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SUNUŞ 

Bu bir kitap. Ama, peki nasıl kitap? Roman mı? Bilimkurgu mu? Yoksa araştır-

maya dayalı bilimsel bir kitap mı? Yahut bu üçünün bir araya getirildiği kitap mı? 

Bunun cevabını ben değil, siz okuyucularım vereceksiniz. 

Nasıl bir intiba edindiyseniz işte odur bu kitap. 

Tabi ki böyle bir eseri yazmak kolay değil. Türünün belki de ilkidir ve aşlangıcıdır 

bu. 

Herkesin bir hayal dünyası vardır. O hayal dünyasında neler yaşanmaz, neler, 

bir bilseniz. Önemli olan bu hayallerin gerçeklerle bir araya gelip uzlaşma sağlama-

sı. 

Peki, hayaller hayatın gerçekleriyle bir araya gelip onlarla uzlaşma sağlayabilir 

mi? Ya da gerçekler o hayal dünyasının var olan imge ve tasavvurlarıyla nasıl 

anlaşabilir? 

Siz buna Akabe sözleşmesi de diyebilirsiniz. 

Ancak bu Akabe sözleşmesi iki yıldan fazla sürmez. 

Beled suresinde, Akabe geçer. 

Ancak bu Akabe sözleşme değil sarp yokuş demektir. 

Kuran o sarp yokuşu aşmanın sırrını söyler. 

Ya bir köle azat edeceksin 

Ya da çok açlık bir günde yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir çare-

sizi, daha doğrusu yoksul bir aileyi doyuracaksın. 

Birincisini kim yapmıştır bilmem ama, ikincisini Tevrat’ta geçen Hızır İlyas kültün-

deki İlya’da var.… 

Peki, Akabe gerçek anlamda nedir? 

Gerçek anlamda bu Kızıldeniz’de, Tur-i Sina’nın doğu tarafından kalan ve ana 

rahmini andıran bir körfezdir. 
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İnsanlık bu körfezin dibinde hayallenmiş, imge ve tasavvurlara bürünmüş, bu 

hayal gün olmuş gerçeğe dönüşmüş, körfezden yeryüzüne hayat bulmuştur, hatta 

yeryüzündeki bütün canlılık… Hayvan, sürüngen, ne var ise… 23/45 bundan söz 

eder, 21/30 de bundan söz eder. 

Diri olan her şey… 

Neden başka bir yer değil de burası? 

Neden Suveyş körfezi değil de bu Akabe körfezi? 

Yön Kudüs’tür. 

Ya yön Mekke olunca? 

O zaman sağın ve solun anlamı kalmaz. 

Hatta Şimal ve Yemen’in de… 

Ashab-ı Şimal ve Ashab-ı Meymene demeyi bırak. Bunlar insanoğlunun normal 

yaşıntısına yakışmaz. 

Sağ solu, sol da sağı bütünler. Kuzey güneyi, batı doğuyu bütünler, Doğu olma-

dan batı olmaz.  Ne güneş batıda bir bataklık gözesinde batar, ne de güneş bu 

dünyada batıdan doğar. 

Güneşin batıdan doğmasını mı görmek istiyorsun? D zaman bu dünyadan çekip 

Venüs’e gitti, orada bunu her gün görürsün. 

İngiliz araştırmacı ve bilim adamı Darwin İnsanoğlu’nun maymundan geldiğini 

söylemez, Kuran ne diyor ise, onu söyler. 

Yani, hayatın kaynağının su olduğunu ve bütün canlıların sudan yaratıldığını… 

Siz bir az daha onunla dalga geçmeye davam edin, “bakın Darwin ne demiş?” 

deyin. 

Kendi aranızda böylelikle gülün ve eğlenin. 

Darwin’den 100 yıl önce dünyaya gelen Erzurumlu İbrahim Hakka Hazretleri de 

aynı şeyleri söyler. 
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İnsanoğlu’nun yaratılıştan itibaren normal ömür süresi 60 yıldır. Bu süre 20. 

Yüzyıl’da 70 yıla, 21. Yüzyıl’da 80 yıla çıktı. 

Kimse kalkıp da Nuh 950 yıl yaşadı demesin. Hatta kimse kalkıp da İbrahim 90 

yaşındayken ikinci çocuk sahibi oldu da demesin. 

Hazreti Muhammet 61 yıl yaşamadı mı? Yani, +1. 

On İki Hayvanlı Takvim’i duyanınız var mıdır? 

Ya da duymayanınız…?! 

Burçlar bu takvimle özdeşleşir mi? 

Hepsini bir solukta okuyacağınız bu kitapta bulacaksınız. 

Sonra oturup uzun uzun düşüneceksiniz, biliyorum. 

Hatta içinizde “bu adam ne diyor?” diyen bile olacak, ama her şeye rağmen bu 

kitabı okudukça düşüneceksiniz. 

Bu düşünmeniz benim için kafi. 

Önemli olan düşünmeye başlamak. 

Sonra sorgulamak. 

Bu sorguya ilk önce kendi nefsinizden başlayacaksınız. 

Kural bu. 

İğneyi ilkin kendinize, sonra çuvaldızı başkasına batıracaksın… Zatan iğnenin 

acısını görünce çoğunuz çuvaldıza hiç yanaşmayacak. 

Laf mı söyleyeceksin? 

İlkin kendi nefsine, sonra başkasına… 

“Rabbena, hep bana” demek nefsin gayya kuyusuna düşmek demektir. Bu gibi 

kimseler sevilmez, anılmaz, hatta onlardan nefret edilir, öldüğü zaman da iyi ki öl-

dü, dünyadan bir pislik temizlendi denir. 

Budha bir düşünce adamıdır. 

Konfüçyus ise bir ahlak adamı. 
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Zerdüşt ise, karanlığa karşı aydınlığın bir zaferi. 

Bu inançlar terörist, militan ve savaşçı çıkarmaz. Bu inanaçlar iyi insan çıkarır, 

kendi halinde insanlar çıkarır. 

Ya İslamın 21. Yüzyıl’a girerken durumu. 

Aradan 21 yıla yakın bir zaman geçti. 

Canlı bomba eylemleriyle El-Kaide’yi gördük. Usame bin Ladin’i gördük. Tali-

ban’ı gördük. IŞİD denen DEAŞ’ı bile gördük. Ebubekir Bağdadi’yi ve Ömer bin 

Şişani’yi de gördük. 

Elde kılıç sünnet adına baş kesenleri gördük. 

Sünnet adına 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde kadınları ve kızları esir edip onları köle 

pazarlarına çıkarırlarken de gördük. 

Sünnet adına başı kesilenlerden biri İngiliz gazeteciydi. 

Ne suçu vardı bu gazetecinin yahut muhabirin… 

Arapçada nebi haberci demek değil miydi? 

Resul gönderilen demek değil miydi? 

Neler görmedik ki, 

Mersin kırsalında diri diri yakılan Özgecan’ı bile gördük. 

Katilin cezasını adalet verdi. 

Mahkumlar ondan bunun hesabını sordular. 

Yeni bir Özgecan olayı sanırım burdan sonra yaşanmayacak. 

Yaşanır ise, ondan da mahkumlar hesap sormasını bilir, ilahi adalet işte budur. 

Peki, “Necronomicon” kitabının piyasaya çıkışından beri ne kadar yıl oldu?  

Bu kitabın 700 yılında Şam’da yazıldığı söyleniyor. Ancak kitap Babil dönemi 

öncesinden söz ediyor. Belki de Antik-Mısır’daki “Ölüler Kitabı” buydu. Yazılar ya-

lan söyler ama resimler, asla. Bunu bilin yeter. 

Fahrettin Öztoprak 
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GİRİŞ 

<Bütün ümitlerim hayal oldu! Gençlik baharımda, tam da mükemmel bir hayata 

adım atacağım sıra, buna bir yıl kala çöken karanlık! Felaket! Aman Allahım! Evet, 

o hayallerimin hepsi yok olup gitti! Birini bile gerçekleştiremedim. Ne yapacağım 

şimdi ben?> diye düşündü ister istemez. Hele son projesinin geri dönmesi onu ta-

mamen yıkmıştı. Demek ki, bu işler böyle olmuyor. Başka şeyler yapması gerekti. 

Çok daha başka şeyler. Ama, elinden gelen ancak bu kadardı. Ne yapabilirdi ki? 

Allah da onun yüzüne bakıp, «Yürü ya kulum» demiyordu hiç. Demiyordu maale-

sef. <Benim onlardan, başkalarından neyim eksik> diye düşündü. Bir eksikliği yok-

tu çok şükür. Öyleyse sebep? Herhalde bu doğru ve dürüst olmasındandı. Bir türlü 

yalan söylemeyi beceremiyor, dalga ve dalaveraya da başvurmuyordu. Ama bu 

sebep olamaz. Yine düşündü. O gün bunu düşündü geç vakitlere kadar. Bulur gibi 

oldu. Sebep ülkücü olmasıydı?! Nereden kaptırmıştı bu ülkücülüğe kendisini bir-

den? Ah 1975, ah! 

Zaman su gibi akıp gidiyordu. Sanki bir akarsu, ırmak! Keşke dondurabilseydi 

bu zamanı! Ya suyu? Onu bent yapar, baraj yapar önler. Hatta dondurabilir, buzlaş-

tırabilirdi ama, zamanı imkansız! Evet, zamanı durdurmak imkansızdı. Peki, bu za-

manı kim ve ne durdurabilirdi? Son zamanlarda merak sardığı uzay ve kuantum 

bilgisine göre, ancak karadelik!! Başka hiçbir şey zamanı durduramaz, hatta zama-

nı geri çeviremezdi. <Ah kendimi bir karadeliğe atabilsem! Onun süper çekimine 

kendimi bırakabilsem!> 

Aklına hapishanede sürekli okuduğu, hatta satır satır ezberlediği Şems-i Tebri-

zi’nin “Makalat” adlı anılarından ve tefekkürlerinden bir söz geldi: 

“Bütün kuşlar Simurgu (Huma kuşunu) görmeye gittiler. Yolları üstünde yedi de-

niz vardı. Bazıları yolda kıştan öldüler, bazıları denizin kokusundan döküldüler. Bü-

tün bu kuşlar sürüsünden iki kuş kalmıştı. Bunlar mağrurlanarak dediler ki: ‘Bütün 

yoldaşlarımız döküldü, ancak biz Simurga erişebildik.’ Ama Simurgu görünce de 

gagalarından iki damla kan süNeerNeler görmedik kiNzüldü ve can verdiler. Bu 

Simurg, Kaf dağının ötesinde yerleşmiştir. Ama onun o taraftan nereye uçacağını 

Allah bilir. Bütün bu kuşlar Kaf dağına erişebilmek için can verirler. Ömrü boyunca 

ve ancak bir gün hal mertebesini bulan kişi, hal ehli olduğunu sanır, canı başkalaşır. 
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Derler ki: ‘Deccal koyun, keçi ne bulursa öldürür, kuşları parçalar, tüyünü kanadını 

yolar, kolunu büker.’ Ancak Hakk’ın dürüst kulları ve Muhammed'in izinde yürü-

yenler, mucizeyi andıran hallerinden dolayı mağrur olmazlar. Bunlar gerçi taklit-

çidirler. Ama bu taklitçi müminlerin koruyucusu, Allah inayetidir. Zaman zaman o 

inayetin eseri, örtülü ve gizli kalarak onun canına erişir. O taklit öyle bir kuvvet bulur 

ki, o haberi bu Deccalın bin kat kuvvetli görüşü bile veremez. Bugün daima hal 

üzere olanlar hiç bir zaman ondan kurtulamazlar. Ne yiyip içerken, ne uyurken. ne 

de pınardan su taşırken o hal ondan ayrılmaz. Kendisi ile birlikte devam eder. 

<Onun hali nasıl olur?>” 

Simurg yahut Huma kuşu var mıydı? Huma! Bu isim çok da enteresan. Umay’-

dan mı geliyor acaba? Hani, Bilge Tonyukuk’un yazıtlarında sözünü ettiği Umay 

Ana. Aklına bir türkü geldi. 

Huma kuşu yükseklerden seslenir 

Ya koynunda acep kimler beslenir 

Niye gelmez, aynasından süslenir 

Yaşamışsam, ora durmaz giderim 

Bu türkü böyle olmasına rağmen, nedense değiştirip söylemeye başlamıştılar. 

Hapiste tanıştığı biri söylerdi. Çok da güzel sesi vardı. Türküyü değiştirilmemiş bir 

halde söylerdi. <O söylerdi, ben ağlardım>.  

Kuşlar uçaklar mıydı? Yahut uzay araçları? Bunlar karadeliğin çekimine mi ka-

pılmıştılar? Ya sonrası? Ne olmuştu? Hayatta kalabilmişler miydi? Zamanın gerisi-

ne mi yahut zamanın ilerine mi gitmiştiler? Arapçada huma onlar demekti, başka 

değil bu kadar. Huma’yı Türkçeden başka bir dilde çözemezsin. O Umay Ana’dır. 

Başkanlık nedeniyle devam edemediği için 5 yıl okumuş, Veteriner Fakültesi’nin 

4. sınıfından ayrılmıştı. Ankara Üniversitesi yönetmenliğine göre ön lisans mezu-

nuydu ama, sanki bu fakülte o üniversiteye bağlı bir kurum değil. Yine, Ankara Üni-

versitesi’nin DTCF gibi diğer fakültelerinde bitirme tezi vardı. Burada ise yok. 4. 

sınıfa devam edecekti ki, bir gece sabaha karşı gözaltına alındı. Ne olduğunu an-

lamadı bile. Onu götürdüler. Bir odaya koydular. Sorgulandı. Aç susuz bırakıldı. 

Uykusuz kaldı. Çok dayak yedi. Falakadan bile geçti. Vücudunda sigara söndürdü-

ler. Hayalarına cereyan bile verdiler. Sonunda biri eline bir cop aldı, «Soyun bunu, 
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domaltın. Ben çözdüm, bu ancak bundan anlar, başka bir şeyden değil» dedi. De-

diği doğruydu. Tek anladığı buydu. Başına gelecekleri anladı. «Tamam, durun. 

Yapmayın» dedi. «Ne derseniz kabul edeceğim, ifademi imzalayacağım.» 

İdam cezası istendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. 1988 yılında 

ceza indirimi getiren af ile cezası 36 yıla indi. 24 yıl olsaydı, 2000 yılına kalmadan, 

hatta pişmanlık yasası nedeniyle 8 ya da 9 yıl yatıp çıkardı. Rahşan affı ile Temmuz 

2002’de salıverildi. 22 yıl cezaevinde kalmıştı. 18 ay askerlik yaptı. Onu hapisha-

neden çıkar çıkmaz apar topar askere alıp götürmüştüler. 

2004 yılı başlarında evine geldi. Gelir gelmez annesi ve babasının elini öptükten, 

onlara sarıldıktan sonra, kendini yatağa attı. «Oh!» dedi. <Baba evi kadar güzel 

neresi var?> Yemeğini yedi, çayını içti. Baba: «Anlat» dedi. Annesi de gelip oturdu. 

O anlattı. Baba ağladı. Anne ağladı. O ağladı. Her anlattıkça ağladılar. Babası e-

mekli olmuştu. Taksitle bir bilgisayar alıp geldi. Oğlunun önüne koydu. «Bu senin» 

dedi. Babaya, «Ama ben bunu kullanmasını bilmiyorum» dedi. Baba: «Öğrenirsin» 

dedi. Evlat: «Peki, nasıl?» dedi.  

Baba:  

«Kursa gidersin.»  

Evlat.  

«Tamam, olur. Teşekkür ederim.» 

4-5 ay kadar bilgisayar kursuna devam etti. Kurs yeri fazla uzak değildi. Yayan 

10-15 dakika. Hem ona iyi gelirdi bu değişiklik. Hapiste küflenmiş, pas tutmuştu. 

Vesaite gerek yoktu. Klavye ile yazmayı, bilgisayardaki bütün her şeyi öğrendi. 

Hatta photoshop kullanmayı bile öğrendi. Bu arada okumaya da başlamıştı. 2006’-

ya girerken iyi bir bilgisayarcıydı artık. Klavyesini de ilerletmişti. 

Baba: 

«Oğlum, az değil, 22 yıl yattın. Psikolojin bozulmuş, sinirlerin yıpranmıştır. Bir 

psikiyatra görün. Tedavi gör. Bu delilik değil, akıllılık. İki hafta bir kontrolden geç. 

Senin ruhi durumunu tam anlamı ile düzeltebilirler. Ne dersin? Bir düşün» dedi. 

Evlat: 
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«Baba bir şey mi gördün? Ne yanlışlığım var? Niye bunu söylüyorsun? Doğru, 

o kadar yıl hapis yattım. Ama, gördüğün gibi çıktım işte. Kaldı ki, psikiyatr tedavi, 

klinik falan, çok masraf ister» dedi. 

Baba. 

«Oğlum, ya kitap okuyorsun, ya bilgisayar başında. Arkadaşın falan bile yok. 

Çoğu zaman düşünüyorsun. Pek fazla konuşmuyorsun. Zaman zaman durgun bir 

haldesin» dedi. 

Evlat. 

«Baba, sen bana müsaade et. Ben psikoloji ve psikolojiye dair bazı kitaplar alıp 

onları okuyayım. Ayhan Songar’ın buna dair kitapları var. Kitabının birinin adı 

Temel Psikiyatri. Bir kitabı Ruh Sağlığı. Bir kitabı, Ruh Hekiminin Hatıraları. Siber-

netik adlı kitabı da var. Bunları bir ayda okurum. Bir ayda da daha iyi anlamak için 

okurum» dedi.  

Baba: 

«Tamam oğlum. Sen nasıl istersen, öyle olsun» dedi. 

O adı geçen kitapları aldı, okudu. Freud’ün, hatta Darwin’in kitaplarını alıp oku-

du. Pavlov’un “Psikopatoloji ve Psikiyatri” adlı kitabını bile temin edip okudu. Üç ay 

bütün bunlara kafi gelmişti. Darwin, “Maymundan değil insan da sudan yaratıldı” 

demişti. Babasına, «Bak baba, gördüğün gibi, Psikoloji ve psikiyatra dair çoğu şeyi 

anlayıp kavradım. Artık kendi hayatıma bir yön verebilirim. Ancak pek arkadaş 

edinmek şimdilik iyi değil. Çünkü insanların çoğu göründüğünden çok daha başka. 

Yüze gülüyorlar, «he, he…» diyorlar ama, içlerinden bir başka düşünüyorlar» dedi. 

Baba: 

«Hani sen bir dönem ülkücülük yaptın ya!» 

Evlat: 

«Haklısın baba. Ama ben onları gördüm, tanıdım. Beni yüz üstü bıraktılar. Son 

siyasi durumları ve görünüşleri de belli. Ben artık onlardan uzağım. Sen merak 

etme, bu hususta aklına bir şey getirme» dedi. 

Baba: 
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«Çok sağ ol evladım. Benim tek kaygım buydu. Şimdiye kadar sana söylemeye 

de çekindim. En iyisini yapıyorsun. Onlardan sana hiçbir fayda gelmez. Tabi ki ka-

lan ömrünün heba edilmesine müsaade edecek değilim. Böyle olacağını bilseydim 

ta o zamanlar senin durumuna müdahale ederdim, böyle geç kalmazdım» dedi. 

Evlat: 

«Sağ ol baba» dedi. 

Bütün arkadaşları ile ilişkisini kesmişti. Ne MHP’ye uğradı. Ne Ülkü Ocakları’na 

vardı. Böylece kendine yeni bir hayat stratejisi belirledi. Zaten MHP’nin ortak oldu-

ğu koalisyon bozulmuş, 3 Kasım 2002 seçimlerinde MHP baraj altı kalmış, Meclis’e 

bile girememişti. Zaten kendisi de oy kullanmaya bile gitmemişti. Seçimlerde as-

kerdi. Askerden geleli iki yıldan fazla zaman geçmişti. Sicilliydi. Bir işe yahut memu-

riyete müracaat edemezdi. Zaten yaşı da geçmişti. 2006 yılında, Haziran ayında 

babası vefat etti. Onun ölümü ani oldu. Birden öldü. Çok rahat bir biçimde öldü. 

Gülümseyerek öldü. Cenazesini kaldırdılar. Evlat, annesi ile evde kaldı. Neyse ki, 

babasının emekli maaşı annesi ile onu geçindirmeye yetti. Bir yıl kadar daha kitap 

okumaya devam etti. Bu zaman zarfında 500’e yakın kitap okumuş, kendini geliş-

tirmişti. Ama, bir işi gücü yoktu. Bu onun canını sıkıyordu ister istemez. 

2006 yılından beri Türkiye’de bazı cinayetler işlenmeye başlamış, ilkin Danıştay 

üyesi öldürülmüş, sonra Hrank Dink katledilmiş, peşinde Zirve Yayınevi cinayetleri 

işlenmiş, 12 Haziran 2007’de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunduğu bir 

sandığın ele geçirilmesi ile soruşturma başlatılmış, olayla ilgili olarak zanlılar göz-

altına alınmaya başlamıştı. 

O 2007 yılında Fesbuk’a üye oldu. Artık çoğu zamanını bilgisayar başında geçir-

meye başlamış, Hiçbir sıkıntısı yoktu. Ta ki annesi Eylül 2008’de vefat edene ka-

dar. O gün ve birkaç günü çok üzüldü. Annesinin cenazesini mahalleliyle birlikte 

kaldırdı, defnetmiştiler. Akrabalarından biri bile gelmemişti cenazeye. Zaten baba-

sının cenazesine de gelmemiştiler. Yok değildi, vardı akrabaları. Annesi onlardan 

uzak dur demişti. O da annesinin sözünü dinledi. Birinin bile yanına gitmedi. Annesi 

ölünce de... Gitmeyi bile aklına getirmedi. Zaten İstanbul’da değil, memleketteydi-

ler. 
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5510 sayılı kanun çıkmış, bu kanuna göre babasının emekli maaşının ancak % 

25’ni, yani dörtte birini alabilecekti. Bu da ayda bir eline geçen 400 lira civarında 

bir paraydı. 150 yahut 200 lira elektrik, su, internet ve doğalgaz gibi faturalara gi-

diyor, geri kalan para ancak yemek gibi diğer masraflara yetiyordu. Neyse ki, so-

ğuklar başlayınca Kasım ayından itibaren komşu ona destek çıkmaya başladı. Böy-

lece her akşam yemekleri birlikte yemeye başlamıştılar. Bu onu az buçuk rahatlattı. 

Ama onlara yük olmaktan çok rahatsızdı. Yine de sağ olsunlar. Ancak başka türlü 

yapamazdı. 

İşe girmek, işçi olarak çalışmak istedi. Olmadı. Pazarcılık yapayım dedi, yapa-

madı. Sandviç satayım dedi, yine beceremedi. Ayakkabı boyacılığı yapayım dedi, 

bir sandık yaptırdı, boya ve fırça aldı. Küçük taburesine oturmuş, müşteri bekliyor-

du ki, daha ilk anlarda rahatsız olmaya başladı. Gelip geçen insanlar ona bir tuhaf 

bakıyordu. Kendini aşağılanmış hissetti. /Boyalim/ diyecek oldu. Ses ağzına dü-

ğümlenip kaldı, bir türlü çıkmadı. Bunu da beceremedi. Boya sandığını ve küçük 

tabureyi, fırçayı ve boyaları orada bırakıp son hızla kaçıp geldi. Kahve kültürü yok-

tu. Oralara gidip gelmezdi. 

İşçi olup çalışmak için bir atölyeye girdi, bir gün gidip geldi, ikinci gün gitmedi. 

Temizlikçi olarak bir hastanede işe başladı. Meğer iş veren bir taşeron firmasıymış, 

bu işte çalışanlardan ücretin düşük olduğunu öğrendi. O gün işi bırakıp eve döndü. 

Başka işlere girmek istedi, olmadı. Ol görüp de kendine bir iş tutturamadı. Sokağa 

pek çıkmak istemiyordu. Berduşluk onun karakteri değildi.  Sürekli bilgisayarın ve 

fesbukun başındaydı. 5000 kadar arkadaş edinmişti. Arkadaş kotası dolunca ikinci 

bir fesbuk hesabı daha açtı. O da 3000 kişiye varmıştı. 

Günler böylece geçti. 

Aklına geldi. Askerlik arkadaşı. Telefon numarasını vermişti. Küçük defterini aç-

tı. Numarayı buldu. Aradı. Evet, çalıyordu. Bekledi. Karşında arkadaşı. «Buyur, ki-

mi aramıştınız?» diye, onun sesi geldi. 

«Mehmet sen misin? Beni tanımadın mı? Askerlik arkadaşın, Talat Gültekin.» 

«Ha, sen misin Talat? Şimdi tanıdım. Aradan en az beş yıl geçti. Benim de bu-

gün aklıma sen gelmiştin Allah’tan. Bir şey mi var? Söyle.» 

«Mehmet, babam ve annem vefat ettiler.» 
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«Başın sağ olsun. Mekanları cennet olur inşallah.» 

«Sağ olasın. İş de bulamıyorum. Miras olarak bir daire kaldı. Babamın maaşının 

ancak dörtte birini alabiliyorum. O da yetmiyor. Beş aydır sıkıntıdayım. Seni arayım 

dedim. Bugün aklıma geldi, kusura kalma.» 

«Sahi, sen veterinerlikte okumuş, 4. Sınıftan bırakmıştın değil mi?» 

“Evet, öyle.» 

«Bak benim de aklıma bugün geldi. Ama, telefon numaran bende yoktu. Adresini 

de bilmiyordum. İyi ki aradın.» 

«Bir şey mi vardı?» 

«Ben köyde besicilik yapıyorum, koyunculuk. Yüz kadar koyunum var. Evliyim. 

Çocuklarım var. Annem babam sağ. Yaşlanmaya başladılar. Bir erkek kardeşim, 

bir de dul ablam var, 43 yaşında. Herhangi bir sıkıntım yok. Ancak koyunlardan çok 

telef oluyor. Şimdiye kadar en az iki yüz, üç yüz koyunum olması gerekirdi ama, 

hastalanıp ölenler yüzünden ancak yüz kadar koyun kalabildi. Kazaya gidip vete-

riner getiriyorum ama, o da her zaman gelmiyor. Bazen geç kalmış oluyorum. Ko-

yunlar hastalandıktan sonra, veterinerin tavsiyesine göre bir şeyler yapıyorum a-

ma, ölenler çok oluyor. Sen okulu bitirememiş olsan bile, o kadar okumuşsun, bu 

hususta bilgin vardır. Gelsen yanıma. Birlikte yapalım bu işi. Sana pay veririm. E-

vini kiraya verirsin. Yemen içmen, hatta bütün masrafların da bana ait. Hem burada 

açılırsın. Değişiklik iyi gelir. Sıkıntın gider.» 

«Vallahi iyi fikir. Tamam.» 

«Bugün, biliyorsun Keş dağında olan durumu, faciayı. Muhsin Yazıcıoğlu da ve-

terinerdi. Onun helikopteri düşmüş. Haber bu kadar. Çok şey söyleniyor ama, on-

dan ve beş arkadaşından haber yok. Haberi duyunca, hani Muhsin Başkan veteri-

nerlikten mezun ya, bir anda sen aklıma geliverdin.» 

O gün 25 Mart 2009 tarihiydi. Muhsin Yazıcıoğlu’nun Keş dağında helikopteri 

düşmüştü. 

«İnşallah bulunurlar. Ben de internet ve fesbuk haberlerinde gördüm.» 

«İnşallah.» 
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Sabahleyin evden çıkarken komşusu da evinden çıkıyordu. «Günaydın» dediler. 

Komşu: 

«Dünkü faciadan haberin var değil mi?» Dedi. 

«Evet. İnşallah bulunurlar.» 

«İnşallah.» 

“Yalnız ben dün bir arkadaş ile konuştum. Köye yerleşeceğim. Haberin olsun” 

Komşu: 

«Ben de önümüzdeki hafta oğlumu evlendiriyorum. Ona ev arıyordum. Senin evi 

tutayım. Eğer kabul edersen. Kira sözleşmesini de yapalım. Her ay kiranı öderim» 

dedi. 

Komşu ile sözleşmeyi yapmıştılar. 10 aylık kirayı peşin olarak almıştı. «Gerek 

yok, sen 4 aylık peşin ver» demişti ama komşu, «Ben halden anlarım evladım. 

Sana varacağın yerde lazım olur, göreceksin» diye parayı eline tutuşturmuştu.  

Allah allah, bu dünyada ne adamlar var be! Demek ki paranın çok ötesinde de 

şeyler var. İster istemez ses çıkarmadı. Evdeki eşyaların birine bile dokunmadı. 

Olduğu gibi bıraktı. Yalnız giyeceklerini almış, bir valize doldurmuş, ikinci bir valize 

bilgisayarını ve gerekli bazı eşyalarını koymuştu. Komşu ve ailesi ile de helalleş-

mişti. Varıp otogara biletini aldı. Akşam yola çıktı. 

Otobüsteki bu yolculukta çok düşündü. 

Muhsin’le okula başlarken tanışmıştı. Fakülteye ve Yıldırım Beyazıt yurduna ya-

kın bir evde kalıyordular, Altındağ’da. Yurda gelip gidiyordu. Zaten yurtta tanışmıştı 

onunla. Bir gün evlerine gitmişti. Mevlüt, Sahir, Ali Başkan ve Ziraat’tan Süleyman 

ile birlikte kalıyordular. O akşam bir şeyler yapacaklardı herhalde. «İstersen sen de 

gel» dediler. Site yurduna vardık. Beni kapıda bıraktılar. İçeride ne yaptılar bil-

mem? Yalnız Muhsin çıkarken yüzü gülüyordu. Elinde uzun namlulu bir 14’lü ta-

banca vardı. «Aldık» dedi. Herhalde birini yataktan kaldırıp sorgulamışlar. Bu silahı 

da ondan almıştılar.  
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Sonradan kulağıma çalındı. Tabancayı vefat eden Tosyalı doktorlardan Mehmet 

Küçükoğlu’ndan almışlar. Bu tabanca aslında ODTÜ ülkücüler başkanı Mete’nin-

miş. Tabanca malum uzun namlulu, OTDÜ’de taşınması zor. Mete ODTÜ yurdun-

da da kalıyor. Küçükoğlu’ndan rica etmiş, onun tabancasını almış, kendinin bu 

tabancasını ona vermiş. ODTÜ yurduda Mete’nin odasını basmışlar. Aldığı taban-

cayı çıkarıp havaya sıkmış. Basanlar geri çekilmiş ama, jandarma Mete’yi gözaltına 

almış. Mete bir-iki ay kadar hapis yatıp çıkmış, varıp durumu Muhsin’e anlatmış. 

Muhsin de Site yurduna gelip Küçükoğlu’nu odasından alıp sorgulamış. Mete’nin 

uzun namlulu tabancasını da ondan almış. Olan Küçükoğlu’nun Mete’ye verdiği 

Astra marka 7.65’e olmuş.   

Muhsin Başkan dünden beri Kahramanmaraş’ın Keş dağında, karlar içindeydi, 

o soğuk ve tipide. Tabi ki, şu anda onunla birlikte olan beş kişi de. Fesbukta herkes 

bir şeyler söylüyordu. Peki, niye başka bir yer değil de, Kahramanmaraş? Sebep 

ne olabilirdi?  
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YÜRÜ YA KULUM 

Sabah İzmir’e vardı. Oradan gideceği şehre bilet alıp yola çıktı. Şehre varınca 

kasabaya kalkan bir otobüse bindi. Öğle üzeri kasabadaydı. Telefonla arkadaşına 

haber vermişti. O traktörüyle gelmiş garda beklemekteydi. Kucaklaştılar. Arkadaşı 

Pire Mehmet:  

«Hoş geldin Talat» dedi. 

«Hoş bulduk.» 

«Traktöre bin. Kazayı gezelim. Yemek yeriz. Seni Veteriner Salih Bey’le tanıştı-

rayım. Belki tanırsın, kim bilir. Sizinle birlikte okumuş da olabilir.» 

«Kaç mezunu, biliyor musun?» 

«Sanırım, 1985 olacak. Bir ara duvarda asılı diplomasını görmüş, bakmıştım.» 

«Bizim Salih olmasın. Ben 12 Eylül’de gözaltına alınmadan önce okula kayıt 

yaptırmak için gelen Salih isimli biriyle tanışmıştım, hatırladığım kadar.» 

«Belki odur, kim bilir?!» 

«Hadi, hemen ona gidelim. Yemeği falan boş ver. Sonra yeriz. İçime bir his doğ-

du. Herhalde odur.» 

Gerçekten de oydu, arkadaşı Salih’ti. Aradan 29 yıl geçmiş olmasına rağmen 

tanıdı. Salih Bey de onu tanıdı. Sarıldılar, kucaklaştılar. Hatta ağlamaya bile başla-

dılar. Onlar ağlarken Mehmet’in de gözlerinden yaş geldi. 

Salih: 

«Faciayı duydun değil mi Talat?» 

«Duydum. İnşallah bulunurlar!.» 

«Çok zor. Ama yine de umut kesilmez. Vay Biber Ali! Vay!» 

«Biber Ali mi?» 

«Ne dedim ben, Biber Ali mi dedim?!» 

«Evet.» 
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«Dilim sürçtü. Bir iki gündür onu rüyamda görüyorum da, hayal meyal.» 

«Bir iki gündür mü? Demek ki, kaza olmadan da gördün. Tanır mıydın onu?» 

«Yok tanışmadım. Ama Kahramanmaraşlı olduğunu işitmiştim. Rüyamdaki genç 

‘Ben Biber Ali’yim’ dedi de. Şişlenmişti. Göğsünden kan akıyordu. Araştırdım, 25 

Mayıs 1973 tarihinde Ankara’da bıçaklanıp öldürülmüş. Türkçü ülkücülerdenmiş.» 

«Allah allah. Facia da 25’inde meydana geldi.» 

«!!...» 

«Bizim Muhsin de sanırım ölmüş olacak. Rüyan buna işaret.» 

«Olabilir!» 

«Biber Ali’nin ölümünün ardından tam 34 yıl geçti.» 

«Evet!» 

«Sebe suresi de 34. Sure!» 

«Enteresan!» 

«Bu sure tam 54 ayet.» 

«Muhsin’le bir ilgisi olabilir mi?» 

«Sanmam… ama Muhsin 54 doğumluydu.» 

Veteriner Salih Bey, ikisini bırakmadı. Öğle yemeğini birlikte yediler. Kazadan 

hiçbir haber yoktu. Saat beş civarlarında haberlerde helikopter kazası ile ilgili bir 

konuşmadan söz edilmeye başlandı. Konuşan İsmail Güneş’ti. Zor konuşuyormuş. 

Muhsin’den haberi yoktu. Talat’ın aklına İstanbul’da o sıkıntılı günlerde düşüncesi 

geldi: <Su gibi akan zamanı dondursalar.> Böyle düşünmüştü. Ürperdi. O anda 

elinde olmadan titredi. Salih ve Mehmet fark etmişlerdi. «Bir şey mi oldu?» dediler.  

Talat: 

«Yok» dedi. «Ürperdim, o kadar!» 

Her üçü de bir anda: 

«Allah rahmet eylesin” dediler. «Kader, taksirat bu!» 
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Talat’ın aklına o anda, Şems-i Tebrizi’nin “Makalat” adlı anılarında okuduğu; “İn-

sanoğlu sütü annesinin göğsünden emer, hayvan yavruları da annelerinin bacak-

larının arasından emerler. Arada sütten korkanlar da vardır ki, bunlar önce söyle-

diğim gibi annesi ölmüş olanlardır. Halbuki aksine olarak annesi ölenlerin, anneleri 

ölmemiş kendileri ölmüşlerdir. Anne, ‘sütüm kurudu’ der. Halbuki gerçekte bunun 

aksini söyler. Sütü kurumamıştır; kurumuş olan ancak sütün kalıbıdır. (Bu) istidat-

tan ve kabiliyetten ileri gelmektedir. Bir kuş yavrusunu karanlık bir kuyuya bile at-

sanız vakti gelince öter, çünkü o vaktini bilir. Bizim kuyudan çıkardığımız, öğretip 

yetiştirdiğimiz kimseler var ki, yedikleri mutlak helaldir. Yani el emeği ve alın teridir. 

Bu ruhun gıdasıdır. Nasıl ki, ‘Elinin emeği ile ve alın teri ile geçin’ buyurulmuştur.” 

denen kısım geldi. 

Evet, bu kendisini ve annesinin vefatından sonra başına gelenleri anlatıyordu. 

Kendi kendine /Hayret!/ diye mırıldandı. 

Salih Bey? 

«Bir şey mi var?» dedi. 

Talat 

«Yok» dedi. «Bir şey aklıma geldi de….» 

Neden “Makalat”ta hep köpek üstüneydi bütün bunlar? Anlayamadı. O anda an-

layamazdı da. 

«Salih Bey, bilgisayarınıza girebilirim» dedi. Onun «hay hay» demesiyle Sema-

zen’den Şemsi Tebrizi’nin Makalat’ını PDF olarak açtı. “Onda bir zorlama yoktu. 

Zaten o kimse ki zorlama ile iş görür, köpekler kurtulur da o kurtulamaz. Eshab-ı 

Kehf'in (Mağara arkadaşları) köpeği arşa çıkacaktır o yüzden, bundan şüphe 

edilemez. Bu sözü iyi dinle de, bırak başka sözleri” denilen yeri de buldu. 

Evet, Şems-i Tebrizi’nin bu anı kitabı tamamen esrarengizlikle doluydu. Demek 

ki... Anne, süt, köpek… Yine ürperdi. Bu sefer Mehmet: 

«Hayrola!» dedi. 

Talat: 

«Bana ikide bir ürperdi gelmeye başladı. Nedense?!» dedi. 
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Salih Bey: 

«Herhalde faciadandır!» dedi. 

Talat: 

«Olabilir» dedi. 

Şems-i Tebrizi diyor ki: 

“O aradığını bulmuş, belirli bir seviyeye gelmiştir. Yoksa aksilik devam edip gi-

derdi. Bugün size söyleyeceğim odur ki, önünüzde bir gün var. O güne Tegabün, 

yani Kızılca Kıyamet günü derler. İşte o gün, ‘biz ne yaptık da başımıza bu geldi’ 

demeniz sizi kurtarmaz. Ama Kıyamet o gün, o saatte faydalıdır.”  

Buna göre, Talat Gültekin ve Muhsin Başkan’ın kıyameti 29 yıl önce kopmuştu. 

Ne kadar bu böyle değil deseniz de, maalesef böyleydi. Bu küçük kıyametti. Şimdi 

amel defterinin açılma zamanıydı. Demek ki, /Geçmişte kaldı, bir daha bunu kimse 

çözemez/ demek faydasız. Çözülebiliyormuş anlaşılan. Kaza da sır olarak kalacak 

değil ya… Bir gün o bile çözülür, göreceksiniz. Daha aradan ne geçti ki, 8 yıl mı? 

Şimdi 2017.  

Peki, her biri bir tarafa kaçanlar kimdi? Ya da kimlerdi? Biri Zekeriya Öz değil 

mi? Onunla birlikte Özel savcılardan Celal Kara da var. Özel savcılardan Mehmet 

Yüzgeç hakkında yakalama kararı çıkarılmış, aranıyor. Zekeriya Öz’den sonra Adil 

Öksüz’ün yurtdışına kaçışı gündeme gelmişti. 

Şems-i Tebrizi’den: “…bir gün başı ile işaret ederek beni çağırdı, «Tanıklık e-

deceksin» dedi. Ona baş işaretiyle, ne söylediğini anlayamadım,» dedim.” “Görü-

yorsun ki, önce o baş işareti sana neler söyledi.”  

Muhsin de gizli tanıklık için Zekeriya Öz tarafından çağırılmış, ama o bu teklifi 

kabul etmemişti. Zaten Ergenekon kurgusunun olay failleri Alparslan Arslan da tut 

da, Ogün Samast, Yasin Hayal ve polis muhbiri Erhan Tuncel’e kadar hepsi BBP’-

yle irtibatlıydılar. İşin tuhafı, Malatya Zirve Yayınevi cinayetlerinin faillerinden ve 

cinayeti işleyen ekibin başında bulunan Günaydın da Alperen Ocakları çevresin-

dendi. Şamil Tayyar’ın sorusuna, Muhsin ancak «Demek ki, bizim tarlayı çok önce-

den sürmüşler» diyebildi. Basına verdiği demeç de bu biçimdeydi. Aradan birkaç 
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ay geçmişti ki, bu helikopter kazası meydana geldi. Şamil Tayyar helikopter kaza-

sından bir hafta sonra neden, «Yazıcıoğlu yakın tarihin en önemli karakutularından 

biriydi. 1980 öncesi ve sonrası olaylara ışık tutabilirdi»  dedi. 

Tasavvufta nefs köpek gibidir. Rüyaları yorumlayan şeyhler köpek görmeyi nefs-

i emmareye delalet kabul eder, bu nedenle nefsin terbiyesi için nefsin katlarının 

birer birer geçilmesi gerektiğini söylerler. Nefsin nefs-i emmareden nefs-i levva-

meye, ondan nefs-i mülhimmeye, ondan nefs-i mutmainneye, ondan nefs-i raziyye, 

ondan nefzi marziye ya da nefs-i zekiyyeye, ondan da son basamak nefs-i ka-

mileye…  

Bu nefs Kehf suresinde anlatılan Ashab-ı Gar ehli ve köpekleri Kıtmir’e kina-

yedir. Kıtmir’in bir gün arşa yükselmesi hadiste belirtildiği gibi, “Nefsini bilen rabbini 

bildi” anlamına da gelir.  

Şems-i Tebrizi: 

 “Allah da Musa'ya ‘beni göremeyeceksin’ dedikten sonra, «dağa bak» dedi. O 

dağ Musa'nın benliğidir ki, ululuğu ve sarsılmaz sebatı dolayısiyle Allah ona, ‘dağ’ 

dedi. Bu, sen kendi nefsine bakarsan beni görürsün, demektir” anlamına gelir. 

Şems-i Tebrizi: “Nefsini bilen mutlaka Rabbini de bildi” dedikten sonra da, “Adı 

emmare, yani emredici olan o nefis” der. 

Muhsin de bu emredici nefislerden biriydi. Kuran’da, nefs-i emmare geçer, nefs-

i levvame geçer, nefs-i mutmainne geçer. Muhsin ayrıca nefs-i levvamedir de… 

Belki o bu kazayla nefs-i mutmainne basamağına erişmiştir. 

Yani, Fecir suresi 27. ve 28. ayette belirtildiği gibi,  َٰٓأَيَّتَُها إِلَى  َرب ِكِ  ْرِجِعىَٰٓ ٱ ْلُمْطَمِئنَّةُ ٱ لنَّْفسُ ٱيَ   

“Ey mutmainne nefis, dön rabbine…”  

Yalnız bu ayetlerin ebcedi 1865’e varıp kalıyor. 11 yıl sonra Said-i Nursi’nin do-

ğumu, 16 yıl sonra ise, Mustafa Kemal’in... Kaza 2009 yılında meydana geldiğine 

göre, 11 yıl sonra 2020.  

Sofra tersten kurulmuş. Yani, ~ “Geri sayım”da 6, 5, 4, 3’le 2020 yılına gelindiği 

yıl~.  

Şems-i Tebrizi’nin dediği gibi, “Bir sofra döşenir; ipek ibrişimlerden örtü, altın 

tabaklar, altın ve mücevher işlemeli tepsiler vardır. Ama ortada yemekten eser yok. 
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Keşke o tabaklar ve takımlar tahtadan olaydı da, içinde yemek bulunaydı” diyor. 

Yemekten kasıt helal yemek, el emeği ve göz nuruyla elde edilen yemek. Yetimin 

bile hakkı olan devlet malından ve hazineden gelen yemek değil.  

2020. 2020+2=2022, +1 2023 eder. Bu muhalefetin işine yarar.  
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ÇETELER 

Atatürk düşmanlığı yapmak ve Atatürk’e atıp tutmak kimseye bir şey kazandır-

maz. Bugün eğer 15 yıldır AKP iktidarda, Recep Tayyip Erdoğan başta ise o bunu 

Atatürk’e ve getirdiği cumhuriyete borçludur. Yoksa kim kalkıp ilkin İstanbul Büyük-

şehir Belediye başkanı, başbakan, peşinden cumhurbaşkanı, peşinden de devlet 

başkanı olabilirdi. Evet, onu bu makamlara halk getirdi. Ancak bu halkı Atatürk ve 

cumhuriyetten başka olarak düşünmek ve kabul etmek olmaz. Söz konusu durumu 

nimet olarak nitelemek gerekir. Nimete nankörlük etmek olmaz. Oysa AKP ve Er-

doğan lafta Atatürkçülükten çok, bunu askeri darbelere ve askeri vesayete karşı 

çıkarak fiili ve anlam olarak gerçekleştirmiştir. Öyle bol keseden Atatürk nutukları 

atarak değil, «Türküm, doğruyum, çalışkanım…» diyerek de değil. Öyle olmasaydı 

Doğu Perinçek neden AKP’ye ve Erdoğan’a destek versin? Neden AKP ve Erdo-

ğan zamanında Türkiye’de komünistlik serbest. Ondan önce komünistlik bu ülkede 

ne zaman serbest bırakıldı? TKP’yi Türkiye’de kuran, hatta Mustafa Suphi’yi 17 

arkadaşı ile Ankara’ya davet eden Atatürk değil miydi? 

Neymiş, “Türk aleminin en büyük düşmanı komünistliktir, her görüldüğü yerde 

ezilmelidir.”!  

Bunu söyleyen sahiden Atatürk mü? Peki, onun bu cümlesi Nutuk’ta yazıyor 

mu? Veya o bu sözü herhangi bir konuşmasında kullanmış mı? Neden söz konusu 

söz, 1951-1952 yıllarına kadar piyasada yoktu da, Türkiye’nin Nato’ya girmesiyle 

birlikte gündeme geldi? Peki, bu sözü o dönemde hükümete dikte ettiren kimdi? 

ABD başkonsolosluğu mu? İlk olarak yazan da tarihçi Cemal Kutay diyorlar. Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve cumhurbaşkanı. O söylemedi ise, ben bu ko-

münistikle ilgili sözü neden kabul edeyim? Bu sözü Türk milleti neden kabul etsin? 

Ovacık belediye başkanına bakın. Adam komünist. Tanınmış bir komünist. Dağa 

çıkan ilk militan İbrahim Kaypakkaya’nın arkadaşı. Ama çalışkan, hak hukuk bilir 

toplumunu düşünür bir komünist. Belediye başkanı ama elinde, çapa, orak… Tar-

lalarda bile çalışıyor, alın teri döküyor. Şimdi ise, Dersim pardon Tunceli belediye 

başkanı. 2019 yılında TKP’den seçimlere girdi ve kazandı. 



 
23 

Peki, biz bu komünistlere karşı 12 Eylül Askeri darbesinden önce kıran kırana 

mücadele vermedik mi? Ve yine bu mücadeleden dolayı 12 Eylül’den itibaren Ma-

mak cezaevine konmadık mı? Hücrelerde o komünistlerle aynı mekanı paylaş-

madık mı? İşin içinde ters giden bir şeyler vardı. Ama biz bu tersliği o günlerde 

görememiş, bir nebze olsun bile anlayamamıştık. 

Ancak Atatürk tartışılmaz ve eleştirilmez değil. O bir askerdir, bilim adamı de-

ğildir. Tarihçi değildir. Ancak kurtarıcı olduğu inkar edilemez. O bu ülkeyi bir düş-

man işgalinden kurtarmıştır. Ayrıca o bir siyasetçidir. Siyasetçi demek yanlış olan 

adam demektir. Aslında Reisicumhur Mustafa Kemal demokrasi taraftarıydı. Yani 

o bir demokrattı. Cumhuriyetçi demek ABD’de olduğu gibi demokrat demek değil-

dir. Onun zamanında iki parti kuruldu. Bu partilerden ikincisini Mustafa Kemal kur-

durdu. Aslında birincinin kurulmasında da onun parmağı vardı. 

Kazım Karabekir’in başkan olduğu Terakkiperver Cumhuriyet  Fırkası’nın kuru-

luş tarihi 17 Kasım 1924’tür. İnönü’nün başbakanlıktan istifa tarihi 8 Kasım olarak 

verilir ancak onun resmi olarak bu görevden ayrıldığının tarihi 20 Kasım 1924’tür. 

İstifasının tek nedeni de çoklu partiye geçiştir. Görülüyor ki, İsmet Paşa tek parti ve 

diktatörlükten yanadır. Mustafa Kemal Paşa tarafından başbakanlığa 21 Kasım’da 

CHP’den Fethi Okyar tayin edilir.  

Ancak bu istifadan sonra İsmet Paşa’nın ne yaptığı ve nereye gittiği hiç belli 

değil. “Sürmenaj hastalığım nedeniyle İstanbul’da tedavi göreceğim” demiş, o ka-

dar. Doğu Anadolu’ya, Van’a da gitmiş olabilir. Hatta Said-i Nursi’ye adam bile gön-

dermiş olabilir. Şeyh Sait’te isyanın meydana geldiği 13 Şubat 1925 tarihinden 

önce bir kıpırdanış var. Demek ki, işin içine Said-i Nursi girmiş. Şeyh Sait tarafından 

o sırada Suriye’de bulunan Şehzade Selim’e adam ve mektup gönderiliyor. Mek-

tubu götüren kişi ise 21 yaşında bulunan İbrahim Ethem adlı bir gençtir. Bu genç 

Said-i Nursi ile de irtibat halindedir. Söz konusu genç 22 yaşında Şark İstiklal Mah-

kemesi tarafından idama mahkum olur. 

Her ne kadar Said-i Nursi Şeyh Said ve Şehzade Selim Efendi tarafından ken-

disine bir adam gönderildiği, isyana katılmaya davet edildiği ancak kendisinin bu 

isyana katılmayı kabul etmediğini, hatta gelen adam nasihatta bulunduğunu söy-

lese de, onun bu ifadesi doğru değildir, katılmıştır. 

Olayın perde arkasında ise, İsmet Paşa vardır. 
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İsmet Paşa aslen Bitlislidir. 1914 yılında Bitlis’te isyan eden ve idam edilen Şeyh 

Selim’in akrabalarından biridir. Kürümoğulllarındandır. 

Şeyh Said'in torunu Abdülmelik Fırat, kendi adıyla neşrettiği kitapta, "İsmet 

Paşa, Hakkâri ilinin Tiyar ilçesinden Erdel Kürt köyünden Bitlis'e gelerek yerleşen 

muhtedi (sonradan müslüman olmuş) Nasturi Kürtlerinden bir ailenin çocuğudur" 

der.  

Türkiye cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer’in eşi de bu aileden Kürü-

moğularındandır.  

Olay çok planlı bir şekilde gelişir. 9 Şubat 1925 tarihinde TCF’ye geçmemiş, 

ancak bu partiye sempati duyan CHP milletvekili Deli Halit Paşa, Afyon milletvekili 

Kel Ali tarafından TBMM’de kurşunlanır. O sırada mecliste bulunan Dr. Reşit Galip 

tarafından TBMM’nin solanlarının birinde bulunan bir büyük masa üstüne konur, 

yağa yatırılmaz. Hastaneye de götürülmez. Akşam salonda soba bile yakılmaz. 

Deli Halit Paşa iki gün burada kalır. İstanbul’dan gelen doktorlar onu tedavi ederler. 

Kurşun çıkarılmış, hayati tehlike kalmamıştır, ancak Deli Halit Paşa kış mevsiminin 

o soğuğunda söz konusu salonda zatürree hastalığına yakalanmıştır.  

Deli Halit Paşa’nın 14 Şubat’ta vefat etmesinden bir gün önce Şeyh Sait isyanı 

başlar. 

Ancak bunun daha öncesi de vardır. Hakkari’de çıkan Nasturi isyanında bu 

isyanı bastırmakla görevlendirilen Azadi örgütü üyeleri TBMM milletvekillerinden 

Yusuf Ziya’dan kendilerine gelen telgrafı yanlış anlayarak 250 silahlı adamla 4 

Eylül 1924 tarihinde isyancılara katılırlar. Erzurum’a o yılki deprem nedeniyle gelen 

Reisicumhur Mustafa Kemal’in emriyle Yusuf Ziya tutuklanır. Yusuf Ziya alınan ifa-

desinde suçunu kabul eder ve Cibranlı Halit, Hasananlı Halit, Şeyh Said ve Hacı 

Musa'nın da bu gizli komiteye üye olduklarını açıklar. Mustafa Kemal diğer isimlerle 

birlikte Şeyh Said’in de tutuklanmasını ister. Ancak Şeyh Sait yaşlılığını ve has-

talığını bahane eder, Bitlis Harp Divanı’na ifade vermeye gitmez, dolayısı ile onun 

ifadesi Hınıs’ta alınır. Bu ifade Bitlis’e gönderilir, dolayısı ile Şeyh Sait olaydan pa-

çayı kurtarır. 

Ancak günler yeni şeylere gebedir. 
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Bütün bunlardan İsmet Paşa haberdardır. Said-i Nursi ve İbrahim Ethem aracı-

lığı ile Şeyh Sait’i 13 Şubat günündeki isyan için hazırlamıştır. O gün Piran’da kar-

deşinin evinde bulunan Şeyh Said’i isyana mecbur bırakmak için köye jandarmalar 

gönderilir. Köyde aranmakta olan tehlikeli beş suçlu vardır. Şeyh Sait onları teslim 

almak için gelen jandarmalara vermek istemez. Beş kişi jandarmalara ateş açarlar. 

Köyde jandarmanın haberi olmadığı yedi kanun kaçağı daha vardır. Bunlar da jan-

darmaya ateş açar. Bir yerden de jandarmaya üçüncü ateş başlar. çekilin emri ver-

di. Bir jandarma ölür, iki jandarma yaralanır. Jandarmalar Eşraftan Zülkif Cafer A-

ğa’nın evine sığınırlar, sonra köyü terk edip giderler. Böylece Şeyh Sait isyanı 

başlamış olur. 

İsyan genişler. Genç ili ele geçirilir. Sonra Diyarbakir kalesine hücumlar başlar. 

İsyan Elazığ ve Bayburt, hatta Muş iline kadar sıçrar. Genç ili sonradan Bingöl adını 

alır. Piran Ergani’ye bağlı bir köydür. 

Dolayısı ile bu isyanı TCF’nın çıkardığına yorumlanır. İsmet Paşa’nın planı iste-

diği gibi yürümüştür. 5 Mart 1925 tarihinde ikinci kere başbakan olur. Onun yaptığı 

ilk iş TCF’yi Şeyh Sait isyanı neden göstererek kapatmak olur. Böylece çoklu parti 

dönemi TCF’nin kapatılması ile sona erer. 

Yine Reisicumhur Mustafa Kemal 1930 yılında  ikinci bir parti kurdurur. Bu partiyi 

onun ricası ve güvence vermesiyle 12 Ağustos günü Ali Fethi Okyar kurar. Partinin 

adı Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF)’dir. Bu partiye CHP’den Ağaoğlu Ahmet ile 

Nuri Conker geçiş yapar. CHP’den Talat Sönmez, Reşit Galip, Rasim Öztekin, Se-

nih Hızıroğlu, Nakiyeyyin Yücekök, Tahsin Uzer, Ali Haydar Yuluğ, Süreyya (İlmen) 

Paşa, İbrahim Hakkı Tolon, Ali Galip Yenen, Refik  İsmail Kakmacı ve Mehmet 

Emin Yurdakul adlı milletvekilleri de katılır. Mustafa Kemal kız kardeşi Makbule 

hanımefendi’yi de bu partiye üye yaptırır. 

Ancak 7 Eylül’de SCF İzmir’de Alsancak Stadyumu’nda büyük bir miting düzen-

ler. Bu mitinge 50 bin kişi katılır. Fethi Bey bir saat süren konuşma yapar. CHP’nin 

İzmir binası taşlanır. Daha sonra CHP yanlısı Anadolu gazetesi taşlanır. Olaylar 

sırasında SCF’liler üzerine güvenlik kuvvetleri ateş açar, Necati adlı 14 yaşındaki 

bir çocuk hayatını kaybeder. Bunun üzerine Cumhuriyet gazetesi olayı tek taraflı 

olarak değerlendirip,  Yunus Nadi tarafından Mustafa Kemal’e açık mektup olarak 

bir yazı yayınlanır. Mustafa Kemal bu yazıya, “Ben Cumhuriyet Halk Fırkasının 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Talat_S%C3%B6nmez
https://tr.wikipedia.org/wiki/Re%C5%9Fit_Galip
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rasim_Bey_(asker)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Naki_Y%C3%BCcek%C3%B6k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_Tahsin_Uzer
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Haydar_Yulu%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCreyya_%C4%B0lmen
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCreyya_%C4%B0lmen
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Hakk%C4%B1_Tolon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Galip_Yenen
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Refik_Kakmac%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Emin_Yurdakul
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Emin_Yurdakul
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Umumi reisiyim. CHF Anadolu’ya ilk ayak bastığı andan itibaren teşekkül edip be-

nimle çalışan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinden doğmuştur. Bu 

teşekküle tarihen bağlıyım. Bu bağı çözmem için hiçbir sebep ve lüzum yoktur ve 

olamaz” diye yumuşak bir ifadeyle cevap verir.  

Mustafa Kemal’in bu yumuşak tutumundan istifade eden Yunus Nadi 29 Eylül 

günü, “Cumhuriyet ve inkılaplarına nezaret ve onlar muvacehesinde (karşısında) 

azami takayyüt göstermek (dikkat ve özen göstermek), Reisi Cumhurun bir vazifesi 

değil, hatta kanuni mecburiyetidir de. Eğer bunlara dikkat etmezse, Reisi Cumhu-

run yegane cürüm olarak hıyaneti vataniye ile itham olunabileceği teşkilatı esa-

siyede (anayasada) sarihtir (açıktır)” diye bir başyazı yayınlar.  

Görüldüğü gibi bu başyazıda Reisicumhur Mustafa Kemal vatana hıyanet suçu 

işlediği yönünde açık açık tehdit edilmektedir. 

Gazete Duvar yazarlarından Hakkı Özdal, Yunus Nadi’nin o başyazıyı yayınla-

ması sonrası hakkında, 

“Yunus Nadi’ye ne mi olmuştur? 

Hiçbir şey. 

Bu kıssa 30’ların basın hürriyeti ve demokrasiyle dolu olduğunu göstermez 

elbet. Ama bugünkü durumun ne menem bir durum olduğu hakkında da tarihsel bir 

fikir verir” der. 

SCF 1930 yılındaki seçimlerde 31 belediye başkanlığı kazanmış, birçok seçim 

bölgesinde de oy sayımlarına itiraz etmiş, ancak bir sonuç alamamıştır. Bu parti 

kuruluşundan üç ay sonra TCF’nin açıldığı günü 17 Kasım’da kapanır. 

Yani, görüldüğü Cumhuriyetin ilk yıllarında da sofra ters kurulmuştur.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de kudretli çeteler vardı. Çetenin biri Aliler 

çetesiydi. Bunlar TBMM’de yuvalanmıştılar. Bu çete Kel Ali lakaplı Ali Çetinkaya, 

Kılıç Ali, Reşit Galip, Ali Saip Ursavaş (İnce Memed’deki Ali Saim Bey) ve Ali Zırh’-

tan ibaretti. Bunlara Dört Aliler de denir. Halk arasında söylenen “Ali kıran baş ke-

sen” deyimi bu çetenin varlığa zamanında söylenmeye başlamıştır. “Tek parti, tek 

ağız” bu çetenin düsturuydu. 
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Çetelerden ikincisi Cumhuriyet gazetesi çetesidir. Bu çeteye Cumhuriyet Gaze-

tesi’nden Nadir Nadi, Yunus Nadi, Zekeriya Sertel ve Burhan Felek, İkdam ve Tan 

gazetesinden Ali Naci Karacan dahildi. Bunlar basın camiasında yuvalanmıştılar. 

CHP ve kendilerinden başka herkese düşmandılar. “Tek basın ve tek kalem” de bu 

çetenin düsturuydu. 

Görüldüğü gibi her iki çete de 4+1 esasına göre kurulmuştular. Kel Ali çetesi 4 

Ali+1 Reşit Galip), Cumhuriyet çetesi ise, 4 Cumhuriyet+1 (Ali Naci Karacan)… Ali 

Naci Karacan’la bu ikinci çete de Ali kıran, başkesen bir çeteydi.  

Yunus Nadi nasıl Mustafa Kemal’i vatan hainliği ile suçlayıp tehdit etmişse, Ali 

Naci de İdealist Arif Oruc’u vatan hainliğiyle suçlamış, buna dair afiş bastırıp so-

kaklara astırmıştı. Bu çeteler devrin kudretli çeteleriydi. Ali Naci Karacan daha son-

ra, 1950’de Milliyet adlı gazeteyi çıkaracaktı. 

Bu çeteler yetmiyormuş gibi, 1965’ten itibaren birilerine paravan gençlik teşkilat-

ları kurdurdular. Ülkücüler işte bu paravan gençlik teşkilatlarının bir mahsulüydü. 

İlk zamanlarda bu anlaşılmadı. Olayın kokusu zamanla çıkmaya başladı. Kenan 

Evren’i MÇP koalisyonu zamanında Başbakan Süleyman Demirel’e üst kademe-

deki dört generali emekli ettirerek genelkurmay başkanlığına getirten aslında Tür-

keş’ti. Peki, onun bunu yapmasına karşılık Evren ne yaptı? Türkeş’in dahil bulun-

duğu 229 MHP’li ve Ülkücüyü idamlıkla yargılamaya başladı. Bu pis bir dumandı. 

~Öyle pis bir dumandı ki, insana tiksinti veren kokusu Ölüm meleğiyle burunları 

düşürecek cinsten.~ 9 Işık al, 9 kafatasına bak, bunu çok iyi görürsün. Birinin bile 

burnu yok. Göz yerlerine bak, hepsi boşluk. Kulak yerlerine bak, tümü delik.  

Mustafa Pehlivanoğlu, 7 Ekim 1980 

Cevdet Karakaş, 4 Haziran 1981 

İsmet Şahin, 20 Ağustos 1981 

Fikri Arıkan, 27 Mart 1982 

Cengiz Bektemur, 2 Mayıs 1982 

Ali Bülent Orkan, 13 Ağustos 1982 

Ahmet Kerse, 31 Ocak 1983 
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Halil Esendağ, 5 Haziran 1983 

Selçuk Duracık,5 Haziran 1983 
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SEBEP 

İşte Talat Gültekin’in MHP’den ve ülkücülerden uzak durmasına tek sebep bu-

dur, yoksa içeride 22 yıl hapis yatması ve istikbalinin mahvolup gitmesi değil. ABD’-

nin oyunlarına gelmeleri nedeniyledir. Halen ABD’nin ve Nato’nun Türkiye’ye oyun 

üstüne oyun oynadığının, üç tarafı denizle çevrili bir ülke olmamıza rağmen, vakti 

zamanında İkinci Abdülhamit devrinde, donanmanın Haliç’e hapsedilmesi gibi, de-

niz kuvvetlerimizi etkisiz hale getirdiklerinin farkında değiller. 

Neyse, yürü ey kulum denen Allah’ın bu kulu yürümesine devam etsin. Haddini 

bilene de ‘Ya rabbi bizi bağışla!’ demek düşer.  

Muhsin’in de başına gelenler hep nefsi yüzünden değil miydi? MHP’den ayrılıp 

BBP’yi kurdu. Ama, MHP hak etmişti. «Fetullah okullarına karşı çıkanlar vatan ha-

inidir» diyen bir genel başkanın partisi bunu hak etmez mi? Muhsin, Fetullah’ı ye-

terince tanımıştı. MHP’den ayrılıp onun yanına gittiğinde, «Ne istiyorsun benden?» 

dediğinde Fetullah demişti ki, «Ya Türkeş’in, ya da Erbakan’ın kellesini.» Bunun 

görgü şahidi okul arkadaşım ve halen hayattadır. Adı Ahmet Duran Kömek. Neyse 

ben aradan çıkayım da, roman devam etsin.  

*** 

Talat Salih Bey’e arkadaşı Mehmet’in köye davetinden söz etti. «Durum işte bu» 

diyerek sözlerini noktaladı. 

Salih Bey: 

«Vallahi güzel ve yerinde düşünmüşsünüz. Zaten arkadaşım başka iş yapamaz-

dın. Ankara Üniversitesi’nden Ön lisans mezunusun. Bu senin yapacağın mesleği-

ne uygun. Kim bilir, birkaç yıla kalmaz af çıkar, okula yeniden kaydını yaptırıp be-

nim gibi lisans mezunu veteriner olursun. Neye olmasın ki?» 

Şimdi bir anekdot daha yapalım. (Ne oldu, bir şey mi var? Yanlış bilmeye ve 

yanlış söylemeye devam edin. Siz, kısa bir hikaye ve fıkra, hatta hikayecik demeye 
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devam edin. “Türkçede tam olarak karşılığı yoktur bu kelimenin. Tebessüm etme-

mizi sağlayan hatıradır, özlu bir şeydir. Kısadır, ama etkilidir.” Sağ olasın Uludağ 

Sözlük. Sen olamasan bu işin tam doğrusunu öğrenemeyeceğiz.) 

Salih Bey’in o sözü vakti zamanında Muhammet Raşit Erol’un söylediğine tıpa 

tıp benziyordu. Ben söz konusu durumu Menzil adlı makalemde anlatmıştım. O 

kısmı buraya alıntı yapayım:  

“Okulunu yarım bırakmışsın. Derslerini verip bitireceksin. Yükseğini de okuya-

caksın. Bir dua et, yeter”. 3. ve 4. sınıflardan yedi dersim vardı. 1980 yılında Ön 

Lisans diplomasını alıp okuldan ayrılmıştım. Ben okulumu yarım bıraktığımı şeyhe 

söylememiştim. Yeniden okuyacağımı da söylememiştim. O bunu nereden bile-

bilirdi?  

Neyse… 

1983 yılında askerliğimi yaptım, aynı yıl evlendim. 1984 yılında öğrenci affı çıktı. 

İmtihanlara girdim, yedi dersin bir kısmını verdim, bir kısmını veremedim. 1985 yı-

lında da (af çıktı) imtihanlara girdim ve mezun oldum. 1986 yılında yüksek lisansı 

kazandım.”  

Neyse, kaldığımız yerden devam. 

Salih Bey, Talat’a: 

«Sen derslerinden aklında kalabildiğince köydeki hayvanlara uygula. Bilemedi-

ğin yahut hatırlayamadığın bir şey olur ise, ben yardımcı olurum. Hatta istersen 

benim o yıllardan kalma ders kitaplarımı da verebilirim. Halen saklıyorum, atma-

dım» dedi. 

*** 

Salih Bey Talat’ı bırakmadı. Mehmet’le birlikte onu evinde misafir etti. Geç vakte 

kadar sohbet ettiler. Sabah onun iş yerine vardılar. Öğleden sonra saat 14’te, ce-

setlere ulaşıldığı ve Muhsin Başkan’ın cesedinin, enkazdan uzakta bulunduğu ha-

beri geldi. Salih Bey, ikisini yolcu etti. Köye vardılar. Mehmet Talat’ı aile fertleriyle, 

erkek kardeşi, babası ve annesiyle tanıştırdı. Bacısı Gülsüm: «Hoş geldin» deyip 
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kenara çekildi. Eşi de «Hoş geldin» dedi. Ona evle bitişik olan, kapısı dışarıda bu-

lunan misafir odasını tahsis ettiler. Ortak olarak kullanılan tuvalet az ilerideydi. O-

nun yanında da kadınlar için tuvalet vardı. 

Talat Pazar günü Mehmet ve köylülerle sohbet etti. Pazartesi işe başladı. Yeni 

doğmuş kuzulara baktı. Göbek bağlarını kuruması için bağladı. Diğer kuzulara bak-

tı. El arabası ile pisliklerin bir kısmını dışarı attı. Sidikli yaş yerlere otlar ve samanlar 

serpti. “Temizlik imandan gelir” diye boşuna söylememiştiler.  

Mehmet’e: 

«Bunların ahırda kalmaları doğru değil. Soğuk yer olsa, neyse ne ama, burası o 

kadar soğuk değil. Sundurma yahut avlu gerekli. Hastalık ve ölümlerin çoğu bu 

nedenle olabilir. Burası yağışlı bölge olduğu için sundurma daha iyi olur. Yalnız 

sundurma kuzey rüzgarlarına, yani poyraz ve kara yele karşı korunaklı olmalı. Ka-

lacakları yerin mümkün olduğunca temiz tutulması gerek. Dışkıları haftada bir ya-

hut iki üç günde bir süpürülüp dışarı atılmalı. Sidikleri yattıkları yerin ıslanmasını 

ve mikrop kapmasını sağlar. Ya ızgara yahut delikler açılmış paletler gerek. Şimd-

ilik altlarına saman ve kuru ot atalım. Bunlar yeri kuru tutmaya yarar. Ben bugünlük 

ot attım. Daha sonra sundurmayı nasıl ve nereye yapacağımıza bakarız» dedi. 

Talat köylülerle sohbetinde onlara hapis yattığını söylememişti. Söyleseydi bu 

ilkin yanlış anlaşılırdı. Bunu zamanın akışına bıraktı. Zaten kendisi de çoktan beri 

siyasetle ilgilenmiyordu. Eskisi hiç umurunda değildi. Ama biliyordu ki bunlar günün 

birinde öğrenecektiler. O zaman da, /Siz sorsaydınız, ben söylerdim/ diyecekti. Ve-

teriner olması yalan değildi. Dört yıl okumuştu. Ön lisans diplomalı veteriner sayı-

lırdı. İlk gün çok rahat uyumuştu. Herhalde sıkıntısını tamamen ortadan kaldırdığı 

için. Gerçekten de işsizlik onun için çok büyük bir sıkıntıydı. Hayatında ilk defa bir 

işe başlamış ve o işin ucundan tutmuştu.  

Aklına Şems-i Tebrizi’nin Makalat’ın bahsettiği Simurg geldi. O paragrafta Dec-

cal’in adı da geçiyordu. Peki, Deccal kimdi? Yahut, nedir? Neye denir? Sahi, bizi 

12 Eylül’den önce kim kandırmıştı? Yahut kimler kandırmıştı? Ama biri vardı ki, 

/beni de kandırdılar/ diyemeden bir gece kalp krizinden geçip gitti. MHP onun ce-

naze arefesinde sıçrama yaptı. Cenazeye katılan bir milyon kişi diyorlar? Herhalde 

doğrudur. Yoksa, MHP sıçrama yapabilir miydi bir anda? Ama, bu tazı sıçramasına 

değil, tavşan sıçramasına benziyor. Peki, tavşan sıçraması nedir? Portmaca… 
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Köpek kovalar, tavşan kaçar. Tam köpek yakalayacağı zaman bir bakarsın tavşan 

portmaca yapmış, kurtulmuş, ters yönden kaçıyor. Ya tazı sıçraması? Tazı sıç-

raması ise başkadır. O avını kovalarken hedef ayarlaması yapar. Bu ayarlama mili-

mi milimedir. Atlar ve avını yakalar. AKP’nin ve Erdoğan’ınki tazı sıçraması. Malum 

olan av da belli. 

ANEKDOT: 

Olan bizim Enis Bey’e oldu. Ulaştırma Bakanı. Bir daha böyle biri nereden gelir? 

Adamı bozuk para gibi harcadılar O da kalkıp /harcanma öyle olmaz, böyle olur/ 

diye varıp BBP’ye, çamura yattı. Ne yapsın, başka ne yapabilirdi ki? Orada da dur-

madı. Zaten duramazdı da. Bir deneme tahtası bulmuştu. Denedi. Ama benim bu 

muhterem hocam gördü ki: ~O sandığım gibi hiç değil. Boşuna şişirmişler, balon~.  

«Varın ne işiniz varsa onu görün, sizinle mi uğraşacağım be adamlar?!» deyip ora-

dan da gaza basıp gitti. Karşınızda çok büyük bir adam vardı ama, siz onun kıy-

metini hiç bilmediniz. Tam Atatürk gibi. Evet, çok doğru söz söylemiş: «BBP çıkar 

topluluğundan başkası değildir.» Bizim Don Kişot Şükrü Servantes’in Sanço Pan-

ço’su var ya, hani Şükrü’nün ufak boylusu, adı da Yıldıray mıdır nedir?. Güllü’nün 

hezeyanlarından söz etmiş. Evet, hezeyanlar söz konusu ama, bu Enis Öksüz’ün 

hiç değil. Güllü kim ise, onun? Ben Enis Bey’in gül taktığını hiç görmedim. Bu he-

zeyan MHP’ye tersinden yerleştirme. Hocama yakışır doğrusu... 

Huma kuşundan başka Dudu kuşu da vardır. Ama bunu çok az insan bilir. Binde 

bir, on binde bir kişi. Biri de benim. Peki, Başbuğ Dudu ve oğlu Şu Tuurul kimdir, 

bilir misiniz? M.Ö. XX. Yüzyılın başlarında yaşayan Dudu, o yüzyılın başlarında 

Mezopotamya’ya girip Akadları yıktı. 21 yıl hüküm sürmüş. Oğlu da 15 yıl. Türk-

menlerin ilk atası budur, Başbuğ Dudu’dur. Bu nedenle Babailer İsyanı’nda 70 bin 

kişilik Türkmen kafilesinin başında Başbuğ Duduoğlu vardı. Fuat Köprülü Franz 

Babinger’le ortak yazdığı “Anadolu’da İslâmiyet” adlı eserde ondan bahseder. Ha-

rizmlilerin 40 bin atlı ordusu başında bulunan 4 başbuğ ile birlikte 1243 yılında Der-

sim’e vardı. Orayı Moğol ordularından korumak için mekan yaptı. Harizmlilerin bir 

kısmı 1244 yılında Kudüs’ü Alman Haçlıların elinden almak için Necmettin Salih 

Eyyubi’nin ordusunda yer aldılar. Sonra bu 20 bin atlı yine Dersim’e gelip Moğollara 

karşı diğer Harizm kolordusunun ve Türkmenlerin yanında konuşlandı. Celalettin 

Mengiberti onlara Moğollara karşı durmayı vasiyet etmişti. Ona söz vermiştiler. 
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Peki, Celalettin Mengiberti’nin ordusunu arkadan oklayan, Selçuklular karşısında 

yenilmesini sağlayan kimdi? Ertuğrul muydu onun adı? Ekmek yediği kapıya pis-

leyen. Ama tabi ki bunda da bir hikmet vardı. Yoksa, Harizmşahlar Bizans’ın tuza-

ğına düşecekler, bir süre diğer Türkler gibi kullanılıp çöpe atılacaklardı. Ne der Al-

lah?: “Siz bilmezsiniz, ben bilirim.” “Kale inni a’lemu ma la ta’lemun”. Bunun ebcedi 

kaç? Siz hesap etmen, ben söyleyeyim:  

1001.  

Hani, Binbir Gece Masalları var ya? Bunu tabi ki bilirsiniz. Hani, onun söyledikleri 

masal değildi? Yani, eskilerin masalı değildi? Buyur işte! Ama bu öyle kötü masal 

değil, güzel masal. Ders alınacak masal. Süleyman karınca ve kuşla konuşur. Ama, 

1001 Gece Masalları birini uyutmaya iyi gelir. Bilhassa, Harun Reşid’i. Sen Lut’un 

karısına Dudu demeye devam et. Bilmezsin ki, Lut olayı Girit merkezli bir dep-

remdir. Akadların yazlık başkenti Urfa bile bu depremde yerle bir oldu. Dudu da bu 

olay üzerine bir yıl geçmeden Akadların ülkesi Mezopotamya’yı işgal etti. Çünkü 

Tanrı böyle istemişti. Kuran’da, “Onların üzerine güçlü kullarımızı gönderdik, her 

köşe bucak, evleri aradılar” denir.  
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SOFRA TERSİNE KURULMUŞ 

“Ben onun postuna konmuş bir böcek gibiydim. Hiç düzgün konuşmaktan, fesa-

hatten nasibim yoktu. Böylece diyordum ki: <Mevlana'ya Allah hayırlı mükâfat ver-

sin.> Hayırlı bir işe aracılık etti. Bugün gereken hizmet ve görevi bana işaret ediyor-

sun. Sana anlatayım. Cebrail yukarıya bakarsa külahı düşer. Sordu: «Nereye gide-

yim? » «Şimdilik annen ile babanın yanına gideceksin, ne zaman çağırırsam bana 

bir işaret et yeter. » «Sofrayı eğri koymuşlar onu düzgün koyayım» dedi. Başını 

çevirdi. Yavaşça, işaretle: ~Lüzum yok~ dedi. «Sofra yatakta tersine kurulmuş» 

dedim. Hemen, «Ne söylüyorsun? Yatakta sofranın ne işi var?» dedi. Nihayet işaret 

etti ki, ~bizim işlerimiz var, ben bir işe gidiyorum, ibadete gidiyorum. O işten hiç 

başımı kaldıramam. Ben hep emirle giderim. Emir bu~” <Evet emir buydu. O da 

anne ve babasının yanına gitti. Ölen insan nereye gider? Ya aradaki beş yıl?>  

Yine Şems-i Tebrizi’den:  “<Koca Reis, şimdi ben buradayım korkma> diye giz-

lice işaret ederken, «biraz sonra da bana artık bu sefer izin verin de ayaklarını 

çözeyim» diyordu. Ben susuyordum; nihayet çocuğu kaldırdılar, bir hamalın sırtın-

da evine gönderdiler. Bir hafta evinden dışarı çıkamadı. Ertesi sabah namazda 

idim. Annesi, babası geldiler, ayağıma kapanarak, «sana olan teşekkür borcumuzu 

nasıl ödeyeceğiz?» dediler. Halbuki kendi kendime, /belki gelmezler de ben de 

kurtulurum/ demiştim. Nihayet bir hafta sonra oğlan yanımıza gelip uzakça bir yere 

oturdu. Gizlice korkak bakışlarla etrafı süzüyordu. Ona seslendim, «yerine otur» 

dedim. Bu sefer tekrar terbiyeli bir durumda kitabını açtı, dersini okumaya başladı. 

Herkesten daha terbiyeli bir durumda kitabını açtı, dersini okumaya başladı. Her-

kesten daha terbiyeli ve uslu olmuştu.” 

 Bunu düşünen Talat defterini çıkardı. O da Şems-i Tebrizi gibi anılarını yazması 

gerekti. Kalemi eline aldı. Yazmaya başladı. Sözcükler sanki kendiliğinden dökülü-

yordu, ister istemez: 

Aslında ben bu sözü kitabın başında belirtmem lazımdı, giriş olarak. Ama, an-

laşılmazdı. Bu nedenle burası yeridir. “Her şeyde bir hikmet var” diyen kimdi? Yani, 

Musa için. Ya bu hikmet ziyaretçi veyahut sofracı için niye olmasın? Ben onu bul-

dum. O da beni buldu.  
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“Çünkü ruhlar âleminde felekler vardır, iç sırları âleminde de felekler, güneşler, 

aylar vardır. Bu hayallerden geçen kimse bilir ki, bunların da bir yaratıcısı vardır. 

Ama (onların) vefaları yoktur. Hayal, iç âleminden tekrar açıldı mı tecelli nuru belirir 

ve der ki, "Yüzümü yerleri ve gökleri yaratan Tanrıya yönelttim" (Enam Sûresi, 79)”.  

İşte ahde vefa budur. Yılda bulunan aylar bir felektir, ayların sayısınca olan yıllar 

da. Hatta bunun beş katı bile felektir. Bunun on iki katı, işte bu zamandır. O nedenle 

sen On iki Hayvanlı Takvim’e ve ruhlar alemine, astrolojik burçlara bak, gerisini boş 

ver. Seni kurtaracak olan budur. Amel defterin say. 

«Sofra yatakta tersine kurulmuş» dedi. «Doğru. Bu sofra da yatakta tersine ku-

rulmuş» dedim. Zaten şimdiye kadar hep yatmadım mı? Dile kolay, 22+-5=27 yıl. 

Hem hapis, hem ev. Tek askerlikte yatmadım. Onunla birlikte geçen 29 yıl. O za-

manlar eğri konulan sofrayı düzeltmek için çabaladık, ama düzeltemedik. İşaret 

dilinden de bir şey anlayamadık. “Gerek yok” sözünü işitmiş olsaydık, bu 29 yıl 

başıma gelir miydi? Eğri olan şimdi ters.  

Eğri kalesi, düzen bu. Yoksa, kim kalkıp da Haçova’da tava, kepçe, keser, na-

cak, mutfak eşyasından ne varsa ele geçirip, koskoca bir orduyu mağlup eder? Bu 

işte hiç mi tımarlı sipahilerin payı yok? Neden olsun ki?! Onların tımarlarına kim el 

koyacak? El koymak başka türlü olur mu? Celaliler haklıydı. Haklarını aramıştılar. 

Ama sen tarihi okursun. Peçevi yazar, Hoca Sadettin yazar. Hatta Evliya Çelebi 

bile yazar. Ama Celalilerin haklı olduğunu hiç biri yazmaz. Justinyanus ve The-

odora zamanındaki Bizans tarihçisi gibi bir çıkıp da, işte Osmanlının gizli tarihi de-

yip, el altından bile yazmaz. Bir Mizancı Murat çıktı ama, o da geç çıktı, Osmanlının 

sonlarına doğru çıktı. 

Peki, öyleyse, yatakta sofra niye ters kurulmasın. Ben hep yatmadım mı? 

22+5=27 yıl. Bu yatak mermi yatağı. Şimdi ise, bir serseri kurşun gibiyim. Kime 

isabet edeceğim hiç belli değil. Bu nedenle kendimi kontrol altına almam gerek. 

Tek yaptığım şey MHP ve ülkücü camiadan uzak durmak. Bu da çok akıllıca bir 

hareket. 

Evet, ben iş için geldim, ibadet için. Bundan başımı kaldıracak da değilim. 

Sanırsınız ki, ibadet hep namaz kılmak ile olur. Çalışmak da bir ibadet. Düşünmek 

de bir ibadet. Yazmak da bir ibadet. İlim yapmak da bir ibadet. Siyaset de bir ibadet. 

Ama orada bile sofra ters kurulmuş. Namaz zaman değil mi? Yahut zaman namaz! 
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Ne demişler, zamanın kıymetini bil, namazın değil. Ben de zamanın kıymetini bil-

mek için geldim.  

Bakalım buradaki sofra nasıl kurulacak?  

Yatakta!  

Yine ters mi?  

Emir bu ise, ne yapalım? Çare mi var?  

“Buna emir gelmeden önce, «Beni döver misin?» dedi. Müritler zararlı bir iş yap-

tıkları zaman dövün, hattâ her saatte cezaya hazır bulundurun. Çünkü onun yaptığı 

işlerde, bana zararlı olduğunu tecrübe ettim. İsterse o benim ruhum olsun. Çünkü 

nefsim onu düşünmeden elde etmiştir. Allah beni hangi şey için yarattı? Söyleye-

ceğim şu ki, benden sonra damat isteme! Emanet doğru çıktı. O sözleri konuştu-

ğum zaman yüzüm bu âlemdeydi. Bu takdirde eğer, «O âlem daha hoştur,» derler-

se doğru söylemişlerdir. Şu halde o âlem nerede? Öyle ise sen niçin birlikte dışarı 

çıkmıyorsun? Diyorum. 

Bir toplulukla birlikte oturuyorduk.” Dışarı çıktık. MHP az ilerideydi. Sana bunu 

Şems tersinden anlattı. Ruh olan bendim, sen ise nefsin kendisi. Düşünülmeden 

elde edilen benim, sen değilsin. Zaten düşünseydin, başına o şeyler gelmezdi. Hat-

ta yüzüme bile bakmazdın. Bundan sonra söylenenler yüzde yüz doğru. Sana bu 

yakışmadı diye kınaman beni a dostlar.   

Sahi bu cinayetleri işleyenler kimler? Ergenekon davasının baş aktörü Mehmet 

Yıldırım bile cinayetleri işleyenlerle aynı siyasi görüş ve fikirde değil mi? Ama 

dersen ki, Ergenekon soruşturması kimden ‘habersiz tarlayı sürmüşler’ de, mey-

dana gelmiş? Her üçünü de... İnsan bu kadar kolay sıyrılır mı bu işten? İyi ki o olay 

meydana gelmiş. Yoksa… kabak kimin başına patlardı? Yat kalk da dua et, «şü-

kür» de. Çünkü çıkmaz bir sokağa girmiştin. Geri dönmedikçe bu sokak dışına çı-

kamazdın. <Ben böylece geri döndüm, 5 yıl öncesine>. Yine zaman ötesinden A-

NEKDOT gerek: 

Şükrü Saraçoğlu’na baktınız mı hiç? Ne kadar da benziyor? Ama biri Türkçü, 

biri İslamcı. Ama Saraçoğlu halkı ve köylüyü düşünen adam, valisini ve kaymaka-

mını, hatta daire müdürünü değil. Bundan adınız gibi emin olun, abartmıyorum. İş 
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adamı oydu. Vatandaşa düşman olmak kime yakışır? 1934 Trakya olaylarında gad-

re uğrayanlar da bu ülkede vatandaş değil miydi? Üzeyir Garih bile Yahudiydi. Onu 

niye öldürdüler? Aslında Ergenekon soruşturması zamanında yapılmayan bir ada-

let süreciydi. Bu 2008 yılında değil, 2003 yılında yapılmalıydı.  Zamanında yapıl-

mayan iş değişir. Başka şekle bürünür. Önüne doğru gibi gösterilen bir yanlış ola-

rak konur ey Söz adamı Erdoğan. Yine ki, bu yanlışı fark ettin. Ya fark etmeseydin?! 

*** 

Salı günü Mehmet ve onun erkek kardeşi, hatta ablaları da yardım etmiş, koyun-

lar dışarı çıkarılmış. Ahır bir güzel temizlenmiş, otlar bile dışarı çıkarılmış, duvarlar 

kireçle yeniden sıvanmış, hatta ahırın içi dezenfekte edilmişti. Koyunlarda bit, pa-

razit, kene, kurtlanma ve uyuz gibi şeylerin olup olmadığına da bakıldı. Samanlık 

ahırla bitişik bölmedeydi. Kasabadan paletler getirilecekti. Bunlar koyunların altına, 

kalacakları yere sıra boyu dizilecekti. Yaşlık altta kalır, böylelikle koyunlar zarar 

görmezdi. Yalnız paletlerin üst tahtaları yer yer kalın bir burguyla delinmeliydiler.  

Geldiğinin bir hafta sonra, Mehmet’in teknesi olan traktörle Çarşamba günü ka-

sabaya uğradılar. Mehmet paletleri ayarlarken Talat Salih Bey’in yanına vardı. Hoş 

beş sohbetten sonra, konuya girip Mehmet’in ablasından söz açtı. «Tanıyorsunuz 

herhalde” dedi. Salih Bey, ”Evet tanıyorum. Kocası askermiş. PKK ile girdiği çatış-

mada ölmüş, Allah rahmet eylesin. Epey olmuş, 24 yıl kadar. Ben o zamanlar bura-

da değildim. Sanırım, iyi biri. İsteyeceksen iste. Münasip. Çocuğu da yok. Bir hika-

yesi var, ama uzun. Ancak yarım yamalak biliyorum. Konuşulur. Yanlış anlama, 

çok namuslu biri. Nasibi varmış, onu bekler dururmuş. Bu nedenle şimdiye kadar 

evlenmemiş.» 

«Benim aracı kimsem yok. Bir siz varsınız. Benim kalkıp istemem hiç doğru 

değil. Siz hanımınızla gelip isteseniz dünürcü olarak. Herhalde bu usuldendir!» 

«Tabi ki. Hislerim beni yanıltmaz. Ben hanım ile varıp usulü dairesinde konu-

şurum. Taksiyle yarın gelir isteriz. Tabi ki, hayırlı işe aracı olmak sevaptır. Sanırım, 

itiraz etmezler. Beni kıracak değiller ya! Senden iyisini mi bulacaklar? Cuma günü 

de düğün için resmi işlemleriniz yapılır. Ben nikah memurunu ayarlar, getiririm.» 

 «Çok sağolasın Salih Bey. Ne deyim? Allah sizden razı olsun.» 



 
38 

Mehmet’in yanına vardı. O paletleri almış, her birini güzel bir biçimde burguyla 

da deldirmişti. Yola çıktılar. Bugün hava gerçekten de güzeldi. Her zamankinden 

çok daha başkaydı. Sanki bu gün onun günüydü, Talat’ın. Traktörde Mehmet’in 

yanına, büyük tekerleğin üstündeki oturulacak yere oturmuştu. Giderken ha bre yel 

vuruyor, bu yel bir sevgili gibi onu okşuyordu. Etrafta mis gibi bir bahar kokusu 

vardı. Bu koku her tarafa yayılmıştı. İnsanın hayatına yeni bir hayat katıyordu. Ke-

rim teknede, paletlerin yanındaydı. Kendince bir türkü tutturmuş mırıldanıp duru-

yordu, traktör sesinden anlaşılmaz bir biçimde. Kim bilir belki onun bir sevdiği vardı, 

aklına geldi. Bu hevesle türkü söylemeye başladı, nereden bileceksin? 
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TAŞ BEBEK VE TAŞ MEZAR 

Gülsüm’ün hikayesi bir başkadır. Asırlar boyu, hatta Hacı Bektaş’tan gelen bir 

Anadolu efsanesidir bu. O kadar tarihin derinliklerinde olmasına rağmen, yenidir. 

Zamanımızda yaşanmıştır. Çok değil, 2009 yılından 26-27 yıl, günümüzden 34-35 

yıl önce. Dedik ya bu efsanenin kökü tarihin çok derinliklerine uzanır. 

Gülsüm 16 yaşındadır. Köyden 18 yaşında bir gençle evlenmiştir. Gencin adı 

Ali’dir. İmam nikahı yapmışlar. Çocuğu olur ise resmi nikah yapacaklarmış. Babası 

ve annesi gence, “Oğlum resmi nikahı yap. Böyle olmaz” demişler. Ama gencin 

aklına kim girmiş ise, onu bu nikahtan vaz geçirmiş. Ali, anne ve babasına, “Bir yıl 

bekleyelim, gelip geçer. Çocuğa kalır ise, söz. Hemen nikahlarım. Zaten bir iki aya 

kalmadan da bu belli olur. Az sabır” demiş. 

Ali, ailenin tek oğlu imiş. Başka çocukları yokmuş. Anne ve baba mecbur, bek-

lemişler. İki ay geçmiş. Çocuk yok. Üç ay, beş ay geçmiş, çocuk yok. Yani, Gülsüm 

gebe değil. Bir yıl geçmiş, yine çocuk yok. Bu sefer genç, başka bir köyden bir kız 

ile anlaşmış. Onunla düğün yapmışlar. Ailenin tek çocuğu. Baba ve anne razı ol-

mamış. Ama, elden ne gelir? Genç laf dinlemiyor. Bir az da açıkgöz biri imiş. Hem 

kurnaz hem de dalaveracı. Alttan girip üstten çıkıp anne ve babasına her dediğini 

yaptırır imiş, hani ailenin tek evladı ya.  

Gülsüm dertlenmiş. Sessizleşmiş. Ağzını bıçak açmaz olmuş. Yeni gelin Gülsü-

m’ü hep itekler, kakar imiş. Bütün işleri Gülsüm yapar, o hiçbir iş yapmaz, öylece 

oturur imiş, Anne ve baba evlatlarına, “Oğlum bu kadın ne böyle? İşlerin birine bile 

hiç el sürmez. Hep Gülsüm’e yaptırır. Yetinmez, kalkıp onu ikide bir itekler, başına 

kakar” demişler ama, faydası olmamış. Çünkü, yeni gelin gebe kalmış. Evlat, yeni 

gelin gebe kalınca varıp onunla resmi nikah kıymış. 

Gülsüm’ün anne ve babası Ali’nin anne ve babasının yanına varmışlar, “Bu ne 

iştir. Şimdiye kadar ses çıkarmadık ama, olmaz böyle şey. Kızımızın üstüne oğlun 

kuma getirdi. Gülsüm’le resmi nikah yapmadığı gibi, getirdiği kumaya resmi nikah 

yaptı. Vallahi biz bu işten bir şey anlamadık” demişler. 

Mehmet o sıra daha 1 yaşında imiş. Aileden, yani akrabalardan 14 yaşındaki biri 

,«Bana silah verin, onu öldüreyim» demiş. Anne ve baba buna razı olmamışlar. 

«Aman ha, aman» demişler. Bu yaşta hapse girip çürüyecek misin?”.  
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O, «Fazla değil beş yıl yatar çıkarım. Ben birisinden çocuk yaştaki katillere az 

ceza verdiklerini, beş yıldan fazla yatırmadıklarını, beş yılı da çocuk ıslah evinde 

geçirttiklerini öğrendim» demiş. 

Baba, «Tamam» demiş. Bir silah vermiş. Çocuk Ali’yi vurmuş. Ona beş kurşun 

sıkmış ama, öldürememiş. Tesadüf o gün de köye taksisi olan biri gelmişmiş. Vuru-

lan Ali’yi kasaba götürüp doktorda tedavisini yaptırmışlar. Ali iyi olup gelmiş. Ancak 

doktora kendisini vuranın kim olduğunu söylememiş. Anne ve babası davacı ol-

maması için bu oğullarına ayıkır ayıkmaz çok yalvarmışlar. «Suç sende, yoksa bu 

olmazdı” demişler. Ama kanun vuran hakkında soruşturma başlatmış. Kimse kalkıp 

da vuran çocuğun adını vermemiş.  

Gülsüm’ün içinde yine bir umut belirmiş. Çocuğu olur ise, kocası kumaya belki 

kendisini ezdirmez, ona engel olur diye düşünürmüş. Bir gün nasılsa tarlada çift 

sürerlerken bebeğe benzer bir kara taş bulmuş. Onu almış, eve getirmiş. Bebeği 

gibi sarıp sarmalamış. Gizli gizli bu taş bebeğe türküler söylemeye başlamış. Öyle 

bir söylermiş ki bu, bestesi ile. Çok da güzel bir sesi varmış. 

Kudretine sınır var mı 

Tanrım canlandırır ise 

Dileyim, bari duyar mı 

Tanrım canlandırır ise 

Aktaş deyip belediğim 

Seni Haktan dilediğim 

Ak tülbente doladığım 

Tanrım canlandırır ise 

Adem’i turaptan yapıp 

Meleklerse O’na tapıp 

Cennet ise gide sapıp 

Tanrım canlandırır ise 

İblis kim mi, nefsini bil 

Kalbim derin sesini bil 

Çoban mı, nefesini bil 

Tanrım canlandırır ise 
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Ali’nin askerlik yaşı gelmiş. Gitmek istemese bile jandarmalar gelip onu alıp gö-

türmüşler. Asker olmuş. Doğuya göndermişler. Askerliği biteceği zaman onun ölüm 

haberi gelmiş. Meğer girdiği bir çatışmada PKK tarafından vurulup şehit olmuş. 

Kumanın kardeşleri, annesi ve babası gelmiş. Kasabaya gitmişler. Yukarıdan a-

damları varmış. Nasıl yapmışlar ise, kumaya şehit aile maaşı bağlatmışlar. Hani, 

onun resmi karısı ya. Maaş bağlanır bağlanmaz kuma kocasının anne ve babasının 

yanında durmamış, kendi köyüne gitmiş. Evlenmemiş de. Dolayısı ile maaşı o al-

mış. Gencin anne ve babası buna çok üzülmüşler. Ama Gülsüm onları terk etme-

miş, evlerinde kalmış, hizmetlerini görmüş. Onlar da Gülsüm’e sahip çıkmışlar. 

Gülsüm taş bebeğinden bir türlü ayrılmamış. Yanında taşırmış. Köylüler ona deli 

gözüyle bakmaya başlamışlar. Ama Gülsüm yaptığı her işi kayınbabası ve kayna-

nasına layık bir biçimde ile yapar, hiç aksatmazmış. Ancak ağzından bir kelime bile 

olsun laf çıkmazmış. Yine de içlerine bir şüphedir girmiş, acaba? Kasabaya doktora 

götürmüşler. Durumu anlatmışlar. Doktor Gülsüm’ü muayene etmiş. Muayene es-

nasında bile Gülsüm yanındaki taş bebekten ayrılmamış. Doktor anne ve babaya, 

«Bunda bir şeyler var ama, ben anlamadım. Siz köye dönün, ama sakın üzerine 

varmayın» demiş. Anne ve baba doktoru dinlemişler. Mehmet’in anne ve babası 

kızlarını alıp evlerine getirmek istemiş. Ama Gülsüm razı olmamış, gencin anne ve 

babasının yanında kalmış. 

Köye biri gelmiş. Bu adam Şarkışla’nın Kadılı köyünden Çoban Baba’yı tanırmış. 

«Ona götürelim, belki şifa olur» demiş. Taksisi de varmış. Para mara almadan, her 

iki anne ve babayı, Gülsüm’ü Çoban Baba’nın yanına götürmüş. Çoban Baba: 

«O yavruyu bana ver demiş.” 

Gülsüm ses çıkarmadan elindeki kundağa belenmiş taş bebeği uzatmış ve bes-

telediği türküyü söylemiş. Türküyü dinleyen iki anne ve iki baba ağlamış. Taksiyle 

getiren adam ağlamış. Çoban Baba ağlamış. 

O gün 2 Temmuz 1993 imiş. Sivas’ta Madımak Oteli faciası meydana gelmişmiş. 

Çoban Baba: 

«Rabbim bu taş bebeğe can ver» demiş.  

Bu kadar. Sonra, onları Kadılı’nın üst tarafındaki Şarkışla’nın kıble yönünde mih-

rap gibi durun Çağşak Kalesi’ne göndermiş. Bu kalenin rakımı 1954 metre imiş. 
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Giderlerken, «Orada doğal halde bir taş mezar var, bir bütün. Çok eskiden kalma, 

milattan. Bu taşbebeği o taş mezarın üstüne koyun. Mezar bu taş bebeği alır. Alır 

almaz kendisi de kaybolur. İsterseniz bekleyin, kendi gözlerinizle görün» demiş, 

Çoban Baba’nın dediğini yapmışlar. O gün ikindi üzeri, Sofuların Kalesi de de-

nen Çağşak Kalesi’ne varıp, taş mezarı bulmuşlar. Taş mezar doğal ve bir bütün 

haldeymiş. Üzerinde en ufak bir yontulmadan eser de yokmuş. Taş bebeği onun 

üzerine koymuşlar. Bir de bakmışlar ki, taş bebek yok. Taş mezar da yok. Bunu 

gözleriyle görmüşler. Konuşmayan Gülsüm konuşmaya, gülmeye başlamış. Kay-

nanası ve kayınbabasına sarılmış, «Dileğim kabul oldu, artık ben iyileştim» demiş. 

Çoban Baba’nın yanına gelmişler. «Tamam, aynen dediğin gibi oldu. Çok sağ 

olasın Çoban Baba, Allah senden razı olsun» demişler. Kayınbaba, cebinden beş 

bin lira çıkarmış, «Bunu kabul et» demiş. Çoban Baba, «Olmaz, kuruş bile almam. 

Ben bunu Tanrının hoşnutluğunu kazanmak için yaptım, ne verirse o verir» demiş. 

Ayrılmadan önce Gülsüm’e; 

«Yakında bir kardeşin olacak. Adını Kerim koyacaksınız. Senin nasibin var. Na-

sibini bekle. O köyünüze gelecek ve evleneceksin. Çok iyi biri. Şimdi hapiste. Ha-

pisten çıkacak, ondan sonra yedi yıl geçince gelecek. Bir kızın ve peşinden bir 

oğlun olacak. Oğluna Mehmet Can adını verirsiniz, unutmayın» demiş. 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri düştüğü günü, daha gün doğmadan Mehmet 

bir rüya görmüş. Bir Pir-i Fani, «Kısmet hazır, bekliyor. O seni arayacak» demiş. 

Mehmet bu rüyadan Talat’a hiç bahsetmemiş, beklemiş. Salih Bey ve hanımı gelip 

de Gülsüm’ü Talat’a istediklerinde, «Bu iş de böylece tamamlandı. Ben de zaten 

sizi bekliyordum. 16 yıl önce bir ermiş Gülsüm’ün Talat ile evleneceğini haber ver-

mişmiş.» Anne ve babasına dönüp, «Öyle değil mi?» dedi.  Anne ve baba: 

«Öyle, aynen böyle» dediler. 

Çok geçmedi, Gülsüm’ün kaynanası ve kayınbabası da geldiler. Dünürcülere, 

«Hoş geldin» deyip ikisi de oturdu. Kayınbaba: «Kusura bakmayın, bugün bir rüya 

görmüştüm, sabah. Kısmetin vakti gelmiş. Rüyada böyle dediler. Belli belirsiz seç-

tim, ama söyleyen Çoban Baba gibiydi. Başlarında o vardı. Toplanmıştılar. Elle-

rinde sazlar vardı» dedi. 
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DÜĞÜN DERNEK 

Köy meydanında masalar kurulmuş, sandalyeler dizilmiş, paletler üst üste kona-

rak bir sahne hazırlanmıştı. Hatta kasabadan bir konser ekibi bile vardı. Bir davul-

cu, bir zurnacı, zeybekler de yerini almıştı. Masalara yemekler servis edilmiş, şer-

betler konmuş, iki üç masa içki içenlere ayrılmış, donatılmıştı. Herkes yavaş yavaş 

yerlerini almaya başladı. Gelin ve aile masası sahnenin yan tarafında. Diğer yan 

tarafta şehit askerin ailesi ve akrabaları. Diğer masalar meydana doğru iki yandan 

uzanıyor. 

Kına dün akşam yakılmıştı. 

Gelin ve damat masasının yanından meydana doğru ilk masada Salih Bey, ha-

nımı, çocukları, arkadaşları, kaymakam, kasabanın belediye başkanı, hükümet ko-

nağından iki üç müdür ve memurlar. Köylüler de masalardaki yerlerini almıştılar. 

İlkin davul ve zurna eşliğinde zeybek havası çalındı ve zeybek oyunları oynandı. 

Açılışı Salih Bey yapmış, kaymakam ve belediye başkanı kısa bir konuşma yapıp, 

evleneceklere mutluluklar temennisinde bulunmuştular. Evlendirme memuru gere-

ken işlemleri tamamladı. Nikah şahitliğini Salih Bey ve Mehmet’in bir akrabası yap-

mıştı. Alkışlar yükseldi. Konser ekibi sahne aldı. Şarkılar ve türküler söylediler. İç-

kiler içildi. Takılar takıldı. Düğün mutlu bir biçimde akşam üzeri sona erdi. 

Şehit askerin ailesi geline oturmaları için bir ev bırakmıştı. Gelinden memnun-

dular. Annesi, babası ve kardeşleriyle herhangi bir husumetleri yoktu. On yedi yıldır 

yemeklerini pişirmiş, evlerinin temizliğini yapmış, hatta koyunlarını bile sağmıştı. 

Köyden hali vakti yerinde olan ailelerden on aile geline birer cumhuriyet altını tak-

mıştılar. Beş cumhuriyet altını da Mehmet ve ailesinden, Salih Bey’den, belediye 

başkanı ve kasabanın zengin birinden takılmıştı. Geline ayrıca on bin lira para da 

takmıştılar. Damat bir taksi ile kasaba hamamına öğle üzeri götürülmüş, ikindiye 

yakın getirilmişti. O gün gece damat ve gelin dünya evine girdiler. Düğün mutlu bir 

biçimde sonuçlanmış, Talat Gültekin ve Gülsüm için yeni bir hayat başlamıştı. Yeni 

evliler bu yeni hayata tan vaktinin horoz ötüşleriyle /Günaydın/ dediler. Kötü ve 

karanlık günler geçmiş, aydınlık günlere adım atılmıştı. 

*** 
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Peki, Şems-i Tebrizi “Makalat” adlı anılarında bu düğün hakkında ne diyor? Ne 

diyecek? Fazla bir şey değil, iki ayrı yerde iki üç cümle. “Bir münasip kadınla birleş-

tirmek ve evlendirmek vaadiyle, onun burada yerleşmesini sağladık” diyor. Ayrıca, 

“Düğünler, evlenmeler bir türlü değildir. Bu da nefsin düğünüdür” de diyor. İşte 

Ashab-ı Kehf’in köpeği Kıtmir’in arşa yükselmesinin sırrını şimdi bir daha anlaya-

bildin mi? Bunu başka bir biçimde anlayamazsın. Yoksa düğün neden nefs işi ol-

sun. Anlamı ne, onu düşün? 

Evlilikte her zaman hayır vardır. /Ben fakirim, yoksulum, evlenecek herhangi bir 

maddi durumum yok/ der ve evlilikten kaçar isen iyi yapmış olmazsın. Evlilik yeni 

kapılar açar. İnsanın hayatını bir düzene sokar. Daha doğrusu, insanı insan yapar. 

Evlenmeden kendine yeni bir yol çizemezsin. Ayrıca evlilik rabbini bilmeye de 

yarar. Boşuna Fatiha suresi okunmuyor. “el-hamdü lillahi rabbi’l a’lemin” denmiyor. 

Boşuna “er-rahmani’r-rahim” denmiyor. Boşuna “Maliki yevmi’d-din” denmiyor. Bo-

şuna “İyya kena'budü ve iyya keneste’in” denmiyor. Boşuna “İhdine’l sırat-ı müs-

takim” denmiyor. Boşuna, “Sırte’llezine en'amte aleyhim, gayri’l mağdubi aleyhim 

ve le’d-dallin” denmiyor. Bunların hepsinde bir hikmet vardır. Sen bunu Arapça oku. 

Sapıklık ne ile olur? Tabi ki gayrimeşru ilişkiyle. Bunun adı sevgi değildir. Bunun 

adı Sırat-ı Müstakim de değildir. Bunun adı serserilik ve eldekini boşa savurma, 

çarçur etmedir. 

“Nefsini bilen rabbini bildi.” Ama evlenmeyi sen sırf nefsin işi olarak göremezsin. 

Şems demiş ise başkadır. Bunun anlamı vardır. Ruh kim? Ben miyim, o mu? Evet, 

ruhlar bedenlerimizden ürküyor. Ben de Muhsin Başkan’dan çok ürktüm. Çünkü 

onun ne yapacağı belli olmazdı. Bu nedenle Şems-i Tabrizi, “Nefsin düğünü” de-

miş. İstersen sen, ruhun düğünü olarak anla ve kabul et, fark etmez. Aşere-i mü-

beşşere ne demektir? On’la müjdelenen. İstersen sen buna 10 gün de. Kuran’ın 

gelini duvağını açtı bile. Daha önce evlenmiş, bu ayıp değil. Kader işte, o kadar 

çile çekmiş, sabretmiş, üzerine kuma getiren kocası bir kör kurşun ile doğuda şehit 

olmuş.  

O gün, Pazar günü sabahleyin tan atarken horoz sesiyle kalkan yeni evliler şehit 

askerin mezarı başına gitti. Ona bir el-fatiha ve üç “kul hu” okudular. «Allahım gü-

nah ve kusurlarını bağışla» dediler. O bir şehitti. Bu durum askerin ruhunu şad 
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etmeye yetti bile. Tam o an baktılar ki, güneş doğuyor tepenin ardından ışıl ışıl. 

Gün ise pırıl pırıl. 

Böylece rüyadaki sofranın tabiri gerçekleşti. Evet, rüya tabirlerinde sofra evlen-

meye ve düğüne delalet eder. Sofra kurulmuşsa Türklerde yemek ortak yenir, bu 

doğrudur. Şeyh Bedrettin ve Börklüce Mustafa Türk ruhunu ve Türk toplum yapısını 

çok iyi bildiklerinden “Yarin dudağından gayri her şeyde ortaklık” fikrini savunmuş-

lardır. Bunu da zamanla komünistlik olarak kabul etmişler. Çıkış olarak Mazdek’e 

mal edenler var. İran’da Mukanna, hatta Babek Türkan gibi Arap ve İslam düşman-

larına da yakıştıranlar yok değil. 

Ne diyor Şeyh Bedrettin?: 

Güneşin ve ayın ışığı herkesin, hava ve su herkesin, peki ekmek neden herkesin 

değil (de, sırf senin ve ailenin). Kuran’da yer alan fakir fukaraya ve yoksullara yar-

dım, onların elinden tutmak, yedirmek, doyurmak ne anlama geliyor peki? Beled 

suresi bundan üstüne basa basa söz ediyor. Ama sofranın ortak olması kadının da 

ortak olmasını gerektirmez. 

Rüyada sofra ters kurulabilir. Bu normal bir şey. Tabir ederken bunun evlilik ve 

düğün dernek olduğunu bilesin. Zaten çoğu rüyalar hep tersine çıkar. Bu da doğal, 

yani normaldir. İlla düz çıkması gerekmez. Sofra olayını yanlış anlamak ve yanlış 

yorumlamak hiç doğru değil. Ateş herkesin. Hava herkesin. Su herkesin. Öyleyse 

toprak da herkesin. Bundan doğal bir şey yok. Ama kadın herkesin değil, o insanın, 

Adem’in. Adem’den kasıt insandır. Bu nedenle Kuran’da ve dini kitaplarda tek A-

dem denir, eşinden dolayı. Yoksa, Adem tüm insanların babası değildir. Eşi de tüm 

insanların anası değildir. Kardeş kardeşle evlenip de insanlar çoğalmamıştır. Eğer 

öyle olsaydı, kardeş kardeşle evlenip çoğalsaydı, bu bir sapıklık olurdu. Fatiha 

suresinde boşuna “Ve le’d-dallin” denmiyor sapıklar için. 

Rahman sensin, rahim eşin. Onun maliki sensin. Yakin gel. Yani, yakin sırlarına 

sahip ol. 1- İlme’l Yakin. 2- Ayne’l Yakin. 3- Hakka’l Yakin. Sırat-ı müstakim işte 

budur. O nedenle evlilik nefsin değil, ruhun işidir. Yani, tinlemdir. Dolayısı ile köpek-

lik de değildir. Çünkü sahibi olarak malik sensin. Burada Allah aradan çıkar, Çünkü 

evlilik mahremiyet gerektirir. Allah herkesin ortak malı değildir. Ama herkes Allaha 
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inanabilir. Herkesin, yani başkalarının da Allaha inanmasından sen ortaklık çıkara-

mazsın. Çıkarırsan işin içine şirk girer, yani ortaklık. Allah’a şirk koşma derler ya, 

işte budur. Ama, nefsin düğünü dediyse Şems, dedik ki, bunda da bir anlam var… 

Yoksa, ateşte, yani güneş ve ayda ortaklık, havada ortaklık, suda ortaklık, top-

rakta ortaklık şirk değildir. Bu nedenle komünistlik de Allaha şirk koşma değildir. 

Ama, iştirakiyyun olduğu doğru. Sen bundan Allaha şirk anlamını çıkaramazsın. 

Çıkardığın anda, bil ki “ve le’d-dallin”lerdensin. 

Dernek de iştirakiyyundan kaynaklanır ama, düğün dernek derken dernek şölen, 

eğlenti anlamındadır. Şölene ve eğlentiye halk iştirak etmiştir. Gönlünce eğlenirler. 

Sen bunu dini bir kalıba büründüremezsin. İçki de içilir, oyun da oynanır, müzik de 

çalınır, göbek de atılır, ne var bunda. Dini kılıfa büründürmeye çalışıp söz konusu 

durumu Allaha şirk koşma olarak nitelendirmeye çalışırsan, vay senin haline, yan-

dın! “Sapı samana karıştırma” diye işte buna derler. “Kazı koz, osuruğu toz anlama” 

da işte buna derler. 

Şems-i Tebrizi’den: 

“Ona nasıl olur da bir elem ve ıstırap erişir? O kendi nefsinde azizin azizidir. 

Âlemin viran olmasına sebep olur. Nasıl ki Kuran'da «Rablerinin Peygamberine 

isyan ettiklerinden, onları şiddetli azap ile alıp helak etti,» (el-Hakka suresi, 10) 

buyurulmuştur. Bu iyi ama, şu da var ki, bir kimse önce inanmış olsa bile taklit onu 

şüphe perdesine götürür. Nihayet perdeyi kaldırır, O itikattan vaz geçinceye kadar 

kalkan perdeler çoğalır ve o itikadı öldürür. Ama onun niçin öldüğünü açık söyle-

mez ki, halkın kendi hakkındaki zannı değişmesin. Onun yeterliğine karşı beslediği 

güven eksilmesin.” 

Görürsen ki, öldüğünü 

Hakikat budur düğünü 

İdrak et yurt toprağına 

Kalp ile gömüldüğünü 

Bu işte böylece tamamlanmış oldu. Sabahı da yaptık. Fatihamızı okuduk. Güneş 

de doğdu. Mutluluk kapıda. Bu mutluluğa buyur dedik. Somurtmak ve yüz asmak 

olmaz. Güleceksin. Hiç olmazsa tebessüm. İşte böyle. Gamlı ve kasvetli olma, ne-

şeli ol. Hayat senin da hakkın. Hep karanlıkta ve yalnız kalacak değilsin ya. Bak, 
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herkes yaşıyor. Hayvanlar, kuşlar, böcekler, sürüngenler, balıklar bile yaşıyor. E-

ğer bu dünyada var isek yaşamak için varız, ölmek için değil. O kadar zor mu ya-

şamak? Oysa, yaşamaktan daha tatlısı var mı? Ne var yani, sen de yaşa. Yaşa-

makla insan ölmez ama, yaşamamakla ölür. Bunu da bil, öğren. 
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YİNE İŞLER, GÜÇLER 

Sundurmalar yapılırken de Mehmet ve kardeşi Kerim yardım etti. İnşaat için ge-

reken malzemeler getirilmişti. Sundurma kuzey rüzgarlarından korunacak bir bi-

çimde yapılmalıydı. Bu nedenle kuzey yönü, kuzeybatı ve kuzeydoğu yönleri 4 met-

re yükseklikte duvarla örüldü. Bu da yarısı demekti. Güneybatı, güneydoğu ve gü-

ney yönleri açık bırakılmış, çitle çevrilmişti. Alan 400 metrekare kadardı. Koyunların 

kuzulaması devam ediyordu. Kuzusu olan her koyun için ez az 2.5 metrekare, koç 

için 1.5 metrekare, diğer koyunlar için 1 metrekare, kuzular için 0.5 metrekarelik 

yer gerekti. Gelecek sene de bu alan kullanılacaktı. 

Usulüne uygun sulaklar, yemlikler, bölmeler yapıldı. Bölmeler kuzular, koçlar, 

sağımlar ve kırkımlar içindi. Hayvanlara günde verilecek yem ayarlaması yapıldı. 

Bir haftalık kesif yem, kuru yem ve küspe olarak üç çeşit karışım hazır hale getirildi. 

Her gün bu karışımlardan yemliklere konacak, bitince ikinci haftalık 3 çeşit karışım 

yapılacaktı. Yemler arpa, yulaf ve kepekten müteşekkil kesif yem; kuru saman, yaş 

ot, mısır ve fasulye kabukları gibi otlardan müteşekkil kaba yem; mineral, ayçiçeği 

ve pamuk tohumu küspesi, hatta soya küspesinden müteşekkil karışımlardan iba-

retti. Koçların yemlerine yulaf ve yonca ilave edilmişti. Paletler koyun besiciliğinde. 

ahır ve sundurmalarda çok önemliydi. Yerlerin kuru kalmasını sağlar, sidikleri alta 

geçirir, böylece hayvanların parazit kapmasını ve kurtlanmasını önlerdi. Bu neden-

le paletlerin tedbir olarak sundurmalarda kullanılması da faydalıdır. 

Talat ayrıca üçer tane koyun sağım ve kırkım makinelerinden getirtti. Mayıs ayı 

girer girmez kırkıma başlanacaktı. 

Şehit askerin anne ve babası da, «Bize de bu sundurmadan yapar mısın» de-

diler. Talat; 

«Tabi ki, niye yapmayayım» dedi. 

«Allah senden razı olsun» dediler. 

Talat’ın hanımı Gülsüm, halen bu karı kocanın evini temizliyor, yemeklerini ya-

pıp geliyordu. Başka kimseleri yoktu. Sevaptı. Köylük yerde herkes birbirine yardım 

ederdi. Bu gelenek haline gelmişti. Birbirine yardım etmeyen kınanır ve ayıplanırdı. 

Köy şehre benzemezdi. 
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Köyden başkaları da gelip ona sundurma yaptırdılar. Talat onların koyunlarına 

bakmış, kontrolden geçirmişti. Soranlara, «Ben Veteriner Fakültesi’nde dört yıl o-

kumuştum» dedi. Yalan söylemesini hiç beceremiyordu. Söylemek istese bile söy-

leyemiyordu. Hatta köylülerden dört beş aile süt sağım ve kırkım makineleri de 

getittirdiler. Köylü artık onu örnek olarak almaya başlamıştı. 

«Allah senden razı olsun, Hızır gibi yetiştin bize» diyenler çoktu. 

Köylüler ile tanışmış, onlarla kaynaşmıştı. O da artık bu köylüydü. Mayıs ayı 

başında kırkıma başladılar. Talat diğer ailelere de kırkımın nasıl ve düzenli bir şe-

kilde yapılacağını gösterdi. Zaman zaman dolaşıp onların kırkımlarını da kontrol 

etti. 

Kuzular en az iki yahut üç ay emzirilmeliydi. Erken sütten de kesme olabilir. Bu 

durumda 6-7 haftalık kuzu sütten kesildikten yavruluğa alınıp karma yemle de bes-

lenir. Yavruluk zamanı gelmişti. Yavruluğa ayrılacak kuzular belirlendi. Hatta yav-

ruluğa alınanlar bile vardı. 

Kireç taşı ve tuz koyunların sağlığı için çok önemlidir. Bunlar yemlere göre belirli 

oranda verilmeye başlandı. Zaten tuz daha önceleri veriliyormuş. Ama oranı ayar-

lamak gerekti. Talat bunu da yaptı. 

Mehmet’in 130 kadar kuzusu vardı. Mayıs’ın 16’sında, Muhsin Başkan’ın vefa-

tının 52. günü köy camisinde bir Yasin ve Tebareke okuttular. Buna ilçe belediye 

başkanı, AKP ilçe başkanı, Salih Bey ve eşi de katıldı. Haziran ayında kasabaya 

inen Talat bir koyun tartım baskülü satın alıp bunu köye getirdi. Bu çok önemliydi. 

Bilhassa koçların beslenmesinde. Koç katım zamanında da koyunlar için her an 

gerekebilirdi. Talat koyunları ve kuzuları kulaklarından işaretleyip her biri için bir 

çizelge tutmaya başladı. Böylece hastalanan veya rahatsızlanan koyun var mı, onu 

da bilecekti. Diğer koyun sahipleri de bu çizelgeden istediler. Ancak işin içine onlar 

da girince, durum karıştı. Çünkü bu zahmetli bir işti.  

Koyun sahipleri: 

«Sundurmamızı yaptın. Yardım ettin. Sen bizim koyunlar ve kuzular için de usulü 

dairesinde gerekli bakım yap, koç katım zamanı % 10’unu sana verelim» dediler. 
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Bu iyi bir teklifti. Bu sene güz mevsiminde -demek ki en az Mehmet’le ortaklık 

harici-, yüz koyunu olacaktı. Mehmet ne kadar pay verirdi bilmem ama, herhalde 

elli tokludan aşağı olmazdı bu pay. Hesap etti, önümüzdeki yıl, en az 300 koyunu 

olacaktı. Salih Bey de iki ayda bir arabası ile köye uğramaya, hayvanları iki gün 

boyunca gözden geçirip, kontrol etmeye başlamıştı. İkinci gelişinde yanında bir 

ziraat mühendisi de getirdi. Ziraat mühendisi geldiğinde iki gün boyu koyun sürüsü 

sahiplerine ziraat ile, Salih Bey hayvancılıkla ilgili bilgi verdiler. Köylü bir araya 

gelmişken Talat da izin alıp güzel bir konuşma yaptı. Konuşması şimdiye kadar 

istikrar yüzü görmeyen koalisyonlar sürecine dairdi. Sözünü bitirirken, «Son koa-

lisyonu da gördük. Tam anlamı ile rezaletti. Anayasamız havada uçuştu. Bizi yöne-

tenler bu anayasa ile top gibi oynadılar. AKP’yle ülkeye çok şükür istikrar gelmiş 

durumda. Bunun kıymetini bilelim» dedi. Salih Bey de, ayrılmadan önce köylülere; 

«Biz Tahir arkadaşımız ile bunu arkadaşımız Talat Bey için yapıyoruz» dedi. 

Böylece Talat’ın değeri köyde bir misli daha yükseldi. Herkesin yüzü gülmeye 

başlamıştı. Sevinçliydi: 

«Allah Talat Bey’i başımızdan eksik etmesin» dediler. 

Gülsüm gebe kalmıştı. Bu onu ve Mehmet’i sevindirdi. Nasıl olsa Mehmet dayı 

olacaktı. Buna Salih Bey de sevinmişti. Durumu öğrenince, «Masraflar benden, bu-

nu kutlayalım» dedi. Kutladılar. O gün Salih Bey, akşam Talat ve Mehmet’i arabası 

ile köye bırakıp döndü. 

Koç katımı zamanı yaklaşmıştı. Talat, koyun sürü sahiplerini topladı. Onlara Koç 

katımı ile ilgili bir konuşma yaptı. Dedi ki: 

«Koç katımı döneminde beslenme çok önemlidir. Koyunlara ve koçlara bu dö-

nemde ek yemleme kısırlığı düşürdüğü gibi, ikiz doğurmayı da artırır. Ayrıca döne-

min daha kısa sürmesini ve kızgınlığın artırılarak toplu hale gelmesini sağlar. Bu 

dönemde ek yemleme bir ay, bir buçuk ayı kapsamalı, ek yemlemeye on beş gün 

önceden başlanmalıdır. Ağustos sonu veya Eylül ayı başları uygun zamandır. Ek 

yemlemenin koç katım süresinde devam etmesi gerekir. Hayvanlara diğer dönem-

lerdeki günlük ihtiyacın yarısı kadar ilave edilmelidir. Bu da bir yahut bir buçuk kg 

saman, altı yüz yahut yedi yüz gr arpa, yulaf gibi kesif yem anlamına gelir. Kuru 

yoncanız varsa, yarım kilodan başlayıp bir buçuk kiloya kadar bu yemlemeyi çıka-

rabilirsiniz. Bu yoksa, fabrika yemi yahut arpa yulaf karışımını dört yüz gramdan 
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başlatıp altı yüz-yedi yüz grama kadar yemleme yapılabilir. Anızda otlama yaptığı-

nız zaman söz konusu miktarlarda ayarlama gerekir. Yani, böyle bir durumda yem 

miktarı düşürülebilir. Kondisyonu daha iyileştirme pahasına aşırı yemleme ters tep-

ki verir, hayvanların yağlanmasına ve döl tutmamasına sebep teşkil eder. Bu de-

mektir ki, aşırı yemlemeden kaçınmalısınız. Daha doğrusu yemlerde ayar çok ö-

nemlidir. Bunu dikkat etmeniz gerekir. Eğer benim bu sözlerimi dinler ve yem ayar-

lamasının nasıl olacağını ben size gösterir isem, koyunlarınızda döllenme çok oldu-

ğu gibi, ikiz yavru alma şansınız daha yüksek olur.» 

Eylül başlarında Salih Bey ve ziraat mühendisi yine geldiler. Sürü sahipleri on-

lardan da bazı bilgeler aldı. Salih Bey ve ziraat mühendisi koç katımını bir iki gün 

boyunca denetleyip gittiler. Bu ziyaretler nedense hep Cumartesi ve Pazar günle-

rine denk gelmekteydi. Sanırım, devletin çalışma saatinden kırpma olmaması için. 

Gelirken eşlerini ve çocuklarını da getirmekteydiler. Böylece tatil de yapmış olu-

yorlardı. Bir ara sohbet ederlerken Ziraat mühendisi Tahir Bey: 

«Bir tanıdığım var. Ona ben akıl vermiştim. Geçen sene yüz adet Ukrayna koyu-

nu Romanov cinsi getirmiş, şimdi onun toklu sayısı altı yüze, kuzu sayısı bin yüze 

kadar çıkmış. Bir kuzuladığı zaman iki buçuk yıl boyunca en az iki adet, iki buçuk 

yıldan itibaren üç adet, beş adet, altı adet kuzu veriyor. Yılda iki kere kuzuladığı 

vaki. Ben rica etsem, kırmaz, on tane koyun satabilir. İstersen bu koyunlardan ala-

bilirsin. Tanesini üç yüz dolara verebilir. On tane koyun on bin lira eder. Damızlık 

koyun ise pahalı, ancak daha verimli. Tanesi dört yüz elli yahut beş yüz dolar. Bir 

koç alırsan altı yüz elli ya da yedi yüz elli dolar. Almak ister misin?» dedi. 

Talat: 

«Elimde para var. Neden almayayım?!» dedi. 

Tahir Bey: 

«Ben onunla konuşayım. Bir hafta içinde getirip teslim edebilir. En az beş bin 

dolar hazır et.» 

Talat oturup bir hesap yaptı. Mehmet 60 toklu bir koç vermişti. Sürü sahipleri en 

az on koyundan yüz koyun ve iki koç. Bunları Kurban bayramında satarsa eline,  

en az yetmiş-seksen bin lira civarında geçerdi. Bir arpalık, bir yulaflık, bir yoncalık, 
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bir mısırlık tarla alırsa, yetmiş-seksen bin lira. Romanov koyunları ve bir koçu Meh-

met’in sundurmasında barındırır, birinci yıl eline en az elli altmış koyun geçerdi. Bu 

koyunlar ondan sonraki yıl en az 300-350’ye çıkar. Bu koyunlar iki buçuk üç yaşına 

kadar ikiz verir, iki buçuk üç yaşında üçüz dördüz vermeye başlar, dört yaşından 

itibaren de beşiz altız verirdiler. Gelecek yıl Eylül ayında kendine ayrı bir sundurma 

yapardı. Bir sonraki yıl, yani 2012 yılında en az 2000 adetlik Romanov koyun sü-

rüsü olurdu. Bu kaba taslak bir hesaptı. 

Eğer Romanov koyunu almaz, elindeki sürüyü devam ettirirse: 2012 yılı sonun-

da 1000 koyunu olacağını hesap etti. Bu da yaklaşık en az 600-700 bin lira para 

demekti. Oysa, aynı yıl aynı miktardaki Romanov koyunu bunu miktar olarak en az 

ikiye, hatta üçe katlardı. Para olarak da, mislinin mislisi. Hesaplasan şaşar kalırsın. 

Talat dört tarlayı seksen bin liraya aldı. Sattığı koç ve koyunlardan eline doksan 

bin lira geçmiş, on damızlık Romanov koyunu ve bir koç da gelmişti. Tarlaları Meh-

met’in ve kardeşinin yardımı ile sürüp ektiler. Onun bir traktörü ve diğer tarım araç-

ları vardı. Yonca ekimi için uygun tarla seçildi. Kireç bakımından diğerlerine göre 

çok daha iyi ve tınlı kumlu tarafı yüksekti. Ziraat mühendisi Tahir Bey ona bu konu-

da yardımcı oldu. Mehmet ve kardeşiyle birlikte tarlanın yabancı otlardan tamamen 

arındırılmasını yaptılar. Tarlaların sürümü ve ekimi Ekim ayında tamamlanmıştı. 

Tarlaların gübrelemesi de yapıldı. Gübre olarak ahır gübresi kullanmıştılar. Bunu 

yaparlarken de Mehmet ve ailesi yardım etti. Romanov koyunları ve koç için özel 

bölme yapılmıştı. Ayrıca, doğmamış kuzuları için de başka bir bölme yaptılar. 

Yine buluştuklarında Tahir Bey ona: «Tarlalarının yukarısında bir dere var. Te-

pelik kısımların altında buraya on metre yükseklikte bir set yaptırırsanız, burası bir 

bent haline gelebilir. Bizim bir inşaat mühendisi var, Kemal Bey. Sana yardımcı 

olur. Maliyetini hesaplar. Pek fazla tutacağını sanmam. Ben İl Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Müdürü ile konuşurum. Toprak-Su Müdürlüğü ile irtibat kurup sulama için 

kanal açılmasına yardımcı olurlar. Hatta bent masrafını onlar karşılayabilir. Yani 

kanalların da masrafı devlete ait olur. Köyünüzün tarla ve bahçe sahipleri de bu 

kanallardan faydalanır. Hatta kanalları alt kısımdaki köye kadar da uzatabilirler. Bu 

nedenle o köy bent yapılmasına karşı çıkmaz. Kendilerinin tarlası sulanacağından 

bunu benimserler. Dolayısı ile, senin dört tarlandan yüksek verim elde edilebilir. Ne 

dersin?» dedi. 
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«Çok iyi olur Tahir Bey. Sağ olasın.» 

Bir ay içinde bent yapılıp bitmiş, kanallar açılmaya başlamıştı. Kanalların açıl-

masına Ocak ayının bir iki haftası da devam edildi Şubat ayında bent yeterli su 

tutmuştu. Bent Kemal Bey’in sayesinde sağlam yapılmış, demir ve betonla sağlam-

laştırılmıştı. Ayrıca, taşmayı önlemek için su tahliye kısmı da vardı. 

Kış yaklaşırken sundurmanın çit kısımlarını yüksekliği iki metrelik tahtalarla sağ-

lamlaştırdılar. Çatı kuzeyden güneye doğru meyilliydi. Güneydeki yüksekliği üç 

metre kadardı. Açık kısımları örtmek için açılıp toplanır cinsten branda bezleri ça-

tının alt kısımlarına yerleştirildi. Ne olur ne olmaz diye sağlam kapılar da takıldı. Bu 

önlemleri almak gerekliydi. Bir bakarsın hırsızlar gelip, koyunları yükleyip giderler-

di. Diğer sürü sahipleri de onlar gibi yaptı. Nasıl olsa bölgede kışın bile pek soğuk 

yoktu. Ancak az da meydana gelse bile, don ve kırağı gibi şeyler koyunlara zarar 

verir, hatta öldürebilirdi. Bu nedenle o hususta da gereken önlemleri almış oldular. 

Daha şimdiden Romanov koyunlar 30 adet kuzu yapmıştılar. Alırken koyunların 

damızlık olmasına çok dikkat etmişti. Göbek bağları kurumaya başlarken aşıları 

Salih Bey tarafından yapıldı. Dördüncü ve beşinci kuzular biberonla beslenmeye 

başlandı. Mart ayında bir o kadar daha kuzu geldi. Bunların da aşıları yapıldı. Tam 

60 kuzusu vardı. Koyunların bir ay daha ot ve yem takviyesine devam edildi. Tahir 

Bey ona bu koyun ve kuzuların bakımı ve beslenmesi ile tüm bilgileri vermişti. Onun 

dediklerini bir bir uyguladı. Bu nedenle Talat kuzuları bir buçuk aylıkken ot ve yeme 

alıştırmaya başladı. İki, iki buçuk ay kadar annelerinin sütünü emmeye devam et-

tiler. Mayıs ve Haziran ayında sütten kesti. Kuzular ot ve yem yemeye başladılar. 

Dört kere yonca biçimi yapılmış, yeterli hayvan ürünü alınmıştı. Yoncalık biçil-

meden sekiz-on gün kadar önce sulanır, biçimden sekiz-on gün kadar sonra yeni-

den sulanırdı. Yoncanın boyu 15 santimi geçmeden biçilmezdi. Yoncalığın sulan-

ması püskürtme esasına göre olursa verimde artış arkla sulamadan daha yüksekti. 

Tahir Bey böyle demiş, o da bunu motor takviyesiyle yoncalıkta sistem olarak uy-

gulanır bir hale getirmişti. Ekim ayına kadar üç dört kere daha biçilecekti. Bu yon-

calık hem kendi, hem Mehmet’in, hem asker ailesinin koyunlarına yeterdi. Şehit 

askerin ana ve babası da artık bu ailedendi. Gülsüm yine onların yemeğini pişiriyor, 

evlerini temizliyordu. Bundan Talat da memnundu. Sevaptı. Kadın ve kocasının 
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köyde akrabaları vardı ama, onlar «tarlalara biz ortak olalım, ancak o şekilde yar-

dım ederiz» demiştiler. Bu teklif kabul edilmeyince bir kez bile dönüp bakmamış-

lardı. Tarlalarının sürülüp ekilmesine Mehmet ve kardeşi Kerim yardım etmekteydi, 

hatta hasadına bile… Talat da artık ailedendi. 
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AKP İLÇE BAŞKANI 

2000 yılında MHP’nin aracılığı ile Osmaniye’ye tayin edilen Nurcu valisi tarafın-

dan Erhan adlı bir Ülkücü öğretmen, hiçbir suçu yokken, tazminat bile ödenmeden 

kapı dışarı edilmiş, onun öğretmenliği de elinden alınmış; bu ülkücü AKP iktidara 

gelince,  başına gelen durumu hükümete bildirmiş, mahkemeye başvurmuş, öğret-

menlik hakkını yeniden elde etmiştir. O kasabaya gelmişti. Ziraat mühendisinin ar-

kadaşıydı. Tahir Bey, sohbet ederlerken ona Talat’tan bahsetti.  

«Herhangi bir suçu olmadığı halde 12 Eylül döneminde gözaltına almışlar, işken-

ce ve baskıyla birçok suçu üzerine yıkıp, kabul ettirmişler. Hatta idam cezası bile 

vermek istemişler. Nedense onun bu idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapsine 

çevrilmiş, böylelikle idam edilmekten kurtulmuş. Gel gör ki, arkadaş tam 22 yıl ha-

pis yatmış. Oysa, müebbet hapse mahkum olan birçok solcu, devrimci, hatta Kürt-

çü pişmanlık yasasından yararlanmak suretiyle dokuz on yıl yatıp çıktı. Ancak bu 

arkadaş solcu, devrimci, hatta Kürtçü değil ülkücüydü. Gadre uğramış bir ülkücü. 

Üzerine suçlar yıkılmış bir ülkücü. Kimse bu ülkücünün elinden tutmadı. Adı Talat. 

Bu arkadaş MHP’yi ve ülkücülüğü de çoktan bırakmıştı. Hatta hapse mahkum ol-

duğu günden beri bırakmıştı. Onu kasabaların birinde cezaevine yollamıştılar, 

kimse bilmesin, tanımasın, hukuki yollara başvurup da hakkını aramasın diye. O 

kasaba senin bu kasaba benim, bu ülkücünün ömrü hep kasaba cezaevlerinde 

geçti. Kimse ne görüşüne geldi, ne onu bir avukat aradı. MHP ve ülkücülerden biri 

bile onunla ilgilenmedi. Bu nedenle tam 22 yıl yattı. Neyse ki, Rahşan affı ile çıkmış. 

Çıktıktan sonra babası ve annesi vefat etmiş. Şimdi burada, bir köyde. Koyun be-

siciliği yapıyor. Veteriner Salih Bey ve ben ona yardımcı oluyoruz. Evlendi de. 

Durumunu düzeltti. Geçimi iyi. Sen bir ara bizim ilçe parti başkanı ile birlikte, Salih 

Bey ve ben de hep birlikte gidelim, kendisi ile bir konuş. MHP’nin Ecevit Koalisyonu 

durumunda başına gelenleri anlat. Senin AKP sayesinde yeniden öğretmenlik 

hakkına kavuştuğunu söyle. Nasıl olsa öğrenci affı kapıda. O bu aftan yararla-

nabilir. Ancak suçunun terör suçu kapsamından çıkarılması gerek. Hapisten çık-

tıktan sonra beş yıl içerisinde suç işlemeyenlerin adli sicili silinebiliyor. Ne de olsa 

arkadaş yirmi iki yıl hapis yatmış. Bu dikkatten kaçmayabilir. Ben bir avukat vasıtası 

ile dosyasına baktırdım. Hatta kopyasını bile aldırdım. Onu yargılayan 12 Eylül 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi hakkında dava açılabilir. Dosya buna müsait. 
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“Sanık mahkemede hakim karşısında reddetmesine rağmen ifade tutanağındaki 

suçlamaları imzalayıp kabul etmesi nedeniyle” gibi bir şeyler deniliyor. Dosya şu 

anda yanımda olmadığı için, o kısmı tam olarak ifade edemedim. Bu ip ucu. Yani 

işin içinde zorlama var. Buna işkence de girebilir. Dolayısı ile arkadaşın gadre 

uğrayıp ve işlemediği suçların zorla üzerine yıkılmak suretiyle ifade tutanaklarının 

işkence anında imzalattırıldığı gerekçesiyle dava açılması mümkün görünüyor. 

Hukuktaki tanımı “zorla kaybetme” yahut “zorla kaybettirme”dir. Bu ise mahkeme 

karşısında ifade hakkıdır. Müdafi bile yok. Mahkeme karşısında suçlamalar 

reddedilmesine rağmen bunların biri bile dikkate alınmamış, ancak imzalanmış 

ifade tutanakları delil olarak görülüp karar verilmiş. “Uluslararası Sözleşme”de de 

“zorla kaybetme” tanımı var. Uluslararası ceza hukuku içtihadına göre bu durum 

insanlık suçu olarak kabul ediliyor. Ancak bizim bu arkadaş çok gururlu. Kimseye 

minnet etmeyen biri. Zaten o kadar yıl yatıp çıkmış, istikbali mahvolmuş, şimdi az 

buçuk bunu düzeltmesine rağmen. Dava açılır ise, onu yargılayan mahkemeden 

ve 12 Eylül’den de böylece intikamı alınmış olur. Bunları da söyleyiverirsin, olur 

mu?» dedi. 

Erhan: 

«Niye olmasın, hay hay!» dedi. 

Bir az sonra yanlarına Salih Bey yanında AKP ilçe başkanı ile geldi. Tahir Bey, 

gelenleri Erhan Bey’le tanıştırdı. Bir az daha oturup sohbet ettiler. Sonra taksiye 

binip hep birlikte köye varıldı.  

Talat onları buyur etti. Kayınbiraderi Mehmet de yanlarındaydı. Bir kuzu kesildi. 

Bu kuzuyu Mehmet kendi sürüsünden kestirmişti. Yanına güzel bir pilav yapıldı. 

Akşam yediler. Köyün muhtarı da gelip onlara katılmıştı. 

Erhan konuya girdi. Tahir Bey’in tembih ettiği gibi onun sözlerini bir bir Talat’a 

anlattı. Kendi durumunu ve başına gelenleri de anlattı. «Durum işte bu Talat kar-

deş, ne desek boş. MHP ve ülkücüler olarak düştüğümüz duruma bir bak. Benim 

senden bir farkım mı var? Hepimiz aynı kader yolcusuyuz. Ama bıraktık. Bir daha 

o günlere dönmemeye yemin edip bıraktık. ‘Alın her şeyi başınıza çalın’ dedik. Yü-

rüyüp gittik. Arkamıza bile bakmadık. Bakacak da değiliz. Senden ricam, dilekçe 

vermeye razı ol. Avukat da hazırlanmış. Ona vekalet vereceksin. Süreci o takip 

edecek. Ne dersin?» dedi. 
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Talat: 

«Bana bir az düşünmek için bir iki saat verin» dedi. 

«Tamam» dediler. 

«Kusura kalmayın, bir az dolaşacağım. Bir saat dolmadan da gelebilirim. Meh-

met sizin yanınızda kalsın.» 

«Hay hay. Nasıl istersen?!..» dediler. 

45 dakika sonra Talat içeri girdi. 

«Tamam. Kabul ettim» dedi. 

Sevindiler. Sohbetleri bir yarım saat kadar daha devam etti. Bu arada çaylar ve 

kahveler içildi. 

Parti İlçe başkanı. 

«Ben süreci takip edeceğim. Olumlu bir karar çıkarsa size gelip bildiririm. Nasıl 

olsa bu 12 Eylül’de Anayasaya değişikliği halk oylaması var. Bu oylamada “Evet” 

çıkarsa 12 Eylül askeri darbesini yapanlar yargılanabilecek. Size yapılan suç isnat-

ları ve zorla kaybettirme durumu da onların yargılanmasında bir emsal teşkil ede-

bilir» dedi. 

Talat: 

«Sizi bırakmam. Bu akşam burada kalın. Yarın sabah birlikte kasabaya gideriz» 

dedi. 

«Tamam» dediler. 

Sabah olunca soluğu kasabada aldılar. Talat avukat ile görüştürüldü. Ona veka-

let verildi. Erhan da dahil parti binasına varıp oturdular. Kahveler geldi. Parti baş-

kanı Talat’ı ve Erhan’ı parti yöneticileriyle tanıştırdı. Avukat:  

«İlkin sizin adli sicilinizin silinmesi işini yapacağım. 22 yıl yatmışsınız. Bu bir az 

zor gibi ama, olabilir. Olmayacak bir şey yok. Sonra dosyanızda bulunan sıkıyöne-

tim mahkemesinin sizinle ilgili verdiği kararda görülen söz konusu ibare nedeniyle 

dava açacağım. Hatta bunu uluslararası boyut haline getirip AHİM’e bile taşıyabili-

rim. Tabi ki devlet mahkemelerimizde istediğimiz tazminat kabul edilmez ise. Her 
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halükarda siz tazminat almaya hak kazanmış olursunuz. Bu tazminatı da hali ha-

zırda hayatta bulunan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ödeyebilir» dedi. 

Parti başkanı. 

«Eee Erhan Bey. Bizim ilçe yöneticileri sizi tanımıyor olabilir. Sizin başınıza ge-

lenleri de bilmiyor olabilirler. Partimizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Biz adalet 

ve ülke kalkınması için geldik. Ülke kalkınmasında Talat Bey hiç yoktan çok şey 

yapmakla örnek olarak gösterilebilir. Adaletli olduğumuzu ise size dair sekiz-dokuz 

yıl kadar önce alınmış ferdi ve şahsi, usulsüz bir karara karşı hakkınızı savunmak, 

hatta o hakkı yine size iade etmekle gösterdik. Şimdi anlatın da olayı arkadaşları-

mız da bütün gerçek yönleri ile anlasın.» 

Erhan Bey: 

«Tabi ki. Niye olmasın?!. Mehmetiye’de öğretmenlik yapıyordum. MHP Ecevit’in 

ve Yılmaz’ın partisiyle koalisyon kurmuştu. Başbakan Ecevit ama, Mehmetiye’ye 

tayin edilen vali Nurcu. Bu vali kanaatimce MHP’nin zorlaması ile tayin edilmiş. Bir 

anda bana cephe almaya, benimle uğraşmaya başladı. Nedenini de söylemedi. Bir 

gün beni sabah sabah okulun dışına kaldırıp attırdı, bir daha seni burada görme-

yeceğiz dedirdi. Bunu okuldaki iki üç öğretmen ve hademelere yaptırmıştı. Valinin 

yanına çıktım, durumu ona arz ettim. ‘Senin bir suçun var ki bunu yapmışlar’ dedi. 

‘Ne gibi’ dedim. ‘Sen bilirsin’ dedi. Ben, ‘O zaman suçumu söyleyin bunu ben de 

bileyim’ dedim. Vali, ‘Sen benimle ne biçim konuşuyorsun, terbiyeli ol. Görüyorum 

ki, senin suçun terbiye sınırlarını aşmak’ dedi. ‘Ben MHP’liyim, ülkücüyüm, şikayet 

edeceğim’ dedim. ‘Boşuna çabalama. Buraya MHP kanalı ile tayin edildim. Ben de 

MHP’liyim. Şimdi çık dışarı’ dedi ve güvenlik ziline bastı. Gelen polislerle beni kapı 

dışına koydurdu. MHP il başkanlığına vardım, durumu anlattım. Orada, ‘Vali karşı-

sında öyle konuşulur mu? Gerçekten terbiyesizlik yapmışsın’ demesinler mi? ‘Ben 

hakkımı arıyorum’ dedim. ‘Sen ne hakkından bahsediyorsun?’ dediler. Ülkü Ocak-

ları’na gittim. Durumu anlattım. Onlar, ‘Bir şey yapamayız. MHP il başkanlığı bir 

şey yapmadı ise, biz hiçbir şey yapmayız’ dediler. Tazminat, hatta o ayki maaşımı 

bile vermeden beni kapı dışarı atmıştılar. AKP sayesinde dava açtım ve kazandım. 

Öğretmenliğime yeniden döndüm. Ankara’ya, Balgat’taki genel merkeze gittim. 

Kimse ilgilenmedi. Tek ilgilenen TDAV başkanı Turan Hoca oldu. Beni bakan Erkan 

Mumcu ile tanıştırdı, bana dava açmamı söyledi. Açtım ve kazandım.» 
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ROMANOV CİNS HARİKA 

Talat Romanov koyunlarının yatağını her ay dezenfekte etmiş, altlarının sürekli 

kuru kalmasına dikkat etmişti. Bu çok önemliydi. İhmal edilmeye gelmezdi. Üç dört 

ayda bir iç ve dış parazitlere karşı ilaçlar da uygulamaya başlamıştı. Şimdiden ku-

zular 15-20 kg ağırlığa ulaşmıştılar. Hatta 20 kg olan bile vardı. Kaldıkları bölümleri 

15 günde bir kireçlemeyi de unutmadı. Sundurmada hava cereyanı var mı, yok mu 

diye sürekli kontrol ediyor, varsa brandaları indiriyor, hava cereyanının önünü alı-

yordu. Kendisi yokken bu işi ya hanımı Gülsüm, ya Mehmet yapıyordu. Yaz mevsi-

minde Romanov koyunlarının üç kere yıkanması gerekti. Haziran’da birinci yıka-

mayı yaptı. Temmuz’da ikinci, Ağustos ayı başında üçüncü yıkamayı yaptı. Bir Ro-

manov koçu daha satın alması gerekmişti. Bunu Tahir Bey’le konuştu. Koyunları 

satın aldığı yerden bir koç geldi. Daha doğrusu bunu çiftliğe yakın bir yere gidip 

gelen tanıdık bir arkadaşına yaptırmış, onun minibüsü ile getirtmişti.  

Koç katımından önce kuzulara ve koçlara gereken yemlemeyi yaptı. Yemleme-

nin ikinci haftasından itibaren koyunlarla çiftleştirme başladı. Sonra yeni koç beş 

altı aylık koyunlarla çiftleştiler. Dördüncü haftadan itibaren koyunlar da koç katımı-

na dahil edildi. 

Beslenmeleri çok önemliydi. Arpa, yulaf, mısır ve soya gibi kuru yemleri kırılma-

mış halde, bütün olarak veriyordu. Mehmet’in soya tarlası vardı. Soyalar oradandı. 

Mehmet’le yemleri ortak kullanıyordular. Mehmet’in arpa, yulaf tarlası haricinde fiğ 

tarlası da vardı. Böylece küspe, tuz ve mineraller haricinde yemlere para vermiyor-

dular. Tuz zaten ucuzdu. Kaya tuzu kullanıyordular.  

Geçen yılın Haziran ayından beri askerin ana ve babası da her yemek vakti Talat 

ve Mehmet’lerle birlikte ortak sofrada yerlerini aldı. Böylece sofraları en az on kişilik 

bir horanta olmuştu. Sofra Mehmet’in ocaklıkta kuruluyordu. Her zaman değil ama, 

zaman zaman çoban bile sofrada yerini alıyordu. Bu çoban sürü otlatmanın yanın-

da sundurmaya da göz kulak oluyordu. Ona değer verdiğini göstermek ancak a-

rada sırada sofrada yer alması ile mümkündü. Yoksa gerektiği gibi ilgilenmezdi. 

Kimi durumlarda Mehmet’in kardeşi Kerim de çobana yardımcı oluyordu. Mehme-

t’in ayrıca iki buğday tarlası, bir zeytinliği, bir de üzüm bahçesi vardı. Üzümler ye-

tişince toplananların çoğunu kurutuyor, çuvallayıp kilere kaldırıyordu. 
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60 kuzu içinde beş tanesi erkekti. Bunlar koçlaşmaya başlamıştılar. Talat ikinci 

koçu verimi daha artırmak için almıştı. İsabetli de olmuştu. Koçların kızgınlığı 60 

saati geçmiyordu. Sekiz koç ancak bu işi tam olarak becerirdi. Koyunlarda kızgınlık 

süresi 8 gün kadardı. 

Talat Eylül ayının ikinci haftası kasabaya uğradı. Tahir Bey’le konuştu. Geçen 

sene aldığı bir dekarlık 4 tarladan elde ettiği yemler bu seneye, hatta gelecek se-

neye yeterdi ama, sonraki seneye yetmezdi. İki üç binlik sürüye yetmezdi. İleriyi 

düşünmesi gerekti. Kredi çekemezdi. Ödemede zorlanabilirdi. Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı kanalı ile üç yüz bin lira hibe alamaz mıydı? Bunu ona söyledi. 

Tahir Bey: «Varıp parti ilçe başkanı ile konuşalım» dedi. 

AK Parti ilçe başkanlığına  varıp, durumu parti başkanına söylediler. Parti başka-

nı: 

«Ben birkaç gün içinde Ankara’ya gidip, durumu bakanlığa ileteyim. Sanırım be-

ni kırmazlar. Nasıl olsa Ankara’da tanıdıklarım da var. Siz bekleyin, cevap bir haf-

taya kadar gelir» dedi. 

Gerçekten de cevap geldi. Bakanlık Talat'a üç yüz bin lirayı hibe edecekti. Ge-

rekli işlemleri yaptılar. Bir hafta sonra hibe parası alındı. Talat bu paranın 240 bin 

lirasına 2 hektarlık 6 tarla aldı. Arpa, yulaf, mısır ve yoncanın yanında soya ve fiğ 

de ekecekti. Yirmi bin liraya bir pikap aldı. Süt sağım ve kırkım makineleri de aldı. 

Bir sundurma yaptırmaya karar vermişti. Onu da yaptırdı. Böylece paranın tama-

mını harcamış oldu. Sundurmayı kuzey tarafı tepelik olan, sağ ve sol taraflarında 

da hafif tepecikler bulunan köyün arazisindeki bir yere yaptırdı. Tabi ki muhtarın ve 

ihtiyar heyetinin onayını alarak. 

Ekim ayında ekim işlerini yaptı. Mehmet ve Kerim de bu konuda ona yardımcı 

oldular. Sürüm ve ekim bittikten sonra Mehmet: 

«Yanlış anlama. Biz artık akrabayız. Ayrımız gayrımız yok. Sen iki yılda durumu-

nu düzelttin. Hatta ben sana gıpta eder oldum. Ortaklık ve pay durumunu sonlan-

dıralım. Ama yine birlikte yiyip birlikte içeceğiz. İhtiyacımız olduğunda yine yardım-

laşacağız, unutma. On aylık bir yeğenim de var. Dayı oldum. Kız ama, hiç önemli 

değil. Kız evladı hayırlıdır. Hem sünnettir. İnşallah ikincisi erkek olur. Bir daha mutlu 

olurum» dedi. 
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Talat Mehmet’e sarıldı. Kucaklaştılar. 

«Allah senden razı olsun. Bunu hiç unutmayacağım. Nasıl dersen öyle olsun. 

Ama sen de unutma, ne ihtiyacın olur ise, çekinme, hazırım.»  

Talat bu sözleri söylerken ses boğazında düğümlenir gibi oldu. Öksürdü. 

Mehmet: 

«Çok yaşa» dedi. 

Talat, kızının adını Mehmet Batur’un kızının adını, Azapay koymuştu. Ekim a-

yında on aylık olan kızı 2011 yılının Ocak ayı başlarında bir yaşına basmaya baş-

lamıştı. Avukat gerekli başvuruda bulunmuş, Talat’ın adli sicil kaydını sildirmiş, o-

nun mahkeme başvurusunu savcılığa vermiş, hatta mahkemeden gün bile almıştı. 

Şubat ayında ilk mahkemesi görüldü. Bu mahkemeye Talat da geldi. Hakimin so-

rularını cevapladı. İkinci mahkeme Haziran ayındaydı. 

 100 kadar olan altı aylıklar Şubat ayından itibaren Nisan ayına kadar 200 kadar 

kuzu verdi. 55 toklu da 110 kuzu vermişti, 10 koyundan da 60 kadar kuzu... Mart 

ayında tam 582 kadar hayvanı vardı. Haziran ayındaki mahkemeye yalnız avukat 

katıldı. Karar alınmıştı. Talat suçsuzdu. Boşu boşuna o kadar yıl, 22 yıl hapis yat-

mıştı. Bu dava Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılanmasının da önünü 

açacaktı. Avukat karardan üç ay içinde tazminat cezası için ilçede dava açtı. Mah-

keme bir bilirkişinin tazminatı belirlemesine karar verdi. Avukat dilekçesinde en az 

beş yüz bin lirayı miktar olarak belirtmişti. Tayin edilen bilirkişi bu miktarı makul 

buldu. Böylece Evren ve Şahinkaya’nın Talat’a 250 bin liradan 500 bin lira ödeme-

sine karar verildi. 

582 koyun çoktu. Her şey kaba taslak hesap yapmaya ve düşünüp hayal kur-

maya benzemiyor. İşin zorlukları zamanla baş gösteriyor, bunu ileride öğreniyor-

sun. Durumu Tahir beyle görüştü. O da aynı kanaatteydi. Bir süre düşündükten 

sonra; 

«Sütleri tam anlamı ile değerlendirilse, yani bir alıcıya satılsa, yahut sütlerinden 

yoğurt, kaymak, peynir, çökelek gibi şeyler yapılsa, bunların da alıcıları olsa, çok 

kar getirirler. Ancak bunların biri bile yok. Benim tanıdık bir sütçü var,  parayla süt 

alıp, komyonetiyle satıyor, ancak bu da sütleri yarı fiyatına alıp tam fiyatına satıyor. 
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Sütlerin heba olmasından yine de iyi. Beni dinlersen 200 koyunu sat. Sık sık ku-

zulatmaya bir süre ara ver, ya da kuzulatmayı programla. Bir Romanov koyunu 

yılda emzirme hariç 200 litre kadar süt verebilir. 300 tanede 60 bin litre eder. 50 

bin litresini sütçüye versen, eline yılda en az 20 bin lira geçer. Sütten arta kalan-

lardan da bir şeyler yapın işte, yoğurt, peynir, çökelek, kaymak gibi. Belki bunlara 

da alıcı bulunabilir» dedi. 

Talat Tahir beyin tavsiyesini uyguladı. 200 Romanov koyunu sattı. Eline 230 bin 

lira para geçmişti. Bunu götürüp bankaya yatırdı. Tahir beyin dediği gibi bir süt 

alıcısıyla da anlaşmıştılar. Adamın kamyoneti vardı, her gün erkenden gelip sütleri 

alıp gidiyordu. Koyun adedini 400 civarında tutacak, bu rakamı geçmeyecekti. 

Tahir Bey’in sözünü ettiği öğrenci affı da çıkmıştı. Talat bu aftan yararlanabili-

yordu. Ankara’ya varıp okula müracaat etti. Kaydını yaptılar.  

Köye gelen Mehmet adlı gariban bir ülkücüyü çoban olarak tutmuştu. Dürüst ve 

çok çalışkan biriydi bu. Ona koyunlara ve kuzulara nasıl bakılacağını ve beslene-

ceğini öğretmişti. Zaten daha önce bu işi yapmıştı, biliyordu ama, söylemesi ge-

rekti. Mehmet Talat’ın söylediklerini eksiksiz yerine getiriyordu. Yeme ve sigara da-

hil her ay bin lira alıyordu. Giyim kuşam gibi bazı masrafları olur ise, bunu da Talat 

karşılıyordu. Böylelikle Çoban Mehmet’in her ay aldığı para cebine kaldı. Şimdiden 

sekiz bin lira kadar para biriktirmişti. Önemli olan güvenilir kişilikti. Bu da Çoban 

Mehmet için şimdilik bizim Talat’ta oluşmuştu.  

Talat’ın güz döneminden itibaren okula devam etmesi gerekti. Bunu Mehmet’e 

söyledi. Kendinin eski durumundan da söz etti. Çoban Mehmet işte o zaman kendi-

ni tanıttı. O da aynı kaderin yolcusuydu. 31 yıldır kaçaktı. Aranıyordu. Yakalanma-

mıştı. Hep böyle köylerde çobanlık yaparak yıllarını geçirmiş, bu günlere gelmişti. 

Onun da istikbali gitmişti. Aynı kaderi paylaşıyordular. Aralarında tek fark vardı. 

Mehmet pişman değildi. Talat pişmandı. Suçsuz olarak 22 yıl hapis yatmasına rağ-

men pişmandı. Belki bunu son yıllarda, baba evinde okuduğu kitaplara borçluydu. 

Ama Çoban Mehmet kitap okumuyordu. Kendini tarikata vermiş, derviş hayatı ya-

şıyordu. Buna rağmen Cuma günleri sundurmayı bırakıp namaza bile gelmiyordu. 

Emanet namazdan, hatta oruçtan da önemliydi Allah nazarında. Ona göre Allah 
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kulunu namaz kılmadığı ve oruç tutmadığı için yargılamazdı ama, emanete hıyan-

etten dolayı yargılardı. Çoban Mehmet bu nedenle Allah’tan çok çekiniyordu. Bu 

nedenle her zaman başı dikti ve eğilmiyordu. Dedi ki: 

«Sen benim başkanım sayılırsın. Bir Allah bir de ancak senin karşında eğilirim 

ben.» 

Talat ağlamaya başladı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Onun bu ağlaması karşısında 

Çoban Mehmet da ağlamaya başladı. Sarıldılar. Kolları birbirlerinin boynunda. Kar-

deştiler sanki. Ağlamaları bir süre devam etti. 

Talat: 

«Mehmet senin aylığını 1200 lira yaptım. Tazminat paramı almadım. Alınca 

1500 lira yapacağım, söz» dedi. 

Çoban Mehmet: 

«Allah senden razı olsun» dedi. 

Talat: 

«Ben adam öldürmedim. Sen öldürdün mü?» 

Çoban Mehmet: 

«Bir kişi öldürdüm, ama çoğu suçta yoktum. Kaçağım ya, hangi fail-i meçhul 

varsa benim üzerime yıkmaya çalışmışlar.» 
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İSTİKBAL; İLLA Kİ… 

Komşu evin kirasını her ay bankaya yatırmıştı.  10 aylık peşin kira 8000 lira dahil, 

25 bin lira. 2008-2011 yılları arası emlak vergisi olarak 2000 lira ödemişti. Koyun-

lara 20 bin, Çoban Mehmet’e 8000 para ödemişti. Toplam 30 bin. Kalan para ise, 

on bin lira. O da Gülsüm’deydi. Her ay kira gelecekti. Bu kira onun Ankara’da okula 

devam etmesine yeterdi. Yaza kadar hanımı ve çocuğu Mehmetgilde kalacak, 

orada yiyip içecektiler. Yazın köye gelecekti. Beşinci yıl, yani 9 ve 10. dönem Allah 

kerimdi. Tazminatı karşı taraf Yargıtay’a vermişti. Ödenirse ekim için 2 dekardan 6 

tarla daha alacaktı. 31 yıl, hatta 34 yıldır ilk defa oy kullanmış, oyunu AKP’ye at-

mıştı. Adamların o kadar iyiliğini ve yardımını görmüştü. Nankörlük edemezdi. 

Ankara’ya gitmeden önce Çoban Mehmet ona: 

«Bana iyi bir tabanca, iyi bir tüfek al. Yeterince de mermi bırak. Ne olur ne ol-

maz? Kışın bile sundurmada kalacağım. Gece gündüz beklerim. Sen koyunları me-

rak etme. Emanete hıyanet etmem, söz» demişti. 

Talat kayınbiraderi Mehmet vasıtası ile Çoban Mehmet’ın istediklerini yerine 

getirdi. Giderken onunla helalleşti. Hatta kasabada Salih Bey, Tahir Bey, Kemal 

Bey ve parti ilçe başkanı ile de helalleşti. Ankara’dan geldiğinden beri altı ay sonra 

yeniden Ankara’da oldu. 

Daha otobüsten inmişti ki, bir de baktı: Mehmet Can. Onu 12 Eylül’den önce 

tanıyordu.  

«Mehmet» dedi. 

Mehmet ona baktı. İlkin tanımamıştı. Bir az daha dikkatli baktı. Tanıdı. Herhalde 

sesi ve görüntüsü arasında bir bağlantı kurmaya çalışmıştı. Kolay değil, aradan 31 

yıl geçmişti. Ama Mehmet yaşlansa bile tanınır cinsten biriydi. 

«Sen misin Talat?» dedi. 

«Evet, benim.» 

“Çok değişmişsin.” 

«Ama, sen hep aynısın. 12 Eylül öncesi gibi. Bir az yaşlanmışsın o kadar.» 
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«Ne yalan söyleyeyim. Dün müydü, öbür gün müydü, akşam aklıma geldin. Bu-

gün sabah da bir ara aklıma geldin. /Buna ne oldu? Öldü mü, kaldı mı, hiç haber 

yok/ dedim kendi kendime. Meğer içime doğmuşsun. Yeniden görecekmişim seni.» 

«Ne yapıyorsun sen hala Ankara’da?» 

«Memurum. İşe gidip geliyorum.» 

«Ben aftan yararlandım. Şimdi okulu bitirmek için yeniden Ankara’ya geldim.» 

«Kalacak yerin var mı?» 

«Yok.» 

«Hah bu iyi işte. Dağ dağa kavuşmaz ama arkadaş arkadaşa kavuşurmuş. Be-

nimle kalan bir arkadaşım vardı, memur. O da benim gibi bekar. Bir ay kadar önce 

emekli oldu. İki hafta önce de bırakıp memleketine gitti, orada yaşayacakmış. İyi ki 

sen geldin. Ucuza kaldığım bir daire var, yerle bitişik, giriş katında ama, olsun. Ko-

catepe civarında. Camiye yakın. Hem senin için de iyi. Kızılay’dan biner, gidersin 

okula. Dışkapı’dan da gelirsin. Metro da var. Oh, ne rahat!» 

«Vallahi Mehmet, çok iyi. Çoban Mehmet ismini duydun mu? Onun adı da Meh-

met Can imiş. Annem ve babam Şarkışla’ya gidip Çoban Mehmet’in canları olmuş-

tular. Her yıl onu ziyarete giderlerdi. Çok fedakar bir ermişmiş. Anlatırlardı. Ben beş 

yaşında iken hastalanmışım. Doktorlar hastalığı teşhis edememişler. Biri söylemiş. 

«Ona bir gidin, belki şifa bulur» demiş. Varmışlar, bir kötürüm. Ama, yüzünden nur 

fışkırıyor. Beni kollarına almış, havaya kaldırmış. İyi olmuşum. Para bile almamış.» 
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OKULA YENİDEN DEVAM 

Derslere % 70 oranda devam etmek gerekti. Ama o, hiç aksatmadı. Bir dersi bile 

kaçırmadı. Hatta hocalarının anlatmasını videoya bile aldı. Bunları okul bitiminde 

eve verince seyredip, anlattıklarını yeniden dinledi. Ders kitaplarından da okudu. 

Arta kalan zamanını fesbuk ve Google.com’un arama motorunda geçirmeye başla-

dı. Zaman buldukça AKP genel merkezine gidiyor, orada kısa bir sohbetten sonra 

yeniden evine dönüyordu. Mehmet Can ile araları iyi idi. Aralarında herhangi bir 

anlaşmazlık meydana gelmedi. Zaten o da MHP’den ve ülkücülerden sıdkını sıyır-

maya başlamıştı. Yolda bir iki kere Sami Başkan ile karşılaştı. Birbirlerine baktılar 

ama, Talat pek tanışlık vermeyerek geçip gitti. O çıkaramasa bile kendisi tanımıştı. 

Yine bir gün yolda, Kızılay’da giderken Ali Başkan’ı gördü. Kendisi tanıdı ama, 

o tanıyamadı. Almanya’daydı. Herhalde Ankara’ya bir iş için gelmişti. O da Ve-

teriner Fakültesi’ndendi. Uzak durmakta fayda vardı. Bu nedenle tanışlık verme-

mişti. Yine de Ali Başkan arkasını dönüp bakmadan edememişti. Nevşehirli Sol-

maz’ı da gördü. Hiç değişmemişti. Tipi aynıydı. Ona da tanışıklık vermedi. Ancak 

Aytekin Başkan’ı çok görmek istedi ama, göremedi. Görseydi çok iyi olurdu. Ondan 

zarar gelmezdi. Sakarya caddesinden yukarı doğru yürürken Ülkücü teknikerlerden 

mühendis Ali Bey’i gördü. Selam verdi. Ali Bey bu selamı aldı. Bir ara dönüp gi-

decek gibi oldu. Yeniden ona baktı. «Sen misin?» dedi. 

«Evet, Ali Bey. Benim» dedi. 

Ali Bey: 

«Geçmiş olsun» dedi. 

«Sağol» dedi. 

Onun yukarıda “Kardeşlik Bürosu” vardı. Birlikte çıktılar. Hoş beş kelam ettiler. 

Ali Bey:  

«Bunlar kimdir? Ben anlayamadım. Sanki her şey tersine dönmüş. Yahut dünya-

yı tersine çevirmişler. Ya biz ölüyüz, onlar sağ. Ya onlar ölü, biz sağ. Ecevit’in ö-

nünde, o padişahmış gibi el pençe divan durmak da nedir? Apo idam edilecekken 

onu affedip idam cezasını hapse dönüştürmek nedir? Vallahi bana sorarsan ben 
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hiçbir şey anlayamadım bu işten. Öyle bir düğüm ki, kördüğüm, sanki Arap saçı. 

Bu nedenle ölümün ipine yapıştım, dört elle çekiyorum bu ipi. Sanırım, öldükten 

sonra anlayacağım olan bitenleri. Her şeyden gönlüm geçti. Mücadele azmim ta-

mamen kırıldı. Yaşayan bir ölü gibiyim. Pek fazla kimseyle konuşmuyorum. Arada 

sırada Ayıboğan geliyor, Sakarya geliyor. Mesut geliyor. Birkaç kişi daha var. Onlar 

da geliyor. Kara’yı da gördük. O beni Hacettepe’de bırakıp son gaz vitese basıp 

kaçan Kara. Kalkıp bir de şu karıyı sarıverdiler başımıza. Ama bize değil, onlara 

yakışır. Çocuklar geldi, başa kuruldu. Sanki çok şeyler biliyorlarmış gibi. Çalım-

larından da geçilmiyor. Hele şu genel müdüre ne dersin? Köse müdür! Sanki Köse 

Kadı. Gördün mü, bir araştırma yapıp bir İngiliz belgesi yayınlamış. Tehcir edilen 

Ermenilerin Anadolu’ya yeniden yerleştirileceği illerdeki dağılımına dair. Ama, bu 

araştırmasında ol görüp de, /İşte, belgesi burada. Tehcirde, 1915-1918 arasında 

tamamen katledildiler diyorlar ama, 1919-1920 rakamlarına bakın bunların. Toplam 

635 bin. Peki, 800 bin kişi tehcir edildi. 200 bini Ermenistan’a kaçıp gitti. 30 bini 

tehcirde yolda, ya hastalık, ya yol yorgunluğu, ya soğuk, ya firar, çeşitli doğal ne-

denden öldü. On on beş bini Adana çatışmalarında öldü. 90-100 bini Anadolu’ya 

döndü. 770 binden kalan 635 bin Milli Mücadele ve Mustafa Kemal olmasaydı A-

nadolu’ya gönderilip çizelgedeki her ile dağıtılıp yerleştirileceklerdi ama, Türklerin 

işgal güçlerine karşı direnişi karşısında bu plandan vazgeçip, hepsini gemilerle ya 

Avrupa’ya, ya Amerika’ya taşıdılar. Hani, bahsettikleri soykırım. Hepsi söz konusu 

iki kıtada. 200 bini de kendi öz vatanlarında, Vaspuragan’da/ diyemiyor. Ondan 

sonra kalkıp Özal’ın teorisi. Vay efendim, bunlar Kürtleşmiş, Alevileşmişler. Yakış 

yakıştırabildiğin kadar. Nasıl olsa dilin kemiği yok. Ne imiş, Ali Bey istifasını bas-

mış. Basarım tabi. En doğru olan ne ise, onu yaptım. Görürüz o yeni yetmeyi! Gö-

rürüz o kadını! Çiller gözdesi! Hocaefendi talebesi! İcazet ha. Ondan sonra bakan. 

Kalkmış kendine Demir Leydi dedirtmeye çalışıyor Bu da nereden çıktı deme sakın 

Talat. Bu kadın Tomris Katun olmaya değil de, Demir Leydi olmaya hevesli. İngili-

z’in meşhur Manş pompası. Bastır oradan, ne verdiyse yaradan. Çok geçmez, fazla 

değil, 3-4 yıl sonra, birbirlerine düştüklerinde gör. Ben görüyorum ama, başka gö-

ren var mı? İşin garibi bu danışıklı döğüş de olabilir. Bunlardan her şey umulur. 

“Bakın gördünüz mü, beni kazığa oturtacaklardı Kazıklı Voyvoda gibi, oturtama-

dılar” diyor. Ama kazığa oturtan Voyvoda değil, Fatih. Peki, kazığa oturan kimdi? 

Tabi ki, Voyvoda! Başkası olacak değil ya. Böylece onun adı Kazıklı Voyvoda kaldı. 

Millet de sanıyordu ki, kazığa oturtan bu Voyvoda.» 
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7. ve 8. DÖNEM BİTTİ 

Sınıf geçmek için her desten en az 70 almak gerekti. Nedense bu okul hep 70 

ile gidiyor. Sahi, benim yaş kaç? 54. 70’e kaç yıl var? 16. 6’yı ters çevir. yine 19. 

Ama ayetteki gibi hiç melek göremiyorum, çoğu şeytan. Hani, denir ya: “Onları se-

kara atacağız”. Yani, “Ve ma edrake ma sekar.” Bu doğru. İstersen sen asker de. 

Ne dersen de. Onu da idrak ettik, sağ olsun. Zaten yaktılar beni. Yakılacak neyim 

kaldı ki?! Devamında, üstlerinde 19 melek değil, “19 vardır” deniyor. Bunu melek 

olarak kim okumuş, hayret. Oysa, bu 30’ncu ayet, 31. Ayetten bağımsız. Bismi’l-

lahi’r-rahmani’r-rahim’de de 19 harf var. Bu da mı melek? Yoksa, Kuran ayetlerinin 

hepsi birer cehennem mi, pardon surelerin. Olmadığına göre. Demek ki değil. 

Ekşi Sözlük’te Arı Maya yazmış: “Bu okulu bırakalı tam olarak 7 yıl 9 ay geçmiş 

olmasına rağmen hala rüyalarımda bu okulun sınavlarını, derslerini takip ettiğimi 

görüyorum. Ya ben çok hassasım, ya da burada bir tuhaflık var. Belki de ikisi. Bi-

lemedim.” Oysa ben bırakalı 31-32 yıl oldu. Hapisten çıkalı da tam 10 yıl. Ben de 

zaman zaman böyle rüyalar görmüyor değildim, gördüm. Bilhassa cezaevindey-

ken. Okulu bırakanlar için bu çok normal. 

Yine Ekşi Sözlük’te: “Bünyesi dahilinde bir araştırma görevlisi olarak kesinlikle 

söyleyebilirim ki, sermayeden yiyendir. Ne okuyanı, ne okutanı, ne hasta sahibi, ne 

hastaya bakanı, ne idari personeli, ne akademik personeli mevcut durumdan mem-

nundur. Fakat kimse elini taşın altına sokmaz. Velev ki bir şeyleri sorguladınız, 

değiştirmek istediniz. O zaman da karşınıza ‘biz böyle gördük’ ve ‘eskiden beri 

böyle’ gibi abuk argümanlarla dikilen hoca görünümlü patronlar çıkacaktır.” 

Sahi, ben bu okula gelip de neden kayıt yaptırdım? Kafayı mı yedim yoksa? 

“Arap Kadri lakaplı bir asistanın bulunduğu fakülte. '92'de oradaymış, belki şimdi 

hoca olmuştur. Kadri abi diyenler falan varmış.” Evet, “Kadri’nin Götürdüğü Yere 

Git”. Kimindi bu film? Şafak Sezer baş rolde. Seyret, bir daha da gelme. Sinema 

nedir, unut. Böylece ancak seni TV pekler, başkası değil. 

Bir garip çocuğun hikayesinden seçmeler:  

https://eksisozluk.com/?q=arap+kadri
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“Sınav saatleri tam bir muallak olan üniversite, (pardon) fakültedir. Yarın sına-

vınız mı var? Sınav önemsiz bir ders mi? Oha, (bu da ne?) yoksa kimse sınav 

sabahına kadar finalin kaçta olacağını bilmiyor mu? Fakültemize hoş geldin.”  

Gördünüz mü, okulda bana hoş geldin diyen yalnız bu oldu. Çok teşekkürler 

ama, izi mizi bırak da dinden konuş. İstersen dünden, ledünden. Ah, ben ayrı düş-

tüm sevgilimden, gördün mü olanı? Böyle ağlayıp sızlıyorsun ama, söyle; kim içti 

kolanı. Ha, Şekspir mi dediniz? Yoksa, kuyruksuz pir mi? Bu da mı yalan? Ya da 

şöyle diyeyim: Buda mı yalan? Var bir az da sen oyalan. Bas, var gücünle kökle 

gaza, bak geliyor heyelan! 

Neyse, dalga denizde olur derler ama, bu kadar dalga yeter. Şimdi filmi sarıp, 

başa dönelim: 

O kadar ders vardı ki, sürüyle. Mecburi ve seçmeli dersler olarak bu dersler ikiye 

ayrılmıştı. Adli Veterinerlik, Arı Hastalıkları, Et Hijyeni, Hayvan Sağlığı, Kanatlı 

Hayvan Hastalıkları, Nekropsi, Su Ürünleri ve Hastalıkları, Süt Hijyeni, Halk Sağ-

lığı, Veterinerlik Mevzuatı, Toksikoloji ve Çevre Koruma, Anesteziyoloji, Ayak Has-

talıkları, Cerrahi, Doğum Bilgisi, Döllenme ve Suni Tohumlanma, İç Hastalıkları, 

Klinik, Radyoloji, Ortopedik Cerrahi; bunlar mecburi derslerdi. 

Hayvan Sağlığı Ekonomisi, Su Hayvanları Hastalıkları, Kanatlı Hayvan Hasta-

lıkları, İç Hastalıklar, Akvaryum Balık Hastalıkları, Egzotik Hayvan Hastalıkları, Diş 

Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Balık Hastalıkları, Hayvancılık İşletmeciliği, Kedi Kö-

pek Yetiştiriciliği, Fizik Tedavi Rehabilitasyonu; bunlar seçmeli derslerdi. İçlerinden 

istediğini seçebilirdin. Bu kadar şey size bir fikir verir. İşin garibi, dersten geçmek 

için en az 70 almak gerekti. Öğrenci terletmeye yarayan sözlü sınavlar da vardı. 

Ama benim ortalamam 91’di. Yani, pekiyi. Daha doğrusu, 4. Sınıf bitirmiştim ama, 

25 günlük staj vardı. Bunu bulunduğu kasabada, Salih Bey’de yapabilirdim. Bu ne-

denle adam aramam gerekti. Salih Bey’i aradım. «Ben ayarlarım, sen karışma» 

dedi. Bu iş de tamamdı. 

Artık bana bu yıl için okula elveda demek düşerdi ama, ya 5. Sınıf. Yani, IX. ve 

X. Yarı yıl. Sırf İnternet Eğitimi. Başka bir şey yok. Bitirme tezi falan da yok. Pratik 

uygulamalar da yok. Hatta İngilizce bile yok. Ulan bu dersleri koyun da, bari gelip 

gördüğümüz eğitim bir şeye benzesin. Ne öyle, sırf İnternet Eğitimi. Program yaz-

mayı mı belleteceksin? Yoksa İnternet Hacklemeyi mi? Susma öyle, bari bir şeyler 
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söyle. Zaten İnternet kullanmayı biliyorum. Klavyede pek hızlı yazmasam da, nor-

mal yazıyorum.  

Hani, Ekşi Sözlük’de geçiyor ya, “O zaman da karşınıza ‘biz böyle gördük’ ve 

‘eskiden beri böyle’ gibi abuk argümanlar”. Herhalde bu nedenle. Ankara dahil, İz-

mir 9 Eylül Üniversitesinde de Veterinerlik var. Kayseri Erciyes Üniversitesinde de. 

İstanbul Üniversitesi’nde de. Hepsinde dersler var, internet var ama, tez yok. 

Bari Fesbuku da ders olarak koysaydınız, neşelenirdik. Ben Facebook demem, 

fesbuk derim, kusura kalmayın. Türkçe okunduğu gibi yazılır. Bir başka yazılıp da, 

bir başka okunmaz. Varsın buna İngilizler yahut ABD’liler karşı çıksın, hiç umurum-

da değil. Nasrettin Hoca ne demiş, “Benim oğlum okur, döner döner, yine okur.” 

Sahi, bunu diyen sakın Ahi Evran Hace Nasrettin Mahmut olmasın?! İşin garibi, IX. 

Ve X. Yarı. Yıl İnternet Eğitimi derslerinde not ve kredi de yok. V. Sınıfta yatay 

geçiş yapıp, Veteriner Fakültesi’ni başka bir üniversitede mi bitirsem? Elazığ’da 

bulunan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi bitirme tezi olan bir fakültede. Niye 

olmasın ki?! Bunu Salih Bey’le konuşup onun fikrini almaya karar verdim. Nasıl 

olsa dersleri bitirme not puanım çok yüksek. 

Köye döndüm. Tabi ilkin Salih Bey’in yanına uğrayıp. O bana bir şehirde, Vete-

riner kliniğinde staj yaparsam, fazla değil, 25 gün, benim için, hatta yatay geçişim 

için bile çok daha iyi ve avantajlı olurmuş, bunu söyledi. «Benim de tavsiyem başka 

şey olamaz. Ne ki? 25 gün. 8 ay dişini sıktın da buna mı dişini sıkmayacaksın! 

Köyde bir iki hafta dinlenir, işlere bakarsın, ondan sonra ver elini staj.» dedi. Sonra 

Tahir Bey, Kemal Bey ve parti başkanı ile görüştüler. Tesadüf avukat da oradaydı. 

«Şahinkaya ve Evren, mahkeme kararını ve 500 bin liralık tazminatı Yargıtay’a ver-

miş. Bu nedenle ödenmesi gecikti. Ama Yargıtay geri çevirmiş, öğrendim. Mecbur 

ödeyecekler. Bir iki hafta içinde ödeme yaparlar. Çünkü bu süre çok uzadı. İkisi 

şimdi son çırpınışlarını yapıyor» dedi… 

Talat köye vardı. Özlemişti burayı. Hani bir insan memleketini özler ya, öyle. 

Hanımı Gülsüm’ü, kayınbiraderi Mehmet’i, kızı Azapay’ı, Mehmet’in anne ve baba-

sını, hatta şehit askerin anne ve babasını gördü. «Hoş geldin» dediler. Talat: «Hoş 

bulduk» dedi. Gülsüm’ün kucağında bir bebek vardı, aldı, «Oğlum Mehmet Can» 

dedi, Öptü, kokladı. Gülsüm «Çay koyum, ister misin?» dedi. Talat: «Kalsın. Gelin-

ce korsun» dedi. Sonra, sundurmaya uğradı. Çoban Mehmet’ı gördü. Kucaklaştılar. 



 
71 

500’ü erken, 170’i geçkin olarak 670 kadar toklusu,1000 adet altı aylık kuzusu, 

100 kadar Şişek koyunu ve 40-50 kadar koçu vardı. Çoban Mehmet’e: 

«Tazminatı almadım. Bir yıldan fazla oldu, sana aylık, herhangi bir para da öde-

medim. Bu nedenle kusura kalma. Mehmet ödeyecekmiş ama, sen kabul etmemiş-

sin, okuldan gelince hepsini toptan alırım demişsin. Sağ ol. Ama tazminatı iki hafta-

ya kadar alacakmışım. Sana olan borcumu toptan ödeyeceğim. Sözümü tutup ma-

aşını 1500 liraya çıkaracağım. Koyunlara iyi baktığın için yine sağ ol. Bunu unut-

mayacağım. Demek ki bir yere gitsem gözüm arkada kalmayacak. Maşallah işi çok 

iyi kavramışsın. Gelirken bir teklik getirdim. Akşam Mehmet, sen ve ben çekeceğiz. 

Oğlum için kutlama var. Haberin olsun» dedi. 

100 koyun daha satmış, tokluların sayısını 400’e indirmiş, satıştan eline ge-

çen120 bin lirayı bankaya yatırmıştı. Sütlerin satışıyla kayınbiraderi Mehmet ilgi-

lenmişti. 15 bin lirayı Talat’a teslim etti. 

Kuşlar cikcikliyordu, bilhassa serçeler. Yemlenmek için sundurmalara çok ge-

lirlerdi. Bir iki saksağan uçuştu. Uzaktan bir keklik sesi geldi. Gökte bir kartal belir-

miş, süzülüp duruyordu. Bir iki şahin görür gibi oldu, ama tam olarak fark edemedi. 

Güneş tepeye çıkmaya başlamıştı. Pırıl pırıl parlıyordu gökte. Çoban Mehmet 

otlayan koyunları ve kuzuları bir ağaçlığın ve kayalığın gölgesine çekmişti. Sıcaklık 

artmaya başladı ama, ne de olsa az buçuk hafiften yel vardı. Bu sanırım lodostu. 

Havada bulut yoktu ama, belli olmazdı. Bir bakarsın, zuhur u azam gibi hepsi bir 

anda bir araya gelip toplanmış. Dediği gibi oldu. İki üç saat sonra bulutlar toplandı. 

Sağanak yağmur. Ama uzun sürmedi. Gökyüzü açılmaya başladı. Bulutlar başını 

alıp gitmiştiler. Talat akşam üzeri Mehmet’i de alıp geldi. Gelirken bir tavuk da getir-

miştiler. Mehmet tavuğu kesti. Teleklerini yoldu. Çoban Mehmet güzel bir ateş yak-

mıştı. Tavuk ateşte közlenirken Çoban Mehmet sundurmadan bir saz alıp geldi. 

Talat: 

«Saz çalmasını biliyor muydun Mehmet?» dedi. 

Çoban Mehmet: 

«Bilirim ağam. Demlenirken bir kaç türkü söyleyeyim. Bestem bile var. İsterseniz 

ondan başlayım.» dedi. 



 
72 

Yollar gider, ben giderim, bu bitmez 

Bela dersen başımdadır, hiç gitmez 

Elem keder ruhum sanki, terketmez 

Nefsim değil ruhum ağlar, can ağlar 
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ATAİST İMAM 

Köye yine bir imam tayin olmuştu. Ancak bu imam bambaşka bir imamdı. İmam 

Hatib’i bitirmişti. Ayrıca ön lisans yapmış, diplomasını almıştı. Bu imam ilk geldiği 

gün Cuma günüydü. Sabah ilçeden gelmişti. Köye gelince muhtarı buldu. Köyün 

camisinin anahtarı ondaydı. Anahtarı alıp camiye vardı. Bir güzel camiyi süpürdü, 

halıları dışarı çıkarıp bir çubukla tozunu aldı. Sonra sobayı yaktı. Caminin içi bir 

güzel ısındı. Cuma selasını okudu. Çok güzel bir sesi vardı. Sonra minbere çıktı, 

vaaza başladı. 

«Bakın, ben yeni imamınızım. Tayinim buraya çıktı. Ancak ben bildiğiniz imam-

lardan değilim, Ataist bir imamım. Dikkat edin, Ataist diyorum, Ateist demiyorum. 

Atestler Tanrı tanımaz. Ben Tanrı’ya inanıyorum. Ataist kelimesini hiç duydunuz 

mu? Ataist kimdir, biliyor musunuz? Ataist demek, atalar kültünü yaşayan, atalar-

dan yana olan ve Atatürk’e bir kurtarıcı olarak saygı duyan demektir. Adım Aziz 

Atai’dir. 

Vasıl bin Ata kimdir, biliyor musunuz? Hiç ismini duydunuz mu? Bu adam Hasan 

Basri’nin talebelerindendir ve Türktür. Mezhebimiz imamı Ebu Hanife’yle aynı yılda 

699 yılında gelmiştir. İlk hocası Ebu Haşim’den 716 yılına yani onun vefatına kadar 

Medine’de ders almış, sonra Basra’ya gidip Hasan Basri’nin talebesi olmuş; icaze-

tini de ondan almıştır. 

Hasan Basri yaşlanmıştı. Aralarından bir tartışma geçmiş, bu nedenle Vasıl bin 

Ata onun bulunduğu cami ve medreseden ayrılmak istemiş, ancak Hasan Basri 

onun gitmesine müsaade etmemiş, ‘aramızda ayrı gayrılık olsa da bu önemli değil, 

önemli olan senin benim yetiştirdiğim en değerli talebem olmamdır. Bir daha ben 

senin gibisini bulamam. Sen burada kal. Caminin bir köşesinde ben ders verirken 

caminin diğer köşesinde de sen ders ver’, demiştir. 

Vasıl bin Ata Mu’teziliğin kurucusu sayılır. kelime olarak Mutezile ise, ayrılan ve 

bir köşeye çekilen demektir. İkinci Ata Yeseviliğin halifelerinden olan Hakim Ata’dır. 

Peki, bu adam kimdir? Bu adam kitabımız başının üzerinde sürekli taşıyan biridir. 

Onun tek yeri olarak başının üzerini görmüştür. Kuran okuyacağı zaman sarığını 

çözer, Kuran’ı açar ve okur. Üçüncü Ata, onun talebelerinden halifesi Zengi Ata’dır. 
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Bunlar 12. ve 13. Yüzyıl’da yaşamışlardır. Dördüncü Ata Mustafa Kemal Atatürk’-

tür. İsterseniz siz Ataizme Atalar kültü deyin, isterseniz Atalar dini deyin; bu size 

kalmış bir şey. Ben Ataizme mensup bir Ataist imamım. 

Siz bana Atai diye soyadımla da hitap edebilirsiniz. Tarihte çok olmasa bile Atai 

ismini taşıyan meşhur kimseler var. Biri Nevizade Atai. Bu zatı muhterem divan 

şairlerindendir. Müderrislik ve kadılık yapmıştır. Atai Ahi Çelebi vardır. Bu da divan 

şairidir. İkinci Murat ona musahiplik teklif etmiş, o bunu güzel bir beyitle reddet-

miştir. Ünlü Hacı İvaz Paşa’nın oğludur.» 

Konuşmasını o gün teybe kaydetmişti. Cuma namazını o kadar güzel kıldırdı ki, 

o güzel sesi caminin içinde bir süre çınlayıp durdu. Ancak o Cuma namazını iki 

rekat olarak kıldırmıştı. Hutbe verirken bunu açıklamış, “önceki dört rekat sünneti 

isteyen kılar, ben karışmam. Ancak sanki bu Cuma namazı kabul olmamış gibi öğle 

namazlarını da Cuma namazı olarak kılmak doğru değildir, yanlıştır. Kuran’da, “Cu-

ma namazından sonra dağılın’ diyor. Emir böyledir, ben de bu emri uyguluyorum” 

dedi. 

Bu imam hakkında sosyal medyada yazılar çıkmaya başladı. Ataist değil de A-

teist imam diyorlardı. Diyanet bu söylentilerden çok ürktü. O da bu yazılar için tek-

zip yazısı yayınladı. Diyanete göre, ne böyle bir köy, ne böyle bir imam vardı. Hepsi 

uydurmaydı. 

Ancak böyle bir imam vardı, yok değildi. Vaazlar veriyor, hutbeler okuyor, her 

vaazını ve hutbesini teybe kaydediyordu. Lakin bu imam sosyal medyanın yansıt-

tığı gibi Ateist imam değil, Ataist imamdı. 

Bu imam 2012 yılının Aralık ayının ikinci haftasının cumasında bir vaaz verdi. 

«Bakın, yakında çok şeyler değişecek, eskisi gibi olmayacak. Erdoğan bir iki ay 

içinde TV’de bir konuşma yapacak. O bu konuşmayla gidişatı değiştirecek. İstan-

bul’da büyük olaylar başlayacak. Bu olaylar peşpeşe tam bir ay sürecek. Her şey 

tersine dönmeye başlayacak. Fetullah’ın mali gelir kaynakları, dershaneler ka-

patılacak. Önümüzdeki yılın 10 Kasım günü Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret edecek. Bu 

onun şimdiye kadar yapmadığı bir şey. Aralık ayında onu ekarte etmek ve partisini 

kapatmak için operasyonlar düzenlenecek. Ama Erdoğan bu operasyonları atlata-
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cak. Onlara karşı tam kesin tavır alacak. Ergenekon ve Balyoz tutuklularını salıve-

recek. Aha ben bunu burada söylüyorum. Yalan mıyım, doğru muyum; hepsini gö-

receksiniz. » 

Kimdi bu imam? Müneccim miydi, neydi? Geleceği bilir gibiydi. 
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STAJ VE YATAY GEÇİŞ 

Tazminat parasını almış, Çoban Mehmet’ın bir yıllık alacağını toptan 14.400 lira 

olarak ödemiş, aylığını da 1500 lira yapmıştı. Stajını bağlı bulunduğu vilayette yap-

maya karar verdi. Allah razı olsun, bunu Salih Bey ayarlamış, laboratuvarlı bir yer 

olmasına da özellikle dikkat etmişti. Staj yaparken mesai arkadaşları ondan çok 

memnun kaldılar. Hatta kimi zaman köylere bile çıkmış, besicilerin hayvan kontrol-

lerini yapmıştı. 25 gün ne ki, su gibi akıp geçti. Salih Bey, Fırat Üniversitesi’ne onun 

yapay geçiş yapabilmesi için fakülte yönetim kadrosundan biri ile konuşmuş, 

dersleri yüksek dereceli bulunduğundan olur cevabı almıştı. Müjdeyi Talat’a verdi. 

O buna çok sevindi. 

Salih Bey:  

«Tez bitirmeli fakülteyi neden bu kadar çok istiyorsun, yoksa kafanda geçen 

ilginç düşünce ve fikirlerin mi var?» dedi. 

Talat: 

«Öyle olmasa ister miyim?» 

«Vay canına!» 

Elazığ’a gidip müracaatını yaptı. Ağustos ayında artık Fırat Üniversitesi Vete-

riner Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Bu arada kendi işleriyle de ilgilenmeyi ihmal 

etmedi. Okurken tarlalarla Mehmet ve kardeşi Kerim ilgilenecek, buna karşılık tar-

lalarının mahsullerinden üçte bir pay alacaktılar. Gülsüm de onlara yardım ederdi. 

Bunu Mehmet’e söyledi. O kabul etti. 

Bu yıl köyün mahsulleri de çoktu. Meyve ağaçları bol meyve vermiştiler. Her 

sabah güneş pırıl pırıl, berrak, tertemiz, cana can katarak, doğaya yeniden hayat 

vererek doğuyor, gün boyu doğudan batıya usul usul salınıp, sanki ben buradayım, 

meraklanmayın der giydi. Bu güneş akşam olurken de, kimi zaman sarılık, kimi 

zaman kırmızılık, sanki solgun ve üzgün bir halde batıyordu. Ay olmadığı zamanlar 

gittikçe koyulaşan gökyüzü ve karanlığa gömülen yeryüzüyle, ay hele dolunay ol-

duğu zaman hafif gümüşi bir rengin çevrede yer yer görünmesi ve kendini gös-

termesiyle esen yel elleri ve yüzleri okşuyor, cırcır böcekleri hep bir ağızdan mızıka 
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çalmaya başlıyordular. Hele daha herhangi bir ışıma alameti bile görülmeden, ho-

rozların o doğaya tapınma ezanı okumaları var ya, muhteşemdi. Hele kuşların 

sabahın ilk ışığı ile birlikte cikciklemeleri, kekliklerin ötüşleri, köpeklerin havlamaları 

ve çekirge sesleri hepsi ifade edilebilirliğin çok ötesindeydi. Yağmurdan sonra top-

rağın, doğanın kokusu; bu başlı başına anlatılmaya değerdi. Ey şehir, büyükşehir 

insanları, sizler ölüsünüz, ya da Ahmet Yesevi gibi ölmeden mezara girmiş kimse-

ler gibisiniz. Hayatı ve yaşamayı bilmiyorsunuz, buraya gelin. Hayatı ve yaşamanın 

ne demek olduğunu görün. Tanrı size kucak açmış bekliyor ama, siz onun çağrısı-

na kayıtsızsınız. 

2012-2013 öğretim yılında Elazığ şehrindeydi. Tanıştığı bir arkadaş ile üniver-

siteye en yakın mahallede bir ev tutmuş, orada kalmaktaydı. Zaman zaman şehir 

içine çıkıp halk ile konuşması onun monotonluk dolu hayatına yeni bir şeyler kat-

maktaydı. Üniversitede Şair Ahmedi adlı öğretim görevlisi bir tıp doktoru ile tanıştı. 

Bu da kendisi gibi olmasa bile, en az on iki yıl kadar hapis yatmış ve çıkınca öğreni-

mine kaldığı yerden devam etmiş, yükselmiş ve bu seviyeye gelmiş çilekeş bir ül-

kücüydü. Çok temiz ve efendi biriydi. Ahde vefası yok değildi, vardı ama, o da be-

nim gibi ülkücülüğü çoktan bırakmış ve bu ülkücülüğü çöp tenekesine atmıştı. 

Sanma biri dersen Şair Ahmedi. 

Onun gibi varsa kimse görmedi 

Kuşçu Raif halen deliydi ama, müteahhitlik sektörüne girdiğinden artık zengindi. 

Cemaat sempatisi bu şehirde bilhassa ülkücüler arasında vardı. Bir baba sırf bu 

yüzden, oğlunu onlara bulaşmaması için Kuzey Irak’a, Türkmenler arasına gönder-

mişti. Çünkü cemaatin ne yaptıracağı ve ne yaptırtacağı belli olmazdı. Adil Adıyok 

denen biri cemaat ilişkilerinde dikkat çekiyordu. Mesleği boyacılık ve badanacılıktı. 

Daha ileri geçememişti. Elazığ gibi bir doğu şehrinde herkes birbirini tanır, her şe-

yinden haberi olurdu. “Ağar ol can efendi” gibi tanınmış birini çıkarmak hangi bir 

kente nasip olmuştu? Başka yerler için, anormal olan şey doğunun bu köşesi için 

normaldi. Tesadüfen tanıştığı “Varol Ahmedim” denen bir genç de cemaate pek 

sıcak bakmıyordu. 

Bir yandan Ankara’da görmediği dersleri de alıp üstün başarı ile verirken diğer 

yandan bitirme tezini de hazırlamakla vakit geçirdi ve bu tezini danışmanının yar-

dımları ile sonunda tamamladı.  
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ATAİST İMAMIN DEDİĞİ GİBİ   

 Ataist imamın ileri sürdüğü gibi, 1 Şubat 2013 tarihinde AKP genel başkanı ve 

Başbakan Erdoğan, TV ekran haberlerine yansıyan bir konuşmasında, «İlker Baş-

buğ'a kalkıp da alışılmış anlamda bir 'terör örgütü mensubu’ demek çok ciddi bir 

yanlıştır. Bu affedilemez. Şu anda bulundukları makam itibari ile kendilerini sağlam-

da görseler bile tarih onları affetmez» diyerek, Fetullahçılara karşı cephe almaya 

başlamıştı. Bundan Fetullahçılar çok rahatsız olmuştu. Balyoz davası ve Ergene-

kon davası hakimleri, hatta savcıları bile onlardandılar. Ülkede büyük güç halinde-

lerdi. Balyoz davası 2012 yılında sonuçlanmış, sanıklar en ağır bir biçimde ceza-

landırılmıştılar. Sıra Ergenekon sanıklarındaydı. Bu da yakınlarda sonuçlandırılırdı. 

Ama nedense karar hep geciktiriliyordu. Ancak Erdoğan neden çıkmış da, o ko-

nuşmayı yapmıştı. Sıkıştırmaya başlamıştılar. Nasıl olsa emniyette de büyük güç-

leri vardı. Pek çok amir, komiser onlardandı. Askeriyede de güçleri vardı. Ülkeyi 

örümcek ağı gibi sarmıştılar.  

Erdoğan’ı haberde o günkü konuşmayı yapmaya hakimlerin 21 Eylül 2012 tari-

hinde verdikleri mahkeme kararı sevketmişti. Bu kararlar çok ağır kararlardı. Vicda-

nı buna elvermezdi. Oysa başta bulunan, başbakan olan kendisiydi. Her ne kadar 

Ergenekon soruşturmasını kastederek ben bu davanın savcısıyım dese de, onda 

Allah korkusu vardı. 

Talat Şubat tatilinde Elazığ’dan köyüne gelmişti. 

Çoban Mehmet 

«Kusura kalma Talat Bey, benden buraya kadar. Şehirden bir iş teklifi aldım. Bir 

çay ocağı mı varmış, ne?! İyi iş yapıyormuş. Çevre esnaftan müşterisi de bolmuş. 

Orayı 25 bin liraya satın alacağım, hava parası bu. Haftalık iki bin lira ciro yapıyor-

muş. Üç ayda verdiğim parayı çıkarırım» 

Talat: 

«Mehmet yine dellenmeye başladın ha. Sen bunları tanımıyorsun. MHP eski 

MHP değil. Ülkücüler eski ülkücü değil. Bunu artık kafana sok. Her şey tersine 

dönmüş, Şimdi sen gidersin, çok geçmeden seni bunlar, oradaki en yakın arka-

daşların ihbar eder, tutuklatırlar. Bu dediklerimi bir kafana yaz. Günü geldiğinde 
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‘Talat Gültekin çok doğru söylemiş’ dersin. Aha yaz buraya… Ne derler, bilirsin. 

“Varırsın düze, çıkarsın yüze.” Sen yüze çıkınca elbette biri tanır. Ancak benim 

yanımda emin ellerdesin, unutma. Burada sana kimsenin zararı dokunmaz. Nasıl 

olsa senin kim olduğunu bilmiyorlar. Bir ben biliyorum. Biliyorsun, ben de işkence 

etseler bile söylemem.» 

Ancak ne dedi ise, Çoban Mehmet’ı vazgeçirememişti. Şubat ayında ona kalan 

parasını da vermişti. Kucaklaşmıştılar. Mehmet, tabanca ve tüfeği teslim etmiş, 

böylece o çekip gitmişti. Talat, Mehmet giderken onun peşinden, «Yazık oldu be» 

demişti. 

*** 

Ancak tek üzüldüğüm bir şey var, o da Çoban Mehmet. Şehre varmış, o çay 

ocağını almış. Sonra bir bakmış, suç ortaklarından birinin düğünü var. Onun düğü-

nüne gitmiş, geline bir Cumhuriyet altını takmış. Tebrik ederken arkadaşı onu ta-

nımış. Çoban Mehmet, sus işareti yapmış.  

Birkaç gün sonra buluşmuşlar. Arkadaşı anlatmış. Cezaları çok ağırmış. Ama 

üçü de serbest bırakılmış. Erdoğan’dan Allah razı olsun demiş. MHP yüzümüze 

bakmazken AKP bize sahip çıktı, serbest bıraktırdı. Çoban Mehmet’e o böyle de-

miş. 

Çoban Mehmet çok inatçı birisi. Ne olursa olsun davasından dönecek bir kişi de 

değil. MHP’den başka bir partiye mi? Bu onun için hiç olmayacak bir şey. Ölse bile 

yine MHP ve ülkücülük. 

2013’lü yıllar. Daha MHP Erdoğan yalakası olmamış. Devlet Bahçeli de ha bre 

ona atıp tutuyor. İşin tuhafı, Çoban Mehmet internet de kullanmıyor, sosyal medya 

hesabı da yok. Ha bre kırlarda, ya ahır işleri yapıyor ya çobanlık. Kimi zaman ise 

bahçe ve bağlarda bekçilik. Şimdiye kadar böyle yapmış. Üç yıldır da kendi yanın-

daydı çoban olarak. Radyo dinlemiyor, TV seyretmiyor, gazete de okumuyor ama, 

siyasetten haberdar. Bütün olup bitenden haberdar. Kim bilir belki de rüyasında 

görüyordur! Niye olmasın ki! Böyle kişiler yok değil. Ama adı Çoban Mehmet. Bizim 

ermişin adı da Çoban Mehmet’ti. Ermişlerin hali başkadır, bilinmez. Esrarengizlik-

lerle doludur. Çözmek istesen de çözemezsin. 
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ÇOBAN MEHMET 

Köye gelmişti. Ama kafası bu düşüncelerle doluydu. Yol yorgunuydu da. Ancak 

Çoban Mehmet Meselesi onu uyutmamıştı. Sabaha kadar düşündü. Elazığ’da 

rahat edememişti. Ruhi sıkıntılarım var», diyerek iki haftalık doktor raporu almıştı. 

Kafasına koydu. Kendini iyi bir araba alacak, ehliyet alana kadar bir de şoför tuta-

caktı. 400 kadar koyunu ailesinin geçimi için köyde bırakacak, Çoban Mehmet’in 

serbest kalması için bir şeyler yapacaktı. 

Sabah olunca ilçeye indi, Salih ve Tahir beylerle görüştü. Onlara fikrini açtı. Du-

rumu bütün açıklığı ile anlattı. Salih bey de 80 öncesi ülkücülerdendi. Anlaşılan can 

kulağı ile dinlemişlerdi. Bir anda kalkıp Talat’a sarıldılar. Her ikisi de duruma çok 

üzülmüştü. 

Salih ve Tahir beylerin emeklilikleri gelip çatmıştı. Zaten müracaat da yapmış-

tılar. Her ikisi de, «biz de seninleyiz, nereye gidersen geliriz» dedi. Emeklilik işlem-

lerini yürürlüğe koydurdular. Talat elindeki koyunları kayınbiraderi Mehmet’e bı-

raktı. Dönene kadar o ilgilenecekti. Çoban yoktu. Mehmet Çoban da bulmaya çalı-

şacaktı.  

Talat sağlam bir araba aldı. Tahir bey şoförlük yaptı. İzmir’e vardılar. Gerekli 

temas yapıp, avukat ayarladılar. Hatta hapishanede Çoban Mehmet’le de görüşme 

ayarladılar. Görüş günü geldiğinde her üçü de hapishanede, görüşme kısmındaydı. 

Çoban Mehmet çok duygulanmıştı. Avukatla görüşüp durumu sordular. O bu soru-

ya «Bunun suç arkadaşları üçüncü yargı paketinden yararlanmış ve salıverilmişler. 

Çoban Mehmet’in işi biraz zor sama, beşinci yargı paketinde çıkabilir. Bu yargı 

paketi de ancak 9-10 yıl içinde çıkar, daha önce çıkmaz. Tabi bunun için de onun 

en az 9-10 yıl yatması gerek. Daha önce çıkmaz» cevabını verdi. Durum ile ilgi-

lenmesi için ona 50 bin lira kadar para verdiler. Ayrıca Çoban Mehmet’in olur ya, 

hapishanedeki ihtiyaçları ve rahat etmesi için 30 bin lira verdiler. Bu parayı avukat 

peyderpey Çoban Mehmet’e teslim edecekti. «Sen gerekli çalışmayı başlat, kimler-

le görüşeceksen görüş, adamlar ayarlanacaksa ayarla, para lazım olur ise, bize 

bildir» dediler. Avukat, «Tamam» dedi. Bu avukat güvenilir biriydi. Başkası olsa 

yaparım der, para sızdırmaya bakardı. 
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Tahir ve Salih beyler ilçeye döndüler. Talat arabayı köyde bıraktı. Ehliyet için 

Elazığ’da bir kursa devam edecekti.  
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TAKSİM GEZİ OLAYLARI 

Türkiye’de büyük gelişmeler vardı. Büyük oyunlar dönüyor, büyük planlar ya-

pılıyordu. Yine Ataist imamın dediği gibi İstanbul’da büyük olaylar meydana gel-

meye başladı. Bu Taksim gezi parkı olaylarıydı. Ataist imamın dediği gibi bu olaylar 

tam bir ay sürdü. Gezi Olayları aslında Fetullah’a ve onun örgütüne karşı bir tu-

tumdu. Halkın yoğun tepkisiydi. Bu olaylara katılanlar çoğunluk devrimciydi ama, 

başkaları da vardı. Dış güçler falan değil. MHP’ye rağmen MHP’liler ve Ülkücüler 

var. Türkçüler var. Sırrı Süreyya ve partisi var. Muhalefet var. Siz MHP ve yöneti-

minin kalkıp da biz Taksim gezi eylemlerinde yokuz demesine bakmayın, varlar. 

Tuğrul Türkeş var. Onun Gezi eylemleri şehidi çocuk yaştaki Berkin Elvan için, “sen 

bizim evladımız sayılırsın, ailene artık biz bakacğız” demesinden belli ki, her şey 

çoktan değişmiş. MHP’nin İstanbul yönetiminden gezi eylemlerinde yer alan tanın-

mış isimler var. Daha doğrusu bu eylemler bütün ulus var, Türk milleti var. Etnik 

kesim de var, Kürtler de var. Bir tek Fetullahçılar ve örgütleri karşı güç olarak, 

emniyet güçleri olarak gezi eylemlerinde yerlerini almış, bekliyor. Kimi zaman sal-

dırıyorlar. Sis bombası atıyorlar, biber gazı sıkıyorlar, yerine göre coplarını ve elle-

rindeki o siperlik kalkanlarını kullanıyorlar. 

Bu eylemler tam bir ay sürmüştü. Haziran ayı girerken kesildi, her şey durgun-

laştı. Aslında gezi eylemleri emniyet güçlerini ellerinde bulunduran Fetullah ve ör-

gütüne karşı Erdoğan’a destek eylemleriydi. Çoğu kişi bunu farketmedi. Ama far-

kedenler vardı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa çok büyük bir tehlikeye karşı 

bir millet vatandaşlar olarak topyekun bir başbakanın çevresinde kenetlenir hale 

geliyordu. Siz Erdoğan’ın Kabataş’taki o düzmece olay hakkında yaptığı TV ko-

nuşmalarına bakmayın. Olayın perde arkasına bakın. 

*** 

50 koyun daha sattım, elime 60 bin lira geçti. Parayı bankaya yatırdım. Banka-

daki hesabım gittikçe kabarmış, aldığım tazminat parası ve sattığım koyunlar ve 

faizlerle birlikte 1.000.000 TL’yi geçmişti. Tazminatı alınca yeni tarlalar alacak, ekip 

biçecektim. Onlardan vazgeçmiştim. Elimdeki tarlalardan elde edeceğim yem 400 

adetlik koyun sürüme yeterdi. Bir buçuk yıl önceki 1000 kadar altı aylık kuzu şimdi 
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şişek olmuştular. Bunları da satacaktım. Elime bir milyon civarında daha para ge-

çerdi. Etti, iki milyon. Bu para benim ve ailem için yeter, hatta artardı bile. Ehliyet 

de almıştım. Arabamı kendim kullanmaya başladım. 

Temmuz ayında Erdoğan Ataist imamın söylediği gibi Fetullah örgütünün büyük 

mali gücünü temsil eden dershanelere karşı tavrını açıkça ortaya koymuştu. Bu 

dershaneler kapatılacaktı. Açıklamayı yapan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ydı. Za-

man gazetesi bu durumu manşetlerine taşıyıp 14 Kasım günkü haberlerde söz ko-

nusu durumu eğitime vurulan büyük darbe olarak niteledi. Ekim ayında Hacdan 

dönen MHP milletvekili Meral Akşener dershanelerin kapatılmasından yana değil-

miş gibiydi. Onun Fetö örgütüyle aralarının iyi olduğuna dair bir paylaşımın bir kıs-

mı silinmiş diğer kısmı silinmemiş, halen duruyor.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 “Meral Akşener twitlerini sildi”, mynt, 24.04.2018; https://www.mynet.com/meral-aksener-

tweetlerini-sildi-110104066650 
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ERDOĞAN ANITKABİR’DE 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 90’nıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki ilk 

tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören saat 8.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'un 

girişinde yer almasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki 

devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mo-

zelesinin bulunduğu kısma geçti. Gül'ün Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının 

ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu.  Gül ve beraberindeki-

ler, marşın bitiminde Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Gül, Anıtkabir 

Özel Defteri'ne ise şu ifadeleri yazdı:   

'Milletimizin yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan Cumhuriyetimizin 90. 

kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Önderliğinizde kurtuluş desta-

nını yazan milletimiz, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma 

hedefi doğrultusunda sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla ilerlemektedir. Bir asra 

yaklaşan Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde bugün Türkiye'nin her alanda 

yükselen bir ülke ve küresel bir cazibe merkezi haline gelmesinin gururunu yaşıyo-

ruz. Cumhuriyetimizin görkemli başarılarıyla övünüyor, emanetinize kararlılıkla 

sahip çıkıyor, kazanımlarımızı yeni hamlelerle daha da yukarılara taşımak için 

azimle ve inançla çalışıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda millet olarak hatıranız ö-

nünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı sunuyo-

ruz. Ruhunuz şad olsun.'   

Törene Cumhurbaşkanının yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay 

Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay 

Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP 

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuvvet Komutanları, Yüksek Yargı mensupları, bazı 

milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileriyle diğer askeri ve mülki erkan katıldı.   

Gül'ün, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk 

Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı 

geçişi töreni yaptı. Erdoğan bu yıl 30 Ağustos zafer bayramı ve 29 Ekim Cumhuri-

yet bayramında da Anıtkabir’i devlet erkanıyla birlikte ziyaret etmişti. 
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BİRİNCİ KUMPAS 

17-25 Aralık kumpasına geçmeden önce daha önce kurulan kumpastan, Erdo-

ğan’ın bu kumpastan nasıl sıyrıldığını görelim. Bu kumpas 17-25 Aralık kumpası 

gibi o kadar meşhur pek meşhur bir kumpas olmamasına rağmen, başlangıç yani 

ilk halka teşkil etmesi nedeniyle çok önemliydi. Nedense bu kumpas pek gündeme 

getirilmek istenmez. Aslında bütün düğüm bu kumpastaydı. Söz konusu kumpasın 

tarihi 7 Şubat 2012’ydi. Bu kumpasa MİT müsteşarı Hakan Fidan’dan dolayı MİT 

kumpası adı verilmişti. 

Ataist imam ne müneccimdi ne gaipten haber veren kimseydi. O gündemi sürekli 

takip eden, gazeteleri okuyan, TV haberlerini seyreden ve sosyal medyayı yakın-

dan izleyen biriydi. Köy yerindeki adam işten güçten bunlardan bihaberdi. Talat bile 

Ankara’da okuduğu halde gündemi pek takip edememişti. O takip edemezse, köylü 

hayli hayli… Aslında Talat gündemi takip etmesine ediyordu ama, Şubat’a denk 

gelmişti. Yani, tatile… O gün de tabi ki köydeydi. İşler güçler, eksik gedik ne ise, 

onları tedarik… Böylece gündemi kaçırmıştı. 

Fetö örgütü emniyete adamlarından çok güvenilir birini sokmuşlardı. Bu adam 

emniyet içerisinde yükselmiş, İstanbul emniyet istihbarat müdürlüğüne kadar 

gelmişti. Adı Ali Fuat Yılmazer’di. Ayrıca Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının 

önde gelen mimarlarındandı. 7 Şubat gününden önce pasif bir göreve alınmış, hat-

ta Ankara’ya çağırılmıştı. Ancak olayla ilgisi vardı. Pasif görevine rağmen İstanbul 

emniyet müdürlüğünde halen etkin bir isimdi. 

İddiaya göre, Diyarbakır DTP binasında yapılan aramada Oslo’da yapılan görüş-

melere ait ses kayıtları ele geçirilmişti. Bu Fetö’nun Ergenekon ve Balyoz soruş-

turmalarında sık sık başvurduğu taktiklerden biriydi. Bu ses kayıtlarına göre, MİT’in 

PKK ile yakın ilişkisi vardı. Kayıtlar İstanbul cumhuriyet savcılığına Yılmazer tara-

fından verildi. İstanbul cumhuriyet savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT müsteşarı Ha-

kan Fidan ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırdı. 

Başbakan Erdoğan o sırada ameliyat olma hazırlığı yapıyordu. Fidan Erdoğan’ı 

aradı, onu durumdan haberdar etti. Ameliyat sırasında kendisine yönelik bir ope-

rasyon söz konusu olabilirdi. Erdoğan bunun üzerine ameliyatı erteletti, Fidan’a 

ifadeye gitmemesini söyledi.  
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Savcı Muammer Akkaş Fidan hakkında yakalama kararı çıkardı. Fetö örgütün 

medyası durumdan haberdar edilmişti. Konuyla ilgili manşetler gazete başlıklarını 

süsledi. Kumpası boş çıkaran da yeni yasal düzenleme oldu. Başbakan Erdoğan 

yeni bir yasa çıkartmış, MİT’le ilgili bütün soruşturmaları başbakanlık iznine bağla-

mıştı. 
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İKİNCİ KUMPAS 

Örgüt mensubu olan özel yetkili savcılar, 7 Şubat operasyonundan bir şey elde 

edememelerine rağmen yeni bir soruşturma alanı belirlediler, kendi kapsamları 

dışında kalmasına hiçe sayıp, 6 Mart 2012 tarihinde "ihaleye fesat karıştırma" 

soruşturması açmışlar, kanuna aykırı olarak yasa dışı birçok telefon dinlemesi yap-

maya başlamışlardı. Bu soruşturmanın fezlekesinde soruşturmanın fezlekesinde 

Yasin El Kadı'nın terör örgütü finansörü gibi gösterilmiş, Başbakan ve hükümette 

yer alan bakanların da bu kişiyle irtibata olduğu izlenimi verilmeye çalışılmıştı. 17 

Aralık2013 tarihinde Savcı Muammer Aktaş, polise talimat vererek soruşturmanın 

sonlandırılmasını ve fezlekenin de kendisine gönderilmesini istedi. Aynı anda Sav-

cı Zekeriya Öz de aralarında kamu görevlileri ve iş adamlarının da bulunduğu bir 

operasyonun düğmesine bastı. Bu kişiler polisler tarafından gözaltına alındılar. Öz 

gözaltına alınmadan sonra gazetecileri operasyon hakkında bilgilendirmek için 

yanına çağırdı. Konuşmasında alaycı bir ifade takınarak, ismini vermemesine rağ-

men Erdoğan hakkında suçlayıcı ve tehditkar bir dil kullandı. Daha sonra elde e-

dilen soruşturma tutanaklarında Başbakan Erdoğan’dan 1 Numara olarak söz e-

dilmişti. Ayrıca Savcı Celal Kara Mit tırları ile ilgili soruşturmada Can Dündar’la 

yapmış olduğu röportajda bu bir numaranın kim olduğunu söyleyecek, Erdoğan’dı 

diyecekti. 

Her iki operasyonda da Başsavcı Turan Çolakkadı’nın bilgisi dışında yapılmıştı. 

Ancak bu operasyonları yerine getiren polis ve jandarma ekiplerinin açığa alınması 

ile, onların yerine getirilen yeni ekip 25 Aralık günü Savcı Muammer Akkaş’ın yeni 

gözaltı talimatlarını uygulamadı. Bunun üzerine Başsavcı Çolakkadı, Aktaş’ı çağı-

rarak ondan bilgi ve soruşturma dosyasının kendisine teslim edilmesini istedi. Aynı 

anda örgüt mensupları soruşturma dosyasını ve ses kayıtlarını sosyal medya he-

saplarından paylaşmaya başladılar. Bu paylaşmada Encan Gün gibi isimler öne 

çıktı. STV, Zaman, Bugün ve Taraf gazeteleri ve Cihan haber ajans gibi sosyal 

medya organlarında söz konusu paylaşımlar yer almaya başladı. 25 Aralık günü 

Savcı Akkaş tarafından Erdoğan’ın oğlu Bilal de ifadeye çağırılmıştı 

Fuat Avni diye birini çıkarmış, onun paylaşımlarıyla da gizli kalması gereken so-

ruşturma tutanakları birer birer deşifre edilmeye başlanmıştı. 
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17 Aralık günü gözaltına alınanlar: 

Bakan Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan, Bakan Muammer Güler’in oğlu Barış, 

Bakan Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz, iş adamı Ali Ağaoğlu, Halkbank genel mü-

dürü Süleyman Aslan ve Rıza Sarrraf’tı. Gözaltına alınanların sayısı 71 kişiydi. 

Bunların 24’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

Oğulları gözaltına alınan bakanlar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hak-

kında cezai soruşturma içerikli hazırlanan fezlekeler de 18 Aralık’ta Adalet ba-

kanlığına sunulmuştu. Bu arada İçişleri bakanı Efgan Ala, Erdoğan’ın evinin çevre-

sine bir özel tim yerleştirmiş, bununla onun herhangi bir ihtimalle gözaltına alınma-

sının önüne geçmişti. Tutuklanan şüpheliler 28 Şubat günü serbest bırakılacak-

lardı.  
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MAHŞERİN DÖRT ATLISI 

Teziin çoğunu hazırlamıştım, az bir kısmı kalmıştı. Konuyu yerli yerine oturtmam 

için kaynak gerekliydi. Yoğun bir kaynak arayışına girmiştim. Gelelim bahsettiğim 

kumpas meselesine. 

Olaya öyle bir boyut katıyorlar ki, her birinin gözaltına alınması Araf suresi 172. 

Ayete tam anlamı ile uygun. Hani, ayette deniyor ya,  ْأَنفُِسِهم َٰٓ يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى  -zürriyet ذُر ِ

lerini, yani evlatlarını onların yaptıklarına şahit kılarız… Bu nedenle Zafer Çağla-

yan’ın oğlu Salih Kaan’ı, Muammer Güler’in oğlu Barış’ı, Erdoğan Bayraktar’ın oğlu 

Oğuz’u da gözaltına almış, her birini ifadeleri alınırken zorlamışlardır. İşin tuhafı, 

söz konusu ayetin ebcedi 2013 yılına denk gelmiyor ama, 2017 ve 2022 yıllarına 

denk geliyor. Bu ayette ruhlar yani ervah kelimesi geçmiyor ancak, Kuran ve Tev-

rat’ta nefs ruh anlamına da geliyor. أَنفُِسه Arapçada ruhum demek. Güzel he harfine 

kadar ebcet toplamı 2017, he dahil edildiğinde, 2022. Bunu yapan Cumhuriyet sav-

cıları. Bir zamanlar Ergenekon soruşturmasında tam anlamıyla yetkilendirilen 

Cumhuriyet savcıları. Laik Cumhuriyetin savcıları. Tabi ki onları bunu yapmaya 

yönlendiren Fetö örgütü. Nasıl ki üstadları Bediüzzaman Said-i Nursi ebcedlerdeki 

toplamda çok hata yapar;2 bunlar da onun gibi yanlış toplamış, yılı 2017 çıkara-

cakları yerde 2013 olarak hesaplamışlar. Allah birilerini şaşırtmaya görsün. İşin i-

çine 25 Aralık’ta Bilal Erdoğan’ı da dahil etmek istemişlerdi. 

17-25 Aralık soruşturmasında yer alan Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Ak-

kaş ve Mehmet Yüzgeç adlı savcılar ve Süleyman Karaçöl adlı hakim 13 Mayıs 

2015 tarihinde HSYK kararıyla meslekten ihraç edileceklerdi. Ayrıca bu adı geçen 

kişiler hakkında. Ağustos ve Eylül aylarında yakalama kararı çıkarılacaktı. Süley-

man Karaçöl tutuklanacak, ancak diğer dört kişinin aranması devam edecekti.  

Kimse kalkıp da Zekariya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeç’i 

Mahşerin dört atlısı diye yansıtmaya kalkmasın. Peki, Mahşerin dört atlısı kim mi-

dir? 

                                                           
2 Said-i Nursi Gazi kelimesi ebcedini 1007 olarak hesaplar. Ayrıca, Süfyani Deccalan ismi 

“Mustafa Kemâl ismine ااَلن  iki fark ile tevâfuk ediyor” der. Oysa Mustafa Kemal isminin سُْفيَانِى َدجَّ

ebcedi 320’dir. Süfyani Deccalan isminin ebcedi ise 300. Arada tam 20 fark var. 
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İşte: 

1) Zafer Çağlayan (Za-çağ) 

2) Mu-ge (Muammer Güler) 

3) Er-ba (Erdoğan Bayraktar) 

4) Eg-bağ (Egeman Bağış) 

Üstelik İncillerde söz edilen 42 aylık yetkiyle görevlendirilen Canavar da geçen 

yüzyılın birinci yarısındaki Ali kıran baş kesenlerden Kel Ali’nin bir benzeri ve onun 

tıpkı karakterik yapısı da Zekeriya Öz. 

Zekeriya Öz tam bir nurcuydu. 1994 yılında Çine’ye tayin edildi. Savcı Öz ve eşi 

Çine’ye vardılar. Çine halkı yeni gelen savcıyı karşılamaya çıkmıştı. Baktılar savcı 

savcı ama, eşi baştan ayağa kara çarşafa bürünmüş öcü gibi biri. Hoş geldiniz 

dediler. Savcı Öz kendisini karşılamaya gelen ilçe eşrafının elini sıktı, eşi hiç ses 

etmedi. Ev olarak bir konağa yerleşti. Evi haremlik ve selamlık olarak ikiye ayırdı. 

Ziyaret gelenler erkek ise selamlığa, kadın ise haremliğe alınmaya başladı. İlçe bu 

uygulamaya ilk defa şahit oluyordu. Kaderimizde bu da varmış dediler. Ancak tep-

kilerini koymakta gecikmediler. Bunun üzerine Savcı Öz’ün eşi kara çarşafı çıkarıp 

türban ve pardösü giymeye başladı. 

Zekeriya Öz skandalların adamıydı. İlk tayin edildiği yer Çine onun sayesinde 

skandal üstüne skandal yaşadı. 

Birinci skandal, Kıdemli savcı Ayhan Uğurdan’a yapılmasıyla kendini gösterdi. 

Savcı Öz, ona faks ve adli sicil kaydı yaptıran vatandaşlardan alınan paraların, 

Adalet Güçlendirme Vakfı’na aktarılması yerine, o paraların paylaşılması teklifinde 

bulundu. Uğurdan onun bu teklifini tepkiyle karşıladı, durumu HSYK’una bildirdi. 

Öz’le birlikte soruşturma geçirdi. Çok geçmeden de yapılan bu haksızlık nedeniyle 

görevinden istifa etti. 

Yıl 1998. Yer Çine girişinde yer alan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası 

kıraathanesinin önü. Savcı Öz o sırada oğlu ve babasıyla birlikte kıraathane ö-

nünden geçiyorlar. Birden Mehmet Ocak adlı işadamı belinden silahını çekip Savcı 

Öz’ün ensesine dayadı. Savcı Öz şaşırmıştı, ne yapacağını bilemez bir haldeydi. 

Böyle bir şeyi beklemiyordu. Ocak onu kolundan tutup sürükleme başladı. Kıra-

athane önüne gelince içeridekileri çıkarıp, Savcı Öz’ü içeri soktu. Kapıyı kapadı. 
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Savcıyı rehin aldığını orada bulunanlara söyledi. Çineliler hayretler içindeydi. Ocak 

aynı yıl Çine’de vergi rekortmeni olarak ilan edilmişti. O Çinelilerin yakından tanı-

dığı, hiçbir vukuata karışmamış bir işadamıydı. 

20 kadar polis gelip, kıraathanenin çevresini sardı ve teslim ol çağrısı yaptılar. 

Ocak savcıyı yine bırakmadı. İlçe kaymakamı, savcısı ve ilçe komiseri geldiler. O-

cak yatıştırıldı. Savcı Öz tam iki buçuk saat boyunca rehin alınmıştı. Olay ilçenin 

mahalli gazetesinden başka bir yerde yer almadı. Çineliler bütün gazeteleri taradı 

ama, başka bir gazetede haber olarak bulamadılar. Ocak tutuklanmamıştı bile, işin-

de gücündeydi. Mahkemelik de olmamıştı. Nedeni merak etmeye başladılar. Çok 

sonra öğrendiler ki, Savcı Öz ondan haraç alırmış, Her geldiğinde de arabasının 

benzin deposunu para vermeden fullermiş. Bakmış ki, bir öyle, iki öyle, bu sürekli 

devam ediyor, o gün canına tak etmiş, ne olursa olsun deyip, söz konusu olayı 

çıkarmış. 

Savcı Zekeriya Öz bu olayı kendince çok saklamaya başlamış. Hakkında bilgi 

edinmek isteyenlere ilk tayin yerim Mutki demiş. Aslında o Mutki’ye bu olaydan 

sonra sürülmüş. Yani, Savcı Öz Mutki’ye sürgün savcı olarak gitmiş. 

Ancak o, 2008-2011 yılları arasında milletin adını duyunca tir tir titrediği özel 

savcıydı. İncillere göre, 42 ay süreyle yetkilendirilmiş canavardı. Hatta ona Erdo-

ğan’ın zırhlı arabası bile tahsis edilmişti. 42 ay yetkilendirildiği doğruydu. Kel Ali 

benzeri olması da doğruydu. Hatta onun karakterini taşıması da... Ama, canavar 

olmasına gelince… 

Şems-i Tebrizi bu hususta şunu der: 

“Korkarak kaçan bir kalabalık gördüm. Biraz daha gidince beni korkutmaya 

başladılar. Onlar korkuyorlardı ki, sakın bir ejderha ortaya çıkıp da âlemi bir lokma 

gibi yutmasın. Ama benim ondan yana hiç korkum yoktu. Biraz daha ilerledim, 

büyük geniş bir demir kapı gördüm; onun karşısında bir kapı daha vardı ki, tavsife 

sığmaz derecede geniş fakat kapalı idi. Üstüne anahtar konmuş belki beş yüz bat-

man ağırlığında vardı. O yedi başlı ejderha buradaydı. Sakın, dedi, bu kapıya yak-

laşma! Benim gayret ve yiğitlik damarım ayaklandı, kapıya vurdum, anahtarı kır-

dım, içeri girdim. Bir böcek gördüm hemen, aşağı çektim ayağımın altında ezdim. 

Allah bilir...” 
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Tebrizi’nin dediği gibi o bir böcekti, bokböceği. Bokböceğine ise ne yapılır? Tabi 

ki ayak altına alınıp, ezilir. Şimdi ise, kaçak. Celal Kara ile birlikte yurt dışına kaç-

mış. Başka bir yere değil, Ermenistan’a… 

Egemen Bağış’ın oğlu Eren Egehan Bağış 17 Aralık operasyonu sırasında 12 

yaşındaydı. 2019 yılında ise 20 yaşına basacak. Yoksa onun oğlu da o gün gözal-

tına alınmış olurdu. 
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TEZİN GİRİŞ KISMI 

Tezimizde gereç Takvim’dir. Takvimlerde 12 ay vardır. Bunsuz olmaz. Yöntem 

olarak 12’li bir sistemi esas alıp, bu sistem çerçevesinde konuyu rayına oturmaya 

gayret sarf edeceğiz. Yine 12’li bir sistem içerisinde yan değerler var ise, onu da 

konuya dahil edeceğiz. Çalışmamız az buçuk projeye yakın bulunmakla beraber 

derlemeye, yani konu ile ilgili tez ve ilmi makalelerde tespit edip not aldığımız bil-

giler, gereç ve yöntem çerçevesine kendi ifademizle yerli yerine oturtulacaktır. Bun-

ları kaynaklar ışığında da değerlendireceğiz. Sonuç kısmında söyleyeceğimiz ne 

ise onu da ifade edeceğiz. Derleme mahiyetinde olmasına rağmen ben burada 

projeye yakın bir çalışma sunuyorum. Bu nedenle tartışma da mümkün. Hatta ol-

ması gerekli. Bunu sözlü sorularınızda cevaplamaya çalışacağım. Kaynaklar var. 

Özgeçmişim, hatta tezimin özeti de bulunacak.  

1- Sümerler 12 gezegenin varlığını kabul eder. 2- Astrolojide 12 burç vardır. 3- 

Bir yıl 12 aydan oluşur. 4- Yakup’un 12 oğlu vardır. 5- Yunan mitolojisinde 12 Tanrı 

vardır, bunlar 12 Olimposlu olarak tanımlanır. 6- İsrailoğulları 12 kabileden oluşur. 

7- Hz Musa asasını vurduğunda yerden 12 pınar fışkırmıştır. 8- Hz. İsa’nın 12 ha-

varisi vardır. 9- Şia mezhebinde 12 imam vardır. 10- Avrupa Birliği bayrağı 12 yıl-

dızdan oluşur. 11- Saatler 12 rakamdan oluşur. Oysa bir günde 24 saat var. 12- 

Son olarak da, On İki Hayvanlı Takvim’den söz edebiliriz. Bu takvim dünyanın en 

eski takvimidir. Bilhassa uzak doğuda kullanılmıştır, Çin’de de halen kullanılmak-

tadır. Şimdi bunları sırası ile açıklayalım: 

Otuz-kırk yıl önceye kadar 7 gezegenin varlığı kabul ediliyor, okullarda bu şekil-

de okutuluyordu. Ancak uzay araştırmaları bu gezegenleri günümüzde 8, hatta 9’a 

çıkardı. 10. Gezegenden de söz ediliyor. Bu gidişle 11. Gezegen de bulunacak gibi. 

11 gezegen bulunursa sıra 12. yani son gezegene gelecek. 

Hepimizin bildiği gibi astrolojide 12 burç vardır. Bu 12 burç astroloji ilmini ortaya 

çıkarmıştır. Çoğu kişinin astroloji ve burç deyince aklına fal gelir. Oysa, Canan Sel-

vi’nin hazırlamış bulunduğu “Astrolojik Kişilik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki” 

adlı yüksek lisans tezine göre: “Astroloji; kozmos içerisindeki güçlerin genel sevi-

yede dünya üzerindeki enerjilerin şekillenmesi (makro kozmos), insanın ve insan 

topluluklarının (mikro kozmos) üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını yorumlayan bir 
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düşünce sistemidir. Astrolojinin matematiksel bir temele sahip olduğunu, (bunu) 

Astronomi ile olan paralel çalışmalarında da görebiliriz. Astroloji kader değildir, her 

şey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı za-

manları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. 

Sonuçta, nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir.  

Astroloji, astronomiye dayanan hesaplama, mantık, zamana bağımlı düşünme 

ve analiz metotlarını biçimsel algılama, bütüncülük, analog ve sembolik düşünme, 

zaman bağımsızlığı ve sezgilerle birleştirerek, bir bütün oluşturmaktadır. 

Astroloji'nin tarihi 5.000 yıldan fazla bir döneme uzanmaktadır. Her çağda insan-

lar arasında Astroloji ile ilgilenenler olmuştur. M.Ö. 2000 yılından kalan bir Mısır 

mumya tabutu, Zodyak burçları sembolleri ile kuşatılmış olan tanrıça Nut'u gösterir. 

Babil, Hint, Eski Çin, Maya, Eski Yunan, Roma ve Araplar, yani bütün büyük uygar-

lıklar Astrolojiye karşı ilgi göstermişlerdir. Gökyüzünü ilk yorumlayanların kimler ol-

duğu tespit edilememiştir. Fakat bulduklarını, bildiklerini ilk kaydedenler (Mezopo-

tamyalılar) olmuştur. Çağımızda müspet ilimler büyük çapta aktivite kazanmıştır. 

Günümüz dünyasında Astroloji, bilgi, zekâ ve dikkatli bir değerlendirmeye dayandı-

rılmaya çalışılmaktadır. 

Astroloji; güneş, ay, gezegenler ve yıldızların dünyadaki her şeye ve insanlara 

olan etkilerini inceleyen eski bir sanattır.”3  

Astrolojinin Selvi’nin dediği gibi eski bir sanat olması kesindir, buna kimse itiraz 

edemez.  

“Çevre ile toplumsal değişme arasında ilişki kuran teorilerin kökleri oldukça es-

kiye gider. Örneğin binlerce yıldır astroloji ile uğraşanlar, gökteki olaylarla toplum-

sal olaylar arasında ilişki aramışlardır” 4 denir. Türk tarihinde de Astrolojiye önem 

verilmiş, bu hususta şöyle denmiştir: 

                                                           
3 Canan Selvi, Enstitüsü Astrolojik Kişilik Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, T.C. Karama-

noğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 

Karaman 2011, s. 61-61 

4 Dr. Uğur Olgun, Toplumbilim, Kamu Yönetimi Lisans Programı, İstanbul Üniversitesi Açık  ve 

Uzaktan Eğitim Fakültesi, s. 303 
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“15. yüzyıla ait önemli bir astroloji eseri olan Kitâbu Esrâri’n-Nücûm ve Havvâs, 

bu çalışmada; Türk bilim dilini yansıtan yönleriyle ele alınmış ve içerdiği astroloji-

kronoloji terimleriyle birlikte değerlendirilmiştir.” 5 

“Astroloji, İslâm ilimler tasnifi geleneğinde tabii ilimlerden sayılmış ve astrono-

miyle yakın ilişkisi bulunmakla birlikte ismindeki “ahkâm” terimi sebebiyle ondan 

ayrıldığı kabul edilmiştir.” 6 

Ancak astrolojiye karşı olanlar da vardır. Bunlardan biri Farabi, biri İbni Sina, bir 

diğeri İbni Haldun’dur, ancak Taşköprülüzade onların görüşünü paylaşmaz, ilm-i 

ahkâm-ı nücûmun tabii ilimlerin bir şubesi olduğunu belirtir. 7 

Astrolojiye ve onun bilim olmasın karşı olanlardan biri de 20. Yüzyıl bilim adam-

larından Thomas Kuhn’dur. O bu hususta, “astrolojinin bilim ol(a)mamasının nede-

ninin, bu alanın doğrulanabilir veya yanlışlanabilir önermelere sahip olmamasında 

değil, çözülecek bulmacalara sahip olmayışında yattığını belirtir. Kuhn’a göre ast-

rologların “[u]ygulayacak kuralları olsa da, çözülecek bulmacaları yok”tur ve bu ne-

denle astroloji de bir bilim değildir” 8 der. 

“Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile hiç bir ilgisi yoktur” 9 denir. 

“Gökteki gezegen, yıldız gibi cisimlerin dünyadaki nesne ve olaylar üzerindeki 

etkisi veya gelecek hakkında kehanetlerde bulunmak amacıyla kullanılması ilm-i 

ahkâm en-nücûm veya sınâ’at-ı ahkâm en-nücûm’un (yani astroloji) kapsamına gi-

rerken; yıldızlar, burçlar ve yıldızların birbirlerine uzaklıkları, takvimlerin tespiti ile 

gezegenler hakkında bilgiler toplanması da ilm el-hey’e veya ilm el-felek olarak 

isimlendirilen astronomi ilmine dâhil olmaktadır. Nitekim hicri takvimin ortaya çıkışı, 

                                                           
5 Osman Erciyes, 15. yy. Astroloji Eseri Kitâbu Esrâri’n-Nücûm ve Havvâs’ın Türk Bilim Dili ve 

Astroloji - Kronoloji Terimleri Açısından Önemi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1, (2010), s. 

45 

6 Tevfik Fehd, İlm-i Ahkam-ı Nücum, İslam Ansiklopedisi 22 Cilt, İstanbul 2000, s. 124 

7 Fehd, a.g.m., s 124 

8 Ümit Öztürk, Thomas Kuhn’un Paradigma Kavrayışı Üzerine Analitik Bir İrdeleme, Kaygı 

2012/19, s. 181 

9 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimler Bölümü; http://astronomy.science.ankara.edu.tr/; 

Astronomi Nedir? Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri; 

http://www.science.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2017/01/Astronomi.pdf; 

http://www.science.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2017/01/Astronomi.pdf
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kıblenin tespit edilmesi ve daha başka gök cisimleri ile ilgili bilimsel çalışmalar 

matematiksel astronomiye; devlet adamlarının siyasî, askerî ve idarî konulara yö-

nelik merakının da astrolojiye olan ilgi ve çalışmaları teşci ettiğini ifade etmek müm-

kündür” 10 de denir. 

Her ikisi de yıldızları ve gök durumunu inceliyor. Astroloji Astronomi ile yakından 

ilgili ancak aralarında bazı farklar bulunur11 diyenler de var. Astroloji denince akla 

20 Y.Y.’ın son çeyreği ile 21. Y.Y.’ın ilk çeyreğine damgasını vuran Nostradamus 

akla gelir. Başka müneccim ve kahinler yok mudur. Tabi ki vardır. Ancak bu kahin 

astrolojinin en meşhur kimselerinden biridir. Şimdi onun kehanetlerine bakalım: 

1- Fransız devrimi, Kraliçe Marie Antoinette ve Angouleme Düşesi'nin düştüğü  

son durumu…2- Osmanlı’nın Mısır eyaletini tamamen kaybedişini…3- Hit-

ler’in iktidara gelişini ve onun Kavgam adlı eserini…3- Sovyetlerin Afganis-

tan’ı işgalini… 4- Sovyetler’de Çernobil Atom Santrali’nin çöküşünü,  5-  Sov-

yetler ile ABD arasında başlayan barış görüşmelerini… 6- 1999 yılındaki Göl-

cük depremini… 7- Ayrıca, kendi ölümünü….12 

Yedi kehanet. Bunların hepsi de çıktı. Oysa Nastradamus 1500’lerde yaşamış 

bir Fransız’dı. Dünyanın en eski bilimlerinden biri olan, hatta insanlık tarihi kadar 

eski olan bu ilmi, falcılıkta kullanılıyor diye, önemsememek ve bilim dışına itmek 

doğru olmaz. Bunun yerine belki de bizim bilmediğimiz ve idrak edemediğimiz bir 

şeyler vardır demek gerekir. İlim peşin fikirleri ve ön yargıları kabul etmez. İlerinin 

ne göstereceğini de şimdiden kimse bilemez. Astroloji olmasaydı bu gün uzay bi-

limleri ve uzay keşifleri olmazdı. Hatta Nasa olmazdı. 

Bir yıl 12 aydan oluşur. Ortadoğu’ya mahsus ay yılı takviminde günler 354, Batı 

ve Uzakdoğu’ya mahsus güneş yılı takviminde 365 gün çeker. İki takvim arasında 

11 günlük fark vardır. Bu farkı gidermek mi istiyorsun. Her üç yılda bir yıla 13. ay 

                                                           
10 Ömer Tokuş, Hamdanilerde Astroloji, Astronomi ve Tıp, Tarih Dergisi, Sayı 70, 2019/2, s. 3 

11 Davut Ağbal, Kuran’da Burçlar Mahiyeti ve İnsana Etkisi Bağlamında, Atatürk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 38, Erzurum 2012, s. 251 

12 Nostradamus Kehanetleri, 19/05/2011, Fwmail.net; https://fwmail.net/ilginc/nostradamus-

kehanetleri 
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eklenir.13 Ay yılı takvimi Mezopotamya kaynaklıdır ve ilk önce Sümerler tarafından 

kullanılmıştır.14 Mısırlılar ve Amerika kıtası yerlileri Aztekler de güneş yılı takvimi 

kullanmışlardır. Türklerin bile İslamdan önce güneş yılı takvimi kullandıkları söy-

lenir. Güneş yılı takviminde her dört yılda bir şubat ayına bir gün eklenir.15 

Kuran’da Yakup’un 12 oğlu olduğu, Kuran’da bunlardan birinin de Yusuf olduğu, 

Bünyamin hariç, Yusuf’u kıskanan kardeşleri onu bir kuyuya atıp, Bünyamin’i baba-

larına söylememesi için tehdit ettikleri16 söylenir. Kuran’da söz konusu durum Yu-

suf suresinde açık açık olarak anlatılır.  

“Hani Yusuf, babasına ‘Babacığım! Gerçekten ben rüyamda on bir yıldız, güneşi 

ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana boyun eğiyorlardı’ demişti” 17 denir.  

Bu 11 yıldızdan kasıt kardeşleridir. Yusuf da 12. Yıldızı18, yani gezegeni simge-

lemektedir. Gökyüzünde binlerce, milyonlarca, hatta milyarlarca yıldız bulunmakta, 

bunu hepimiz biliyoruz.  

Tabi ki, 11 yıldızdan kasıt gezegenlerden başkası olamaz. 

                                                           
13 Ayşe Yıldız, Zaman Kavrayışının Sosyal Temelleri Ve Uygulamalı Bir Sosyolojik Çözümleme 

Denemesi: Bursa Örneği, TC. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2005, s. 70 

14 Ay takvimi, Vikipedi 

15 Şubat, Vikipedi 

16 Ömer Faruk Harman, Yusuf maddesi, İslam Ansiklopedisi 44. Cilt, İstanbul 2013, s. 1 

17 Yusuf Suresi 12/4. Ayet, 

18 Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton ve üç cüce gezegen: 

Ceres, Eris, Makemak.Ayrıca 13. Gezegen olarak Haumea da vardır ama, bunun kriterleri diğer 

gezegenlere pek uymaz. Bir kere gezegen tam küre değildir, yumurta biçiminde ve oldukça ya-

muktur. Bu son gezegenler yakın bir zamanda keşfedildi. Ceres 1801 yılında (Vikipedi), Eris ve 

Makemak ise 2005 yılında bulundu (Vikipedi). Demek ki Allah bu gezegenlerin varlığını 7. Yüzyıl’ın 

ilk çeyreğinde biliyordu. Ancak Kuran’da 7 gezegenden söz edilir, hatta 8.’nciden de. Talak suresi 

65/12, Ayet:  ٍَّت َوِمَن ٱْْلَْرِض ِمثْلَُهن َو   yedi göğü ve yerden bir o kadarını (yeryüzünün benzerlerini)“ َخلََق َسْبَع َسَم 

yarattı. Yeryüzünün benzerlerini demekle tabi ki gezegenler kastediliyor, başka bir şey olamaz. 

Dünya ile bu gezegenlerin sayısı. Plüton son zamanlarda, yani 2006 yılında cüce gezegenlere dahil 

edildi.  
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Olimpos tanrıları her zaman 12 tanrı ve tanrıça ile sınırlı kalmıştır.19 Anlam ba-

kımından gökle ilgilidirler. Bu sayının hep 12 olmasının sebebi Zodyak kuşağında 

yer alan 12 astrolojik yıldızlar yani burçlar olabilir. Ayların sayısı 12’dir.  

Çoğu şeylerin sayısı 12’dir.  

Bu tanrı ve tanrıçalar Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Hestia, Apollon, 

Artemis, Ares, Afrodit, Hephaistus ve Hermes'ten oluşur20 

Ares İskitlerin tanrısı olarak da geçer, ona insan kurban ettikleri söylenir.21 Hak-

kında şu efsane anlatılır: 

“Zeus ile Hera’nın oğlu olan savaş tanrısı Ares gök kubbede doğdu. Başka bir 

efsaneye göre ise Ares’in babası yoktu. Baş tanrının güzel karısı Hera kocasının 

kendisine muhtaç olmadan doğurduğu zeka tanrıçası Athena’yı kıskanarak o da 

Zeus’un yardımı olmadan bir çocuk doğurmak istedi. Bu maksatla Olympos’u terk 

etti yeryüzüne indi. Hiddetini yatıştırmak için Akhaie’de bulunan Olene Çayırı’nda 

dolaşmaya başladı. Bir ara gözüne tuhaf bir çiçek göründü. Bu çiçeğe dokunur 

dokunmaz ele avuca sığmaz bir çocuk dünyaya geldi.” 22 

Olimpos Tanrıları yeryüzünde değil, gökyüzündedirler. Bu nedenle Zodyak ku-

şağında yer alan burçlar onlarla ilgildir. Bilhassa Artemis’le. Hatta o 12 burç ve 

yıldızları uhdesinde bulunduran bir gök tanrıçasıdır.23  

Burçlar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak; 

Kova ve Balık adını alır, her ayın 21’de başlayıp öbür ayın 20’sinde biterler. Baş-

langıç ayı Mart’tır. Koç burcu ilk ayı teşkil eder.24 

                                                           
19 Zecharia Sitchin, 12 Gezegen, Ruh ve Madde Yayınları, 5. Baskı İstanbul 2001, s. 67 

20 Berkay Gerz, Olimpos Tanrıları, Yunan Mitolojisi, Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi, İstanbul 

2013, s. 163;  

21 Taner Tarhan, İskitlerin Dini İnanç ve Adetleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 

Dergisi, Sayı 23, Mart 1969, s. 155 

22 Dr. Akın Temür, Yunan Mitolojisi –II-, Birinci Hafta PDF, Ondokuz Mayıs Üniversitesi;  

23 Yusuf Albayrak, Artemis Kültü, TC Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji 

(Klasik Arkeoloji) Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara 2008, s. 146 

24 Burçlar, Vikipedi 
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Kuran’da, “Onları on iki kabileye ayırdık. Kavmi su isteyince ona, ‘sopanla kaya-

ya vur’ dedik. Böylece o kayadan on iki göze aktı. Kabilelerden her biri de bu gö-

zelerden birinden su içmeye başladı” 25 denir. Tevrat’ta da 12 su kaynağından26 

bahsedilir.  

İsa’nın 12 havarisi vardır.27 Osman Cilacı’ya göre bunların adları:  

1- Simon Petrus, 2- Petrus’un kardeşi Andreas, 3- Zabedi’nin oğlu Yakup, 4- 

onun kardeşi Yohanna, 5- Filipus, 6- Bartolomeus, 7- Thomas, 8- Alfeus’un oğlu 

Levi, 9- Alfeus’un oğlu Yakup, 10- Yahuda İskariyot, 11- Gayyur Simon ve 12- Ya-

huda Taddeus’tur.28  

Bu havarilerden İsa’nın yerine, onun yatağına yattığı için yapılan baskında 10. 

Havari Yahuda Romalılar tarafından götürülmüş, sorgulanmış, çarmıha gerilmiştir. 

Kuran isim vermeden bunu belirtir. 29 Hıristiyanlık dini çarmıh, yani haç üzerine ku-

ruludur. Diğer havariler bunu bilmez değiller, bilirler ama, işlerine gelmez. Üç gün 

sonra çarmıha gerilen İsa dirildi derler. Oysa İsa falan dirilmemiştir, bu çarmıha 

gerilmeyen ve sağ olan gerçek İsa’dır. İsa’nın yanında Magendalalı Meryem vardır. 

İkisi Kudüs’ten ayrılıp Mısır’a gitmeye karar vermiş, 11 havariye veda etmek için 

gelmiştir. 

İsa vedasından sonra bir daha görünmez. Magendalalı Meryem ile Mısır’a var-

mış, onunla evlenmiş, hatta bir kız bir erkek çocukları bile olmuştur. İsa 61 yaşında 

Mısır’da vefat eder. Onun vefatından 17 yılı sonra Mağara arkadaşları olayı zuhur 

eder. Bu mağara olayı mucizevi bir durumdur. Hazreti Muhammet Hira mağarasına 

inzivaya çekilmesiyle ona bu mağarada gaipten gelen bir ses, “ikra”, der ve onu 

okumaya teşvik eder. Hanımı Hatice’nin kuzeni, ayrıca Mekke kilisesi rahibi Varaka 

b. Nevfel Muhammed’e gaipten gelen sesin Ruhul Kudüs yani Cebrail olduğunu 

söyler. Bu Cebrail, 17 yaşında yakışıklı bir genç olarak İsa’nın annesi Meryem’e 

görünmüş, Meryem de onu gördükten sonra gebe kalmıştır. 

                                                           
25 Araf suresi 7/160. Ayet; Bakara suresi 2/60. Ayet 

26 Mısır’dan Çıkış 15, Kurtuluş Ezgisi, 27 ayet, Kutsal Kitap,  

27 Havari, Vikipedi  

28 Osman Cilacı, Havari maddesi, İslam Ansiklopedisi 16. Cilt, İstanbul 1997, s. 513 

29 Nisa suresi 4/157. Ayet; https://www.namazzamani.net/kuranmeali/nisa-suresi-157.ayet.htm 
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Muhammed’in 610 yılında başlayan mağara inzivası 612 yılında sona ermiştir. 

614 yılında Varaka vefat eder. Mağara’ya kapanmasının 17. yılında 17 yaşında 

bulunan Dihye Halifetül Kelbi Hendek kuşatması biter bitmez zuhur eder. Bir mer-

kebin sırtında ve  “Kureyza’ya… Kureyza’ya…” diye bağırmakta, elindeki kılıcını 

sallayıp merkebini koşturmaktadır. Bunu Hendek kuşatmasına katılan sahabiler 

görür. Muhammet gelir, merkepli birini gördünüz mü? der. Onlar da “Evet gördük, 

demin merkebinin üzerinde, Kureyza’ya… Kureyza’ya... deyip koşturup gitti”, der-

ler. Muhammet, o Cebrail’di der. “Çabuk hazırlanan, Kureyza’ya seferimiz var” di-

yerek onlara emir verir.30 

Kureyza kalesi fethedilir. 900 Yahudi erkeği de kılıçtan geçirilir. Dihye-yi Kelbi 

Muhammed’in yanına gelir, ganimetlerden bir kadın var, onu kendime alabilir miyim 

diye sorar. Muhammet, al senin olsun der. Sonra kadının Safiye olduğunu öğrenin-

ce, varıp kadını kendine alır.31 

Bir doktora tezinde ise, “Cebrâil'in insan suretine girişi söz konusu edildiğinde 

adı sık gündeme gelen bir isim vardır ki o, ashâbın yakışıklı şahsiyetlerinden biri 

olan Dıhyetu'lKelbî'dir” 32 denir. 

Kuran’da, “Hani Havarîlere, bana ve Peygamberime inanın demiştim de ‘İnan-

dık’ demişlerdi ‘Tanık ol, biz Tanrıya teslim olanlarız’ (demişlerdi)” 33 denir. Bu ayete 

göre, Havariler de vahiy gelen kimseler.  

Evhaytu kelimesi vahyetmek anlamındadır.34 Oysa onlar İsa’nın sözlerini kendi 

anlayışları doğrultusunda yazarak kitap haline getirmiş, bu kitaplara İncil adını ver-

                                                           
30 Yasemin Sarı, Hendek Savaşı (5/627), TC Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2006, s. 136 

31 Aynur Uraller, Safiyye maddesi, İslam Ansiklopedisi 35. Cilt, İstanbul 2008, s. 474 

32 Bekir Tatlı, Hadis Tekniği Açısından Cibril Hadisi ve İslam Düşüncesine Yansımaları, TC 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslami Bilimleri (Hadis) Anabilim Dalı Doktora 

Tezi, Ankara 2005,  s. 33 

33 Maide suresi 5/111. Ayet, Türkçe Kuran mealleri www.KuranMeali.com; 

https://www.kuranmeali.com/mobil/m-AyetKarsilastirma.php?ayet=111&sure=5 

34 A.g.s.; https://www.namazzamani.net/kuranmeali/maide-suresi-111.ayet.htm 
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miştiler. Yine Kuran’da, “Meryem oğlu İsa da Havariyyun'a, Allah yolunda yardım-

cılarım kimdir demişti, Havariyyun, ‘Biziz Allah'ın yardımcıları’ demişlerdi” 35 denir. 

Görüyorsunuz, bu ayet onların, yani Havarilerin İsa’nın sözlerini yazdıklarını ka-

nıtlıyor. 

Feramuz Acar tarafından önsözü yazılan Aleviliğe dair bir kitapta, On İki imam-

ların adları: Hz. Ali (599-881), Hz. Hasan (624-670), Hz. Hüseyin (625-680), Zeynel 

Abidin (658-713), İmam Muhammet Bakır (676-733), İmam Cafer-i Sadık (699-

766), İmam Musa Kazım (745-799), İmam Ali Rıza (765-818), İmam Muhammet 

Taki (811-835), İmam Ali Naki (829-868), İmam Hasan Askeri (846-874) ve Mehdi 

(869-?) olarak geçer.36 

“Avrupa Birliği Nedir” sorusu ancak, şöyle cevaplanabilir ki, kısa adı ile AB, “Av-

rupa’da refahı ve barışı kalıcı sağlamak, Almanya ile Fransa arasındaki sorunları 

kalıcı çözüme kavuşturmak, Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak, 

Marshall yardımlarının etkin biçimde dağıtımını sağlamak, İkinci Dünya Savaşı 

sonrası yıkımı ortadan kaldırmak” amacı ile kurulmuş37, 1973 yılında İngiltere, İr-

landa ve Danimarka’nın katılımı ile birinci, 1981 yılında Yunanistan’ın katılımı ile 

ikinci, 1986 yılında İspanya ve Portekiz’in katılımı ile üçüncü, 1994 yılında İsveç, 

Avusturya ve Finlandiya’nın katılımı ile dördüncü genişlemesini tamamlamış bir 

ekonomik ve siyasi topluluk yapılanmasıdır.38 Görülüyor ki, bu yapılanmanın teme-

lini Almanya ve Fransa oluşturmasına, 9 ülke tarafından da katılım sağlanmasına 

rağmen, bayrağında 1955 yılından beri 12 yıldız bulunmaktadır.39 

12 deyince aklımıza saat gelir. Saatler hep 1’den 12’ye rakamlıdır.  

                                                           
35 Saff Suresi 61/14. Ayet; https://www.namazzamani.net/kuranmeali/saff-suresi-14.ayet.htm 

36 Alevi-Bektaşi İnancının Esasları (Danimarka Alevi İnanç Toplumu) PDF, Danimarka Alevi 

İnanç Toplumu DABF (Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu), Danimarka 2008, s. 36; 

37 Emin Tatoğlu, “Avrupa Birliği’nin Tarihsel Gelişimi (1951-1995)”, TC Ankara Üniversitesi Türk 

İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

2006, s. 100 

38 Tatoğlu, A.g.t., s. 57-66. 

39 Tatoğlu, A.g.t., s. 107 
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On ikiden vurmak deyiminin anlamı için, “İstediğinin tam olarak yerine gelmesi, 

yapılan iş bittiğinde olayı en iyi şekilde tamamlamak”40 denmiş.  

Tarih boyunca çok saat çeşitleri oldu. Kum saati mi dersin? Güneş saati mi 

dersin. Ateş saati mi dersin? Ama bu saatlerin hiçbirinde de 12 rakam yoktu. Gü-

nümüzde de su saatleri var. Bu saatte de 12 rakam yok. Şimdi ise atom saatleri 

var. Bu zaman ölçen saat çok hassas bir saat.41 

Ancak saatler 12’siz olmaz. Boşuna “Ölüm saati” dememişler. Tevrat42’ta ve Ku-

ran’da kıyamet saat43 olarak çok geçer. Ölüm de bir kıyamettir. Hatta buna “küçük 

kıyamet” bile derler. Ayrıca, dilimizde hedefi on ikiden vurmak44 deyimi de var.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 12’den vurmak, Ekşi Sözlük, 16.04.2003; https://eksisozluk.com/12den-vurmak-71493 

41 Atom saati, Vikipedi 

42 Ömer Müftüoğlu, Vahiy Sürecinde "Sa‘at)/ الساعة "Kavramının Semantik Analizi, Dinbilimleri 

Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1, s. 189-191 

43 Müftüoğlu,A.g.m., s.192-194 

44 Hedefi 12’den vurmak için 9 altın kural, HaberTurk, 14.03.2008;  
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ON İKİ HAYVANLI TAKVİM 

Bu Takvim Nedir? 

Çin takvimi 1- Tsih (fare), 2- Ch’ou (öküz), 3- Yin (kaplan), 4- Mao (tavşan), 5- 

Ch’en (ejder), 6- Sih (yılan), 7- Wu (at), 8- Wei (koyun), 9- Shen (maymun), 10 Yu 

(horoz), 11- Hsü (köpek), 12 Hai (domuz)45 şeklinde sıralanarak belirtilir. İslam 

aNsiklopedisinde bu maddeyi yazan araştırmacının On İki Hayvanlı Takvim hak-

kında önde gelen uzmanlardan biri olduğunu belirtirim. Kendisinin iki ayda bir çıkan 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nde söz konusu takvimle ilgili ilmi makaleleri 

vardır. 

Büyük Türk a’limlerinden Biruni’ye göre, On İki Hayvanlı Takvim, 1- Sıçgan 

(Sıçan), 2- Ud (Sığır), 3- Bars (Pars), 4- Tavuşgan (Tavşan), 5- Lu (Ejder), 6- Yılan, 

7- Yund (At), 8- Koy (Koyun), 9- Piçin (Maymun), 10- Taguk (Tavuk), 11- İt (Köpek), 

12- Tonguz (Domuz) gibi hayvanlardan oluşmaktaydı.46  

Uluğ Bey onun bu saydığı ayları sayıyor. Ancak Sıçan’a Keskü, Tavşan’a 

Tuşkan, Tavuk’a Dakuk diyordu.47  

Keskü Eski Türkçe kelimeydi, sıçan demekti. Tuşkan Tavuşgan’ın kısaltılmış 

şekliydi. Taguk Dakuk olmuştu. 

Kül Tigin, Bilge Kağan, Ongin ve Şine Usu adlı Türk dikili mezar taşı anıt yazıtla-

rında bu takvimin birinci aydan başlayan 12 ayın sıralanışı: 

1- Küsgü (Sıçan), 2- Sığır, 3- Bars (Pars), 4- Tabışgan (Tavşan), 5- Ulu (Ejder), 

6- Yılan, 7- Yılkı (At), 8- Kony (Koyun), 9- Biçin (Maymun), 10- Takıgu (Tavuk), 11- 

İt (Köpek), 12- (Lagzın (Domuz) 48 olarak görülmektedir. 

                                                           
45 A. Necati Akgür, Takvim maddesi, İslam Ansiklopedisi 39. Cilt, İstanbul 2010, s. 487 

46 Ufuk Tavkul, Kültürel Etkileşim Açısından On İki Hayvanlı Türk Takviminin Yayılışı, Modern 

Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (Mart 2007), AÜ. DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü, s. 28 

47 Tavkul, A.g.m., s. 29 

48 Tavkul, A.g.m., s. 30 
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On İki Hayvanlı Takvim’de, her yıl birinci aydan başlayıp aylara göre bir hayvan 

ismi ile adlandırılır. 12 yıl bir dönemi yansıtır. Buna Müçel49 adı verilir. Tavkul devir 

diyor ama, ben dönem diyorum. Çünkü devir dönemden daha büyük bir zamanı 

ifade eder. Müçel 5’lik dönem ile çarpılır, bu 60 yıla devir denir. Devir de normal bir 

insan ömrüdür, yani ortalama ömür süresi. Devir dönemden büyük bir zamanı ifade 

eder. İnsanın devri olmaz, dönemi olur. 12 yaş insanın birinci dönemidir, 24 yaş ise 

ikinci dönemi. Tavkul Kırgızların Manas destanını anlatırken bu 24 yıla 2 Müçel50 

demektedir. 

Hiçbir bulgu olmamasına rağmen, kendi tespitime göre bu devir yine 5 ile çar-

pılır, çıkan 300 yıl bir süreçtir. Aslında bu 300 yıllık süreç bir çağdır. Ancak 12 x 5 

= 6051’a çağ denmiş. Bu ifade yani çağ doğru değildir, devir denmesi gerekir. Bu 

süreç takvimdeki hayvan adları ile adlandırılan 12 dönem ile çarpılır, çıkan 3600 

yıl ise, zamandır. Bu zaman milattan önce 1600 yılında Baba Kayrahan52 ile baş-

lamış, Oğul Erlikan53 ile gençlik devresi geçirmiş, Umay Ana54 ile olgunlaşıp Kız 

Ayzıt55 ile verimlilik devresi yaşamış, her biri 720 yıllık olan bu beş döngü 2000 

                                                           
49 Tavkul, A.g.m., s. 30 

50 Tavkul, A.g.m., s. 38 

51 On İki Hayvanlı Takvim, Vikipedi 

52 Kayra Han, vikipedi. Türklerde bu tanrı en büyük tanrıdır. Bu nedenle ona Baba Kayrahan 

dedim. Kayrahan suyu  temsil eder. 

53 Erlik, Vikipedi; Aslında Erlik Erlikhan denir, bazan ha harfi düşer Erlikan da derler. Ben Erlikan 

demeyi tercih ettim. Erlikan Kayrahan’ın yarattığı ilk insandır. Bu ilk insan kutsal kitaplarda Adem’-

dir. Erlikan Adem, dolayısı ile insan demektir. Erlikan İblis yahut şeytan demek değildir. Destan’da 

ona bu hava verilmeye çalışılmış, Altay Türkleri onu kötülük unsuru olarak görmüş. Bunlar zamanla 

olan şeylerdir, yani diğer kültürlerden ve inançlardan alınan şeylerin tesiriyle meydana gelmiştir. 

Erlik Türklerde yiğitlik ve mertlik de demektir. Atsız bir şiirinde “Erlik günü geldiğinde, yiğitlere şan 

görünür” demiştir. Erlikhan yeryüzünü temsil eder. 

54 Göktürk yazıtlarında geçer. Türk Bilge Kağan anasını Umay’a benzetir. Tonyukuk ise, “Altı 

dağını aşarak geldik, İrtiş ırmağını geçerek geldik. Buraya dek gelenler geliş zor dedi(ler), ama (biz) 

zorluk da duymadı(k). Sanırım Tanrı, Umay ve kutsal Yer-Su ruhları bize yardımcı oldular.” Umay 

göğü temsil eder. 

55 Güzellik ve aşk tanrıçası. Sümerlerde Ay tanrıçası. Ongunu kuğudur. Ayzıt ateşi temsil eder. 

Deniz Karakurt, Türk Mitolojisi Ansiklopedisi Açıklamalı-Resimli, e-Kitap, 2012, Vikipedi, (PDF) s. 

138 
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yılında Ata Bayülgen56’le tamamlanmıştır. Bu ifadeler kendi şahsi bulgumun 

eseridirler, başka hiçbir yerde yazmaz. 

 3600, bin ile çarpılır, 3.600.000 yıl elde edilir. Dünyanın ömrü 3.600.000 yıl57 ile 

ifade edilir ancak bu ifade doğru değildir, söz konusu yıl dünyada insanlığın yaşı 

olması gerekir. 

Tarihçesi: 

12 Hayvanlı Takvimi’nin tarihçesi çok eskileri, milat öncelerine dayanır. Uzakdo-

ğu toplumları tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Türkler de bu takvimi kullan-

mışlardır. Ancak Oniki Hayvanlı Takvim’in Çinlilerde mi, Türklerde mi ilk olarak or-

taya çıktığı uzun yıllardan beri tartışmalara sahne olmuş, günümüzde bile bu tartı-

şılmaktadır. Bunu en güzel bir biçimde Tavkul’un adını verdiğimiz makalesinde gör-

mekteyiz.  

O, der ki: 

On İki Hayvanlı Takvim sistemi günümüzde, bütün dünyada Çin kültürünün ö-

nemli bir parçası olarak bilinip tanınır. Ancak Çin takviminde yer alan hayvan adları-

nın şimdiye kadar alışılagelmiş olan hayvan adları ile uyuşmaması bu takvimdeki 

bazı hayvan adlarının Avusturalya-Asyatik kökenli kimi kültürlerle ilişkisinin var ola-

bileceği düşüncesini akla getirmiş, söz konusu durum kimi araştırmacılarda soru 

işareti olarak belirmiş, yine kimi araştırmacılara göre ise, bu takvim bozkır kültürü-

nün temsilcisi olan Türk ülkelerinde ilk olarak şekillendirilmiş, onlardan da Çin’e 

geçmiştir.58 

On İki Hayvanlı Takvim’in Çin kaynaklarında ileri sürüldüğü gibi M.Ö. 2637 yılın-

da Huan-di Hanedanlığında, Syan-Tan’ın hükümdarlığı zamanında başlaması59 

                                                           
56 Ülgen, Vikipedi. Ruhu temsil eder. 

57 Recep Külcü, Türk Çadırındaki Büyük Gizem, 2018 (ISBB: 978-605-83551-9-4), PDF dos-

yası, s. 30 

58 Tavkul, A.g.m., s. 26 

59 N.F. Katanov (Çev: Atilla Bağcı), Türk Boyları Arasında, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 

Sayı 5, 1998, s. 48 
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doğrudur. Çünkü bu tarih Sıçan yılına yani takvimin başlangıç ayına denk gelmek-

tedir. Bu tarih Çin’de ilk ağız ve diş hastalıkları kitabı yazıldığı yıldır.60 Demek ki diş 

sağlığının bu tavimle yakından ilgisi var. Türklerde On İki Hayvanlı Takvim’in kulla-

nılışı Hun hükümdarı Tanrıkut Mete zamanındadır. Onun Türklerin başına geçip, 

tahta oturduğu yıl M.Ö. 209’dur.61 Bu yıl Ejderha yılıdır. 

Bu takvimde hangi hayvan yılında bulunulduğunun hesaplaması çok basittir. 

Hangi miladi yılda iseniz bundan üç çıkarıp, çıkan sayıyı 12’ye bölmek. Tek yapa-

cağınız budur. On İki Hayvanlı Takvim ‘de kalan sayı şu andaki yılın hangisi oldu-

ğunu belirtir.62  Misal, 2021’den 3 çıkarıp bunu 12’ye böldüğümüzde 2 kalan sayı 

çıkar. Bu sayı 12 Hayvanlı takvimin 2. ayı, yani Sığır yılıdır.  

Yine Tavkul’a göre, bu makalede amaç söz konusu takvimin kökeni ve kimlere 

ait olmasını meydana çıkarmak değil, daha çok, bir kültürleşmenin ürünü olan On 

İki Hayvanlı Takvim’in kültürel etkileşimler yolu ile yayılmış bulunduğu geniş coğraf-

yayı ve başka kültürlerde onun almış olduğu değişik biçimleri araştırmak olacaktır. 

Ta Japonya’dan Doğu Avrupa’ya kadar olan ve Çin kültürüyle de etkileşimde 

bulunan Türk kültürünün tesir sahasına giren bu geniş coğrafyada söz konusu 

takvime rastlamak olasılıklıdır. Zaman içerisindeki duruma binaen Doğu ve Güney 

Asya’daki çoğu toplumları tesir sahası içine alan Çin kültürü, On İki Hayvanlı Takvi-

m’i onlara yayıp tanıtırken, bu takvim çok geniş bir coğrafi konum içerisinde bulu-

nan Türkler aracılığı ile Altaylar ve Sibirya’dan Asya içlerini kat edip, Kafkasya ve 

Kafkas ötesine, ta Doğu Avrupa topraklarına ikamet eden Türklere ve onların kültür 

yapılarına etki ederek, yaşanır hale gelen kültür unsurlarından biri olmuştur. Dola-

yısı ile söz konusu Türk halkları ile etkileşim içerisinde bulunan birçok yabancı kav-

min de benimsenmesi mümkün görünmektedir. Bu takvim yeryüzündeki türlü kül-

türler içerisinde yıllara yansıyan on ikilik çevrim, yani birim ve dönem olarak, hay-

                                                           
60 M. Okan Çam, Ortodonti Tarihçesi; Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/66286/Ortodonti%20tarih%C3

%A7esi.pdf?sequence=1 

61 12 Hayvanlı Takvim, Vikipedi 

62Yaşar Çoruhlu, Türk Hayvan Takvimi, M. Uğur Derman Armağanı Altmışbeşinci Yaşı Müna-

sebetiyle Sunulmuş Tebliğler, Sabancı Üniversitesi, İstanbul 2000, s. 237-238 
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van adlarını da taşımak suretiyle, çoğu yerde, ya iz bırakarak veyahut yaşantıla-

rında yer alarak kendini göstermektedir. Mesela, Amerika kıtasında 500 yıl önce 

yaşayan Azteklerde. 

Türklerin söz konusu takvimi Çinlilerden aldığını ileri süren L. Bazin’e göre, bu 

takvimde yer alan Luu, yani Ejderha gibi hayvanlar Türk değil, Çin kültüründe yer 

alır. Ancak E. Chavannes’in bilhassa Çin’e giderek yapmış olduğu kaynağı yerinde 

görmeyi amaç edinmiş araştırmalarında, On İki Hayvanlı Takvim’in ta M.Ö. V. Yüz-

yıl’dan beri var olduğu, M.Ö. II. Yüzyıl’da ise Türklerden Çin’e geçtiği görülür Cha-

vannes geniş çapta Çince metinler yayınlarken, kaynak olarak yayınladığı bu Çince 

metinleri delil göstermek suretiyle, söz konusu takvim ile onu meydana getiren 

iptidai Türk kültürü arasında ister istemez doğal olarak ilişkiler kurmaya gayret sarf 

etmiş, bu nedenle, hatta yayınladığı diğer eserlerle de Türk kültürüne çok büyük 

hizmetlerde bulunmuştur.63  

 Eberhard da Chavannes gibi Oniki Hayvanlı Takvim’in Türklerin icadı olduğunu 

kabul etmektedir. Delil olarak da bu takvimde var olan ejderhayı göstermektedir ki, 

Hiung-nu’ların Kansu’daki şehirlerinden Gutzang’a “Yatan Ejderha Beldesi” deme-

lerinden anlaşıldığına göre, ejderha kültü çok eskiden beri Türklerde mevcuttur.64 

Macar Türkolog L. Rasonyi’ye göre: Çin takviminin aslını eski Türklerin takvimi 

teşkil etmesine rağmen, Türkler Çinliler tarafından ilmi esaslar çerçevesinde geliş-

tirilen bu takvimi Çin’den alarak yapılan değişiklikler ile birlikte tekrar uygular hale 

gelmişlerdir.65 

Eberhard ve Chavannes şimdiye kadar Uzakdoğu üzerinde, bilhassa Türk tarihi 

ve geçmişine dair yoğun araştırmalar yapan ve tarihin birçok karanlık devresini ay-

dınlatan araştırmacılar olduğuna göre, doğru ne ise bu ikisinin söylediklerinden 

başkası olamaz. Zaten beşli sistem de dünya tarihinde yalnız Türklerde vardır, di-

ğer milletlerde pek görülmez. Bu beşli sistem Kayrahan, Erlikan, Umay Ana, Ayzıt 

Katun ve Bayülgen olarak adlandırılır. Her biri 720 yıllık bir zamana hakimdir. Söz 

konusu isimler Türklerde Tanrı isimleri olarak öne sürülür ama, bunlar 3600 yıllık 

                                                           
63 Tavkul, A.g.m., s. 26-27 

64 Çoruhlu, a.g.m,, s. 223 

65 Tavkul, Abgbmb, s. 27 
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zamanın beş evresini, yani döngüsünü sırasıyla teşkil eden isimlerdir. Hz. Muham-

med’in bir hadisine göre, “Dehre, yani zamana küfretmekten sakının, çünkü o 

Tanrı’nın kendisidir” 66 denilmektedir. Ayrıca bunu destekleyen başka bir hadis de 

vardır ki, 

Şöyle: 

Allahu Zül Celal hazretleri: “İnsanoğlu dehre söverek beni üzüyor. Oysa ben 

dehrim.”67 

Önemi: 

“Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lugât’i-t-Türk’te Türklerin bu yılların her birinde hik-

met var sanarak onunla fal tuttuklarını, uğur saydıklarını belirtir. Verdiği bilgilere 

göre ‘ud yılı, savaşların çok olduğu bir yıldır. Takagu yılında yiyecek çok olur, ancak 

insanlar arasında kargaşa olurmuş. Timsah yılı girdiğinde yağmur çok yağar, bolluk 

olurmuş. Domuz yılında kar ve soğuk çok olurmuş. Yani böylece Türkler her yıl bir 

şey olacağına inanırlarmış.’ Kaşgarlı, 12 Hayvanlı Türk takviminin ortaya çıkışı 

hakkındaki Uygur rivayetini de şöyle vermektedir: ‘Türk hakanlarından birisi kendi 

idaresinden birkaç yıl önce yapılmış olan bir savaş hakkında bilgi almak ister. 

Ancak danışmanları o savaşın yapıldığı yıl hususunda yanılırlar. Bunun üzerine 

hakan kendilerinin bu tarihte nasıl yanıldılarsa, daha sonra geleceklerin de 

yanılabileceklerini, bu sebeple göğün 12 burcu ve 12 ay sayısınca her yıla birer ad 

konulmasını ister. Hakanın teklifi kurultayca benimsenir. Daha sonra bir sürek avı-

na çıkılır. Hakan, hayvanların Ilısu’ya doğru sürülmesini ve sıkıştırılmasını emre-

der. Av bu şekilde devam eder. Bu sırada bazı hayvanlar suya atlayarak karşı sa-

hile çıkmaya çalışırlar. On iki hayvan bunu başarır, diğer hayvanlar başaramaz. 

Böylece karşıya geçen hayvanların adını sırasıyla her bir yıla ad olarak verirler. Bu 

                                                           
66 Abdullah Karahan, Zaman Sövmeyi Yasaklayan Hadisin Tenkid ve Tetkiki, TC Uludağ Üni-

versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2008, s. 466 

67 Karahan, A.g.m., s. 465 
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hayvanlardan birincisi sıçan<sıçgan imiş. İlk geçen bu hayvan olduğu için senenin 

başı bu adla anılmıştır.” 68 

Koyun besiciliğinde, bilhassa Romanov koyunlarında, yılda iki kere koç katımı 

yapılır. Oysa diğer koyunlarda koç katımı Eylül yahut Ekim aylarındadır. Romanov 

koyunlarında Şubat-Mart’taki koç katımından sonra ikinci koç katımı Ağustos-Eylül 

ayındadır. Bu ay 12 Hayvanlı Türk takviminde 7. Aydır. Simgesi attır. Bunun Astro-

loji yani burç simgesi terazidir. Terazi tartıyı ve ölçüp biçmeyi temsil eder. Bilhassa 

7. Ayda, yani Ağustos ve Eylül’de koyun çiftleşmelerine dikkat etmek gerekir. Ko-

yunlar ağırlıklarına göre koça verilir. Bu terazi yılda ikinci koç katımında artı yem-

leme ile beslenmeleriyle de ilgili de olabilir. Çünkü artı, yani ek yemlemede miktar 

çok önemlidir. Fazla yemleme yapılır ise, koyun yağ toplar ve döl tutmaz. Ben 

besiciyim. Şu anda köyümde 400-500 kadar Romanov koyunum var. Bu işleri iyi 

biliyorum. 

Yine takvimde 10. Ay, yani Ekim-Kasım, Tavuk ile simgelenir ama, bu ayın Ast-

rolojik simgesi oğlaktır. Oğlak keçinin kuzusudur. Bu Romanov koyunlarında üç 

aylık kuzuya eşdeğer kabul edilir. Kuzular beş-altı aylıkken koça verilir. Doğrusu, 

altı aylıkken vermektir. Bu da Şubat-Mart ayına, yani 1. Aya isabet eder. Şubat 

ayına Mart ayına da ilave ediyoruz, çünkü Mart ayının astrolojide simgesi boğadır. 

Boğa da koç gibi döllemeyi temsil eder.  

Gördüğümüz gibi, Kaşgarlı boşuna Türklerin söz konusu yıllarda “fal tutma”sı ve 

“uğur sayma”sından söz etmemiş. Evet, demek ki bunda bir hikmet varmış. Yine 

görüyoruz ki, astrolojinin Türklerin sosyo-ekonomik hayıtında büyük rolü var. Hani 

astroloji, yani burçlar bir müspet ilim değildi?! Dedik ya, zaman ne gösterir bilemez, 

bunu önceden tahmin edemezsiniz.  

12 Hayvanlı Türk Takvimi tamamen hayvanlardan müteşekkil. 1. Ay fare, yani 

sıçan. 2. Ay sığır. 3. Ay pars, yani kaplan. 4. Ay tavşan. Beşinci ay ejderha. 6. Ay 

                                                           
68 Nergis Biray, “12 Hayvanlı Türk Takvimi -Zaman ve İnsana Hükmetmek-, Atatürk Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi (TAED) Sayı 39, Erzurum 2009, s. 

675 



 

110 

yılan. 7. Ay at, yani yunt. 8. Ay koyun. 9. Ay maymun, yani biçin. 10. Ay tavuk, 11. 

Ay it, yani köpek. 12. Ay Domuz, yani Lazgın. .69  

Hayvan olmayan var mı? Gördüğümüz gibi, yok. 

Şeref Boyraz çalışmasında “Neden 12?” diyerek makalesine devam ediyor 

Zaman dönemlere (çağlara) ayrılır,  bir yıl da aylara bölünür, böylece 12 yıllık bir 

birim olarak müçe oluşturulurken neden hep 12 sayısı kullanılmıştır? Evet, neden 

12 sayısı? Yahut diyelim ki, neden simgesel olarak 12 hayvan? Osman Turan bu 

soruya cevap verirken, “Bu 12 hayvan Türklerin 12 boy teşkilatına mensup olduk-

ları bir devrin totemik bir hatırasıdır” demektedir. Onun bu görüşünü destekleyecek 

tarzda az veriler bulunduğu gibi akim bırakacak, yani çürütecek tarzda çok veriler 

de vardır. Peki, onun dediği gibi bu durum totemikse, Türklerin önemli boylarının 

simgesini teşkil eden kurt, kartal ve dağ keçisi, bilhassa kurt neden 12 Hayvanlı 

Türk Takvimi’nde bunların biri bile simgesel olarak yer almaz? Hatta çoğu Türk 

boylarında adı söylenmekten de kaçınılan sıçan, yılan, maymun ve domuz gibi 

hayvanlar neden adı geçen takvimde simgesel olarak yer almıştır? Benim bu tes-

pitlerim Osman Turan’ın iddiasını tamamen zayıflatmaktadır. Eldeki verilere göre, 

12 Hayvanlı Türk Takvimi’nde yer alan hayvanların totemik menşeden geldiğini 

söyleyemeyiz. Ayrıca şunu da belirtirim ki, adı geçen hayvanların nedense içinde 

bir tane bile kuş cinsinden hayvan bulunmaz. Oysa, Oğuzların 24 boyunda her 

boyun, bilhassa ongun olarak kuş türlerinden birini seçmiş olduğunu görmekteyiz. 

Herhalde bu tesadüf olamaz.  

“Neden 12?” sorusunu şahsen cevaplandıracak olursam, bu boy teşkilatlarından 

ve totemik inançlardan daha çok, bir yılı oluşturan 12 aydan gelmiş olabileceğini 

söyleyebilirim. Bildiğimiz gibi, bir yıllık zaman dilimindeki aylar mevsimsel ve doğa-

daki bitkisel değişimlerin periyodik seyir takip etmesinden oluşturulmuştur. Ayın 

devir hareketleri de dikkate alınmak suretiyle bir yıl 12 aya bölünmüş, aylar buna 

göre adlandırılmıştır. Yine bildiğimiz gibi 12 ay, 354 günde tam devri daimini ta-

mamlamaktadır. Bu ayların kimi 30 gün çekerken kimi 29 gün çekiyor. 

                                                           
69 Dr. Elif Ayan Nizam, On İki Hayvanlı Türk Takvimi, Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜDİL), 3, Yaz 2010, Ankara, s. 14-16 
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İşte, bir yılın 12 ay halinde tamamlanıp başa döndüğünden hareket eden mantık, 

bu düzenin zamansal dönem, yahut birim olarak yıllar için de söz konusu durumun 

geçerliliğini düşünmüş olacak ki, zamansal dönem ve birimleri 12’ye bölmüş, ilkin 

12 yıldan oluşan bir müçe tasavvur etmiş, (bunu 5 ile çarparak 60 yıllık devirler-

dönemler oluşturmuş.) Tesadüf müdür, yoksa bilinçli olarak yapılmış mıdır, bil-

miyoruz ama, söz konusu 12’li taksimatın aylarda olduğu gibi yıllarda da astrolojik 

12 burç ile örtüştüğünü hayretle müşahede etmekteyiz. Kaşgarlı, 12 Hayvanlı Türk 

Takvimi ile ilgili hikayesini anlatıp Türk hakanının sözlerine yer verirken söz konusu 

durumun bilinçli olduğunu ifade ettiği gibi, “Göğün on iki burcu ve on iki ay sayısınca 

her yıla birer ad koyalım” demekle 12 yıllık birim yahut dönemlerin 12 aya benzeti-

lerek yapıldığını da gözler önüne sermektedir.70 

Yeri geldi de… 

Ya burçlara ne demeli?  

Burçlar da 12. 

Birinci ay (Şubat-Mart) Koç. İkinci. ay (Mart-Nisan) Boğa. Üçüncü ay (Nisan-

Mayıs) İkizler. Dördüncü ay (Mayıs-Haziran) Yengeç. Beşinci ay (Haziran-Tem-

muz) aslan. Altıncı ay (Temmuz-Ağustos) Başak. Yedinci ay (Ağustos-Eylül) Tera-

zi. Sekizinci ay (Eylül-Ekim) Akrep. Dokuzuncu ay (Ekim-Kasım) Yay. Onuncu ay 

(Kasım-Aralık) Oğlak. On birinci ay (Aralık Ocak) Kova. On İkinci ay, (Ocak-Şubat) 

Balık.  

Oysa falcılıkta burçlar Şubat-Mart değil, Mart-Nisan ayında başlar. Astrolojide, 

bilhassa söz konusu takvimde yedi ay tamamen hayvan. İkizler hayvanla, bilhassa 

Romanov koyunuyla ilgili. Romanov koyunları daha çok ikiz doğururlar. Başak 

yemleme ile ilgili. Terazi tartım ile ilgili. Kova sulama ile ilgili. Yay ise: İyi düşünelim. 

Neden yay denmiş? Bu yaylım hayvanları kırda otlatma değil mi? Yani, beslenmesi 

ile ilgili. Bu yemlemenin haricindedir. Yaylım kelimesinin kökü yay değil mi? Yay 

hem emir anlamında yay hem ok atan yay. Türkçede bu böyle, başka dilleri bilmem. 

                                                           
70 Şeref Boyraz, 12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kehanet, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
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Söz konusu durum üç, hatta kova ile dört, bu durum ziraatle ilgili. Kova sulamayı 

temsil eder. Tarlalar da iyi verim alınması için sulanır. 

İlk bakışta birbirlerine çok benzediğini gördüğümüz Türk ve Çin On İki Hayvanlı 

Takvim’in, karşılaştırmasını yaptığımız zaman görürüz ki, ikisi arasında bazı farklar 

var. Eski Türk kültürünün en önemli hususu hayvancılık. Çin kültüründe ise, tarım. 

Bu nedenle tarım ekonomisini söz konusu takvim üzerine uygulayıp, bunu ast-

ronomi bilgisiyle de takviye ederek geliştirdiler. (Yani, hayvan cisimleri birer birer 

ruhanileştirildi. Bunu benim deyimimle böyle ifade etmek gerek, yoksa anlaşılmaz.) 

Ve Hunlar zamanında ay yılına göre şekillenmiş On İki Hayvanlı Takvim, Göktürkler 

zamanında güneş yılına çevrildi.71 Bunu İbrahim Kafesoğlu böyle ifade ediyor. Yine 

Çin kültürü astroloji hususunda da Türk kültüründen etkilenmiş olamaz mı?  

Nogay folklorunda, Koyun yılı ürün iyi alındığı, hayvanlarda hastalık olmadığı, 

koyun yünlerinin bol olduğu yıldır. Balık yılında çok soğuk olur, sular donar. kar az 

yağar ve kuraklık söz başlar.72 Altay Kazaklarında Koyun yılı bereketlidir. At, 

Ejderha ve Maymun yılları da bereketlidir. Tavşan, Yılan, Sıçan ve Domuz yılla-

rında kıtlık yaşanır. Sıçan yılında kar, Domuz yılında soğuk çok olur.73 

Şimdi gelelim püf noktasına: 

Ben okuduğum bütün eserlerde Türkler Anadolu’ya gelene kadar hep at sırtında, 

bozkırda, ya çobancılık ya da yağmacılık yapmakta olduklarını okudum. Az değil, 

ta Oğuzhan Tanrıkut Mete öncesinden tut da, 13. Yüzyıl’a kadar. Hatta daha fazla. 

Peki, Türklerin bozkırda yaşadıklarını, hayvancılık, bilhassa koyunculuk yaptıkla-

rını, yılkı beslediklerini, hatta yağmacılık bile yapıp yılda en az iki kere ya Çin’e ya 

İran’a saldırdıkların söyleyen kimdi acaba? Kitabını okuyalı çok oldu. Bak, nere-

deyse yazarını unuttum bile.  

Manole Neagoe. Kitabın adı. “Üç Bozkırlı”. Bu kitabı , “Bozkırın Üç Atlısı” adıyla 

da yayınlamışlar. Galiba bu kitap okuyanları çok etkilemiş. Yazar Türklerin bozkır 

yaşantısından söz ederken onları ömrü boyunca hiç elbisesi yıkanmayan kirli ve 

                                                           
71 Belgin Tezcan Aksu, Sekizinci Yüzyıldan Günümüze Takvimlerimiz, Uluslararası Türk Lehçe 

Araştırmaları Dergisi (Türkland) , 2 Cilt, 1. Sayı, 2018, s. 384 

72 Tavkul, A.g.m, s. 39 

73 Tavkul, A.g.m., s. 37 
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pasaklı insanlar74 olarak görür. Tabi ki bunu o uydurmuyor. Kozmopolit kültürün 

hakim bulunduğu Osmanlı’da “Pis Türkler” 75 denir.  

Bunu Neagoe okuduğu bir Osmanlı tarihinden almış, herhalde söz konusu eser 

Naima Tarihi olacak, söz konusu ibareyi sanafikir olarak kullanıp Üç Bozkırlı ki-

tabını yazmış. Yazarın Napolyon adlı ikinci bir kitabı var. Bizimkiler de sanki bu 

adam Türkleri övüyormuş gibi, kitabını alıp yayınlamışlar. Adam kitabında açıkça 

Türkleri aşağılıyor, ama hiçbiri farkında değil.  

Peki, Maveraünnehir’de yaşayanlar kim? Buhara’da, Semerkant’ta, Taşkent’te. 

Fergana’da, Harizm’de, yani Ürgenç gibi şehirlerde.  

Peki, daha doğuda, Tarım havzasında ve Turfan’da yaşayanlar kim?  Hora-

san’da Merv, Belh, Rey…adlı şehirler de var. Neymiş efendim, bu yerler Farisi imiş. 

Peki, Sasaniler yıkılalı ne kadar oldu? Ondan sonra bunlar ne zaman devlet kur-

dular? Adı geçen yerlerin halkı Türk değil, Soğd ya da Soğdak, veyahut Sart 

imişler. Peki, Kırım’ın üst kısmında Soğdak/Suğdak diye bir bölge var, Altınordu 

hakanı orasını kızı ile evlenen İkinci Keykavus’a ikta olarak vermişti.76 Türklerde 

demek ki, Soğdak diye, tarımla uğraşılan bölgeye deniliyor, Soğd ismi ise tarım ile 

uğraşan Türk halkına verilmiş. 

Aylar: 

Çinliler yeni yılın ilk ayını Güneş’in Balık burcuna girdiği ay olarak hesaplamışlar, 

yeni yılın başlangıcı olarak 21 Ocak’ı kabul etmişlerdir.77 Eski Türklerde bu birinci 

ayın başlangıcının 21 Ocak ile 21 Şubat arasında değiştiğini78 de ileri sürenler var-

dır. Kırgızlarda;  

                                                           
74 Monale Neogoe (Çev: Müstecip Ülküsal) Bozkir'in Üç Atlisi (Atila-Cengiz Han-Timur), Çatı 

Kitapları, 3 Mayıs 2004, İstanbul, s. 80 

75 Türk Karşıtlığı, Vikipedi 

76 Mehmet Suat Bal, Türkiye Selçukluları, Mısır Memlükleri ve Altın Orda Devleti’nin İlhanlılara 

Karşı Kurduğu İttifak, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 (17), Konya 2005,  S. 304 

77 Çoruhlu, A.g.m., s. 232 
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1  Ay 21 Mart-20 Nisan, 2. Ay 21 Nisan-22 Mayıs, 3. Ay 23 Mayıs-23 Haziran, 

4. Ay 23 Haziran 22 Temmuz, 5. Ay 23 Temmuz-22 Ağustos, 6. Ay 23 Ağustos-22 

Eylül, 7. Ay 23 Eylül-21 Ekim, 8. Ay  22 Ekim-20 Kasım, 9. Ay 21 Kasım-22 Aralık, 

10. Ay 23 Aralık-19 Ocak, 11. Ay 20 Ocak-20 Şubat, 12. Ay 21 Şubat-20 Mart. 79 

Burada görüldüğü gibi On İki Hayvanlı Türk Takvimi Mart’ın 21’den başlatılmak 

istenir. Acaba durum böyle midir? Ya da Kırgızlarda böyledir de, diğer Türk kavim-

lerinde daha başka mıdır? Veyahut tarihte kurulmuş Göktürkler gibi Türk devlet-

lerinde de aynı durum var mıdır?  

Orkun yazıtlarında “Kül Tigin kony yılka yiti yigirmike uçdı”80 denilir. Bu Koyun 

yılında on yedinci günde vefat etti81 demektir. Bu tarih 731 yılının Şubat ayının 

2782’sine denk gelir. Bu tarih 112. Hicri yılın 14 Zilhicce Salı günüdür. Vefat Birinci 

ayın 17’si olduğuna göre, bu ay 11 Şubat Pazar günü başlar. Bu bir belgedir. İtiraza 

yer vermeyecek bir belge. Mart’ın 21’nde başlatmak isteyenler ise, hani o gün  gün-

dönümü ya, Nevruz kutlamamaları yapılır. Son yıllarda da Türklerde buna birileri 

tarafından bahar bayramı adı verilmiş.  

Zilhicce ayının başlangıcı ise 14 Şubat’tır. O gün Zilhicce ayının birinci günüdür. 

Ancak bu Ay takvimi, yani Kameri takvime göre böyle. Göktürkler ise Güneş takvimi 

kullanıyor, ancak ayları 29 ve 30 gün olarak değil de, 30 ve 31 gün olarak alırlar. 

Ya da 360 gün olarak mı alıyorlar? Bu pek belli değil gibi. Belli olan tek şey Gök-

türklerin Ay takvimini Güneş takvimini kullandıkları.  

Eğer yılı 360 gün olarak alıyorlar, sonra buna beş gün ekleme yapıyorlar ise, 

bilmem. Bu İslama göre 365 günlük doğruya bir farkla daha yakın demektir. Ku-

ran’da Sekar kelimesi geçer, cehenneme verilen bir isimdir, Bu kelimenin ebcedi, 

yani rakamlar toplamı 360’tır. Kuran’da cinler ve can olarak geçer. Cinlerle görüş-

mede insanı bir yere hapsetmek, ya da onun geçip gitmesini önlemek için bir daire 

                                                           
79 Biray A.g.m., s. 677 

80 Muharrem Ergin, Orkun Abideleri,  10. Baskı Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1984, s. 75 

81 Ergin, A.g.e., s. 30 

82 Talat Tekin, Orhun Yazıtları (Kül Tigin, Bilge kağan, Tonyukuk), Simurg yayınları, İstanbul 

1998, s. 11 
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çizilir, yani o kişi bir çember içerisine alınır. Hz. Muhammet Mesut’u böyle bir çem-

ber içerisine almıştır.83 Biliyorsunuz çember veya dairenin iç açıları 360 derecedir. 

Sekar kelimesinin 360’lık ebcedi ve çemberdeki 360 derecelik iç açı. Bu şu de-

mektir: 

Türkler 360’ı yılın günleri olarak kullanırken, İslam veya Araplar cinlerle görüş-

mede kişiyi hapsetme olarak kullanıyorlar.  

On İki Hayvanlı Türk Takvimi: 

1 (11 Şu) 2 (12 Şu) 3 (13 Şu) 4 (14 Şu) 5 (15 Şu) 6 (16 Şu) 7 (17 Şu) 

8 (18 Şu) 9 (19 Şu) 10 (20 Şu) 11 (21 Şu) 12 (22 Şu) 13 (23 Şu) 14 (24 Şu) 
15 (25 Şu) 16 (26 Şu) 17 (27 Şu) 18 (28 Şu) 19 (1 Ma) 20 (2 Ma) 21 (3 Ma) 
22 (4 Ma) 23 (5 Ma) 24 (6 Ma) 25 (7 Ma) 26 (8 Ma) 27 (9 Ma) 28 (10 Ma) 

29 (11 Ma) 30 (12 Ma)      

Birinci ay Şubat-Mart, İkinci ay Mart-Nisan, Üçüncü ay Nisan-Mayıs, Dördüncü 

ay, Mayıs-Haziran, Beşinci ay Haziran-Temmuz, Altıncı ay Temmuz-Ağustos, 

Yedinci ay, Ağustos-Eylül, Sekizinci ay Eylül-Ekim, Dokuzuncu ay Ekim-Kasım, 

Onuncu ay Kasım-Aralık, On birinci ay Aralık-Ocak, On ikinci ay Ocak-Şubat’tır. 

Burçlar: 

“Burç (çoğulu burûc ve ebrâc) sözlükte ‘güzel olmak, örtülerinden sıyrılmak, 

yükselerek görünür olmak’ mânalarına gelen berec kökünden Arapça bir isimdir. 

Gökteki burçlar yükselmeleri, görünür olmaları veya açığa çıkmalarından ötürü bu 

adı aldıkları” 84ını söyleyebiliriz.  

Kazak Türklerindeki bir efsane anlatılır. Kazak SSR Ilımlar Akademiyası üyesi 

olan A. Maşanov bu efsanenin Buryat Moğolları arasında anlatılan şeklini şöyle 

belirtir:  

Sıçanla deve bir gün “Günü kim önce görecek?” diye çekişirler. Deve sıçana: 

“Senin boyun benim kirpiğim kadar bile değil, sana göre ben yatan bir dağ gibiyim” 

                                                           
83 Mahmut Yazıcı, Hz. Peygamber’in Cinlerle Görüşmesine Dair İhtilaflı Rivayetlerin Değerlen-

dirilmesi, Tasavvur, c. 4. 2 (Aralık 2018), s. 792; Veysel Olkan Yeşil, İslam İnancında Cinler, T.C. 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam İlimleri Anabilim Dali Kelam Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır 2011, s. 82 

84 Kürşat Demirci, Burç Maddesi, İslam Ansiklopedisi, 6. Cilt, İstanbul 1992, s. 424 
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der. Sıçan: ”Boyuna güvenme, aklına güven!” der. Deve gece boyunca doğuya 

bakmış? Çünkü o güneşin ilk ışığının batıya, dağlara düşeceğini biliyormuş. Böy-

lece güneşin doğuşunu deveden önce sıçan görmüş. Bu nedenle Buryat Moğolları 

ilk saate “sıçan saati”; birinci aya “sıçan ayı”, ilk yıla “sıçan yılı” adını vermişler. 

On İki Hayvanlı Türk Takviminde bazı yıllar bahtlı, bazıları bahtsız, yani zor yıllar 

olarak belirtilir. Halk arasında bununla ilgili olarak rivayetler, efsane ve atasözleri 

meydana gelmiş.  

Mesela; “Güvenme zenginliğine, bicin vardır önünde!” denmiş. Bunun anlamı: 

Zenginliğine pek güvenme, önünde maymun yılı var demektir.  

Soğuklar başlayıp kuraklık da yüz gösterince halk o ay içinde birçok hayvanını 

kaybeder. Maymun yılında soğuk ve kuraklık başlarmış. Hatta aynı durum tavşan, 

tavuk, yılan, koyun ve sığır yıllarında da görülürmüş. Tavşanın kemireceği şey, ta-

vuğun gagası ve atın ayakları sert olduğundan bu yıllar ortaları itibari ile sıcak olsa 

da, yılların ilk ve son ayları soğuk olurmuş. Yılan kışın kum yalayıp yaşamaya ça-

lışırmış. Onun bu yaşama biçimi kuraklığa delalet edermiş. Kazak göçerler buna 

jut yıllar, yani zor geçen yıllar der. Diğer yıllara da qut yıllar, yani bahtlı yıllar derler. 

O nedenle onlarda “İt yılı ek, Domuz yılı biç” şeklinde söylenen atasözü var. Bu 

atasözü söz konusu yılların verimli ve bolluk olduğunu gösterir. Yine Kazaklarda, 

“Eset - bes et” denir. Eset ayı Temmuz’a rastlar. Bunun anlamı: Eset ayında tamam 

et demektir. (Yani, satılığa çıkaracağın hayvanın beslenmesini tamamla.) Kazak-

larda “Akrepte vurmazsam, ahrette de vurmam” şeklinde bir atasözü daha vardır.85 

Eset’ten, yani aslandan sonra gelen üçüncü ay (Eylül-Ekim)’ın simgesi akreptir. 

Bu nedenle Eylül-Ekim ayında soğuklar başlar. Oysa, On İki Hayvanlı Takvim’de, 

Kazaklarda söylenen Eset ayını cismani olarak ejder simgeler. Bu aydan sonra 

gelen üçüncü ayı, cismani olarak koyun simgeler. Böyle olmasına rağmen, neden 

Ejderin simgelediği Temmuz-Ağustos ayına Eset, yani Aslan ayı denmiş? Yahut 

Eylül-Ekim’in simgesi koyun olması gerekirken neden bu aya akrep denmiş? İşte 

bu durum On İki Hayvanlı Takvim’deki diğer bir boyutu yansıtan Astrolojik, yani 

ruhani takvimle ilgilidir.86  

                                                           
85 Biray A.g.m., s. 676 

86 Biray A.g.m., s. 677 
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Astrolojik, yani ruhani takvim, farenin simgelediği Birinci ayda koç burcu ile baş-

lar, Sığır ayında (Mart-Nisan) boğa simgesini alır, Pars ayında (Nisan-Mayıs) ikizler 

simgesini alır, Tavşan ayında (Mayıs-Haziran) yengeç simgesini alır, Ejder ayında 

(Haziran-Temmuz) aslan simgesini alır, Yılan ayında (Temmuz-Ağustos) başak 

simgesini alır, At ayında (Ağustos-Eylül) terazi simgesini alır, Koyun ayında (Eylül-

Ekim) akrep simgesini alır, Maymun ayında (Ekim-Kasım) yay simgesini alır, Tavuk 

ayında (Kasım-Aralık) oğlak simgesini alır, İt ayında (Aralık-Ocak) kova simgesini 

alır, Domuz ayında (Ocak-Şubat) balık simgesini alır. Kazaklarda Aslan ayı ve 

Akrep ayı denmesinde olduğu gibi bu burçlar ile takvimdeki hayvanlar arasında bir 

ilişki vardır. Bu ilişki göksel, yani ruhani boyutta devam eder. Söz konusu ilişkiler 

gördüğümüz iki Kazak atasözünde olduğu gibi insanları da etkiler. 

 

On İki Hayvanlı Takvim’e bakalım, Fare’den önce Domuz, ondan önce Köpek, 

ondan da önce Tavuk gelmekte. Tavuğun ruhani boyutu, yani burcunda yer alan 

ise Oğlak. Orta kısımdaki saate bakın, tam 9’u beş geçe, Sığır ayı başlıyor. Bu ayın 

burcu Boğa. Boğa’dan önceki burç ise Koç. 

On İki Hayvanlı Takvim’de 10. Ayda yer alan Tavuk da evcilleştirilen hayvanlar-

dan. Demek ki bu hayvan koyun ve keçiyle birlikte evcilleştirilmiş.  

Balık burcundan önce Kova burcu gelir.  

Tersinden gider isek:  
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Balık burcundan sonra Kova burcu. Kova su taşımaya yaradığı gibi, taşınan 

suyu muhafaza etmeye, tutulan balıkları içine koymaya da yarar. Ayrıca kova 

yıkanmaya ve bir yeri temizlemeye de yarar. 

Gördüğümüz gibi birinci şekilde burçlar On İki Hayvanlı Takvim’in tam üzerinde. 

Fare ayının üstünde Koç burcu var. Fare ayı ise Şubat ayı içinde herhangi bir 

günde, mesela 11’nde başlı başlıyor. Oysa burçlardan Koç burcu Mart ayında 

başlıyor, Mart-Nisan. Bu burçları aynı takvim üzerinde bir ay ileriye aldığımızda her 

şey rayına oturur. Bu burçlar yükselen burç, önceki ise alçalan burç olur. Zaten 

Ata’nın vefat tarihi saati ve dakikası da bunu gösteriyor. Onun vefat tarihi 10 Kasım 

1938’dir. Bu ay ve gün On İki Hayvanlı Takvim’de 10. Ay, Tavuk ayıdır. Yıl ise Pars 

yılı. Doğum yılı ise, Yılan yılı. 

Şimdi daha önce domuz ayında yer alan balıklar Fare ayının yükselen burcu 

olmuş, Kova burcu ise Domuz ayının yükselen burcu durumuna geçmiş, Oğlak 

burcu Köpek ayının yükselen burcu olmuş, Yay burcu ise Tavuk ayının yükselen 

burcu duruma geçmiştir. Balık yükselen burcunun altında Koç alçak burcu, Kova 

yükselen burcunun altında Balık alçak burcu, Oğlak yükselen burcunun altında 

Kova alçak burcu, Yay yükselen burcunun altında ise Oğlak alçak burcu var. 

Yukarıda şekilde görüldüğü hava ıslaklık bakımından bahar mevsimini, sıcaklık 

bakımından ateş yaz mevsimini, kuruluk bakamından toprak güz mevsimini, soğuk-

luk bakımınran su kış mevsimini ismgeler. 

Köpek ayının tam karşısında Ejderha ayı yer alır. Ejderha ateş demektir. Koyun 

ayının karşısında koyun ayı yer alır. Koyun toprak demektir. Balığın canlanmasına 

yol açan Domuz ayında Balık alçak burcu karşısında Başak alçak burcu yer alır. 

Bu bir ay sonra sulanan toprağın da canlanması demektir. Topraktan akrep de çı-

kar. İnek Havva ise, Boğa Adem’dir. Havva ismi havadan gelir. Zamanla baştaki H 

harfi düşmüş, Eva kelimesi, yani ismi kalmıştır. Hıristiyanlar kadınlar için Eva ismini 

çok kullanırlar. 

Böylece dört element karşılıklı yerleşmiştir. Ateşleyici unsur, yani göklerden ge-

len huma kuşu ise ruhtur.  Bu ruh ise, Atatürk’tür. O 10 Kasım 1938 tarihi, Perşem-

be günü saat 9’u beş geçe, söz konusu durumu tetiklemiştir. Tanrı’nın insanı yara-
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tıp ona ruhunda üfürmesi ve insanın canlanması da bu karşılıklı yer alan dört ele-

ment ve beşinci element ruh ile ilgilidir. Beşinci Element adlı yabancı filmi Türkçe 

dublaj olarak izleyenler konuya daha çok vakıf olurlar. 

On İki Hayvanlı Takvim’de denge öylesine sağlam kurulmuş ki,  evcilleşen hay-

van sayısı 12 hayvanın yarısı. Diğer 6 hayvan ya da canlı evcilleştirmek istense 

bile bunu kimse başaramaz. Tavşan evcilleşmiş görünebilir ama, fırsatını bulunca 

o kaçıp gider. Diğer evr evcilleşen hayvanlarda bu kaçıp gitme görülmez. Yine bur-

çlarda da evcilleşen hayvan ile evcilleşmeyen hayvan sayısı yarı yarıya, 3’e 3. 

Birinci Bulgu 

Kuran’da Yusuf kıssasında Mısır meliki bir rüya görür. Rüyasında yedi zayıf inek 

yeri semiz ineği yemekte, ayrıca bu rüyada yedi yeşil başak ile yedi kuru başak 

görür. Yusuf bu rüyayı tabir ederek der ki, “Yedi yıl adetiniz üzere ekin ekersiniz. 

Yetişen mahsulü yiyeceğiniz az depolarsınız. Çünkü bunun ardından yedi yıl kıtlık 

olacak. Önceki bolluk yıllannda biriktirdiğiniz mahsulleri, sonra gelecek olan kıtlık 

yıllannda tüketirsiniz.” Tevrat’ta da bundan hemen hemen aynı biçimde bahsedilir. 

Yalnız Tevrat’da firavun bu iki rüyayı ayrı ayrı günlerde görmüştür. 

İnekler cismani, başaklar ruhani görünümünü simgeler. Yalnız Mısır melikinin 

gördüğü rüya Yusuf’u da ilgilendirir. Ancak o bunu söylemez. Yusuf kadın firavun 

Sobekneferu ile 1805 Sığır yılında evlenecek, o kadın firavun 1802, yani Başak 

burcunun bulunduğu aya nispet edilen Yılan yılında ölecek, Yusuf firavun olacak. 

Kuru başak Sobekneferu, yeşil başak kendisidir. Başak hanedanlık demektir. Yeşil 

başak yeni kurulacak hanedan, kuru başak sonunun gelmesi yakın hanedanlık. 

Yusuf’un rüyasını tabir ettiği firavun IV. Amenemhat’tır. İki yıl sonra kıtlık başlar. 

Bu kıtlık yedi yıl sürer. 1806 yılında firavun vefat eder. Onun kızkardeşi Sobekne-

feru Yusuf ile 1805 yılında evlenir. Yusuf Mısır’ın firavunu olur. Sobekneferu 1802 

yılında vefat eder. Yusuf 14. Hanedanlığı kurup MÖ 1780 yılına kadar firavunluk 

yapar.Gördüğümüz gibi Yusuf olayı bir Antik Mısır hikayesidir. Ayrıca Yusuf’un İs-

railoğulları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kuran’da Yusuf’un babası gösterilen Yakup Hik-

sosların Mısır’da hakimiyetini sağlayan Salatis’tir. 
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İkinci Bulgu 

Kültigin  27 Şubat 731 tarihinde vefat etmiştir, bu doğru. Yazıtta Maymun yı-

lında, Dokuzuncu ay (Ekim-Kasım) 27. Gün Kültigin’e yuğ töreni düzenlendiği87 

de söylenir. Bu tarih 1 Kasım 732’dir88. Kültigin’in anıtı Maymun yılında, Yedinci 

ay (Ağustos-Eylül) 27. Gün bitirilmiştir.89 Bu tarih 21 Ağustos 73290 olarak verilir. 

Köpek yılında, Onuncu ay (Kasım-Aralık) 26. Gün vefat eden Türk Bilge Kağan 

için Domuz yılında Beşinci ay (Haziran-Temmuz) 27. Günü yuğ töreni düzenlenir.91 

Bu yuğ töreni, yani Bilge Kağan’ı defninin tarihi 22 Haziran 735’tir.92 Türk Bilge 

Kağan anıtının diğer bir yüzündeki Çince metin 19 Ağustos 735 tarihinde, Türkçe 

metin ise bundan 34 gün sonra tamamlanmış. Söz konusu duruma göre, yazıtın 

dikim tarihi 24 Eylül 735’tir.93 Yani, Domuz yılının Sekizinci ay (Eylül-Ekim)’ında… 

Göktürkler Yılın günlerini 365 gün olarak alıyorlar ise, 1. ay 30 gün, 2. ay 31 gün. 

3. ay 30 gün, 4. ay 31 gün. Böyle devam eder, 9. ve 10. ay 30 gün, 11. ay 31 gün, 

12. ay 30 gün, Ondan sonraki 1. ay 30 gün. Bu hesapta Kültigin’e Dokuzuncu ayın 

27. Gün düzenlenen yuğ töreni, 1 Kasım Pazar günü değil de, 31 Ekim Cumartesi 

olarak bulunur. Gördüğümüz gibi bir günlük hata. Ancak Bilge Kağan’ın vefat tari-

hinin 25 Kasım 1934 olarak verilmesi On İki Hayvanlı Takvim’e göre, hiç mantıklı 

değil. Zaten bu söz konusu tarihe ilk bakışta anlaşılır vaziyette. Ancak kimse bunu 

araştırmamış. Köpek yılının 10. Ayının 26’sında vefat eden birinin Miladi takvim 

çevrimi 25 Kasım 734 tarihine denk gelmez. Burada sanırım bir aylık, hatta 44 gün-

lük yanlışlık var. Bu da hesabın Kameri takvime, yani ay yılına göre yapıldığını 

ortaya koyuyor. Hesabı yapan Göktürklerin güneş yılını kullandıklarını unutmuş o-

lacak. Bu ay yılına üç yılda bir bir ay eklenmesi söz konusu yanlışlığı giderebilir. 

                                                           
87 Ergin, A.g.e., s. 30-31 

88 Kültigin, Vikipedi 

89 Ergin, A.g.e., s. 31 

90 Kültigin Yazıtı, Vikipedi 

91 Bilge Kağan, Vikipedi 

92 Tekin, A.g.e., s. 79 

93 Tekin, A.g.e., s. 12 
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Yine Kültigin’in yazıtının dikiliş tarihinin Miladi çevriminde de hata var. Yuğ töreni 

ile dikilitaş yazıtın tarihleri arasında iki aylık farkı ilk bakışta görüyoruz. Yazıtın Eylül 

ayının 1 ya da 2’sinde dikilmesi gerek. Bu yazıtların ilk olarak Thomsen tarafından 

okunuşunun ardından 200 yıldan fazla zaman geçmiş.94 225 yıldır da tarihlerdeki 

yanlışlığa kimse dikkat etmemiş. Kültigin’in vefat ve yuğ törenine dair Miladi tarihler 

ve günler doğru, diğerleri yanlış. 

Yazıtlarda üç yerde dikkat çeken  27’nci gün Şeyh Bedrettin’de de var. Şöyle ki: 

O Teshil adlı Letaifül-İşarat adlı İslamı Hukuk eserine şerh olarak, yani bu kitabın 

anlaşılmasını kolaylaştırmak için kaleme aldığı et-Teshil adlı eserini İznik’te mah-

pus iken 27 Cemaziyelahire 818 tarihinde itmam etmiş, yani tamamlamış95. Şeyh 

Bedrettin bu kitabının önsözünde bizzat söylüyor. Tesadüfe bakın ki, o gün Külti-

gin’in vefat ettiği 27 Şubat 731 tarihindeki gibi, Salı günü. 27 Cemaziyelahir 818 

Hicri tarihi 3 Eylül 1415 Miladi tarihe denk gelir. Kültigin’in Maymun yılının 7 ayı 

27’sinde yapılan yuğ töreni de 3 Eylül’e denktir. 

1415-731= 684. Bu 684 Kültigin’in doğum yılıdır. Çünkü, Orkun yazıtlarında, Kül-

tigin 26 yaşında iken kış günü Kırgız’ı bastık, Türgişlere ordu çıkardık96 denir. Bu 

yıl ise 710 yılına denk gelir.97 Türkişlere ikinci ordu çıkarılması 711 yılıdır.  

Osman F. Sertkaya Tonyukuk’la ilgili makalesinde Demirkapı seferi olarak 71198 

yılını verir. Demirkapı seferi Türkişlerin üzerine yürünmesiyle başlamıştır. Kültigin 

bu yılda 27 yaşındadır. Tunga Tigin’in yuğ töreni 715 yılında yapılmış,99 o yıl 

                                                           
94 Osman F. Sertkaya, Tonyukuk Abidesi Üzerine Üç Not. Türkiyat Mecmuası XIX. Cilt, İstanbul 

1980, s. 170 

95 Dr. Ayhan Hira, İsyanın Gölgesinde Bir Şeyh: İlim Zincirinin Kayıp Halkası Fakih Şeyh 

Bedreddin, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı 17, 2011, s. 462 

96 Ergin, A.g.e., s. 26-27 

97 Orhun yazıtlarla ilgili eserini 1896 yılında yayınlamış, Vilhelm Thomsen, Vikipedi 

98 Sertkaya, Bilge Tonyukuk’un Abidelerinin Tarihlendirilmesi Üzerine,   Cilt 24, Sayı  0, Yıl 

1986, s. 349 

99 Saadettin Gömeç, Tunga Tigin’in Kimliği Üzerine, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 

02/170, Şubat 2001, s. 61 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutded/archive?y=2012#y2012
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Kültigin yuğ törenini basıp 10 subayı katletmiştir.100 Yazıtlarda olayın meydana 

geldiğinde Kültigin’in 31 yaşında olduğu101 söylenir. 

Şeyh Bedrettin’in idam tarihi için 1420 yılı verilir. Bu Hicri yıl olarak 823’e denk 

gelir. Katip Çelebi Şeyhin idamı için bu tarihi verir. Ancak Şeyhin torunu Hafız Ha-

lil’in Menakıpnamesinde düşürülen tarih 819’dur. Bu 819 yılı 1417 yılına denk gelir. 

Kısas-ı Enbiya ve Mufassal adı eserlerde 820 tarihi görülmektedir.102 Şeyh 

Bedrettin kış mevsiminde idam edildiğinden bu 820 tarihi 1418 yılına denk düşer. 

Hicri tarihlere bakar isek, aradaki fark 3 ya da 4 yıl olarak görünür. Kültigin ile Bilge 

Kağan’ın vefatları ve yazıtları dikilmesi arasında da 3-4 yıl vardır.  

Görüyor musunuz, ölümlerde bile 3-4 yıl aralık farkı?  

Bunlar hep tesadüf mü? 

Şeyh Bedrettin bir rüya görüyor.  

Varidat adlı tasavvufi eserinde bu rüya hakkında diyor ki: 

“818 yılındaydı. Yeşiller giyinmiş iki kişi, ölü halde bulunan İsâ'yı kendisine geti-

rerek, rüyasında Şeyh Bedrettin'e göstermişlerdir ki Vâridat'ta onun açıklaması ile 

bu, İsâ'nın, cesedi ölü olmasına rağmen, ruhuyla diri bulunduğuna bir işarettir.” 103 

Rüya tersliğe işarettir, çünkü görülenlerin çoğunlukla tersi çıkar. Rüya yorum-

larında, bok görmek paraya delalet eder104. Tabir edenler, yakında eline para geçe-

cek, ihtiyacını halledeceksin derler. Şeyh Bedrettin’in de zaten söz konusu tersliği 

                                                           
100 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988,  s. 23 

101 Ergin, A.g.e., s. 28 

102 Fahrettin Öztoprak, Babailer, Balkan Türkleri ve Şeyh Bedrettin, Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı, İstanbul 2009, s. 137 

103 Öztoprak, A.g.e., s. 173; “İçeri girince İsa’nın cesedini bulamadılar. Bu sırada şimşek gibi 

parlayan iki kişi yanlarında beliriverdi. Adamlar, “Diri olanı neden ölülerin arasında arıyorsunuz?” 

dedi”. Niaz Çavgalov, İnciller’e ve Kuran’a Göre Hz İsa’nın Mesajı, TC Uludağ Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2012, s. 35  

104 Rüyada pislik görmek, www.ihyaborg, İhya Rüya Tabirleri; https://ruya.ihya.org/ruyada-

pislik-gormek.html 
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bildiğinden, İsa için, o ölü olmasına rağmen ruhu ile diridir demiştir. Kültigin’deki 

terslik de bu anlama gelebilir. 

Peki, bütün bu 27’ler ne anlama geliyor.  İslamiyette Kuran’ın Ramazan’ın 27. 

Günü indiği söylenir. Bu 27. Gün Kadir gecesi olarak kutlanır.105 Ayrıca Kuran’da 

27 adet hayvan, kuş ve böcek gibi106 diğer canlılardan da bahsedilir.   

Kuran’da 12 Hayvanlı Takvim 

Kuran’da balıktan hiç bahsedilmez. Ondan bahsedileceği zaman ise, denizde 

yaşayan ve balığı biçim olarak andıran, balıktan binlerce, hatta milyonlarca daha 

iri olan balinadan yani hute ve nun’dan söz edilir. 

Peki, Arapçada balık kelimesini ifade eden başka bir kelime yok mudur? 

Vardır.  

Hatta balık çeşitleri bile vardır. Uskumru أسقمري vardır, levrek قاروص vardır. Mo-

rina سمك القد, Sazan الكارب, Yayın سمكا لسلو balıkları vardır. Başka balık çeşitleri vardır. 

Ama balina حوت balık değildir, çünkü memelilerdendir, yumurtalamaz, insan gibi 

yavrular.107 Balıklar ise yumurtalar. Yavruları bu yumurtadan çıkar.108 İşin tuhafı 

yani ilginç olanı ise, altı tane balık ayeti...109 Ancak her ayette de balık için hute 

yani balina kelimesi kullanılır. Üç balık ayetinde Hutu, Huti ve Nun110 yani balina 

kelimesi doğrudur, ancak diğer üç ayette bu kelime yanlıştır. Doğru olan ayetler 

Yunus peygamberi balığın yutması olayıdır. Bir balık insanı yutamaz. Ancak balina 

                                                           
105 Tekin, A.g.e., s. 12 

106 Bunlar at, aslan, deve, eşek, katır, sığır, koyun, koç, keçi, domuz, kurt, köpek, kurbağa, fil, 

maymun, balina, yılan, kurbağa, örümcek, bıldırcın, hüdhüd kuşu, karga, kelebek, arı, çekirge, ka-

rınca, sinek gibi canlılardır, Kuran’da adı geçen hayvanlar, Sabah gazetesi,  10.07.2013; Kuran’da 

bitten söz edilir ama, bu canlı parazitler sınıfına girer. 

107 Balina, Vikipedi 

108 Balık, Vikipedi 

109 Balık ile ilgili ayetler…;https://kuranfihristi.net/fihrist/bal%C4%B1k 

110 Sırası ile Saffat suresi 37/142. Ayet, Kalem suresi 68/48 ve Enbiya suresi 21/87. Ayet; 

Zünnun Arapçada balık sahibi demektir Aslında Nun büyük balık, balina demektir. 
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yutar. Bu nedenle doğrudur. Balık ayetinden biri Yahudiler için Cumartesi günü 

sürüyle gelen balıklardır.111 Ayette bu balıklar için çoğul olarak “hıtanuhum”112 ke-

limesi kullanılır. Bunlar yemek için avlanan balıklar. Diğer iki ayet ise Musa ile 

arkadaşı Yuşa Aleyhisselam’ın yiyecekleri balıktır.113 Kehf suresi 61. ayette çoğul 

olarak “hutemuha”, 114 63. Ayette hute kelimesi kullanılır. Bir balina tonlarca a-

ğırlıktadır, binlerce insanı doyurur. İki kişinin ise yiyecek olarak kurutulmuş bir ba-

linayı yanında taşıması imkansızdır. Bu olsa olsa ya uskumru, ya morina, ya sazan, 

yaya yayın ya da levrektir. 

Şimdi gelelim asıl meseleye. Kuran’da domuzun yenmesi Müslümanlara yasak-

lanmıştır.115 Görüldüğü gibi buna dair üç ayet vardır. Domuz ayının burcu, yani 

ruhaniyetinde balık figürü yer alır. Bu burca balık burcu denir. Acaba diyorum, balık 

burcunun domuz ayında yer alması nedeniyle mi Kuran’da balıktan bahsedilmez? 

Onun yerine balina denir. Arapçada o zamanlarda herhalde balık olarak kullanılan 

bir kelime vardır. Bu kelime سمكة samaka 116dır.  

Ancak samaka Türkçede, aptal, sersem, budala117 demektir. 

Kuran’da On İki Hayvanlı Takvim’de yer alan ejderha dahil 9 cismani figür118 ad 

olarak geçer. Burçlardaki 8 adet figür isimlerinden119 de söz edilir. Dikkat edilirse 

                                                           
111 Araf Suresi, 7/163. Ayet: “Bir de onlara deniz kıyısındaki şehri(n uğradığı sonucu) sor. Hani 

onlar cumartesi (yasağını çiğneyerek) haddi aşmışlardı. 'Cumartesi günü iş yapma yasağına uyduk-

larında', balıkları onlara açıktan akın akın geliyor, 'cumartesi günü iş yapma yasağına uymadıkla-

rında' ise, gelmiyorlardı.” Balık ile ilgili ayetler…;  

112 Araf Suresi, 7/163. Ayet 

113 Kehf Suresi 18/61. Ayet: “Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutu-

verdiler.” ve Kehf Suresi, 18/63. Ayet: “Dedi ki: "Gördün mü, kayaya sığındığımızda, ben balığı 

unuttum.” Balık ile ilgili ayetler… 

114 Kehf Suresi 18/63. Ayet. 

115 Bakara 2/173., Nahl 16/115. ve Mâide 5/3. Ayetler. 

 Pinhok Languages, Arapça Kelime Kitabı: Konu Temelli Yaklaşım , سمكة 116

117 Kelimeler. Gen.tr; https://kelimeler.gen.tr/samaka-nedir-ne-demek-264313 

118 Kuran’da adı geçen hayvanlar, A.g.y. 

119 Koç (zibh-hamel), boğa (Sevr), ikizler(cevza, aslan (esed), başak (sümbül), terazi (mizan), 

yay (kavseyn), balık (hute) 
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cismaniler ruhanilerden bir adet fazla. Bu da +1’e işaret eder ki, +1ile ilgili Nisa 

suresi 78. Ayette görüldüğü gibi bu Allah’ın kendisidir.  

Kuran’da burçlardan söz edilir. Bu burçlar On İki Hayvanlı Takvim’de yer alan 

burçlardır. “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için o burçları 

süsledik” 120 denir. Yine Kuran’da “Gökyüzünde burçlar kılan, orada güneşi kandil, 

ayı aydınlatıcı kılan ne yücedir” (Furkan, 61)121 denir. 

Burçların insana etkisi bakımından da Kuran’da ayetler vardır. “(İbrahim) yıldız-

lara baktı ve hastayım dedi.”122 Bu ayet açıktır ve tevil götürmez. Terazi burcun-

dakiler zorlanırlar ise hasta olabilirler123 Ancak buna rağmen söz konusu durum, 

yani Kuran’da burçların inşana etkisi, “Hz. İbrahim’in yıldızlara bakarak hastalana-

cağına hükmettiği ifadelerden yola çıkarak, gök cisimlerinin insan fiillerine etkisinin 

olacağını söylemek yanlıştır”124 denerek kabul edilmemeye çalışılır. Delil olarak da 

ayetin başlı başına ele alınamayacağı, diğer ayetlerle birlikte alınması gerektiği125 

söylenir. Aslında söylenmek istenen bu değildir ama, sanırım İlahiyat camiasında 

tepkiye sebep olacağından asıl söylenmek istenen söylenmez.  

Durum her halükarda kendini belli ediyor. Bu ifade kaç yapayım derken göz 

çıkarmaya benzer ve parça olarak değil bütünüyle ele almak gerekir gibi beylik 

ifadelerdendir.  

Peki, öyleyse Kuran’da sureler neden ayet ayet olarak ayrılmış ve bu ayetlerin 

her birine birer rakam verilmiştir diye soralım bakalım. Söz konusu durum var ise, 

o doğrudur. Yanlış demekle o şey yanlış olmaz. Görüyoruz ki, ayette buna dair 

tatmin edici şeyler var. Yine Kuran’da;  “Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın 

                                                           
120 Hicr suresi  15/16. Ayet  

121 Nagihan Çetin, Türk Kültüründe Işık Kültü, T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-

tüsÜ Enstitü Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Enstitü Bilim Dalı: Halk Bilimi Yüksek Lisans Tezi, 

Şubat 2011, s. 60  

122 Saffat suresi  37/88-89. Ayet 

123 Burçların arkadaşlık ilişkileri, Cumhuriyet gazetesi, 04 Ağustos 2012 Cumartesi. 

124 Ağbal, A.g.m, s. 267 

125 Ağbal, A.g.m., s. 267 
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sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamam-

ladığını görmediniz mi?” 126 denir. 

Tevrat’ta 12 Hayvanlı Takvim: 

Sığır, keçi ve koyun127 Tevrat’ta etleri yenilebilir hayvanlar bahsinde geçer Do-

muz ve fare128 Tevrat’ta etleri yenmeyen ve yasaklanan hayvanlar bahsinde geçer. 

Oğlak keçigillerdendir, keçinin erkek oğlak, dişi yavrusuna çebiş denir.129 Koç ko-

yungillerden, koyunların döllenmesinde kullanılır.130 Boğa sığırgillerdendir, inekle-

rin döllenmesinde, yani damızlık olarak kullanılır.131 Bu nedenle132 bu hayvanlar 

Tevrat’ta geçer. Tavşan 133 Tevrat’ta etinin yenmesi yasaklanmış hayvanlar kısmın-

da geçer. Yengeç134 Tevrat’ta etinin yenmesi yasaklanan deniz canlıları kısmında 

geçer. At135 Tevrat’ta etinin yermesi yasaklanan tek toynaklı ve geviş getirmeyen 

hayvanlar arasında geçer. Akrep,136 Arslan, maymun, kapan ve köpek137 Tevrat’ta 

geçer. Gördüğümüz gibi Kuran’da 9 cismani, 8 ruhani figür olmasına rağmen, 

Tevrat’ta On İki Hayvanlı Takvim’e dair bütün figürler eksiksiz var, hatta burçlardaki 

                                                           
126 Lokman suresi  31/20. Ayet 

127 Yahya Şenol, Tevrat, İncil Ve Kur’an’da Eti Haram Kılınan HayvanLAR, T.C. İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul 2007, s. 39 

128 Şenol, A.g.t., s. 42 

129 Oğlak, Vikipedi 

130 Koyun, Vikipedi 

131 Boğa, Vikipedi 

132 Armutak, Yahudi ve Hristiyan Dini Kutsal Kitaplarında Hayvan Hakları, İstanbul Üniv. Vet. 

Fak. Derg. 34 (1), İstanbul 2008, s. 41 

133 Şenol, A.g.t., s. 39 Arslan, Ahmet Turan; Lam Maddesi, İslam Ansiklopedisi, 27. Cilt, 

Ankara 2003 

134 Şenol, A.g.t., s. 41  

135 Şenol, A.g.t., s. 40 

136 Hezekiel 2 

137 Armutak, A.g.m., s. 41 
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figürler bile…Bu nedenle Tevrat’ın bizim konumuz açısından önemi büyük. Tevrat’ı 

görmezlikten gelmek bu takvimi hiçe saymak demektir. 

Teraz,i138 başak,139 kova140 ve yay141 ise Tevrat’ta geçer. İkizler142 ise Tevrat’ta 

Habil ile Kabil olarak söz edildiği gibi, Yahova’nın Tamara ile ilişkisinden de ikizler 

dünyaya gelir.143 Ancak Yahudilerde On İki Hayvanlı Takvim kullanılmaz. Gecmişte 

de kullanıldığına dair en ufak bir bilgi yoktur. 

Kabala ismi Ka, Ba144 ve La harflerinden miydana gelmektedir ki, Antik Mısır’da 

Ka ölülerin ruhunu, Ba ölülerin bedenini, La ise Lamelif harfi olarak, 31 kadar 

anlamı içerir. 145 

Kabala deyinnce akla Adam Kadmon gelir. Bu göksel insan demektir. Bu kutsal 

varlık Zodyak sisteminden oluşur. İlk üç sefirot Keter, Binah ve Hokmah başı, 

bunlar Zodyak’ta yer alan Koç, Boğa ve İkizler. Dördüncü ve beşinci sefirotlar kollar 

ile kalp; bu Yengeç ve Aslan. Altıncı sefirot mide; bu Başak ve Terazi. Yedinci ve 

sekizinci sefirotlar bacak ve dizler; bunu Yay, Oğlak ve Kova. Dokuzuncu sefirot 

cinsel organ; bunu Akrep. Onuncu sefirot ayaklar; bunu Balık burcu simgeler.146 

                                                           
138 Eski Antlaşma, Mika 6, Tevrat, Yeni Yaşam Yayınları, 2009, 

139 Yaratılış 41/5, 6, 7, 22, 25 

140 Hakan Uğur, Kuran’ın Tasdik Ettiği Tevrat7taki Konular, T. C. Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bölümler Enstitüsü Temel İslam Bilimlerđ Anabilim Dali Tefsir Bölüm Dali Doktora Tezi, Konya 

2008, 257 

141 Tekvin 9/13 

142 Habil ve Kabil, Vikipedi 

143 Mehmet Katar, Tevrat'ın Lut Kıssası Üzerine Bir Araştırma, AÜİFD XLVIII (2007), sayı 1, 

s. 58 

144 Meryem K. Çifçi, Eski Mısır Dininde Tanrı ve Öte Dünya İnancı, TC Selçuk Ünivesitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Yüksek 

Lisans Tezi, Konya 2010, s. 48 

145 Ahmet Turan Arslan, Lam Maddesi, İslam Ansiklopedisi, 27. Cilt, Ankara 2003, s. 93 

146 Umberto Eco (Çev: Şadan Kanadeniz), Foucault Sarkacı, 6. Baskı, İstanbul 2006, s. 619; 

Kemal Menemencioğlu, Ezotorik Astroloji, Ezoterik Astrolojide Temel Esaslar, PDF; 

https://pdfcookie.com/documents/118908199-ezoterik-astroloji-docx-0nvo9n1xdov8 
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Musa ile Arkadaşı ve Dirilen Balık 

Kuran’da geçen Hızır kıssasında tatlı suyla acı suyun buluştuğu ama, birbirine 

karışmadığı yeri bulmak için yol alan Musa ve yoldaşı Yuşa Aleyhisselem, bir ka-

yalıkta konaklar ve yollarına devam ederler. Bu kayalık Cebalitarık boğazında Af-

rika kıyısında yer alan Musa dağıdır. Musa yol arkadaşına, kurutulmuş balığı getir 

yiyelim der. Yuşa bakar, erzak çantasında balık yok, gitmiş. Balık yok der. Musa, 

“İşte bu…” der. O sırada canlanıp denize atlayan balık, daha doğrusu balina Cebe-

litarık boğazını geçip, Akdeniz’den Okyanus’a doğru yol almaktadır.147 

On İki Hayvanlı Takvim’in 2. Şeklinde Domuz ayının üzerinde Balık alçak burcu, 

onun üzerinde ise Kova yükselen burcu yer almaktadır. Kova’daki su balık üzerine 

dökülür gibi bir durum var. 0,1-0,5 mm arasında boyları bulunan ve su ayısı da 

denen Tardigratlar 30 yıl boyunca hareketsiz bir biçimde, yani ölü kalırlar. Onların 

üzerine bir damla su dökülünce o ölü gibi tardigratlar anında canlanır. Oysa Musa 

ve yol arkadaşının yanına aldıkları kurtulmuş balık, ya bir aylık ya da iki aylıktır. 

Ölü balığı canlandıran şeyse o ayın yükselen burcu ile alçak burcu arasında mey-

dana gelen kovadan su dökme yahut sulama ilişkisidir. Toprak bile sulanınca can-

lanmaya başlar, bitkiler verir. 

İsa’nın asıl adı Yeşu’dur. Yani Mari oğlu Yeşu. O dönemde yapılan nüfus sa-

yımları dolayısı ile yer alan Roma kayıtlarınd148 böyle geçer.  

İsa’nın mucizilerinden biri olarak ölen kişileri onun canlandırması ileri sürülür.149 

İnciller bundan çok kere bahseder.  

                                                           
147 Kehf suresi 18/61-63. Ayet, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran-ı Kerim, Meal (Kuran Yolu); 

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Kehf-suresi/2203/63-64-ayet-tefsiri 

148 Meryem ve kocası Yusuf “nüfusa yazılmak için Beytlehem'e giderler ve bir ahırda kalırlar. 

Meryem Îsâ'yı burada doğurur”.  İsa peygamber hakkında…Hz İsa’nın hayatı ve dinlerdeki yeri, 

Sabah sözlük; https://www.sabah.com.tr/sozluk/islamiyet/isa-peygamber-hakkinda-hz-isanin-

hayati-ve-dinlerdeki-yeri 

149 Ali Bakkal, Hz İsa’ya Atfedilen Mucizelerin Olağanüstülük Açısından Tahlili, Süleyman De-

mirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl:2020/2, s. 77-78; Betül Avcı, Hıristiyanlıkta ve Kuran 

tefsirlerinde Hz. İsa’nın mucizeleri, Divan 2002/2, s. 258 
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Babil Talmut’ta “Hamursuz Bayramı arefe gününde Yeşu (İsa) asıldı…” denir. 

Bu Hamursuz bayramına Fısıh bayramı150 da denir. İsa Cuma günü saat 9’da 

çarmıha gerilmiş,151 bu işlem beş dkikada tamamlanmış, saat 9’u beş geçe çarmıh 

direğini dikmek için halatlara asılmışlardır. Ancak çarmıha gerilen İsa değil, onun 

havarilerinden Yahuda’ydı. Barnaba İncili’nde bu yazılı152 olduğu gibi, daha önce 

belirtiğimiz gibi Kuran da İsa’nın yerine bir başkasını asıldığını söylenir, ama isim 

verilmez. 

İsa’nın alçalan burcu balık, yükselen burcu kovadır. Nasıl Hızır kıssasında yük-

selen burcundaki kovadan dökülen su ile alçalan burcundaki ölü balık dirilmişse, 

İsa’nın ölüleri diriltme mucizesi onun burçların yön verdiği karakter yapısında yer 

alır. Dikkat edilirse Sıçan ayının yükselen burcu balıktır. Bu yükselen balık burcu 

İnek ayının yükselen burcu Koç’a etki eder.  

İsa çarmıha Fısıh bayramının Cumasında gerilmiştir, yükselen Koç burcunun 

hakim bulunduğu ayda.  

İsa’nın ruhunu teslim etmesi üzerine, “yer sarsıldı, kayalar yarıldı, mezarlar a-

çıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bu olayları gören yüzbaşı ve 

beraberindekiler dehşete kapılıp, ‘Bu gerçekten Tanrı’nın oğluydu’ dediler”153 iba-

resinde gördüğümüz gibi, Sıçan ayının yükselen burcu balığın İsa’nın alçalan bur-

cunda yer alması ve o ayın yükselen burcu kova suyunun etkisiyle bu ölü balığın 

canlanması, Sıçan ayının yan komşu İnek ayında vuku bulan İsa’nın çarmıha geril-

mesi nedeni ile, Sıçan ayında dünyaya gelen ölmüş kimseler vuku bulan İsa’nın 

son nefesini vermesiyle, o anda dirilmeye başlamışlardır. Kuran ayetlerinde 40 ke-

re geçen, çoğu kıyamet ve ecel, kimi mahşer saatini niteleyen saat ساعة işte budur. 

Dikkat edin Hızır kısassında Musa’ya yoldaşlık eden kimsenin adı o anda ayette 

belirtilmese de, müfessirler tarafından Yuşa154 olarak verilir.  Tefsirlerde ondan ne 

                                                           
150 Hamursuz Bayramı, Vikipedi 

151 Ömer Faruk Harman, İsa maddesi, İslam Ansiklopedisi, 22 Cilt, İstanbul 2000, s. 473 

152 Çavgalov, A.g.t., s. 34 

153 Çavgalov, A.g.t., s. 34 

154 Kehf suresi 60-61. Alet Tefsiri, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran-ı Kerim; 

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Kehf-suresi/2200/60-61-ayet-tefsiri 
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kadar Yuşa b. Nun diye bahsedilse de bu kişi gerçek ismi يشوع Yeşu olan İsa A-

leyhisselam’dır. Daha önce balık ayetlerinden bahsederken Nun’a değinmiş, bu-

nun Yunus Aleyhisselam’a verilen Zünnun adından olayı, balık yani balina olduğu-

nu görmüştük. Zaten biz burada İsa ve balıktan söz ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz 

ki, Musa İsa’dan en az 1600 yıl önce yaşamış. Bu ikisi nasıl bir araya geliyor? Peki, 

Kuran’da Meryem’den söz edilirken, ona Harun’un kız kardeşi olarak hitap edilir. 

Ayrıca Bakire Meryem de denir. Hatta İmran’ın kızı bile denir. Peki, bu nasıl olu-

yorsa o da öyle oluyor. Musa ve Harun’un Meryem adlı kız kardeşleri vardır. Bu 

Meryem’e Bakire Meryem de denir. Çünkü hiç evlenmemiştir. Bakire Meryem İmra-

n’ın kızıdır. İsa’nın annesi Meryem ise, Yehoiakim’in... Bu Meryem bakire değildir, 

İsa’yı dünyaya getirmiştir. Ama Kuran onu bakire olarak görmek ister, bu nedenle 

İsa’nın annesi Meryem’e Bakire Meryem’i çağrıştıracak ifadelerde bulunur. 

Kuran’da geçen ve Hızır kıssasına giriş olarak yer alan Musa ve arkadaşı bir 

versiyondur. Bu Kuran’a göre anlatılmış. Bunun ikinci bir versiyonu daha vardır ki, 

Tevrat’ta geçer. 

Eliya, yani İlyas Kuran’daki Hızır konumundadır. Üç farklı kıssa anlatılır.155 Tev-

rat’taki ikinci kıssa dikkat çeker. Kıssada açlık çeken bir aile vardır. Alilenin yiyeceği 

hiçbir şey yoktur. Çocuklar acıkmış, ağlamaktadır. Kadın kocasını zorlar, dışarı çı-

kıp bir şeyler bul getir, çocuklar yesin der. Adam, dışarı çıkacak giyeceğim sile yok 

der. Öylesine yoksullardır. Kadın pılı pırtıyı araşytırır, çabutları toplar, bir araya ge-

tirir, adama giyecek bir şey yapar. Adam bunu giyip dışarı çıkar. Pazara doğru gi-

derken Eliya, yani İlyas ile karşılaşır. Durumu ona açıklar. Eliya, sen beni pazarda 

seksen dinar sat, bu para senin olsun. Yalnız işaret edeceğim adam alırsa beni 

ver. Etraftan fiyatı artırmak isterler, iki üç mislini bile verseler, başkasına satma der. 

Adam kabul eder. Vezirin biri Eliya’yı seksen dinara almak ister. Çevreden fiyatı 

artırırlar. İlyas adama sakın onlara satma diye işaret eder. Eliya’yı sonunda vezir 

alır. Vezir bu köleyi hükümdara götürüp ona hediye eder. Hükümdar başka bir yer-

de bir saray yaptırmak istemektedir. Eliya’nın mimar olduğunu öğrenince ondan bu 
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sarayı yapmasını ister. Altı ayda sarayı bitirdiği takdirde azat edeceğini de söyler. 

Eliya, söylenen yerde o sarayı yapar ve azat olur.156 

Hızır İlyas’ın hükümdara saray yapmasının bir anlamı vardır. Bu hükümdar Mısır 

firavunlarından Athenaton’dur.  

Peki, Akhenaton kimdir? İbrahim mi?  

Ancak İbrahim Akad kralı Naram-Sin zamanında Mezopotamya’da yaşamıştır. 

Peki, o değilse Akhenaton kimdir?  

Kim olduğunu öğrenek için Tevrat’a bakmak gerek.  

Lut’un iki kızı babalarını sarhoş edip onunla yatarlar.157 Akhenaton da erkek ev-

lat sahibi olmak için kız kardeşiyle cinsel ilişkiye girer. 158 Lut, Sodom ve Gomora'-

nın yer aldığı Siddim Vadisi’159ni terkedip başka yere yerleşir. Akhenaton da Teb 

kentini terkedip el-Amarna’ya yerleşir. Orada yeni yaptırdığı sarayı vardır. 160 
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157 Katar, A.g.m., s. 70 

158 Akhenaton, Vikipedi 
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VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİ 

Veterinerlik Nedir? 

Veterinerlik mevzuatı hayvanların bakımı, üretilmesi ve sağlıkları ile ilgilidir.161 

Veteriner Fakültesi’nde okuyanlar bu hususlarda ders görürler. Fakültede 30’a 

yakın hayvan ve bunların hastalıklar ve tedavisi, ayrıca bakımı ve yetiştiriciliğiyle 

ilgili ilgili ders mevzuat olarak vardır. Tabi ki bu hayvanlar içine on iki hayvanlı 

takvimde yer alan koyun, at, keçi-oğlak, inek-boğa, fare, maymun, tavuk-horoz, 

köpek, tavşan, domuz, yengeç, akrep de girmektedir. Fakültede hayvan anatomisi 

büyük rol oynar. Derslerde bu hayvan anatomisine büyük önem verilir. 

Kanatlı hayvanların biri bile 12 Hayvanlı Takvim’de görülmemesine rağmen, ko-

yun-koç, domuz, oğlak gibi küçükbaş ve sığır, boğa ve at gibi büyükbaş, tavuk-

horoz olarak kümes hayvanları, tavşan gibi av hayvanı, pars-aslan gibi vahşi 

hayvanlar, köpek gibi ev hayvanı, maymun gibi orman hayvanları, balık ve yengeç 

gibi su hayvanları, yılan ve akrep gibi sokucu ve soğuk, fare gibi kemirici hayvan, 

bu takvimin kimi cismani, kimi astrolojik figür ve simgelerini teşkil etmektedirler.  

On İki Hayvanlı Takvim’de kanatlı hayvan yok deniyor ama, ejderha adlı bir hay-

van var. Bu kanatlı hayvan motifi Türklerde görüldüğü gibi Çinlilerde de görülmek-

tedir. Hatta mitolojilerinde bile yer alır. Türkler buna büke, evren ve luu derler. Öyle 

ki Hsiung-nu’ların merkezi yani başkenti Ejderkent adınız taşır. Orhun bölgesi çoğu 

anıtta ejderha figürüne rastlanır. Karabalasagun kitabesinde çift ederha motifi göze 

çarpar. Bu ejderha motifi Türk kavimlerinin bayraklarında, bayrak direkleri üstünde, 

tahtlarının üzerinde, kent armalarında da yer almıştır. Göktürklerde çift başlı ejder 

Türk cihan hakimiyetinin sembolü,162 yani Kızıl Elma163 olarak da  bilinir. Bu hayvan 

                                                           
161 14.02.2013 tarih ve 2013/6 sayılı karar gereği Kamu Dışında Görev Alan Veteriner 

Hekimlerinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Eğitim Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair 

Yönerge, Amaç, Madde 1. 

162 Valide Paşayeva, Azerbaycan Halı ve Tekstillerinde Ejder Motifi, Uluslararası Asya ve 

Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 38. ICANAS, 10-15 Eylül 2007, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu, s. 1080-1081 

163  Kızıl Elma, Vikipedi 
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epik metinlerde, şövalye hikayelerinde, şarkı sözlerinde, masal ve efsanelerde ha-

vadan uçarak gelen, ağzından alev, yani ateş saçabilen ve karşısında kolay kolay 

durulamayan bir hayvandır.164 hatta kanatlı olarak da resimleri ve figürleri çizilir.  

Şems-i Tebrizi’nin “Makalat” adlı eserinde Simurg adlı Huma kuşundan bahse-

dilir. Bütün kuşların onu görmeye giderler. Bunun yeri çok uzak olduğundan, ulaşa-

maz, ölürler. Ancak iki kuş ona ulaşır. Gördüklerinde de ağızlarından kan gelip ö-

lürler.165 Bu anlatımda Simurg ejderha bile olabilir. Ancak ejderhanın olması onun 

kuşları simgelediği anlamına gelmez.  

Bütün bunlara binaen deriz ki, neden On İki Hayvanlı Takvim’in önemine Vete-

riner fakültelerinde bir an bile değinilmez, hep es geçilir. Oysa bu takvim tam anlamı 

ile Veteriner hekimliğini simgelemektedir, hatta ruhsal boyutlarda bile bu bir 

eksikliktir. Sanırım bu eksiklik zamanla telafi edilir. 

Biliyoruz, veterinerlik hayvan tıbbına dayanır. Ancak hayvan tıbbının yanında 

hayvan yetiştiriciliğine, hayvan beslenmesine, hayvanların davranışını kontrol al-

maya da dayanan bir meslek, daha doğrusu bilimdir.  

Veteriner hekimliği mesleği hakkında, “Yaptığı işle toplum içerisinde kendi ba-

şına ayrılarak belli bir meslek grubu haline gelen ilk meslek dalı hekimlik ve vete-

riner hekimlik olmuştur. Veteriner hekimliği kuramsal olarak ilk hayvanın evcilleti-

rilmesiyle başlar”166 denir. Etiği hakkında da, “felsefenin bir dalı olan etiğin, veteri-

ner hekimliği mesleği uygulamaları için özelleşmiş bir alanıdır” denerek bilgi veri-

lir.167 

                                                           
164 Harun Duman-Turan Sağır, Antik Dönem Medeniyet ve İnançlarında Ejderha ve Tanrı 

İlişkileri üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of 

International Social Research Cilt: 11 Sayı: 58 Ağustos 2018, s. 286 

165 Çev. Mehmet Nuri Gençosman, Şems-i Tebrizi’nin Eseri Makalat (Konuşmalar), M. 280, 

Turuz.com 

166 Altan Armutak, Mevzuat Etik ve Hayvan Hakları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan 

Eğitim Fakültesi, s. 122 

167 Armutak, A.g,k.,  s. 122 
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Tarihçesi: 

Veteriner hekimliğin tarihçesinin insanlık tarihi kadar çok eski olduğu168 söylenir. 

Bu meslek insanoğlunun hayvanları evcilleştirmeye başlaması ile meydana çıkmış-

tır.169 Nasıl ki ateşin bulunması, yazının icadı ve tekerleğin yapımı insanlık tarihi 

olarak çok önem taşır ve çoğu zaman bunlardan söz edilir, veterinerlik de, ilk za-

manlarda pek bilinçli olmamasına rağmen, elbette ki adından söz ettirmiştir ama, 

birileri çıkıp kaynak nerede diyebilir. Kaynak tıbbın içindedir, dışında değil. Aranırsa 

bulunur. İnsan hastalıkları ile ilgilenenler neden hayvan hastalıkları ile ilgilenme-

sin? Salgın hastalıklar, bu hastalıklardan veba insanları kırıp geçirirken hayvanları 

da kırıp geçirir.170 1711-1769 yılları arasında bu salgın hastalıklardan 200 milyon 

adet sığır ölür.171 İnsanlara kimi hastalık hayvanlardan bulaşır. Buna kim itiraz 

edebilir?  

İnsanlar ve insan toplulukları beslenmelerini ne ile temin etmektedirler şimdiye 

kadar? Hayvan etleri bu beslenmelerde en önemli gıdalardan biridir. Bu nedenle 

koyun beslenir, sığır beslenir, kimi toplumlar at etini de yer ama, bu hayvan daha 

çok binit olarak kullanırlar. Yine deve de binit olarak kullanılır ve etinden yenir. Ko-

yunlardan, keçilerden, hatta sığırlardan müteşekkil sürüler milat öncesinin çok eski 

devirlerinden beri günümüze kadar gelmişlerdir. Bu sürülere at ve deve sürülerini 

ekleyebiliriz. 

Söz konusu sürülerin içinde hayvanlar hastalanıp ölmüyor muydu? Yahut sakat 

kalmıyorlar mıydı? Çobanlık mesleği dini kitaplarda ilk olarak Musa’da görülür. O 

Mısır’dan kaçıp Medyen ülkesine geldiğinde, Şuayib’in koyunlarını otlatmaya baş-

lar, sonra kızı ile evlenir, karşılığında on yıl çobanlık yapar.172 Kuran’da bundan 

                                                           
168 Veteriner Hekimliği Tarihçesi, 25 Haziran 2011/Uncategorized, VTRNNHKM Just another 

WordPress.com site; https://vtrnrhkm.wordpress.com/2011/06/25/veteriner-hekimligin-tarihcesi/ 

169 A.g.y., 
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söz edilir.173 Çobanlık sırf hayvan otlatma ve bakımı değildir. Çobanlık bir nevi 

veteriner hekimliktir de. Daha doğrusu, veteriner hekimliğin tarihçesini çobanların 

izini sürerek gün ışığına çıkarabiliriz. 

Musa sanıldığı gibi, milattan önce XII. yahut XIII. Yüzyılda yaşamamış, çok daha 

önce, XVII. YY’ın son çeyreği ve XVI. Yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Rabbani 

Yahudilik onun M.Ö. 1391-1271 arasında yaşadığını söylerken tarihçilerden Hie-

ronymus M.Ö. 1592, James Ussher M.Ö. 1571 yılında yaşadığını belirtir.174 Tabi ki 

bu görüşlerden tarihçilerinki doğrudur. Musa’nın Medyen ülkesine vardığı yıl M.Ö. 

1600 idi. Musa burada 1590 yılına kadar koyun otlattı, yani çobanlık yaptı. 

İlk insanlara dair bulgular M.Ö. 8000 yılına tarihlenmektedir. Çakmaktaşları ve 

bileyitaşlarından yola çıkılarak elde edilen bilgilere göre insanlar doğada kendili-

ğinden yetişen tahıl ve meyve gibi ürünlerin toplayıcı iken, bin yıl sonra birden tahıl 

yetiştirmeye ve hayvan evcilleştirmeye başlamışlardır.175 Tabi ki bu bir sihirli değ-

neğin işi değildir. Zamanla elde edilen bilgilenmenin neticesidir. M.Ö. 6750’ye va-

ran tabakalarda buğday ve arpa tohumları, ayrıca keçi kemikleri bulunmuştur. Ya-

kın doğuda tespit edilen tohum ve evcilleştirilmiş hayvan kalıntıları ile ilgili bulgular 

Mezopotamya ile aynı zamana tesadüf eder.  

İnsanların iki milyon yıl önce, 4. Jeolojik Zaman’da ortaya çıktığı, bu insanları 

karınlarını doyurmak için hayvansal ve bitkisel ürünlerin arayıcılığı ile çoğu zaman-

larını geçirdiği, bulabildikleri yabani kök, yumru, kimi yerde, kimi çalı ve ağaç 

meyveleriyle beslendikleri, hatta solucan, kurbağa ve yılan gibi canlıları da yaka-

layıp yedikleri176 söylenir. Bu çok ilkel bir yaşamdı. Karınlarını doyurduktan sonra 

mağaralara ya da ağaç kovuklarına girip dinlenirler. Bir bölgede ihtiyaç duyulan 

besinler tükendiği zaman hemen başka bir bölgeye göç başlar. Sıcak çok olunca 

yüksek ve dağlık yerlere çıkar, soğuklar başlayınca ovalara inerler.177 
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175 Musa, Vikipedi 
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İnsanlar taşları yontarak balta ve mızrak gibi silahlar icat edince avcılığa geç-

mişler, ancak toplayıcıları da devam etmiştir. Avcılığa geçenler erkekler, toplayıcı-

lığı devam ettirenler ise kadınlardı. Aralarında bu işbölümü oluşmuştur.  

Erkekler avcılıkta uzmanlaşırken kadınlar da toplayıcılıkta uzmanlaşmaya baş-

lar.  

Ateşin elde edilip ondan faydalanma başlayınca toplanan yiyeceklerden kimi ve 

avlanan hayvanlar pişirilip yenir. 178 

Neolotik Çağ Cilalı Taş Devri’dir. Bu devir M.Ö. 8000-5000 yılları arasını kap-

sar.179 Anadolu’da bilhassa Yumuktepe, Gözlükule, Çayönü, Göbekli Tepe, Ça-

talhöyük, Hacılar, Görüklü Tepe, Can Hasan kazılarında bu çağ ile ilgili bir çok bilgi 

elde edilmiştir.180 

Bu çağdan öncesine Mezolitik Çağ adı verilir ki, bu Cilalı Taş Devri öncesidir. 

M.Ö. 10.000-8000 yılları arasını kapsar.181 İnsanların bu çağda tarıma ve hayvan 

evcilleştirmeye başladıkları, hatta yerleşim birimlerine bu çağda geçtikleri182 söye-

nir. Türkiye’de bilhassa Baradız, Dervişin Hanı, Tepeköy, Macunçay, Kumbucağı 

Kaya Sığınağı, Belbaşı Kaya Sığınağı, Keçiler kazılarında Mezolitik Çağ ile ilgili 

bulgulara rastlanmıştır.183 

Neolotik çağda başlayan evcilleştirmede ilk evcilleştirilen hayvan köpek ve do-

muz, kuşlardan ise güvercindi. Bunlar kaçmıyor, insana yakın duruyorlardı. Evcil-

leştirilmeleri de çok kolay oldu. Bunların peşinden koyun ve keçi evcilleştirilmeye 

başlandı. Akabinde sığır evcilleştirildi. Köpeğin evcilleştirilmesinde hayvan atıkları 

                                                           
178 Yavuz Günaşıdı, Erzurum-Şenkaya’da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar, Atatürk Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimdalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2007, s. 20-21 

179 Cilalı Taş Çağı, Vikipedi 

180 Günaşıdı, A.g.t., s. 27-28 
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182 Günaşıdı, A.g.t., s. 24-25 

183 Günaşıdı, A.g.t., s. 25 



 

137 

büyük rol oynamıştı. Bu atıklara kurtlar ve çakallar da geliyordu, ancak onlar köpek-

lere göre vahşiydiler.184 Hatta atıklarla yetinmeyip insana saldırdıkları da vakiydi. 

İnsan köpekleri onlara karşı kullanmak için de evcilleştirmiş olabilir. Hayvan atığı 

nedeniyle evcilleştirilen ilk hayvanın domuz olduğu söylenebilir. 

Yakındoğu’dan birkaç yüz yıl sonra Meksika’da mısır ekimi yapılmaya başlanır. 

Ayrıca M.Ö. 5000 yılı civarında balkabağı, acı biber, avokado yetiştirilir. Bunlar 

4.900-3500 yılları arasında çevre ülkelere yayılmaya başlar. Tarım bilgisi zamanla 

Peru’ya ulaşır.185 

Tahılın evcilleştirilmesi, yani insanın tarıma başlamasının ilk mekanı Yakındoğu 

olarak kabul edilmektedir. Ürdün vadisinin bulunduğu yerde günümüzden 10 bin 

yıl önce tarıma geçilmiş. Bitki evcilleştirilmesinin, yani tarıma geçişin ana bölgesi 

Ürdün vadisindeki Buharlaşmış göller kıyı kesimleridir.186 

Buharllaşmış göller dedik de, Mısır Nil deltasında saatte 100 km hızla 12 saat 

boyunca esen rüzgarla yer değiştiren göller vardır. Aynı göl bir bakarsınız bir başka 

gün veya birkaç ay veya birkaç yıl sonra aynı yerde değil de çok daha ötede. Yahut 

yer değiştiren göl bir bakarsınız 12 saat sonra aynı yerde. Bu yer değiştirmeyle 

eski gölün bulunduğu yerde büyük bir kalabalığın geçeceği kadar, yani 3-5 km ara-

sında bir alan açılmış olur.187 Tevrat ve Kuran’da bu olay Musa’nın mucizesi olarak 

anlatılır. 

Söz konusu göl Akdeniz’den Kızıldeniz’e doğru yer alan sırası ile, Menzalahsee, 

Zarousee, Timsahsee, Ballahsee adlı göllerinden biridir. Bu göller daha sonra 

birleştirilerek Akdeniz’den Kızıldeniz’e gemilerin geçebileceği kanal açılmıştır. 

Köpeğin evcilleştilmeye başlamasıyla birlikte onu diğer yabani hayvanlardan a-

yıran bazı özellikler oluşmaya başlamıştır. Bu özelliklerden biri ev sahibine bağlılık, 
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yani sadakat, ikincisi ev sahibini ve eşyasını başkalarına karşı koruma, sahip çık-

ma, üçüncüsü herhangi bir tehlikeye karşı sahibini uyarma… Köpekler sahiplerine 

o kadar bağlıdırlar ki, bu hususta kitaplar yazılmış, filmler çekilip yayınlanmıştır. 

Sahibi öldüğü halde onu yıllarca bekleyen, hatta iş saatinden çıkıp da geldiği zama-

nı bile unutmayıp, karşılamak duygusu ile koşup gelen, kar kış demeden bekleyen 

köpeğin hikayesi meşhurdur. Hatta bu köpeğin heykeli bile yapılmıştır.188 

Atın milattan önce 3000-1700 yılları arasında, Asya’da Afanesyovo kültürüyle 

evcilleştirildiği, bunun yine Asya’da M.Ö. 1700-1200 yılları arasında kendini göste-

ren Adronovo kültürü ile devam ettirildiği189 söylenmektedir. Söz konusu bilgi doğru 

olabilir. Türk ve Çin efsaneleri de bunu doğrular bir şekildedir.  

Efsanelerin birinde Cennet atlarından söz edilir. Çinliler o zamanlarda atı bilme-

mekte ve ondan faydalanamamaktadırlar. Türkler ise adı geçen atlardan birçok sü-

rüye sahiptir. 

Çin hakanı zamanın Türk kağanından ve Fergane valisinden bu Cennet atlarını 

ister. Ancak elde edemez. Çinliler Türk illerine savaş açarlar.190 

Koyunun da Türkler tarafından evcilleştirildiği, sürüler haline getirilerek ondan 

faydalanıldığı söylenir. Koyun, koç, keçi ve tekelerden müteşekkil hayvanlara davar 

adı verilir.191 Buna davar sürüsü denir. Nasıl ki inek, öküz ve boğadan,192 hatta kimi 

yerlerde camız193ın da dahil bulunduğu otlayan hayvan topluluklarına sığır adı ve-

rilir, onun gibi.  

Türkçede camıza Kömüş adı da verilir. Yavrusuna Balak denir. Bunlar sığırgil-

lerden olarak kabul edilmiştir. 

                                                           
188 Cengiz Semercioğlu, Heykeli dikilen bir köpeğin hikayesi, Hürriyet gazetesi, 5 Haziran 2009; 

189 Mualla Uydu Yücel, Türk Tarihine Giriş, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim 

Fakültesi, s. 137 

190 Ayşe Onat, Çin-Türkistan İlişkilerinin Başlangıcı Hakkında Bazı Bilgiler, Belleten. LIV, Sayı 

211, Aralık 1991, s. 909 

191 Davar, Vikipedi 

192 Sığır, Vikipedi 

193 Manda, Vikipedi 
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Sığır Veba Salgınları 

Bu hastalıkların başında sığır vebası gelmektedir. Fransa’da 1762 yılında ilk ve-

teriner mekteplerinin açılmasına bu söz konusu salgın hastalığın sebep olduğu 

söylenir. Yine 1863 yılında ilk milletlerarası veterinerler kongresinin toplanmasına 

da bu sığır vebası yol açmıştır. 1949 yılı gibi yakın tarihlerde veba hastalığından 

iki milyon sığırın telef olduğu görülmüştür. Bu sığır vebası ilk çağlardan beri hay-

vanlara musallat olmaktadır. Hayvan hastalıklarına ve bunların tedavisini meslek 

edinen hayvan hekimliğine dair ilk belge M.Ö. 1900 yılında Antik Mısır’da ele ge-

çirilen Kahun Papirisu’nda ülkede salgın haline gelen bir sığır vebasına ve buna 

karşı alnına önlemlere yer verilmiştir. İlkçağlarda Hindistan’da da sığır vebası orta-

ya çıkmıştır.194 

M.Ö. 30 yılında, yani Kleopatra’nın vefat yılında195 Romalı Virgil manzum ese-

rinde sığırların bir veba salgınıyla yok olması üzerine, bu hayvanların yerine insan-

ların arabalara koşulduğunu söylemektedir. M.S. 376-386 yıllarında Avrupa’da 

meydana gelen bir sığır vebası bütün hayvanları kırıp geçirmiştir.196 Dikkat edilirse 

söz konusu tarihler Hunların Avrupa’ya Asya’dan ilk göç yıllarına rastlar.197 Sığır 

vebası 5. Yüzyıl’da da Avrupa’da büyük miktarda hayvan telefine sebep olmuştur. 

9. Yüzyıl’da Fransa kralı Şarlman zamanında sığır vebasının bütün Avrupa’ya 

yayıldığı, çok büyük zararlar verdikten sonra kendiliğinden ortadan kalktığı söyle-

nir. 13. Yüzyıl’da Moğol istilasının ortaya çıkmasıyla sığır vebası salgını yeniden 

Avrupa’da baş göstermiştir.  

18. ve 19. Yüzyıl dahil daha önceden de Avrupa’da baş gösteren sığır vebasının 

menşei Asya’dır. Moğollar bu salgın hastalığı yaymışlardır. Rusya’da sığır vebası-

                                                           
194 Nihal Erk, Tarihte Önemli Sığır Vebası Salgınları ve 1920’ye kadar Memleketimizdeki 

Durumu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Yıl 1963, Cilt 10, Sayı 03.04, s. 221-222 

195 Kleopatra, Vikipedi 

196 Erk, A.g.m., s. 222 

197 Hun İmparatorluğu, Vikipedi 

http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/archive?y=1963#y1963
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nın Moğol ve Tatarların fenalık perisinden kaynaklandığı inancı ülke çapında yay-

gındır. Aslında Moğolların veba salgınını önlemek için fenalık perisine başvurduk-

ları söylenir. 

Ali tarihinde, 1592 yılında İran’dan gelen bir sığır vebasının Diyarbakır’da, daha 

sonra ise Amasya’da ortaya çıktığı yazılıdır. Gelibolulu Ali salgının verdiği zararları 

tespit etmek için pek çok köy gezdiğini, bu köylerde o kadar hayvandan ancak bir 

iki hayvan kaldığını söylemektedir. 

1711 yılında İtalya’da bir sığır vebası salgını kendini göstermiştir. Bunun nedeni 

ise Macaristan ithal edilen tek öküzdür. İtalyan maalesef bu veba salgınıyla nasıl 

baş edeceklerini bilememişlerdir. Venedik dükünün ısrarıyla Bernandino Ramaz-

zjni bu veba salgınını incelemeye başlamış, sırf ölen hayvan leşlerini imha etmenin 

pek işe yaramadığını, sağlam kalmış hayvanların da bu salgına sebebiyet verebile-

ceklerini tespit ederek,  etraflı bilgiler vermiştir. 

İtalya’da o yıllarda sığır vebası ile ilgilenmeye başlayan ikinci hekim Giovanni 

Lancisi’dir. Roma civarında çalışmalarda bulunmuş,  Ramazzini ile paralel görüşler 

öne sürmüştür. Lancisi bir az daha ileri giderek,  bu salgın hastalığın tohumlarının 

yalnız sığırlarda kalmakla yetinmediği, çok kere çoban ve hayvan hekimlerinin de 

salgının yayılmasında etken olduğunu, hatta köpekler ve başka hayvanlarında bu 

işte rol oynadıklarını söylemiştir. Lancisi ayrıca 1713 yılı Ekim ayından başlayıp 

1714 Nisan ayına kadar sırf Roma havalisinde 35 bin sığırın öldüğünü de haber 

vermiştir.198 

Türkiye’de ilk Veteriner Mektebi 

Dünya’da ilk veterinerlik okulu Claude Bourgelat tarafından Fransa’nın Lyon 

kentinde kurulmuştur. Türkiye’de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine bundan 80 yıl 

sonra, 1842 yılında Süvari okullarında başlanmıştır. Godlewsky adındaki Prusyalı 

bir askeri veteriner hekimin İstanbul’da 12 öğrenciye ders vermesiyle başlayan 

Türk veteriner hakimliği derslerine 1849 yılında Maçka Harp Okulu’nda, 1853 yı-

lında Taşkışla’da, 1873 yılında Galatasaray Askeri Tıp Okulu’nda devam edildi. 

                                                           
198 Erk, A.g.m., s. 222-225 
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Öğretim süresi ise 1848-1849 döneminden itibaren dört yıldı. 1853 yılında başla-

narak Avrupa veteriner fakültelerindeki ders programları bu okullarda uygulanmaya 

başlamış,  1881 yılında ise, askeri okullara ilk sivil öğrenciler alınmış, 1886 yılında 

ilk Baytar Rüştiyesi teşkil edilmiştir ki, bu okuldan Ömer Seyfettin’in de mezun ola-

caktır.  

Baytar Rüştiyesini bitiren öğrenciler Çengelköy’de bulunan askeri İdadiye, o-

radan da Baytar Mektebine okumaya hak kazanıyorlardı. 1889 yılında Halkalı Zi-

raat ve Baytar Mekteb-i Ali’sine 25 öğrencisi alınmış ve bu öğrencilerle Türkiye’de 

ilk Mülkiye Baytar Mektebi kurulmuştur. Ancak öğrenciler hazırlık sınıfına Ahırkap 

Tıbbiye-i Mülkiye mektebinde devam ediyorlardı. 1891 yılında bu öğrencilerden 19-

’u Mülkiye Baytar Mektebine dönmüş ve 1893 yılında da mezun olmuşlardır. 1892 

yılında Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Alisi binası tamamlanarak öğretime açıl-

mış, bu okul ilk mezunlarını 1893’te vermiştir. Bu ilk mezunlar Mehmet Akif de 

bulunmaktadır. 1894 yılında yer darlığı nedeniyle ayrılan Mülkiye Baytar Mektebi 

Cindi meydanında tutulan kiralık bir binada öğretime devam etmiştir ki,  bu okulun 

öğrencileri arasında Ziya Gökalp de yer almaktadır. Ancak Gökalp siyasi nedenler 

dolayısı bu okulu bitiremeden ayrılmak zorunda kalacaktı.199 

Gökalp, 1895-1896 öğretim yılında girdiği bu okuldan 1899 yılında cezaevine 

konmak suretiyle uzaklaştırılmıştır.200 Söz konusu duruma göre, Gökalp 4. Sınıftan 

ayrılmış olabilir. Evet, ben de onun gibi bu kaderi Veteriner Fakültesi’nde maalesef 

paylaştım. Ancak onun gibi 4 sınıfta 12 aylık hapis hayatına değil, ağırlaştırılmış 

müebbet hapse mahkum olmuş, 22 yıl cezaevinde yatmıştım. 

Türkiye’de veteriner hekimliğini adı baytarlıktı, bu nedenle veteriner fakültelerine 

de Osmanlı döneminde Baytar Mektepleri adı verilmiştir. Baytar mektepleri denince 

ilk akla gelen isimler Ömer Seyfettin, Mehmet Akif ve ZiyaGökalp’tır. Ömer Seyfet-

tin ve Ziya Gökalp Türkçü olmalarına rağmen Mehmet Aki İslamcı bir görüşe sa-

hiptir. 

                                                           
199 Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitim ve Öğretimin Tarihçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ve-

teriner Fakültesi; https://veteriner.deu.edu.tr/fakulte/tarihce/ 

200 Şahin Gürsoy ve İhsan Çapcıoğlu, Bir Türk Düşünürü Olarak Ziya Gökalp: Hayatı, Kişiliği 

ve Düşünce Yapısı Üzerine Bir İnceleme, AÜİFD 47 (2006), sayı 1, s. 90 
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Ziya Gökalp’ın görüşleri günümüzde pek önemsenmese bile o dönemlerde çok 

dikkat çekiciydi. O Türkçülüğün Esasları adlı eserini yazacaktı. Ancak onun bu 

Türkçülüğün Esasları Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak diğer anlamda 

Batılılaşmak gibi Üç Tarz-ı Siyaset’ten 10 yıl sonra yazılsa, hatta farklılıklar içerse 

de201 temel olarak bu fikirlere dayanıyordu. Ayrıca o, bu eserinde Türkçülüğün aynı 

zamanda İslamcılık da olduğunu belirtmektedir.202 Gökalp’e göre bu ilkin Türkle-

şeceksin, sonra İslamlaşacakın, daha sonra ise Batılılaşacaksın gibi anlam taşı-

masa da, onu birileri söyle anlayacaktı. Gökalp’e göre geleceği biçimlendirmek de-

ğil tarihi bir süreçti, bunun son noktası da Muasırlaşmaktı. Yani medenileşmek. O 

zamana göre bu böyleydi. Belki zamanla bunun aksaklıkları görülecek, söz konusu 

sürece bazı şeyler eklenecekti ama, Gökalp’ın hayatı maalesef 1924 yılında nok-

talandı.203 Onun cenazesine katılanlardan biri de Askeri Tıbbıye’de okuyan Atsız’-

dı. Türkçülük karşıtları o gün cenazede olay çıkardılar. Atsız ve arkadaşları ile Gö-

kalp’ı protesto edenler arasında çıkan kavgadayer alan Atsız’ı okul idaresi ikinci bir 

suç işlediği takdirde okuldan atılacağını söyleyip cezalandırdı.204 

Üçüncü Bulgu 

Konuyu toparlar isek, Veterinerlik tarihi öyle 250 yıl kadar öncesine dayanmaz, 

çok astrolojik sembol kompleksini de ilave edebiliriz. Ancak bunu tam anlamı ile 

yapmak mümkün olmayabilir. eskidir. Demiştik ya, insanlık tarihi kadar eskidir. Bu 

tarih günümüzden hayvanların evcilleştirilmesinin başladığı 10 bin yıl öncesine 

dayanır. Bu nedenle hem Veterinerlik tarihi, tıbbın sırf insanlarla ilgili değil hayvan-

larla da ilgili alanını teşkil etmesi nedeniyle Veteriner hekimliğinin kendine göre ayrı 

bir simgesi olması gerekir ki, benim şahsi kanaatime göre bunu en iyi bir biçimde 

                                                           
201 Ferit Salim Sanlı, Türkçülük Akımında Din Olgusu Üzerine Aykırı Bir Yaklaşım: Hüseyin 

Nihal Atsız ve Fikirleri, TC. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara 2010,  s. 115 

202 Sanlı, A.g.t.,  s. 116 

203 Sanlı, A.g.t.,  s. 10-11 

204 Sanlı, A.g.t.,  s. 10-11 
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temsil edebilecek olan görüntü ise, 12 Hayvanlı Takvim’dir. Hatta hayvanların dav-

ranışı, daha doğrusu hayvanların ruh sağlığı da işin diğer bir boyutunu teşkil etmesi 

hasebiyle, söz konusu simge yahut armaya… 

Zaten mevcut amblemlerde yılan yer almaktadır. Bu yılan On İki Hayvanlı Takvi-

m’i temsil etsin. Burçlardan bir hayvan simgesi, mesela koç başını yeni ambleme 

ateşin yerine koyabiliriz. Ateş hayvanları korkutur ve onları ürkütür. Hatta ateş hay-

vanların psikolojisini bozar. Veteriner demek hayvanlarını sağlığıyla da ilgilenen bir 

hekim demektir. Tıp fakülteleri amblemlerinde yılan var. Oysa bu fakülteler insan 

sağılığıyla ilgili öğretim kurumları. Yılanın ve akrebin zehrinden insan sağlığı için 

ilaçlar yapılmaktadır, bu bilinen bir şeydir. O nedenle yılan yahut çift yılan tıp fakül-

telerinin ambleminde yer almış olabilir. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi haricinde hiç-

bir tıp fakültesi ambleminde ateş yahut meşale yer almaz. Ateşin yahut meşalenin 

veteriner fakülteleri amblemlerinde yer alması kanaatimce uygun değildir. Ateş an-

cak sığır vebası gibi herhangi bir salgın hastalığında hayvanların cesedini yakmaya 

yarar. Ancak o zamanlar tıp ilerlemiş değildi. Sığır vebasının günümüzde ilaçları 

ve aşıları var. Herhangi bir sığır vebası vakasında veterinerler hemen devreye girip 

bu hastalığı gereken tedavilerle önlemektedirler. Amblemde ateşin olmaması ve 

onun yerine koç başının yer alması, ben bu sığır vebası salgınını tamamen önledim 

ve yok ettim demektir. Dikkat edin, Türkiye’deki veteriner fakültelerinden başka 

hangi dış ülkede, o ülke veteriner fakülte amblemlerinde ateş ya da meşale var. 

Tayland’da Khon Kaen Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hmong dili öğrenim ya-

pan fakülteler haricinde birinde bile yok. Hmong dili se Çin’de beş eyalet, Tayland 

Laos ve Kuzey Vietnam’da yaşayan bir halk tarafından konuşulan bir dil. Türkiye’de 

ise, ateş ya da meşalenin olmadığı bir veteriner fakültesi amblemi bile yok. 

Dünya çapında en son sığır vebası salgını 1982-1984 yılları arasında görülmüş, 

bu salgında 500 milyon hayvan telef olmuştur. 1969 yılında Van’da baş gösteren 

Veba salgını ülke çapında yayılmaya başlamış, yabancılar Türkiye’nin bu salgını 

on yıldan önce önleyemeyeceklerini söyledikleri halde, iki yıl gibi kısa bir zamanda 

bu hayvan salgın hastalığı kontrol altına alınmış, daha fazla yayılmasının önüne 

geçilmiştir. Yine Türkiye’de 1991 yılında çok kısa süre de olsa sığır vebası hastalığı 

görülmüş ama, bu salgın halini almadan kısa zamanda önlenmiştir. Oysa Türkiye’-

de 1932 yılından beri 67 yıldır hiç sığır vebası vakasına rastlanmamıştı. Türkiye’de 
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bile sığır vebası hastalığı ve salgını korkulacak bir vaka olmaktan çıkmış, 40 yıldır 

Türkiye haricinde bu hastalık ve salgından dünyada söz edilmemektedir. 

İstanbul Veteriner Fakültesi de dahil, Ankara Veteriner ve İzmir Veteriner fakül-

teleri, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi bile, maalesef günümüz bilim koşul-

larına pek ayak uyduramamaktadırlar. Hiç olmasa, ikinci dönem, muhteva yüksek 

lisans tezleri gibi pek geniş ve detaylı olmasa da, yine ilmi usuller içerisinde, Fırat 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde olduğu gibi, bitirme tezleri öğrencilere hazırlat-

tırılmalı, böylece öğrenciler inceleme ve araştırmaya, bu okullarda tahsil yapan 

Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Mehmet Akif gibi eserler vermeye yönlendirilme-

lidirler. Kimin ne olduğunu, hangi kabiliyet ve zekaya sahip bulunduğunu ilk anlarda 

pek anlayamayız ama, bu tezler söz konusu yeteneklerin açığa çıkmasına bir vesi-

le olacaktır. 

Tezlerin hazırlanması öğrencilerdeki peşin yargı ve kanaati yok edip, onları a-

raştırmaya da sevke edeceğinden, kim bilir bunların içerisinde hayvan hastalıkla-

rına ve hayvan davranışlarına dair yeni ve ilginç tespitler bir bakarsınız, Avrupa ve 

Amerika’ya bile yansımış. Bu olmaz değil, olur. Olmaz denen bir şey yoktur. Yeter 

ki, azim ve gayret olsun. Türk insanının herhangi bir Avrupalı veya Amerikalıdan 

ne eksiği var? 

Ben Ankara Veteriner Fakültesi’nden Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne 

sırf bu tez meselesi yüzünden yatay geçiş yaptım. Çünkü okuduğum okulda tez 

yoktu. İstanbul, İzmir 9 Eylül ve Kayseri Erciyes Üniversitelerinde de yoktu. Bol bol 

internet vardı. Oysa günümüzde internet bilmeyen ve öğrenmeyen mi var? Klavye 

dersen yine öyle. Peki, bu okullarda internet derslerinde program yazıcılığı mı öğ-

retiliyor da, koskoca bir yıl sırf internete ayrılmış, başka ders yok. Ne yapılıyor? 

Fotoşop mu öğretiliyor? Yoksa Hackleme nasıl olur, bu mu öğretiliyor? Anlamış 

değilim. 

Dördüncü Bulgu 

İnsanlar bu dünyada öldüklerinde, eğer öbür dünyada cennet var ise, onların 

oraya ibadetleri ve dini vecibeleri nedeniyle gireceklerini pek sanmam, ama tek 

bildiğim bir şey var, hayvanlara olan iyi muameleleri ve onlara insanca yaklaşımları 
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nedeniyle gireceklerinden çok eminim. Ashaptan cennetlikle müjdelenenlerden biri 

Ebu Hureyre’dir. Ebu Hureyre kedi babası demektir.205 Yani, kedileri seven, onları 

besleyen ve onlara karşı iyi muamelede bulunan birisi demek. Ben bu sahabenin 

cennete gireceğinden % 100 eminim, % 99 bile değil. Ama Ebubekir ve Ömer için, 

hatta Mehmet için bir şeyler söyleyemem. Oysa bunlar da cennetlikle müjdelenen 

ashaptandırlar. Hadis kitaplarında vardır.  

Ebu Hureyre diyor ki: 

"Bir kedi bulmuştum, onu elbisemin yeninde taşırdım; bundan dolayı 'Ebû Hu-

reyre (kedicik babası)' künyesiyle çağrılır oldum."206 

Görüyorsunuz insanlığı, hayvan severliği. Aslında her veteriner hekimin, hatta 

öğrencilerin ve Veteriner fakültesi öğretim elemanlarının hepsinin hayvanları koru-

ma derneklerine üye olmasını tavsiye ederim. İnsanların nasıl sevilmesi ve onlara 

saygı duyulması söz konusu ise, aynı durumun hayvanlara yönelik olması da ge-

rekir. Çünkü onlar da bir can taşıyor. Hatta onlarda da birer ruh var. Onlar da sen 

ve ben gibi düşünüyor, hissediyor ve üzülüyorlar. Onlar da yiyecek ve içecek gibi 

herhangi bir yardım karşısında, dilleri olmasa bile, hal ve hareketleri ile teşekkürle-

rini belirtiyorlar. 

Maalesef İslamda hayvanlara karşı, bilhassa köpek, maymun ve domuz gibi 

hayvanlar hakkında iyi şeyler söylenmez. Domuz yasaklanmış,207 köpek avcılık, ev 

bekçiliği ve hayvan sürülerini koruma haricinde besleme ve su ihtiyacını gidermeye 

cevaz verilmemiştir.208 Domuz da dahil bütün hayvanlar ağzı var dili yok canlılardır. 

Maymun hayvanlar içinde insana en çok benzeyen hayvandır. Köpek ise sadakati 

temsil eder. Oysa Kuran’da köpek Ashab-ı Kehf’in yol arkadaşı olmuş, onlar gibi 

300 sene uyuyup sonra dirilmiştir.209  

                                                           
205 M. Yaşar Kandemir, Ebu Hüreyre maddesi, İslam Ansiklopedisi 10 Cilt, İstanbul 1994, s. 

160 

206 Kandemir, A.g.m., s. 160 

207 Mehmet Şener, Fıkıh maddesi, İslam Ansiklopedisi, 4. Cilt, İstanbul 1991 , s. 104 

208 Ali Bardakoğlu, Köpek maddesi, İslam Ansiklopedisi, 26. Cilt, Ankara 2002, s. 251 

209 Bardakoğlu, A.g.m.2, s. 251 
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Antik Mısır’da maymun kutsal hayvan olarak görülmüş, ona saygı gösterilmiş, 

çıkardığı seslerse Güneş tanrısı Ra’ya ibadet olarak yorumlanmış,210 Çin’de güç, 

zeka ve ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilmiş, uğurlu bir hayvan olarak 

görülmüş,211 ancak İslam’da bu hayvan pek tasvip edilmemiş, Kuran’da Yahudiler 

kastedilerek onlar hakkında aşağılık maymunlar olun212 denmiştir. Kitab-ı Mukad-

des’te Çıkış, 16/13-30 ve Sayılar, 15/32-36 kısmında Sebt günü ile ilgili hükümler 

var. Ancak o günkü yasağa uymayanlar hakkında maymuna dair herhangi bir dair 

ibare yok. Sayılar kısmında ise, o günkü yasağa uymayan bir yabancının öldürül-

mesi var.213 

                                                           
210 Kürşat Demirci, Hayvan maddesi, İslam Ansiklopedisi, 17. Cilt, İstanbul 1998, , s. 101 

211 İsmet Ersöz, Ashab-ı Kehf maddesi, İslam Ansiklopedisi, 3. Cilt, İstanbul 1991, , s. 466-467 

212 Bakara suresi 2/65. Ayet 

213 “25 Musa “Onu bugün yiyin” dedi, “Çünkü bugün Yehova için Sebttir. Bugün kırda onu 

bulamayacaksınız. 26 Altı gün toplayacaksınız, fakat yedinci gün Sebttir. O gün ekmek olmayacak.” 

27 Yine de yedinci gün bazıları ondan toplamak için çıktılar, ancak bulamadılar. 28 Bunun üzerine 

Yehova, Musa’ya “Emirlerime ve kanunlarıma uymayı daha ne kadar reddedeceksiniz?” dedi. 29 

“Unutmayın, Yehova size Sebti verdi. Bu nedenle altıncı gün size iki günlük ekmek veriyor. Herkes 

kendi yerinde kalsın. Yedinci gün kimse bulunduğu yerden ayrılmasın.” 30 Ve halk yedinci gün Sebti 

kutladı.” Çıkış 16/25-30; “32 İsrailoğulları çöldeyken, bir Sebt günü odun toplayan bir adam buldular. 

33 Odun toplayan adamı görenler onu Musa’nın, Harun’un ve topluluğun önüne getirdiler. 34  Adamı 

gözetim altında tuttular, çünkü ona ne yapılması gerektiği belirtilmemişti. 35 Daha sonra Yehova 

Musa’ya şunu söyledi: “O adam mutlaka öldürülecek, tüm topluluk onu konaklama yerinin dışında 

taşlayacak.” 36 Yehova’nın Musa’ya emrettiği gibi, tüm topluluk onu konaklama yerinin dışına çıka-

rıp taşladı ve adam öldü.” Sayılar 15/32-36; Ancak şu da var. Tanrı hiç kimseye gökten ne ekmek 

ne de bıldırcın indirir. Sebt gününde yasaklanan yiyeceğin ekmek ki, helva mı olduğu da tam belli 

değil. O gün sabahleyin yerde çiğ gibi bir şey oluşuyor, diğer günler bunu toplayıp yiyorlardı. 

Bıldırcın ise, gelip de kimsenin kucağına konmaz, avlanır ve pişirilip eti yenir. Böyle bir helva yahut 

etmek var mıdır? Mardin taraflarında bu yiyeceğin olduğu söyleniyor. Dilara Üstün, Mardin’i ziyaret 

ettiğinde bir bakkalda bundan satıldığını görmüş. Halk bu yiyeceğe kudret helvası adı veriyor. 

Çamur renginde bir şeymiş. Topak halde satılıyormuş. Bakkal onlara bunun her zaman olmadığını 

beş on senede bir olduğunu söylemiş. Ancak kendisinin bunu doğada görmediği açıkça belli olan 

Üstün, şöyle diyor: “Eşim de ben de tadına baktık. Hakikaten de toprak gibi bir tadı vardı ama içinde 

hem naneli, hem tatlı gelen başka aromalar da hissediliyordu.” Ayrıca üstün şu bilgiyi veriyor. “Oku-

duklarıma göre her ilkbahar-yaz döneminde Mardin Cizre' de bu şıradan bolca yağdığı yöre halkı 

tarafından ifade edilmekte. Yine okuduğum kadarıyla, önce gökyüzünde mütevazi şimşeklerin çak-

tığını belirtiliyor. Gökyüzünden kar yağar gibi helva yağmaya başladığı, ancak helvanın Cizre'nin 
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Kuran’da koç kurbanlıktır. Sığır yani bakaradan kurbanlık olarak214  da söz edilir. 

Buhari’de geçen hadislerin birinde, “Beş tane fâsık (zararlı) vardır ki ihramlı iken 

de ihramsız iken de öldürülürler. Bunlar fare, akrep, çaylak, karga ve saldırgan kö-

pektir” 215 denilir.  

Nasıl ki bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmek demektir, aynı durum hay-

vanlar için de söz konusudur. Aç kalmış bir insanın karnını doyurmak amacı dışın-

da, durduk yere, bir hayvan öldürmek, diğer canlıların hepsini de öldürmek demek-

tir. Ben bunu bile bile, zevk için hayvan öldürülmesi dolayısı ile söylüyorum. Gebe 

hayvanların ve yavrusu olan hayvanların öldürülmesi nedeniyle de söylüyorum.  

Avcılık bir zevktir, meslek değil. Mevsimin belirli zamanlarında avlanmak ülke-

mizde serbest. Ya yavrulama dönemlerinde gizliden ava çıkıp, yüzlerce kuşu, on-

larca hayvanı öldürenlere ne demeli? Adam öldürmenin cezası nedir? En az 24 yıl, 

eğer nefsi müdafaa durumunda kalmamış ise. Ya hayvan öldürenin? Ben zevkine 

hayvan öldürüp de 3-4 yıl cezaevinde yatanı hiç görmedim. Buna yasak av yapan-

lar da dahil. İnsan hakları var. Kadın hakları var. Peki, neden hayvan hakları yok?  

Kuran’da 6. Ayı simgeleyen yılan hakkında, pek fazla bir şey söylenmez, ancak 

Musa’nın asasının canlanması216 olayında bahsedilir. İslâm geleneğinde ise bu 

canlı “genellikle zararlı bir hayvan kul edilmiş; cinlerin, sürüngenlerin ve özellikle 

yılanın kılığına girdiğine inanılmış, hatta yılanlar bir cin sınıfı olarak görülmüştür.” 

                                                           
sadece ağaçlık bölgelerine yağdığı söyleniyor. Meşe ağaçlarının yapraklarının üzerine yapışıyor-

muş ama özüne zarar verecek yapraklara yapışmıyormuş. Helvanın, piyasadaki şeker ve tatlılara 

oranla içerdiği asit, oldukça az.” Dilara Üstün, Kudret Helvası, Hayatın Kendisi Bu, 2 Ocak 2014 

Perşembe; http://hayatinkendisibu.blogspot.com/2014/01/kudret-helvas.html; Kitab-ı mukaddes’te 

bu yiyeceğin o gün yenmediği zaman bozulduğu söyleniyor. Sebt günü için Yehova bu yiyeceğin 

bozulmasını önlemiş. Ancak bir sonraki gün bozuluyor, yani yenmiyor. Böyle bir durum varken o 

bakkal nasıl bunu günlerce, hatta haftalarca dükkanında bulunduruyor. 

214 Süleyman Uludağ, Bakara maddesi, İslam Ansiklopedisi, 4. Cilt, İstanbul 1991, s. 525 

215 Hamza Aktan, Hakkında Nas Olmayan Gıda Maddelerinde Dini Hükmün Belirlenmesi, Gün-

cel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-IV Günümüzde Helal Gıda, TC Başbakanlık Diyanet İşleri 

Başkanlığı, 26-28 Kasım 2011, Afyokarahisar, s. 61-61; Gülsen Eren, Hadislerde Hastalık ve 

Tedavi Yolları, TC Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslami Bilimleri/Hadis 

Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2010, s. 17 

216 Taha Suresi 20/20. Ayet, Kasas suresi 28/31. Ayet;  

http://hayatinkendisibu.blogspot.com/2014/01/kudret-helvas.html
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“Çeşitli hadislerde Resûl-i Ekrem’in yılanların öldürülmesini emrettiği, ev yılanlarına 

ise zarar verilmemesini tembihlediği nakledilmektedir.”217 Kuran’da ejderha iki 

ayette geçer. Bu ayetler Musa’nın asasının ejderhaya dönüşmesi ile ilgilidir.218 

Yine İslamda Yahudilerden kayıp bir kabilenin fareye dönüştüğü ileri sürülür, bu-

na dair hadisler uyudurulup söylenir. Hadisin söylenmesinin kaynağı Tevrat’ta Ya-

hudilere koyunun etinin helal kılınıp devenin etinin haram kılınmasıdır.  

Buhari’de geçen hadiste, “İsrailoğulları’ndan bir topluluk/kabile (ummet) kaybol-

muştur. Bu topluluğun ne işlediği bilinmiyor. Ben bu topluluğun fareden başka bir 

şeye dönüştüğünü sanmıyorum. Çünkü fare, önüne deve sütü konulursa onu iç-

mez, koyun sütü konulursa onu içer” denir.219 

Bu hadis İbn Hanbel ve el-Bezzar’da da geçer.220 Günümüzde söz konusu hadis 

doğru mu, değil mi diye fare deneye tabi tutulmuş, hadiste belirtilenin aksine onun 

deve sütü içtiği görülmüştür. 221 

Kuran’da Araf suresi 5/60 ayatte yine Yahudilerden bir kavmin domuza dönüştü-

İslam Ansiklopedisince bu ciddiye alınıp, “Âyetlerde sözü edilen maymuna ve do-

muza dönüştürme olayı, Medyen ile Eyle arasında deniz kıyısında bulunan ve halkı 

balıkçılıkla geçinen bir yerleşim bölgesinde avlanma yasağına uymayanların başı-

na gelmiştir” 222 denilir.  

Burada şunu vurgulamak isterim. Kimse başka bir kavmi hayvanları misal vere-

rek aşağılamasın. İnsan topluluğundan hiçbir topluluk ne maymuna, ne domuza, 

ne fareye dönüşmüştür. Bunun olması da mümkün değildir. 

                                                           
217 Salime Leyla Gürkan, Yılan maddesi, İslam Ansiklopedisi, 43. Cilt, İstanbul 2013, s. 529 

218 Ejderha ile ilgili ayetler, Kuran Fihristi; https://kuranfihristi.net/fihrist/ejderha 

219 Suat Koca, Hadis, Mesḫ (Metamorfoz) ve Kültürel Bağlam: Farelerin Dönüşüme Uğramış 

Yahudiler Olabileceğine Dair Bir Ṣaḥīḥayn Rivayetinin Tahlili, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 59:2 (2018, s. 7 

220 Koca, A.g.e., s. 8 

221 Koca, A.g.e., s. 25 

222 Ahmet Coşkun, Mesh Maddesi, İslam Ansiklopedisi, 29. Cilt, Ankara 2004, s. 303 



 
149 

TEZİMİN SONUÇ KISMI 

Sıçan, yani farenin kendine göre bir özelliği vardır. Yeryüzünde depremi ilk o-

larak bu hayvan hisseder. Hatta yanardağ patlamasını bile bu hayvan ilk olarak 

önceden hisseder ve bölgeyi terk etmeye başlar. Ölen cesetleri yine bu hayvan 

parçalar, toprağa karışmasını sağlar. Bu nedenle yılın birinci ayına, yani Şubat-

Mart ayını cismani figür olarak fare, yani sıçan simgeler. Yoksa masal anlatır gibi 

hayvanlar arasında yarış düzenleyip, farenin birinci gelmesiyle bu aya sıçan figürü 

verilmemiştir. Bu ayın alçalan burcunu Koç, yükselen burcunu balık simgeler. Do-

muz ise önüne gelen şeyi yer bitirir. Yılın bittiği, yani tamamlandığı ayın alameti o 

nedenle budur. Her ikisi de aylara göre yerinde cismani figürlerdir.  

İnek yani sığır baharı müjdeler, onların yaylım zamanıdır. Hayvan besleyenler 

bunu çok iyi bilirler. Bu nedenle Mart-Nisan ayına cismani simge olarak sığır figürü 

verilmiştir. Yılın bu ikinci ayının alçalan burcunu boğa, yükselen burcunu koç sim-

geler. Ayrıca bu ay Atatürk’ün ölüm saatinde 9’u beş geçe gösterilmesi gibi, diriliş 

demektir. Mayıs ayı insana canlılık ve atılganlık verir. O nedenle bu ay cismani 

figür olarak Pars ile simgelenmiştir. Bu On İki Hayvanlı Takvim’in bu üçüncü ayının 

alçalan burcunu ikizler, yükselen burcunu boğa simgeler. Tavşanlar genellikle Ma-

yıs ve Haziran ayında yuvalarından çıkıp güneşlenirler.  Bu dördüncü ayın alçalan 

burcunu yengeç, yükselen burcunu ikizler simgeler. Temmuz ayı alev gibi sıcak-

ların bastırdığı bir aydır. Ejderhalar da ağızlarından alev saçarlar ya, bu nedenle 

Temmuz ayını figür olarak o simgelemiştir.  Yılın bu beşinci ayının alçalan burcunu 

aslan, yükselen burcunu yengeç temsil eder. Temmuz-Ağustos zamanı yazın sona 

ereceğine işarettir. Bunu cismani figür olarak yılan simgeler. Ayrıca buğday, arpa, 

yulaf gibi ekin başakları bu ayda olgunlaşır, biçimlik hale gelir. Bu nedenle Ağustos 

ayının alçalan burcunu ruhani figür olarak başak. Yükselen burcunu ruhani figür 

olarak aslan simgeler. Eylül ayı atların yılkı olarak bir araya gelip çiftleştikleri aydır. 

Bu ayda ekinler biçilmiş, döğenler sürülmüş, taneler savrulmuş, tahıl ürünleri elde 

edilmiştir ki, bu ayın alçalan burcunu ruhani figür olarak terazi, yükselen burcunu 

ise ruhani figür olarak başak simgeler. Eylül-Ekim ayı koyun sürülerine koç katımı 

demektir. Bu nedenle cismani figür olarak koyun simgelemiş, alçalan burcunu ru-

hani figür olarak akrep, yükselen burcunu ruhani figür olarak terazi belirtmiştir. 

Ekim-Kasım ayı oyun zamanıdır. Bu nedenle bu ayı cismani figür olarak maymun 
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simgeler. Zamanı değerlendirmek açısından da hedefe ok atılarak nişan talimleri 

yapılır. Bu ayın alçalan burcunu ruhani figür olarak yay, yükselen burcunu akrep 

simgeler. 

Tavuk ne anlama gelir, bilmiyoruz. Bu Kasım-Aralık ayının alçalan burcunun 

ruhani figürü oğlak, yükselen burcunun ruhani figürü terazidir. Aralık-Ocak ayında 

köpek figürü var. Bu aya neden köpek figürü konduğun dair bir bilgiye sahip değiliz. 

Bu ayın alçalan burcunun ruhani figürü kova, yükselen burcunun ruhani figürü 

yaydır. Aralık-Şubat son ay demektir, bunu cismani figür olarak domuz, alçalan 

burcunu ruhani figür olarak balık, yükselen burcunu ruhani figür olarak kova temsil 

eder. 

On İki Hayvanlı Takvim hayvan sağlığı ve hem hayvanların hem de insanların 

ruhsal durumları bakımından da önem taşır. Hatta onların davranışlarına bile yan-

sır. Bu nedenle söz konusu takvimi astrolojik, yani göksel burçlardan ayrı düşün-

mek ve kabul etmek olmaz. Daha önce de belirttiğim gibi bu takvimin hiç olmaz ise 

koç figürünün veterinerlik simgesi olarak kabul edilmesinde fayda vardır. Bu dünya 

çapında gelişmiş ülkelerin veterinerlik kurumlarına da bir nevi uyum sağlama de-

mektir. 
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SİLİVRİ DEĞİL BASTİL 

Tezim kabul edilmiş, artık bir veteriner fakültesi mezunu olmuştum. Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, Okmeydanı Projesi Tapu Dağıtımı Töreni’nde konuşmuş 

şöyle demişti: 

"Biz darbe dediğimizde birileri bunun ciddiyetini anlamıyor, ama tuzaklar ortaya 

çıktıkça meselenin ciddiyeti görülüyor. Bir yerlerde gizli kapaklı toplantılar yapılmış, 

tuzaklar kurulmuş ve 17 Aralık tarihinde düğmeye basılmış. Neymiş bu planlar? 

Hükümete yargı müdahalesi yapılacak, vekiller istifa ettirilecek. Kim hangi işlerle 

uğraşıyor? Bu kirlik planlar ortaya çıkıyor.” 

"Biz 11 yıldır ne diyoruz? Hükümetleri millet göreve getirir, millet görevden alır. 

İşte bunlar türlü ayak oyunlarıyla, komplolarla, sabotajlarla, iftira ile hükümeti yıp-

ratmak, partimizi yıpratmak, kendi arzularına, kendi keyiflerine göre hükümet ve 

parti kurmak istediler. Geçti o günler. Türkiye'de hükümetleri artık medya kuramaz, 

medya yıkamaz, sermaye kuramaz, sermaye yıkamaz. İçerideki bazı iş adamları 

ile bazı iş veren örgütleri ile ittifak yaptılar. Türkiye'nin iş ortamını, yatırım ortamını 

karalamak istediler. Şifre ne? Şifre 'ananas'. Şifre ne? Şifre 'tespih'. Kimlerin kimler-

le iş tuttuğunu görüyor musunuz? Kimlerin kimlerle hareket ettiğini görüyor muşu-

nuz? Ananaslar geliyor gidiyor, tespihler geliyor gidiyor.” 

10 Mart 2014 tarihinde İstanbul 21. Ağır ceza mahkemesi ve İstanbul 2. Ağır 

ceza mahkemesi İstanbul 13. Ağır ceza mahkemesinin 66’sı tutuklu 275 sanık hak-

kında, 11 ağırlaştırılmış müebbet, 9 müebbet hapis ve kimi sanıklara verilmiş hapis  

cezalarını tanımayıp pek çok sanık hakkında tahliye kararı verdi. Hakimler ve Sav-

cılar Yüksek Kurulu (HSYK) bir açıklama yaparak, İstanbul 13. Ağır ceza mahke-

mesi'nin kararını 'yetki gaspı' olarak niteledi. 13. Ağır ceza mahkemesi söz konusu 

tutuklular hakkında tahliye talebini çok kısa bir süre önce reddetmişti. Söz konusu 

tahliyelerde yeni çıkarılan yasa ile tutukluluk süresinin 5 yıla düşürülmesi de büyük 

rol oynadı. 

Böylece Mustafa Levent Göktaş, Şener Eruygur, Hasan Iğsız, Dursun Çiçek, 

İbrahim Şahin, Kemal Kerinçsiz, Yalçın Küçük, Mehmet Ali Çelebi. Hikmet Çiçek, 

Hasan Atilla Uğur, Sevgi Erenerol, Muzaffer Tekin ve Doğu Perinçek serbest bı-

rakıldılar. 7 Mart günü İlker Başbuğ tahliye edilmişti. 
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Ayın 11’nde Veli Küçük, Levent Ersöz, Ergün Poyraz, 12’sinde Fikri Karadağ, 

Hasan Ataman Yıldırım ve Mehmet Zekeriya Öztürk tahliye edildiler. Tahliye edilen 

Hurşit Tolon Zirve Yayınevi davası için bir süre içeride bekletilecek. 

Bu tahliyelerden sonra gözler Balyoz davasında tutuklananlara çevrildi. Ana-

yasa Mahkemesi'nin (AYM) Balyoz davasıyla ilgili hak ihlali kararı ardından, tahliye 

ve yeniden yargılama taleplerini değerlendirmek üzere toplanan İstanbul Anadolu 

4. Ağır Ceza Mahkemesi19 Haziran günü 230 sanığın tahliyesine hükmetti. 10 Ha-

ziran günü de Hurşit Tolon tahliye edilmişti. 

Bir nevi Bastil hapishanesini andıran Silivri Cezaevi, nasıl ki Fransız devrimiyle 

14 Temmuz 1789 tarihinde yerle bir edilmiş, mahkumlar salıverilmişse, Taksim gezi 

eylemleriyle başlayan süreç bir yıl içinde sonuçlanmış, Ergenekon ve Balyoz tutuk-

luları böylece serbest bırakılmıştı. Bu Fetö örgütüne karşı halkın ve Erdoğan’ın bir 

zaferiydi. 2 yıl sonra da Pilot Yüzbaşı Murat Eren Kartal cezaevinden tahliye edile-

cek, içeride kimse kalmayacaktı. 
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CUMHURBAŞKANI 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Yüksek okul mezunuydu. O Sultanahmet Ti-

cari İlimlere Akademisi’nin ön lisans alarak bitirmişti. Bu nedenle Yedeksubay o-

larak askerlik yaptı. Çünkü o sıralarda ön lisansı bitirenler Yedeksubay olabiliyor-

lardı. Daha sonra bu Yedeksubay kararını aldıranlar 1983’ten yılının Mart ayından 

itibaren 4 aylık kısa dönem askerliğe tabi tutuldular. Erdoğan askerliğini 1982 yılın-

da yapmıştı. Onun bu Yedeksubaylığını bile birileri dile dolamıştı. Ama itiraz etseler 

de durum buydu. 

Elinizi vicdanınıza koyun, şöyle bir düşünün. Fetö örgütü Türkiye Cumhuriye-

ti’nde yer almış, devlet teşkilatlanmasından bile güçlü bir örgüttü. Bu örgüt 1971 

yılında MİT müsteşarlarından Mehmet Fuat Doğu tarafından kurulmuştu. Doğu 

MAH başkanlığı yaparken CIA’dan yüklü bir para yardımı almıştı. Ondan sonra da 

CIA’nın her dediğini yapan biri oldu. Doğu’nun MİT müsteşarlığı 1966 yılından 23 

Temmuz 1971 tarihine kadar devam etti. O bu müsteşarlığı bıraktıktan sonra 5 Ka-

sım’da CIA’nın talimatları doğrultusunda FETÖ’yu kurdu. 

Nato’nun Ankara’daki faaliyetini teşkil eden Jussmatt, yani Amerikan Askeri Yar-

dım Heyeti Seferberlik Tetkik Kurulu ile aynı binada yer almaktaydılar. Nato Kontr-

gerilla Türkiye Teşkilatı bu binada faaliyet göstermekteydi. Türkeş’in Amerika’dan 

gelince müdür olarak görev yaptığı yaptığı Jussmatt’ın adı1965 yılında Özel Harp 

Dairesi olarak değiştirilmişti. Bu yer Bahçelievler’de çok stratejik bir mevkideydi. 

Çok daha sonra bu Nato Kontrgerilla kuruluşu 90’larda Özel Kuvvetler Komutanlığı 

adını alacaktı. 

Nurculuk davası nedeniyle 12 Mart 1971 Askeri darbesiyle gözaltına alınan 

Fetullah Gülen 5 Kasım 1971 tarihinde serbest bırakılmıştı. O gün Vehbi Koç’un 

evinde bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda Fetullah Gülen, Vehbi Koç, Fuat Doğu, 

Diyanet İşleri Başkan (DİB) Yardımcısı Yaşar Tunagür de yer almıştı. O gün 

FETÖ’nün temelleri Vehbi Koç’un evinde atıldı.  

Nurcu liderlerden Mehmet Kutlular bu konuda şunları söylüyor: 

“Derin devlet önce bana da geldi; 'Yurtdışında Milli Görüş ve diğer irticacı ör-

gütlere karşı beraber çalışalım' dediler, ama ben reddettim. Çünkü o adamlar sana 
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inandığı için değil, seni kendi maksadına göre kullanmak için geliyor.  Kullandıktan 

sonra da seni bir kenara bırakıp, kırıp dökecekler. Ben kabul etmeyince Fetullah 

Gülen’e gittiler. Fetullah Gülen o tarihte derin devletle anlaştı.” 

Fetö’ye Özel Harp Dairesi (ÖHD)’nde bir oda tahsis edilmişti. 1974 yılında Gülen 

yargılandığı davadan berat etti. 

Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu, Ahmet 

Kurucan adlı kişiler dönüşümlü olarak Fetö örgütünün yer aldığı ÖHD binasındaki 

odada bulunur, Gülen’in 1972 yılında Edremit vaizliğine atanması gibi durumlarda, 

Fetö örgütünün Ankara ve Türkiye’deki teşkilatlanmasını yürütürlerdi. 

Fetö 1979 yılından itibaren Sızıntı adlı dergiyi yayın organı olarak çıkarmaya 

başladı. 1986 yılında günlük Zaman gazetesini çıkarmaya başladılar. 1993 yılında 

Samanyolu TV’yi yayın hayatına sokmuştular. Akın İpek’in sahibi bulunduğu Bugün 

gazetesi de onların yayın organlarından biriydi. 

80 yıllarda Fetö örgütü Polis Akademilerine sızmaya başlamış, 90’larda Emniyet 

Teşkilatı’nda çok güçlü bir yapılanmayla yer almıştı. TSK’ya da sızmaya başlamış-

tılar. 2010 yılında Askeri okullara giriş sınavlarında ele geçirileni sorularla 1214 

kadar Fetö mensubu öğrenci Askeri liselere girmişti. Bu kurumda da gittikçe güç-

lenmeye başladılar. 

Başbakan Erdoğan böyle bir örgüte karşı mücadele vermiş, yargı camiasında 

tamamen söz sahibi olan bu örgütün kendisine defalarca kurduğu kumpasları boşa 

çıkarmış, ardından yargıdaki güçlerini kırmış, Emniyet teşkilatındaki yapılanmaa-

rına darbe üstüne darbe vurmuştu. Bunu ondan başka kimse yapamazdı. Cumhur-

başkanlık artık Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkıydı. 10 Ağustos 2014 tarihindeki se-

çimlerde halk onu Cumhurbaşkanı olarak seçti. 
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DÜZ ve GERİ SAYIM 

Peki, iktidarın sayımı var mıdır? Vardır tabi. Buna düz sayım da denir. 1, 2, 3, 4, 

5, 6’dır. Bu durum tekli ardışık sayılara girer ki, her birini 2002’ye çoğalan sayılar 

olarak eklediğimizde:  

2002+1=2003, 2003+2=2005, 2005+3=2008, 2008+4=2012, 2012+5=2017, 

2017+6=2023.  

Recep Tayyip Erdoğan, 2002  yılında kurulan ve 3 Kasım’da iktidara gelen AKP’-

nin genel başkanıydı ama, milletvekili değildi. Yasaklıydı. O bu yasağı CHP lideri 

Deniz Baykal sayesinde ortadan kaldırdı ve 2013 yılında yapılan ara seçimlerde 

Siirt’ten milletvekili seçildi.  

Başbakan Erdoğan 2005 yılında 12 Ağustos günü Diyarbakır’da yaptığı konuş-

mada, “'Kürt sorunu ne olacak?' diyenlere diyorum ki bu ülkenin başbakanı olarak 

o sorun herkesten önce benim sorunumdur. Bu memleketin başka bir meselesini 

de bana soracak olsalar onlara da şunu derim, o mesele de herkesten önce benim 

meselemdir” dedi. Ancak Erdoğan 22 Aralık 2002 tarihinde Moskova’da Türk Ti-

caret Merkezi’nin inşaatında çalışan Karslı  Zülfikar Boran “Kürt sorunu ne olacak” 

dediğinde, ona “Sorun var diye inanmayacaksın. Yok diye inanacaksın. Sorun var 

diye inanırsan sorun olur. Sorun yok dersen, sorun ortadan kalkar. Biz böyle bir 

sorun yok diyoruz” demişti. 23 Temmuz 2009 tarihinde, “Buna ister Kürt sorunu 

deyin, ister Güneydoğu sorunu deyin, ister Doğu sorunu deyin, isterse son olarak 

yine adlandırdığımız Kürt açılımı diyelim. Ne dersek diyelim bunun üzerinde bir 

çalışmayı başlattık” dedi. 27 Aralık 2010 tarihinde Meclis’te yaptığı konuşmada, 

“Kürt sorununu savunuyorum” dedi. 30 Nisan 2011 tarihinde Muş mitinginde, “Kürt 

sorunu yoktur” dedi. 21 Mart 2013 tarihinde Erdoğan Diyarbakır mitinginde sahreye 

Mesut Barzani Şivan Perwer ile birlikte çıkıp, “Kürt sorunu vardır” dedi. 15 Mart 

2015 tarihinde Balikesir’de düzenlenen ‘Ekonomi Ödülleri” töreninde konuşup, 

“Şimdi varsa yoksa bakıyorsun Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya. Artık 

böyle bir şey yok. Neyin eksik senin? Başbakan çıkardın mı, bakan çıkardın mı, 

çıkardın. TSK’de var mısın, varsın. Ne istiyorsun, daha ne istiyorsun?” dedi. 3 

Haziran 2018 tarihinde Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda konuştu, “Kürt sorunu 

yoktur” dedi. Erdoğan, 5 Temmuz 2019 tahindeki Twitinde, “Biz Kürtler için her şeyi 
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yaptık. Kürt meselesi var demek bana, bize hakarettir. Türkiye meselesi vardır, 

Türkiye’yi bir bütün olarak ele almak gerekir. Ben Kürtleri ayırmadım” dedi. 25 

Kasım 2020 tarihinde partisinin grup toplantısında, “‘Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, 

varsa da bunun sorumlusu benim ve biz çözeceğiz’ dedim. Bunları biz çözdük. Bu 

ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede uzunca bir süre en çok sıkıntıyı Kürtlerin 

çektiği bir özgürlük sorunu vardır” dedi. 9 Haziran 2021 tarihli Diyarbakır gezisinde, 

“Biz Diyarbakır’da 2005 yılında size ne demişsek dün de oradaydık, bugün de aynı 

yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız” dedi. 

Kürt sorununa 2002 yılında yok diyor, 2005 yılında var diyor. 2009 yılında bu 

sorunu Güneydoğu sorunu, Doğu sorunu, Kürt Açılımı olarak niteliyor. 2010 yılında 

bu sorunu savunuyorum diyor. 2011 yılında Kürt sorunu yoktur diyor. 2013 tari-

hinde “Kürt sorunu vardır” diyor. 2015 tarihinde “Ne Kürt sorunu ya” diyor. 2019 

tarihinde bu sorunu mesele olarak niteleyip, ondan bahsetmenin hakaret demek 

olduğunu söylüyor.  2020 yılında “Kürt sorunu yoktur” diyor. 2021 yılında “Diyarba-

kır’da 2005 yılında ne demişsek, oradayız” diyor. 

5 var, 5 yok. 

Yarı yarıya. 

Bu Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset zikzakı. 

2008, Ergenekon soruşturması ve Savcı Zekeriya Öz’ün 42 aylık yetkilendiril-

mesi. 

2012, Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a kurulan 7 Şubat Kumpası. 

2017, Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek (28 Ekim 2017) ile 

İstanbul büyükşehir belediye başkanı Kadir Topdaş (22 Eylül 2017)’ın görevi 

bırakmaları ve 21 Mayıs 2017 tarihinde Erdoğan’ın yeniden AKP genel başkanı 

seçilmesi. 

6 yıl sonra 2023.  

Buna Arapça (و) vav da diyelim. Ebcedi 6. Açılımı, (واو ) 13. Arapça Ahad (احد) 

bir kelimesine eşdeğer. Ayrıca  عبد هللا الهيم بن احليم مرة Abdullah el-Hiyem ibni Ehlim 

Mürre ve  ْفَقَجٍ َمْحَمت Fakacin Mahmet’in dahil bulunduğu 13 adet Cin padişahı var. 

1+2+3+4+5+6, bu ayrıca ardışık tekli sayılara girer. 
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Formülü; 

n x (n + 1) / 2=? 

6x(6+1)/2=21 

Ashab-ı Kehf’in ne zaman mağara girip uyudukları ve ne zaman mağarada 

uyandıkları tarih bu formül ile bulunur. 

27+(27+1) / 2=378 

12+(12+1) /2=78 

378-78=300 

GERİ SAYIM ise, 

2002+6=2008, 2008+5=2013, 2013+4=2017, 2017=3=2020, 2020+2=2022, 

2022+1=2023 

2008, Ergenekon soruşturması 

2003, 17/25 Aralık kumpası 

2017, Melih Gökçek ve Kadir Tobdaş’ın belediye başkanlıklarını bırakmaları 

2020, Korona virüsün bütün dünyayı etkisi altına alması 

2022, ? 

2023, ? 

Ancak işin içinde terslik var. Sofra da tersinden kurulmuş. Kimin cidal kimin 

deccal olduğu hiç belli değil. 

2017+3 ve 2008+4  

Yani, 2008 ve 2017 her iki hesap da kesişir. Daha doğrusu bu yıllar, ortak 

kesişme noktalarından birini teşkil eder. 2008’in Ergenekon soruşturması olduğunu 

biliyoruz.  

Bunların içinde Ergenekon soruşturması ve 17/25 Aralık kumpası hiç unutulma-

yacak olaylardan, en az bir yüzyıl konuşulacak gibi. Erdoğan’ın yeniden AKP baş-

kanı seçilmesi, Kadir Topdaş ve Melih Gökçek bunlar çok çabuk unutulur. Ancak 

Erdoğan’ın 01 Şubat 2013 konuşması, Taksim gezi olayları, Fetö dershanelerinin 
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kapatılması, hatta 17/25 Aralık kumpası; bunlar çok zor unutulur. Ayrıca 2017 

yılında İYİ Partinin kuruluşu da var. 

2005+3 ve 2013+4  

Yani, 

2013 ve 2005 her iki hesap da kesişir. 

Kürt sorunu ve 17/25 Aralık, hatta Erdoğan’ın 1 Şubat 2013 tarihindeki TV ko-

nuşması. Kürt sorunu da çabuk unutulur. Hatta 1 Şubat 2013 konuşması da unu-

tulur. Ancak Ergenekon soruşturması ve 17/25 Aralık kumpası hiç unutulmaz, 

unutulursa zor unutulur. 

 

Ancak sofra yine tersten 

Bu terslik cidal جدال’den kaynaklanır, yani çatışmadan, mücadeleden, tartışma-

dan… 6, 4, 3, 2, 1 ise Deccal دجال’den. Çünkü işin içinde kandırma, aldatma ve öyle 

görünmeden kaynaklanır. 

Terslik, 2005 yılındaki Kürt sorunu ve 2013. Yani, 1 Şubat’ta yapılan konuşma 

ve 17/25 Aralık. Bu da Düz sayım’da görülüyor. Erdoğan’a göre, Kürt sorunu 5 kere 

evet, 5 kere hayır. Bu da Düz sayım ile Geri sayımı çakıştırıyor. Çakışma noktası 

ise 2008 ve 2017. Diğer çakışma noktası ise, 2005 ve 2013. Orta yerde, tam mer-

kezde buluşmuşlar gibi. 

Buna ne derseniz deyin, ister kader deyin, ister zamanın bir cilvesi deyin. Her 

şey Hazreti Muhammed’in sünnet-i seniyyesine de uygun. 

İşte: 
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İtiraz edecek olan var mı? Yok. 

Peki, 631 nedir? Said-i Nursi’nin dediği gibi Süfyan-i Deccalan االَن  630 .ُسْفيَانِى َدجَّ

yılında Mekke fethi sırasında hanımı Hind binti Ukbe ile birlikte Müslüman olan Ebu 

Süfyan, 631 yılında Taif seferinde isabet eden ok ile bir gözü kör olmuştur. “Bunu 

birileri fırsat bilir, Deccal ve Süfyan hikayeleri anlatmaya başlarlar. Muhammet on-

ları çağırır, ‘Utanmıyor musunuz, gaza eden, sizin gibi evde oturup lak lak çene 

çalmayan biri bu gazada tek gözünü kaybetmiş de, meğer Deccal oymuş demeyi 

bırakın, Hıristiyanlıkla değil Müslümanlıkla meşgul olun’ der.”  

1-Ecel saati, 2-Kıyamet saati, 3-Karar saati, 4-Ölüm saati, 5-Deprem saati, 6-

Mahşer saati, 7-Darbe saati, 8-Mağlup olma saati, 9- iktidara gelme ve düşme 

saati. Buna göre: 

Sure ve Ayetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

006. Sure 031. Ayet X         

007. Sure 034. Ayet X         

007. Sure 034. Ayet  X        

009. Sure 117. Ayet   X       

010. Sure 045. Ayet X     X    

010. Sure 049. Ayet X         

016. Sure 061. Ayet X         

016. Sure 077. Ayet  X        

015. Sure 085. Ayet  X        

016. Sure 061. Ayet X         

018. Sure 036. Ayet  X        
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019. Sure 075. Ayet        X  

019. Sure 055. Ayet          

020. Sure 015. Ayet  X        

021. Sure 049. Ayet  X        

022. Sure 001. Ayet     X     

022. Sure 007. Ayet      X    

025. Sure 011. Ayet  X        

030. Sure 012. Ayet X         

030. Sure 014. Ayet  X        

030. Sure 055. Ayet  X        

031. Sure 034. Ayet  X        

033. Sure 063. Ayet  X        

034. Sure 003. Ayet  X        

040. Sure 046. Ayet  X        

040. Sure 059. ayet  X        

041. Sure 047. Ayet  X        

041. Sure 050. Ayet         X 

042. Sure 017. Ayet  X        

042. Sure 018. Ayet  X        

043. Sure 061. Ayet  X        

045. Sure 032. Ayet  X        

046. Sure 035. Ayet    X      

047. Sure 018. Ayet  X        

054. Sure 001. Ayet    X      

054. Sure 046. Ayet      X    

079. Sure 042. Ayet  X        

Kuran’da tam 37 ayette saat kelimesi geçir. Furkan suresindeki ayette ve Rum 

suresi 55. Ayette ve Casiye suresindeki ayette saat kelimesi ikişer kere geçer. 

Böylece toplam 40 adet olur. 
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Ravi’den rivayet edilerek bir hadis ileri sürülür. Bu hadiste denir ki, “Ümmetimin 

hayatta bulunduğu bir zamanda Deccâl çıkar ve kırk, bu kadar zaman kalır.” Ancak 

Ravi görüldüğü gibi, gün, yıl belirtmez. İşte bu kırk, Kuran’da geçen ساعة saat 

adetleridir. 

Tek gözlü Ebu Süfyan yaşlanmıştır. Buna rağmen 71 yaşında Yermük seferine 

iştirak eder, bu seferde diğer gözünü de kaybeder. Onun bu cidalci tutumu evlat ve 

torunlarına İslamda devlet nasip eder. Herkes Ebu Süfyan gibi olamaz. Kimi der ki, 

“o ve hanımı Hint samimi Müslüman değildiler. İkisi de canları ve mallarını kurtar-

mak için Müslüman oldu.” Böyle yapan birinin Taif ve Yermük seferlerinde ne işi 

var, zaten yaşlanmış, oturup son yıllarını rahat bir biçimde geçirir. 

Fe yani 80 sure 1 ve 2. Ayetlerde,   ى اَءهُ ااْلَْعم   ,Yüzünü ekşitip çevirdi“ َعبََس َوتََولّٰۙى اَْن َجَٰٓ

(yanına) o a’ma geldi diye.” İki ayetin ebcedi toplam ى  ya kadar 746’dır. Emevi’م 

devleti bu yılda yıkılmıştır. Arapçada (االعين) اْلَع gözler demektir. 

Abese suresinde, Allah Hz Muhammed’i azarlar, 3-8 ayetlerde, “Ama (ey Pey-

gamber!) Sen nereden bileceksin, belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt 

alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız 

görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki! 

Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun!” der. 

Deccalı yani devleti yıkmak için Emevilerin son zamanlarında çok hadis uydu-

rulmuş ve piyasaya sürülmüştür. Tek amaç bu devleti ortadan kaldırmaktır, başka 

amaçları yoktur. Hz. Muhammed’e mal edilmek istenen Deccal ve Mehdi’ye dair o 

kadar çok hadis var ki, bunlar kimin kezzap yani yalancı olduğunu gösterir. 
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GERİ TEPEN TOP 

Almanya’da bir Türk, MİT elemanı olması sanısı ve Türkiye’ye Almanya hakkın-

da gizli bilgiler sızdırması nedeniyle gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın Ekmeleddin 

karşısında büyük farkla galip çıkması bu ülkeyi ve yöneticilerini nedense rahatsız 

etmişti. Söz konusu Türk 11 ay kadar içeride kaldı. Sonra onu Türkiye’ye iade etti-

ler. Ancak bu kişi MİT elemanı değildi. Malum şahıs daha uçaktan iner inmez, gö-

zaltına alındı. Acaba bu kişi kendini Almanya’da MİT elemanı olarak mı tanıtmıştı? 

Bunun sorgusu yapılmaya başlandı. Ancak yapılan sorgulamada söz konusu suç-

lamayı Alman polisi ve istihbaratının yaptığı anlaşılır gibi oldu ama, yine de ne olur 

ne olmaz diye, onu serbest bırakmayacaktılar, ta ki 2016 yılana kadar. 

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını kazanması yüreklere soğuk bir su serpmişti. 

Ondan bu ülkeye zarar gelmezdi. Çok akıllı bir siyasetçiydi. Konuşma yeteneği de 

diğerlerine göre çok üstündü. Ancak buna rağmen AKP 7 Haziran 2015 seçimle-

rinde tek başına iktidar olamadı. 258 milletvekili çıkarmıştı.  CHP Koalisyon kurmak 

için MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’ye başbakanlık teklifi yaptı. Ama adam ka-

bul etmedi. «Ben Kılıçdaroğlu ile çay bile içmem» dedi. HDP de dışarından bu koa-

lisyonu destekleyecekti. Bu koalisyon kurulsaydı AKP için çok kötü olurdu. Ama 

Erdoğan kurt siyasetçiydi. Erken seçime gitti. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan se-

çimlerde AKP % 49 oy alıp 317 milletvekili çıkardı. Bu büyük başarıydı. MHP 80 

milletvekilinden 40 milletvekiline düşmüş, HDP dörtte bir milletvekili kaybetmişti. 

Vallahi MHP’nin bu durumuna sevindim desem yalan olmaz, oh olsun. 

Zaten Ali Bey’in dediği gibi, MHP’de çatlak da baş gösterdi. Bu çatlak tamir edi-

lemeyecek, gün geçtikçe derinleşecekti. Zaten tamir edilmesine de imkan yoktu. 

Bir kere tren rayından çıkmayagörsün. 

*** 

Meğerse Almanya’nın gözaltına alıp Türkiye’ye iade ettiği şahsı, Alman istihba-

ratına Fethullahçılar ihbarda bulunmuş. Onlarla işli dışla olan Alman istihbaratı ve 

polisi de fırsatı kaçırmayıp değerlendirmiş. Özet bu. Durum anlaşılınca malum kişi 

serbest bırakıldı. “Taş Mezar” da böylece sırf anılardan ibaret kaldı. Bu kişinin 
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başından geçenleri anlatan Taş Mezar adlı yayınladığı bir kitabı var. Burada çok 

önemli bir şey var, ona dikkat çekmek için bu olaya yer verdim. Söz konusu bilgileri 

ise fesbuktan arkadaşım Salim’den aldım. Salim’le ben iki üç yıldır tanışıyordum. 

Konya’da bir hastanede memur olarak çalışıyordu. Onu samimi ve iyi niyetli biri 

olarak görmüş, fesbukta arkadaşlığa kabul etmiştim. Zamanla hislerimde yanılma-

dığı da anladım. Kendisi maalesef köşede kalmış bilgi dehalarından biriydi. Ancak 

hastanenin yeni başhekimi onun üzerine çok geliyormuş. Salim de bana hep baş-

kanım der. Çok muhterem ve gizemli bir annesi var. Ama son zamanlarda merdi-

venden düşerek bir kaza geçirmiş, bu nedenle yaşlı teyze ayakta durmakta zor-

lanıyormuş. Annesi için tekerlekli sandalye istemiş, hastaneye şahsi gayretleriyle 

milyonlarca liralık tıbbi cihaz kazandırmasına rağmen başhekimi ona bir tekerlekli 

sandalyeyi verdirmemiş. Hatta Salim’e kafayı takmış. Bu yıl senelik izin kağıdını 

bile imzalamamış. Diğer bir sohbetimiz de, birkaç yıl önce başka yere tayini çıkan 

İsa adlı şair arkadaşı üzerine. O da gizemli kişilerden biriymiş. Öyle hikayeleri var 

ki, acayip! Her biri akıllara durgunluk veren şeyler 

Necip Hablemitoğlu Alman vakıfları ve bunların Fethullahçılarla ilişkilerine dair 

bir araştırma yapıyordu. Hatta bir ara benim de yazımın yayınlandığı “Yeni Hayat” 

dergisinde Av. Hanifi Altaş tarafından onun söz konusu tespitleriyle ilgili birkaç yazı 

yayınlandı. Hanefi Altaş yakından tanıdığım biriydi. Mertti. Kimseden korkmazdı. 

Daha doğrusu öyle kaba gürültülere papuç bırakacak bir tip de değildi. Hiçbir şey-

den çekinmeden Hablemitoğlu’nun o birkaç yazısını yayınlamıştı. Yazarı çok geç-

meden Fethullahçılar takibe almışlar. Onların emniyet içinde adamları çoktu. Bil-

hassa amir, emniyet müdürü ve komiserler olmak üzere, 25 Ağustos 2002 tarihinde 

Eyüp semtinde büyük iş adamı Üzeyir Garih’in öldürülmesinde de onların parmağı 

vardı. Hatta Garih’in torunu kaçırıp ortağı bulunduğu Alarko firmasından yüklü bir 

fidye almıştılar. Kaçırma bir polis otosu ile gerçekleşmişti. Belli ki Fethullahçı emni-

yet mensupları. Garih’i öldüren asker önceden ayarlanmıştı. O bunu bilerek ve para 

karşılığı yapmıştı. Ama sorgusunda bunu başka türlü yansıttı. Güya, Garih’ten para 

istemiş. O vermemiş, hatta terslemiş, o nedenle bıçağını çekip söz konusu cinayeti 

işlemiş. Eğer sorgusu tam anlamı ile yapılsaydı, kendisini yönlendirenin kimler ol-

duğunu açıklayabilirdi. Asker Hasdal’daki askeri birliktendi. Olayla ilgili bazı kişiler 

Ergenekon soruşturmasında gözaltına alındı ama, bunlar serbest bırakılan tutuklu-

larla birlikte dışarı salınmıştılar. Böylece cinayetin sır perdesi aralanamadı.  
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Hablemitoğlu söz konusu araştırmasını tamamlamış, bunları bir kitap haline ge-

tirmişti. Yayınlayacaktı. Kitap baskıya verildi mi, verilmedi mi, bilmiyorum. 2002 yılı-

nın Kasım ayında onu öldürdüler. Yapanların Fethullahçı polisler olduğu söylendi. 

Yazarlar ve gazetecilerle ilgili 1978-1979 yıllarından beri işlenen cinayetlerin bu 

sonuncusuydu. Ancak onun katilleri kimdi? Kimler kurşunlamıştı? Bu bir türlü açığa 

çıkmadı. 

Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu ya, meğer Fethullahçılar ve onun cemaati elde 

tetik bekliyormuş. Hani derler ya, “su uyur düşman uyumaz.” Akşama doğru baktık, 

kıpırdanma var. Bir takım haberler geliyor. Ama aslı var mı, yok mu, bilmiyoruz. 

Saat gece 12’ye, çeyrek mi vardı ne, TRT-1’den Askeri Darbe bildirisi okunuyor. 

Bunu spiker okuyor. Silahı dayamışlar, oku demişler, o da ne yapsın, okuyor. An-

cak çok sürmedi, 16 Temmuz 2016 tarihinde, saat 02’yi geçerken durumun o kadar 

korkulur gibi olmadığı anlaşıldı. Meğer darbeciler bu darbeyi beceriksizliklerinden 

ellerine ve yüzlerine bulaştırmışlar, nasıl oldu ise? Ele geçirilen TRT-1 onların e-

linden çıkıp halkın eline geçti. ATV’yi de darbeciler ele geçirmek istemiş, ama başa-

ramamıştılar. 

Dolayısı ile Türkiye 16 Temmuz’a girerken çok büyük bir tehlikeden kurtuldu. 

Yatıp kalkıp ne kadar şükretsek azdır. Meğerse adamlar 1930 yılında Menemen’de 

Mustafa Fehmi Kubilay’ın başını kesen Giritli Derviş Mehmet gibi, «Mehdi’nin or-

dusu hazır, tüm Müslümanları kurtaracak!» demişler. Bunu diyen de kim? Çok en-

teresan, Hava Kuvvetler Komutanı İlker Akın. Tayran Ebabilleri işte bu başarısız 

askeri darbede zuhur etti, gerçekten de. Yurt çapında Akıncılar’dan havalanan as-

keri savaş jetler başta Ankara ve İstanbul’a korku salarken, hatta TBMM’ni ve Ata-

türk çiftliğindeki Aksaray’ı bombalarken Gökler a’leminden bizim Huma kuşu devre-

ye girdi. Böylece bombaların tahrip gücünün yok olduğunu, sesten ibaret bir atar 

patlara dönüştüğünü gördük. Halk kesimine karşı Ebrehe’nin Ashab-ı Fil ordusu 

gibi yürüyen tankların önünde Çoban Baba’nın canları yerden biter gibi bitti. Pan-

silvanya kudurmuş. Ağzından köpükler saçılıyor. Dengesiz ve garip hareketleriyle 

cümle âleme gülünç oluyor. ABD şaşkın. Türkiye’de dizginleri yeniden ele almak 

istiyor ama, karşısında halk oylaması ile devlet başkanı seçilen Cumhurbaşkanı 

Erdoğan var. Bu nedenle başaramıyor. 
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NOTLAR 

Kızım Azapay 7 yaşına basmış, okula devam ediyordu, İlkokulun birinci sınıfına. 

Oğlum Mehmet Can beş yaşındaydı. 1000 kadar şişek koyunu satmış. Eline bir 

milyon kadar para geçmişti. Onu da bankaya yatırmıştım. İki buçuk milyon param 

vardı. Koyunları 400’den fazla tutmuyordum. Bu benim planımdı. Koyun çobanı, 

kuzu çobanı olmak üzere iki çoban tutmuştum. Sütçü her gün gelip köyden süt alıp 

gidiyordu. Yoğurt, kaymak, peynir, çökelek, yağ, ayran gibi şeyleri ancak ev ihtiyacı 

için yapıyorduk. Gülsüm bu hususta ustaydı. 

Ataist imam köydeydi. Diyanet’ten bir iki müfettiş gelmiş, soruşturma geçirmiş, 

köylülere ne demişse onlara da onu demişti.   

«Ataist başka, ateist başka. Ataist atalar kültüne kabul eden demek, ateist ise 

dinsiz, tanrı tanımaz demek, kafir demek. Ataizm Atalar dini demek. Bizim atala-

rımız kim? Bin yıldır Müslüman değil mi bunlar! Bin yıl öncesine kadar en az yüz 

atamız var. Bunların hepsi de Müslüman. Hepsi Müslüman ana ve babadan dün-

yaya gelmiş, kulaklarına ezan okunmuş, öldüklerinde yönleri kıbleye çevrilmiş. A-

tatürk de bir ata. Bakın, görüyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2013 yılından beri 

Anıtkabir’i ziyarete ediyor. Onun Atatürk’le herhangi bir alıp veremediği yok.  A-

tatürk onun için bir problem teşkil etmiyor. »  

O bunları söylemiş. Diyanet müfettişleri de, raporlarına, “ateist imam değil, ataist 

imam. Kafir, yani tanrı tanımaz değil, bizim gibi Müslüman. Atalar kültünü kabul 

ettiğini söylüyor” diye yazmışlar. 

Onunla oturup uzun uzun sohbet ederdim. Arapçayı çok iyi biliyor. Kendini İmam 

Hatip okulunun dışında da yetiştirmiş. İmam Hatipliler Arapçayı çat pat bilirler. Hat-

ta İlahiyat Fakültesini bile bitirdiği halde Arapçayı tam olarak bilmeyenler var. Ataist 

imam ise biliyor, çok iyi biliyor. 

Bir gün ona dedim ki: 

«İmam efendi. Ben Kuran’ı pek bilmem. Arapçayı ise hiç bilmem. Siz biliyorsu-

nuz, maşallah. Sosyal medyayı takip ediyorum, Fesbuk’a giriyorum, zaman zaman 

tartışmalar oluyor. Kuran’da kalp akletme, düşünme, anlama ve kavrama yeriymiş, 

bu doğru mu? » 
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«Evet, bu hususta ayetler var, yok değil. Çok ayet var. Bu hususta yüzden fazla 

ayet var. Aynı hususlar Tevrat’ta da var, İncillerde de var. Bütün inançlarda var. 

Çin’de, Hindistan’da, Aztek ve Maya dinlerinde de var. Japonya ve Kore’de de var. 

Hatta Afrika zencilerinde de var. Avusturya yerlilerinde de var. Olmayan yer yok. 

Aristo bile aynısını söylüyor. İslam da bütün bu insanlığı dile getiriyor, ondandır. 

Mesela, kimi kendince ayetleri yorumlayıp Kuran’da düz dünyanın değil, yuvarlak 

dünyanın olduğunu söylüyor, bunu söylerken de, ancak dünya tam yuvarlak değil, 

yumurta gibi diyor, yine bu hususta devekuşu yumurtasını örnek olarak veriyor. 

Ancak gerçekten de Kuran’daki ayetlerde, dünya yani yeryüzü için döşek gibi, yay-

gı gibi serilmiş serilmiş, beşik gibi… denir. Bu hususta medednaha, sutihat, deha-

ha, mehda, firaşen, bisatan, tahaha, medde, fereşnaha fiillerini kullanır, Meded-

naha yaydık demektir. Sutihat bildiğimiz satıh kelimesinden gelir, yüzey demektir. 

Bu kelime Gaşiye suresinde yüzey olarak yayılmıştır anlamındadır. Dehaha Naziat 

suresinde geçer. Kimi bunun için devekuşu yumurtası anlamına geldiği, yani ayetin 

dünyanın devekuşu yumurtası biçiminde olduğu belirtiyor derler ama, dehaha 

anlam olarak devukuşu yumurtası değil devekuşunun yumurtladığı yer, yuvası için 

söylenir, devekuşları da yumurtalarını bırakmak için o yeri düzlerler. Ayette, 

düzenleyip döşedi anlamında kullanılmıştır. Mehda beşik gibi demektir. Firaşan dö-

şek gibi demektir. Bisatan sergi, serilmiş demektir. Tahaha döşeyen demektir. 

Medde uzattı, yaydı demektir. Faraşnaha döşeyici demektir. 

Peki, Allah neden böyle demiştir? Biliyorsunuz, bir  yanardağ patladığı zaman o 

yanardağdan mağma akar ve yayılır. Bu döşek gibi yayılır, yaygı gibi yayılır. Bir 

sıvı satıhta, yani yüzeyde nasıl yayılırsa öyle yayılır. Sergi gibi serilir gider. Dolayısı 

ile yeryüzü bu şekilde meydana gelmiştir, yani mağmalardan, akan o kızgın lav-

lardan. Beşik gibi denmesindeki maksat da, hani deprem olur da sallanırız ya, onun 

gibi. İlk başlarda depremler çok olurdu, sık sık. Bu ayetleri kendimize göre yorum-

lamanın alemi yok. Her şey açık. Ayrıca kıble meselesi de var. Aslında biz yönümüz 

Kabe diye o tarafa yani kıbleye döndüğümüz zaman, dünyanın yuvarlak oluşu ne-

deniyle bu kıble tam gelmez, Kabe’nin çok çok daha yükseklerinden, kilometrelerce 

yükseklerinden geçip gider. Hedefi ancak Arabistan sınırları içinde kalanlar tuttura-

bilir, biz değil. Hatta Suriye ve Irak’takiler bile tutturamaz. 
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Yine Kuran’da beyinden bahsetmez değil, Enbiya suresi 18. Ayette bahseder, 

onu hakkın karşısında vurup parçalanacak batıl şey olarak görür. Arapçada beyin 

dimağ demektir. Ayette ise yedmeguhu denerek bundan söz edilir. 

Kuran Yasin suresinde güneş ve ayı misal verir, biri diğerini ne geçebilir, ne 

diğeri öbürüne yetişebilir der. Doğrudur, ay güneşi geçemez, ona da yetişemez. 

Çünkü ay dünyanın çevresinde bir yörüngede bulunur. O bu yörüngenin dışına 

çıkamaz. Ayette bunu dedikten sonra her ikisinden söz eder, her biri bir yörüngede 

yüzmektedir der. Bu ne anlama gelir. Ben söyleyeyim, bu güneşin dünya çevresin-

de bir yörüngede bulunup döndüğü anlamına gelir. Kimse ayeti çarpıtmasın. Olay 

bu. Ayrıca Kuran bunu derken diğer taraftan güneşin batıda siyah balçıklı bir 

bataklıkta batıp gittiğini, kaybolduğunu da söyler. Kehf suresi 86. ayette bu denir. 

Ayrıca, Kuran’da göğün yedi tabaka olduğu söylenir, bu doğru olabilir. Ancak 

göğün en yakın tabakasını yıldızlar kastedilerek kandillerle süsledik ve korumaya 

aldık denir. 

Peki, neden balık hakkında Kuran’da sırf 6 ayet var? Bu ayetlerin üçü doğru, 

üçü yanlış. Yani, Erdoğan’ın Kürt sorunu gibi. Üç kere Kürt sorunu var dedi, üç kere 

de yok dedi. 

Kuran’da altı adet yanlışlık var. Biri balina. İkincisi kalp. Üçüncüsü beyin. Dör-

düncüsü dünya. Beşincisi güneş. Altıncısı gök, yani yakın gök tabakası. Onun kan-

dillerle süslenmesi. Bu kandillerse yıldızlar. Ancak bütün bu yanlışların bir hikmeti 

var. » 

«O hikmet nedir hocam? » 

«Kalp samimiyet, dostluk, arkadaşlık ve sevgi demektir. Kuran’da beynin yerine 

kalbin kullanılması bu nedenledir. Beyni çok çalışan ve çok zeki insanlardan kor-

kulur. Bunlarda şeytani bir zeka vardır. Bu nedenle Enbiya suresi 18. Ayette, beyin 

hak olan kalbin karşısında ancak vurup parçalanacak batıl şeydir. Düz dünya me-

selesi o söz konusu ayetlerde geçen yaymak, döşemek, döşek gibi sermek, uzatıp 

yaymak gibi fiillerden anlaşılacağı üzere doğru gibidir ama bu dünya birilerinin ileri 

sürdüğü gibi dümdüz tepsi gibi bir dünya değil. Bunun da yanardağ lavlarından, 

arzın merkezinden yukarı çıkan mağmadan kaynaklandığını söylemiştim. Ancak 

hiçbir ayette dünyanın top gibi yuvarlak olduğu, hatta yumurta gibi olduğu bile söy-

lenmemiştir.  
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Güneş meselesine gelirsek, Allah her şeyi bizim algımıza göre halketmiştir. Biz 

ne görüyor isek dolayısı ile Allah da onu görüyor. Hani denir ya, Tanrı insanı kendi 

suretinde yarattı diye. Bu bilhassa tasavvufta meşhur sözdür, onsuz tasavvuf ol-

maz. Birileri ‘Tevrat’ta ve İncillerde var ama, Kuran’da söz konusu durum yok’ der-

ler. Peki, Adem’le ve onu yaratmaya ilgili ayetler var mı? Var. Ona ruhundan üfürme 

var mı? Var. Melekleri Adem’e secde ettirme var mı? Var. Daha ne öyleyse?!  

Adem bir şahıs ismi değildir, insan ve insanoğlu demektir. Ayrıca hadis de var, 

insanın veçhine sakın sövmeyiniz diye. Kur’an Vechullah kelimesi çok kere geçer. 

Bu Allahın veçhi demektir. İnsanoğlu güneşi ay gibi görüyor mu, görüyor. Ay par-

lıyor. Vech de Arapçada yüz, çehre demek.  

Güneş ışık saçıyor. Ay ise parlıyor. Çoğu zaman ikisi aynı, gökyüzünde tepsi 

gibi görünüyor. İkisi de batıyor. Güneş akşama doğru, ay ise sabaha doğru batıyor. 

Batmıyorlar ama, biz her biri için batıyor diyoruz, çünkü öyle görüyoruz. Sabah 

güneş doğuyor. Akşam üzeri ise ay doğar halde beliriyor. Yasin suresinde bu ne-

denle ay ve güneş hakkında o sözler söylenmiş. Kehf suresinde de bu nedenle 

onun akşam olunca batıda batıp gittiği söylenmiş. Çünkü gerçekte bu böyle olmasa 

da, biz öyle algılıyoruz.  

Gök için Kuran’da yedi tabaka denmiş. Bu gök kelimesinden bizim anladığımız 

atmosfer. Başka şey olamaz. Atmosfer ise yedi tabaka, bu doğru. Ancak biz yakın 

göğü kandillerle donattık denmesi tabi ki yanlış, ama bu da diğerleri gibi bizim al-

gımıza göre. Biz gece gökyüzüne bakınca yıldızları kandiller gibi ışıldar görüyoruz. 

Aslında bu yıldızlar yakın gök tabakasında değil çok çok daha uzaklarda, aklın ha-

yal bile edemeyeceği kadar uzaklarda, kilometrelerle değil, ancak ışık yılıyla ölçüle-

bilen uzaklarda. 

Şu çizelgeye bakalım: 
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Ne görüyoruz? 

Güneş kalp ile eşdeğer. Beyin ise dünya ile. Balina da gök ile. Ancak güneş 

güneş deniyor, kal kalp… Dünya dünya deniyor, beyin beyin. Sonra kalp güneş, 

kalp güneş deniyor. Güneşe bakın, aynı kalp gibi, ha bre atıyor. Bir bakıyorsunuz, 

balinanın suyu tepesinden fışkırtması gibi güneşte bir patlama, çevreye yayılan 

yüzlerce, hatta binlerce km uzunluğunda bir alev topu… Evet, dünya beyinle al-

gılanır, kalp ile değil. Güneş de kalp ile… yani, beyin ile değil. Kuran bize dünya 

hayatını değil, ahiret yani ölümden sonraki hayatı vadediyor. Bu nedenle kalbe 

önem vermiş, onu merkez edinmiş. İşin tuhafı, o bu çok önem verdiği şeyi insanın 

sol tarafına yerleştirmiş, sağ tarafına değil. » 
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ALLAHIN SAĞI SOLU YOK 

«Peki hocam, neden Kuran’da amel defteri sağından ve solundan verilenlerden 

söz ediliyor, bunu açıklar mısınız? » 

«Kabahat Kuran’da değil ki, tefsircilerde. Tercüme edenlerde. Meal olarak açık-

layanlarda. Durum böyle iken, yine birileri kalkıp biz Arapça Kuran istemeyiz, Türk-

çe Kuran isteriz diye bas bas bağırırlar. İşte sana Türkçe Kuran. Bu Kuranlarda 

sağcılık da var, solculuk da... Sağcı olanlar cennete, solcu olanlar cehenneme... 

Bu Kuranlarda ayeti tefsir edenlerde görüldüğü gibi, amel defteri sağdan verilenler, 

sevinenler, sevincinden çığlık atanlar da var, sol tarafından verilmiş ise, buna üzü-

len, bana eyvallahlar olsun diyenler de var. 

İsra suresi 71 ayet. Uti Arapça ne demek? Cevap vereyim, öldüm demek. Bi-

yemin ne demek? Sağından diye tefsir etmişler. Kimi sağ eline demiş, kimi sağ 

tarafından demiş. Kimi sağ eliyle demiş. Bunu diyenler kimler? Başta Elmalı Hamdi 

Yazır, Ömer Nasuhu Bilmen, Fikri Yavuz, Hasan Basri Çantay ve Diyanet… Peki, 

yemin ne demek? Neymiş efendim, yemin demek sağ demekmiş. Peki, yemin keli-

mesi nereden, hangi kökten gelir? Ben söyleyeyim, Yemen’den. Evet, Yemen is-

minden. Arabistan yarımadasının güney kısmındaki Yemen isminden. Meymene 

kelimesi de buradan türetilmiş. Kök budur, Yemen’dir. 

Yemen Mekke ve Medine’ye göre, daha ağacı ve yeşilliği bol olan, daha az sıcak 

ve daha çok yağış alan bir ülkedir. Yemen’de çöl iklimi hakimdir ama, bu çöl iklimi 

Mekke ve Medine’deki gibi yakıcı değildir. Mekke ve Medine Arapları her zaman 

Yemen’e özlem duymuş, orada yaşayanlara gıpta etmişlerdir. Ayrıca Araplar gü-

neye cenup derler. Yemen Mekke’nin cenubunda yer alır. Nezdinde ve saygı değer 

kelimesi anlamını ifade eden cenap ve güney anlamına gelen cenup kelimesi yan 

ve kat anlamını ifade eden canip kelimesinden türetilmişlerdir. Ashab-ı Yemin de-

mek dileği kabul olan ve mutlu ve sevinçli olanlara mensup demektir. Ashab-ı Mey-

mene de aynı anlamı ifade eder. Yani, yemin ve meymene kelimeleri sağ ve sağ-

dan gelen demek değildir. Ancak çok uzun zamandan beri Araplarda da yemin sağ, 

meymene sağdan gelen, sağ tarafta yer alan anlamını taşır. Arapçada maymun 

kelimesi vardır ki, bu kelime taklitçi demektir. Nişanyan sözlüğünde bunun mutlu 
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ve mesut anlamını veren meymun kelimesinden geldiği ifade edilir ama, kesin de-

ğildir denir. Maymun kelimesinde mimden sonra elif harfi vardır. Yemin ve Meyme-

ne kelimesinin uğurlu ve bereketli demek olan Yumni kelimesinden türetildiği 

söylenir ki, bu ifade Yemen tarafının Mekke’ye göre daha uğurlu ve bereketli anla-

mını geldiğini teyit eder. Arapçada yemene, yemine, yemüne kelimeleri kısmetli, 

şanslı ve talihli bulunan kimseler için kullanılır. Eymen ise, hayırlı ve talihli demektir. 

Arapçada Şimal kelimesi vardır, bu kuzey demektir. Ashab-ı Şimal kuzey ülke-

lerinde yer alanlar anlamına gelir. Medine Mekke’ye göre Ashab-ı Şimal’dir. Suriye 

ve Anadolu Ashab-ı Şimal’dir. Şimal sol demek değildir. Ashab-ı Şimal de Sol ta-

rafta olanlar demek değildir.  Arapçada sol anlamında yesar kelimesi kullanılır. Ye-

sar Arafat’ın ismi de buradan gelir. Yesari solcu demektir. Dediğim gibi Ashab-ı 

Şimal kuzey tarafta bulunanlar ya da kuzey ülkelerine mensup olanlar demektir. 

Buna göre, güneyde yer alanlar mutlu, mesut, talihli; kuzeyde yer alanlar ise ancak 

cehennemlik kimselerdir. Ayrıca bir de meşum kelimesinden türetilmiş ashab-ı 

meşeme vardır ki, meşum kelimesi kötü ve uğursuz demek olduğuna göre bu kötü 

ve uğursuz olanlara mensup demektir. Ancak Ashab-ı Şimal Araplarda Ashab-ı 

Yemin ya da Ashab-ı Meymene gibi bunların tam aksini ifade etmek için uzun za-

mandan beri sol tarafta bulunan ya da sol tarafa mensup olanlar için kullanılmak-

tadır. 

Bütün bu bilgilere göre İsra suresindeki o anlam, öldüğünde kime takdir yazısı 

meymene olarak verilerse onlar uğurlu ve talihli olduklarından bunu mutlu ve se-

vinçli bir durumda okurlar, zerre kadar zulme uğratılmazlardır. Yani, burada tefsir-

cilerin ve mealcilerin dediğinden başka bir anlam vardır. 

İnşikak suresi 10. Ayeti tefsir eden ya da meal olarak verenler, “kimin kitabı sol 

tarafından verilirse”, derler. Ancak ayette geçen vera arka, zahrihi ise onun sırtı 

demektir. Tabi bu ayete, “kimin kitabı arkasından verilirse” diyenler de vardır. Aye-

tin anlamı şudur: Kimi kitabı onun arkasından, yani sırtından… Bu ise onun taşıya-

cağı yük demektir. Yahut, onun hakkında yazılanlar sırtına çıkmayacak bir biçimde 

vurulmuştur anlamını da ifade edilebilir. 

İnsanın kalbi sol tarafta. Kuran’da da bu kalpten çokça bahsediliyor. Hatta onlar 

kalben düşünür ve anlarlar deniyor. Dahası, kalben aklederler deniyor. Bunlar kötü 

ve cehennemlik kimseler için denmiyor, iman edenler için deniyor. Eğer sağcılık ve 
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solculuk olsa idi, hiç böyle denir miydi? Peki, bu sağcılık ve solculuk İslamda ve 

Kuran’da eğer var ise, her yerin ve her şeyin bir sağı ve solu olduğuna göre, 

cennetin sağı ve solu neresi olacak, buna dair herhangi bir şey var mı? Demek ki, 

yok. Öyle ise, sağcılık ve solculuk da yok. Sağ demek iyi, sol demek de kötü ve 

cehennemlik demek değil. Doğanın kanunlarından biri zıtlıkların tevhidi ve savaşım 

yasasıdır. Sağ demek solun zıddı demek değildir, aynı durum sol için de söylene-

bilir. Her şeyin ve herkesin sağı ve solu vardır. Sağı ve solu olmayan hiçbir şey 

yoktur. Bu sağ ve sollar da birbirine zıtlık teşkil etmez, bunlar ancak simetri teşkil 

eder.  

Yine Tekvir suresi 10. Ayeti tefsir eden ve meal olarak verenler, bu ayet için, 

amel defterleri açıldığı zaman, derler. Oysa bu ayette amel defteri geçmez. Yalnız 

“defterler açıldığı zaman” denir. İşin tuhafı diğer ayetlerin hiçbirinde de amel defteri 

geçmez. Kitap denilir. İlliyun denilir. 

Mesela, surenin birinde “facirlerin kitabı siccindedir” denir. Siccin ise Arapçada 

mahkum demektir. Bu kelime Arapçada hapishane demek olan el-sicin kelimesin-

den türetilmiştir. Aynı surede, iyilerin kitabı illiyindedir denir. Sonra denir ki, “sen 

illiyunun ne olduğunu nereden bileceksin”. İlliyun illiy kelimesinin çoğuludur. İlliy de 

yükselmek demek olan a’la kelimesinden gelir, üst derece ve yüksek makamı ifade 

eder.» 
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YİNE NOT DEFTERİNDEN 

Bu Ataist imam meğer bir derya imiş de bizim haberimiz yokmuş. Bu kadar bilgiyi 

nasıl, ne zaman ve nereden edindin?! Bravo doğrusu. Böyle adamlar ancak takdir 

edilir. 

Sosyal medya bu imamı Ateist imam diye tanıtmıştı. Ellerine bir fırsat geçsin, 

anında cılkını çıkarırlar. Kimi haberlerde bu imam hakkında yok deniliyor, kimi ha-

berlerde var olduğu söyleniyordu. Tabi, köyün adı yanlış verildiğinden kimse o ima-

mı teyit edemiyordu. Bunu tek Diyanet biliyordu. Ancak o da Ataizm adlı bu yeni 

inancın söz konusu imam tarafından yayılması ve büyük taraftarlar toplamasından 

endişe ettiğinden, olayı yalanlıyordu. Diyanet’in Ataist imama karşı eli ayağı bağ-

lanmıştı. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyıktı. İmam köyde sevilen ve sayılan 

biriydi. Herhangi bir olumsuz hareketi görülmemişti. Dini vecibeler ve imamlıkla ilgili 

kaideler ne ise hepsini eksiksiz yerine getiriyordu. Ayrıca müezzin falan istememiş, 

müezzinlik vazifesinin hepsini de o yerine getiriyordu. Bilgili ve görgülüydü. Arapça 

biliyordu. Bir kurul toplanmış, Ataist imam hakkında karar vermişti. Bu imam Türki-

ye’de hiç yokmuş gibi yapacaktılar. 

Söz konusu kurul üyeleri ağızlarını o günden itibaren fermuarlamışlardı. Onların 

bu fermuarını kimse açamazdı. Bizim bu imam da Binbirgece Masalları’ndaki gibi, 

‘bir varmış, bir yokmuş’a dönmüştü anlaşılan. 

Diyanet’i bu kadar endişelendirdiğine göre, sanırım bu Ataizm tutacak gibi. Çün-

kü maya sağlam. Biliyorsunuz mayada eskilerden, atalardan gelir. Akşehir gölü 

Nasrettin Hoca’nın çaldığı maya ile yoğurt olma ama, bu maya tutacak gibi. Baka-

lım, inşallah. 

Ataist İmam; 

«Her büyük şeyler ve icatlar bir yanlışlıktan kaynaklanır. Ateizm tanrıtanımazlık. 

Ama, Tanrısız olmuyor işte. Her şey bir yere kadar. Sonsuzluk da bir yere kadar. 

Daha ilerisi yok. Bunun farkına varalım. Ömür bile bir yere kadar. Tarihte devlet 

kurulmuş. Hatta imparatorluklar kurulmuş. Medeniyetler kurulmuş. Ama hepsi bir 

yere kadar. O yere vardığın zaman her şey bitti bil. Sonrası var mı? Diyecekseniz 

ki, yok. Ya varsa…» 
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«Peki, bu neyle olur? » 

«Dikkat et, zaten sorunun cevabını bu soru ile kendin verdin, benden daha ne 

cevap istiyorsun? » 

«Sorumun cevabı ney mi? » 

«Evet, ney. » 

« “Dinle neyden hikaye ediyor, 

Ayrılıklardan şikayet ediyor.” » 

«Mevlana…» 

«Evet, Mevlana’dan Mesnevi…. Böylece Mevla’yı buldun işte. » 

«Bir az daha açkılar mısın? » 

« Mevlana diyor ki, “Bu ne yıldız bilgisidir, ne remil, ne de rüya... Allah doğrusunu 

daha iyi bilir ya, Allah vahyidir. Sufiler bunu halktan gizlemek için gönül vahyi de-

mişlerdir.”» 

«Vay canına!» 

«Sonra der ki: “A eğri görüşlü! Sen bana kendi gözünle bakma; benim gözümle 

bak da biri iki görme! Bana bir an olsun benim gözümle bak da varlıktan öte bir 

meydan gör!”» 

«Varlıktan öte meydan, Tanrı mı? » 

«Evet, Tanrı… Ölümden sonrası Tanrı.» 

«Tanrı bizi niçin yarattı? Tasavvuf “bilinmek için” der. Hiçbir şey yoktu. Kainat 

bile yoktu. Galaksiler yoktu. Yıldızlar yoktu. Gezegenler yoktu. Dünya yoktu. Za-

man yoktu. Tanrı ve melekler vardı. Tanrı Adem, yani insanı yarattı, ona ruhundan 

üfürdü. İnsan canlandı. Tanrı meleklere, “Ona secde edin” dedi. Melekler secdeye 

kapandılar ve her biri bu insanda meleke, yani hassa oldu. Secde suresi 9. Ayette 

رَ ٱوَ  لسَّْمعَ ٱَوَجعََل لَُكُم  ْْلَْفـ َِدةَ ٱوَ  ْْلَْبَص   denir. Bunun anlamı, “sizin için işitme, görme ve kalpler 

(yani gönüller) yarattı… demektir. Tanrı yok oldu. Melekler de yok olmuştu. Yani 

her biri görünmez olmuştu. Tanrı yok oldu ama, birden bir kadın belirdi. Çok güzel 

bir varlıktı. Esmerdi. O kadar güzeldi ki, can alıcı bir şeydi. Sanki ölüm meleği. 
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Adem ona baktı, o Adem’e baktı. Her şey o anda ikisinden ibaretti. Çokluk aradan 

kalktı, bir oldular. Sonra biri belirdi, adım “Lilith” dedi. Sarışındı. Çok da güzeldi. 

Adem bir anda eşini unutup ona kapıldı. Lilith başka bir alemden gelmiş, Adem’i 

baştan çıkarmıştı. Vazifesi tamamdı, kayboldu. Adem onun aşkına tutulmuştu. Bir 

türlü unutamadı. Eşi ne yaptı ise unutamadı. Adem Adam, eşi Eva ismini almıştı. 

Cennetteydiler. Orada bir ağaç vardı. Bu ağaç sidre ağacıydı. Çok güzel meyvesi 

vardı. Bu meyveye Türkiye’de Hünnap, Arabistan’da Arabistan kirazı denir. Cen-

nette başka meyveler de vardı. Onlardan yiyordular. Ancak bu Hünnap onlara ya-

saklanmıştı. Orada “Meyvesi yasaklandı” tabelası vardı. Yasak çekermiş derler. O 

meyveye karşı dayanılmaz bir istek oluşmuştu. Bu istek onları hep bu ağaca yönel-

tiyordu. Lilith sonunda göründü. Ağacı gösterdi, “Varın meyvesinden yiyin” dedi. 

Düşündüler. O ne demek istemişti. Ya yiyince hiç düşünmedikleri bir şeyler olur-

sa… Bu kuşku ikisini meyveden uzak tuttu. Ancak Lilith bir kaybolup bir görünüyor-

du. Adam ona ne zaman yaklaşmak istese, bu mümkün değildi. Yaklaştıkça o u-

zaklaşıyordu. Lilith son olarak göründü, ağacı gösterdi, bunun meyvesinden yersen 

bana yaklaşabilirsin” dedi. Ancak Lilith’i Eva göremiyordu. Görseydi buna engel 

olurdu. Adem dayanamayıp meyveden yedi. Eşi Eva’ya da meyveden uzattı, o da 

yedi. 

Her şey işte o anda başladı. » 

«Gerçekten güzel bir hikaye. Sanırım Mesnevi’nin ilk beytinde de bu anlatılıyor.» 

Ataist İmam: 

«Evet, » dedi.  

Devam etti: 

«Her şeyin sonu da Sidretül Münteha. Münteha Arapçada son ve bitti, tükendi 

demek. Hani müsrif olursun. Yani, çok israf edersin. Bir bakarsın bitmiş, tükenmiş, 

sonu gelmiş. İsrafil işte bundan dolayı İsrafil adını almış. Kıyamet de budur. Bu 

nedenle İsrafil sur borusunu öttürünce kıyamet kopar denmiş. » 

«Vay canına! » 

«Ya vay canına! Mevlana der ki: “Mesnevî, Nil ırmağının suyudur; Kıptiye kan 

görünür, ama Musa kavmine sudur.” » 
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Talat: 

«Bir topluluk Fırat ırmağının kaynağını görmeye gittiler. Tam iki yıl yol yürüdüler. 

Nihayet ırmağın bir dağın tepesinden çıktığını gördüler. Biri hemen, “Ne hoş!” diye 

çarh vurup suya atıldı. Öteki de arkadan atladı. Bazılarını (onlara ne olduğunu Allah 

bilir ama), galiba onları aşağı çektiler. Başka ne olmalı? Bazıları da geri dönerek 

haber getirdiler. Dediler ki: “Oraya kadar gittik, âmâ arkadaşlar daha önce gitmişler. 

Başka bir şey bilmiyoruz. Denize dalan kurbağa gibi bir ses çıkardılar.”» 

«Fırat dedin de, Sidretül Münteha... Bu Necm suresinde geçer. İsra suresi 1. 

Ayette, “Onu bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah…” dene-

rek başlangıç yapılır. Bu fetih suresinde dendiği gibi rüyadır. Yani uykuda geçen 

bir olay. Çizgi ve hat Mekke ile Kudüs arasıdır. Burada kıvrım yapılıp katlanır. Fırat 

nehri ve Mezopotamya tersinden Afrika’da yer alır. Basra körfezi tersinden Çad’a 

yerleşir dersen yanılırsın. Ancak durum hiç göründüğü gibi değildir. Burası haritada 

bir misli daha aşağıya çekilir. Basra körfezi varıp Gine körfezinin bir ucuna yerleşir. 

Anlayacağın körfezin körfezi olur. Fırat Büyük Sahra’da Tibesti dağlarından doğar, 

Çad’ı yukarıdan aşağıya kateder, Kamerun’da Basra körfezine dökülür. Sidretül 

Münteha işte budur. Her şeyin bittiği yer de budur. Ölünce görürsün. Ölünce bunu 

herkes görür.  

Yani anlayacağın öbür dünyada bazı yerler değişiktir, bu dünyaya pek uymaz. 

Genellikle simetrik, bu simetrikte terslik ve bir misli daha uzaklık gibi bir durum ar-

zedilir. Bu da dünyada görünmez olan ışınlardan kaynaklanır. Ölünce bu ışınlar 

meydana çıkar, görülür. Terslikler frekans, yani titreşim ve dalga boylarından kay-

naklanır. Bir misli ötelemenin kaynağı enerjidir. Karanlık maddenin enerjisi itici bir 

güce sahiptir.» 

İnternete Google.com’a  girip baktım, st imam İngilizcede, aziz imam demekmiş. 

Her şeyi birbirine tam uygun. Soyadı Atai; st imam, al sana Ataist imam. Atai Aziz 

İmam. 
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ATAİZMİN KİTABI 

Bir baktım 2018 yılında Ataizmin kitabı yayınlanmış. Adı Ataizm. Yazarı Ahmet 

Murat Sağlam. Ozan yayıncılık yayınlamış bu kitabı. 200 sayfa civarında. Yazarın 

başka kitapları da var. 2016 yılında Kömen yayınlarında çıkmış yazarı Mayramgül 

Dıykanbayeva olan “Kırgızlarda Atalar Kültü” adlı bir kitap da var. Sanırım bu ki-

tapları başka kitaplar da takip edecek. Bu Atalar kültüne ve Ataizme ilk başkaldıran 

yazarsa İslamcılardan Mustafa Armağan. Cüruf ve cevher deyip bir şeyler saçmalı-

yor kendince. Güya özlü sözlermiş bunlar. Zaten kendisi Kadir Mısıroğlu’ndan son-

ra gelen Atatürk düşmanı. Yani, 2 numara. Arada sırada Cübbeli Ahmet Hoca’ya 

da laf çakıyor. Tabi ki, Cübbeli altta kalacak birisi değil. Ona anında ağzının payını 

veriyor. Sonunda Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen ünlü sanatçılardan Hasan Kaçan’ı 

da çileden çıkardı bu yazar. Kaçan ona ver yansın etti, “Art niyetli... Şöhret budala-

sı... Kıt akıllı…” dedi. 

Armağan Fetöcü yazarlardan biri. Geçmişi çok kirli ve fetö sicili oldukça kabarık. 

Şöyle ki: 

1995 yılında Fetö cemaatinin gazetesi Zaman'da köşe yazmaya başlamış. Bu 

yazılarına 2015 yılının Ekim ayına kadar devam etmiş. Cemaatin TV kanalı olan 

Mehtap TV'de uzun süre “Tarih Aynası” adlı programı yapmış. Fethullah Gülen'i 

onursal başkan olarak kabul eden Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nda yayın bölümü 

yöneticiliği görevini üstlenmiş.  2000-2002 yılları arasında, Fetö cemaatinin çıkardı-

ğı Diyalog Avrasya dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmış. Bu cemaatin dü-

zenlediği Abant Platformu toplantılarının tamamına katılmış. Ayrıca Fetullah Güle-

n'i öven kitaplar da yazmış. Bu kitaplardan biri "Medya Aynasında Fethullah Gülen 

(Kozadan Kelebeğe)" adını taşıyor. Söz konusu kitabı cemaatin önde gelen yazar-

larından Ali Ünal ile birlikte hazırlamış. Bu kitap Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tara-

fından basılmış.  2000 yılında ise, Gülen için yazılan yazıların derlendiği "Diyaloğa 

Adanmış Hayat" kitabını hazırlamış. Bu kitap da yine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 

tarafından basılmış. 
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MEHDİ DEDİLER 

2019 yılının Mart ayı sonunda, 31 Mart’ta pazar günü yerel seçimler yapıldı. Bu 

seçimlerde Ankara ve İstanbul’u CHP adayları kazanmıştı. Tunceli’de belediye 

başkanlığını ezici bir çoğunlukla TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu aldı. Kendisi 

Komünist başkan olarak tanınıyordu. Çok çalışkan ve dürüst biriydi. Ovacık’ın ar-

dından bütün Tunceli de onu bağrına basmıştı. Türkiye’de bu seçimlerin galibi 

AKP’ydi. Ancak % 44 civarında bir oy almıştı. İYİ Parti bu yerel seçimlerde herhangi 

bir varlık gösterememiş, 19 ilçe belediye başkanlığıyla ancak teselli edilebilmişti. 

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı mazbatasını CHP adayı Ekrem İma-

moğlu’na verdiler ama, itirazlar yapıldı, oy pusulaları tekrar tekrar sayılmaya baş-

landı. Sonunda İstanbul yerel seçimlerini iptal ettiler. Oysa arada önemsenemeye-

cek sayıda fark vardı. 

Seçimler 23 Haziran Pazar günü yapıldı. İmamoğlu Binali Yıldırım karşısında 

841.870 farkla oyların % 54’ünü alarak yeniden İstanbul büyükşehir belediye baş-

kanı seçildi. AKP bu seçimde büyük hezimete uğramıştı. Sosyal Medya’da, bilhas-

sa Fesbuk’ta muhalefet göbek atıyordu. “İşte bu” demeye başlamıştılar. 

Gazete haberlerine göre, Üçüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine 

katılan Tanrıverdi, Arılık ayının 20’sinde başlayan bu kongrede konuşma yaptı 

ve “İslam Birliği olacak mı olacak. Nasıl olacak Mehdi Hz. geldiği zaman. Peki Meh-

di ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız 

gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor” dedi. Onun bu sözleri AKP’de bile büyük 

tartışmalara neden oldu. 

Yine gazete haberlerine göre, Tanrıverdi’yi "FETÖ’cü zihniyet gibi olmakla" suç-

layan Ok, “15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan vatan hainleri de sözde 

mehdi gelecek diyerek yüzlerce vatandaşımızı katletti” dedi.” 

İsmail Okun sözleri doğrudur. Cem Duran Uzun, Mert Hüseyin Akgün ve Hasan 

Yücel tarafından hazırlanan “İddianamelerde 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Feto” 

adlı Seta Yayınlarında çıkan raporda, “İddianamelere yansıyan tanık ifadeleri ve 

ele geçirilen örgütsel dökümanlar FETÖ’nün gençleri nasıl bir eğitim sürecinden 
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geçirdiğini ortaya koymaktadır. Örgütün öğrencileri mutlak itaat esasına dayalı o-

larak yetiştirdiği, gençlere Gülen’in bir mehdi olduğu ve peygamberle görüştüğü 

yolunda telkinlerde bulunulduğu görülmektedir. Çocuk yaşlarda Işık evleri adı ve-

rilen örgüt hücrelerinde beyinleri yıkanan ve manevi bir korku iklimine hapsedilen 

bu kişiler askeri kurumlara sorgulama yeteneklerinden yoksun bırakılarak yerleş-

mişlerdir. 15 Temmuz gecesi yaşananlara bu bilgiler “muhterem” ve “hoca efendi” 

gibi sıfatlarla nitelendirilmektedir. Gülen’in söylemleri ve örgüt üyelerinin aktardık-

ları ele alındığında FETÖ liderinin Peygamberle görüştüğünü iddia edebilecek ka-

dar çarpık bir din anlayışı içinde olduğu görülecektir. İddianamelere yansıyan şüp-

heli ve tanık beyanları örgüt üyelerinin Gülen’i insanüstü bir varlık olarak gördüğü-

nü ortaya koymaktadır” denilmektedir. 

15/16 Temmuz olaylarının gazetelere ve haberlere yansımasını hatırlayalım. 

Hava Kuvvetleri Genel Komutanı İlken Akın, Savaş uçaklarını Akıncılar üssünden 

havalandırırken, aynı Menemen olayındaki Derviş Mehmet gibi, “Mehdi ordusu ha-

zır” demişti.  Ancak 2019 yılı gelip geçti, bugün günlerden 3 Ocak 2020. Ama Meh-

di’den eser yok. Zaten hiçbir zaman da olmayacak. 

Çünkü Mehdi kelimesi kimi zaman “fil mehdi” kemi zaman “mehda” olarak Ku-

ran’da pek çok ayette geçer. İsa ve annesi Meryem’den söz edilirken de fil mehdi 

kelimesi kullanılır. Ancak bu mehdi ya da mehda bildiğimiz mehdi ile ilgili değildir, 

Arapçada beşik demektir. Kuran’da da bu kelimeler beşik olarak kullanılmıştır. 

Hani, ayette “İsa beşikteyken konuşurdu” denir ya, işte bu beşiğin Arapçası Meh-

di’dir. Mehda kelimesinin ayetlerdeki anlamına baktığımızda Kuran’da mehdi keli-

mesiyle yeryüzü ifade edilmiştir. Zaten bildiğimiz Mehdi’den söz edilirken “İsa gök-

ten inecek” denilir. Evet, o yeryüzüne inecek, doğru. Buna dair ayet de var. Meryem 

suresinin 33. Ayeti. Yeryüzüne gökten inecek ve mehdiyle buluşacak, yani yeryü-

züyle buluşacak. Gökten inen kimse tabi ki yeryüzüyle buluşur, başka şeyle değil 

ya! Bundan doğal ne var?! Ancak İsa bildiğimiz şekilde öyle gökten çırılçıplak bir 

anda inecek değil. Yeniden bir anne ve babadan doğacak. Öyle kimse kendi kafa-

sından Süpermen falan tasvir etmeye kalkmasın. 

Ancak 2020 yılının Ocak ayı girdiğinde, çok geçmeden anlaşıldı ki, gelecek deni-

len Mehdi yerine Korona virüsü kendini göstermeye başladı ve kısa zamanda da 

bütün dünyayı etkisi altına aldı. 
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Tanrıverdi sessizdi. Ağzını bıçak bile açmıyordu. 8 Ocak günü danışmanlıktan 

istifasını verdi. Böylece Tanrıverdi tarihe karışıp gitti. 

Tanrıverdi ile Transformers Kayıp Çağ filminin kötü adamı Harold Attinger rolün-

deki Kelsey Grammer nasıl da birbirlerine benziyorlar. Bu benzerlik hayra alamet 

değil. Filmin vizyon tarihi 7 Haziran 2014 olarak açıklanmıştı. Oysa Uluslararası 

Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin sara-

ya başdanışman olması 26 Haziran 2016 tarihinde gündeme geldi. Arada iki yıl 

kadar bir fark var. Adam başdanışman. Türkiye’nin üniter yapısını bozmakla ilgili 

Eyalet sistemi demeçleri basında sık sık yer almaya başladı. Horold Attinger nasıl 

insanlığı yok etmekle görevliyse o da bu ülkenin üniter yapısını bozup eyalet siste-

mi getirmekle görevlendirilmişti. Biri makro diğeri mikro açıdan. Peki, kimdi bu Ad-

nan Tanrıverdi? Askeri gelenekten gelmiyordu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 

Zooloji Bölümü’nü 1964 yılında bitirmiş, 1966 yılında Harp Okulu’na girmiş, topçu 

subayı olarak buradan mezun olmuştu. Ancak kurmay subay olması için aradan 14 

yıl geçmesi gerekti. 1980 yılında da kurmay subay oldu. 1992 yılında tuğgeneral-

liğe terfi etti. 1996 yılında da emekli edildi. "TSK içinde irticai faaliyetler yürüttüğü 

için" emekli edildiği iddiaları sıkça gündeme geldi.  

Tanrıverdi’nin tek meziyeti 1980 yılında gayrinizami harp kursu görmüş olmasıy-

dı. Aynı Cevat Rıfat Atilhan gibi, o da askeriyeden ihraç edilen ve emekli subaylar 

için 2000 yılında kurulan ASDER genel başkanlığı yaptı. Biliyorsunuz Atilhan, 1942 

yılında Askeri darbe girişimi nedeniyle ihraç edilen 300 subayla birlikte 1948 yılında 

kurulan İsrail Devleti’ne karşı hareket etmiş, kendisi hakkında yapılan bir doktora 

tezinde belirtildiğine göre, sivil Yahudilerin meskun bulunduğu bir köye baskın dü-

zenleyerek bu köyü almıştır. Tanrıverdi’nin tek amacı, 1966 yılında vefat eden Atil-

han’ın bıraktığı yerden görevi devralmak, onun yapmak isteyip de yapamadıklarını 

başarmaktı. 
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PARADOKS KÜLTÜ 

Ataist İmam ile Korona virüsle gelen pandemi döneminde uzun uzun konuşma-

larımız oldu. O bu konuşmalarının birinde şunları söyledi: 

Hırsızların ve sahtekarların piri, yani tanrısı da Hermes ya! Şu zıp çıktı olan, 

doğar doğmaz konuşan, “ben peygamberim” diyen Hermes.  Hermes ve paradoks 

kültürü Araplara Bizans aracılığı ile Yunanlılardan geçmiş  olacak. Arapçada para-

doks قة  Mufarakat kelimesi ayrılık, ayrılmak مفارقت .mufarakat kelimesiyle belirtilir مفار 

ve farklılık gibi anlamlara gelir, bu kelimenin kökü aynı anlamları taşıyan Arapça 

 “firak kelimesidir. Besmir Hallaci’nin “Plotinus ve Fârâbî’de Ruh/Nefs Kavramı فراق

adlı Yüksek lisans tezine göre, Farabi’nin ‘Risale fi İsbati’l Mufarraka’ adlı eseri 

vardır. Risale fi İsbati’l Mufarraka Soyut varlıkların ispatı demektir. Arapçada mufar-

raka soyut varlıklar için kullanılır. Yani beş duyu ile algılanmayan, ancak inanç ve 

his ile bilinen varlıklar. Daha doğrusu, gözle görülmeyen ve bakışla tespit edileme-

yen varlıklar. Nazlı Karabulut’un “Başlangıçtan Emevilere İslam Tarihinde Kudüs” 

adlı yüksek lisans tezine göre mufarraka ismi Kudüs’e verilen bir diğer isimlerden-

dir. Paradoks garip, yabancı olma anlamı taşıyan غرابة garabet kelimesiyle de nite-

lendirilmiştir. Mufarraka’nın yüz yıldır bir niğmet yani yemek çeşidi olarak günümüz-

de kullanıldığını görmekteyiz. 

 Kuran’da Tevrat’tan alınma bir ayet vardır, Ar’af suresi/54. Allahın yeryüzünü 

altı günde yarattığı, yedinci günü ise, göğe istiva edip gittiği söylenir. Bu istiva edip 

gitmek, yeryüzünden ayrılmak anlamına gelir. Bir daha ondan haber alınamaz, ta 

ki, kutsal ruhunu, yani Cebrail’ini seçilmiş peygamberlerine gönderene kadar. 

Tevrat’ta yaratılış olarak altı gün ibaresi geçer ama, onun istiva ettiği yani ayrılıp 

gittiği söylenmez, yedinci günü onun dinlendiği söylenir. İşte İslamın temelinde bu 

paradoks مفارقة muffaraka olarak yatar. Tanrı somut varlık değil, soyut varlıktır, göze 

görünmez, ancak inanç ve hislerle algılanabilir. İslamda Tanrının dinlenmesine, 

yani istirahat etmesine bile izin verilmez.  

Yaratılış olarak altı gün ibaresine yer veren Kuran;  ثُمَّ ٱْستََوى  َعلَى ٱْلعَْرِش يُْغِش Sonra 

istiva etti, arşa kuruldu, (Araf/54) der. Hud suresi/ayet 7’de yaratmaya başlamadan 

önce,  ِۥ َعلَى ٱْلَمآَٰء  .yani, ”onun arşı su üzerinde iken” gibi garip bir ifade kullanır َوَكاَن َعْرُشهُ



 
195 

Oysa yaratılmaya 1 atomlu Hidrojen (H) ve 2 atomlu Helyum (He) gazı ile başlan-

mıştır. H ilk yaratılışta var olduğu gibi günümüzde de kainattaki oranı % 75’tir. H 

He’ye dönüşebilir ancak bu ödünç bir dönüşmedir, He H’ye dönüşme borcunu ka-

par. He ilk var oluşta oranı % 25 iken günümüzde arcak % 21 oranına sahiptir. 

Demek ki kainatta % 4 oranda bulunan madde ondan yaratılmıştır.  

Su bir element değildir, bileşiktir. H20, yani 2 Hidrojen ve bir Oksijen. Oksijen 8 

atomu olan bir elementtir. Suyun meydana gelmesi için O şarttır. Ama tabi, bu ele-

mentler ancak XVI. Yüzyıl’dan sonra meydana çıkmaya başladı. 

Daha önce 4 element vardı; toprak, su, ateş ve hava سطح Satıh yani yüzeyin 

meydana gelmesi için su, toprak, havaya gerek vardır. Osmanlıcada su سوء baş 

harfi س, toprak طوپراق baş harfi ط, hava حوا baş harfi ح, olarak yazılır. آتش Ateş ile o 

yüzeye, yani satıha çıkar. سطح sath  ْساِطح satıh olarak da yazılabilir. O zaman ikinci 

harf آتش ateş kelimesinin baş harfinden müteşekkildi.  

Diyeceksiniz ki, sath veya satıh kelimesi Türkçe değil, Arapça. Bunun Türkce 

olan su, ateş, toprak ve hava kelimeleri, dahası su kelimelerin baş harfleri ile ne 

ilgisi var? Soru çok güzel ve yerinde bir soru. Ancak bunu bana değil, yaratıcı kim 

ise, ona sorun. 

Kuran’da, dolayısı ile kutsal kitaplarda anlatılan yaratılış kainat ya da dünyanın 

yaratılışı değildi, bir okyanusta lav fışkırması sonucu meydana gelen bir adanın 

yaratılışıydı. 

Aslında bir olan, ama bir olmasına rağmen ayrı, veya başka bir şeymiş gibi de 

görünün şeylere de paradoks denir. İşte insan burada şaşırır. Çünkü görünen şey 

anlık bir zaman içinde gerçekleşir, dikkat edilirse her iki cismin de bir olduğu fark 

edilir, ama buna rağmen tuhaf ve gizemli bir şey vardır. Hiç de bir değilmişler gibi. 

Bakar, yine bir olduklarını görür. Ama, değilmişler hissi hiçbir zaman yok olmaz. 

İnsan ne kadar çözmeye uğraşsa da bunu bir türlü çözemez. Ondan sonra Sok-

rates gibi kafayı yer, "Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir” der. Bu sanki bir 

büyüdür. İnsan bıkmaz, usanmaz. Ona kendini verir, bakar, ama yine dönüp dola-

şıp aynı yere gelir. Tilkinin son geleceği yer kürkçü dükkanı olduğu gibi. Bu ise, 

tilkinin öldüğüne işarettir. Ölünce tabi ki kürkü kürkçü dükkanında sergilenir. Peki, 

paradoksu bu anlamda kabul edebilir miyiz? Etmeyebiliriz de. Edebiliriz de. Ta ki 

ayrıntıyı yakalayana kadar. Fark bu ayrıntıda kendini gösterir. 
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Normalde bunu şekil ve çizim olarak yani soyut değil de, somut olarak ele alalım. 

Ne kadar küpü paradoks hale getirmeye çalışsak da, gerçek hayatta başaramayız. 

Ancak küpü paradoks olarak çizebiliriz. Yahut tel sargılı mıknatıs çubuğunu. Veya-

hut piramitsel yapıyı. Bunların birini bile gerçek hayatta tatbik etmek mümkün değil. 

Ancak bunların da paradoksal olarak bir çizimini yapabiliriz. Şu anda tek yapıla-

mayan şey, bunların gerçeğe, yani somut bile hale dönüştürmek. Zaten yapıldığın-

da da, her şey değişir. Belki bu dördüncü boyutta mümkündür. Belki ufolar da bu 

sisteme göredir. 

İlim ise somuttur, soyut değil. Gerçek hayatta tatbik edilen ya da edilebilen şey-

leri esas alır. Ancak soyut şeyler anlatılır, söylenir, çizimle bile gösterilebilir, fakat 

gerçek hayatta tatbik edilemez, yani uygulama alanına konulamazlar. Uygulama 

alanına konulamayan şeyler soyuttur, somut değil. Sen Tanrı’dan söz edebilirsin, 

onu anlatabilirsin, ama hiçbir zaman uygulama alanına koyamazsın. Onun göze 

görünmez, yani soyut varlığı buradadır. O nedenle dinler, bilhassa İslam ilme, yani 

somut ifadelere karşıdır. Somut şeyleri ise put olarak nitelendirir. Yani, Tanrısal 

görünümü meydana çıkarmak bir puttur. Resimlere ve tasvirlere bu nedenle karşı 

çıkar, ancak gravürlere karşı çıkmaz.  

Gravürlerde soyut bir görünüm vardır. Paradoks çizimler perspektif ve derinlik 

çizgilerinden mahrum gibi görünür veya algılanır. Ancak öyle midir? Tabi ki değil. 

Paradoksta perspektif, yani genişlik. yükseklik ve derinlik hepsi bir aradadır, iç içe 

geçmiştirler. Gravürlerde de aynı durum görülür. Hırıstiyanlıkta resim yani tasvir 

yasak değildir, ancak İslamda yasaktır. Yahudilikte de yasaktır. Bu demektir ki, İs-

lam Yahudilikten alınma bir dindir. Ancak Tevrat’ta var olan dünya düzdür ve aklın 

yeri beyin değil kalptir telakkisi İncil’de ve Kuran’da da görülmektedir. 

Ancak Yahudiliğin sembolü altı köşeli yıldız olmasına rağmen İslamın sembolü 

ayın başlangıç ve bitiş evrelerini belirten hilaldir. Bu ayın başlangıç ve bitiş evre-

lerinin her bir görünümü bir peygamberi yansıtır. Adem ayın başlangıcının ilk görü-

nümü, Musa ayın dolunay hali, Muhammet ise, ayın bitiş evresinin son görünümü.  

Her peygamberin kapsadığı alanı Yahudi yıldızını esas alan beş köşeli yıldızın 

konum yerleşim durum haritasında görürüz. 25 peygamber 7+7+5+5+1= 25. 7+7 

dış dairede yer alırken 5+5 iç dairede, 25. Peygamber, yani son peygamber ise 

tam ortada yer alır. Ay 2,5 gün hiç görünmez. 2 gün, yani başta ve sonda nokta ya 
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da çizgi gibi görünür. Bu hilali ifade etmez. Ay olarak da kabul edilmez. Çünkü belli 

belirsizdir. Hilal doğuş ve batış olarak bir ayda sekiz gün görünür. Ayın üç günü 

tam dolunaydır. Bir yıl güneş yılına göre 365 gün 6 saattir. Ay, yani Kameri yıla 

göre 354 gündür. Kameri yıl normal yılın 11 gününü  ne yapacak ise, saklar. Bu 33 

yılda bir yıl eder. Şimdi biz Hicri yılın 1441’nci yılındayız. Oysa Hicret ile günümüz 

arasında 1398 yıl geçmiştir. 20 Ağustos’ta ise 1442’nci Hicri yıla gireceğiz. Arada 

44 yıl fark olacak. 

Mesela, 62’nin değeri ardışık sayılar toplam formülüne göre, 1953’tür. Yani bir 

insan ömrü. Bu ömür 2016 yılında, yani 63’ncü yıl tamamlanır. Ancak söz konusu 

durum Kameri yıl takvimde önem taşır. Siz isterseniz buna Hermes’teki hırsızlama 

deyin, o bu hırsızlama ile 1398 yılda 43 ya da 44 yıllık kendince bir ömür edinir. 

Hani derler ya, “Huylu huyundan asla vazgeçmez, bu huyundan illa ki bir şey peyda 

eder” diye. 

Yine ayın evrelerini resmedersek, görünüm yukarıdaki resimdeki gibi. Arapçada 

ye harfinin yatay tersi durumu. Ancak bunun başlangıç olan ay öncesi hali ile, bitiş 

olan ay sonrası halini, yani ilk ve son dolunayı birleştirdiğimizde paradoks kendini 

gösterir. Böyle bir durumda hilal 12’nci Ay hali dolunayın altında başlar, hilalin bitişi 

14’ncu Ay halinin hafif yukarısında gerçekleşir. Bu ise kiril alfabesinde te harfini 

verir. Y ve t. İki noktanın biri altta, diğeri üstte. 

14. peygamber Musa olduğuna göre Kuran’daki Meryem paradoksu burada dev-

reye girer. 13. Peygamberin adı Şuayb’tir.  

Ay kadınları, güneş ise erkekleri temsil eder. Bu nedenle İslam daha çok kadın-

ların karakterini yansıtır. Ama İslam kadınlara hiç değer vermez. Cennette İblis yı-

lan kılığına girip, ilkin kadını kandırır, sonra kadın da yasak meyveyi erkeğine ye-

dirir. Böylece cennetten kovulurlar. Bu onların ilk günahıdır.  

Kuran’da bir kadın ismi geçer, adı Meryem’dir. Oysa Kuran’da çok erkek ismi 

geçer. Meryem de muammadır, yani paradoks. Bu paradoksun amacı Bakire Mer-

yem’i yansıtabilimek. İsa’nın annesi Meryem bakire değildir, çünkü İsa’ya gebe kal-

mıştır. 1600 yıl önceki Musa’nın ve Harun’un kız kardeşi Meryem ise bakiredir, hiç 

evlenmemiştir. Kuran’da İsa’nın annesine, “Harun’un kız kardeşi Meryem” diye hi-

tap edilir. Yine Kuran’da Meryem’in babasının adı İmran, yani Musa ve Harun’un 
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babalarının ismi olarak geçer. Oysa İsa’nın annesi Meryem’in babasının adı Jo-

achim, annesini adı ise Hanna’dır. 

Gördüğümüz gibi, Kuran tek bir kadın adından bahseder, onu da İsa’dan 1600 

yıl önce yaşamış Musa’nın kız kardeşi Meryem’le karıştırır. Gerçekten de tam bir 

paradoks. Böylece zaman da ortadan kalkmış olur. mekan da ortadan kalkar. Hani 

derler ya, “Allah zaman ve mekandan ötedir”. Zaten paradokslarda hep böyledir. 

Yönler de ortadan kalkarsa geriye ne kalır? 
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ATALAR KÜLTÜ KİTABI 

Bu kitap 2020 yılında Gazi yayınlarında yayınlandı ve kısa zamanda tükendi. 

Yazarı Dr. Kübra Yıldız Altın. İkinci baskısı 2021 yılında yapıldı. Okuyucunun dikka-

tini çekiyor ki, bir yıl gibi kısa zamanda tükeniyor, yeni baskısı yapılmak zorunda 

kalınıyor. Aslında bu kitap 2018 yılında kabul edilmiş bir doktora tezi. Yayınevi uy-

gun görmüş ve basmış. 

İskender Korkmaz’ın Çepnilerle ilgili bir makalesinde bu kitaptan faydalanılmış 

ve kaynak gösterilmiş. Berna Kolot’un Türk Boylarının destanlarında Kurt adlı dok-

tora tezinde yine bu kitaptan faydalanılmış ve kaynak gösterilmiş. Dr. Mithat Ata-

bay’ın “Kırgız Arkaik Destanları ve Mitoloji”, Bülent Akın’ın “Ritüelleri ve Anlatıla-

rıyla Kutsal Mekânlar” adlı makalelerinde bu kitaptan faydalanılmış ve kaynak gös-

terilmiş. Samet Kılıç’ın “Halk Bilimi bağlamında Türkiye’de Kültürel Turizm” adlı ki-

tabında bu doktora tezinden faydalanılmış ve kaynak gösterilmiş. 

Aslı astarı üç kitap. “Kırgızlarda Atalar Kültü” dahil bunların ikisi doktora tezi ve 

yayınlanmış kitap. Evet, aslı astarı üç kitap, fazla değil. Adana Ulus gazetesi köşe 

yazarlarından İrfal Turgut 21 Mart 2021 tarihinde Ataizmle ilgili bir yazı yazmış, 

şöyle demiş: 

“Gerek meslek hayatımda, gerekse sosyal hayatımda bir sürü övgü ve ödül al-

mıştım. Ama hiç biri beni ATAİST kelimesi kadar güzel tanımlamamıştı. Ne güzel, 

sayemde literatür bir kelime kazandı: ATAİST.”  

Haber.com internet gazetesi yazarlarından Hasan Arslan da “Ataist” başlıklı 

köşe yazısında,  

“Sözcüğün doğrusu ateisttir. Bir yazım yanlışı sonucu olması gereken değil de, 

başka bir harf kullanılınca ataist olmuş.  Bu yanlışı yapan, sağ olsun, bilmeden 

dilimize son derece anlamlı bir sözcük kazandırmış. Dilerim tutar ve yerleşir dili-

mize” demiş. 

Bu yanlışlığı yapan da Sevim Çubukçuoğlu gibi. “Evrendeki Sırlar” adlı kitabında 

Pozitivizmi anlatırken Fransız bilim adamı ve filozof Émile Littré hakkında, Modern 

ateizmin saygıdeğer şefi diyeceği yerde, burada ataizm kelimesini kullanmış. Kitap 
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Almanya’da Türkçe olarak basılmış ve internette PDF olarak da yayınlanmış. An-

cak onun Kitabı 2019 yılında basılmış. Oysa Ahmet Murat Sağlam Ataizm kitabını 

2018 yılında yayınlamış. Bu yanlışlığı ilk yapan Çubukçuoğlu olamaz. Ataizm kitabı 

da bir yanlışlık sonucu oluşmamış, bilerek ve düşünülerek, yani şuurlu olarak yazıl-

mış. 

Yanlışlık diyorlar ama… Nasrettin Hoca’nın Akşehir gölüne maya çalması fıkrası 

gibi ortada bir durum var. Akşehir gölü çalınan o maya ile yoğurt tutmamış ama, 

galiba bizim bu Ataizm tutmuş gibi.  

Ki, 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyelerinden 

İsmail Şimşek, “Ataizmden Ateizme” diye bir kitap yayınlamış. Bu kitabın tanıtımı 

yapılırken şöyle deniyor. 

“Ateist düşüncede Tanrı tahtından indirilip açık bir şekilde insan tanrılaştırılırken, 

ataist düşüncede bu durum farkına varmadan gerçekleşir. Zira ateizmde aklın mut-

laklaştırılmasıyla her birey bir yönüyle tanrı adayı olur. Hakikati, iyiyi, doğruyu, kötü 

ve yanlışı kendisi üzerinden değerlendirir. Yani vahyin yerini alan akıl her şeyi bil-

me arzusuyla tanrılaştırılır. Bu durum aklın tiranlaştırılıp bir kral olarak Tanrı'nın 

yerine göz dikmesine neden olmuştur. Bu tanrısallık arzusu ateizmi doğururken, 

diğer yandan geleneği tiranlaştıran, dinin yerine geleneği, onun beşeri yorumunu 

koyan, kendisini değil, atasını Tanrı'nın tahtına oturtmaya çalışan ataizm ortaya 

çıkmıştır. Ancak ataizm düşüncesinde tanrılaştırma, Tanrı ve dini koruma adına 

yapılır. Artık bireylerin birbirleri ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallar, bu 

ataların kutsal kitaptan çıkarmış oldukları yorumlar üzerinden oluşturulur. Bu yo-

rumlar bir zaman sonra bizatihi kutsal kitabın yerine geçer. Çünkü Tanrı, insan ha-

yatından sözde kutsallığı ve mutlaklığı adına uzaklaştırılınca, bu boşluğu sahte 

tanrılar ve onların kitapları doldurur.” 

Yazarın ne demek istediğini anlayan var mı? Ateizm başka ataizm başka. Arada 

‘e’ ve ‘a’ harf farklığı var. Ateist tanrı tanımazken, ataist tanrı tanır. Ne demek aklı 

tanrılaştırmak, ya da Tanrının yerine aklı koymak. Aklın tiranlaşması da nedir? Tan-

rı’nın yerine, yani tahtına göz dikme de nedir? Tanrı görünür bir varlık değil ki, onun 

yerine göz dikilsin. Ateizm farkında ama ataizm farkında değil diyor. Ne demek bu 

ifadeler? Her ikisi de veri ama, biri şuuraltı verisi, yani işlenmemiş, diğeri şuurlu 
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veri, işlenmiş, bunu mu demek istiyor? Ataizm mensubu bilinçsiz varlık olarak mı 

görülmüş. 

Lafa bak, “…ataizm düşüncesinde tanrılaştırma, Tanrı ve dini koruma adına ya-

pılır.” Hele sonraki ifade, “Artık bireylerin birbirleri ve toplumla olan ilişkilerini dü-

zenleyen kurallar, bu ataların kutsal kitaptan çıkarmış oldukları yorumlar üzerinden 

oluşturulur. Bu yorumlar bir zaman sonra bizatihi kutsal kitabın yerine geçer.” Ne 

demek bunlar. 

Adam bir yerde bir şey tespit etmiş, bu doğru. Ancak o bu tespitini kalmış, ata-

izme yamıyor gibi ortada bir şey var.  

Mesela, İbrahim’in Nemrut tarafından ateşe atılması sırf Kuran’da yazar, başka 

kutsal kitaplarda, yani İncil’de bile yazmaz. Tevrat’ta hiç yazmaz. Nemrut’un İbra-

him’i sürgünlükle cezalandırdığı yazar. Tevrat’ı yorumlayan kitaplarda İbrahim’in 

Nemrut tarafından ateşe atıldığı yazılıdır. Bunu bilmeyen yoktur, sıkça tartışılır. Ay-

rıca, İbrahim’in adına ilkin ulu ata anlamını içeren Abram denirken bu daha sonra 

milletlerin babası anlamına Abraham’a dönüştürülmüştür de denir. 

Yine Muhammed’in Tevrat’ı değil de Tevrat yorumlarını okuduğu, bu nedenle bu 

yorumlarda yazılanları kitabına, yani Kuran’a aldığı bile söylenir. Şimdi Şimşek’in 

parantez içinde ifade ettiklerine bakın, sonra bu söylenenlere bakın. Her iki ifadede 

de yorumlar… Tevrat’ın yorumlanmasını Şimşek almış, atalara mal etmeye çalış-

mış. Kuran’a geçirilen İbrahim’in ateşe atılması yorumlamasını almış, bunu da ata-

lara mal ederek, “bu yorumlar bir zaman sonra bizatihi kutsal kitabın yerine geçer” 

demiş. Şimşek bunları söylemekle ne demek istemiş? Atalar derken Hazreti Mu-

hammed’i ve ona inen Kuran’ı da mı işin içine katmış? Belli değil.  

Peki, atalarsa… İbrahim’in ilk ismi ulu ata, yani büyük ata ne oluyor? Kureyş’e 

gelince Atalar kültü var ama, Türklere gelince asla, böyle şey olur mu?  

Peki, Muhammed’in beşinci atası Kusay’ın adı neden Kusay bin Kilap. Kilap A-

rapça köpekler demek. Türklerin atası, pardon anası, yani asenası, börteçinesi de 

kurt. Ama bu kurt bin yıl önceki anaları değil, hatta iki bin yıl önceki anaları da değil, 

çok daha önceye, İbrahim zamanına varan anaları… 

İşin doğrusu, Şimşek tarafından atalar mı hedef alınmış, yoksa peygamberimiz 

Muhammet mi? Sanki vahiy olarak başka şeyler söylenmiş de, bunlar sonradan 
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değiştirilmiş gibi… Böyle bir hava verilmek istenmiş. Velhasıl bir şeyler söylenmek 

isteniyor. Ama bu söylenirken asıl söylenmek istenen gizleniyor, ona söylenmek 

istenen, Ataizm hani kimsesiz, pek mensubu şimdiki halde yok ya, Ataizm söz 

konusu edilerek, laf atalara getiriliyor ve atalar hedef alınır gibi yapılıyor, aslında 

hedef alanın bu din ve onun kutsal kitabı. Yani, Kuran ve İslamiyet. Hatta onun 

peygamberi. Bu ustaca ne kadar gizlenmiş olsa da, şu ifadede, yani son ifadede 

anlaşılıyor: 

“Çünkü Tanrı, insan hayatından sözde kutsallığı ve mutlaklığı adına uzaklaştırı-

lınca, bu boşluğu sahte tanrılar ve onların kitapları doldurur.” 

Burada Tanrı kim? Tanrı tanrı ise nasıl uzaklaştırılabiliyor? Tanrıyı hangi güç 

kalkıp da uzaklaştırabilir. Bunu yapabilecek herhangi bir güç var mı? Tanrı tanrı 

ise, o güç elbette ki olamaz. Uzaklaştırılmış ise, demek ki o tanrı tanrı değil. Bu 

tanrı da demek ki, sahte tanrı. Ama Şimşek bu sahteliği uzaklaştıranlara mal edi-

yor.  

İşin içinde Şia anlayışı var. Çünkü Hazreti Ali’nin yerine Yüzüklerin Efendisi Amr 

İbnül As tarafından Muaviye getirilmiş, onunla birlikte halifelik Emevilere geçmiştir. 

Şia bunu Tanrının insan hayatından uzaklaştırılması olarak niteler. Hatta peygam-

ber torunlarının bile halife yapılmamalarını, İslam devletinin başına geçirilmeme-

lerini Tanrının uzaklaştırılması olarak görürler. 

Sıffın Harbi’ndeki o yüzük kimin yüzüğüydü? Ali’nin mi? Amr İbnül As’ın mı? 

Evet, bir yüzük hikayesi var. Ama bu yüzük kimin yüzüğüydü? 

Biri Ali’ye,  

“Yüzüğünü çıkar bana ver” demişti. 

Kimdi bu adam? 

Hakem Ebu Musa’ydı. 

Hakem tayin edilecek ya, Amr İbnül As “bu yüzüğü onun parmağında görme-

dikçe hakemliğini kabul etmem” demişti. 

Ali hiç düşünmeden bu yüzüğü parmağından çıkarıp verdi. 
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Yüzüğü alan ve parmağına takan Ebu Musa’ya Muaviye’nin hakemi Amr İbnül 

As, “ben bu yüzüğü şu anda senin parmağından alıyor ve Muaviye’nin parmağına 

takıyorum” deyip, dediğini yaptı. Bu bir zeka oyunuydu. Amr İbnül As’ın zeka oyunu 

Hazreti Ali’yi mat etmişti. 

O baştan düşünmeliydi ki, bu yüzük parmağından çıkarsa bir daha bu parmağa 

girmez. 

Peki, şimdi soruyorum Şimşek’e. 

Fethullah Gülen Türkiye’den uzaklaştırıldı. Varıp Pansilvanya’ya yerleşti. Peki, 

bu uzaklaştırılan Gülen yahut yıllarca devlet mekanizmasına hakim olan ve 15 

Temmuz 2016 kalkışması ile tamamen dağıtılıp devlet kurumlarından uzaklaştırı-

lan Fetö örgütü de mi uzaklaştırılan Tanrı? Fetö’yü ve Gülen’i uzaklaştıranlar sahte 

tanrılar mı? 

Tabi ki, değiller. Asıl sahte tanrı Gülen, sahte tanrılar ise onun Fetö örgütü men-

suplarıdır; bu su götürmez biçimde kesin bir şeydir. İtiraz, ama yani fakat, hatta 

ancak falan asla kabul etmez. 

Şia’ya gelince, Eyüp Bin el-Ensari nasıl İslama hizmet etmiş, Yezid ordusunda 

varıp İstanbul surları önünde şehit olmuş ise, onlar bunu neden yapmamış da, ik-

tidar kavgası yapmaya başlamışlar, halkı çok kere ayaklandırıp onların da hayatını 

hiçe saymışlar. Ebuzer Gaffari’ye bakın. Bu sahabi Muaviye’nin Anadolu ve Kıbrıs 

seferlerine katıldı mı, katılmadı mı? 

Şam’ı fetheden, hatta Şam’ın ikinci fethini de yapan Halid bin Velid, neden Mua-

viye’nin kardeşi Yezid’in Şam valisi olmasına ses çıkarmadı?  

Düşünün Yezid deyip lanet okursunuz ama, bu Yezid gençlik yıllarından beri 

hep at üstünde bulundu, rahat yatağında gençlik yıllarında bir gün olsun bile yatma-

dı, sıcak çorbasını içmedi, taze ekmeğini yemedi; babasının zamanında ordusunun 

başına geçti, böylece bütün gençlik yıllarını Bizans kuşatmalarıyla geçirdi. Babası 

vefat edince de halife oldu. Peki, o bunları yaparken siz neredeydiniz? Hanginiz 

kalkıp da bu Bizans seferlerine katıldı? At üstünde günlerce, hatta haftalarca yol 

almayı rahat evinde oturmaya tercih etti? Lafa gelince kolay. Ama icraata gelince, 

yok. Bu mudur Tanrılık? Bu mudur onları sahte tanrılar olarak suçlamak?  
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Abbasi halifesi Ebu Mansur’un babası Ebü’l-Abbas es-Seffâh Hazreti Ali evlat-

larından falan değildi, Peygamberin amcası Hazreti Abbas’ın torunlarındandı. Eba 

Müslim Horasani onu Ali evlatlarından sanıyordu. Çünkü onlar kendilerini adamla-

rına böyle tanıttırmıştılar. Sonradan öğrendi ki, değilmiş. Abbas’ın torunuymuş. Bu-

nu sorgulamaya kalkınca Ebü’l-Abbas es-Seffâh Ebu Müslim’in yanına yerleştirdiği 

iki adamını onu öldürtmeleri için kışkırtmadı mı? Ama ellerindeki askerlerle bu iki 

vali Eba Müslim’i öldüremediler. Ebu Müslim bundan sonra çok daha dikkatli, her 

an tetikte olmaya baktı. O öldürtemedi ama, oğlu Ebu Cafer Mansur halife olunca 

idam ettirip öldürdü. 

8 Kasım 2021/İstanbul 


