklaşmadıkça, ne iyi bir teorisyen ne de iyi
bir iktisat politikacısı olabilir.
Yapı kavramı aslında hemen hemen bütün
bilimler tarafından kullanılmaktadır. Örneğin,
 Fizik bilimler maddenin yapısını, biyoloji
canlı organizmaların yapısını inceler.
 Matematik kendi alanında, örneğin sayılar
dünyasındaki yapı tiplerini tanımlamaya
çalışır.
 Sosyal bilimler, toplumsal olgu ve kurumların, insan davranışlarının yapısını araştırır.
Bu yazıda amacımız, ekonomik yapı kavramı ve onun ekonomik teorideki yeri hakkında temel bilgiler sunmaktır.

Basit bir örnek verelim:
Bir A olgusu (bütünü, küme’si) var. Yalnızca iki elemandan, aı ve a2’den oluştuğunu
kabul edelim. A’nın ölçüm değeri 60, elemanlarınki sırasıyla 15 ve 45 olsun. Buna göre,
A’nın yapısal karakteristikleri (oransal ilişkileri) şöyle olacaktır: A bütünü içinde aı’in payı
%25’dir. A bütünü içinde a2’nin payı %75’dir.
A bütünü içinde, a2 elemanı 100 sayılsa, aı 33
olur. Yorum şöyledir: A olgusu; öbür elemana
oranla daha büyük bir paya sahip olduğu
için, daha çok a2 elemanının etkisi altındadır.
A’nın özellikleri ve davranışları, daha çok
a2’ye bağlı olarak oluşur.
Gestalt Theorie evrendeki her olguyu bir
küme (bütün, cümle, “set”) olarak görür.
Kümeler otonom ünitelerden (elemanlardan)
oluşur. Bu ünitelerin bir iç dayanışması ve
kendilerine özgü görevleri vardır. Her elemanın oluş biçimi, kümenin bileşimine ve
bunları yöneten yasalara bağlıdır.

I) GENEL OLARAK YAPI KAVRAMI
Yapı kavramını anlamak ve tanımlamak
için, bir olgu ile ilgili olarak üç husus göz
önüne alınır:

II) YAPISAL YAKLAŞIM
VE YAPISAL ANALİZ
Yerde yiyeceği peşinde koşan bir karıncadan, evrende dolanan galaksilere; maddenin
en küçük parçaları sayılan atomdan bir insan
toplumuna kadar, dünyada bilimlere konu
olan her şeyin bir yapısı vardır. O yapıları
araştırıp anlamadıkça, gerçeklere hakkıyla
ulaşamayız. Öyleyse:
 İncelediğimiz olgu hangisi olursa olsun,
onu önce bir küme (bir bütün) olarak göreceğiz.
 Sonra o bütünün, kendisinden daha basit
elemanlardan oluştuğunu düşüneceğiz.
 Nihayet, bütünle elemanları arasında,
elemanlarla elemanlar arasında ilişkiler

 Bir bütün (küme),
 O bütünü oluşturan elemanlar,
 Bütünle (küme ile) elemanlar arasındaki,
elemanlarla elemanlar arasındaki oransal
ilişkiler (kısaca yapısal ilişkiler)...
Buna göre “yapı”yı şöyle tanımlayabiliriz:
Yapı; bir bütün olarak düşünülen bir olgunun elemanları arasındaki ve o elemanların
kendileri arasındaki oransal ilişkilerdir. Her
bütün kendi yapısının etkisi altındadır.
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Yüzde 20’lik Nüfus Gruplarına Göre Türkiye’de Gelir Dağılımı (% Olarak)

Grup

1963

1973

Alt

4.5

3.5

Orta Alt

8.5

8.0

Orta

11.5

12.5

Üst Orta

18.5

19.5

Üst

57.0

56.5

100.0

100.0

Toplam

olduğunu bilip onları nicel olarak ifade
edeceğiz.
Bu temel yaklaşımı benimsemedikçe, dünyada -ister maddî, ister manevî olsun- hiçbir
olguyu tam olarak anlayamayız.
Bir olgunun “yapısal analizi”nde, onun
oluşturucu elemanlarını görmeye çalışırız.
Yapısal ilişkileri hesaplar ve yorumlarız. Bu
işlemleri yapmadıkça, o olguyu anlamamız
olanaksızdır. Örneğin, Türkiye ekonomisinde
tarım olgusunu yapısal analize tâbi tuttuğumuzu kabul edelim. Bu takdirde, tarım
sektörünün -örneğin- hangi alt sektörlerden
oluştuğuna, bunların göreli büyüklüğüne,
tarım işletmelerinin boyutuna ve organizasyonunun nasıl olduğuna, hangi teknolojilerin, ne ölçüde kullanıldığına analitik şekilde
bakmamız gerekir.
III) “EKONOMİK YAPI”NIN
TANIMI VE ÖLÇEKLER
A)Tanınmış Fransız ekonomisti François
Perroux (okunuşu: Fransua Peru) “ekonomik
yapı”yı şöyle tanımlar: Bir ekonomik ünitenin
yapısı belli koşullar altında ve belli bir zamanda
o üniteyi karakterize eden oranların tümüdür.
Ekonomik yapının bu tanımı, statik bir
tanımdır. Çünkü tanımın ilgili bulunduğu
ekonomik bütün (küme), belli bir zaman ve
mekân boyutunda konumlanmış bulunmaktadır. Örnek: Türkiye’de işsizlik oranı 2007
yılında yüzde 10’dur.
Ekonomik yapının dinamik tanımı şu
şekilde yapılabilir: Yapı; bir ekonomik kümenin belirli bir dönem boyunca nispeten istikrarlı
görünen (çok yavaş hareket edip, çok yavaş değişen) oranlarıdır.

Dinamik açıdan yapıya örnek: Türkiye’de
10 yıl gibi uzun bir dönem boyunca gelir
dağılımı hemen hiç değişmemiştir. Tabloda
gördüğümüz gibi “aşırı gelir eşitsizliği” dinamik açıdan Türkiye’nin yapısal bir özelliğidir.
Durum büyük bir olasılıkla günümüzde de
pek fazla değişmemiştir.
B)Ekonomik yapı, birkaç ölçekten biri
seçilerek incelenebilir: Millî ekonomi ölçeği,
sektörel, sektör-içi ölçekler gibi. Örnekler:
- Bir ekonominin yapısı, örneğin şu oranlarla
ifade edilir:–Üretimin yapısı (tarım, sanayi,
hizmetler),–İstihdamın yapısı (tarım, sanayi,
hizmetler),–Millî gelirin dağılımı (kâr, ücret,
faiz, rant gelirleri),–Ekonomik faaliyetin yönlenişi (yurt-içi pazar, uluslararası pazar.
- Bir işletmenin yapısı, örneğin şu oranlarla
ifade edilir:–İşletmede kullanılan sermaye
ve işgücü arasındaki oranlar,–kullanılan
faktör miktarı ile toplam üretim arasındaki
oranlar,–kullanılan sermaye ile sağlanan kâr
arasındaki oranlar.
IV) YAPISAL DEĞİŞME
Bir olgunun herhangi bir ögesinin belli
bir andaki (to) yapısını göz önüne alalım.
Eğer tı anına geçildiğinde bu yapıyı yansıtan
göstergelerde farklı oranlarda değişmeler
meydana gelmişse, bu değişmeye “yapısal
değişme“ (yapı değişikliği) adı verilir.
Yapısal değişmeler; ekonominin, örneğin
şu ögeleri göz önüne alınarak incelenebilir:
Gelir, fiyatlar, istihdam, yatırım, dış ticaret...
Örnek: Türkiye’de 1923-1997 arasında toplam istihdamda tarımın payı %80’den %40’a
düşmüştür. Dış ticaretin millî hasılaya oranı
%19’dan %39’a yükselmiştir. Bu değişmeler
birer yapısal değişmedir.

R

ekabet
ilkesi,
serbest mübadele, karşılıklılık ilkesi,
liberal demokrasi … Eğer bir
yanda demir
pazılı Batı,
bir yanda da
henüz pazıları
gelişmemiş bir
ülke, örneğin
Türkiye varsa;
bu saydığım
kurallar çerçevesinde
oyuna girmek
o ülke, örneğin Türkiye
için -en hafif
deyimiylesaflıktır ve bir
intihardır.
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2) Ekonominin İşleyişini Anlama Faydası
Yapı analizi bir ekonominin global işleyişini daha iyi
anlamamızı mümkün kılar. O ekonomide önem derecesi
ve etkilenme derecesi farklı alanların mevcudiyetini
ortaya koyar. Örnekler: Bir ülkede devalüasyonun ihracat
ya da ithalat üzerindeki etkisi, dış ticarete konu malların
türüne (tarımsal ya da sınaî ürün olup olmadığına) göre
farklı olacaktır.

Bir ekonomide yapısal değişmeye yol açan etmenler
(faktörler) şunlar olabilir:–Teknolojik gelişme, keşifler
ve buluşlar,–Yaşam düzeyinde ve tüketim kalıplarındaki
değişmeler,–Politik olaylar,–Devletin ekonomik yapıyı
değiştirme yolundaki girişimleri,–Sosyolojik ve kültürel
sebepler.
VI) YAPI ANALİZİNİN ROLÜ
Yapı analizinin rolü, başka bir deyişle sağladığı faydalar iki şekilde kendini gösterir: Açıklama (teori) ve
eylem (politika) planlarında.
A) Açıklama (teori) planında yapı analizi başlıca üç
fayda sağlar:
1) Teorileri Değerlendirme Faydası
Yapısal analiz ekonomik teorilerin açıklama ve uygulanma yeteneklerini ışığa çıkarır. Çünkü her teori belli bir
yapıda geçerlidir, farklı bir yapıda işlemez olur. Örnek:
Tam rekabet koşulları altında oluşturulmuş bir fiyat ya
da üretim teorisi, bir eksik rekabet piyasasında ya da
devlet müdahalesinin bulunduğu bir ekonomide geçerli
değildir. Çünkü bu son hallerde başka bir yapı bileşimine
geçilmiştir.
6
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3) Yorumlama Faydası
Yapı analizi bizi global miktarlara dayalı mekanik
yorumlardan uzak tutar. Global miktarlar (ekonomik yığınlar) genellikle, kendi içlerindeki
elemanların (kısmî miktarların) etki ve
tepkilerini gizler. Örnek: Toplam üretim
bir global miktardır. Buna karşılık, tarımsal
üretim, sanayi üretimi ya da hizmet üretimi birer
kısmî miktardır. Yapı analizi bu son elemanlara dayalı
yorumlara imkân tanır.
B) Eylem (politika) planında yapı analizi etkili bir
ekonomik politika oluşturulmasını sağlar. Bir ekonomiye
politikalar yoluyla yön verilirken, o ekonominin yapıları
mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Eş deyişle, ekonomik
amaç ve araçlar o ekonominin yapısal özelliklerine göre
seçilecektir. Yapıların ağırlığına, yaşına, dayanışma
ve yumuşaklık derecesine göre, devlet müdahalesinin
olanakları, yoğunluğu ve araçları farklı olacaktır.
Herhangi bir ülkede başarılı olan bir politika önlemi,
başka bir ülkede mutlaka başarılı olmayabilir. Örneğin,
devalüasyon her ülkede ihracatı artırmaz; çünkü ülkelerin ihracat yapıları önemli ölçüde farklı olabilir.
Eğer biz herhangi bir ekonomi politikasının bütün
ülkelerde aynı sonucu vereceğini düşünürsek, olaya genel
olarak (kaba bir şekilde) bakmış oluruz. Bu tutum bilimdışıdır ve yapısal yaklaşım yokluğunu gösterir. Oysa
ekonomi politikalarını uygularken, ülkelerin yapılarını
karşılaştırmak ve hesaba katmak gerekir.
***
Asla unutmayalım: Gerçekler ayrıntıda gizlidir, ayrıntıya bizi yapı analizi götürür. Bu işin teorik yönü; bir de
pratik yönü vardır, öyleyse şunu da unutmayalım:
Rekabet ilkesi, serbest mübadele, karşılıklılık ilkesi, liberal demokrasi … Eğer bir yanda demir pazılı Batı, bir
yanda da henüz pazıları gelişmemiş bir ülke, örneğin
Türkiye varsa; bu saydığım kurallar çerçevesinde oyuna
girmek o ülke, örneğin Türkiye için -en hafif deyimiylesaflıktır ve bir intihardır.
Çünkü oyunun kurallarında; tarafların, rekabete
giren ülkelerin yapısal farklılığı hesaba katılmamaktadır.
Emperyalizm’in, “kolay lokma” arayan “canavar”ın
istediği de budur.
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TÜRK

DEVLET FELSEFESİ

ültür tarihi çerçevesinde daha önceki
araştırmalarımızda ve dolayısıyla
da kaleme almış olduğumuz
yazılarımızda, “Türk Devlet Geleneği, Türk
Hâkimiyet Anlayışı, Evrensel Devlet Anlayışı
vb.” konuları işlemiştik. Bu konularla ilgili
olarak yazılmış kitap ve makalelerin geniş
okuyucu kitlesine ulaştırılması yanında
bize göre İsevilik veya Museviliğin içimize
sokmuş olduğu masum görünüşlü zehirli
yılan kadar tehlikeli sözde tekerlemelerle
karşılaşırsınız. Misal, “doğru söyleyeni
dokuz köyden kovarlar” veya “felsefe karın
doyurmaz”, aynı şekilde “kaçma, karışma,
çalışma” gibi ilk bakışta masum veya biraz
da haklılık payı olduğu sanılabilir. Ancak,
konuyu derinlik boyutunda düşündüğünüz
zaman bu masum sözlerin toplumun ulvi
değerlerini tahrip ettiği anlaşılmaktadır. Bu
tehlikeli gidişata çanak tutanların başında ise
görsel ve yazılı medya gelmektedir.
İseviliğin veya Museviliğin içimize yerleştirmiş olduğu Truva atları aracılığıyla,
Peygamber Efendimize yöneltilen ilk söz
“oku”olduğu halde yaşlısıyla, genciyle, kadını
ve erkeğiyle okumayan bir toplum haline
getirildik. Okullarımızın müfredatında,
çocuklarımızın çantalarında, kitapevlerinin
raflarında olması gereken kitapların yerinde
test kitapları veya kitapçıkları bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak, okumayan, düşünmeyen, tartışmayan, soru sormayan kısacası bilgi öğrenmeyen, sadece ve sadece test
soruları çözen ve ezberleyen çocuklarımızın
sayısı neredeyse birçok ülkenin nüfusuna
erişmiştir. Kitap okumayan ergin insanlar ise,

tefekkür yani derinlik boyutunda düşünme
yerine dedikodu almıştır.
Genci, yaşlısı, okuyanı veya okumayanı
ciddi manada bir kitap okuma ve eleştiri geleneğini kaybetmiş olanlar için Türk devlet
felsefesi ne mana ifade edebilir? Biz konuyu
kendi kaynaklarımızdan hareketle siz değerli
okurlarımıza sunmak istiyorum. Konuyu
tarihi kaynaklardan hareketle ele almak suretiyle hem ilmi ve hem de milli bir manada
görev yapmış olacağımıza inanıyorum.
Devlet, insan zekâsının bulduğu, medeniyetin gelişmesine en çok yardım etmiş olan
siyasi bir organizasyondur. Zira medeniyet
ancak, insanlar arasında güven ve barış ve
disiplinin sağlanması yanında hukukun
üstünlüğüne dayalı ortamlarda doğup gelişebilmiştir. Bundan dolayı devlet kurumak
insanlığa yapılan en büyük hizmet olmuştur. Türkler ve devlet hayatı ile ilgili olarak
Ebu’l Gazi Bahadır Han’ın “Türk’ün gitmediği, gidip de devlet kurmadığı mekân varmıdır? Veciz sözünün doğruluğunun şahidi
ise tarihtir. Tarihî Türk devletlerinin büyük
bir bölümü kendi coğrafyasının gereği olarak
Avrupalının anlamakta güçlük çektiği bir devlet ve kültür anlayışını temsil etmiştir. Biz bu
devlet düşüncesini Türk-İslam kültürünün
ilk yazılı eserlerinden olan Kutadgu Bilig
merkezli olarak ele almak istiyoruz
Büyük Türk düşünce ve devlet adamı Yusuf
Has Hacib’in bu değerli eserini kaleme alırken elbette Türk töresi, tarihi ve kültür hayatı
yanında kendisinden önceki devirlerde değişik coğrafyalarda kaleme alınmış olan eserlerden faydalanmıştır. Tarihte Türkler tara-

O

kullarımızın müfredatında,
çocuklarımızın
çantalarında,
kitapevlerinin
raflarında olması
gereken kitapların yerinde
test kitapları
veya kitapçıkları
bulunmaktadır.
Bunun sonucu
olarak, okumayan, düşünmeyen, tartışmayan, soru
sormayan kısacası bilgi öğrenmeyen, sadece
ve sadece test
soruları çözen
ve ezberleyen
çocuklarımızın
sayısı neredeyse
birçok ülkenin nüfusuna
erişmiştir.
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ukuk
devleti
olmadan yani
adil ve dürst
kanun yapmadan ve
uygulamadan
sosyal devlet
olunamaz.
Hak ettiği
kendisinden
esirgenen
veya hakkı
gasbedilen bir
insan, devletin
değerleriyle
uyumlu olarak
yaşayamaz.
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fından insanlık medeniyetine kazandırılmış
olan değerleri, hizmetleri bir türlü Türklüğe
yakıştıramamışlardır Bu yüzden olmalı ki,
Kutadgu Bilig’de İran tesiri, Budizm, Manihaizm gibi dinlerin izleri aranmıştır. Oysa ki,
Yusuf Has Hacib’in ortaya koymuş olduğu
devlet felsefesi tarih öncesinden Yusuf’un
yaşadığı devire uzanan zaman ve geniş bir
coğrafya da binlerce yıl uygulanmış olduğu
gibi Yusuf’tan sonra da bu felsefe hayata
geçirilmiş, Türk devletlerinin dışındaki siyasi
teşekküllerce de adı konmasa bile uygulanmış ve uygulanmaktadır. Zira, günümüzdeki
çağdaş yani çağımız düşünce ve hayat tarzına uygun devlet anlayışı olarak tanımlanmakta olan demokratik, laik ve sosyal hukuk
devleti ilkeleri Yusuf’un devlet anlayışını
ifade etmektedir. Yusuf Has Hacib’in 1070
yılında kaleme almış olduğu ideal devletin
nasıl olması gerektiğine dair görüş ve tavsiyelerini Avrupalılar yaklaşık 600 yıl sonra
gündeme getirmişlerdir. Kutadgu Bilig’de,
Hükümdar hukuku, vezir saadeti, diğer bir
vezir (Ögdülmiş) aklı ve akıbeti temsil etmektedir. Vezirler ve üst düzey yöneticilerin
öğütleri sayesinde hükümdar, iyi ve dürüst
kanunlar yapmak suretiyle ülkeyi düzene
koyar, ülke refaha kavuşur, halk mutlu bir
hayat düzeyine ulaşmış olur
Türk kültür ve devlet hayatında kilit
kavramlardan birisi olan “Töre”yi cinayetle
özdeşleştirme hastalığı kasıtlı değilse bir
gaflet olmalıdır. Çünkü töre cinayetlerinde
değişmeyen sebep büluğ çağına gelmemiş
olan kız evladını 70’lik, 80’lik tabir edilen
yaşlı insanlara sözde başlık parası karşılığında
evlendirdiğini sanan sakat düşünce temsilcilerinin ahlaksızlığa zemin hazırlamakta olan
davranışlarını töre olarak tanımlanması töre
kavramına olan saygısızlıktır diye düşünüyoruz. Oysaki Türk devlet felsefesi’nde “kut
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sahibi olma ve kut’u (şans, talih) muhafaza
etmenin ilk şartı töreye uymaktır. Hukuk
devleti olmadan yani adil ve dürst kanun
yapmadan ve uygulamadan sosyal devlet olunamaz. Hak ettiği kendisinden esirgenen
veya hakkı gasbedilen bir insan, devletin
değerleriyle uyumlu olarak yaşayamaz. Bu
yüzden Yusuf, barış, huzur ve güvenin temini
için görevin tek yanlı olmadığını, hakkın ve
görevin bir arada olduğunu vurgulamıştır.
Kutadgu Bilig’de, yöneten devletle, yönetilen halkın görev ve sorumluluklarını özetleyecek olursak;
Devletin yani devleti yönetenlerin görevleri,
1-Adil ve dürüst kanunlar çıkartılması,
2-Paranın ayarının temiz tutulması,
3-Sınırlarda güvenliğin, dâhilde huzurun
temin edilmesidir.
Halkın görevleri,
1-Kanunlara saygılı olmak ve uymak,
2-Vergisini zamanında ve dürüst olarak
ödemek,
3-Devletinin dostunu dost, düşmanını da
düşman bilmektir.
Tarihimizin hem her döneminde yönetenyönetilen ilişkileri Türk’ün töresi uyarınca
uygulanmış olduğu siyasi teşekküller zamanında Türk devleti güçlü, halkı da mutlu olabilmiştir. Bunun aksi olduğu dönemlerde ise
devletimiz sıkıntılı, halkımız da huzursuz
olmaktan kurtulamamıştır. Çağımızda güçlü
ülkelerin varlığı ve halklarının da mutluluğu
söz konusu ilkelerle yakından ilgili olduğu
görülmektedir.
Türk dünyasında yaklaşık 1000 yıl önce
geçerli ve uygulanmış olan bu yüce ilkelerin
günümüzde ülkemiz ve üyesi olduğumuz
Türk-İslam dünyasındaki durumu nedir?
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Bugün çağımıza hükmeden ülkelerin geçerli
umde olarak bizim dünyamızdan 500–600
yıl sonra gündemine taşımış olan Batı ve
yenidünyanın temsilcileri için adeta olmazsa
olmaz konumundadır. Kısaca belirtmemiz
gerekirse bizim dünyamızın binlerce yıl önce
uygulamaya koyduğu ve 1000 yıl önce de
yazıya geçirilmiş olduğuna şahit olduğumuz Türk devlet felsefesinin günümüzde
Batı dünyasının temel ilkeleri olarak takdim
edilmektedir.
SONUÇ: Karahanlı Türk Devleti’nin devlet ve fikir adamı Yusuf Has Hacib’in kaleme
almış olduğu ve kendi ifadesiyle “dileğim
benden sonra geleceklere kalacak bir söz söylemek idi” devlet hayatındaki uygulamaların
yanı devlet-halk münasebetlerinin gelecek
nesiller tarafından bilinmesi ve uygulamaya
konulması için kaleme almış olduğunu kaydetmektedir.
Türk devlet felsefesi günümüzde ne
ölçüde biliniyor ve uygulanıyor? Bu sorunun cevabını kendi kendimize, vicdanımıza
hitap eden şu soru-cevaplarla aydınlatmak
istiyorum. Devlet yönetiminden sorumlu
olanların çıkartmış ve çıkartmakta oldukları kanunların adil ve dürüstlüğü (sadece
devlet ihale kanununun kısa zaman içinde
kaç defa değiştirildiğini, yabancılara toprak
satışı ile ilgili kanunun yüksek mahkemece
iptal edilmesine rağmen kaç defa çıkartıldığı ve çıkartılması için gayret gösterildiği)
konusuna gelince, yasaların kişi, kişiler,
belirli bir zümre için değil, bütün toplumun
yararına ve damıtılarak, şüphe ve şaibeye
mahal bırakmadan çıkartılması şayanı arzudur. Paramızın ayarının son 20 yıl içindeki
durumu, dış ülkelerin paraları karşısındaki
değeri herkesçe malumdur. Sınırlarımızın
güvenliği ve günlük hayatımızı ilgilendiren
asayişin durumu konusunda söz söylemek
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yerine dikkatlerinize sunmakla yetiniyorum. Kutadgu Bilig’de Devleti yönetenlerin
sorumluluğu yanında yönetilen halkın da
devlete karşı görev ve sorumluluğu da üç
maddede toplanmıştır. Bunlar, kanunlara
uymak, vergisini zamanında ve dürüst olarak
ödemek, devletinin dostunu dost, düşmanını
da düşman olarak bilmektir. Şimdi, vatandaş
olarak kendi kendimizi sorgulayalım. Mevcut
kanunlara uyma ve saygımızı da aynı şekilde
vicdanlarımızda sorgulamalıyız. Konuyu sıradan ve sade bir örnekle gündeme alacak olursak, yaşlı-genç hemen herkesin trafik ışıkları
ile ilgili kanunlara saygımızı görmek için bir
yaya geçidini 3–5 dakika gözlemeniz yeterlidir. Vergilerimiz için vergi namustur, vergi
devletin, vatanın ve milletin teminatı olduğuna dair yazılara sık sık rastlamamıza, dinimizin de bu yöndeki emrine rağmen, kazancını ve harcadığını dosdoğru vergilendiren
insanlarımızı yürekten kutluyor, toplumun
en saygılı ve dindar insanları olarak selamlıyorum. Hemen herkes şunu iyi bilmeli ki,
yarın hesap gününde malı olanın malından,
bilgisi olanın bilgisinden, makamı olanın
da makamındaki sorumluluğundan dolayı
kefaret ödemeye mecbur olduğunu biliyoruz.
Fakat biz toplum olarak vergimizi zamanında
ve dürüst olarak ödeme konusunda özürlü
olmadığımızı söyleyebilir miyiz? Üçüncü olarak da devletimizin dostunu dost, düşmanını
da düşman olarak bildiğimiz söylenebilir mi?
İşte Türk devlet felsefesi ile ilgili günümüzden 1000 yıl önce Yusuf Has Hacib’in kaleme
almış olduğu bu değerli eseri bu makalemizle
gündeme taşıma ve vicdanlarınıza hitap etme
fırsatı bulmuş oldum. Kısmet olursa gelecek
sayılarımızda Türk devlet felsefesi vb. konuları kaleme almayı düşünüyorum. Zira ben
kefaretimi bu yolla bir ölçüde yerine getirebileceğime inanıyorum. Saygılarımla.
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arihimizin
hem her
döneminde
yönetenyönetilen ilişkileri Türk’ün
töresi uyarınca
uygulanmış
olduğu siyasi
teşekküller
zamanında
Türk devleti
güçlü, halkı da
mutlu olabilmiştir. Bunun
aksi olduğu
dönemlerde
ise devletimiz sıkıntılı,
halkımız da
huzursuz
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KIBRIS’TA TESLİMİYET
ürkiye parti kapatma ve
Ergenekon soruşturmasıyla
çalkalanıp, dikkatler bu sorunlara
odaklanmışken Kıbrıs’ta çok garip işler
oluyor. Galiba birileri “cambaza bak” oyunu
oynuyorlar.
KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat
ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, 21 Mart’ta başlattıkları süreçte çok
kritik bir noktaya gelindi. İki liderin “tek
egemenlik ve tek vatandaşlık konusunda
prensipte anlaştıkları” haberi milli hassasiyete sahip Türkler üzerinde şok etkisi
yaptı. Ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan
KKTC’nin I. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş:
“Teslimiyete gidiyoruz. Hapishanede yattığım
günlerde dahi bu kadar tedirgin olmadım.”
diyerek tehlikenin büyüklüğünü vurguladı.
Tek egemenlikli ve tek vatandaşlığa
dayanan bir yapı olacaksa, bu, “tek devlet” demektir ve bu devletin adı da “Kıbrıs
Cumhuriyeti”dir. 1960’ta denenmiş ve 2 yıl
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yaşayabilmişti. Rumlar Türk tarafını dışlayarak ortak devlete son vermişlerdi. Demek ki
Mehmet Ali Talat o günden bu güne yaşanmış
acı olayları unutmuş veya Rumların uyutucu
ve tatlı sözlerine kanarak onların değiştiğine
inanıyor.
1960’ta kurulan ortak devlette Rumlar,
Türklere tanınan anayasal haklara tahammül
edememişlerdi. O gün fazla buldukları hakları
bu gün kabul ederler mi? Mesela Türkiye’nin
garantörlüğünü? Hiç sanmıyoruz. Onların
amacı Türkleri azınlık statüsünde tutmaktır. Azınlıkta olan Türkler de zaman içinde
başka ülkelere göçmeye mecbur bırakılarak,
ada zamanla Rumlara kalacaktır. Bu nedenle
1974 Barış Harekâtı’ndan sonra Türkiye’den
gidip Kıbrıs’a yerleşen Türklerin de adadan
çıkmasını istemektedirler.
Rum Yönetimi Lideri Hristofyas,
Avusturya’nın Kurier gazetesine verdiği
demeçte şu cümleyi kullanmıştır: “Talat
ile Türk işgaline ve anavatana bağımlılığa
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karşı mücadele ediyoruz.” Korkunç bir ifade…
Eğer Hristofyas’ın bir yalanı değilse, Mehmet Ali Talat, ülkesine ve Türkiye’ye ihanet
etmektedir. Çünkü Türkiye Kıbrıs’ta “işgalci”
olarak bulunmuyor; “garanti anlaşması”nın
kendisine tanıdığı hak nedeniyle bulunuyor. 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
garantör devletlerinden biri olan Türkiye,
Yunanistan destekli bir darbe ile bu devlete
son verilmesi ve Akritas Plânı ile Türklerin
imha edilmelerini önlemek amacıyla sadece
garantörlükten doğan hakkını kullanmıştır.
Bu hak kullanılmasa idi ne olurdu? Kıbrıs’ta
Türk varlığı diye bir şey kalmazdı. Tıpkı Girit
gibi…
İki liderin aldığı prensip kararları Türkiye
ve Kıbrıs Türkleri için bir felakettir. 1963’ten
bu yana elde edilen kazanımları yok edilmekte, verilen mücadele ve çekilen acılar
hiç dikkate alınmamaktadır. En başta da
Kıbrıs Türklerinin kendi özgür iradeleriyle
kurdukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
ortadan kaldırmakta, tarihe gömmektedir.
Bu güne kadar tarihte, kendi rızasıyla
bağımsız devletinden, özgürlükten vazgeçen,
kendi devletini başka bir devlete yamamaya
çalışan bir devlet başkanı yaşamış mıdır? Ben
bilmiyorum. Sayın Talat bunu kendi iradesiyle mi yoksa bir yerlerin baskı ve yönlendirmesiyle mi yapıyor?
Bu soruya da net bir cevap veremiyoruz.
Ancak son 4–5 yıldır Türkiye’nin Kıbrıs politikasının değiştiğini, Denktaş’ı dışladığını,
Annan Plânı’nı desteklediğini ve Talat’ın partisini iktidar, kendisini de Cumhurbaşkanı

yaptığını biliyoruz. Kısacası bugün Kıbrıs’ta
cereyan etmekte olan her şeyde mevcut hükümetin sorumluluğu bulunmaktadır.
Bazı yazarlara göre mevcut hükümet
Kıbrıs’ı çoktan gözden çıkarmış ve Rum
yönetimini de meşru Kıbrıs Hükümeti olarak tanımıştır. Ancak Türk halkının Kıbrıs
hassasiyetini bildiği için Gümrük Birliği Ek
Protokolünü uygulamamıştır.
Mevcut iktidar, Kıbrıs’ta sorumluluğu
KKTC Hükümetine bırakmış görünerek bu
işten sıyrılmayı hesaplıyor, diye tahmin ediyorum. Yarın kötü bir sonuçla karşılaştığımızda, “Biz böyle istemedik ama kendi kararlarını kendileri verdiler.” diyecekler. Oysa
KKTC’de iktidardaki Hükümet yandaşlarıdır,
Cumhurbaşkanı Talat da çizdikleri rotada
ilerlemektedir. Ayrıca Kıbrıs davası, yalnızca
Mehmet Ali Talat’ın KKTC Hükümetinin inisiyatifine bırakılacak bir dava da değildir.
Millî bir davadır. Tüm Türk Dünyasının davasıdır. Bu yüzden kim yanlış yapmışsa, ister
parti, ister Cumhurbaşkanı, ister bir heyet
cezasını mutlaka çeker.
Ankara karışık. Karıştı mı, karıştırıldı
mı? Böyle zamanlarda düşmana gün doğar;
dikkatleri başka yöne çekerler de, ceplerinizi
boşaltıverirler.
Bugün Ankara’da Kıbrıs kaygısı duyan
kaç kişi var? Kaos üreticisi, iktidar yandaşı
medyadan millî hassasiyet mi beklenir? 
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u güne kadar tarihte, kendi rızasıyla bağımsız devletinden, özgürlükten vazgeçen, kendi devletini
başka bir devlete yamamaya çalışan
bir devlet başkanı yaşamış mıdır? Ben
bilmiyorum. Sayın Talat bunu kendi
iradesiyle mi yoksa bir yerlerin baskı
ve yönlendirmesiyle mi yapıyor?
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KUR’AN-I KERÎM’İN ANLAŞILARAK

OKUNMASI EN BÜYÜK İBADETTİR

oplumumuzda Kur’an okumayı belirli merasimlere tahsis
edenler, okunmasını engelleyici kural koyanlar vardır. Bunlar
Kur’an’ın ruhuna ve Yüce Tanrı’nın muradına aykırıdır. Zira Kur’an
Yüce Tanrı tarafından “okunacak kitap” olarak gönderilmiştir.
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slam dininin inanç, haram-helal ve
ahlâk ilkelerinin ana kaynağı Kur’an-ı
Kerim’dir. Kur’an Tanrı tarafından
Cebrail isimli melek aracılığı ile niteliği
bilinmeyen bir şekilde son Peygamber Hz.
Muhammed (SAS)’e gönderilen Mushaf (adı
verilen sayfa)’lara yazılan, tevatür ile (yani
yalan üzerine anlaşmaları mümkün olmayan
toplulukların anlatımıyla) iletilen, Fatiha
suresiyle başlayıp Nâs suresiyle biten, benzersiz
(mu’ciz) Arapça bir eserdir. Hz. Peygamber 40
yaşına geldiği zaman ilk olarak Alâk suresinin
Oku! diye başlayan birinciden beşinciye
kadar devam eden ayetlerle K. Kerim
inmeye başladı; Mekke’de inen ayetlere
Mekkî, Medine’de inen ayetlere Medenî
ayetler denildi. O günkü kısıtlı imkânlara
rağmen vahiy kâtipleri tarafından yazıldı
ve hafızlar tarafından da ezberlendi.
Hz. Peygamber’in vefatından
sonra yapılan Yemame
savaşında birçok
hafız sahabîlerin
şehit olması
üzerine Hz.
Ebubekir
döneminde
bir kitap haline
getirildi (Bk. A.V. Ecer,
İslâm Tarihi Dersleri-II (Dört
Halife Dönemi), Kayseri 2000,
43-48). Hz. Osman döneminde
belli bir miktarda çoğaltıldı. Ancak Hz.
Peygamber zamanında Arap alfabesinin
yetersiz oluşu, yazı yazmayı kolaylaştıran
araçların (kâğıt, kalem, mürekkep gibi)
bulunmayışı sebepleriyle K. Kerim’in
korunması ve yeni kuşaklara nakledilmesi
için hafızlık teşvik edildi. Kur’an-ı Kerîm’in
Arapça olarak ezberlenmesi demek olan
hafızlığın amacı Kur’an’ın kaybolmaması,
farklı okumalara imkân verilmemesine
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yönelikti. Üstelik Kur’an’ın ezberlenmesinin
teşvik edildiği toplum Kur’an dilini biliyor
ve Kur’an’ı anlıyordu. Günümüzde Kur’an
metninin yok olması, kaybolması, eksilmesi
gibi herhangi bir tehlike yoktur. Ayrıca
K. Kerim bazı bilginlerin işaret ettikleri
üzere üstün bir edebî ifade gücüne sahip
olmakla birlikte bu hususun “… Onun
anlaşılabilirliğinin esasını teşkil etmektedir (Bk.
T. Görgün, “Kur’an”, TDVİA, XVI, 388-389)”
Esasen anlaşılamaz sayılması Kur’an’ın iniş
sebebine de aykırı olurdu.
Toplumumuzda Kur’an okumayı belirli
merasimlere tahsis edenler, okunmasını
engelleyici kural koyanlar vardır. Bunlar
Kur’an’ın ruhuna ve Yüce Tanrı’nın muradına
aykırıdır. Zira Kur’an Yüce Tanrı tarafından
“okunacak kitap” olarak gönderilmiştir.
K. Kerim evrensel bir dinin ana kaynağıdır. Onu bu evrensellik özelliği sebebiyle
Müslüman, kâfir, kitap ehli, ateist… herkesin okumasına bir engel konulamaz. Meselâ
Kur’an’ın abdestsiz ele alınması ve okunmasını yasaklayan –saygı gereği olmanın
dışında- bir dinî gerekçe yoktur. Bu konuda
delil olarak Hz. Ömer’in Müslüman olması
olayında ilk İslâm tarihçilerinden İbni İshak
(öl. 704), İbn Hışâm (öl. 833), Taberî (öl.
923)… gibilerinin yazdıkları gösterilmektedir.
Hz. Ömer, Hz. Peygamber’i öldürmeye giderken yön değiştirerek kız kardeşinin evine
yönelir ve eniştesini döver. Kız kardeşinin
tepkisi karşısında pişmanlık duyar ve okudukları şeyin kendisine verilmesini ister. Kız
kardeşi ise şöyle der:
-Sen pissin, ona ancak temiz olanlar dokunabilir. Boy abdesti al, ondan sonra vereyim.
Anlatılanlara göre Hz. Ömer denileni
yapar ve okudukları Kur’an sayfasını alır,
etkilenir ve Müslüman olur. Ancak bu rivayet
(anlatı) birkaç yanlışı taşımaktadır. Buradan Kur’an’ın kâfire ve abdestsiz olana veri-
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ur’an’ın
okunmasını engelleyici
hiçbir gerekçe
(abdestsiz
olmak, başı
açık olmak,
odada resim
bulunması,
yatakta
olmak, kâfir
olmak, yolda
olmak, hayızlı
olmak, ayakta
olmak… gibi)
dinî bakımdan ileri
sürülemez.
Önemli olan
Kur’an’ı okuyup Tanrı’nın
emirlerini
anlamaya
çalışmaktır.
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lemeyeceği anlayışı çıkar ki İslâm dininin
ve Kur’an’ın evrenselliği ilkesine aykırıdır.
Kâfir Kur’an’ı okumadan nasıl Müslüman
olacaktır ve İslâm dini nasıl yayılacaktır?
Ayrıca bu olaydaki uygulama Kur’an’a aykırıdır. Zira Tevbe suresinin 28. ayetinde “Ey
inananlar, müşrikler (yani Tanrı’ya ortak
koşanlar – manevî bakımdan) pis (necis)
tirler.” uyarısı vardır. O sırada Hz. Ömer
müşrik idi ve ne kadar yıkanırsa yıkansın
manevî bakımdan temiz olamazdı. Ayrıca bu
olay tarihî kronolojiye aykırıdır. Hz. Ömer
Mekke’de Müslüman oldu. Fakat namaz ve
boy abdesti ile ilgili ayetler Medine’de indi.
Bu olay doğru olamaz (Bz. A.V. Ecer, İslâm
Tarihi Dersleri, I, Kayseri 1971, Başlangıç; S.
Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, İst. 1989,
II, 474-484; H. Atay, “Kur’an ve Temizlik”,
E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 1985,
Sayı 2, 13-61…)
Abdestsiz Kur’an’ın ele alınamayacağı,
okunamayacağı anlayışında olanların ikinci
delili Vakıa suresi’nin 79. ayetidir: “Ona arınmış (temiz) olanlardan başkası dokunamaz”.
Tefsir bilginleri bu ayetin insanlarla ilgisinin
olmadığını, arınmış olanlardan meleklerin
kastedildiğini yazmaktadırlar. Ancak Türk
Milleti olarak bizler K. Kerim’e geleneklerimiz gereği saygı duyduğumuzdan göbekten
yukarı tutarız, kitaplığımızın en üst tarafına
koyarız, üstüne kılıf geçiririz. Bütün bunlar
Kur’an’ın okunmasını engellemek için değil,
saygı gereğidir.
Kur’an’ın okunmasını engelleyici hiçbir
gerekçe (abdestsiz olmak, başı açık olmak,
odada resim bulunması, yatakta olmak, kâfir
olmak, yolda olmak, hayızlı olmak, ayakta
olmak… gibi) dinî bakımdan ileri sürülemez.
Önemli olan Kur’an’ı okuyup Tanrı’nın emirlerini anlamaya çalışmaktır.
Yüce Tanrı Kur’an okumayı, namaz kılmaktan önce emretmiştir. Okumaktan maksat anlamadan okumak, Japon’un Japonca
dışında, Arnavut’un Arnavutça dışında bir
dil ile daha açık bir ifadeyle Arapça bilmeyenin Arapça olarak okuması değildir. Zira
Kur’an’ın Arapça olarak gönderilmesinin
14
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sebebi Hz. Muhammed (SAS)’in Arap toplumunda bulunması ve anlaşılması içindir. Yüce
Tanrı İbrahim suresinin 4. ayetinde “Kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi
kendi milletinin diliyle gönderdik…” buyurur.
Kur’an’ın Arapça gönderilmesinin gerekçesi
de budur. Yoksa Arapçanın diğer dillere ilâhi
bir üstünlüğü (Tanrı’nın sadece Arapça bildiği
gibi) yoktur. Yüce Tanrı Meryem suresinin
97. ayetinde Hz. Peygamber’e hitaben “Biz
Kur’an’ı saygılı olanları muştulaman ve inatçı
toplumu uyarman için senin dilinde indirerek
kolaylaştırdık” buyurarak Kur’an’ın Arapça inişinin sebebinin Hz. Peygamber’in Arap toplumu içinde bulunmasına bağlar. Kur’an’ın
Hz. Peygamber’in dilinin Arapça olması ne
Arap milletinin üstünlüğünden ne de Arapçanın faziletindendir. Kur’an’ın ilk muhatapları
olan Arapların anlamalarını sağlamak içindir.
Zira Kur’an anlaşılmak, okunmak, ayetleri
üzerinde düşünülmek (tedebbür edilmek)
muhtevasına (içeriğine) inanılmak ve uygulanmak üzere gönderilmiştir. K. Kerim’de
bu konuyla ilgili (Bk. A.V. Ecer, Dinimiz İçin
Dilimiz, Kayseri 2001, 25 vd.) birçok ayetler
vardır. Bu ayetlerden birkaçına dikkatinizi
çekmek isterim:
“Biz onu düşünürsünüz diye Arapça Kur’an
olarak indirdik (Yusuf suresi/4)
“Biz düşünüp öğüt alırlar diye Kur’an’ı senin
dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık
(Duhân suresi/58)
“Apaçık Kitaba andolsun ki, Biz anlamanız
(akletmeniz) için Kur’an’ı Arapça bir kitap yaptık (Zuhruf suresi/2-3)”
Kur’an bizlere okumamız, düşünmemiz,
öğüt almamız için gönderildiğini şöyle anlatır: “Ey Muhammed! Sana indirdiğimiz bu kitap
mübarektir, ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar
da öğüt alsınlar (Sâd suresi/29)”
Kur’an’dan öğüt almak, Kur’an’ı düşünmek onu anlamakla mümkündür. İnsanlar bir
şeyi kendi dilleriyle olursa anlarlar ve kendi
dilleriyle aklederler. Bu nedenle Kur’an’ın her
farklı toplumun kendi diline yapılmış olan
çevirilerini okumaları, Tanrı’nın haram ve
helâl kıldıklarını dinlerinin asıl kaynağından

E

öğrenmeleri doğru olandır. O halde Kur’an’ın
tercümelerini okumak, namaz kadar önemli
bir ibadettir. Zira dinin ilkelerini anlamadan ibadet nasıl olur? (Bk. İbrahim suresi/4).
Peygamberimizin Kur’an’ı okumaya ve ezberlemeye özendirmesi Kur’an’ın korunması
olduğu kadar içeriğinin anlaşılması, öğrenilmesine yöneliktir, yoksa anlamadan okumak, rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un işaret
ettiği gibi her gün ezber okumak, yaprağına
bakmak, mezarlıkta okumak, fal bakmak,
çocuklarına torunlarına isim bulmak için
gelmemiştir.
Kur’an’ın okunması namazdan daha önce
emredilen temel bir ibadettir (Bk. Müzzemmil suresi/1-4). Müslümanların Kur’an’ın
tümünü anlamını bilerek okumaları farzdır.
Toplumumuzun birçoğu Kur’an okumanın
namazdan da önemli ve öncelikli farz ibadetlerden olduğunu bilmemektedir. Son yüzyıl
içinde bu konuda olumlu adımlar atılmış
olmakla beraber, çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir. Yazımı sonlandırmak
zorunda olduğum için değerli ilahiyatçı
bilim adamlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Nuri
Öztürk’ün kitaplarındaki aynı konu ile ilgili
(Bk. Y. Nuri Öztürk, İslâm Nasıl Yozlaştırıldı, İstanbul 2000, 388 vd., 484 vd.; Allah
İle Aldatmak, İstanbul 2008, 165-167) çarpıcı cümlelerini aktarıyorum:
“Kur’an’ın tümünü anlamını bilerek okumak her Müslüman için farzdır. Namazdan
önce ve namazdan daha önemli bir farzdır…
Namaz kılmak ne ise Kur’an okumak da odur,
hattâ Kur’an okumak namazdan, namaz
kılmaktan daha değerli ve daha erdiricidir.
Şöyle diyebiliriz: Namaz kılmamak ne ise
Kur’an okumamak ta odur, hattâ Kur’an
okumamak daha da yıkıcıdır. Sadece Kur’an
okuyup namaz kılmayanın durumu, sadece
namaz kılıp Kur’an okumayanın durumundan iyidir.”
Bütün Müslümanların Kur’an’ı Kerim’in
anlamının kendi dilleriyle okumaları, anlamaları haliyle dinî anlayışlarda birlik, beraberlik oluşacaktır. Yanlış düşünceler ve uygulamalar ortadan kalkacaktır. 
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üce Tanrı
Kur’an
okumayı,
namaz kılmaktan önce
emretmiştir.
Okumaktan
maksat anlamadan okumak, Japon’un
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Arnavutça
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ile daha açık
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Fahri Bilge, 1891 yılında Bolu’da doğmuştur. 1905 yılında memurluk hayatına atılan
Bilge, hem cumhuriyet öncesi dönemde, hem
de cumhuriyet döneminde Anadolu’da çeşitli
il merkezlerinde bulunmuştur. Bulunduğu
merkezlerde derlemeler yapmış ve yazma
eserleri kendi özel kütüphanesinde toplamıştır. Derleme ve yazmalardan oluşan bu
kütüphane o kadar zengindir ki Bilge, gittiği
yerlerde birisi kitaplar için olmak üzere iki
daire birden tutmaktaymış.
Bilge’nin halk bilimine olan ilgisi onun
çalışmalarına yön vermiştir. Kütahya’da
çalıştığı dönemde halk bilimine karşı ilgi
duymaya başlayan Bilge, Kayseri’ye geldiğinde bu çevredeki yerlerden derlemeler
yapmaya başlamıştır. Yaptığı derlemeleri
konularına göre farklı defterlerde toplayan
Bilge, bu çalışmalarından birkaçını Kayseri
Halkevi’nin yayın organı olan Erciyes dergisinde yayımlamıştır.
Fahri Bilge, derlemeleri genellikle mülakat (görüşme) tekniğini kullanarak yapmıştır. Derlemelerini Anber Eroğlu, Halil Kâhya,
Yusuf Fakı gibi geleneğin içinde olan kişilerden yapmıştır. Ancak araştırma ve yayın
konusunda çok titiz olan Bilge, yaptığı derlemeleri kitaplaştırmayı planladığı hâlde bunu
gerçekleştir/e/memiştir.
Fahri Bilge öldükten sonra yazma ve
derlemelerin büyük kısmı kaybolmuş veya
dağılmıştır. Geriye kalan 628 parça ise Millî
Kütüphane’nin İbni Sina Yazmaları koleksiyonuna dâhil edilmiştir. Bu bölümde kayıtlı
olan Yz. FB 426, Yz FB 564, Yz. FB 588a
ve Yz FB 430 (Halk Bilim Derlemeleri ve
Biyografiler) numaralı defterler Erhan Çapraz tarafından 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Fahri
Bilge Defterlerindeki Kayseri ve Yöresi Halk
Şairleri” adıyla yüksek lisans tezi olarak Prof.

Dr. İsmail GÖRKEM danışmanlığında çalışılmıştır. Elimizdeki eser de bu tezin kitaplaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır.
Erhan Çapraz, 1979’da Kayseri’de doğmuştur. İlk, orta ve Lise öğrenimini Kayseri’de
tamamladıktan sonra 1997’de Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği bölümü’nde yüksek öğrenimini
tamamlayarak öğretmenlik hayatına başlamıştır. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim
dalı Türk Halk edebiyatı bilim dalında yüksek
lisans yapmaya hak kazandı. Prof. Dr. İsmail
GÖRKEM danışmanlığında hazırladığı “Fahri
Bilge Defterlerindeki Kayseri ve Yöresi Halk
Şairleri” adlı yüksek lisans tezini 2005 yılında
tamamlayarak mezun oldu. Yazar hâlen Yahyalı Yahyagazi Lisesi’nde çalışmaktadır.
Çapraz’ın çalışması yedi bölümden oluşmaktadır:
İlk bölüm olan “Anadolu’da Türkmen Aşiretleri ve Afşarlar” (s. 1-9) kısmında Türkmen
ve Oğuz kavramlarına değinildikten sonra
Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçleri
ve Anadolu’ya gelen Oğuz boyları hakkında
bilgi verilmiştir. Anadolu’ya gelen gruplar burada da Osmanlı Devleti döneminde
yapılan zorunlu iskâna kadar yaylak-kışlak
hayatına devam etmiştir. Bu bölümde konargöçerlerin hayat tarzları, tarihî seyirleri ve
iskân öncesi ve sonrasındaki durumları resmî
tarih belgeleriyle anlatılmıştır. Ayrıca iskânın
sebepleri ve Çukurova yöresinde yaşamış
olan konargöçer bazı aşiretler hakkında bilgi
verilmiştir. Fahri Bilge Afşarlar arasında derlemeler yaptığı için, Afşarlar bu bölüm içinde
ayrı bir kısımda değerlendirilmiştir.
“Âşık Tarzı Şiir Geleneği” (s. 9-14) başlıklı
ikinci bölümde Orta Asya’dan Anadolu’ya
getirdiğimiz birçok kültürel özellikten birisi
olan sözlü edebiyat geleneğinden bahsedilmiştir. Bu gelenek içerisinde âşık tarzı şiir
söyleme geleneği oldukça önemli bir yere
sahiptir. Âşığın yetiştirilmesi, söyleme tarzları, âşık fasılları ve bu fasıllarda âşıkların
icra ettikleri eserler (münferit ve manzum
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Erhan Çapraz’ın bu çalışması Kayseri yöresinde yaşamış olan şairler hakkında biyografik bilgilerin yer alması, 65 yeni şairin halk bilimi araştırmacılarının dikkatine sunulması açısından çok önemlidir. Yazarın, defterlerde
yer alan biyografileri, türkü ve hikâye metinlerini sözlü tarih belgesi olarak
değerlendirmesi çalışmanın değerini arttırmaktadır.

deyişler, halk hikâyeleri, karşılaşmalar ve
muammalar) hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Âşıklar eser icra ettikleri ortamlara
göre gruplandırılır ve bu farklı ortamlara
ait âşıklarla bir araya gelerek birbirleri ile
iletişim hâlinde bulunur. Bu bölümde son
olarak âşık tarzında söylenen şiirlerin tür ve
şekil özellikleri üzerinde durulmuştur.
Üçüncü bölüm olan “Tanımlar”da (s.
14-17) çalışmada kullanılmış olan terim ve
kavramlar açıklanmıştır. Bu kavramlar alfabetik olarak sıralanmıştır. “Ağıt” terimi ile
başlayan bu bölümde toplam 46 terim ve
kavramın açıklaması yapılmıştır.
Üç alt başlıktan oluşan dördüncü bölüm
“Fahri Bilge ve Derleyici Kimliği” (s. 18-33)
adını taşımaktadır. Alt başlıklardan ilki olan
“Hayatı” kısmında, Prof. Dr. Orhan Okay ve
Kayserili yorulmaz kültür tarihi ve folklor
araştırmacısı Ahmet Emin Güven’in eserlerinden yola çıkarak Fahri Bilge’nin hayatı ve
şahsiyeti hakkında geniş bilgi verilmiştir.
“Türk Kültürüne Katkıları” (s. 19-24) alt
başlığında ise Fahri Bilge’nin memur olarak
bulunduğu yerlerden toplayarak oluşturduğu
büyük derleme ve yazmalar kütüphanesinin
kıymeti hakkında bilgi verilmiştir. Elimizdeki bilgilere göre bu geniş kütüphanenin
ne yazık ki çok küçük bir kısmı yukarıda da
belirttiğimiz gibi Ankara-Millî Kütüphane
intikal ettirilebilmiştir. Bu kitapların büyük
kısmı ya rutubet gibi dış etkenler dolayısıyla
çürümüş veya kitapları okumak için alan kişilerin kitapları geri iade etmemesi sonucu,
eser sayısı bir hayli azalmıştır. Üstelik bu

koleksiyondaki bazı parçaların yurtdışındaki
kütüphanelerde olduğu da bilinmektedir.
Fahri Bilge’nin yaptığı derlemeler ve bu
derlemeleri içeren defterler hakkındaki bilgi
üçüncü alt başlık olan “Derlemeleri ve Derlemelerindeki Hususiyetler”de (s. 24-33) yer
almaktadır. Bu kısımda derlemelerin bulunduğu defterlerin fizikî özellikleri ve muhtevaları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca
Fahri Bilge’nin derlemelerde kullandığı yöntemler, derlemelerdeki kaynak şahıslar ve
onların biyografileri bu kısımda verilmiştir.
Fahri Bilge’nin yaptığı/yaptırdığı derlemelerde takip ettiği metottan da ayrıca bahsedilmiştir: Fahri Bilge derleme metinlerini
okuyarak metinde eksik kalan veya hatalı
gördüğü yerleri kaynak kişilere sorarak veya
tarihî belgelerden kontrol ederek metinler
üzerinde düzeltmeler ve metinlere eklemeler
yapmıştır.
Beşinci bölüm olan “Türk Halk Bilimi
ve Sözlü Tarih Açısından Fahri Bilge
Defterleri”nde (s. 34-37) öncelikle sözlü tarih
tanımlanmış, bu alanda yapılmış çalışmalardan yola çıkarak sözlü tarihin uygulama,
kullanım amaç ve yöntemleri hakkında bilgi
verilmiştir.
Sözlü tarih araştırmaları açısından Fahri
Bilge’nin derlemeleri oldukça büyük önem
taşımaktadır. Fahri Bilge’nin resmî tarih belgeleriyle derlemelerde elde ettiği metinleri
birleştirerek yeni bir metin ortaya çıkarması,
Türkiye’deki sözlü tarih çalışmaları açısından
bir ilk olma özelliği göstermektedir. Erhan
Çapraz’ın çalışmasında sözlü tarih belgeleri
SAYI 91/TEMMUZ 2008
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şair biyografilerinin içinde verilmiştir.
Erhan Çapraz, Fahri Bilge’ye
ait olan defterleri değerlendirdiği
“İnceleme: Fahri Bilge Defterlerindeki Halk Şairleri” (s. 39-113)
bölümünün giriş kısmında türkülü
hikâye, bozlak, türkünün tarihî
metin olması, metni ilk söyleyen
âşığın hatırlanmaması veya yanlış
hatırlanması, âşıkların adı etrafında
gelenek halkalarının oluşması, şiirlerindeki ayakların işlevleri gibi
konulara değinmiştir.
Şairin adı ve hangi defter(ler)
de hangi sayfada yer aldığı belirtildikten sonra Fahri Bilge defterlerinde yer alan 111 halk şairinin
biyografileri verilmiştir. Şairlerin
hayatları etrafında söylenen anlatılar değerlendirilmiş, defterlerde
bulunan eser sayıları ve bu eserlerin muhtevalarına da değinilmiştir. Şairler alfabetik olarak dizilmiş,
defterde isimleri geçen ve daha önce
bu şairler üzerinde çalışma yapanlara da işaret edilmiştir. Defterlerde bulunan toplam 111 şairin
65’i bu defterler sayesinde gün
ışığına çıkmıştır.1 65 şairin 34’ü
Afşar’dır. Bunun sebebi ise derlemelerin çoğunlukla Afşarlar arasından
yapılmış olmasından dolayıdır.
Çapraz’ın çalışmasında bu
bölümlerin ardından “Sonuç” kısmı
1
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Bu şairler: Ali Bey, Arslan Oğlu, Arslan
Paşa Oğlu, Âşık Ahmet, Âşık Ali (7 farklı
kişi), Âşık Battal, Âşık Fazıl, Âşık Güllü,
Âşık Halil (2 farklı kişi), Âşık Hamza
(2 farklı kişi), Âşık Hatice, Âşık Hüssüyün [Hüseyin], Âşık İbiş [İbrahim],
Âşık İsmail, Âşık Kadir, Âşık Medine,
Âşık Murtaza (2 farklı kişi), Âşık Omar
[Ömer], Âşık Osman, Âşık Süleyman (2
farklı kişi), Âşık Veli, Âşık Zarif, Aziz,
Bekir Sıtkı Sayar, Büryânî, Ceyşî, Emir
Ali, Fakîr, Fakirî, Figânî, Firâkî, Garip
Molla, Hâlit Bey, Harbî, Hasan Baba,
Kadirî, Karârî, Kul Ahmet, Kul Fakîr,
Kul Haydar, Kul Mahmut, Kul Mehmet,
Kul Mustafa (3 farklı kişi), Mahcûbî
Baba, Mücrimî, Nâmî, Osman Eravşar,
Sâmî, Sıdkî, Şevkî, Âşık Yunus, Yusuf ve
Zühdî.
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gelmektedir (s.115-116). Sonuç kısmından
sonra yer alan “Metinler” (s. 117-376) bölümünde ise sırasıyla Yz FB 426 (s. 117-312),
Yz FB 564 (s. 313-358), Yz FB 588a (s. 359368) ve “Halk Bilim Derlemeleri ve Biyografiler” Yz FB 430 (s. 369-376) numaralı
defterlerin translitere edilmiş metinleri yer
almaktadır. Metinlerin basılmasında sayfa
düzeni ve ağız özelliklerinin korunmasına
özellikle özen gösterilmiştir. Ayrıca şiir
metinlerindeki bozukluklar tamir edilmiş,
Fahri Bilge’nin sayfalara eklediği notlar veya
sayfalar üzerinde yaptığı değişiklikler de
dipnotlarla belirtilmiştir.
Çalışmadaki en önemli kısımlardan biri
de “Şiir Dizini”dir (s. 377-385). Bu kısımda,
metinlerde yer alan şiirler üç başlık altında
sıralanmıştır:
Ayaklı Şiirler
Ağıtlar
Diğer Şiirler (Divan Şiiri Tarzında Yazılanlar)
Dizinde ayaklar harf-i revisine göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Parantez içinde
söyleyen âşığın adı verilmiş ve bu şiirin
hangi defterde, hangi sayfada yer aldığı
gösterilmiştir.
Dizin kısmının ardından eserin
“Kaynakça”sı (s. 387-397) yer almaktadır.
Kaynakçada ağırlıklı olarak Kayseri yöresinde yaşamış olan halk şairleri, sözlü tarih
ve halk hikâyeciliği geleneği üzerine yapılmış çalışmalar yer almaktadır.
Erhan Çapraz’ın bu çalışması Kayseri
yöresinde yaşamış olan şairler hakkında
biyografik bilgilerin yer alması, 65 yeni şairin halk bilimi araştırmacılarının dikkatine
sunulması açısından çok önemlidir. Yazarın, defterlerde yer alan biyografileri, türkü
ve hikâye metinlerini sözlü tarih belgesi
olarak değerlendirmesi çalışmanın değerini arttırmaktadır. Ayrıca Fahri Bilge’nin
yaptığı derlemelerin gün yüzüne çıkarılması ve dolayısıyla Fahri Bilge’nin Kayseri
ve yöresine yaptığı bu kültürel hizmetten
diğer araştırmacıları da haberdar etmesi
açısından da önemli bir çalışmadır. 

ALINTI

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİMİZ
AYŞEGÜL YÜKEN
Türk Ocakları Gebze Şube Sekreteri
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nce; çevreyi kontrol isteğimizi
kaybettik, pasifliğe düştük.
Sonra; kontrol kaybı, umutsuzluk,
depresyon gibi bulgularla teşhis edildik.
Artık; insan eylemleri ile eylemlerin sonuçları
arasında bağ kuramıyoruz.
Cehalet, onursuzluk, hırsızlık, kaynak
israfı, kültürel yozlaşma, hak gaspları, vurdumduymazlıklar, ahde vefasızlıklar… Sadakat? Korku?
Tarih bize ders almamızı söyler daima.
Daima tarih kendini tekrarlarla yol alır.
Atatürk, 1919 yılı başlarında Türkiye’nin
içinde bulunduğu durumu Büyük Nutuk’ta
“Vaziyet ve manzara-i umumiye” başlığı
altında şöyle özetlemişti : “Büyük savaşın
uzun yılları boyunca; ulus, yorgun ve yoksul durumda... Yurdun dört bir bucağında
Hıristiyan azınlıklar; gizli, açık, özel istek ve
amaçlarının elde edilmesine, devletin bir an
önce çökmesine çaba harcıyorlar. Rum Patrikliği illerde çeteler kurmakta ve yönetmekte.
Ermeni hazırlığı da tamamen Rum hazırlığı
gibi ilerliyor.” Bugün de “genel durum ve
görünüş” Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün
olan 19 Mayıs 1919’dan farklı değil. Memleket yoksul, insanlar çaresiz ve ümitsiz...
Türkiye olmayan azınlıklara ve parçalara
bölünmek isteniyor…
“Temel ilke, Türk Milleti’nin onurlu ve
şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu, ancak
tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne kadar
zengin ve refah içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık
karşısında uşak durumunda kalmaktan kurtulamaz. Oysa Türkün onuru, kendine güveni
ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle
bir millet, tutsak yaşamaktansa yok olsun
daha iyidir. Öyleyse ya istiklal, ya ölüm!
Bugün Türkiye’mizde eksikliğini hissettiğimiz en büyük güç, toplumsal güven, öz

güvendir. Türk Milleti’ni yabancı rejim, yabancı sermaye ve yabancı
paraya mahkûm etmek isteyenlerin öncelikli amaçları gerçekleşmekte, Türk’ün kendine güveni giderek azalmaktadır.
Bizler bütün eleştirilerimizi, Türk Milleti’nin dünya üzerinde
kişilikli, onurlu ve başı dik yaşamasına yürekten inandığımız için
yapmaktayız. Burada ise Türk Milletini sevmek kavramı çıkar karşımıza. Bizler bu vatanı yürekten seven ve Türk Milliyetçiliğine
bağlı insanlarız. Biz Türk Milleti, Türklüğün bütün değerlerine
sahip çıkacak, onu ne pahasına olursa olsun koruyup kollayacağız.
Vatan haini PKK’nın bölücü başı İmralı’dan talimatlar verirken, AB
üyesi Kıbrıs Rum kesimi üyelik için tehditler savururken, Ermenililer soykırım hikayeleri okumaya devam ederken bile... Bütün bu
sıra dışı duruşların vatandan beslenen destekçileri NOBEL ödülleri alırken, idarecilerimiz halen AB ile “Beraber yürüyoruz biz bu
yollarda” şarkıları söylerken bile… Karışık komplo teorilerine en
önemli destanımızın adı verilirken, çocuklarımıza Ergenekon ismi
bir terör örgütünün ismi olarak belletilmeye çalışılırken bile… İnatla
ve kararlılıkla devam edeceğiz.
Bizler… Gençleriyle gurur duyan, onların gücünü ve enerjisini
geleceğin Türkiye’sini var etmek için kullanmayı aklına koymuş çılgın
Türkler… Bizler; öğrenilmiş çaresizlik içine sokulmaya çalışılan bu
millet gücünü Kurtuluş Savaşından almaya ve umutlu olmaya devam
edecektir. İyimserlik bizim mayamızda vardır çünkü. Karamsarlığın
doğuracağı olumsuzluklara hiç ihtiyacımızın olmadığı şu günlerde
iyimser olmaya ve gülen gözlerimizle geleceğe bakmaya devam
edeceğiz.
Çünkü; emanet aldığımız bu kutsal toprakları ve inançlarımızı
canımız pahasına seviyoruz.
Çünkü; bu oyunları daha önce de çok görmüştük.
Çünkü; Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin de omuzlarında Türk
haysiyet ve şerefini koruma yükünün olduğunu biliyoruz.
Çünkü; o yükü şerefle taşımaktan acizlik duyanların omuzlarındaki yükleri onların yerine taşıyacak çok güçlü bir millete mensup
olmanın haysiyetini biliyoruz.
Çünkü; biz Türk milletini seven milliyetçileriz. Çünkü; biz şu
ÇILGIN TÜRKLERİZ!
Türk Beğleri, millet, işitin! Üstte gök basamasa, altta yer
delinmese, Türk milleti, senin ilini, senin töreni kim bozabilir?
Ey Türk milleti! Titre ve kendine dön! Allah yar ve yardımcımız
olsun. 
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VEDA
Yasta toprağın üstü
Yıldırım Sesli Manasçı
Uçmağa vardı
Sustu.
Sarı-Özek’in
Sarı renkli kumları
Savrulurken
Sarı rüzgârlarda
Batıdan doğuya
Doğudan batıya
Trenler gidecek,
Trenler gelecek
Bozkırda çığlık çığlığa.
Isık Göl’ün kıyısında
Bir kadın,
Çatlak dudaklarını ıslatıyor
Nasırlı avucundaki suyla.
Memelerini sütle doldurmuş
Dişi kurt
Yavrularına koşuyor rüyasında
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Eller sallanıyor
Beyaz Gemi’nin ardından.
Mankurtların dışında
Herkesin gözü yaşlı.
Asra bedel uzuyor
Ata-Beyit’te gün.
Koynuna
Öz oğlunu
Alıyor Toprak Ana.
Ortasındayız bozkır hüznünün.
Altaylardan Tuna’ya
Yas tutsun şimdi dünya.
Selvi boylum
Boynun büksün,
Al yazma
Dönsün karaya.
Cengiz Han’a Küsen Bulut
Ağlasın Aytmatov’a.
14 Haziran 2008
Fazıl Ahmet Bahadır
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CENGİZ AYTMATOV’A
AĞIT

Bulut küsmüş Cengiz Han’a
Sır oldu kutlu gölgesi
Çöz saçını Nayman Ana
Düştü Kırgız’ın kalesi
Vakitsiz çıktı bak yola
Yedeğinde bir ak kula
Kavuştu mu Törekul’a
Hasretle dolu heybesi
Ötelerden esen bir yel
Alatov’da döker gazel
Kopuzumdan koptu son tel
Sustu sazın şah perdesi
Ey yağız yer, kucakla sar
Koynunda bir oğul yatar
O ak kanatlı bir tulpar
Tanrı Dağı’nın nefesi
Destanlar söyleyip gitti
Çolpanımız kayıp gitti
Bizi böyle koyup gitti
Kırgız elinin bilgesi
Uygur, Özbek, Tatar gelmiş
Türkler katar katar gelmiş
Ayağı yer tutar gelmiş
Ne görkemdi cenazesi
Hey ölüler hey diriler
Şerbet verin ey huriler
Divana dursun çeriler
Bu bir Cengiz efsanesi

Gün dağların kucağında
Seherin ala çağında
Er Manas’ın otağında
Karşılama hengâmesi
Dede Korkut’la bir telden
Aynı soydan, aynı dilden
Cennet bağını dört koldan
Sarar Türk’ün velvelesi
Sibirya kışını gördü
Ejderin dişini gördü
Kurtların düşünü gördü
Er Manas’ın bir tanesi
Yaramız işler derine
Bize feleğin zoru ne
Cengiz Ağa’mın yerine
Bir “Kardeş Kalem” ölesi
Arzuları yele verin
Leylâları çöle verin
Saraları sele verin
Yeter bize Cemile’si
Yiğidim seksen yaşında
Ak tüyler bitmiş döşünde
Harput’ta Kayabaşı’nda
Yankılanıyor gür sesi
İmdat AVŞAR
SAYI 91/TEMMUZ 2008
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TÜRK OCAKLARI KAYSERİ ŞUBESİ

GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ
Türk Ocağı Kayseri Şubesi olarak geleneksel hale
getirdiğimiz Pilav Günü bu yıl da çok tatlı heyecanlar,
güzel buluşmalar ve hoş hatıralarla gerçekleşti.
Pilav Günü, Ocak mensupları ve dostlarımızın yoğun katılımıyla başladı. Bu özel günle birlikte geleneksel hale gelen Mehter dinletimiz de bizi duygulandırdı.

Günle ilgili olarak açış konuşması yapan Ocak Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI Böyle zamanların bir
araya gelmek için bir vesile olduğunu, Ocağımızın da
uzak düşmüş dostları, iş telaşından görüşemeyenleri
hiç olmazsa senede bir gün bir araya getirmeye vesile
olduğunu, ayrıca böylesi toplantılarla fikir alışverişi
ortamı doğduğunu belirterek bu davete katılan herkese teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Pilav Gününde ayrıca düzenlediğimiz Kan Bağışı
Büyükkılıç’da aramızdaydı. Katlımcılarla sohbet eden Kampanyasına da çok sayıda katılım oldu. Erciyes
Başkan Büyükkılıç, kan bağışı kampanyasına da ka- Üniversitesi Kan Bankası’na Ocağımız mensupları kan
bağışında da bulundu.
tıldı.
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DİL YAR A SI

G AG AUZ YAZIL AR I

Türk Çocuklarına

SEVDA PINARI

Mustafa ARGUNŞAH,
Makaleler
10.-YTL

MİLLÎ ŞİİRLER
5.-YTL

Mustafa ARGUNŞAH,
Hülya ARGUNŞAH,
Makaleler, 10.-YTL

Mustafa ÖZTÜRK, Şiirler
5.-YTL

Türk Ocağı Yayınları’nda
%50 indirim...
Posta ve kargo ücreti alıcıya aittir

Esenyurt Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Nu:5 Melikgazi / KAYSERİ Telefon: (352) 225 80 10 Belgegeçer: (352) 225 80 11
www.kayseri-turkocagi.org.tr
e-posta: posta@kayseri-turkocagi.org.tr

