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11..  BBööllüümm

TTÜÜRRKK  MM‹‹LLLLEETT‹‹’’NNEE  AAÇÇIIKK  MMEEKKTTUUPP

‹lk Söz
Ailem

Hayat›m
Sorumluluk Anlay›fl›m



‹‹LLKK  SSÖÖZZ

Aziz ve Yüce Türk Milleti;

Uzunca bir süre, bu tür bir kitab› kaleme al›p almamak ara-

s›nda tereddüt yaflad›m, çünkü konuflarak de€il, yaparak-ürete-

rek kendimi ifade etmeyi daha do€ru buluyorum. Hayat›m bo-

yunca da bu yönde hareket ettim. Ad›mlar›n› her zaman planl›

atan bir insan olarak hayat›m genel anlamda gayet iyi giderken,

geçti€imiz 6-7 y›lda “1999 Gölcük (Kocaeli) Depremi sonras›”

o kadar saçma sapan ve üzücü fleyle bo€uflmak zorunda kald›m

ki, gerçekle sahte, iyiyle kötü, do€ruyla yanl›fl aras›nda sürekli

kand›rmacalar›n, sahteciliklerin, ikiyüzlülüklerin oldu€u çirkin,

ucuz ve bir o kadar da onursuz bir oyunun içinde buldum kendi-

mi ve bir türlü de ç›kamad›m. Bu saatten sonra bunu ne kadar is-

tesem de ç›kabilece€imi zannetmiyorum. Bunu yapacak imkâ-
n›m oldu€u halde, damarlar›mda dolaflan kanla bana aktar›lan
sorumluluk anlay›fl›m her zaman bask›n ç›k›yor.

Allah izin verirse önümüzdeki y›llarda sizlerle yolumuz da-

ha çok kesiflecek. Bu nedenle, bu süreçte hepimizin kafas›n› ka-

r›flt›ran bu kör dövüflünün içinde yaflananlar›, olabildi€ince nes-
nel bir flekilde, bir de kendi gözlerimle sizlere aktarmam gerek-
ti€ine karar verdim. Özetle bu kitap; daha yirmili yafllar›mday-

ken bu güzel ülkeye ve bu ülkenin yüce ruhlu insanlar›na ada-

maya karar verdi€im hayat›m›n bir kesitini ve kirli bilgiyle iyi-
ce kar›flt›r›lm›fl bir dönemin tan›kl›€›n› en aç›k haliyle sizlerle
paylaflmak için kaleme al›nd›.

Bir önyarg›y› de€ifltirmenin atomu parçalamaktan daha zor

oldu€unu biliyorum. Böyle bir beklentim yok, herkes istedi€ini

düflünmeye, istedi€ine inanmaya devam edebilir. Ben sadece ya-
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p›lmas› gerekti€ine inand›€›m› yapar›m, bunun yans›malar›n›n

ne olaca€›na hayat karar verir. Bana sadece dingin bir iç huzuru

ve kendime sayg› kal›r. E€riyle do€runun birbirine bu kadar ka-

r›flt›€›-kar›flt›r›ld›€› bir dünyada, insan›n kendisiyle bar›fl›k ol-

mas›ndan daha büyük bir ödül düflünemiyorum.

Kadim düflünce sistemlerinde insan›n bu s›nav dünyas›nda

yapt›€› yaln›z yolculukta, sadece kendisine karfl› de€il, bütün

dünyaya, insanlara, evrene karfl› da sorumlu oldu€u, sorumluluk

tafl›mas› gerekti€inden bahsedilir. Yak›n zaman filozoflar›ndan,

Sartre, Proust ve Levinas da benzer kurgularla; varoluflu itiba-

r›yla tekil olan ama özünde tafl›d›€› sevgi ve bilgelikle her fleye

karfl› evrensel bir sorumluluk tafl›yan bir varl›k olarak yeniden

tan›mlar insan›. ‹flte bu sat›rlar›n yazar› da hayat› tam böyle al-

g›l›yor; y›llard›r izledi€iniz mücadelemin as›l sebebi budur...

“M. ‹lin ve E. Segal, ‹nsan Nas›l ‹nsan Oldu adl› ünlü kitaplar›n› Gor-
ki’ye anlat›rken flöyle der; ‘fiimdi, uçsuz bucaks›z uzay› gözünüzün
önüne getirin. Y›ld›zlar›n, bulutsular›n doldurdu¤u uzay›. Bu devler
devi bulutsulardan birinde, günefl alev alev yan›yor. Güneflten geze-
genler kopuyor. Küçücük bir gezegende madde canl›lafl›yor, kendi
bilincine varmaya çal›fl›yor. Bunun sonucunda ortaya insan ç›k›yor.’ 

‹flte ben de kendimi, kendi bilincine varmaya çal›flan bir insan
olarak alg›l›yorum. Bütün çabam, bütün u¤rafl›m, hatta yapt›¤›m
her fley, hep bunun için. Ben kimim, ben neyim, neden ben, nas›l
ben, ne zaman ben…” 

AsyaYollar›, Himalayalar ve Ötesi - 1997, sayfa 13.

On y›l› aflk›n bir süredir say›s›z kuruma verdi€im, liderlik ve
tak›m çal›flmas› konular›n› iflledi€im seminerlerimde bile ilk

vurguyu, kiflinin kendini tan›mas› üzerine yapar›m. Herkese

önerdi€im bu sa€l›kl› bafllang›c›, kendi hayat›mda da büyük bir
dikkat ve ciddiyetle uygulamaya özen gösteririm.

20 yafl›nda, Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’nde okur-
ken, da€c›l›k ve di€er do€a sporlar›yla tan›flm›flt›m. Okul y›lla-

r›nda akademik e€itimimin d›fl›nda kalan zamanlar›mda çok yo-

€un biçimde da€c›l›k, ma€arac›l›k, yamaç paraflütü, aletli dal›fl,

bisiklet gibi sporlarla ilgilenmifltim.
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Da€c›l›k ve di€er do€a sporlar›yla tan›flt›ktan sonra geçirdi-

€im 4 y›l› kendimi tan›d›€›m ve yeteneklerimi, s›n›rlar›m›, kapa-

sitemi iyice ö€rendi€im, yaflamdan ne bekledi€imi, ne yapmak

istedi€imi çözümlemeye ve anlamaya çal›flt›€›m bir dönem ola-

rak görüyorum. Bafllang›ç olarak en önemli oldu€unu düflündü-

€üm nokta; kiflinin kendini tan›mas›. ‹nsan›n yeteneklerini, kuv-

vetli ve zay›f taraflar›n›, beklentilerini, kendisini mutlu ve mut-

suz edecek fleyleri, gelecekle ilgili hayallerini kendi içine yapa-

ca€› yolculuklarla keflfetmesinin ve yeteneklerini gelifltirme ve

iyilefltirme çabalar›n› bilinçli ve planl› bir flekilde gerçeklefltir-

mesinin ve sürekli olarak ö€renen, de€iflen ve geliflen bir varl›k

olarak bunu düzenli olarak tekrar etmesinin ilerleyen süreçlerde

büyük bir rekabet avantaj›na dönüflece€ine inan›yorum.

Üniversiteden mezun oldu€um gün, kiflisel kariyerimi ne yö-

ne çevirmemin beni daha mutlu edece€ini, ne yaparsam, ne üre-

tirsem kendimi daha tamamlanm›fl hissedece€imi ve hangi alan-

larda baflar›l› olma flans›m›n daha yüksek oldu€unu daha 24 ya-

fl›ndayken, bugünküne yak›n bir flekilde çözümlemifl durumday-

d›m. Çok iyi bir üniversitede, çok iyi bir e€itim ald›€›m halde,

d›flar›dan bakan bir gözle de€erlendirildi€inde kendi ad›ma bü-

yük bir risk alarak ve o güne dek Türkiye’de hiç kimsenin göze

alamad›€›, ilerleyen y›llardaki baflar›lara imza atmama yol aça-

cak olan kariyer plan›m› yüksek ve zorlu da€lara çevirme kara-
r›m bu bilinç sayesindedir.

Yunan filozoflar, 2800 y›l önce infla ettikleri Delphi’deki
Apollon tap›na€›n›n girifline “kendini bil” ö€üdünü yazm›fllar.
Kiflinin kendini bilmesi çok önemli. Ancak bu aflama sa€l›kl› bir
flekilde geçirilirse, kifli yaflam›yla ilgili seçimlerini en do€ru fle-

kilde yapabilir. Elbette ki Sokrates’in dedi€i gibi; “Bir insan›n
kendini tan›ma u€rafl› ömür boyu devam eder.” Dolay›s›yla in-
san›n kendisiyle bar›fl›k olmas› ve kendisini sürekli ve düzenli
olarak gözlemlemesi çok önemli. Ancak bu sayede iyi oldu€u

taraflar› öne ç›karabilir, güçlendirebilir, o kadar iyi olmad›€› ta-

raflar›n› da de€ifltirebilir, daha iyi yapabilir. Sürekli olarak kar-

fl›laflt›€›m›z karar verme ve seçim yapma süreçlerinde yetenek-
lerimizi, beklentilerimizi ve hedeflerimizi iyi bildi€imiz ve bun-

lar›n aras›nda mant›kl› bir denge kurabildi€imiz sürece sonucun
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baflar› olarak ç›kma olas›l›€› çok daha fazla olacakt›r.

Bu iflin bireysel k›sm›yd›.

Ak›ll› bir varl›k olan insano€lu flöyle bir çevresine baksa, bü-

tün yarat›lm›fl olanlar›n asl›nda bir plan dahilinde ve birbiriyle

iliflkili olarak varoldu€unu görecektir. Bugün okyanusta yaflayan

ve besin zincirinin en alt halkalar›ndan biri olan küçücük krill’le-

rin, okyanus yüzeyindeki ›s›n›n de€iflimine ba€l› olarak azalma-

lar›, pefli s›ra tetikleyece€i di€er geliflmelerin sonucunda, bu be-

sin zincirinin en üst noktas›nda yer alan insano€lu için bile bir fe-

lakete yol açabilecektir. Veya Amazon’da yaflayan bir kufl türü-

nün ya da Afrika’da yaflayan küçük bir memeli türünün soyunun

tükenmesi, beraberinde pek çok sorunu da kalan türlere getire-

cektir. Çünkü do€a rastgelelikle de€il kurallarla ve olas›l›klarla

belirli bir sistem dahilinde ifller ve bu sistem milyonlarca y›ll›k

evrim süreci sonucunda bugünkü noktaya ulaflm›flt›r. Sistem içe-

risinde meydana gelebilecek herhangi bir ayk›r› de€iflim, berabe-

rinde baflka beklenmedik de€iflimleri de getirecektir. Bunlar›n bi-

ze etkisi olumlu olabilece€i gibi, bugünlerde gündemimize giren

küresel ›s›nma sorununda oldu€u gibi ölümcül de olabilecektir.

Varolan her fley, baflka her fleyin de varolufluna katk›da bulu-

nur ve varolan her fley asl›nda di€er varolan fleylerle birlikte

varolur ve her fley do€rudan ya da dolayl› bir di€eriyle etkileflim
içerisindedir. Yaflam›, do€ay› ve evreni her zaman bir bütün ola-
rak alg›lad›m ve bu bütün içinde, o bütüne ait di€erlerine eflde-

€er bir parça olarak kabul etti€im kendi yerimi bulmaya, anlam-

land›rmaya çal›flt›m. Birlikte varolanlar ve karfl›l›kl› olarak bir-
birlerini var edenler ancak birlikte ilerlerse, büyürse, geliflirse
anlaml› bir bütünlükten söz edilebilir. Yoksa sürecin bir taraf›

hep eksik ve zay›f kal›r; bu eksik kalan taraf daha sonra çok ama

çok büyük temel sorunlara yol açabilir.

Bugün ülkemizde ve dünyada yaflanan birçok sorunu bu ba-
sit mant›kla bile aç›klayabiliriz. Türkiye’nin do€usu ve bat›s›
aras›nda yaflam standard› ve kalitesi de€erlendirildi€inde, son

50 y›lda uygulanan yanl›fl politikalar yüzünden büyük bir uçu-

rum oldu€u görülür. Bu sonuç büyük kentlere, önlenemez bir

göç, büyük ve ciddi toplumsal sorunlar tafl›r. Trafik s›k›fl›kl›€›,
kalabal›k nüfus ve sokaklar›n temizli€indeki s›k›nt›lar bunlar›n
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en basitiyken, fliddet, gasp, kapkaç, tecavüzler, sistemdeki bofl-

luklar›n yaratt›€› rüflvet ve yolsuzluk konular› daha ciddi sorun-

lar olarak karfl›m›za ç›k›yor. Hatta daha ileriye gidersek, ülkemi-

zin en büyük dertlerinin bafl›nda gelen terör belas› bile, zama-

n›nda bu basit mant›€a ayk›r› uygulanan politikalar yüzünden

bir türlü çözülemiyor.

Ayn› flekilde bugün dünyam›z da bunun daha büyük ölçekte-

ki bir yans›mas› ile bo€ufluyor. Yüzy›llard›r ellerine geçen her

f›rsatta kendi benzerleri d›fl›ndaki her milleti sömürmeyi bir

devlet politikas› olarak uygulayan bat› dünyas›, bugün kendi ya-

ratt›€› asimetrik tehdidin önlemini nas›l alabiliriz diye kara kara

düflünüyor ve bulabildi€i tek çözüm de; ne yaz›k ki en iyi bildi-

€i konu olan daha fazla güç, daha fazla bask› ve daha fazla flid-

det kullanmak oluyor. Bu durum da do€al olarak kendi karfl›t›n›

da ayn› ölçekte h›rsland›r›yor, güçlendiriyor ve süreci daha faz-

la içinden ç›k›lmaz hale getiriyor. Bu kaotik k›s›rdöngünün so-

rumlulu€unu üzerlerinden atabilmek de “medeniyetler çat›flma-
s›” ad› verilen zorlama bir teoriye düflüyor.

Konfiçyüs, “insan›n insana iyilikçi ilgisini” çok özel bir ye-

re koyar. Ancak bu ilgiyi, bu sorumlulu€u hissedersek ve gerek-

lerini yerine getirebilirsek, önce yak›n çevremizde ve kendi top-
lumumuzda sonra da bütün insanl›k içinde sevgiyi, bar›fl›, anla-

y›fl›, hoflgörüyü ve karfl›l›kl› sorumluluk anlay›fl›n› güçlendirebi-

liriz. Böylece kendimizden sonraki kuflaklar›n daha sa€l›kl›, da-
ha huzurlu, daha mutlu olmas›n› sa€layabilir ve insanl›€›n daha
ileriye gitmesine yard›mc› olabiliriz.

Sa€l›kl›, ak›lc›, sa€duyulu bir toplumda yaflamak isteyen akl›

bafl›nda her insan, yaflad›€› toplumun geliflmesi ve ilerlemesi için

çaba gösterir. Karfl›l›€›n› da, sadece kendi dünyas›n›n de€il çev-
resinin de güzel olmas›yla al›r. ‹çi de d›fl› da güzelliklerle çevrilir.

Bu da iflin toplumsal, küresel k›sm›yd›...

Biyolojide, minimum yasas› veya s›n›rlay›c› etkenler ilkesi
olarak geçen Liebig Kanunu’na göre; çevrede yeterli miktarda

bulunmad›€› zaman biyolojik geliflimi s›n›rlayan maddelere “s›-
n›rlay›c› etken” ad› verilir. Buna göre bir bitkinin geliflmesi için

gerekli kimyasal maddeler aras›nda hangisi bitki için gereken

minimum miktara en yak›n de€erdeyse o maddenin büyümeyi
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s›n›rlay›c› etkisi görülecektir. Bir di€er deyiflle, bir organizma-

n›n sa€l›kl› yaflamas› için gereken girdilerden en eksik olan, ek-

sik olmayan di€erlerinin ne kadarlar›n›n kullan›labilece€ini be-

lirler. Bu yasa; toplumsal hayat› da yaflayan, de€iflen ve geliflen

bir organizma olarak de€erlendiren sosyologlar›n da ilgisini

çekmifl ve toplumsal hayatla ilgili konularda da kullan›lm›fl.

Kiflisel kanaatim olarak bir ülkenin A’s› ne ise Z’si de odur, o

olmak zorundad›r. Trafik konular›nda, yolsuzluk ve rüflvetin yay-

g›nl›€› konular›nda, e€itim sorunlar› konular›nda, sosyal güven-

lik ve sa€l›k sistemleri konular›nda, hukukun h›z› ve etkinli€i ko-

nular›nda, kaçak yap›laflma veya kaçak elektrik kullan›m› konu-

lar›nda, medyam›z› esir eden magazin ve televole kültürsüzlü€ü

gibi konularda dünya s›ralamas›nda yerimiz, hepimizin bildi€i ve

utand›€› konumdayken, örne€in afet zararlar›n›n azalt›lmas› ve

afetlere haz›rl›k konular›nda, son 6-7 y›lda yap›lan bütün iyi ni-

yetli çabalara ve muazzam kaynak aktar›mlar›na ra€men, Japon-

ya veya Amerika gibi olmam›z› beklemek hayalperestlikten bafl-

ka bir fley olmayacakt›r. Çünkü bir organizmada bütün bileflenler

birbiri ile do€rudan veya dolayl› etkileflim içindedir. Sadece biri

üzerinde kurgulanan, di€erlerinin çok ötesinde bir ölçekte iyilefl-

tirme veya dönüfltürme çabalar›, di€erleri göz ard› edildi€i süre-

ce baflar›l› olma flans›na sahip de€ildir, olsa bile baflar›s›n›n sü-

reklili€ini sa€lama ve sürdürülebilir k›lma flans›na sahip de€ildir.
H›rs›zl›k, yolsuzluk, rüflvet gibi konular› veya medyadaki kont-
rolsüz büyüyen televole ve magazin programlar›n› veya e€itim

ve sa€l›k sorunlar›m›z› veya tinerciler ve sokak çocuklar›n› veya

aile içi fliddet konular›n› birbirinden ba€›ms›z, birbiriyle ilgisiz
konular olarak ele al›p, sadece kendi çerçevelerinde de€erlendi-
rirsek ve çözüm çal›flmalar›n› da bu s›n›rl›l›kla yapmaya kalkar-

sak büyük bir yan›lg›ya düfleriz. Bir sistem, belirli bir alanda yer

alan ve birbiri ile do€rudan veya dolayl› iliflki içinde bulunan un-
surlardan oluflur. Sistemin güvenilirli€i kendisini oluflturan un-
surlar›n güvenilirli€inin bileflkesidir. Toplumsal hayat› ve top-

lumsal hayat›n her alan›n› da benzer flekilde bir sistemin parçala-

r› olarak ele almam›z ve herhangi birinde çözüm veya iyilefltirme

çabalar›n› de€erlendirirken de, di€erleri ile olan iliflkilerini ve et-
kileflimini de göz önünde bulundurmam›z gerekir. Bu anlamda

bak›ld›€›nda, ülkemizin çok ciddi ve uzun süredir devam eden
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art›k kronikleflmifl sorunlar› oldu€unu ilk baflta kabul etmemiz ve

çözüm aray›fllar›m›zda da kendimizi kand›rmaktan dikkatli bir

flekilde sak›nmam›z gerekmektedir. Bugün baflbakan›, bakanlar›

yüce divanda yarg›lanan ama her nedense zaman afl›m› gibi ga-

rip bir gerekçeyle veya sürekli ç›kart›lan aflarla son anda paçay›

kurtaran, silahl› kuvvetlerinin en üst düzey paflas› yolsuzluk yü-

zünden cezaevine düflen, milli savunma bakan› hapiste olan, yol-

suzluk ve rüflvette dünya s›ralamas›nda bafllarda yer alan, birçok

milletvekilinin ancak dokunulmazl›k z›rh›yla aram›zda dolafla-

bildi€i, 24 saat magazin ve futbol bombard›man›na maruz b›rak›-

lan, 16-17 yafl›nda beyni y›kanm›fl çocuklara siyasi cinayetlerin

ifllettirildi€i bir toplumda, sorunlar›m›z› sadece göründü€ü yerde

ve göründü€ü kadarm›fl diye alg›layarak bir yere varamayaca€›-

m›z› anlamam›z gerekmektedir.

Hepimiz daha iyi yaflam koflullar› istiyoruz, buna elbette ki

hakk›m›z var. Bunun için çaba da gösteriyoruz, ancak sadece is-

temek ve sorunlar› tek boyutlu, sadece göründü€ü yerde ele al›p

çözmeye çal›flmak bu iste€imize k›sa dönemde ulaflmam›za ne

yaz›k ki olanak vermeyecektir. Türkiye’nin sorunlar› ne yaz›k ki

k›sa dönemde çözülemeyecek kadar ciddi ve köklüdür. Asla çö-

zümsüz de€ildir, sadece çözecek niyete ve iradeye ve elbette ki

zamana ihtiyaç duymaktad›r.

Bu nedenle de sorunlar›m›za bütüncül bak›fl aç›s› ile bakma-

l›, sistem içerisinde, sadece o anda patlak veren yeri geçici ola-
rak yamamaya çal›flmaktan vazgeçip, sistemin bütününü ele ge-
çirmifl olan hastal›klarla do€rudan mücadele etmemiz gerekmek-

tedir. Aksi taktirde, depremde hasar gören bir binan›n sadece s›-

vas›n›n yenilenip, ana tafl›y›c› yap›s›n›n ayn› k›r›klarla ancak bir
sonraki depreme kadar dayanabilece€i, son derece hassas ve k›-
r›lgan iç yap›s› ile tesadüfen ayakta kalan d›flar›dan sa€lam gö-

rünen ama içi çürümüfl bir binadan fark›m›z olmayacakt›r.

Türkiye bundan daha iyisine lay›kt›r. Ülkemizi ça€dafl mede-

niyetler seviyesinin üzerine ç›karma konusunda gerçekten ka-
rarl›ysak, do€an›n yasalar›n› ciddiye alarak hareket etmemiz ge-
rekmektedir. Öncelikle geliflmemizi, düzelmemizi s›n›rlayan,

her türlü engelle, her birini ciddiye alarak ve sorunlar›m›z›n kö-

küne inerek mücadele etmeliyiz.
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Binlerce y›ll›k Anadolu görgüsünden süzülerek gelen birlik-

te yaflama kültürünü, Anadolu’nun ba€r›ndan yetiflmifl ermiflle-

rin, Yunus’lar›n, Mevlana’lar›n; “yarad›lan› sevdik yaradandan
ötürü” ö€retilerini ve ailemden getirdi€im kentli olma kültürü-

nü, tarih boyunca fedakârl›€›n ve cesaretin eflsiz örneklerini ver-

mifl asil milletimin de€erleriyle birlikte ak›lc› ve ça€dafl bir viz-

yonla harmanlay›nca, kendi d›fl›mdaki fleylere karfl› da sorumlu-

luk tafl›mam gerekti€ini kavrad›m. Kendimden ve yak›n çev-

remden bafllay›p, bütüncül bak›fl aç›s›, sevgi, sayg› ve empati ile

beslenen bu sorumluluk anlay›fl›n› öncelikle ülkeme, tan›d›€›m-

tan›mad›€›m bütün milletime, hatta bazen baflka ülkelere ve on-

lar›n milletlerine kadar da yans›tabildim.

Ve bundan da hep büyük mutluluk duydum...

Varl›€›m›z›n tekil olmas›na ra€men sorumlulu€umuzun ev-

rensel oldu€una inan›yorum. Di€er canl›lardan farkl› olarak sa-

hip oldu€umuz akl›m›z gere€i, küresel hatta evrensel bir sorum-

luluk tafl›mam›z gerekti€ini düflünüyorum.

Bence en do€rusu yaflama güçlü bir kiflisel fark›ndal›kla bafl-

lamak ve kendini iyice tan›y›p, yeteneklerini, s›n›rlar›n› ö€ren-

dikten sonra, do€an›n ve sistemin iflleyiflini kavramak ve sonra

da bu sistemin içinde, kendi yerinin fark›na varmak olmal›. Böy-
lece kiflinin, kendi olmaktan ç›k›p, do€a dedi€imiz sistemin bir

parças› oldu€unu alg›layarak, gerçek konumunun idrakine var-

mas›n›n en do€rusu ya da en kolay› oldu€unu düflünüyorum.
Bugüne dek izledi€im yol bu oldu. Önce okuyarak düflünsel,
duygusal planda yolculuklara ç›kt›m, sonra da€lara t›rmanarak

fiziksel ve ruhsal s›n›rlar›m› gelifltirdim ve güçlendim, ard›ndan

otostopla, motosikletle, tekneyle veya o an için ifllevsel her tür-
lü ulafl›m arac›yla uzun seyahatler yap›p dünyay› ve insanlar›,
kültürleri daha iyi tan›maya gayret ettim; sonunda da kendim,

kendi ülkem ve kendi insan›m için, sahip olduklar›mla neler ya-

pabilece€imi bulmaya çal›flt›m.

Bu süreçte sizlerin de izledi€i gibi, 1996 y›l›nda, daha 20’li
yafllar›m›zdayken da€c› arkadafllar›mla birlikte AKUT’u (Arama
Kurtarma Derne€i) kurduk ve bugüne dek birçok önemli ifl de ba-

flard›k. 17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi sonras›nda, ülkenin

dört bir yan›ndan gelen gönüllüleri de organize ederek gerçeklefl-
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tirdi€imiz arama ve kurtarma ve yard›m da€›t›m› çal›flmalar› so-

nucunda, 220 vatandafl›m›z› enkazlar›n alt›ndan çekip almay› ba-

flarm›fl ve ilk günlerin o korkunç karmafl›kl›€›nda, dünyan›n dört

bir yan›ndan gelen yard›mlar›n tasnif edilmesi, depolanmas› ve

da€›t›m› çal›flmalar›n› da ayn› ciddiyet ve disiplinle sa€lam›flt›k.

Bafllang›çta her fley çok iyiydi, hatta bir peri masal› gibiydi. Ko-

flulsuz ba€l› oldu€umuz devletimizin örgütlü sisteminin haz›rl›k-

s›z yakaland›€› ve büyük bir zafiyete düfltü€ü bu süreçte, bir avuç

gönüllü, hiçbir yerden ça€r›, yönlendirme, izin, onay, vs. bekle-

meden, kendi inisiyatifimizle haberi al›r almaz, kitlesel bir afete

dönüflme olas›l›€›n› çok yüksek olarak hesaplad›€›m›z depreme

bütün imkân ve kabiliyetlerimizle müdahale etmifl ve bu zor za-

man›nda devletimizin ve milletimizin yan›nda olabilmifltik.

Sonras› çok ama çok zor, tehlikeli, ac› dolu, hayat›m›zda ilk

kez yaflad›€›m›z ve bir daha da asla yaflamak istemedi€imiz kor-

kunç bir deneyim oldu hepimiz için. Allah o günleri bir daha

kimseye yaflatmas›n...

Ortal›k biraz durulunca afetin boyutlar› daha iyi anlafl›ld› ve

bizim gencecik yüreklerimizle baflard›klar›m›z› görünce, yedi-

den yetmifle asil milletimiz bizi öyle bir ba€r›na bast› ki, yorgun-

lu€umuzu, yaralar›m›z›, ac›lar›m›z› her fleyi unuttuk. Gö€sümü-

zü gere gere, gururla söyledik AKUT’lu oldu€umuzu. Mutluy-
duk, huzurluyduk, gururluyduk. Milletimizin bize en çok ihtiyaç
duydu€u zamanda kofla kofla gitmifltik enkazlara ve bütün bun-

lar› sadece do€ru oldu€una inand›€›m›z için yapm›flt›k. Devleti-

mizin en s›k›flt›€› günlerde onun yan›nda olman›n onurunu, bu-
gün bile her AKUT’lu yüre€inin en derininde bir gurur abidesi
olarak saklar.

‹lk günlerde her fley çok iyi gitmiflti. Koflulsuz yard›msever-

li€imiz ve çal›flkanl›€›m›z, her seviyedeki insanlar taraf›ndan,

Baflbakan›m›z say›n Bülent Ecevit, Genel Kurmay Baflkan›m›z
say›n Hüseyin K›vr›ko€lu ve Cumhurbaflkan›m›z say›n Süley-
man Demirel dahil takdir edilmifl, alk›fllanm›flt›. Hatta gönüllü

çabalar›m›z o kadar büyütüldü ki, yapt›klar›m›zla bizi “kahra-
man” diye bile nitelendirdiler. Oysa biz sadece, herkesin yap-

mas› gerekti€ine inand›€›m›z› yapm›fl, zor zaman›nda vatan›m›z

için, milletimiz için elimizden gelen çabay› göstermifltik. Bunu
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da alk›fllanmak, ödüllendirilmek veya takdir edilmek için de€il,

do€ru olan o oldu€u için yapm›flt›k.

Hayat› basit denklemlerle anlamaya, anlamland›rmaya çal›-

flan s›radan insanlard›k asl›nda. Bize göre, bafl› s›k›flana yard›m

etmek, insan olman›n gere€i olarak herkesin görevi ve sorumlu-

lu€udur. Bizim de bafl›m›z s›k›flsa, di€erlerinin bize el uzataca-

€›na inanarak yaflar›z hayat›m›z›. O gün için bizim imkânlar›m›z

uygundu, biz yard›m ettik, yar›n bizimki uygun olmaz, bizim

yard›ma ihtiyac›m›z olur, bize de baflkalar› sahip ç›kar diye dü-

flünürüz. Bizim denklemimiz bu kadar içten, bu kadar sade ve bu

kadar basitti asl›nda. Ama iflin içine ç›kar hesaplar› ve on y›llar-

d›r alt kimliklere bölünmek için u€rafl›lan yurdumun birbirine

düflürülmüfl, cahil b›rak›lm›fl, yoksul, garip, asl›nda tertemiz ve

iyi niyetli ama kand›r›lm›fl insanlar› da bir taraf›ndan girince, ne

büyük bir yan›lg› içine düfltü€ümüzü y›llar sonra anlayabildik;

hayat o kadar basit de€ilmifl ne yaz›k ki...

Hayat›n bu kadar basit olmad›€›n›; karfl›l›ks›z yard›mseverli-

€in, gönüllülü€ün, hatta can kurtarman›n bile, asl›nda her zaman

hofl görülecek bir davran›fl olmad›€›n› kavramam›z›n ne kadar

zaman ald›€›n› ve bütün ön kabullerimiz ve inand›€›m›z de€er-

lere ra€men, bunu kabul etmenin ne kadar üzüntülü ve zor bir

süreç oldu€unu tam olarak ifade edebilmem çok zor. Y›llard›r
AKUT’un karfl›s›na birçok kaynaktan ç›kart›lan engelleri ve ge-
rekçelerini herhangi bir yanl›fl anlamaya meydan vermeden, ara-

m›za kat›lan yeni gönüllülere anlatmakta ne kadar zorland›€›m›-

z› size anlatamam. Bir yandan bu süreçler nedeniyle devletimi-
ze karfl› yap›labilecek hak etmedi€i yak›flt›rmalar› engellemek,
bir yandan devletimizin gücüne s›rt›n› dayayarak bunu yapanla-

r› ay›rmak ve sorumlulu€un kiflilere ait oldu€unu anlatmak ve

bu çok önemli fark› her seferinde vurgulamak için azami gayret
sarf ediyoruz. Üzülerek söylüyorum ki, bütün özenimize ra€-
men bazen baflar›l› oldu€umuz konusunda da tereddütlerim var.

‹nflallah bu kitaptan sonra...

Sadece bu konuya dikkat çekmek için; “Devlet ve Devlet’in

Yöneticileri” bafll›kl› bir makale bile yazm›flt›m, afla€›da bu ma-

kalemi sizlerle paylaflmak istiyorum;

Büyük önder Atatürk’ün bizlere arma¤an etti¤i, birinci vazifemiz
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olarak onu sonsuza dek korumak ve kollamak görevini verdi¤i ve
her zaman en k›ymetli hazinemiz olarak tan›mlad›¤›m›z cumhuriye-
timizi temsil eden devletimizin, son 50 y›lda k›rmad›¤›, haks›zl›¤a
u¤ratmad›¤›, flu veya bu sebeple can›n› yakmad›¤› neredeyse bir
tek namuslu vatandafl›m›z yoktur. Ne yaz›k ki tarihimiz de bu tür
yanl›fl uygulamalarla doludur.

Devlet, kendisini vatandafl›ndan daha önemli gördü¤ü ve onun
üzerinde her tür hakka sahip oldu¤unu düflündü¤ü için, vatandafl›-
na her tür uygulamay›, hukuka veya ahlaka uygun olsun olmas›n,
kendisinde bir hak olarak görmüfltür ve hâlâ da görmektedir. Bu
bak›fl aç›s› öyle yer etmifltir ki, kendisinin bile son flans› olabilecek
en üstün ve en fedakâr evlatlar› olan Mustafa Kemal ve silah arka-
dafllar› bile, haklar›nda ç›kar›lan idam fermanlar› ile o zamanki Os-
manl› Devleti’nin Damat Ferit hükümetinin kendisine düflman bel-
ledi¤i, k›rd›¤› evlatlar›n›n listesine dahildir. Benzer uygulamalar
Atatürk sonras› süreçte bugün de, Devletimiz taraf›ndan çok az de-
¤ifliklikle uygulanmaktad›r. Devlet, gücü yetti¤ine adaleti uygular,
yetmedi¤ine uzaktan bakar, kay›t alt›na alabildi¤inden vergi, elekt-
rik, tapu gibi borçlar›n› tahsil eder, kay›t alt›na alamad›¤›n› gör-
mezden gelir. Kendisine, dolay›s›yla asl›nda millete ait olan› gasp
edenlere peflkefl çekerek, o milli de¤erlerde vatandafll›k hakk› olan-
lar›n haklar›n› bir kalemde siler ve bunu da birtak›m gerekçelerle
savunmaya çal›fl›r. Böylece kamu mal›na karfl› h›rs›zl›k, gasp gibi
suçlar› ifllemeyen namuslu vatandafllar›n› da hiç rahats›zl›k duyma-
dan ma¤dur eder. Tahmin edebilece¤iniz gibi bu örnekleri öyle çok
art›rabilirim ki sayfalarca Devlet aleyhine yazmam gerekir. 

fiimdi yukar›da yazd›¤›m paragrafta “Devlet” yerine, “Devletin
o konumdaki yetkilileri” cümlesini koyup lütfen bir daha okuyun.
Yukar›da da belirtti¤im o sayfalarca devlet taraf›ndan yap›lan yan-
l›fl ve haks›z uygulamalar›n tamam›, gerçekte devletin karar verici-
leri ve uygulay›c›lar› konumlar›nda olan atanm›fl ve/veya seçilmifl
insanlar taraf›ndan yap›lan haks›zl›klar ve yanl›fll›klar, hatta iha-
netlerdir ve hiçbiri, soyut bir kavram olan devletin ve sonuçta Cum-
huriyetimizin üzerine at›lacak suçlar de¤ildir. Kararlar› insanlar al›r
ve insanlar uygular, sonuçlar›ndan da insanlar sorumludur. Bu so-
rumlulu¤un da elbette ki iki boyutu vard›r; birincisi seçilmifllerin
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yetkilerini yanl›fl kullanarak, hatta aflarak yapt›klar› haks›z ve yan-
l›fl uygulamalar, ikincisi de bu konumlara vatandafl›n, seçmenin,
yani bizlerin özgür iradesiyle getirilen bu kiflilerden bir hesap sor-
ma mekanizmas›n› kuramay›p, yaflad›¤›m›z sorunlarla ilgili bütün
faturay› devlet ad›n› verdi¤imiz soyut kavrama ç›kar›p, sorumlulu-
¤u üzerimizden atma kolayc›l›¤›na kaçmam›zd›r.

Devlet olarak tan›mlad›¤›m›z yap› asl›nda soyut bir kavramd›r
ve onu var eden unsurlarla anlam›n› bulur. Devlet birtak›m kurallar
dizgesiyle iflleyen bir kurumlar bütünüdür. Devletin bekâs› ve güven-
li¤i ve milletin refah›n› sa¤lamak için ulafl›lmas› ve korunmas› gere-
ken amaçlar fleklinde tan›mlayabilece¤imiz Milli Menfaat’lerimize
eriflmek için, Devlet örgütlenmesinde yer alan bütün kurumlar›n or-
tak amaç ve ortak vizyon çerçevesinde, güç ve iflbirli¤i içerisinde ça-
l›flmas› gerekmektedir. Devleti oluflturan kurumlara bakt›¤›m›zda,
yürütme görevinden sorumlu olan hükümet, yasama görevinden so-
rumlu olan TBMM, yarg› görevinden sorumlu olan ba¤›ms›z mahke-
meler ve bunlar›n d›fl›nda sivil ve askeri bürokrasi, çal›flma alanlar›
yasalarla tan›mlanm›fl resmi, özel ve sivil bütün kurumlar ve sivil
toplum örgütlerini görebiliriz. Bu noktada, baz› s›n›flamalara göre,
yasama-yürütme ve yarg›ya ilave olarak, 4. güç medya olarak tan›m-
lan›r, 5. güç ise, benim de 11 y›ld›r bu vatan ve bu millet için bir ne-
fer olarak çal›flt›¤›m AKUT gibi sivil toplum örgütleridir.

Devlet, ortak bir hayat› ve kültürü paylaflan bir toplumda, top-
lumu düzenleme, topluma güvenlik, refah ve huzur sa¤lama ama-
c›n› güden ve bu amaca yönelik olarak kanun koyma, bu kanunla-
r› uygulama, yarg›lama, cezaland›rma gibi güçlere sahip olan ku-
rumdur. Devlet, sonuçta bir kurumlar bütünüdür ve bu bütünü var
eden de toplumun kendisidir. 

Devlet iradesinin ne yönde ve ne flekilde gerçekleflece¤ini belir-
leyenler, devleti oluflturan kurumlar›n her birinde görev alan insan-
lard›r. Çok aç›k olarak ortadad›r ki, son elli y›lda hemen her alanda
çok önemli hatalar yap›lm›flt›r ve hâlâ da yap›lmaya devam edili-
yor. Ancak burada üzerine basarak vurgulamaya çal›flt›¤›m tek fley,
bu hatalar›n, Atatürk’ün bize arma¤an etti¤i Türkiye Cumhuriye-
ti’nin, devletimizin planl›, bilinçli, istekli bir flekilde, bu yönde bir
irade kullanarak gerçeklefltirdi¤i eylemler olmad›¤›d›r. Devlet yöne-
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timinde elbette kullan›lan ve hâkim olan bir irade vard›r, ancak bu
irade, devletin kurumlar›n› yönetme konumunda bulunan insanla-
r›n ortak iradesidir. Bunun hesab› sorulacaksa, ki mutlaka sorulma-
l›d›r, bu hesap yetkilerini yanl›fl ve haks›z kullanan kiflilere sorulma-
l›d›r. Çünkü ak›la, zihne ve bilince sahip olmayan ve ancak soyut
bir kavram olan devlet, aç›k olarak bir irade gelifltirme ve uygula-
ma yetene¤inden yoksundur. Burada kullan›lan irade atanm›fl ve-
ya seçilmifl olan insanlar›n iradesidir. Burada bir flikâyetimiz varsa,
bir fleyleri de¤ifltirmek istiyorsak, devletimizi de¤ifltirecek halimiz ol-
mad›¤›na göre, hatta tutun ki böyle bir imkân var; devleti de¤iflti-
rebilme imkân› olsa bile onu yöneten insanlar› ve anlay›fl› de¤ifltir-
medikten sonra pratik anlamda hayat›m›zda bekledi¤imiz, arzu et-
ti¤imiz hiçbir fley de¤iflmeyecektir. Art›k seçimlerimizle daha iyi, da-
ha düzgün ve nitelikli insanlar› göreve getirme zorunlulu¤umuzu
anlamam›z gerekti¤ini söylemek isterim.

Büyük önderimiz Gazi Mustafa KemalAtatürk’ün dedi€i gibi;

“Dünyada her millet icraat›na tahammül etti€i hükümetin
mesuliyetine ortak say›l›r.”

Oylar›m›zla veya kararlar›m›zla her ne sebeple ve beklentiy-

le olursa olsun, rüflvete, yolsuzlu€a, onursuzlu€a bulaflm›fl insan-

lar› yetkili-sorumlu pozisyonlara getirirsek veya getirilmelerine
seyirci kal›rsak; ortaya koyacaklar› devlet yönetimi iradesi ona
göre olacakt›r. Vatansever, gerçek Atatürkçü, dürüst, ayd›n, so-

rumluluk sahibi insanlar› o pozisyonlara getirirsek; bu sefer orta-

ya ç›kacak olan devlet yönetimi iradesi de bu yönde oluflacakt›r.
Her iki durumu da ortaya ç›karan ana sebep, sonuçta mevcut se-
çim sistemi içerisinde bizlerin ortaya koydu€u yönelimdir. Her

türlü iletiflim imkân› kullan›larak, Türkiye’de y›llard›r en üst dü-

zey profesyonellere bile tafl ç›kartacak kadar iyi uygulanan de-
zenformasyon-kirli bilgi çal›flmalar› sayesinde, ne yaz›k ki bu tür
bir tehlikeli gidiflat› fark etmek çok zor oluyor ve ço€u zaman da

geç kal›n›yor. Fark edilse bile, ço€u zaman hukuk sistemimizin

özellikle iyilefltirilmeyen zafiyetleri bu ifl için dünyan›n paras›n›

alan hukukçular taraf›ndan kullan›larak, neredeyse suç üstü ya-
kalananlar bile yeteri kadar güçlülerse, milletle dalga geçer bir

flekilde aklan›yorlar. Bize de, devletimizi soktuklar› milyar dolar-
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larla ölçülebilecek zararlarla bafl bafla kalmak düflüyor.

Devlet otoritesindeki en küçük bir boflluk, bu bofllu€un birta-

k›m gayr› meflru yap›lanmalar taraf›ndan doldurulmas›yla so-

nuçlanacakt›r. Bundan da tüm bireyler zarar görecektir. Zay›f bir

devlet, toplumun içindeki baz› ç›kar çevrelerinin etkisi alt›nda

kalacak ve yine toplumun geneli bundan zarar görecektir. Dola-

y›s›yla bir toplumun içindeki her bireyin, güçlü bir devlet meka-

nizmas›na taraftar olmas› gerekir. Devletin güçlenmesi için çaba

harcamas›, devletin zay›flamas›na yönelik eylemlere karfl› da ta-

v›r almas› gerekir. K›sacas› devletine sahip ç›kmas› gerekir.

Bu konuyu çok iddial› olarak söylüyorum, çünkü bizim de

devlete k›zmak için çok hakl› gerekçelerimiz olmakla birlikte,

asla böyle bir yan›lg›ya düflmedi€imizi size daha iyi ifade ede-

bilmek ad›na, bu kitab›n ilerleyen bölümlerinde kendimizden de

birtak›m örnekler vermek istiyorum.

Sonuçta e€er devlete k›zmak için bahane arasayd›k, emin

olun düflünemeyece€iniz kadar› zaten vard›. Ancak bizler devle-

timizin varl›€›n› her zaman ve her koflulda kendi varl›€›m›z›n

üstünde gördük.Atatürk’ün dedi€i gibi, kendimizi ink›laplar›n ve

rejimin sahibi ve bekçisi olan Türk gençleri olarak tan›mlad›k.

Bir gün AKUT ve Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatleri çak›fl›r-

sa, hakl›-haks›z, do€ru-yanl›fl ay›r›m›na gitmeden derhal geri
ad›m ataca€›m›z› ve bu yönde en a€›r fedakârl›klar› bile, (derne-
€imizi kapatmak dahil) yapmaktan geri durmayaca€›m›z› bugün

her gönüllümüz bilir ve ona göre hareket eder. Hedefimizi hiçbir

zaman kar›flt›rmamal›y›z, hedef devletin kendisi asla olamaz.
Devlet gücü ve yetkisini yanl›fl, eksik, haks›z, kanunsuz kullanan
insanlard›r burada düzeltilmesi ve de€ifltirilmesi gereken. Al Go-

re’un belgesel niteli€indeki sars›c› filmi “Uygunsuz Gerçek”te

dile getirdi€i gibi; “siyasi irade yenilenebilir bir kaynakt›r”.

En önemli olarak gördü€üm konular›n bafl›nda, geçmiflte ve-

rilmesi gereken hesaplar› devletimize de€il de, onun kurumlar›-

n› idare eden insanlara yönlendirme gerçekli€ini akl›m›zdan bir
an olsun ç›kartmamam›z›n gereklili€i ve flart› geliyor. Aksi tak-
tirde sonuna kadar hakl› oldu€umuz bütün k›zg›nl›€›m›z› ve öf-

kemizi, varoluflumuzun biricik temeli olan Cumhuriyetimize

yönlendirmek yan›lg›s›na düflebilece€imiz ve as›l suçlular›n ce-
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zas›z kalarak yapt›klar›n›n yanlar›na kâr kalmas›na sebep olaca-

€›m›z› unutmamal›y›z.

Üzerimizde oynanan onca oyun ve hakk›m›zda ç›kar›lan bun-

ca dedikodu nedeniyle, bugün aram›za yeni kat›lanlara bir de bu

yönde bir bilinçlendirme çal›flmas› yapt›€›m›z› bilmenizi isterim.

Bu tür hassas konular ve ince dengeler, kötü niyetli ellerde rahat-

l›kla y›k›c› bir güce dönüfltürülebilir. Kand›r›lm›fl vatandafllar›m›-

z›n hangi kirli bilgilerle suç örgütlerinin hatta terörün bile kuca-

€›na itildi€ini herhalde görmeyenimiz kalmam›flt›r art›k.

Allah’tan bu, AKUT içinde erken fark etti€imiz konulardan

biriydi...

‹yilik ve kötülük, do€ru ve yanl›fl gibi birbirinin tam karfl›t›

olan de€erler bile, baz›lar›n›n elinde menfaat iliflkilerine göre

belirlenir olmufl. Bafllang›çta iyiydik, hem de laf olsun diye de-

€il, gerçekten iyiydik, iyinin de ötesindeydik herkesin gözünde.

Y›llar içerisinde bizlere verilen ödül ve plaketlerin say›s›n› bile

bilen oldu€unu sanm›yorum, sonra ne oldu€unu bile anlayama-

dan birden kötü oluverdik.

Oysa biz hiç de€iflmemifltik...

Biz daha 30’lar›na bile varmam›fl bir avuç delikanl›, bir avuç

genç k›z, koflulsuz sevdi€imiz vatan›m›z için, milletimiz için

oradan oraya kofltururken kimleri, nereleri rahats›z etmifliz, han-
gi hesaplar› neredeyse bozuyormufluz, ülkem üzerine oynanan
hangi entrikalar› bilmeden tehlikeye sokmufluz, bunu anlayabil-

mem için aradan 5-6 y›l geçmesi gerekti.

Asl›nda iyi bir gözlemcinin gözünden kaç›rmayaca€› bu konu-

lar› benim anlayabilmem y›llar sürdü. Sürecin tam göbe€inde ka-
l›nca, d›flar›dan bakan bir gözle de€erlendirmek o kadar da kolay
olmuyor. Bir yandan kendimizi yalana, dolana, çirkefe ve iftiraya

karfl›, hem de dik duruflumuzu bozmadan savunmaya çal›fl›rken,

etraf›m›zda dönen kumpaslar›n içini görmek, bizim gibi amatör-
ler için neredeyse imkâns›z bir maceraym›fl. Y›llar içerisinde or-
tal›k sakinleflince ve bugün Türkiye üzerine oynanan oyunlarla

bunlar› birlefltirince parçalar› üst üste koyabildim ancak.

Elinizde tuttu€unuz bu kitapta sizlere, olabildi€ince aç›k bir

flekilde iflte bunlardan bahsetmek istiyorum...
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AA‹‹LLEEMM

200 y›ldan fazlad›r ‹stanbul’da yaflayan köklü ve varl›kl› bir ai-

leden geliyorum ve hem ailemden hem de Türklü€ümden büyük

gurur duyuyorum. Büyükbabam›n büyükbabas›n›n babas›, 1822

y›l›nda Sak›z Adas›’nda ç›kan Rum isyan›n› bast›ran ve Sultan

II. Mahmud’un, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutan› olarak

kendisine verdi€i bu görevi eksiksiz yerine getirdikten sonra,

burada flehit düflen (Nasuh o€lu) Kaptan-› Derya Ali Pafla’d›r

((((EEEEkkkk:::: 1111)))). ‹syan bast›r›ld›ktan ve bütün kontrol Osmanl› Donan-

mas›’na geçtikten sonra, Osmanl›lar›n Sancak Gemisi’ni atefl

kay›klar›yla düzenledi€i sald›r›da yakmay› baflaran ve Yunanl›-

lar›n “Kara Ali” dedi€i büyük büyük büyük dedemi flehit eden

Kanaris adl› gözüpek Yunan denizci, kendi ülkesinin milli kah-

ramanlar›ndan biridir. Sak›z adas›n›n en büyük meydan›ndaki en

büyük heykel, bu olay›n an›s›na dikilmifl Kanaris’in heykelidir.

Bugün ailemizin soyad› olan Mahruki, yani “yanarak ölen”,

“yanm›fl” anlam›ndaki Osmanl›ca kelime de bu olaydan ailemi-

ze flerefli bir miras olarak kalm›flt›r.

Bu süreç Y›lmaz Öztuna’n›n haz›rlad›€› BÜYÜK TÜRK‹YE
TAR‹H‹ adl› ansiklopedinin 6. cildinde, 441-443. sayfalar ara-

s›nda flu flekilde anlat›l›r;

Yunan ‹htilâli’nin Bafllamas› (12 fiubat 1821)

Y›ll›k ›s› ortalamas› 17° olan Mora’da, ›l›k bir k›fl sabah›, 12 flubat
1821’de ihtilâl bafllad›. Bizzat Patras baflpiskoposu Germanos’un
kumanda etti¤i 10.000 kadar silahl› Rum, flehre hâkim olduktan
sonra, kaleyi muhâsara alt›na ald›lar. Patras’ta ayaklanma bafllay›n-
ca, uzun zamandan beri bu ân› bekliyen bütün Mora, aya¤a kalkt›.
Nisan bafllar›nda, Mora sanca¤›n›n merkezi olan Tripoliçe d›fl›nda
bütün yar›mada, âsîlerin eline geçmiflti. ‹syân, h›zla Kiklad adalar›-
na da geçti. Yunanl›lar, Mora’n›n kuzeydo¤usunda Nauplion (Türk-
çe: Anabolu) liman›n›, ihtilâl idaresinin merkezi olarak ilân ettiler.

Mora’daki Türkler’in bir k›sm› Tripoliçe’ye can atmakla beraber,
çok büyük ekseriyeti, katliâm edildiler. Yunanl›lar’›n öldürdükleri
Mora Türkleri’nin 40-50 binden az olmad›¤› muhakkakt›r. Bunlar›n
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içinde, 400 y›l önce Mora’ya yerleflmifl Türk aileleri bile vard›. 5
Ekim 1821’de Tripoliçe’nin düflmesi, faciay› tamamlad›. Kaledeki
asker ve sivil 8.000 Türk, yeni do¤mufl çocuklar bile ihmal edilmek-
sizin öldürüldü.

Bab-› Ali, o kadar himaye etti¤i ve bir hükümdar derecesinde
imtiyazlar tan›d›¤› Ortodoks Cihan Patriki Grigorios’un asilerle ifl-
birli¤i halinde oldu¤unu tesbit edince, 22 Nisan 1821 günü kendi-
sini tevkif ederek Fener Patrikhanesi’nin orta kap›s›nda ast›rd›.
Gö¤süne ihanetini anlatan bir yafta yap›flt›r›lan Patrik’in cesedi, 3
gün ‹stanbullular’a teflhir edildi. Yeni Patrik’in emriyle bu orta ka-
p›, o tarihten itibaren kapat›l›p iptal edildi ve bir Türk devlet veya
hükümet baflkan› ayn› yerde as›l›ncaya kadar aç›lmamas›na karar
verildi. Bab-› Ali, ihtilalin bafl›nda olanlardan yakalayabildiklerini
imha etti. Bunlar›n aras›nda Edirne, Kayseri, Tarabya ve Edremit
piskoposlar› ile birkaç Fenerli Rum beyi de as›ld›. Bu Fenerli Rum
beyleri, Bo¤aziçi’nde muhteflem saray ve konaklarda yafl›yan, bil-
hassa armatörlükle zengin olan, Bab-› Ali’nin Eflak ve Bo¤dan
prenslerini aralar›ndan seçti¤i bir kitleydi.

Mora’daki baflar›l› ayaklanmay› ö¤renir ö¤renmez Çar’›n yaveri
Prens ‹psilanti, Odesa’dan 3.000 Rum gönüllüsüyle, Bo¤dan’›n
merkezi olan Yafl’a geldi ve 5 Martta bu flehri, ayn› ay›n 11’inde
Kalas’› ve 30’unda Bükrefl’i iflgal etti. Derhal Romanya’ya giren
Türk askeri, ihtilali söndürdü. Rumlar’›n yakalananlar› imha edildi.
Bir k›sm›, Prens ‹psilanti ile beraber Avusturya’ya s›¤›nd›. Yunanl›-
lar, Romanya da Ortodoks oldu¤u için, Romenler’in ihtilale kat›la-
caklar›n› sanarak büyük hataya düflmüfllerdi. Romanya mes’elesi-
nin sür’atle halli, Bizans ‹mparatorlu¤unun ihya edilemiyece¤ini
gösterdi. Yunanl›lar, bir daha ayn› hataya düflmediler ve bütün
güçlerini, Mora ile çevresinde milli bir devlet kurabilmek noktas›n-
da toplad›lar.

Bab-› Ali’nin Rusya’y› protesto etmesi üzerine Çar, ‹psilanti’yi
yaverli¤inden azletti ve “general” rütbesini tafl›yan Hetairia liderini
askerlikten ç›kard›.

13 Ocak 1822’de ihtilalciler, Mora, Kiklad adalar›, A¤r›boz ve
Attika’y› içine alan bir Yunanistan kuruldu¤unu, di¤er Yunan ülke-
lerinin de kurtulaca¤›n› ilan ettiler. Prens Mavrokordato, baflkanl›-
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¤a seçildi.

‹htilalciler, Ege adalar›n›n ço¤una hâkim olmufllard›. Anado-
lu’nun Kufladas› Körfezi’ndeki Sisam adas›, bunlardan biriydi.
6.000 Sisaml›, adaya hâkim olduktan sonra, kuzeybat›da, Çefl-
me’nin karfl›s›ndaki Sak›z adas›na ç›kt›. Sak›z’da birkaç bin Türk’ün
yan›nda 80.000 Rum yafl›yordu. Bugün bile ada nüfusunun bu ra-
kam› bulamamas›, Osmanl› devrinde Sak›z’›n refah›n› gösterir. Si-
saml›lar, Sak›zl›lar’› derhal ayakland›rd›lar. Muhaf›z Vezir Vahid Pa-
fla, Sak›z kalesini asilere karfl› savunmaya bafllad›. Adada isyan›n
bafllamas›ndan 19 gün sonra, 11 Nisan 1822’de Kapdan-› Derya
Nasuh-zade Ali Pafla, adan›n Çeflme’ye bakan Sak›z liman›na girdi.
Bir hafta karfl› koyan asiler imha edildi ve on binlerce Rum öldürül-
dü veya esir al›nd›. Bir devletin en tabii hakk›n› kullanmas› ve Mo-
ra’da yap›lanlara küçük bir karfl›l›k olan bu hareket, Avrupa’da bü-
yük akisler uyand›rd›. Lord Byron ve Victor Hugo gibi flairler, Beet-
hoven gibi bestekarlar, ressamlar, gazeteciler, ac›kl› eserlerle Sak›z
isyan›n›n bast›r›lmas›n› terennüm ettiler. Avrupa’da Türkler’in bar-
barl›¤› üzerinde uzun boylu sözler söylendi.

Kaptan-› Derya Ali Pafla’n›n o€lu, yani büyükbabam›m bü-
yükbabas› Mehmet Ali Bey ((((EEEEkkkk:::: 2222)))) birkaç padiflaha hizmet et-

mifl ve Sultan Abdülmecid’in baflmabeyincilik (genel sekreter-

lik) görevini üstlenmifltir.

Mehmet Ali Bey’in o€lu, yani büyükbabam›n babas› Eflref
Cafer Bey ((((EEEEkkkk:::: 3333)))), Galatasaray ve Mülkiye’yi bitirdikten sonra

Sorbon Üniversitesi’nde okumufl, 6 lisan ö€renmifl, Mülkiye’de

ö€retmenlik yapm›fl, çeflitli Kafkas ülkelerinde ve Hindistan’da
Konsolosluk görevlerini sürdürmüfl ve Balkan Savafl› y›llar›nda
Hint müslümanlar›ndan Türkiye’ye önemli yard›mlar sa€lam›flt›r.

Eflref Cafer Bey’in o€lu, yani büyükbabamAli Cevat Mahru-

ki ((((EEEEkkkk:::: 4444)))),Macaristan’da okumufl ve yeni Türkiye Cumhuriye-

ti’nin genç inflaat mühendislerinden biri olarak pek çok projeye
imza atm›flt›r. Kurucular›ndan biri oldu€u Garanti Bankas›’n›n
kuruluflundan 1952 y›l›na kadar idare meclisi üyeli€i yapm›flt›r.

Ali Cevat Mahruki’nin o€lu, yani babam Cafer Cem Mahru-

ki ((((EEEEkkkk:::: 5555)))), Türkiye’nin en iyi para koleksiyoncular›ndan biridir

❏  Türk Milletine Aç›k Mektup ❏ 33



ve Türk Nümismatik Derne€i baflkan›d›r.

CemMahruki’nin o€luAli Nasuh Mahruki ise, hayat› boyun-

ca tafl›d›€› kana ve mensup oldu€u aileye lay›k olmaya, lay›k ya-

flamaya çal›flan, tuttu€unu da koparan ancak ne yaz›k ki çok hak-

s›zl›€a u€rad›€›n› düflünen, eskilerin deyimiyle nev-i flahs›na

münhas›r bir adamd›r. Asl›nda bütün hikâye bu kadar basit...

Keflke öyle olsayd›. Olamad›€› için, size derdimi tam ve do€-

ru olarak ifade edebilmek amac›yla mezarlar›ndaki atalar›mdan

söze bafllamak zorunda kald›m. Bundan gurur mu duymal›y›m,

utanmal› m›y›m bilemiyorum. Bana insan›n geçmifltekileri öne

sürüp övünmesinin hofl karfl›lanmayaca€› ö€retilmiflti. Ancak flu

k›rk y›la varan ömrümün son 10 y›l›nda o kadar çok haks›zl›k,

iftira ve kirli bilgiyle karfl› karfl›ya b›rak›ld›m ki, bu seferlik be-

ni ay›plaman›z› da göze alarak, nereden geldi€imden ve kim ol-

du€umdan bafllamak istedim.

Anlayaca€›n›z› umuyorum...

Bir gün size de her karfl›laflt›€›n›z befl kifliden biri, hakk›n›zda

ç›kart›lan dedikodular nedeniyle; “biz sizi Ermeni veya Yahudi
zannediyorduk” derse ne demek istedi€imi daha iyi anlars›n›z.

Y›llard›r bu yönde yay›lan kirli bilgi yetmiyormufl gibi, yak›n za-

manda bir de internette bir sayfada “Sabetaylar” listesine de ad›-
m› yazm›fllar. Art›k ben bu ahlaks›zlara, ahlaks›zl›€a ne diyeyim.
O internet sitesinin editörlerine bu yanl›fll›€› düzeltmeleri için bir
yaz› yollad›m, ama cevap bile vermediler. Bu arada tekrar ve bir

kez daha, bu aç›klamay› bu flekilde yapmak zorunda kald›€›m

için Ermeni ve Musevi vatandafllar›m›zdan özür diliyorum.

Bunlar ne kadar ahlaks›z ve onursuz insanlar ki, mücadele
ederken bile hiçbir ahlak ve hukuk kural›n› tan›m›yorlar. Savafl-
ta, insanlar›n birbirini öldürdü€ü en ac›mas›z mücadele biçimin-

de bile her iki taraf›n da savaflan unsurlar›n›, örne€in kitle imha

silahlar›ndan korumak veya esirlerin ezilmelerini, ma€duriyeti-
ni engellemek amac›yla birtak›m kurallar vard›r. Türkiye’de si-
vil hayattaki mücadeleler bile ne kadar kurals›z ve ac›mas›zca

yap›l›yor; hayret ediyorum.

Yine de kim nas›l mücadele ederse etsin, biz ancak kendimiz

gibi davranabiliriz. Ailemiz, 1987 y›l›nda kaybetti€imiz büyük-

babam›n kardefli büyük amcam Nimetullah Mahruki an›s›na, efli
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Alg›n Mahruki taraf›ndan ‹stanbul 4. Levent’te, 3. Kolordu Loj-

manlar› içerisinde bulunan, 1989-1990 ö€retim y›l›ndan bu ya-

na binlerce ö€renci yetifltiren 13 derslikli Nimetullah Mahruki

ilkö€retim okulunu yapt›rm›flt›r.

Ülkeye ve insana hizmet etmenin say›s›z yolu vard›r...

‹stanbul Üniversitesi’nde ‹slam Tarihi Doktora ö€rencisi sev-

gili arkadafl›m Peyman Yaman’›n, Kaptan’› Derya Ali Pafla’n›n

yaflam› hakk›nda iki y›l› aflk›n bir süredir devam eden araflt›rma-

lar›n›n k›sa bir özetini de onun kaleminden sizlerle paylaflmak

istiyorum.

KKAAPPTTAANN--II  DDEERRYYAA  NNAASSUUHHZZÂÂDDEE  AALL‹‹  PPAAfifiAA

(Ö. 1 fievval 1237 / 21 Haziran 1822)

A. Peyman Yaman

Osmanl› bahriye teflkilat›n›n en yüksek mevkii olan Kaptan-› Derya
rütbesi (günümüzde Oramiral rütbesi) öncesindeki hayat› hakk›nda
genifl bilgiye sahip olmad›¤›m›z Nasuhzâde Ali Pafla’n›n Osmanl›
hâkimiyetindeki Arnavutluk bölgesinde yaflayan denizci bir baba-
n›n o¤lu olarak dünyaya geldi¤i elimizdeki kaynaklardan tespit
edilmektedir.(1) Denizcilik konusundaki bilgisi ve maharetiyle dikka-
ti çeken Nasuhzâde, devrin Kaptan-› Derya’s› Küçük Hüseyin Pafla
(Ö.1803) taraf›ndan tersaneye kabul edilmifl, k›sa süre içinde gös-
terdi¤i baflar›lar göz önüne al›narak 1810 y›l›nda donanma üme-
ras› (kaptan) s›n›f›na terfi etmifl,(2) 1812 y›l›nda ise Kaptan-› Hüma-
yun payesiyle kalyon kaptanl›¤›na getirilmifltir. (3)

Bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple bu görevinden ayr›lan Ali
Pafla, meflhur tarihçi fiânizâde’nin(4) de ifade etti¤i gibi denizcilikte
flöhret ve maharet sahibi oldu¤undan, ayn› göreve devrin padiflah›
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(1) Mehmed Hafid Efendi, Sefînetü’l-vüzerâ, (Nflr. ‹smet Parmaks›zo€lu), ‹stan-
bul, 1952, s. 67.
(2) Mehmed Hafîd, a.g.e, s. 67; Râmizpaflazâde Mehmed ‹zzet, Harita-i kapu-
danan-› derya, y.y, 1868, s. 206–207; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî,
(Haz. Nuri Akbayar), Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul, 1996, C. I, s. 293.
(3) Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, MD., 239/ 655; Zekeriya Kurflun, Nasuhzâde
Ali Pafla, Yay›nlanmam›fl Biyografi Makalesi, s. 2-3.
(4) fiânizâde Mehmed Atâullah Efendi, fianizâde Tarihi, Ceride-i Havadis Mat-
baas›, 1873, C.IV, s.113.



II. Mahmud’un afla¤›da ifade edilen Hatt-› Hümayun’u(5) ile tekrar
getirildi: 

Kudvetü’l-emâcid ve’l-a’yân sâb›kan kapudâne-i hümâyûnum
kalyonu kapudân› Nasûhzâde Mîr Ali zîde mecduhû tevkî’-i refî’-i
hümâyûnum vâs›l olacak mâlum ola ki senin fenn-i deryâda mahâ-
retin ve kapudânelikde bulundu¤un müddette me’mûr-i hidemât-i
seniyyemde sa’y u sadâkat›n müsellem ve ehliyet ve kabiliyetin ci-
hetiyle halefine rüchâniyetin emr-i gayr-i mübhem olmas›ndan nâ-
fli kapudâne-i hümâyunum kalyonu kapudanl›¤› sana tevcîhi bâb›n-
da deryâ kapudân› düstûr-i mükerrem müflîr-i müfehhem nizâmü’l-
âlem vezîrim Abdullah Pafla edâmallâhu teâlâ iclâlehu arz u ilti-
mas eyledi¤i ecilden, hakk›nda mezîd-i inâyet-i flâhâne ve mezîd-i
re’fet-i seniyye-i flâhânem zuhûra getirülüb, iflbu iki yüz otuz dört se-
nesi flehr-i Ramazanü’l-Mübârek’in yirmi ikinci gününde avât›f-› aliy-
ye-i mülûkânem ve avârif-i behiyye-i hüsrevânemden(6) fleref-yâfte-i
zuhûr olan hatt-› humâyûn-i fleref-makrûnum mu’cebince kapudâ-
ne-i hümâyûnum kalyonu kapudânl›¤›n maafl ve ta’yînât-i ma’lû-
mesi ile sana tevcih ve inâyet idüb i’lâmiçün…… ta’yin olunmufl-
dur.(7) Buyurdum ki hatt-› hümâyûn-i inâyet-makrûnumla sâd›r olan
fermân-› celîli’l-kadr›m ve vezîr-i müflârunileyhin arz u iltimâs›
mu’cebince zikrolunan kapudâne-i hümâyûnum kapudanl›¤a maafl
ve ta’yinât-› ma’lûmesi ile târih-i merkûmdan sen mutasarr›f olas›n,
flöyle bilesin, alâmet-i flerîfe i’timâd k›las›n. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-iflrîn min flehr-i Ramazâni’l-Mübâ-
rek sene erba’a ve selâsin ve mieteyn ve elf. (22 Ramazan
1234/15 Temmuz 1819)(8)

Hatt-› Hümayun’un günümüz Türkçesiyle çevirisi flu flekil-

dedir:

“Onur ve fleref sahiplerinin önderi, daha önce Amiral gemisi kapta-
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(5) Hatt-› Hümayun: Genelde padiflahlar›n el yaz›lar›na verilen isim olup,
padiflah imzas›n› tafl›yan yaz›l› tebli€ ve emirler anlam›nda kullan›lmaktad›r.
(6) Avâr›k-› behiyye-i hüsrevânemden ifadesi, avârif-i behiyye-i hüsrevânem-
den fleklinde düzeltilmifltir.
(7) Bildirim için tayin olunan kiflinin ismi yaz›lmam›flt›r.
(8) Safvet, Filasalar: Bahriyemiz Tarihinden, ‹stanbul: Matbaa-i Bahriye, 1911,
s. 10-11; Kurflun, a.g.m., s. 2-3. Bu tarih Sicil-i Osmânî’de 19 Safer 1237 (15
Kas›m 1821) olarak verilmektedir.



n› olan Kumandan Nasuhzâde Ali’ye –ululu¤u, flan› arts›n– ulafla-
cak yüce buyru¤um flöyledir: Senin denizcilikteki ustal›¤›n ve kap-
tanl›kta bulundu¤un sürede gösterdi¤in çal›flma gayretin ve bana
olan sadakatin herkes taraf›ndan kabul edilmifltir. Yetki ve becerik-
lilik bak›m›ndan senden önce görevde olan kifliye üstünlü¤ün ise
tart›fl›lmazd›r. Amiral gemisi kaptanl›¤› rütbesinin sana verilmesi
konusunu, kanun ve düzen üzere hareket eden vezirim Amiral Ab-
dullah Pafla –Allah, ululu¤unu devaml› k›ls›n– bana bildirerek seni
tavsiye etmifltir. Hükümdar s›fat›ma yak›flacak flekilde sana yard›m
ve merhamet ederek, iki yüz otuz dört (1234) senesi kutsal Rama-
zan ay›n›n yirmi ikinci gününde (22 Ramazan 1234 / 15 Temmuz
1819) karfl›l›k beklemeden gösterdi¤im iyilik ve hediyelerle fleref
bulan bu ferman›m gere¤ince, Amiral gemisi kaptanl›¤› görevi ma-
afl› ile bir k›s›m erzak›n sana verilmesine karar verilerek, …… (isimli
kifli), sana bunu bildirmek üzere görevlendirilmifltir. Bu yüce ferma-
n›m ve vezirim Abdullah Pafla’n›n ricas› gere¤i, ad› geçen Amiral
gemisi kaptanl›¤› görevi için verilecek maafl ve erzak›n belirtilen ta-
rihten itibaren kullan›m hakk› sana aittir. Bu flerefli belgeye güve-
nip dayanas›n. Bin iki yüz otuz dört senesi Ramazan ay›n›n yirmi
ikinci günü yaz›l› olarak bildirilmifltir.”

Özellikle Avrupa ülkeleri ve Rusya’n›n k›flk›rtmalar›yla Mo-
ra veArnavutluk bölgesinde Osmanl› Devleti’nden ayr›larak ba-
€›ms›zl›klar›n› kazanmak üzere siyasi bir örgüt içinde teflkilatla-

n›p 1814 y›l›nda Rusya’n›n Odessa kentinde Emmanuel Ksant-

hos, Nikolaos Skufas ve Athanasios Tsakalof adl› üç tüccar ön-
derli€inde Filiki Eterya Derne€i’ni kuran Rumlar›n ard›ndan, yi-
ne bu bölgede o€ullar›yla birlikte ba€›ms›z bir devlet kurma afla-

mas›na gelmifl olan Tepedelenli Ali Pafla’n›n Yanya Valili€i gö-

revinden azledildikten sonra bafllatt›€› isyan hareketini ve Rum
korsanlar›n faaliyetlerini bast›rmak üzere önce Yanya Seraskeri
Hurflit Ahmet Pafla, ard›ndan Nasuhzâde Ali Pafla, Tepedelen-

li’nin üzerine gönderildi. Preveze ve Nadra sular›nda oldukça

zorlu geçen deniz manevralar› neticesinde tüm donanmay› bir-

lefltirip Serasker(9) tayin olunan Ali Pafla’ya (5 Muharrem 1237 /
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(9) Serasker: Osmanl› Devleti’nde önceleri seferdeki orduya kumanda eden ve-

zir, sonralar› da Millî Savunma Bakan›’na verilen ad.



2 Ekim 1821)(10) âdet gere€i padiflah taraf›ndan bir top ala samur

ve 100 kese harçl›k hediye edildi.(11)

Rumlar›n Eflâk-Bu€dan’dan bafllay›p Yanya’dan bütün Mo-

ra’ya yay›lan ba€›ms›zl›k kazanmaya yönelik ya€ma ve sald›r›-

lar› k›sa sürede Ege adalar›na da s›çrad›. Cüretleri artan Rum

asilerin Sak›z Adas›’na tecavüzleri, böyle giderse Akdeniz Bo-

€az›’na bile hücum etmeleri muhtemel oldu€undan bo€az ve s›-

€›naklar takviye edilerek Kaptan-› Derya Ali Pafla komutanl›-

€›nda donanmadan birkaç gemi adaya gönderildi.(12) Sak›z önü-

ne gelindi€inde eflk›ya gemileri donanmay› görünce firar ettik-

lerinden kale muhasaradan kurtar›ld›.(13) Muhasara ard›ndan Sa-

k›z Adas› muhaf›z› Vahîd Mehmet Pafla, Nasuhzâde Ali Pa-

fla’dan birkaç gemi isteyerek ‹spara Adas›’na da hücum etmeyi

düflünmüflse de Ali Pafla buna raz› olmad› ve birbirlerini padifla-

ha flikâyet ettiler. Sonuçta Vahîd Pafla vazifesinden istifa ederek

Anadolu’da görevlendirilmeyi talep etti,(14) yerine Sak›z’da ika-

mete memur bulunan Abdi Pafla muhaf›z tayin edildi.(15) Ayak-

lanmay› bast›rmak üzere görevlendirilen Kaptan-› Derya Ali Pa-

fla’n›n sancak gemisi bu s›ralarda Sak›z aç›klar›nda iken Avus-

turya band›ral› bir baflka gemi sahilde demirlemiflti. Gemi kap-

tan›, Ali Pafla’y› ziyaret talebinde bulunarak ertesi sabah sular›

terk edece€ini bildirdi. Bu talep flüpheli bulunsa da kabul edildi.
K›sa bir süre sonra limandan ayr›lan geminin sahte Avusturya

bayra€› kulland›€›, bölge ve donanman›n durumunu tespit için

gelen Rum asiler oldu€u anlafl›ld›.(16)

‹syan›n mimarlar›ndan Konstantin Kanaris, Kaptan-› Derya
Ali Pafla’n›n ula€› Ömer’in ifadesine göre gece karanl›€›ndan
yararlan›p Ali Pafla’n›n sancak gemisi üzerine siyah yelkenli
burlota(17) sevk ederek yang›n ç›kard›.(18) Ç›kan yang›n› söndür-
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(10) Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, MD. 239, s. 270, hüküm 1007.
(11) B.O.A., Ayniyat Defteri 574, s. 12; HAT. D.747, 35280.
(12) B.O.A., HAT. D. 872, 38761; HAT. D.868, 38591/B
(13) B.O.A., HAT. D.932, 40382.
(14) B.O.A., HAT. D. 853, 38209/G
(15) B.O.A., HAT. D. 750, 35435.
(16) B.O.A., HAT. D. 884, 39067/C; Filiz Yaflar, Yunan Ba€›ms›zl›k Savafl›’nda
Sak›z Adas›, Ankara, 2005, s. 106–107; Y›lmaz Öztuna, II. Mahmud, Ankara:
Kültür Bakanl›€›, 1989, s. 64.
(17) Burlota: Yan›c› ve patlay›c› madde yüklü, düflman gemilerinin yan›na gide-



mek ve gemiyi kurtarabilmek için çabalayan Ali Pafla’n›n üzeri-

ne bu s›rada yanmakta olan bir enkaz parças› isabet etti ve deni-

ze düflerek bo€uldu.(19) Ertesi gün cesedi Sak›z yak›nlar›nda De-

€irmen Alt›’nda askerleri taraf›ndan bulunup kale içinde topra-

€a verildi. Kiflisel eflyalar› ‹stanbul’a ailesine gönderilerek(20) ye-

rine Muhtar Bey geçici olarak Kaptan-› Derya tayin edildi.(21) Bu

elim hadise gerçekleflmemesi halinde, Kaptan-› Derya Ali Pa-

fla’n›n isyanlar› bast›rmak için Çeflme’de haz›rlanmakta olan di-

€er askerleri Sak›z’a geçirdikten sonra Mora’ya gönderilmek

üzere görevlendirildi€ini tarihi belgelerden ö€reniyoruz.(22)

Kendisinden sonra gelen nesli, Nasuhzâde Ali Pafla’n›n bu

elim kaza neticesinde vefat etmesinden dolay› Arapça “ateflte
yanm›fl” anlam›na gelen Mahrûkî lakab› ile tan›nm›flt›r.

Baz› Yunan kaynaklar›na göreAda’da yaflayan 42.000 Sak›z-

l›n›n katledildi€i, 50.000 kiflinin esir al›n›p 23.000 kiflinin sürgü-

ne gönderildi€i(23) bu ayaklanma Avrupa’n›n önde gelen sanatç›-

lar›n› da etkiledi. Eugéne Delacroix’n›n “Les Massacre de Scio”

adl› meflhur tablosuna ve Victor Hugo’nun “L’Enfant” fliirine il-

ham kayna€› olan Sak›z isyan›, sürgüne gönderilen Sak›zl›lar›n

Avrupa ve Amerika Birleflik Devletleri’nde oluflturdu€u Sak›z
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rek sabotaj yapmaya yarayan, yelken ve kürekle hareket eden çok süratli atefl

gemisi. Atefl-i Rum, atefl-i bahri de denilen bu gemilerin ambar ve di€er yerle-
rine yan›c› patlay›c› eczalar, zift, katran f›ç›lar› ve “Feu Gregois” denilen Rum
atefli doldurulurdu. Daha çok limanda demirli düflman gemilerini bask›n flek-

linde yakmak için kullan›lan bu gemiler, düflman donanmas› üzerine sevk edi-

lir, belli bir mesafeye yaklafl›nca içindeki mahir ve gözüpek denizciler gemiyi
tutuflturup k›ç taraftan denize atlarlar, yüzerek atefl gemisinin yede€indeki san-
dala binerek geri dönerlerdi.
(18) B.O.A., HAT. D.867, 38582/B.
(19) B.O.A., HAT. D. 867, 38582/G; Christophorus Plato Castanis, The Greek
Exile, New York: Cultural Chapter of the Chian Federation, 2002, s. 60-61;
Alexander Vlasto, A history of the Island of Chios A.D 70-1822, London,
1913, s. 164; Philip Argenti, The Massacres of Chios Described in Contempo-
rary Diplomatic Reports, (edited with an introduction by Philip Argenti). John
Lane, The Bodley Head, Londra, 1932, s. xxix-xxx.
(20) B.O.A., MD. 240 174/592.
(21) B.O.A., HAT. D. 867, 38582 K.
(22) B.O.A., HAT. D. 865, 38561; HAT. D. 931, 40342/O; HAT. D. 884,
39067/C.
(23) Philip P. Argenti, The Massacre of Chios (Reviewed by Paul F. Shupp).
The Journal of Modern History, Vol. 5, No. 3 (Sept. 1933), s. 414.



Diasporas› taraf›ndan katliam olarak tan›t›lmakta ve bu yönde

dünyada kamuoyu yarat›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

2005 y›l›nda Sak›z Adas› kale içindeki mezarl›kta bizzat tes-

pit etti€imiz Nasuhzâde Ali Pafla’n›n mezar tafl›nda flu ifade yer

almaktad›r: ((((EEEEkkkk:::: 6666))))

Hüve’l-Bâkî

Server-i deryâ fleref-bahfl-i donanmâ-y› flerîf
Revnak-efzâ-y› vezâret dürr-i bî-hemtâ ferîd

fiâhbâz-› evc-i ulyâ flehsuvâr-› nâmdâr
Kahramân Tayyâr-› sânî fenn-i deryâda vahîd
fiîr-i meydân-› flecâat bir vezîr-i ercümend
Ol Nasûh-zâde Ali Paflâ-y› deryâ-dil reflîd

Dîn [ü]devlet hizmetinde nakd-i ömrîn bezl idüb
Buldu unvân-› vezâretle zihî fevz-i mezîd

Lenger-endâz-› ikâmet Sâk›z önünde iken
Kefltîsîn tezvîr ile âteflleyüb Rûm-i pelîd
Kâmrân el-hakk kemâl üz[r]e cihânda ölmeden
Destine sundu ecel sâk_si câm-i nâ-ümîd

Yazd› târîhin Fürû¤î hem dahî ol-demde kim
Cân virüb oldu Ali Paflâ gemisiyle flehîd

SSeennee  11223377  fifieevvvvaall  ffîî  gguurrrree  
NNûûrrii  DDeeddee

Mezar tafl›ndaki ifadenin Türkçe çevirisi flu flekildedir:

Bâki kalan Allah’t›r

Denizin efendisi; flerefli, kutsal donanmay› flereflendiren
Vezirlik makam›n›n güzelli¤ini art›ran, eflsiz, benzersiz inci tanesi
En yüksek doru¤un yi¤idi, meflhur at binicisi
Câfer-i Tayyâr’›n kahramanl›¤› gibi ikinci Tayyâr, deniz ilminde tek
Yüreklilik meydan›n›n aslan›, itibarl› bir vezir
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Deniz gibi engin gönüllü, do¤ru yol tutan Nasuhzâde Ali Pafla
Din ve devlet hizmetinde ömür sermayesini harcay›p
Vezirlik mevkiiyle; art›p ço¤alan üstünlü¤ü buldu
Sak›z önünde demirli iken
Gemisini hileyle, alçak Rum atefle verip
Hakikaten, dünyada arzular›na kavuflmufl olarak, huzur içinde ölmeden
Ecel flerbetini da¤›tan, ümitsiz ecel kadehini Ali Pafla’n›n eline sundu
Fürû¤î o zamanda vefat tarihini yazd›
Ali Pafla gemisiyle can verip flehîd oldu

SSeennee  11223377  fifieevvvvaall  aayy››nn››nn  iillkk  ggüünnüü  ((2211  HHaazziirraann  11882222  CCuummaa))  

Kaptan-› DeryaAli Pafla’n›n torunu Eflref Cafer Bey için, Re-

flat Ekrem Koçu’nun ‹stanbul Ansiklopedisi’nin 6. cildi 3334.

sayfas›nda flu ifadeler yer al›r;

Zengin, kibar ve münevver bir ‹stanbul’lu, çok yak›n bir geçmiflin
pek seçkin bir simas›...

Hariciyeye intisab etmifl, Vakit ve Tarik gazetelerinde çal›flm›fl,
Bombay Konsoloslu¤unda bulunmufl, Birinci Cihan Harbi arifesin-
de memlekete dönerek harp y›llar›n› Bilecik’te geçirmifl, mütareke-
den az sonra da ‹stanbul’a gelerek kah Süleymaniye’deki kendi ko-
na¤›nda kah kardefli Naciye han›m›n Göztepe’deki köflkünde otur-
maya bafllam›flt›. 

Süleymaniye’deki kona¤› bir müze halinde idi; k›ymetli tafllar
üzerine en k›ymetli hattatlar›n yaz›lar›n› en naml› hakkaklar oymufl,
meflhur adamlar›n mühürlerinden mürekkeb k›ymetine paha biçil-
mez bir koleksiyona sahipti; eski usül tezhip ve cild mütehass›s› idi,
zengin bir posta pulu koleksiyonu ve çeflit çeflit nadide antika eflya-
s›; Karagözcülük hakk›nda da derin bilgi sahibiydi. Ecdad›ndan kal-
ma Bursa’da bir Çardak Çiftli¤i vard›, Osman Gazi’nin ilk fethetti¤i
Koyun Hisar› bu çiftli¤in arazisi içinde oldu¤u söylenirdi, hisardan
eser kalmam›fl fakat fieyh Edebali’nin (veya hareminin) kabri oldu-
¤u rivayet edilen bir merkadi, Cafer Eflref Bey ihya etmifldi. 

‹kdam gazetesinde hat›ralar yazan Abdurahman Adil Bey,

Eflref Cafer Bey’in ölümü ile ilgili flunlar› yazar;
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Ölümüne bedayi perestan› Osmaniye a¤lamal›d›r; Cafer, Cafer de-
¤il cevherdi, cevher de¤il definei cevahirdi; ‹stanbul halk›n›n bir s›-
n›f› var idi ki, dostlukda, vefakarl›kda, bir seciyei milliyei mahsusa
ibraz ederlerdi, Cafer o s›n›f› latifin son simalar›ndand›r. 

HHAAYYAATTIIMM

21 May›s 1968’de ‹stanbul’da do€dum. Annem ve babam ben

daha 2 yafl›ndayken ayr›lm›fllar, babamda kalm›fl›m; babaannem

taraf›ndan yetifltirildim. Bugün oldu€u gibi çocuklu€um da, Eti-

ler’de büyükbabam›n yapt›rd›€› bahçeli büyük bir evde, hayvan-

lar›n ve do€an›n içinde geçti. ‹lk akvaryumumu daha ilkokul s›-

ralar›ndayken kendi ellerimle yapm›flt›m. ‹stanbul’da ilk ö€ren-

di€im ve en çok gitti€im yer M›s›r Çarfl›s›’n›n yan›ndaki hayvan

pazar› olmufltu. Y›llar içerisinde köpekten, beyaz fareye, kerten-
keleden kaplumba€aya, tavuktan kekli€e, hamsterden semendere

birçok hayvan besledim. Hayat›m boyunca da hayvanlarla ve do-

€ayla hep çok s›cak, rahat ve güvenli bir iliflkim oldu. Do€ada ve
hayvanlarla birlikteyken kendimi her zaman çok iyi hissettim. Bu
sayede sorumluluk duygusunu, sevgiyi, korumay›, yaflatman›n

güzelli€ini, hayat›n de€erini kavrad›m. Sonraki y›llarda kendini

gösterecek kiflili€im, asl›nda ta o günlerde o hayvanc›klarla oy-
nafl›rken, beslerken, korurken, büyütürken flekillenmiflti zaten.

Garip tutkular›ma karfl› gösterdikleri anlay›fl için aileme te-
flekkür borçluyum.

Çocuklu€umdan itibaren kendimle çok bar›fl›k bir yap›ya sa-

hip oldum. En önemli fleylerden biri olarak, insan›n kendine say-

g› duymas› gerekti€ine inand›m. Kendime sayg›m› yitirtecek her

fleyden büyük bir dikkatle uzak durdu€um için, kendimle her za-
man dengeli ve huzurlu bir iliflki kurdum.

‹lk-orta ve liseyi fiiflli Terakki Lisesi’nde bitirdikten sonra
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Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’nden mezun oldum. Üni-

versite y›llar›ndayken 20 yafl›nda bafllad›€›m da€c›l›k ve do€a

sporlar›, sonraki hayat›m›n merkezini oluflturdu. 1992 yaz›nda

üniversite diplomam› ald›ktan 3-4 hafta sonra yüksek irtifa da€-

c›l›€› ile bafllayan, 7.000 metrelik-8.000 metrelik da€larla olan

iliflkim; hayat›m›n en h›zl›, mutlu ve coflkulu y›llar› oldu.

Profesyonel da€c›l›k kariyerimde 7 k›tay› da görme ve moto-

sikletinden yelkenli teknesine kadar çeflitli araçlarla 60 civar›n-

da ülkeyi de gezme flans›m oldu. Dünyay›, yaflam›, do€ay›, in-

sanlar›, hayvanlar› her fleyi çok sevdim. Da€lar›n korkutucu gü-

zelli€ine tutuldum. Bir yandan gittikçe daha zorlu da€lara t›rma-

n›rken, bir yandan da yazman›n, duygular›m›, yaflad›klar›m› ke-

limelere dökmenin ve pek az insana nasip olan bu güzellikleri

foto€raflayarak, görüntüleyerek hiç tan›mad›€›m insanlarla pay-

laflman›n ne kadar hofl bir fley oldu€unu fark ettim.

Bambaflka bir dünya görüflü ve bambaflka bir hayat tarz›ndan

geliyordum. Hemen hemen bütün gençli€im, do€an›n en sert ve

ac›mas›z oldu€u, ama dürüstlü€ün, gerçek dostlu€un, fedakârl›-

€›n, cesaretin, paylaflman›n, sabr›n ve erdemin geçerli kurallar

oldu€u ve sadece en iyilerin baflar›l› olabildi€i dünyan›n en yük-

sek, en zorlu da€lar›nda, dünyan›n en iyi da€c›lar›yla birlikte

uzak co€rafyalar›n eflsiz güzellikleri aras›nda geçti. 24 ile 32
yafllar›m›n aras›ndaki tam iki y›l›m›, 2 x 365 günümü da€larda
uyku tulumunda, çad›rda geçirdim, bir y›l›m› 4.000 metrenin

üzerinde son derece sert yaflam koflullar›n›n bulundu€u yüksek-

lerde yaflad›m.

Da€lara, do€aya onun kuca€›nda kendimi gelifltirebilece€im
bir ö€retmen gibi yaklaflt›m. Hiçbir zaman do€ayla, da€la, so-
€ukla, kayayla mücadele etmedim, mücadelem hep kendimle ol-

du. Da€larsa, onlar›n yüce gövdesinde kendimi s›n›rlar›ma ka-

dar hatta bazen ötesine kadar zorlayabilece€im ve gelifltirebile-
ce€im suskun ama bilge ö€retmenlerimdi.

25 yafl›nda daha iyi ö€renmeye ve kendimi gelifltirmeye ça-
l›flt›€›m yüksek irtifa da€c›l›€›nda, dünyan›n en zorlu 7000’lik

da€lar›ndan biri olan Pobeda’y› denemek için eteklerine vard›-

€›mda ona flöyle seslenmifltim;

“Pobeda, benim mücadelem seninle de¤il, senin kayanla, buzunla,
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kar›nla, so¤u¤unla de¤il, benim mücadelem kendimle, b›rak senin
üzerinde kendimle yar›flay›m, kimbilir belki kendimi bir kez daha
geçerim...”

GLOBE Dergisi Ocak 1994

Bundan bir y›l sonra 26 yafl›nda, Pobeda’y› ikinci denemem-

le birlikte o güne dek hayal edebilece€im en yüksek unvanlar-

dan birine ulaflt›m. Bu sürecin son anlar›n› 1 - 6 Ekim 1994 ta-

rihlerinde Hürriyet gazetesinde bir yaz› dizisi olarak yay›nlanan

“Kar Leopar›’n›n Öyküsü” adl› yaz›mda flöyle ifade etmifltim;

“Pobeda’n›n as›l zirvesi çok arkada kal›yor ve sonunda as›l zirveyi
görüyorum. Gittikçe yaklafl›yorum, bir ad›m daha, bir ad›m daha ve
art›k ben da¤›m, rüzgar›m, kar›m, so¤u¤um, da¤ ben, bulut ben, ka-
ya ben, buz ben; BEN KAR LEOPARIYIM...”

Yaz› dizisinin sonunda da flunlar› söylemifltim;

“Türkiye’ye döndükten sonra, t›rman›fl belgelerimi Rus arkadafllar›m
vas›tas›yla Rusya Da¤c›l›k Federasyonu’na gönderdim, Kar Leopar›
unvan›n› ve üzerinde “SSCB’nin en yüksek da¤lar›n› fetheden” yaz›-
l› rozeti ve belgeleri resmi olarak almak için. Yine de bu fethetme sö-
zü pek hofluma gitmiyor, da¤lar›n fethedilmediklerini, yaln›zca zirve-
lerine ç›k›ld›¤›n› düflünüyorum. Bir da¤a t›rmand›¤›m zaman hiçbir
zaman onu altetmifl, fethetmifl gibi bir düflünceye kap›lmad›m. Be-
nim mücadelem hep kendimle oldu, da¤ ise yaln›zca sonunda dost
oldu¤umuz bir seyirciydi. Baz› dostluklar çok emek istiyor ve zorlu
da¤larla dostluk kurabilmek için önce onu hak etmek gerekiyor.

Eski SSCB’nin en yüksek da¤lar› için üç y›l u¤raflt›m. 1995’te ise Hi-
malayalar’da 8848 m.’lik dünyan›n en yüksek da¤› Everest’i dene-
yece¤im. Bakal›m, ifl da¤›n sizi kabul etmesinde, gerisi yaln›zca t›r-
man›fl...”

1996 y›l›nda, yine bir t›rman›fl için gitti€im Avustralya k›y›-

lar›n› gezerken günlü€üme afla€›daki notlar› yazm›flt›m;

“Uçsuz bucaks›z yollarda saatler süren yolculuklar s›ras›nda etra-
f›mdaki muhteflem do¤an›n tad›n› ç›kart›rken, bir yandan da ken-
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dimi dinledim, sorgulad›m ve son birkaç y›l›m› gözden geçirdim. ‹fl-
te gezgin ruhun en sevdi¤im yan›; benim gibi yol burcunda do¤an
biri için, gezmek, yürümek, t›rmanmak, dalmak, uçmak, kendi ey-
lem hazlar›n›n ve coflkular›n›n yan› s›ra, yaflam›m›n muhakemesini
yapabilme ve içime dönüp kendimi dinleme f›rsat› da veriyor. Bu
yüzden, her yolculuktan, her da¤dan, do¤ada yapt›¤›m her aktivi-
teden döndü¤ümde, çok daha mutlu, huzurlu, dingin ve sa¤l›kl›
hissediyorum kendimi. Bedenim ne kadar yorulursa yorulsun, ru-
hum son derece dinlenmifl, huzurlu ve sorunlar›n›n pek ço¤unu çö-
zümlemifl oluyor.

1992 y›l›nda Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesinden mezun
oldum ve daha diplomam› almam›n üzerinden 1 ay bile geçmeden,
uzun zamand›r hayalimde olan, 7.010 metrelik Khan Tengri da¤›-
na t›rman›fl›n ilk ad›m›n› atmak için Kazakistan’›n baflkenti Alma-
Ata’ya giden bir uça¤›n içinde buldum kendimi. Sonras›nda Rus
da¤c›larla geçirdi¤im iki ay benim için bir okul gibi geçti. Yeni bir
kültür, yeni insanlar, yeni bir bak›fl aç›s› tan›d›m ve önümde yeni
bir ufuk aç›ld›; Yüksek ‹rtifa Da¤c›l›¤›...

Bu iki ay boyunca yaflad›klar›m›n bana kazand›rd›¤› fleyler sa-
yesinde, bundan dört y›l önce, 20 yafl›ndayken, basit bir duvar ila-
n›n›n peflinden merakla ve heyecanla giderek ne kadar do¤ru bir
ad›m atm›fl oldu¤umu gördüm. Teflekkürler RECEP ÇATAK; umar›m
huzur içinde yat›yorsundur ve teflekkürler ERTAN ERCAN; her nere-
deysen iyi olman› diliyorum. 

O günden sonra yaflam›m› do¤a - spor - felsefe üçaya¤› temeli
ile, kendimi mümkün oldu¤u kadar çabuk ve verimli bir flekilde ge-
lifltirmek amac› ile, yeni fleyler ö¤renmek, yeni yerler tan›mak ve ye-
ni tecrübeler yaflamak üzerine kurdum. ‹nsan kendisi için en do¤ru
olan fleyi ne kadar erken bulursa, her fley o kadar kolay ve h›zl› ge-
lifliyor; benim için de öyle oldu. 

24 yafl›nda, KHAN TENGR‹ da¤›yla ilk 7.000’lik t›rman›fl›m›
yapt›m ve da¤larda ilk kez ölümü gördüm. Zirveden indi¤im gün,
iyice h›rpalad›¤›m bedenim ve yar› donmufl parmaklar›mla çad›r›m-
da dinlenip toparlanmaya çal›fl›rken, burada geçirdi¤im zaman
içinde kazand›klar›m› ve benim için anlam›n› düflündüm ve yeni ta-
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n›d›¤›m bu kültürdeki en önemli sembol olan da¤lar›n güçlü ve öz-
gür KAR LEOPARI’n› bir gün bulaca¤›ma dair kendime söz verdim. 

25 yafl›nda, kurallar›n› gittikçe daha iyi ö¤rendi¤im ve daha
çok sevdi¤im bu oyunu, daha sert oynad›m, daha çok risk ald›m.
ELBRUZ da¤› k›fl t›rman›fl›n›n ola¤anüstü sert koflullar›nda bedeni-
mi s›n›rlar›n›n ötesine zorlad›m. Bayg›nl›k s›n›r›nda Rus Milli Tak›-
m›n›n en iyi da¤c›lar›ndan biriyle zirveye vard›k. 93 k›fl sezonunun
toplam üç baflar›l› t›rman›fl›ndan birini ve ayn› zamanda Türki-
ye’nin en yüksek k›fl t›rman›fl›n› yapt›m. Bir da¤c›n›n ölümüyle ikin-
ci kez karfl›laflt›m. Ayn› y›l önce 7.134 metrelik LEN‹N da¤›na t›r-
mand›m ve dünyan›n en zorlu ve tehlikeli 7.000’li¤i kabul edilen
POBEDA’y› zorlad›m. Son sekiz y›l›n en sert hava koflullar› izin ver-
medi. Henüz Pobeda’ya haz›r de¤ildim. Üç ölüm daha gördüm... 

26 yafl›nda, daha iyi haz›rlanm›fl ve daha güçlü gittim da¤lara
ve bu kez 7.105 metrelik KORJENEVSKOY ve 7.495 metrelik COM-
MUNISM da¤lar›na t›rmand›m. Ard›ndan bir kez daha Pobeda ile
buluflmaya gittim. Bu kez beni uzaklardan gelen bir dost gibi kabul
etti. Bu son derece tehlikeli ve zorlu da¤›n dünyadaki sekizinci so-
lo t›rman›fl›n› yapt›m. 7.439 metrede içimdeki Kar Leopar›’n› bul-
dum ve iki y›l önce kendime verdi¤im sözü yerine getirdim.

Bu y›l Pobeda’da iki dostumu daha yitirdim ve üç y›l içinde ye-
di arkadafl›m› da¤larda b›rakt›m. Ölüm hiç de uzak bir olas›l›k ve
bize henüz gelmeyecek bir fley de¤il. Ölümsüz olmad›¤›m› biliyo-
rum, so¤ukta üflüyorum, düflünce can›m yan›yor, bir yerim yarala-
n›rsa kan›m, kuvvetim ak›yor. Ne kadar k›s›tlay›c›, k›r›lgan ve kolay
zarar verilebilen bir bedene sahip oldu¤umun fark›nday›m, bunun
için her zaman son derece dikkatli davran›yorum. Gerekirse en yük-
sek risklere bile girmekten çekinmem, ama her zaman da¤lar›n ku-
rallar›yla oynar›m. Da¤ beni istemezse sayg›yla kabul ederim ve
sa¤ salim gitmeme izin verdi¤i için ona teflekkür ederim.

Kar Leopar›’na ulaflt›ktan sonra yine yaflam›m›n bir muhasebe-
sini yapt›m ve ruhumun da, bedenimin de daha fazlas›n› istedi¤ini
fark ettim.

27 yafl›nda, Yap› Kredi’nin sponsorluk deste¤i, dostlar›m›n iyi
niyet ve flans dilekleri ve s›k› bir fiziksel ve psikolojik haz›rl›k sonun-
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da, dünyan›n en yüksek da¤› EVEREST’e t›rmanan ilk Türk ve dün-
yadaki ilk Müslüman da¤c› oldum. Bu arada, 1992 y›l›ndaki Khan
Tengri t›rman›fl›nda tuttu¤um günlü¤üm, ilk kitab›m olarak, Yap›
Kredi Yay›nlar› taraf›ndan Bir Da¤c›n›n Güncesi ad›yla yay›mland›.
Hiçbir zirveden, hiçbir unvandan almad›¤›m kadar büyük bir tat al-
d›m, haz duydum, kendime sayg›m, inanc›m ve güvenim bir kat da-
ha artt›. Çocu¤ummufl gibi gördü¤üm bu kitab›, ilk zamanlar, ki-
tapç›lara gidip burnumu cama dayay›p keyifle vitrinde seyrediyor-
dum. Ayn› y›l, Everest t›rman›fl›n› anlatt›¤›m ikinci kitab›m, yine Ya-
p› Kredi Yay›nlar›’nca, Everest’te ‹lk Türk ad›yla yay›mland›. Bir kez
daha ola¤anüstü bir haz duydum.

Bu arada bir fley fark ettim, ne kadar çok fley ö¤renirsem, ne ka-
dar çok fley yaflarsam, kendimi o kadar eksik ve bilgisiz hissediyo-
rum ve o kadar daha fazla fley görmek, yaflamak, ö¤renmek, bilmek
istiyorum. Ö¤rendi¤im her yeni fleyle birlikte, pek çok yeni duygu,
düflünce, kavram ve yaklafl›mla tan›fl›yorum ve bu sefer de onlar› ta-
n›mak, tatmak, bilmek için o andaki koflullar›n elverdi¤i ölçüde bir
seçim yap›p, pefllerine düflüyorum. Everest’ten sonra da böyle oldu;
Ruhum da, bedenim de dünyay› tan›mak istiyordu. Bunun üzerine,
biraz daha de¤iflik boyutlu bir da¤c›l›k hedefi seçtim kendime;
“Yedi Zirveler” –dünyan›n her bir k›tas›n›n en yüksek da¤›na t›rman-
mak. ‹çinde hem da¤c›l›k hem de dünyan›n her k›tas›, yani yeni yer-
ler, yeni insanlar, yeni kültürler var. Benim özlemlerim ve tutkular›m
için biçilmifl kaftan olan bu iflin en zor k›sm›nda yani maddi boyu-
tunda, yine Yap› Kredi destek oldu bana ve birlikte Türkiye için çok
güzel ve çok yeni bir konuda bu projeye bafllad›k; daha do¤rusu,
Everest ile bafllad›¤›m›z ifle devam etmeye karar verdik.

Sonraki 1.5 y›l, benim için ola¤anüstü güzel ve dolu dolu geç-
ti. Pek çok yer, insan, kültür, yaklafl›m tan›d›m. ‹nsanlar›n dünyaya,
yaln›zca do¤duklar› co¤rafi konum ve iklimsel koflullar›n farkl›l›kla-
r›ndan dolay› ne kadar de¤iflik ve baflka türlü bakabileceklerini gör-
düm. ‹nsanlar›n arad›klar› fleyin, özde ayn› oldu¤unu, yaln›zca yön-
temlerinin ve imkânlar›n›n farkl› oldu¤unu gördüm. Gezdi¤im, gör-
dü¤üm yerlerle ilgili bilgilenmeye özen gösterdim, her seferinde
günlük tuttum, foto¤raf çektim. Çünkü ancak baflkalar›yla paylafl›r-
sam, yapt›¤›m ifl tamamlan›yor. 
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28 yafl›nda, üç hafta önce, sadece 45 da¤c›n›n tamamlayabildi-
¤i Yedi Zirveler projesini tamamlad›m, hem de dünyan›n en genç
da¤c›s› olarak. Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika,
Avustralya ve Antarktika k›talar›nda muhteflem tecrübeler yaflad›m
ve hepsini haf›zam›n torunlara hikâyeler bölümüne yerlefltirdim.

Bu y›l ayn› zamanda Yedi Zirveler’in üç da¤›n› bir arada anlat-
t›¤›m Bir Hayalin Peflinde adl› kitab›m yine Yap› Kredi Yay›nlar› ta-
raf›ndan yay›mland›. Böylece da¤c›l›¤›n yan› s›ra bir de yazar ol-
dum, bir gezer-yazar olarak art›k üç çocu¤um var, daha nice böyle
çocuklara... 

Gezmeye ve yeni kültürler tan›maya çok merakl› oldu¤um için
da¤c›l›¤›n d›fl›nda baflka gerekçelerle de dünyan›n de¤iflik yerlerine
gittim. Gördü¤üm ülkeleri hat›rlamaya çal›fl›yorum, tarih s›ras›na
göre de¤il de akl›ma geldi¤i flekilde yaz›yorum; Rusya, Kazakistan,
K›rg›zistan, Tacikistan, Özbekistan, ‹ran, Nepal, Tibet, Arjantin, fiili,
Amerika, Alaska, Patagonya, Kafkasya, Avustralya, Borneo - Endo-
nezya, Malezya, Singapur, Yunanistan, Almanya, Fransa, ‹ngiltere,
Norveç, ‹talya, ‹spanya, Tanzanya, Antarktika. Evet san›r›m atlad›-
¤›m yer kalmad›. Bunlar›n d›fl›nda Türkiye’de de epey gezdi¤imi
söyleyebilirim. Bu, hem yurt içinde hem de yurt d›fl›nda yapt›¤›m
gezilerde çok de¤iflik araçlar da kulland›m: Araba, otobüs, uçak, he-
likopter, tren, traktör, motosiklet, bisiklet, hatta bir fil ve tabii ken-
di bacaklar›m. 

7-8 y›ld›r geziyorum; yürüyerek, otostopla, bisikletle, motosiklet-
le, arabayla, trenle, helikopterle, uçakla, ya da o anda fonksiyonel
olan herhangi bir fleyle, bazen önceden belirledi¤im bir hedefe
do¤ru, bazen de Baudelaire’in gerçek gezgini gibi amaçs›z-hedefsiz,
yaln›zca gezmek, yaln›zca gitmek için.

En az da¤lar›n zirvelerine t›rmanmak kadar beni mutlu eden bir
fley de, yollarda tan›d›¤›m, her birinin torunlar›na anlatacak bir do-
lu fleyi olan insanlar. 

20-21 yafllar›nda gençlerin, okullar›ndan bir y›l, iki y›l izin al›p
tek bafllar›na ya da arkadafllar›yla dünyay› gezmeye, tan›maya ç›k-
t›klar›n› gördüm. Güney Nepal’de bir filin s›rt›nda yapt›¤›m›z can-
g›l gezisinde tan›flt›¤›m Alman kad›n, Katmandu’da bir barda tan›-
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d›¤›m gencecik Yeni Zelandal› k›z ya da Tibet’in uçsuz bucaks›z pla-
tosunda Lhasa’ya gitmek için günlerdir yoldan bir kamyon geçme-
sini bekleyen Koreli genç, Patagonia Andlar›nda haftalard›r yürü-
yüfl ve kamp yapan ‹sviçreli çift, fiili’de bir cafe’de tan›flt›¤›m yaln›z
gezen 60 yafl›ndaki Musevi kad›n, Patagonia’y› pedal basarak ge-
zen Avusturyal› genç çift, –bizim Hülya’m›z› da unutmayal›m– 10
y›ld›r Borneo’da yaflayan ‹ngiliz genç, kendilerine “Awesome Four-
some” diyen aylard›r uzak do¤uyu gezen Avustralyal› 4 genç k›z ve
onlar gibi arayan, ö¤renmek bilmek isteyen pek çok kararl›, ne iste-
di¤ini bilen, yere sa¤lam basan genç insan. Hepsi haf›zamda tatl›
bir lezzet b›rak›p yollar›na devam ettiler.

Ayn› özgür ruha sahip insanlar›n 20-30 y›l sonraki halleriyle de
tan›flt›m, 1970’lerde daha 20 yafl›ndayken evinden ayr›l›p 2 y›l
dünyay› gezdikten sonra cebinde ancak bir sandviçe yetecek para
ile evine varan ‹ngiliz, bugün karfl›ma Antarktika’da çok ciddi bir
organizasyonun flefi olarak ç›k›yor, ola¤anüstü sert ve zorlu koflul-
lara ra¤men, kendisi gibi iflinin ehli ekibiyle birlikte çark› döndürü-
yor, sistemi iflletiyor. Ayn› özgür ruhla bazen Borneo’da bir araflt›r-
ma laboratuvar›n›n lojisti¤ini üstlenmifl ‹skoç, bazen Arjantin’in At-
lantik k›y›lar›nda yaflayan deniz memelilerinin yaflam›n› inceleyen
bilim adam›, bazen Amerika’n›n en iyi çal›flan kurtarma örgütünün
flefi, bazen de da¤c›l›kta yap›labilecek hemen her fleyi yapm›fl Fran-
s›z da¤c› oldu¤u halde yollar›m›z kesifliyor. 

Gözlerinin derinli¤inden, yüreklerinin s›cakl›¤›ndan, ses tonlar›-
n›n yumuflak gücünden hemen tan›r›m onlar›. ‹çimde ne hayranl›k,
ne k›skançl›k, ne özenme, ne g›pta; sadece sayg› duyar›m onlara ve
seçtikleri yola. Bilirim ki her biri kendi “svadharma”s›n› yerine getir-
mektedir. Kendi do¤ruluk yollar›nda ilerleyerek Hint felsefesinin
dedi¤i gibi kozmos’un düzenine kendilerince katk›da bulunurlar.
Dünyan›n herhangi bir yerinde karfl›laflt›¤›m›zda bütün paylaflt›¤›-
m›z basit bir göz selam› da olabilir, saatler süren hofl bir sohbet de.
Ve sonra, içinde tatl›, buruk bir lezzetle herkes kendi yoluna gider,
görecek baflka yerler ve tan›flacak baflka insanlar vard›r.

Kipling’in kâflifi bir süredir bir ses, bir ça¤r› duymaktad›r;

“Bir fley sakl›. Git ve bul onu. Git ve uzaklarda ara onu 
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Uzaklarda kaybolmufl bir fley. Kaybolmufl ve seni bekliyor. Git!”

Böylece kâflif gider ve kendisi için saklanan fleyi bulur, buldu¤u
fleyi insanlara b›rak›r, onun ödülü aramakt›r.

Gençli¤inde büyük bir gezi tecrübesi olan insanlar›n, yaflamlar›n›
çok daha verimli ve sa¤l›kl› kurdu¤unu düflünüyorum, insan ba¤›m-
s›zl›¤› ve bunun sorumlulu¤unu ne kadar erken yaflar ve ö¤renirse,
kendi yolunu o kadar do¤ru seçer ve o denli güçlü ve üretken olur.

En az gezmeye merakl› oldu¤um kadar okumaya da merakl›-
y›m, sonuçta ikisi de ö¤renme arzumun de¤iflik flekillerdeki uygula-
malar›. 20 yafl›ndan bu yana, ki do¤a, spor ve felsefeyi kendime te-
mel olarak seçti¤im dönemdir, çok fley okudu¤umu, hatta bana bir
fley kazand›rabilece¤ini düflündü¤üm ne bulursam her fleyi okudu-
¤umu söyleyebilirim. Ayn› flekilde, düflünce fleklimiz birbirine yak›n
olan dostlar›mla, ilgi duydu¤umuz, ö¤renmek istedi¤imiz fleyler
hakk›nda uzun sohbetler, tart›flmalar da yapt›k. Sonuçta bütün ça-
bam, ilk kitab›mda da dedi¤im gibi; her fleyi bilmek, her fleyi ö¤ren-
mek, her fleyi tan›mak için. Ancak ne yaz›k ki bu mümkün de¤il. Yi-
ne de flu anda içinde bulundu¤um durumdan çok daha fazla fley
bilmem mümkün, en az›ndan ben öyle oldu¤unu düflünüyorum. 

D›flar›dan bir gözle bak›ld›¤›nda, bütün bunlar oldukça h›zl› ve
verimli bir geliflme gibi görülebilir, uygun aç›dan bakabildi¤imde
bazen ben de öyle düflünüyorum. Ancak, olabilecekleri ya da olma-
s› gerekenleri göz önüne ald›¤›mda, kendimi çok yetersiz ve eksik
hissediyorum. Olmak istedi¤im yerden, sahip olmak istedi¤im bilgi
düzeyinden çok çok çok daha uzak ve afla¤›day›m, ve bu h›zla gi-
dersem hiçbir zaman oraya varamayaca¤›m. S›radan bir kütüpha-
neye girip bir bak›n, her konuda yaz›lm›fl binlerce, on binlerce kitap
göreceksiniz, Bunu daha da açal›m, dünyada say›s›z, farkl› sistem,
duygu, düflünce, inanç, bilgi, kitap, sanat eseri, d›flavurum flekilleri,
üretkenlik, vs., vs. var ve bu listeyi istedi¤iniz kadar uzatabilirsiniz.
Demek istedi¤im flu; d›flar›da bu bedenim ve ruhumla bu flekilde
hiçbir zaman sahip olamayaca¤›m kadar çok bilgi var, ve bu beni
üzüyor, kendimi çok küçük ve yetersiz hissetmeme sebep veriyor.
Çok daha fazlas›n› bilmek, ö¤renmek ve yaflam›ma uygulamak isti-
yorum ama yapam›yorum. 
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Bu kadar bilginin ortal›kta bofluna dolanmad›¤›n› düflünüyo-
rum, ama ne yaz›k ki bize bunlara sahip olma ve yorumlay›p uygu-
lama yetene¤i verilmemifl. Bu durumda bir tek sonuca var›yorum;
bilgiye sahip olman›n, gezip görmekten, dinlemekten, seyretmek-
ten ve okumaktan daha baflka, daha h›zl› ve daha verimli bir yolu
olmal›. Bu yolu bulmak istiyorum, bedeli ne olursa olsun bu yolu
bulmak istiyorum...” 

20’li yafllar›mdayken ö€renmek ve bilgiye ulaflmak en büyük

açl›€›md›; 30’lu yafllar›m boyunca bilgiyi kullanman›n esas

oldu€unu düflündüm. 40’l› yafllar›ma bir ad›m kala art›k as›l ola-

n›n bilgiyi yönetmek oldu€unu düflünüyorum.

Yukar›daki al›nt›dan bir y›l sonra, 1997 y›l›nda bu düflünce-

lerim afla€›daki noktaya ulaflt›;

Yine de, insan için gerçekte bilginin olanaks›z oldu¤unu biliyorum.
Bugün dünyada yaklafl›k 300.000 gazete ve dergi yay›nlan›yor, sa-
y›s›z radyo ve televizyon program› yap›l›yor. Dünyan›n büyük kü-
tüphanelerinden herhangi birinde, 100.000.000’a yak›n belge bu-
lunuyor. ‹nternet’ten bahsetmiyorum bile… K›sac›k bir insan ömrü
bunlar›n ne kadar›n› bilebilir ki ya da bilmelidir ki! Heraklit’in gö-
rüfllerini daha da ileri götüren Kratylos, bundan yaklafl›k 2400 y›l
önce, yaflamdaki h›zl› ak›fl›n bilgiyi olanaks›z k›ld›¤›n› söylemifl.
Bence çok do¤ru. Sokrates’›n ünlü sözünü hepiniz bilirsiniz; “Bildi-
¤im tek fley hiçbir fley bilmedi¤imdir.” Bir insan ömrü boyunca ki-
tap okusa bile, ne kadar kitap okuyabilir ki! Buradan baflka bir nok-
taya gelmek istiyorum. Teknik olarak, bilginin zaten ancak çok az›-
na sahip olabiliyoruz. Onu da ço¤u zaman kullanam›yoruz. Oysa
bilgi, bilmek sürecinde de¤il de, olmak sürecinde gerçek de¤erine
ulafl›r. Bilmek, uygulama olmaks›z›n bir ifle yaramaz. Bilginin de¤e-
rini, yaflam›m›za uygulayabildi¤imiz zaman anlar›z.”

Y›llarca da€larla, ekspedisyonlarla, seyahatlerle, okumalarla,

kitaplar›mla, seminerlerimle, söyleflilerimle kendimi ve dünyay›

daha iyi tan›maya, ö€renmeye, kiflisel geliflimimi benim için
mümkün olan en ileri safhaya ulaflt›rmaya çabalad›m. Bilkent

Üniversitesi Do€a Sporlar› Toplulu€u k›sa ad›yla DOST olarak
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and›€›m›z, ad›n› da benim koydu€um ve 3 y›l boyunca baflkan-

l›€›n› yapt›€›m bu üniversite toplulu€u, AKUT’tan önce kendi-

mi ait hissetti€im tek yerdi. Ö€renciyken deneyimledi€im

DOST’un baflkanl›€› bana sorumluluk üstlenmeyi, ülke sevgisi-

ni, insan sevgisini, sivil toplumun potansiyellerini ve en önem-

lisi örgütlenmeyi ve örgütlenmenin sinerjisini ö€retmiflti. Bir

yandan kendimi gelifltirmeye çal›fl›rken di€er yandan da ö€ren-

diklerimi, fark ettiklerimi baflkalar›yla da paylaflabilmek için,

daha 22 yafl›nda DOST adl› bir dergi ç›kartm›flt›m, ki bir üniver-

site kulübü dergisi olmakla birlikte do€a sporlar› temal› Türki-

ye’de ç›kan ilk dergidir. ((((EEEEkkkk:::: 7777)))) DOST dergisini ç›kartmak için

yaz›lar› toplamaktan reklam bulmaya hatta sayfa tasar›m›na,

matbaa ifllerine kadar bütün detaylar› ile ben u€raflm›flt›m. Öyle

ki, bu dergiye ay›rd›€›m zaman yüzünden okulum da bir y›l uza-

m›flt› ama bundan hiçbir piflmanl›k duymad›m, çünkü ülkemizde

yine bir ilke imza atm›flt›k.

DOST’un ilk say›s›n›n önsözüne flunu yazm›flt›k 1990 y›l›nda:

“De¤iflen dünyam›zda, do¤aya egemen olma çabas›ndaki insano¤-
lunun beton ve çeli¤e terk etti¤i topra¤a ve insan›na hâlâ sayg› du-
yanlara ve do¤an›n koynunda rahat edebilenlere merhaba. 

Do¤a sporlar›n› yayg›nlaflt›rabildi¤imiz ölçüde ekolojik denge
ve do¤al hayata sayg› konusunda duyarl› insanlar›n artaca¤›na
inan›yoruz. Çünkü do¤a sporlar› do¤ay› coflkuyla tadabilme ve bir
olabilme yüceli¤ini verir. Bu iliflki zaten do¤an›n bir parças› olan in-
san›n bunu unutup robotlaflmas›n› önleyerek bütünleflmenin zevki-
ni ç›kartan duyarl› bir insan yarat›r. Zannediyoruz ça¤›m›z›n en acil
ihtiyaç duydu¤u insan grubu bunlard›r. Y›ll›¤›m›z› bu insanlara ula-
flabilme ve do¤a sporlar›n› tan›tarak yayg›nlaflt›rma amac› ile ç›-
kartt›k. Bu çabam›z, bir kifli de olsa onun do¤a ile bar›flmas› ile so-
nuçlanacaksa ne mutlu bizlere...”

DOST dergisinin ikinci say›s›nda “Neden Do€a Sporlar›?”
adl› makalemde afla€›daki flekilde duygular›m› dile getirmifltim;

“‹nsano¤lu, varoldu¤undan bu yana do¤ayla, da¤larla iç içe olmufl.
Avc›l›k, hayvanc›l›k, beslenme, bar›nma gibi temel ihtiyaçlar›n› hep
do¤adan karfl›lam›fl. Mitolojilerde, efsanelerde yüce da¤lar, etkile-
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yici ve do¤al yap›lar en güçlü tanr›lar›n mekân› olmufl. Büyük din-
lerde da¤lar hep önemli bir yer tutmufl.

fiehirleflmenin ve betonlaflman›n artmas›yla kaç›n›lmaz olarak
do¤adan uzaklaflmaya bafllayan insan, ona geri dönmek için farkl›
yöntemler gelifltirmifl. Do¤aya olan içgüdüsel tutku, zamanla baz›-
lar› için sportif bir içerik kazanm›fl. Da¤c›l›k, ma¤arac›l›k, rafting,
yamaç paraflütü, kanyonculuk, aletli dal›fl, yürüyüfl ve benzeri spor-
lar hem insan› do¤aya çekip ona asl›nda özünde olan ama zaman-
la unuttu¤u ancak için için özledi¤i iliflkiyi yaflatm›fl, hem de kifliye
kendi ruhsal ve fiziksel yeteneklerini göstermifl. Hâlâ da bu duygu-
lar› yeni gelenlere yaflat›yor ve gösteriyor. 

Do¤a sporlar›ndaki risk ve tehlike, kifliye özgüven ve baflar› duy-
gusunu yaflatt›¤› gibi, dostluk, paylafl›m, ekip çal›flmas› ve tak›m ru-
hu kavramlar› da kiflisel yetenekleri gelifltirir. Bu yüzden do¤a spor-
lar›n› yaln›zca bir vücut sporu olarak ele almak yanl›fl olur. Do¤a
öylesine sonsuz bir kaynakt›r ki, onda herkes kendini çeken bir fley-
ler bulabilir. ‹nsan›n do¤ayla sportif bir iliflkisi olmasa bile, içgüdü-
sel olarak, do¤a yaln›zca görsel ve duyumsal olarak da onu tatmin
etmeye yetecektir. Gören gözler ve tadabilen ruhlar için do¤a en
büyük ö¤retmendir.

Do¤a sporlar›n›n özü gere¤i içerdi¤i risk ve tehlike faktörleri, ki-
flinin her zaman ve her koflulda haz›r olmas›n› gerektirir. Bu yüzden
iyi bir do¤a sporcusu kararl›, disiplinli, özgüvenli, gözlem yetene¤i
olan, analiz yapabilen, inisiyatif kullanabilen, k›sacas› her koflulda
kendine yetebilir biri olmak zorundad›r. Kendi gibi güçlü karakter-
li ekip arkadafllar› ile birlikte daha da güçlenir ve çok daha zorlu
mücadelelerin alt›ndan kalkabilir. 

‹lk bak›flta insanla do¤a aras›nda gibi görünen bu ruhsal ve fi-
ziksel mücadele asl›nda insan›n kendi içindedir. Do¤a yaln›zca bir
seyircidir; o¤ullar›n›n kendilerini aflmak için girifltikleri bu onurlu
mücadeleyi gözleri gururla parlayarak seyreden do¤a, bu büyük sa-
vafl›nda o¤lunun yan›ndad›r. Onun tüm ihtiyaçlar›n› karfl›lar, güne-
fliyle, y›ld›zlar›yla, ya¤muruyla, rüzgâr›yla o¤lunun yan›nda oldu¤u-
nu f›s›ldar. Kazanan ya da kaybedenin olmad›¤› bu savafltan insa-
no¤lu, kendisiyle ve dostlar›yla omuz omuza ç›kar. Do¤ada yap›lan
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her etkinlikten sonra insan, yeni tecrübeler ve daha genifl bir bak›fl
aç›s›yla geri döner, do¤ay›, insanlar› ve kendisini daha iyi tan›r.

Do¤an›n bu huzurlu ve dingin ortam›nda do¤a sporcular› di¤er
insanlardan daha fazla kendileriyle baflbafla kal›rlar ve kendilerini
daha iyi tan›rlar. Bu yüzdendir ki, do¤a sporcular›n›n ço¤u tasavvu-
fa ve zen budizmine; temelinde kiflinin gerçe¤i kendisinde aramas›
olan düflünce sistemlerine ilgi duyar. Bu yaflama sanatlar›nda belir-
li bir kuram ve ö¤reti yoktur, yaln›zca içten gelen bir bilifl vard›r. Ba-
fl›ndan beri insandan hiçbir fley saklanmam›flt›r. Kendisidir kiflinin
gerçe¤e gözlerini kapayan ve yine kendisidir sonunda açabilen. Öz-
gürlü¤üne düflkün do¤a sporcusu, do¤an›n huzurlu ortam›ndaki iç
hesaplaflmalar› sonucunda arad›¤›n›n kendisinde oldu¤unu anlar.

Do¤a sporlar› asl›nda do¤ayla uyum içinde yaflamay› ö¤renmifl
gezgin ruhlu insanlar›n daha iyiyi ve mükemmeli aray›fllar›n›n bir
d›fla vurumudur. Günler hatta haftalar süren zorlu bir u¤rafl›dan
sonra zirveye ulaflmak, bir kanyonu aflmak ya da bir ma¤aran›n so-
nunu bulmak elbette ki yo¤un bir duygudur ve insan›n kendine
olan güvenini ve sayg›s›n› art›r›r. Ama s›radan sporcular gibi bunu
bir yar›fl ve üstünlük meselesi haline getirmek bu duygu yo¤unlafl-
mas›n›n de¤erini azalt›r, sayg›nl›¤›n› yitirtir. S›radan bir da¤c›, zir-
veye ulaflt›¤›nda bunu o da¤› fethetmek, yenmek olarak yorumlar
ve kendisine daha zorlu bir da¤, bir rakip aray›fl›na girer. Gezgin
ruhlu gerçek bir sporcu ise bunu o da¤la olan dostlu¤unun sars›l-
maz bir biçimde pekiflmesi olarak görür ve yeni ve iyi dostlar edin-
mek için yükseklikleri arar.

Do¤a sporlar› da sanat gibi, edebiyat gibi, kiflinin kendisini ta-
n›mas›na yard›m eden bir okuldur. Bir heykeltrafl için bir tafl› ya da
a¤ac› yontarak kendisinden bir fleyler yaratmas› neyse, gerçek bir
do¤a sporcusu için de da¤lara t›rmanmak, kanyonlar› aflmak, tepe-
lerden uçmak ayn› fleydir. Nas›l bir heykeltrafl sanatç› ruhundaki f›r-
t›nalar› elleriyle dindirirse, bir do¤a sporcusu da serüvenci ruhun-
daki tehlikeye susam›fll›¤› ve merak duygusunu da¤lara t›rmana-
rak, ma¤aralara girerek, kanyonlar› aflarak doyurur. ‹kisi de farkl›
yeteneklerle donat›lm›fl geliflmifl ruhlar›n gerçe¤i aray›fllar›ndaki
kendilerine has yarat›c›l›klar›n›n ürünleridir.
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Do¤an›n ve varoluflun özünü kavrayamam›fl insanlar için do¤a,
alt edilip bafl›nda zafer ç›¤l›klar› at›lacak bir rakiptir, gerçek bir do-
¤a sporcusu için ise, aray›fl›n cevab›na giden yoldur.”

Da€lar› alt edilmesi gereken bir rakip olarak de€il, onun yü-

ce gövdesinde kendimi gelifltirebilece€im bir varl›k olarak alg›-

lad›m her zaman. Da€c›l›k da, gezginlik de hayat›ma o kadar

çok fley katt› ki; onlars›z herhalde çok eksik kal›rd›m.

1994 - Kar Leopar› unvan›, 1995 - Everest t›rman›fl›, 1996 -

Yedi Zirveler t›rman›fllar› ve Kalimantan’daki Camel

Trophy’den sonra 1997 y›l›nda, hayat›m›n en muhteflem yolcu-

luklar›ndan birini gerçeklefltirdim; y›llard›r hayalini kurdu€um

karadan bir do€u yolculu€u... Motosikletimle ‹stanbul’dan yola

ç›k›p 4 ayda, ilk bölümü k›z arkadafl›mla birlikte olmak üzere

Türkiye, ‹ran, Pakistan, Hindistan, Nepal ve S›kk›m’› gezdim,

sonra da Tibet’e geçerek dünyan›n 6. yüksek da€› Cho Oyu Da-

€›’na t›rman›p ola€anüstü an›lar biriktirerek evime, her zorlu t›r-

man›fltan ve seyahatten sonra dinlenmek ve yaralar›m› sar›p ye-

ni yolculuklar için güç toplad›€›m kaleme geri döndüm.

Bu uzun yolculu€u anlatt›€›m; Asya Yollar›, Himalayalar ve
Ötesi adl› 4. kitab›m›n Son Söz’ünün bir bölümünü de sizlerle
paylaflmak istiyorum;

fiu son dört ayda öyle çok fley yaflad›m ki. Çok iyi otellerde kald›¤›m
gibi, Budist ve Hindu tap›naklar›nda da yatt›m, sokaklarda da gece-
ledim. Pek çok de¤iflik lezzet tatt›m. Yeni insanlar, yeni kültürler ta-
n›d›m. Budist manast›rlar›nda rahiplerle sabah güneflinden önce
kalk›p, onlarla birlikte sabah puja törenlerine kat›ld›m. S›kk›m’da bir
sabah, Budizm’in ruhani lideri Dalai Lama’dan inisiyasyon ald›m. Ja-
pon Budistlerin etkileyici davullar›n›n eflli¤inde “NA MU MYO HO
REN GE KYO’ sözcüklerini defalarca tekrarlamalar›n› izledim, hatta
onlara kat›ld›m, tempo tuttum. Hindu tap›naklar›nda, rahiplerle mü-
zik eflli¤inde; “HARE RAM HARE KRISHNA” çektim. Müslüman ca-
mii ve türbelerinde, imam›n güzel sesiyle okudu¤u ALLAHU EKBER
ALLAHU EKBER diye bafllayan ilahileri dinleyip kendimden geçtim.
Motosikletimle 21.000 kilometre yol yapt›m, alt› tane ülke gezdim.
8.201 metrelik Cho Oyu da¤›n›n belki de bu sezondaki en h›zl› t›r-
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man›fl›n› yapt›m. Sih, Jain, Bon, Zerdüflt, Bahai, Hindu, Müslüman
ibadethanelerini gezip, bu dinlerin izleyicileriyle sohbet ettim, iba-
det yöntemlerini izledim, bir süre özel hayatlar›na misafir oldum.

Görünüflteki bütün farkl›l›klar›na ra¤men, bunlar›n hiçbiri bana
özde farkl› gelmedi. ‹nan›fllar, yöntemler, kullan›lan malzemeler,
renkler, sesler ne kadar farkl› olsa da, insanlar hep ayn› gözlerle,
m›r›ldand›klar› sözler ne kadar farkl› olsa da, ayn› dudak hareketle-
riyle, girifl kap›s› ne kadar farkl› boyut, renk ve tarzlarda olsa da, ay-
n› dudak, el ve yüz sürmeyle ve yüzlerinde ayn› ifadeyle ibadetha-
nelerine girdiklerini gördüm. Budizm’in OM MANI PADME HUM’u,
Hinduizm’in OM’u, ve HARE RAM-HARE KR‹fiNA’s›, bizim güzel
besmelemiz, Jainizmdeki afl›r› vejeteryenlik ve yaflayan hiçbir canl›
varl›¤a zarar vermeme felsefesi olan AH‹MSA, Musa’n›n on emri,
Hristiyanl›ktaki ‹sa’n›n, hepsi birer günahkar olan insanlar›n u¤ru-
na çarm›hta can verdi¤i düflüncesi, Zerdüflt’ün evrene egemen olan
iki karfl›t gücü, iyilik ve kötülük ve bunlar›n kiflilik kazand›¤› Ahura
Mazda’s› ve Ahriman’›, Bon dininin kutsal mantras›; OM MA TRI
MU YE SA LE DU, Sihlerin mistik ‹slamla Hinduizm aras› görüflü,
Bahai’lerin insanl›¤› birlefltirme yolundaki ö¤ütleri; hepsi ayn› arzu-
nun, duygunun farkl› flekillerdeki tezahürleri gibiydi... 

Hiçbiri bende evrensel oldu¤u duygusu uyand›rmad›. Her biri
tart›flmas›z olarak son derece pozitif ve her birinden ö¤rendi¤im öy-
le çok fley var ki. Ancak hepsi de, sanki dünya üzerindeki belirli bir
grubun, bir kavmin, bir dönemin, ya da bir bölgenin insanlar›n›n ih-
tiyaçlar›na göre özel olarak haz›rlanm›fl reçeteler gibi geldi bana.
Oysa ben Evrensel Do¤ru’yu bulmak istiyorum. Dünyan›n herhangi
bir co¤rafi bölgesinde do¤du¤um için, yaflad›¤›m bölgedeki genel
geçer kabul gören, ancak dünyan›n baflka yerlerindeki insanlar›n
haberi bile olmad›¤› bir sistemi, Evrensel olarak kabul etmek bana
zor geliyor. Ayn› flekilde dünyan›n baflka yerlerinde, Türkiye nüfusu-
nun befl kat›, on kat› say›s›nca insan›n takip etti¤i, hatta u¤runa sa-
vafllar verdi¤i kendine özgü uygulamalar› olan dinsel sistemler de,
bana göre evrensel olmaktan çok uzak. 

Bu konuda Hintli ermifl Krishnamurti’nin; Gerçe¤in yolu olmayan
bir ülke oldu¤u ve hiçbir yolun, dinin, mezhebin, kifliyi Gerçe¤e ulafl-
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t›ramayaca¤› düflüncesini kendime daha yak›n buluyorum. Krishna-
murti’ye göre Gerçek; sonsuz, koflulsuzdur, herhangi bir yolla ulafl›la-
maz ve ona giden bir yol organize edilemez. Birisini ya da bir ö¤reti-
yi izledi¤iniz anda, Gerçe¤i izlemeyi b›rak›yorsunuz demektir.

Krishnamurti’nin öyküsüyle üniversite y›llar›mda tan›flm›flt›m ve
hep çok ilginç bulmufltum; 13 yafl›nda, Madras yak›nlar›nda sahil
kenar›nda bir yerde yaflarken, teozofistler taraf›ndan inan›lmaz du-
ru ve saf bir aura’ya sahip oldu¤u fark edilir ve onun Maitreya için
ya da daha aç›k ad›yla, gelecekteki ö¤retici için uygun bir araç ola-
bilece¤i düflünülür. Gelecekteki kutsal görevi için çocuk, Do¤u Y›l-
d›z› ad› verilen ve Maitreya’n›n geliflini haz›rlamak amac›yla kuru-
lan grup taraf›ndan uzun ve ciddi bir e¤itime tabi tutulur. Genç
adam 34 yafl›na geldi¤inde, büyük gün için Hollanda’da, dünyan›n
her yerinden teozofistlerin kat›ld›¤› bir toplant› yap›l›r. Beklenenin
aksine, Krishnamurti kendisini Maitreya olarak ilan etmez, aksine
Do¤u Y›ld›z›’n› ve misyonunu sona erdirir. Herkesi flafl›rtan konufl-
mas›nda, gerçe¤e giden hiçbir yolun olmad›¤›n› söyler ve insanlar›
özgürlü¤e ça¤›r›r. ‹nsan ancak özgür olursa bütün s›n›rlamalardan
kurtulur. Özgürlük, insana sonsuz mutlulu¤u ve koflulsuz olarak
kendini alg›lamay› verir. 

Özgürlük, ne kadar güzel bir söz, ne kadar güzel bir anlam. Öz-
gürlük, özgürlük, özgürlük… Bu kelimeyi tekrar etmek bile bana bü-
yük bir zevk veriyor. Büyük önderimiz Atatürk’ün her söyledi¤ini se-
viyorum ama çal›flma masam›n önünde yaln›zca bir sözü yazar; “Öz-
gürlük ve ba¤›ms›zl›k benim karakterimdir.” 

Gezdi¤im süre içinde, insanlar›n Tanr›lar› ad›na yapt›klar› iba-
dethaneleri, özel bir ilgi ve merakla izledim. Sihlerin, Amritsar’daki
Alt›n Tap›na¤›n›n güzelli¤ine hayran kald›m. Bodh Gaya’da, güzel-
likte ve ihtiflamda birbiriyle yar›flan, de¤iflik ülkelerin Budist tap›-
naklar›n› hayranl›kla seyrettim. Khajuraho’da bin y›ll›k Hindu tap›-
naklar›n›n, inan›lmaz detayl› iflçili¤ine flafl›rd›m. Gwalior kalesinde,
kayalara oyulmufl dev antik Jain heykellerini gördüm. fiiraz’daki
fiah Çera¤’›n güzelli¤inden büyülendim. Bahai’lerin Delhi’deki, Zer-
düflt’lerin Yazd’daki, Bon rahiplerinin S›kk›m’daki tap›naklar›n› gez-
dim. Ancak bu muhteflem dini-kutsal yap›lar› seyrederken, gezer-
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ken, içimde Tanr›sall›k-kutsall›k de¤il de, fiah Cihan’›n, güzel kar›s›
Mümtaz Mahal an›s›na yapt›rd›¤› Taj Mahal’in mimar›n›n becerisi-
ne duydu¤um hayranl›¤a benzer fleyler duydum. 

Benim gözümde, ne kadar etkileyici, güzel, ihtiflaml› olursa ol-
sun, insan yap›s› bir ibadethane, ancak mimar›n›n yeteneklerini ve
ait oldu¤u toplumun kültürünü onurland›r›yor. Yoksa Tanr›sal var-
l›¤›, Tanr›sal güzelli¤i ifade etmekten çok uzak. Tanr›’n›n, insanla-
r›n infla etti¤i bir evi olabilece¤ini, ya da Tanr›’n›n di¤er yerlerden
daha fazla bu ibadethanelerde oldu¤unu, ya da buralarda Tanr›’ya
daha yak›n olunabilece¤ini kabul etmiyorum. Benim gözümde
Onun yüce da¤lar›, engin denizleri, sonsuz ormanlar›, can veren ne-
hirleri, mevsimleri, ›s›tan günefli, uçsuz bucaks›z otlaklarda kofltu-
ran zebra sürüleri, kükreyen vahfli aslanlar›, dev balinalar›, y›ld›zla-
r›, günefli, sonsuz uzay› var. Tanr›’n›n yaratt›klar› ya da özünden va-
retti¤i do¤a - evren apaç›k gözümün önündeyken, ben insan›n ken-
disinden baflka, insan›n inflaa etti¤i - üretti¤i hiçbir fleyi kutsal ka-
bul edemiyorum. 

Herhangi bir ibadethanede ibadet ediyor, dua ediyor olman›n,
benim düflünceme göre tek bir avantaj› var. Bir toplum içindeki in-
sanlar›n düzenli olarak biraraya gelmesini sa¤lay›p, sosyal sistemin
düzenli iflleyiflini sa¤l›yor olmas›n›, bu konunun d›fl›nda tutuyorum.
Dünyan›n her yerinde ibadethaneler, genellikle ayn› duygu ve dü-
flünce içindeki insanlar›n biraraya geldi¤i-dua etti¤i ve sonuçta po-
zitif duygu ve düflünce üretti¤i yerler. Dolay›s›yla bu ortamlarda d›-
flar›ya göre daha fazla pozitif enerji bulunuyor. Ancak bunun Tan-
r›’n›n varl›¤›yla bir alakas› yok. Ortamdaki pozitif enerji yo¤unlu¤u-
nu, ibadethaneye gelen ve buradaki herhangi bir dinsel-kutsal ob-
jeye, resme, heykele kendini yo¤unlaflt›rarak dua eden insanlar
oluflturuyor. Pozitif enerji bak›m›ndan yo¤un bir ortamda da, elbet-
te ki insanlar kendilerini daha huzurlu, dingin, rahat hissediyorlar.
E¤itimle, kültürle, al›flkanl›klarla, bu yönde flartland›r›lm›fl olmalar›-
n›n da, burada önemli bir etken oldu¤unu düflünüyorum. Camiiye,
tap›na¤a, kiliseye, sinago¤a, insanlar Tanr›’ya daha yak›n olmak
düflüncesi ve niyetiyle gidiyorlar ve kendilerini bu yönde motive
ediyorlar. Sonuçta da hem bu ön flartlanman›n hem de zaman için-
de di¤er insanlar taraf›ndan söz konusu ibadethanede üretilen ve
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gün be gün biriken pozitif enerjilerin yo¤unlu¤u sayesinde, insan-
lar kendilerini ibadethanelerinde daha huzurlu, hatta Tanr›’ya da-
ha yak›n hissediyorlar. Bu konuda güzel bir örnek de, Sihizm’in ku-
rucusu Guru Nanak’›n Kabe’yi ziyareti s›ras›nda, ayaklar› Kabe’ye
dönük bir flekilde uzand›¤› için uyar›ld›¤›nda; özür dileyerek, “Bana
uzan›rken ayaklar›m›n Tanr›’ya dönük olmayaca¤› bir yön göstere-
bilirseniz o yönde yatar›m” dedi¤ini anlatan hikâyedir. 

Bence Tanr›sall›¤›, günlük yaflam›n mucizelerinin ötesinde ara-
maya hiç gerek yok. 

Her fley ve her yer, buras› ve oras› özde ayn›, ve asl›nda hepsi bir…

Asya Yollar›, Himalayalar ve Ötesi - 1997, sayfa 224-227

Bu süreçte özgür iradem ve içgüdüsel yatk›nl›€›mla da bir

yandan vatan›ma ve milletime her f›rsatta hizmet etmeye gayret

ettim. Kat›ld›€›m bütün yurt d›fl› t›rman›fllar›nda Türk Bayra-

€›’n› en yüksek zirvelere, bunun ne kadar önemli bir görev ol-

du€unu bilerek, sorumlulu€unu her an hissederek tafl›d›m. Ülke-

mi temsil etti€im her etkinlikte, da€larda olsun, Camel

Trophy’de olsun, arama kurtarmada olsun, seminerlerimde ol-

sun, milletimin asil de€erlerini bir an bile akl›mdan ç›karmad›m.
Her bulundu€um ortamda, kendimi Türk Milleti’nin bir temsil-

cisi olarak gördüm ve temsil etti€ime inand›€›m bu asil millete

lay›k olabilmek için her fleyime büyük özen gösterdim. Bunca
zaman gözlemledi€inizi düflündü€üm hayata karfl› dik durmaya
özen göstermem, bir delikanl› efelenmesi de€il, atalar›ma lay›k

olma çabamdand›r...

Kiflisel geliflim sürecimde, içinde bulundu€um gruplarda her

zaman en at›lgan karakterlilerden biri oldum ve üst düzeyde so-
rumluluk ald›m. Bir fley yap›lmas›, harekete geçilmesi gerekti-
€inde; zorlu€unu-kolayl›€›n›, zahmetini-eziyetini, ödülünü-be-

delini düflünmeden bir görev insan› olarak, sadece yap›lmas› ge-

rekeni yapmaya programlanm›fl do€ufltan getirdi€im özellikle-
rim gere€i, bir ad›m öne ç›kan ilk serdengeçtilerden oldum. Ba-
zen bir tak›mdafl olarak, bazen de bir lider olarak; ama her za-

man büyük, güçlü ve seçkin bir tak›m›n, di€erlerinden ne daha

önemli ne de daha önemsiz, ne daha de€erli ne de daha de€ersiz
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bir parças› oldu€umu hiçbir zaman unutmadan; sadece bana ve-

rilenler gere€i, bir an bile tereddüt etmeden ve hiçbir piflmanl›k

duymadan, en önde koflan, en h›zl› t›rmanan, en k›vrak düflünen

ve en kolay kendini feda edebilenlerden oldu€umun fark›nda,

sadece yapmam gerekenleri yapt›m. Allah’a flükürler olsun ki;

bana güvenenleri hiçbir zaman ve hiçbir yerde hayal k›r›kl›€›na

u€ratmad›m, utand›rmad›m. Çünkü hayat›m boyunca; “her za-
man benden beklenenden fazlas›n› yapmak” kural›mla hareket

ettim ve bunun maliyetine de bafltan raz› oldum, hiçbir zaman da

sorgulamad›m. Da€larda, do€ada, uzak co€rafyalarda, motosik-

letimle aflt›€›m zorlu geçitlerde, aç›k denizlerde, bin türlü arama

/ kurtarma çal›flmas›nda ne kadar riskli süreç varsa yaflad›€›m,

her zaman korundu€umu hissederek yaflad›m.

Bir Hayalin Peflinde ad›n› verdi€im 3. kitab›m›; “hayallerini
bir gün gerçeklefltirecek gücü ve cesareti kendinde bulanlara”
ithaf ettim ve o kitab›n en bafl›na da Goethe’nin ünlü sözünü

yazd›m; “Neyi yapabiliyorsan ya da yapabilece€ini hayal edi-
yorsan baflla; cesarette deha, güç ve büyü de vard›r.”

Akl›m ermeye bafllad›€›ndan bu yana sürekli yeni bir fleyler

ö€renmeye, kendimi gelifltirmeye çabalad›m. Ve hayallerimin

peflinden kofltum. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan ve pes
etmeden hep arad›m, arad›m ve arad›m...

Her fleyi bilmek, her fleyi görmek, her fleyi yaflamak, her fleyi tatmak
istiyorum, bu mümkün olamayaca¤›na göre, elden geldi¤ince çok
fley görmeye, bilmeye, yaflamaya, tatmaya, duymaya, koklamaya
çal›fl›yorum. Yaflamda kendime koydu¤um bir erek var; Ruhumu
mümkün oldu¤unca zenginlefltirmek ve bilinç düzeyimi yükselt-
mek, önce bencil benli¤imi tatmin etmek için, - ki ruhsal geliflimimi
takip edebilmek benim en büyük mutlulu¤umdur –, sonra da gü-
nün birinde fark›na varabilmeyi umut etti¤im misyonumu bilinçli
olarak gerçeklefltirmek için.

Bir Da¤c›n›n Güncesi - 1992, sayfa 50. 

24 yafl›nda gencecik toy bir adamken bile bu yaflamdaki mis-

yonumu bulman›n peflindeydim, aradan geçen 15 y›lda belki de
birço€umuzun bir ömürde yaflad›€›ndan fazla fley yaflad›m. 40
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yafl›na yaklaflt›€›m bu günlerde yine ayn› fleyi ar›yorum ve bili-

yorum ki bulaca€›m da...

Buradaki varl›k sebebimi bulmadan ve bilinçli olarak ger-

çeklefltirmeden ayr›lmayaca€›m bu dünyadan.

‹nflallah...

SSOORRUUMMLLUULLUUKK  AANNLLAAYYIIfifiIIMM

Köklerim ve yetifltirilme tarz›m, içimi hep vatan sevgisi ve va-

tana hizmet sorumlulu€u ile doldurdu. Üniversiteden mezun ol-

du€um ve ilk yüksek irtifa t›rman›fl›m› gerçeklefltirdi€im 1992

y›l›ndan bu yana, Türk Bayra€›’n› ((((EEEEkkkk:::: 8888)))) Pobeda gibi, K2 gibi

dünyan›n en zorlu 7.000 metrelik, 8.000 metrelik zirvelerinde

ilk kez dalgaland›r›rken de, 1994 y›l›nda “Kar Leopar›” unva-

n›n› al›rken de, 1995 y›l›nda Everest Da€›’na t›rmanan ilk Türk

ve dünyadaki ilk Müslüman da€c› olurken de, daha 28 yafl›nday-

ken “Yedi Zirveler” projesini tamamlayan dünyadaki 46. ve en

genç da€c› olurken de, 1996 y›l›nda Kalimantan’da ekip arkada-
fl›mla birlikte ülkemi temsil etti€im Camel Trophy’de “Tak›m
Ruhu” de€erlendirmesinde dünya ikincili€i elde ederken de ve

1996 y›l›nda kurdu€umuzAKUT derne€inde, dostlar›mla birlik-

te da€lar›n tepelerinde, depremlerde, sellerde can kurtarmak için
korkusuzca genç bedenlerimizi tehlikelere atarken de, hep ayn›
vatan ve millet sevgisi ve sorumluluk anlay›fl› ile hareket ettim.

Bu sayede hem ülkeme ve insan›ma hizmet ettim, hem de kendi

ruhumu besledim, huzur buldum ve böylece büyüdü€ümü, ge-
liflti€imi, olgunlaflt›€›m›, insan oldu€umu hissettim...

24 yafl›ndayken günlü€üme afla€›daki düflünceleri not etmifl-
tim;

Çocuklu¤umdan beri düflünsel-ruhsal geliflimimi izlemekten büyük
zevk al›r›m. Daha ilkokula bile gitmezken, benim için olunmas› ge-
reken insan tipi, yalan söylemeyen insand›. Befl-alt› yafllar›mdayken
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yalan söylememek benim için çok önemliydi ve buna çok dikkat
ederdim. ‹lkokul ve ortaokulun bafllar›; arkadafl iliflkilerinin biraz
daha farkl›laflt›¤›, sosyalleflti¤i bir dönem. ‹flte bu dönemde yalan
söylememeye, baflkalar›n›n arkas›ndan konuflmamay› da ilave et-
tim kafamdaki do¤ru insan tipine. Lise ça¤lar›nda ise dürüstlük
kavram›na ulaflt› bu yol. Böylece, ideal insan, yalan söylemeyen,
baflkalar›n›n arkas›ndan konuflmayan, aç›k sözlü ve dürüst insand›.
Ben de kendimi mümkün oldu¤unca bu çizgide tutmaya çal›flt›m.
Sonra üniversite y›llar›... Do¤a sporlar›yla tan›flt›m, kitap okuma ve
müzik zevkim iyice flekillenmeye bafllad› ve flans›ma çevremde hep
do¤ru insanlar oldu. Dürüstlü¤ün son aflama oldu¤unu zanneden
ben, as›l olunmas› gereken fleyin erdemli insan olmak oldu¤unun
fark›na vard›m. Bu aflamalar tesadüfi olmad› elbette. Çevremi iyi
gözledi¤im için sürekli eksiklikleri - yanl›fll›klar› ve do¤rular› ak›l ile
tartarak seçimimi yapt›m. Ne yaz›k ki bu seçimlerin hepsi, yanl›fl›
görüp do¤rusunu seçme yoluyla oldu; belki baflka bir dünyada çok
daha kolay olabilirdi.

Lao Tzu, Konfiçyüs gibi baz› Çinli bilgelerin insanlar›n do¤al ola-
rak erdemli olduklar› eski günlerden bahsettiklerini okumufltum bir
yerde; “yaflam›n tam oldu¤u ça¤lar” diye ifade ettikleri bu dönem-
de insanlar, belli bir görevi yerine getirdiklerini düflünmeden dürüst
ve erdemliymifller. Birbirlerini seviyorlar ama bunun insan sevgisi ol-
du¤unu bile bilmiyorlarm›fl. Güvenilirlermifl ama bunun samimiyet
ve iyi niyet oldu¤unu bilmeden vererek ve alarak özgürce yafl›yorlar-
m›fl ama cömert olduklar›n› bile bilmiyorlarm›fl. Biraz fazla iyimser
oldu san›r›m, belki de böyle ça¤lar hiç olmam›flt›r. Belki de yaln›zca
Çinli bilgelerin zihinlerinde var olmufltur. Her neyse, bizim dünya-
m›zda, benim akl›m bunlar› bu s›rayla yaflamak zorundayd›.

Erdem kavram› yaklafl›k son alt› aya kadar benim için ulafl›labi-
lecek en üst noktayd›, ancak son aylarda erdemin de üstünde olma-
s› muhtemel yeni bir düflünce flekillenmeye bafllad› zihnimde: Mis-
yon düflüncesi. Buna göre yaflamda herkesin kendi çap›nda, kendi
potansiyeline uygun insanl›¤a karfl› bir misyonu ya da misyonlar›
var ve bizim yapmam›z gereken fley, bir an önce bu misyonun ne
oldu¤unu bulup onu gerçeklefltirmeye çal›flmak.
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Hint felsefesinde, buna benzer bir düflünce bulmufltum, Dhar-
ma düflüncesi: Dharma (yasa), ideal adaletin gerçekleflmifl halidir.
Kendi do¤ruluk yolunda ilerleyen her olay, her varl›k, Kozmos’un
düzenine katk›da bulunur.

Ancak ço¤u insan için bu misyon son derece belirsizdir ve insa-
n›n fark›nda olmaks›z›n geliflir, belli bir yerde belli bir zamanda ol-
mak, belli bir flekilde davranmak ya da belli bir yerde ölmek gibi.
‹nsanl›¤›n varoluflundan bu yana olan geliflimini bir zincir olarak
düflünürsek, pek ço¤umuz do¤um, yaflam ve ölüm süreci içinde far-
k›nda olmadan yapt›¤›m›z fleylerle, bu zincirin çok önemsiz gibi gö-
rünen ama asl›nda en önemli halkas›ndan hiç de daha az önemli
olmayan bir halkas›nda mütevaz› bir yere sahibiz.

Dharma’y› bireye uygulad›¤›m›zda Svadharma’y› buluruz. Bu
flekilde; Dharma, yani evrensel yasa; Svadharma’ya yani, do¤al e¤i-
limiyle uyumlu olmak üzere her bireye ait belirli bir göreve dönü-
flür. Baz› seçilmifl ruhlar, kendi bafllar›na birer halka oluflturacak po-
tansiyele sahiptir. Ço¤u biliminsan›, filozof, lider, kâflif, sanatkâr gi-
bi özel ve üstün yetenekli insanlar bu gruba dahildir. Bu tür insan-
lar›n insanl›¤a karfl› misyonu son derece aç›k ve belirgindir. Geçmi-
fle bakt›¤›m›zda, tarihe damgas›n› vurmufl dedi¤imiz insanlar› he-
men görebiliriz. Ço¤unlu¤u oluflturan s›radan insanlar ise, fark›nda
olmadan gerçeklefltirdikleri ve bize son derece önemsiz gibi görü-
nen misyonlar›yla insanl›k zincirinin halkalar›ndaki yerlerini al›rlar.

Eski Hindistan’›n en büyük destan› Mahabharata’n›n bir bölü-
mü olan Bhagavad Gita flöyle der: “Ve görevini (Svadharma) yerine
getir, alçakgönüllü olsa da, büyük olmasa da, baflka birininki olma-
s›ndansa, kiflinin kendi görevinde ölmesi yaflamd›r, baflkas›n›nkin-
de yaflamak ölümdür.” Her bireyin kendine özgü bir do¤al yasas›
vard›r ve her birey varl›¤›n›n kusursuz durumunu elde etmek için ro-
lünün bütün gereklerini yerine getirmelidir.

‹nsanl›k zinciri o kadar kesin ve belirlidir ki, geçmiflte yaflayan
bir tek filozofun düflüncelerini yok etsek ya da bir tek savafl yap›l-
mam›fl olsa, o olay› takip eden bütün insanl›k tarihi de¤iflirdi. Bilim
buna “Kelebek Etkisi” diyor; Japonya’da bir kelebe¤in kanat ç›rp›fl›-
n›n, Amerika’ da f›rt›naya sebep olmas›. ‹nsanl›¤›n, varoluflundan
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bu yana yaflanan her fleyin bu günkü durumumuzda bir pay› var-
d›r. En önemsiz gibi görünen bir de¤ifliklik, kendinden sonraki ta-
rihte de¤iflikli¤e yol açar. Sonuç olarak; yaflanan her fley, bugünkü
durumumuzun varolmas› için yaflanmas› gereken fleylerdir. Bu dü-
flünceyi iyice daralt›p, yaln›zca bir tek insana da uygulayabiliriz.
Her insan, yaflam› boyunca yapt›¤› bütün iyi, kötü, güzel, çirkin, er-
demli, erdemsiz davran›fllar›n›n toplam›n›n ürünüdür. Bir tek hata-
s›n› ya da iyi davran›fl›n› yapmam›fl olsayd› art›k o insan de¤il bafl-
ka bir insan olurdu. Bu yüzden yaflamda hiçbir zaman piflmanl›k
duymamak gerekir, sadece ders almak yeterlidir. Bizler tüm davra-
n›fllar›m›z›n ve seçimlerimizin ürünleriyiz, “Keflke o zaman böyle
yapmam›fl olsayd›m” dedi¤imiz davran›fllardan bir tekini bile yap-
mam›fl olsayd›k bugünkü kendimiz olamazd›k. Geçmifli de¤ifltire-
meyiz ancak ondan ders alarak daha do¤ru ve sa¤l›kl› bir gelecek
kurabiliriz.

Orhan Hançerlio¤lu “Ö¤renmek benim mutlulu¤umdur” demifl.
“Düflünsel geliflimimi görmek” de benim mutlulu¤um ki bu da ö¤-
renmek ve ö¤rendiklerimi yorumlay›p uygulamaktan geçiyor.

Benim, (flimdilik) befl aflamal› düflünsel geliflimimdeki her bir
aflama, kendinden önceki aflamalar›n üzerine kurulan bir düflünce
sistemi olarak geliflti. Benden daha zeki ve daha iyi gözlemleyen bi-
ri için elbette daha h›zl› ve kolay olabilirdi, ancak benim için, son-
rakine ulaflmadan önce bir önceki yaflanmak zorundayd›.

Bir Da¤c›n›n Güncesi - 1992, sayfa 41-43.

Her zaman bir görev insan› oldu€uma inand›m ve yaflam›m

boyunca birçok görev üstlendim. Yaflam›mdaki kiflisel tatmini-
min önemli bir bölümü buradan geldi.

Oldukça ilginç ve tan›maya de¤er bir karakter olarak gördü¤üm
Gurdjieff’in, hayat› boyunca sürdürdü¤ü aray›fl› sonucunda ulaflt›¤›
sonuca göre; insan›n yeryüzündeki varolufl sebebi, hayat tarz›yla,
çok yüksek amaçlar için gerekli tözleri, enerjileri üretmektir; baflka
bir deyiflle, enerjilerin dönüfltürülmesidir. Beelzebub adl› kitab›nda
dile getirdi¤i gibi; insan, ya yeryüzündeki varoluflunun sebebi olan
belirli bir görevi yerine getirecek, ya da ayn› sonuçlar› istese de is-
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temese de, kendisine ra¤men do¤uracak bir biçimde yaflamak ve
ölmek zorunda kalacakt›r. Burada, Krishna’n›n Arjuna’ya söyledi¤i
bir sözü araya sokmak istiyorum. “… herkes çaresiz bir flekilde ken-
di karmas›na ba¤l› hareketlere sürüklenir.” Gurdjieff’e göre, bir
amaç için yerine getirilen bilinçli eylemler, belirli bir tözün, enerji-
nin ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. Bu enerjinin bir bölümü, o eylemin ger-
çekleflmesi için harcan›r, bir bölümü amaç her ne ise onun için sak-
lan›r, di¤er bir parças› ise, kiflinin iç geliflimi, tinselleflmesi, mükem-
melleflmesi için kullan›lacakt›r. 

Gurdjieff’e göre, bu dünyada gerçeklefltirilmesi gereken bir “ya-
p›t” vard›r ve bunu yerine getirmek için baz› insanlar gerekli anla-
y›fl düzeyine ulaflmal›d›r. Yapmam›z gereken fley, üretkenlik kapasi-
temizi enerjiye dönüfltürmek ve “yap›t”a, “sistem”e kat›lmakt›r. Da-
ha güçlü olanlar›n di¤erleriyle paylaflmas› gerekir. Maneviyat› güç-
lü insanlar›n, pozitif enerjilerini di¤er insanlarla paylaflmalar› gibi.
Buradaki temel ilke, insan›n bu görevi yerine getirirken, hem di¤er
insanlara hizmet etmesi, hem de kendi ruhunu kurtarmas›d›r. 

Asya Yollar›, Himalayalar ve Ötesi - 1997, sayfa 216-217.

Bu inanç her türlü zorlukla, her türlü tehlikeyle daha kolay
bafla ç›kmam› sa€lad›. Hem düflüncelerimi belirli bir çizgide tut-

tu, hem de eylemlerimi korkusuzca yapmam› sa€lad›. Belki biraz

da bu inanç sayesinde korkusuz oldum. Kendi ruhumun mutlulu-
€u di€er insanlar›n mutlulu€uyla hep ayn› yerde bulufltu ve gele-
ce€in belirsizli€inden kaynaklanan korkular› benden uzak tuttu.

Japon savafl stratejilerinde, yaln›zca ustalar›n uygulayabile-

ce€i “sutemi” ad› verilen “feda etme tekni€i” diye de tan›mlaya-

bilece€imiz bir zihinsel durufl vard›r. Bunda baflar›l› olabilmek
için egoyu tamamen kontrol alt›na alabilmek, büyük bir zihinsel
haz›rl›k yapmak ve hedefe tam olarak odaklanmak gerekir. Ka-

zanmak veya düflman› yenmek olarak tan›mlayabilece€imiz he-

defe ulaflabilmek için, her birimizde do€ufltan varolan “hayatta
kalma ve bedensel bütünlü€ü koruma içgüdüsü”nü bilinçli bir
flekilde bast›rmay› ve amaca ulaflmak için yaralanma, zarar gör-

me hatta daha da kötüsünü kabullenmeyi gerektirir. Bu noktaya

ulaflan savaflç›, hedefini kendi varl›€›ndan daha de€erli gördü€ü
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için, o hedefe ulaflmak için kiflisel güvenli€i ile ilgili her türlü

düflünceyi bir kenara b›rak›r ve yaln›zca kazanmay› düflünür. Bu

seviyedeki bir savaflç›y› alt etmek çok ama çok zordur.

Yap›lmas› gerekene o kadar odaklan›r›m ki, süreçteki s›k›nt›-

lar›, engelleri, zorluklar› görmem bile. Dosdo€ru hedefime do€-

ru giderim. Yap›lmas› gerekenle arama ne girerse girsin, onlar›

sadece çözülmesi gereken bir problem olarak ele al›r›m ve enin-

de sonunda mutlaka çözerim.

Her birimiz ortalama 70-80 y›l süresince, geçmiflinde yüz binlerce
y›ll›k bir yaflam tecrübesi bulunan ve gelecekte de muhtemelen en
az bu kadar daha var olacak olan bir türün temsilcisi olarak yafl›yo-
ruz. Kendi küçük penceremizden bakt›¤›m›zda, bu yüz binlerce y›l-
l›k tarihin anlam›n› kavrayamay›p, birkaç on y›ldan oluflan kendi k›-
sac›k hayat›m›z›, tarih okyanusunda bir damla kadar olmas›na ra¤-
men, her fleyin merkezi gibi alg›l›yoruz. ‹çgüdüsel olarak türümü-
zün devam›n› sa¤lamak için yapmam›z gerekenleri yap›yoruz. An-
cak bütün zekâm›za ve kapasitemize ra¤men, ço¤umuz bunu bi-
linçli olarak kurgulam›yoruz bile. Do¤uyoruz, gelifliyoruz, ürüyoruz,
yafllan›yoruz ve ölüyoruz. Yaflam ad›n› verdi¤imiz bu sürecin nas›l
geçti¤inin ya da nas›l geçmesi gerekti¤inin ço¤umuz fark›nda bile
de¤iliz. Ço¤umuz, Sartre’›n “kazayla do¤mufl, yanl›fll›kla yaflayan ve
bilgisizlik içinde ölen insan›” gibi geçip gidiyoruz bu dünyadan. 

‹nsano¤lunun bu dünyay› paylaflt›¤› di¤er canl›lardan en bü-
yük fark›, yaflam› süresince ö¤rendi¤i tecrübelerini, kendinden son-
raki kuflaklara, onlar›n da teker teker tecrübe etmelerine gerek kal-
madan do¤rudan aktarabilmesidir. Bir kurt yavrusu, yaln›z geçire-
ce¤i ilk k›fl› sa¤ salim atlatabilmek için, annesinin bildi¤i bütün av-
lanma, savunma, saklanma tekniklerini, kendisi deneyerek ö¤ren-
mek zorundad›r. Anne kurt ne kadar tecrübeli olursa olsun, yavru,
her fleyi en bafl›ndan teker teker denemek zorundad›r. 

‹bni Rüflt, insanl›¤›n ortaklafla düflünüflünden söz eder; insan
ölür, insanl›k kal›r. ‹nsan flu k›sa ömründe çok fley ö¤renemez ama,
insanl›¤›n ortaklafla üretti¤i düflünün ulaflamayaca¤› s›n›r yoktur. 

fiimdi, kendi küçük penceremizden bir ad›m geriye aç›lal›m ve
dünyaya öyle bakal›m. Önce yak›n tarihimizden bir örnek; 1930 y›l›,
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Menemen. Kubilay adl› yi¤it bir yedek subay, bile bile gencecik boy-
nunu kör b›çaklara teslim ediyor ve bu asla bofluna de¤il. Türk toplu-
mu bu yi¤it subay›n fedakârl›¤›ndan almas› gereken mesaj› hemen
al›yor ve ordumuz yap›lmas› gerekeni yap›yor. Ö¤retmen olan Kubi-
lay’›n an›s›na Menemen’de bir heykeli dikiliyor ve bugün ders kitap-
lar›nda, yi¤it Kubilay’›n, nas›l yobazlara karfl› korkusuzca direndi¤i
anlat›l›r. Bir bireyin ölümü, onun toplumunun fark etmesini sa¤l›yor.

fiimdi birkaç ad›m daha geriye gidelim. 1600 y›l›, 17 fiubat, Ro-
ma. Karanl›k, dogmac› kilisenin görüfllerine karfl› oldu¤u için, din-
sizlikle suçlanan Giordano Bruno, Çiçek meydan›nda canl› olarak
yak›l›r. Bruno hayat› boyunca, kilisenin dayatt›¤› dogmalara karfl›,
diyalektik düflünceyi ve bilgilerin, ak›l ve deney üzerine temellen-
mesi gerekti¤ini savunur. Aristo’yu elefltirir, Koperni¤in günefl siste-
mi prensiplerini benimser. ‹nsan›, yarad›l›fl›n merkezine koyan dini
görüflü, teorileri ile sarsan Kopernik’i de mahkum eden kilise, özgür
düflüncelerden çok uzakt›r. Engizisyon yedi y›l boyunca Bruno’yu
zindanda tutar, iflkence yapar, sonra da öldürür. Gerçekler u¤runa
korkusuzca iflkenceye ve ölüme direnen Bruno, bugün özgür düflün-
cenin bir sembolüdür. ‹nsanl›¤›n bu çok önemli dersi almas› için,
Bruno’nun ölmesi gerekiyordu. Ve ders yerini bulur, önce onu ya-
kan insanl›k sonra heykelini diker. 

Bir de iyice geriye gidip, bir daha bakal›m insanl›¤a. Kafkaslar-
da sarp bir da¤›n tepesinde, Tanr› Zeus taraf›ndan zincire vurulmufl
bir titan. Bir kartal her gün gelip onun ci¤erini yiyor. Ac›s›n› sonsuz
k›lmak için yenilen ci¤er her gün yeniden olufluyor. Ta ki Herkül ge-
lip, onu bu sonsuz iflkenceden kurtarana dek. Prometheus’a çektiri-
len bu Tanr›sal iflkence, onun Tanr›lardan çal›p insana sundu¤u
ateflin bedelidir. Bütün bu ac›lara ra¤men, Prometheus her zaman
insanlar›n yard›m›na kofltu. 

Bu örnekleri istedi¤imiz kadar ço¤altabiliriz. Sonuç olarak söy-
lemek istedi¤im; ‹nsanl›¤›n mükemmel bir flekilde devam›n› sürdü-
rebilmesi için, her birimiz gerekti¤i taktirde, bizim için ne kadar zor
olursa olsun, yapmam›z gerekenleri yapmal›y›z. Çünkü önemli olan
ben de¤il biz, insan de¤il insanl›kt›r, çünkü önemli olan hayatt›r. 

Asya Yollar›, Himalayalar - 1997, sayfa 214-216.
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Nasuhzade Ali Pafla

EEKK::  11
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Mehmet Ali Bey
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Eflref Cafer Bey EEKK::  44

EEKK::  33

Ali Cevat Mahruki
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EEKK::  55

Portreler, y›l 4, say› 9. s. 1.
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Portreler, y›l 4, say› 9. s. 2.
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Portreler, y›l 4, say› 9. s. 3.
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Portreler, y›l 4, say› 9. s. 4.
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Portreler, y›l 4, say› 9. s. 5.
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Ali Pafla’n›n mezar tafl›.

EEKK::  66

20 Nisan 1992, Hürriyet gazetesi, Ankara
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❏  Türk Milletine Aç›k Mektup ❏ 77

Nokta dergisi, 1 Mart 1992

DOST dergisi,
1990 tarihli ilk say›s›...

DOST dergisi 
2. say›, 1991...
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EEKK::  88

K›rg›zistan’da, 1993
Communism Da¤› zirvesi, 

1994.

Everest Da¤›
zirvesinde,
1995

Y›llar önce Kaçkar Da¤› zirvesi, 1989
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Motosikletle do¤u yolculu¤u - Pakistan, 1997.Camel Trophy
seçmeleri, 1996

Camel Trophy bitifl etab›, 1996

Küçük A¤r› Da¤› zirvesi, 2001 k›fl

Motosiklekle Tibet’te, 2002
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Antalya 19 May›s törenleri, 2004

AKUT Yal›köy operasyonundan, 2003

Sar›kam›fl fiehitle-
ri’ni anma etkin-
likleri, 2004

Cumhuriyet Mitingi,
Ça¤layan Meydan›,

2007


