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İLK SÖZ

Aziz ve Yü ce Türk Mil le ti;

Uzun ca bir sü re, bu tür bir ki ta bı ka le me alıp al ma mak ara -
sın da te red düt ya şa dım, çün kü ko nu şa rak de ğil, ya pa rak-üre te -
rek ken di mi ifa de et me yi da ha doğ ru bu lu yo rum. Ha ya tım bo -
yun ca da bu yön de ha re ket et tim. Adım la rı nı her za man plan lı
atan bir in san ola rak ha ya tım ge nel an lam da ga yet iyi gi der ken,
geç ti ği miz 6-7 yıl da “1999 Göl cük (Ko ca eli) Dep re mi son ra sı”
o ka dar saç ma sa pan ve üzü cü şey le bo ğuş mak zo run da kal dım
ki, ger çek le sah te, iyiy le kö tü, doğ ruy la yan lış ara sın da sü rek li
kan dır ma ca la rın, sah te ci lik le rin, iki yüz lü lük le rin ol du ğu çir kin,
ucuz ve bir o ka dar da onur suz bir oyu nun için de bul dum ken di -
mi ve bir tür lü de çı ka ma dım. Bu sa at ten son ra bu nu ne ka dar is -
te sem de çı ka bi le ce ği mi zan net mi yo rum. Bu nu ya pa cak im kâ -
nım ol du ğu hal de, da mar la rım da do la şan kan la ba na ak ta rı lan
so rum lu luk an la yı şım her za man bas kın çı kı yor. 

Al lah izin ve rir se önü müz de ki yıl lar da siz ler le yo lu muz da ha
çok ke si şe cek. Bu ne den le, bu sü reç te he pi mi zin ka fa sı nı ka rış -
tı ran bu kör dö vü şü nün için de ya şa nan la rı, ola bil di ğin ce nes nel
bir şe kil de, bir de ken di göz le rim le siz le re ak tar mam ge rek ti ği -
ne ka rar ver dim. Özet le bu ki tap; da ha yir mi li yaş la rım day ken
bu gü zel ül ke ye ve bu ül ke nin yü ce ruh lu in san la rı na ada ma ya
ka rar ver di ğim ha ya tı mın bir ke si ti ni ve kir li bil giy le iyi ce ka rış -
tı rıl mış bir dö ne min ta nık lı ğı nı en açık ha liy le siz ler le pay laş -
mak için ka le me alın dı. 

Bir ön yar gı yı de ğiş tir me nin ato mu par ça la mak tan da ha zor
ol du ğu nu bi li yo rum. Böy le bir bek len tim yok, her kes is te di ği ni
dü şün me ye, is te di ği ne inan ma ya de vam ede bi lir. Ben sa de ce ya -
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pıl ma sı ge rek ti ği ne inan dı ğı mı ya pa rım, bu nun yan sı ma la rı nın
ne ola ca ğı na ha yat ka rar ve rir. Ba na sa de ce din gin bir iç hu zu ru
ve ken di me say gı ka lır. Eğ riy le doğ ru nun bir bi ri ne bu ka dar ka -
rış tı ğı-ka rış tı rıl dı ğı bir dün ya da, in sa nın ken di siy le ba rı şık ol -
ma sın dan da ha bü yük bir ödül dü şü ne mi yo rum.

Ka dim dü şün ce sis tem le rin de in sa nın bu sı nav dün ya sın da
yap tı ğı yal nız yol cu luk ta, sa de ce ken di si ne kar şı de ğil, bü tün
dün ya ya, in san la ra, ev re ne kar şı da so rum lu ol du ğu, so rum lu luk
ta şı ma sı ge rek ti ğin den bah se di lir. Ya kın za man fi lo zof la rın dan,
Sart re, Pro ust ve Le vi nas da ben zer kur gu lar la; va ro lu şu iti ba rıy -
la te kil olan ama özün de ta şı dı ğı sev gi ve bil ge lik le her şe ye kar -
şı ev ren sel bir so rum lu luk ta şı yan bir var lık ola rak ye ni den ta -
nım lar in sa nı. İş te bu sa tır la rın ya za rı da ha ya tı tam böy le al gı -
lı yor; yıl lar dır iz le di ği niz mü ca de le min asıl se be bi bu dur... 

“M. İlin ve E. Se gal, İn san Na sıl İn san Ol du ad lı ün lü ki tap -
la rı nı Gor ki’ye an la tır ken şöy le der; ‘Şim di, uç suz bu cak sız
uza yı gö zü nü zün önü ne ge ti rin. Yıl dız la rın, bu lut su la rın
dol dur du ğu uza yı. Bu dev ler de vi bu lut su lar dan bi rin de, gü -
neş alev alev ya nı yor. Gü neş ten ge ze gen ler ko pu yor. Kü çü -
cük bir ge ze gen de mad de can lı la şı yor, ken di bi lin ci ne var -
ma ya ça lı şı yor. Bu nun so nu cun da or ta ya in san çı kı yor.’ 

İş te ben de ken di mi, ken di bi lin ci ne var ma ya ça lı şan bir
in san ola rak al gı lı yo rum. Bü tün ça bam, bü tün uğ ra şım, hat -
ta yap tı ğım her şey, hep bu nun için. Ben ki mim, ben ne yim,
ne den ben, na sıl ben, ne za man ben…” 

As ya Yol la rı, Hima la ya lar ve Öte si - 1997, say fa 13. 

On yı lı aş kın bir sü re dir sa yı sız ku ru ma ver di ğim, li der lik ve
ta kım ça lış ma sı ko nu la rı nı iş le di ğim se mi ner le rim de bi le ilk
vur gu yu, ki şi nin ken di ni ta nı ma sı üze ri ne ya pa rım. Her ke se
öner di ğim bu sağ lık lı baş lan gı cı, ken di ha ya tım da da bü yük bir
dik kat ve cid di yet le uy gu la ma ya özen gös te ri rim. 

20 ya şın da, Bil kent Üni ver si te si İş let me Fa kül te si’nde okur -
ken, dağ cı lık ve di ğer do ğa spor la rıy la ta nış mış tım. Okul yıl la -
rın da aka de mik eği ti mi min dı şın da ka lan za man la rım da çok yo -
ğun bi çim de dağ cı lık, ma ğa ra cı lık, ya maç pa ra şü tü, alet li da lış,
bi sik let gi bi spor lar la il gi len miş tim. 
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Dağ cı lık ve di ğer do ğa spor la rıy la ta nış tık tan son ra ge çir di -
ğim 4 yı lı ken di mi ta nı dı ğım ve ye te nek le ri mi, sı nır la rı mı, ka pa -
si te mi iyi ce öğ ren di ğim, ya şam dan ne bek le di ği mi, ne yap mak
is te di ği mi çö züm le me ye ve an la ma ya ça lış tı ğım bir dö nem ola -
rak gö rü yo rum. Baş lan gıç ola rak en önem li ol du ğu nu dü şün dü -
ğüm nok ta; ki şi nin ken di ni ta nı ma sı. İn sa nın ye te nek le ri ni, kuv -
vet li ve za yıf ta raf la rı nı, bek len ti le ri ni, ken di si ni mut lu ve mut -
suz ede cek şey le ri, ge le cek le il gi li ha yal le ri ni ken di içi ne ya pa -
ca ğı yol cu luk lar la keş fet me si nin ve ye te nek le ri ni ge liş tir me ve
iyi leş tir me ça ba la rı nı bi linç li ve plan lı bir şe kil de ger çek leş tir -
me si nin ve sü rek li ola rak öğ re nen, de ği şen ve ge li şen bir var lık
ola rak bu nu dü zen li ola rak tek rar et me si nin iler le yen sü reç ler de
bü yük bir re ka bet avan ta jı na dö nü şe ce ği ne ina nı yo rum. 

Üni ver si te den me zun ol du ğum gün, ki şi sel ka ri ye ri mi ne yö -
ne çe vir me min be ni da ha mut lu ede ce ği ni, ne ya par sam, ne üre -
tir sem ken di mi da ha ta mam lan mış his se de ce ği mi ve han gi alan -
lar da ba şa rı lı ol ma şan sı mın da ha yük sek ol du ğu nu da ha 24 ya -
şın day ken, bu gün kü ne ya kın bir şe kil de çö züm le miş du rum day -
dım. Çok iyi bir üni ver si te de, çok iyi bir eği tim al dı ğım hal de,
dı şa rı dan ba kan bir göz le de ğer len di ril di ğin de ken di adı ma bü -
yük bir risk ala rak ve o gü ne dek Tür ki ye’de hiç kim se nin gö ze
ala ma dı ğı, iler le yen yıl lar da ki ba şa rı la ra im za at ma ma yol aça -
cak olan ka ri yer pla nı mı yük sek ve zor lu dağ la ra çe vir me ka ra -
rım bu bi linç sa ye sin de dir. 

Yu nan fi lo zof lar, 2800 yıl ön ce in şa et tik le ri Delp hi’de ki
Apol lon ta pı na ğı nın gi ri şi ne “ken di ni bil” öğü dü nü yaz mış lar.
Ki şi nin ken di ni bil me si çok önem li. An cak bu aşa ma sağ lık lı bir
şe kil de ge çi ri lir se, ki şi ya şa mıy la il gi li se çim le ri ni en doğ ru şe -
kil de ya pa bi lir. El bet te ki Sok ra tes’in de di ği gi bi; “Bir in sa nın
ken di ni ta nı ma uğ ra şı ömür bo yu de vam eder.” Do la yı sıy la in -
sa nın ken di siy le ba rı şık ol ma sı ve ken di si ni sü rek li ve dü zen li
ola rak göz lem le me si çok önem li. An cak bu sa ye de iyi ol du ğu
ta raf la rı öne çı ka ra bi lir, güç len di re bi lir, o ka dar iyi ol ma dı ğı ta -
raf la rı nı da de ğiş ti re bi lir, da ha iyi ya pa bi lir. Sü rek li ola rak kar -
şı laş tı ğı mız ka rar ver me ve seçim yapma sü reç le rin de ye te nek -
le ri mi zi, bek len ti le ri mi zi ve he def le ri mi zi iyi bil di ği miz ve bun -
la rın ara sın da man tık lı bir den ge ku ra bil di ği miz sü re ce so nu cun
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ba şa rı ola rak çık ma ola sı lı ğı çok da ha faz la ola cak tır.

Bu işin bi rey sel kıs mıy dı. 

Akıl lı bir var lık olan in sa noğ lu şöy le bir çev re si ne bak sa, bü -
tün ya ra tıl mış olan la rın as lın da bir plan da hi lin de ve bir bi riy le
iliş ki li ola rak va rol du ğu nu gö re cek tir. Bu gün ok ya nus ta ya şa yan
ve be sin zin ci ri nin en alt hal ka la rın dan bi ri olan kü çü cük krill’le -
rin, ok ya nus yü ze yin de ki ısı nın de ği şi mi ne bağ lı ola rak azal ma -
la rı, pe şi sı ra te tik le ye ce ği di ğer ge liş me le rin so nu cun da, bu be -
sin zin ci ri nin en üst nok ta sın da yer alan in sa noğ lu için bi le bir fe -
la ke te yol aça bi le cek tir. Ve ya Ama zon’da ya şa yan bir kuş tü rü -
nün ya da Af ri ka’da ya şa yan kü çük bir me me li tü rü nün so yu nun
tü ken me si, be ra be rin de pek çok so ru nu da ka lan tür le re ge ti re -
cek tir. Çün kü do ğa rastge le lik le de ğil ku ral lar la ve ola sı lık lar la
be lir li bir sis tem da hi lin de iş ler ve bu sis tem mil yon lar ca yıl lık
ev rim sü re ci so nu cun da bu gün kü nok ta ya ulaş mış tır. Sis tem içe -
ri sin de mey da na ge le bi le cek her han gi bir ay kı rı de ği şim, be ra be -
rin de baş ka bek len me dik de ği şim le ri de ge ti re cek tir. Bun la rın bi -
ze et ki si olum lu ola bi le ce ği gi bi, bu gün ler de gün de mi mi ze gi ren
kü re sel ısın ma so ru nun da ol du ğu gi bi ölüm cül de ola bi le cek tir. 

Va ro lan her şey, baş ka her şe yin de va ro lu şu na kat kı da bu lu -
nur ve va ro lan her şey as lın da di ğer va ro lan şey ler le bir lik te
varolur ve her şey doğ ru dan ya da do lay lı bir di ğe riy le et ki le şim
içe ri sin de dir. Ya şa mı, do ğa yı ve ev re ni her za man bir bü tün ola -
rak al gı la dım ve bu bü tün için de, o bü tü ne ait di ğer le ri ne eş de -
ğer bir par ça ola rak ka bul et ti ğim ken di ye ri mi bul ma ya, an lam -
lan dır ma ya ça lış tım. Bir lik te va ro lan lar ve kar şı lık lı ola rak bir -
bir le ri ni var eden ler an cak bir lik te iler ler se, bü yür se, ge li şir se
an lam lı bir bü tün lük ten söz edi le bi lir. Yok sa sü re cin bir ta ra fı
hep ek sik ve za yıf ka lır; bu ek sik ka lan ta raf da ha son ra çok ama
çok bü yük te mel so run la ra yol aça bi lir. 

Bu gün ül ke miz de ve dün ya da ya şa nan bir çok so ru nu bu ba -
sit man tık la bi le açık la ya bi li riz. Tür ki ye’nin do ğu su ve ba tı sı
ara sın da ya şam stan dar dı ve ka li te si de ğer len di ril di ğin de, son 50
yıl da uy gu la nan yan lış po li ti ka lar yü zün den bü yük bir uçu rum
olduğu görülür. Bu  so nu ç bü yük kent le re, ön le ne mez bir göç,
bü yük ve cid di top lum sal so run lar taşır. Tra fik sı kı şık lı ğı, ka la -
ba lık nü fus ve so kak la rın te miz li ğin de ki sı kın tı lar bun la rın en
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ba si tiy ken, şid det, gasp, kap kaç, te ca vüz ler, sis tem de ki boş luk -
la rın ya rat tı ğı rüş vet ve yol suz luk ko nu la rı da ha cid di so run lar
ola rak kar şı mı za çı kı yor. Hat ta da ha ile ri ye gi der sek, ül ke mi zin
en bü yük dert le ri nin ba şın da ge len te rör be la sı bi le, za ma nın da
bu ba sit man tı ğa ay kı rı uy gu la nan po li ti ka lar yü zün den bir tür lü
çö zü le mi yor. 

Ay nı şe kil de bu gün dün ya mız da bu nun da ha bü yük öl çek te -
ki bir yan sı ma sı ile bo ğu şu yor. Yüz yıl lar dır el le ri ne ge çen her
fır sat ta ken di ben zer le ri dı şın da ki her mil le ti sö mür me yi bir
dev let po li ti ka sı ola rak uy gu la yan ba tı dün ya sı, bu gün ken di ya -
rat tı ğı asi met rik teh di din ön le mi ni na sıl ala bi li riz di ye ka ra ka ra
dü şü nü yor ve bu la bil di ği tek çö züm de; ne ya zık ki en iyi bil di -
ği ko nu olan da ha faz la güç, da ha faz la bas kı ve da ha faz la şid -
det kul lan mak olu yor. Bu du rum da do ğal ola rak kendi karşıtını
da aynı ölçekte hırslandırıyor, güçlendiriyor ve sü re ci da ha faz -
la için den çı kıl maz ha le ge ti ri yor. Bu ka otik kısırdöngünün so -
rum lu lu ğu nu üzer le rin den ata bil mek de “me de ni yet ler ça tış ma -
sı” adı ve ri len zor la ma bir te ori ye dü şü yor. 

Kon fiç yüs, “in sa nın in sa na iyi lik çi il gi si ni” çok özel bir ye re
ko yar. An cak bu il gi yi, bu so rum lu lu ğu his se der sek ve ge rek le -
ri ni ye ri ne ge ti re bi lir sek, ön ce ya kın çev re miz de ve ken di top lu -
mu muz da son ra da bü tün in san lık için de sev gi yi, ba rı şı, an la yı -
şı, hoş gö rü yü ve kar şı lık lı so rum lu luk an la yı şı nı güç len di re bi li -
riz. Böy le ce ken di miz den son ra ki ku şak la rın da ha sağ lık lı, da ha
hu zur lu, da ha mut lu ol ma sı nı sağ la ya bi lir ve in san lı ğın da ha ile -
ri ye git me si ne yar dım cı ola bi li riz. 

Sağ lık lı, akıl cı, sağ du yu lu bir top lum da ya şa mak is te yen ak lı
ba şın da her in san, ya şa dı ğı top lu mun ge liş me si ve iler le me si için
ça ba gös te rir. Kar şı lı ğı nı da, sa de ce ken di dün ya sı nın de ğil çev -
re si nin de gü zel ol ma sıy la alır. İçi de dı şı da gü zel lik ler le çev ri lir.

Bu da işin top lum sal, kü re sel kıs mıy dı...

Bi yo lo ji de, mi ni mum ya sa sı ve ya sı nır la yı cı et ken ler il ke si
ola rak ge çen Li ebig Ka nu nu’na gö re; çev re de ye ter li mik tar da
bu lun ma dı ğı za man bi yo lo jik ge li şi mi sı nır la yan mad de le re “sı -
nır la yı cı et ken” adı ve ri lir. Bu na gö re bir bit ki nin ge liş me si için
ge rek li kim ya sal mad de ler ara sın da han gi si bit ki için ge re ken
mi ni mum mik ta ra en ya kın de ğer dey se o mad de nin bü yü me yi
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sı nır la yı cı et ki si gö rü le cek tir. Bir di ğer de yiş le, bir or ga niz ma -
nın sağ lık lı ya şa ma sı için ge re ken gir di ler den en ek sik olan, ek -
sik ol ma yan di ğer le ri nin ne ka dar la rı nın kul la nı la bi le ce ği ni be -
lir ler. Bu ya sa; top lum sal ha ya tı da ya şa yan, de ği şen ve ge li şen
bir or ga niz ma ola rak de ğer len di ren sos yo log la rın da il gi si ni
çek miş ve top lum sal ha yat la il gi li ko nu lar da da kul la nıl mış. 

Ki şi sel ka na atim ola rak bir ül ke nin A’sı ne ise Z’si de odur, o
ol mak zo run da dır. Tra fik ko nu la rın da, yol suz luk ve rüş ve tin yay -
gın lı ğı ko nu la rın da, eği tim so run la rı ko nu la rın da, sos yal gü ven -
lik ve sağ lık sis tem le ri ko nu la rın da, hu ku kun hı zı ve et kin li ği ko -
nu la rın da, ka çak ya pı laş ma ve ya ka çak elekt rik kul la nı mı ko nu -
la rın da, med ya mı zı esir eden ma ga zin ve te le vo le kül tür süz lü ğü
gi bi ko nu lar da dün ya sı ra la ma sın da ye ri miz, he pi mi zin bil di ği ve
utan dı ğı ko num day ken, ör ne ğin afet za rar la rı nın azal tıl ma sı ve
afet le re ha zır lık ko nu la rın da, son 6-7 yıl da ya pı lan bü tün iyi ni -
yet li ça ba la ra ve mu az zam kay nak ak ta rım la rı na rağ men, Ja pon -
ya veya Ame ri ka gi bi ol ma mı zı bek le mek ha yal pe rest lik ten baş -
ka bir şey ol ma ya cak tır. Çün kü bir or ga niz ma da bü tün bi le şen ler
bir bi ri ile doğ ru dan ve ya do lay lı et ki le şim için de dir. Sa de ce bi ri
üze rin de kur gu la nan, di ğer le ri nin çok öte sin de bir öl çek te iyi leş -
tir me ve ya dö nüş tür me ça ba la rı, di ğer le ri göz ar dı edil di ği sü re -
ce ba şa rı lı ol ma şan sı na sa hip de ğil dir, ol sa bi le ba şa rı sı nın sü -
rek li li ği ni sağ la ma ve sür dü rü le bi lir kıl ma şan sı na sa hip de ğil dir.
Hır sız lık, yol suz luk, rüş vet gi bi ko nu la rı ve ya med ya da ki kont -
rol süz bü yü yen te le vo le ve ma ga zin prog ram la rı nı ve ya eği tim ve
sağ lık so run la rı mı zı ve ya ti ner ci ler ve so kak ço cuk la rı nı ve ya ai -
le içi şid det ko nu la rı nı bir bi rin den ba ğım sız, bir bi riy le il gi siz ko -
nu lar ola rak ele alıp, sa de ce ken di çer çe ve le rin de de ğer len di rir -
sek ve çö züm ça lış ma la rı nı da bu sı nır lı lık la yap ma ya kal kar sak
bü yük bir ya nıl gı ya dü şe riz. Bir sis tem, be lir li bir alan da yer alan
ve bir bi ri ile doğ ru dan ve ya do lay lı iliş ki için de bu lu nan un sur -
lar dan olu şur. Sis te min gü ve ni lir li ği ken di si ni oluş tu ran un sur la -
rın gü ve ni lir li ği nin bi leş ke si dir. Top lum sal ha ya tı ve top lum sal
ha ya tın her ala nı nı da ben zer şe kil de bir sis te min par ça la rı ola rak
ele al ma mız ve her han gi bi rin de çö züm ve ya iyi leş tir me ça ba la -
rı nı de ğer len di rir ken de, di ğer le ri ile olan iliş ki le ri ni ve et ki le şi -
mi ni de göz önün de bu lun dur ma mız ge re kir. Bu an lam da ba kıl -
dı ğın da, ül ke mi zin çok cid di ve uzun sü re dir de vam eden ar tık
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kro nik leş miş so run la rı ol du ğu nu ilk baş ta ka bul et me miz ve çö -
züm ara yış la rı mız da da ken di mi zi kan dır mak tan dik kat li bir şe -
kil de sa kın ma mız ge rek mek te dir. Bu gün baş ba ka nı, ba kan la rı
yü ce di van da yar gı la nan ama her ne den se za man aşı mı gi bi ga rip
bir ge rek çey le ve ya sü rek li çı kar tı lan af lar la son an da pa ça yı kur -
ta ran, si lah lı kuv vet le ri nin en üst dü zey pa şa sı yol suz luk yü zün -
den ce za evi ne dü şen, mil li sa vun ma ba ka nı ha pis te olan, yol suz -
luk ve rüş vet te dün ya sı ra la ma sın da baş lar da yer alan, bir çok mil -
let ve ki li nin an cak do ku nul maz lık zır hıy la ara mız da do la şa bil di -
ği, 24 sa at ma ga zin ve fut bol bom bar dı ma nı na ma ruz bı ra kı lan,
16-17 ya şın da bey ni yı kan mış ço cuk la ra si ya si ci na yet le rin iş let -
ti ril di ği bir top lum da, so run la rı mı zı sa de ce gö rün dü ğü yer de ve
gö rün dü ğü ka dar mış di ye al gı la ya rak bir ye re va ra ma ya ca ğı mı zı
an la ma mız ge rek mek te dir. 

He pi miz da ha iyi ya şam ko şul la rı is ti yo ruz, bu na el bet te ki
hak kı mız var. Bu nun için ça ba da gös te ri yo ruz, an cak sa de ce is -
te mek ve so run la rı tek bo yut lu, sa de ce gö rün dü ğü yer de ele alıp
çöz me ye ça lış mak bu is te ği mi ze kı sa dö nem de ulaş ma mı za ne
ya zık ki ola nak ver me ye cek tir. Tür ki ye’nin so run la rı ne ya zık ki
kı sa dö nem de çö zü le me ye cek ka dar cid di ve kök lü dür. As la çö -
züm süz de ğil dir, sa de ce çö ze cek ni ye te ve ira de ye ve el bet te ki
za ma na ih ti yaç duy mak ta dır. 

Bu ne den le de so run la rı mı za bü tün cül ba kış açı sı ile bak ma -
lı, sis tem içe ri sin de, sa de ce o an da pat lak ve ren ye ri ge çi ci ola -
rak ya ma ma ya ça lış mak tan vaz ge çip, sis te min bü tü nü nü ele ge -
çir miş olan has ta lık lar la doğ ru dan mü ca de le et me miz ge rek mek -
te dir. Ak si tak tir de, dep rem de ha sar gö ren bir bi na nın sa de ce sı -
va sı nın ye ni le nip, ana ta şı yı cı ya pı sı nın ay nı kı rık lar la an cak bir
son ra ki dep re me ka dar da ya na bi le ce ği, son de re ce has sas ve kı -
rıl gan iç ya pı sı ile te sa dü fen ayak ta ka lan dı şa rı dan sağ lam gö rü -
nen ama içi çü rü müş bir bi na dan far kı mız ol ma ya cak tır.

Tür ki ye bun dan da ha iyi si ne la yık tır. Ül ke mi zi çağ daş me de -
ni yet ler se vi ye si nin üze ri ne çı kar ma ko nu sun da ger çek ten ka rar -
lıysak, do ğa nın ya sa la rı nı cid di ye ala rak ha re ket et me miz ge rek -
mek te dir. Ön ce lik le ge liş me mi zi, dü zel me mi zi sı nır la yan, her
tür lü en gel le, her bi ri ni cid di ye ala rak ve so run la rı mı zın kö kü ne
ine rek mü ca de le et me li yiz. 
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Bin ler ce yıl lık Ana do lu gör gü sün den sü zü le rek ge len bir lik -
te ya şa ma kül tü rü nü, Ana do lu’nun bağ rın dan ye tiş miş er miş le -
rin, Yu nus’la rın, Mev la na’la rın; “ya ra dı la nı sev dik ya ra dan dan
ötü rü” öğ re ti le ri ni ve ai lem den ge tir di ğim kent li ol ma kül tü rü -
nü, ta rih bo yun ca fe da kâr lı ğın ve ce sa re tin eş siz ör nek le ri ni ver -
miş asil mil le ti min de ğer le riy le bir lik te akıl cı ve çağ daş bir viz -
yon la har man la yın ca, ken di dı şım da ki şey le re kar şı da so rum lu -
luk ta şı mam ge rek ti ği ni kav ra dım. Ken dim den ve ya kın çev rem -
den baş la yıp, bü tün cül ba kış açı sı, sev gi, say gı ve em pa ti ile bes -
le nen bu so rum lu luk an la yı şı nı ön ce lik le ül ke me, ta nı dı ğım-ta -
nı ma dı ğım bü tün mil le ti me, hat ta ba zen baş ka ül ke le re ve on la -
rın mil let le ri ne ka dar da yan sı ta bil dim.

Ve bun dan da hep bü yük mut lu luk duy dum...

Var lı ğı mı zın te kil ol ma sı na rağ men so rum lu lu ğu mu zun ev -
ren sel ol du ğu na ina nı yo rum. Di ğer can lı lar dan fark lı ola rak sa -
hip ol du ğu muz ak lı mız ge re ği, kü re sel hat ta ev ren sel bir so rum -
lu luk ta şı ma mız ge rek ti ği ni dü şü nü yo rum. 

Ben ce en doğ ru su ya şa ma güç lü bir ki şi sel far kın da lık la,
birey olmakla baş la mak ve ken di ni iyi ce ta nı yıp, ye te nek le ri ni,
sı nır la rı nı öğ ren dik ten son ra, do ğa nın ve sis te min iş le yi şi ni kav -
ra mak ve son ra da bu sis te min için de, ken di ye ri nin far kı na var -
mak ol ma lı. Böy le ce ki şi nin, ken di ol mak tan çı kıp, do ğa de di ği -
miz sis te min bir par ça sı ol du ğu nu al gı la ya rak, ger çek ko nu mu -
nun id ra ki ne var ma sı nın en doğ ru su ya da en ko la yı ol du ğu nu
dü şü nü yo rum. Bu gü ne dek iz le di ğim yol bu ol du. Ön ce oku ya -
rak dü şün sel, duy gu sal plan da yol cu luk la ra çık tım, son ra dağ la -
ra tır ma na rak fi zik sel ve ruh sal sı nır la rı mı ge liş tir dim ve güç len -
dim, ar dın dan otos top la, mo to sik let le, tek ney le ve ya o an için iş -
lev sel her tür lü ula şım ara cıy la uzun se ya hat ler ya pıp dün ya yı ve
in san la rı, kül tür le ri da ha iyi ta nı ma ya gay ret et tim; so nun da da
ken dim, ken di ül kem ve ken di in sa nım için, sa hip ol duk la rım la
ne ler ya pa bi le ce ği mi bul ma ya ça lış tım. 

Bu sü reç te siz le rin de iz le di ği gi bi, 1996 yı lın da, da ha 20’li
yaş la rı mız day ken dağ cı ar ka daş la rım la bir lik te AKUT’u (Ara ma
Kur tar ma Der ne ği) kur duk ve bu gü ne dek bir çok önem li iş de ba -
şar dık. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi son ra sın da, ül ke nin
dört bir ya nın dan ge len gö nül lü le ri de or ga ni ze ede rek ger çek leş -
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tir di ği miz ara ma ve kur tar ma ve yar dım da ğı tı mı ça lış ma la rı so -
nu cun da, 220 va tan da şı mı zı en kaz la rın al tın dan çe kip al ma yı ba -
şar mış ve ilk gün le rin o kor kunç kar ma şık lı ğın da, dün ya nın dört
bir ya nın dan ge len yar dım la rın tas nif edil me si, de po lan ma sı ve
da ğı tı mı ça lış ma la rı nı da ay nı cid di yet ve di sip lin le sağ la mış tık.
Baş lan gıç ta her şey çok iyiy di, hat ta bir pe ri ma sa lı gi biy di. Ko -
şul suz bağ lı ol du ğu muz dev le ti mi zin ör güt lü sis te mi nin ha zır lık -
sız ya ka lan dı ğı ve bü yük bir za fi ye te düş tü ğü bu sü reç te, bir avuç
gö nül lü, hiç bir yer den çağ rı, yön len dir me, izin, onay, vs. bek le -
me den, ken di ini si ya ti fi miz le ha be ri alır al maz, kit le sel bir afe te
dö nüş me ola sı lı ğı nı çok yük sek ola rak he sap la dı ğı mız dep re me
bü tün im kân ve ka bi li yet le ri miz le mü da ha le et miş ve bu zor za -
ma nın da dev le ti mi zin ve mil le ti mi zin ya nın da ola bil miş tik.

Son ra sı çok ama çok zor, teh li ke li, acı do lu, ha ya tı mız da ilk
kez ya şa dı ğı mız ve bir da ha da as la ya şa mak is te me di ği miz kor -
kunç bir de ne yim ol du he pi miz için. Al lah o gün le ri bir da ha
kim se ye ya şat ma sın...

Or ta lık bi raz du ru lun ca afe tin bo yut la rı da ha iyi an la şıl dı ve
bi zim gen ce cik yü rek le ri miz le ba şar dık la rı mı zı gö rün ce, ye di -
den yet mi şe asil mil le ti miz bi zi öy le bir bağ rı na bas tı ki, yor gun -
lu ğu mu zu, ya ra la rı mı zı, acı la rı mı zı her şe yi unut tuk. Göğ sü mü -
zü ge re ge re, gu rur la söy le dik AKUT’lu ol du ğu mu zu. Mut luy -
duk, hu zur luy duk, gu rur luy duk. Mil le ti mi zin bi ze en çok ih ti yaç
duy du ğu za man da ko şa ko şa git miş tik en kaz la ra ve bü tün bun -
la rı sa de ce doğ ru ol du ğu na inan dı ğı mız için yap mış tık. Dev le ti -
mi zin en sı kış tı ğı gün ler de onun ya nın da ol ma nın onu ru nu, bu -
gün bi le her AKUT’lu yü re ği nin en de ri nin de bir gu rur abidesi
ola rak sak lar. 

İlk gün ler de her şey çok iyi git miş ti. Ko şul suz yar dım se ver -
li ği miz ve ça lış kan lı ğı mız, her se vi ye de ki in san lar ta ra fın dan,
Baş ba ka nı mız sa yın Bü lent Ece vit, Ge nel Kur may Baş ka nı mız
sa yın Hü se yin Kıv rı koğ lu ve Cum hur baş ka nı mız sa yın Sü ley -
man De mi rel da hil tak dir edil miş, al kış lan mış tı. Hat ta gö nül lü
ça ba la rı mız o ka dar bü yü tül dü ki, yap tık la rı mız la bi zi “kah ra -
man” di ye bi le ni te len dir di ler. Oy sa biz sa de ce, her ke sin yap ma -
sı ge rek ti ği ne inan dı ğı mı zı yap mış, zor za ma nın da va ta nı mız
için, mil le ti miz için eli miz den ge len ça ba yı gös ter miş tik. Bu nu
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da al kış lan mak, ödül len di ril mek ve ya tak dir edil mek için de ğil,
doğ ru olan o ol du ğu için yap mış tık. 

Ha ya tı ba sit denk lem ler le an la ma ya, an lam lan dır ma ya ça lı -
şan sı ra dan in san lar dık as lın da. Bi ze gö re, ba şı sı kı şa na yar dım
et mek, in san ol ma nın ge re ği ola rak her ke sin gö re vi ve so rum lu -
lu ğu dur. Bi zim de ba şı mız sı kış sa, di ğer le ri nin bi ze el uza ta ca -
ğı na ina na rak ya şa rız ha ya tı mı zı. O gün için bi zim im kân la rı mız
uy gun du, biz yar dım et tik, ya rın bi zim ki uy gun ol maz, bi zim
yar dı ma ih ti ya cı mız olur, bi ze de baş ka la rı sa hip çı kar di ye dü -
şü nü rüz. Bi zim denk le mi miz bu ka dar iç ten, bu ka dar sa de ve bu
ka dar ba sit ti as lın da. Ama işin içi ne çı kar he sap la rı ve on yıl lar -
dır alt kim lik le re bö lün mek için uğ ra şı lan yur du mun bir bi ri ne
dü şü rül müş, ca hil bı ra kıl mış, yok sul, ga rip, as lın da tertemiz ve
iyi ni yet li ama kan dı rıl mış in san la rı da bir ta ra fın dan gi rin ce, ne
bü yük bir ya nıl gı içi ne düş tü ğü mü zü yıl lar son ra an la ya bil dik;
ha yat o ka dar ba sit de ğil miş ne ya zık ki...

Ha ya tın bu ka dar ba sit ol ma dı ğı nı; kar şı lık sız yar dım se ver li -
ğin, gö nül lü lü ğün, hat ta can kur tar ma nın bi le, as lın da her za man
hoş gö rü le cek bir dav ra nış ol ma dı ğı nı kav ra ma mı zın ne ka dar
za man al dı ğı nı ve bü tün ön ka bul le ri miz ve inan dı ğı mız de ğer -
le re rağ men, bu nu ka bul et me nin ne ka dar üzün tü lü ve zor bir
sü reç ol du ğu nu tam ola rak ifa de ede bil mem çok zor. Yıl lar dır
AKUT’un kar şı sı na bir çok kay nak tan çı kar tı lan en gel le ri ve ge -
rek çe le ri ni her han gi bir yan lış an la ma ya mey dan ver me den, ara -
mı za ka tı lan ye ni gö nül lü le re an lat mak ta ne ka dar zor lan dı ğı mı -
zı si ze an la ta mam. Bir yan dan bu sü reç ler ne de niy le dev le ti mi -
ze kar şı ya pı la bi le cek hak et me di ği ya kış tır ma la rı en gel le mek,
bir yan dan dev le ti mi zin gü cü ne sır tı nı da ya ya rak bu nu ya pan la -
rı ayır mak ve so rum lu lu ğun ki şi le re ait ol du ğu nu an lat mak ve bu
çok önem li far kı her se fe rin de vur gu la mak için aza mi gay ret
sarf edi yo ruz. Üzü le rek söy lü yo rum ki, bü tün öze ni mi ze rağ men
ba zen ba şa rı lı ol du ğu muz ko nu sun da da te red düt le rim var. 

İn şal lah bu ki tap tan son ra...

Sa de ce bu ko nu ya dik kat çek mek için; “Dev let ve Dev let’in
Yö ne ti ci le ri” baş lık lı bir ma ka le bi le yaz mış tım, aşa ğı da bu ma -
ka le mi siz ler le pay laş mak is ti yo rum; 

Bü yük ön der Ata türk’ün biz le re ar ma ğan et ti ği, bi rin ci va -
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zi fe miz ola rak onu son su za dek ko ru mak ve kol la mak gö -
re vi ni ver di ği ve her za man en kıy met li ha zi ne miz ola rak
ta nım la dı ğı mız cum hu ri ye ti mi zi tem sil eden dev le ti mi zin,
son 50 yıl da kır ma dı ğı, hak sız lı ğa uğ rat ma dı ğı, şu ve ya bu
se bep le ca nı nı yak ma dı ğı ne re dey se bir tek na mus lu va tan -
da şı mız yok tur. Ne ya zık ki ta ri hi miz de bu tür yan lış uy gu -
la ma lar la do lu dur.

Dev let, ken di si ni va tan da şın dan da ha önem li gör dü ğü
ve onun üze rin de her tür hak ka sa hip ol du ğu nu dü şün dü ğü
için, va tan da şı na her tür uy gu la ma yı, hu ku ka ve ya ah la ka
uy gun ol sun ol ma sın, ken di sin de bir hak ola rak gör müş tür
ve hâ lâ da gör mek te dir. Bu ba kış açı sı öy le yer et miş tir ki,
ken di si nin bi le son şan sı ola bi le cek en üs tün ve en fe da kâr
ev lat la rı olan Mus ta fa Ke mal ve si lah ar ka daş la rı bi le, hak -
la rın da çı ka rı lan idam fer man la rı ile o za man ki Os man lı
Dev le ti’nin Da mat Fe rit hü kü me ti nin ken di si ne düş man
bel le di ği, kır dı ğı ev lat la rı nın lis te si ne da hil dir. Ben zer uy -
gu la ma lar Ata türk son ra sı sü reç te bu gün de, Dev le ti miz ta -
ra fın dan çok az de ği şik lik le uy gu lan mak ta dır. Dev let, gü cü
yet ti ği ne ada le ti uy gu lar, yet me di ği ne uzak tan ba kar, ka yıt
al tı na ala bil di ğin den ver gi, elekt rik, ta pu gi bi borç la rı nı tah -
sil eder, ka yıt al tı na ala ma dı ğı nı gör mez den ge lir. Ken di si -
ne, do la yı sıy la as lın da mil le te ait ola nı gasp eden le re peş -
keş çe ke rek, o mil li de ğer ler de va tan daş lık hak kı olan la rın
hak la rı nı bir ka lem de si ler ve bu nu da bir ta kım ge rek çe ler -
le sa vun ma ya ça lı şır. Böy le ce ka mu ma lı na kar şı hır sız lık,
gasp gi bi suç la rı iş le me yen na mus lu va tan daş la rı nı da hiç
ra hat sız lık duy ma dan mağ dur eder. Tah min ede bi le ce ği niz
gi bi bu ör nek le ri öy le çok ar tı ra bi li rim ki say fa lar ca Dev let
aley hi ne yaz mam ge re kir. 

Şim di yu ka rı da yaz dı ğım pa rag raf ta “Dev let” ye ri ne,
“Dev le tin o ko num da ki yet ki li le ri” cüm le si ni ko yup lüt fen
bir da ha oku yun. Yu ka rı da da be lirt ti ğim o say fa lar ca dev -
let ta ra fın dan ya pı lan yan lış ve hak sız uy gu la ma la rın ta ma -
mı, ger çek te dev le tin ka rar ve ri ci le ri ve uy gu la yı cı la rı ko -
num la rın da olan atan mış ve/ve ya se çil miş in san lar ta ra fın -
dan ya pı lan hak sız lık lar ve yan lış lık lar, hat ta iha net ler dir ve
hiç bi ri, so yut bir kav ram olan dev le tin ve so nuç ta Cum hu -
ri ye ti mi zin üze ri ne atı la cak suç lar de ğil dir. Ka rar la rı in san -
lar alır ve in san lar uy gu lar, so nuç la rın dan da in san lar so -
rum lu dur. Bu so rum lu lu ğun da el bet te ki iki bo yu tu var dır;
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bi rin ci si se çil miş le rin yet ki le ri ni yan lış kul la na rak, hat ta
aşa rak yap tık la rı hak sız ve yan lış uy gu la ma lar, ikin ci si de
bu ko num la ra va tan da şın, seç me nin, ya ni biz le rin öz gür
ira de siy le ge ti ri len bu ki şi ler den bir he sap sor ma me ka niz -
ma sı nı ku ra ma yıp, ya şa dı ğı mız so run lar la il gi li bü tün fa tu -
ra yı dev let adı nı ver di ği miz so yut kav ra ma çı ka rıp, so rum -
lu lu ğu üze ri miz den at ma ko lay cı lı ğı na kaç ma mız dır.

Dev let ola rak ta nım la dı ğı mız ya pı as lın da so yut bir kav -
ram dır ve onu var eden un sur lar la an la mı nı bu lur. Dev let
bir ta kım ku ral lar diz ge siy le iş le yen bir ku rum lar bü tü nü dür.
Dev le tin be kâ sı ve gü ven li ği ve mil le tin re fa hı nı sağ la mak
için ula şıl ma sı ve ko run ma sı ge re ken amaç lar şek lin de ta -
nım la ya bi le ce ği miz Mil li Men fa at’le ri mi ze eriş mek için,
Dev let ör güt len me sin de yer alan bü tün ku rum la rın or tak
amaç ve or tak viz yon çer çe ve sin de, güç ve iş bir li ği içe ri sin -
de ça lış ma sı ge rek mek te dir. Dev le ti oluş tu ran ku rum la ra
bak tı ğı mız da, yü rüt me gö re vin den so rum lu olan hü kü met,
ya sa ma gö re vin den so rum lu olan TBMM, yar gı gö re vin den
so rum lu olan ba ğım sız mah ke me ler ve bun la rın dı şın da si -
vil ve as ke ri bü rok ra si, ça lış ma alan la rı ya sa lar la ta nım lan -
mış res mi, özel ve si vil bü tün ku rum lar ve si vil top lum ör -
güt le ri ni gö re bi li riz. Bu nok ta da, ba zı sı nıf la ma la ra gö re, ya -
sa ma-yü rüt me ve yar gı ya ila ve ola rak, 4. güç med ya ola rak
ta nım la nır, 5. güç ise, be nim de 11 yıl dır bu va tan ve bu mil -
let için bir ne fer ola rak ça lış tı ğım AKUT gi bi si vil top lum ör -
güt le ri dir.

Dev let, or tak bir ha ya tı ve kül tü rü pay la şan bir top lum -
da, top lu mu dü zen le me, top lu ma gü ven lik, re fah ve hu zur
sağ la ma ama cı nı gü den ve bu ama ca yö ne lik ola rak ka nun
koy ma, bu ka nun la rı uy gu la ma, yar gı la ma, ce za lan dır ma
gi bi güç le re sa hip olan ku rum dur. Dev let, so nuç ta bir ku -
rum lar bü tü nü dür ve bu bü tü nü var eden de top lu mun ken -
di si dir. 

Dev let ira de si nin ne yön de ve ne şe kil de ger çek le şe ce -
ği ni be lir le yen ler, dev le ti oluş tu ran ku rum la rın her bi rin de
gö rev alan in san lar dır. Çok açık ola rak or ta da dır ki, son el -
li yıl da he men her alan da çok önem li ha ta lar ya pıl mış tır ve
hâ lâ da ya pıl ma ya de vam edi li yor. An cak bu ra da üze ri ne
ba sa rak vur gu la ma ya ça lış tı ğım tek şey, bu ha ta la rın, Ata -
türk’ün bi ze ar ma ğan et ti ği Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin, dev le -
ti mi zin plan lı, bi linç li, is tek li bir şe kil de, bu yön de bir ira -
de kul la na rak ger çek leş tir di ği ey lem ler ol ma dı ğı dır. Dev let
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yö ne ti min de el bet te kul la nı lan ve hâ kim olan bir ira de var -
dır, an cak bu ira de, dev le tin ku rum la rı nı yö net me ko nu -
mun da bu lu nan in san la rın or tak ira de si dir. Bu nun he sa bı
so ru la cak sa, ki mut la ka so rul ma lı dır, bu he sap yet ki le ri ni
yan lış ve hak sız kul la nan ki şi le re so rul ma lı dır. Çün kü akı la,
zih ne ve bi lin ce sa hip ol ma yan ve an cak so yut bir kav ram
olan dev let, açık ola rak bir ira de ge liş tir me ve uy gu la ma
ye te ne ğin den yok sun dur. Bu ra da kul la nı lan ira de atan mış
ve ya se çil miş olan in san la rın ira de si dir. Bu ra da bir şi kâ ye ti -
miz var sa, bir şey le ri de ğiş tir mek is ti yor sak, dev le ti mi zi de -
ğiş ti re cek ha li miz ol ma dı ğı na gö re, hat ta tu tun ki böy le bir
im kân var; dev le ti de ğiş ti re bil me im kâ nı ol sa bi le onu yö -
ne ten in san la rı ve an la yı şı de ğiş tir me dik ten son ra pra tik an -
lam da ha ya tı mız da bek le di ği miz, ar zu et ti ği miz hiç bir şey
de ğiş me ye cek tir. Ar tık se çim le ri miz le da ha iyi, da ha düz -
gün ve ni te lik li in san la rı gö re ve ge tir me zo run lu lu ğu mu zu
an la ma mız ge rek ti ği ni söy le mek is te rim.

Bü yük ön de ri miz Ga zi Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün de di ği gi bi; 

“Dün ya da her mil let ic ra atı na ta ham mül et ti ği hü kü me tin
me su li ye ti ne or tak sa yı lır.”

Oy la rı mız la ve ya ka rar la rı mız la her ne se bep le ve bek len tiy le
olur sa ol sun, rüş ve te, yol suz lu ğa, onur suz lu ğa bu laş mış in san la rı
yet ki li-so rum lu po zis yon la ra ge ti rir sek ve ya ge ti ril me le ri ne se -
yir ci ka lır sak; or ta ya ko ya cak la rı dev let yö ne ti mi ira de si ona gö -
re ola cak tır. Va tan se ver, ger çek Ata türk çü, dü rüst, ay dın, so rum -
lu luk sa hi bi in san la rı o po zis yon la ra ge ti rir sek; bu se fer or ta ya çı -
ka cak olan dev let yö ne ti mi ira de si de bu yön de olu şa cak tır. Her
iki du ru mu da or ta ya çı ka ran ana se bep, so nuç ta mev cut se çim
sis te mi içe ri sin de biz le rin or ta ya koy du ğu yö ne lim dir. Her tür lü
ile ti şim im kâ nı kul la nı la rak, Tür ki ye’de yıl lar dır en üst dü zey
pro fes yo nel le re bi le taş çı kar ta cak ka dar iyi uy gu la nan de zen for -
mas yon-kir li bil gi ça lış ma la rı sa ye sin de, ne ya zık ki bu tür bir
teh li ke li gi di şa tı fark et mek çok zor olu yor ve ço ğu za man da geç
ka lı nı yor. Fark edil se bi le, ço ğu za man hu kuk sis te mi mi zin özel -
lik le iyi leş ti ril me yen za fi yet le ri bu iş için dün ya nın pa ra sı nı alan
hu kuk çu lar ta ra fın dan kul la nı la rak, ne re dey se suç üs tü ya ka la -
nan lar bi le ye te ri ka dar güç lü ler se, mil let le dal ga ge çer bir şe kil -
de ak la nı yor lar. Bi ze de, dev le ti mi zi sok tuk la rı mil yar do lar lar la
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öl çü le bi le cek za rar lar la baş ba şa kal mak dü şü yor. 

Dev let oto ri te sin de ki en kü çük bir boş luk, bu boş lu ğun bir ta -
kım gay rı meş ru ya pı lan ma lar ta ra fın dan dol du rul ma sıy la so -
nuç la na cak tır. Bun dan da tüm bi rey ler za rar gö re cek tir. Za yıf bir
dev let, top lu mun için de ki ba zı çı kar çev re le ri nin et ki si al tın da
ka la cak ve yi ne top lu mun ge ne li bun dan za rar gö re cek tir. Do la -
yı sıy la bir top lu mun için de ki her bi re yin, güç lü bir dev let me ka -
niz ma sı na ta raf tar ol ma sı ge re kir. Dev le tin güç len me si için ça ba
har ca ma sı, dev le tin za yıf la ma sı na yö ne lik ey lem le re kar şı da ta -
vır al ma sı ge re kir. Kı sa ca sı dev le ti ne sa hip çık ma sı ge re kir. 

Bu ko nu yu çok id di alı ola rak söy lü yo rum, çün kü bi zim de
dev le te kız mak için çok hak lı ge rek çe le ri miz ol mak la bir lik te,
as la böy le bir ya nıl gı ya düş me di ği mi zi si ze da ha iyi ifa de ede -
bil mek adı na, bu ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de ken di miz den de
bir ta kım ör nek ler ver mek is ti yo rum. 

So nuç ta eğer dev le te kız mak için ba ha ne ara say dık, emin
olun dü şü ne me ye ce ği niz ka da rı za ten var dı.  An cak biz ler dev le -
ti mi zin var lı ğı nı her za man ve her ko şul da ken di var lı ğı mı zın
üstünde gör dük. Ata türk’ün de di ği gi bi, ken di mi zi in kı lap la rın ve
re ji min sa hi bi ve bek çi si olan Türk genç le ri ola rak ta nım la dık.
Bir gün AKUT ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin men fa at le ri ça kı şır -
sa, hak lı-hak sız, doğ ru-yan lış ayı rı mı na git me den der hal ge ri
adım ata ca ğı mı zı ve bu yön de en ağır fe da kâr lık la rı bi le, (der ne -
ği mi zi ka pat mak da hil) yap mak tan ge ri dur ma ya ca ğı mı zı bu gün
her gö nül lü müz bi lir ve ona gö re ha re ket eder. He de fi mi zi hiç bir
za man ka rış tır ma ma lı yız, he def dev le tin ken di si as la ola maz.
Dev let gü cü ve yet ki si ni yan lış, ek sik, hak sız, ka nun suz kul la nan
in san lar dır bu ra da dü zel til me si ve de ğiş ti ril me si ge re ken. Al Go -
re’un bel ge sel ni te li ğin de ki sar sı cı fil mi “Uy gun suz Ger çek”te
di le ge tir di ği gi bi; “si ya si ira de ye ni le ne bi lir bir kay nak tır”.

En önem li ola rak gör dü ğüm ko nu la rın ba şın da, geç miş te ve -
ril me si ge re ken he sap la rı dev le ti mi ze de ğil de, onun ku rum la rı -
nı ida re eden in san la ra yön len dir me ger çek li ği ni ak lı mız dan bir
an ol sun çı kart ma ma mı zın ge rek li li ği ve şar tı ge li yor. Ak si tak -
tir de so nu na ka dar hak lı ol du ğu muz bü tün kız gın lı ğı mı zı ve öf -
ke mi zi, va ro lu şu mu zun bi ri cik te me li olan Cum hu ri ye ti mi ze
yön len dir mek ya nıl gı sı na dü şe bi le ce ği miz ve asıl suç lu la rın ce -

❏  Türk Milletine Açık Mektup ❏ 29



za sız ka la rak yap tık la rı nın yan la rı na kâr kal ma sı na se bep ola ca -
ğı mı zı unut ma ma lı yız. 

Üze ri miz de oy na nan on ca oyun ve hak kı mız da çı ka rı lan bun -
ca de di ko du ne de niy le, bu gün ara mı za ye ni ka tı lan la ra bir de bu
yön de bir bi linç len dir me ça lış ma sı yap tı ğı mı zı bil me ni zi is te rim.
Bu tür has sas ko nu lar ve in ce den ge ler, kö tü ni yet li el ler de ra hat -
lık la yı kı cı bir gü ce dö nüş tü rü le bi lir. Kan dı rıl mış va tan daş la rı mı -
zın han gi kir li bil gi ler le suç ör güt le ri nin hat ta te rö rün bi le ku ca -
ğı na itil di ği ni her hal de gör me ye ni miz kal ma mış tır ar tık.

Al lah’tan bu, AKUT için de er ken fark et ti ği miz ko nu lar dan
bi riy di...

İyi lik ve kö tü lük, doğ ru ve yan lış gi bi bir bi ri nin tam kar şı tı
olan de ğer ler bi le, ba zı la rı nın elin de men fa at iliş ki le ri ne gö re
be lir le nir ol muş. Baş lan gıç ta iyiy dik, hem de laf ol sun di ye de -
ğil, ger çek ten iyiy dik, iyi nin de öte sin dey dik her ke sin gö zün de.
Yıl lar içe ri sin de biz le re ve ri len ödül ve pla ket le rin sa yı sı nı bi le
bi len ol du ğu nu san mı yo rum, son ra ne ol du ğu nu bi le an la ya ma -
dan bir den kö tü olu ver dik. 

Oy sa biz hiç de ğiş me miş tik...

Biz da ha 30’la rı na bi le var ma mış bir avuç de li kan lı, bir avuç
genç kız, ko şul suz sev di ği miz va ta nı mız için, mil le ti miz için
ora dan ora ya koş tu rur ken kim le ri, ne re le ri ra hat sız et mi şiz, han -
gi he sap la rı ne re dey se bo zu yor mu şuz, ül kem üze ri ne oy na nan
han gi ent ri ka la rı bil me den teh li ke ye sok mu şuz, bu nu an la ya bil -
mem için ara dan 5-6 yıl geç me si ge rek ti. 

As lın da iyi bir göz lem ci nin gö zün den ka çır ma ya ca ğı bu ko nu -
la rı be nim an la ya bil mem yıl lar sür dü. Sü re cin tam gö be ğin de ka -
lın ca, dı şa rı dan ba kan bir göz le de ğer len dir mek o ka dar da ko lay
ol mu yor. Bir yan dan ken di mi zi ya la na, do la na, çir ke fe ve if ti ra ya
kar şı, hem de dik du ru şu mu zu boz ma dan sa vun ma ya ça lı şır ken,
et ra fı mız da dö nen kum pas la rın içi ni gör mek, bi zim gi bi ama tör -
ler için ne re dey se im kân sız bir ma ce ray mış. Yıl lar içe ri sin de or -
ta lık sa kin le şin ce ve bu gün Tür ki ye üze ri ne oy na nan oyun lar la
bun la rı bir leş ti rin ce par ça la rı üst üs te ko ya bil dim an cak.

Eli niz de tut tu ğu nuz bu ki tap ta siz le re, ola bil di ğin ce açık bir
şe kil de iş te bun lar dan bah set mek is ti yo rum...
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Aİ LEM

200 yıldan fazladır İs tan bul’da ya şa yan kök lü ve var lık lı bir ai -
le den ge li yo rum ve hem ai lem den hem de Türk lü ğüm den bü yük
gu rur du yu yo rum. Bü yük ba ba mın bü yük ba ba sı nın ba ba sı, 1822
yı lın da Sa kız Ada sı’nda çı kan Rum is ya nı nı bas tı ran ve Sul tan
II. Mah mud’un, dö ne min De niz Kuv vet le ri Ko mu ta nı ola rak
ken di si ne ver di ği bu gö re vi ek sik siz ye ri ne ge tir dik ten son ra,
bu ra da şe hit dü şen (Na suh oğ lu) Kap tan-ı Der ya Ali Pa şa’dır
(Ek: 1). İs yan bas tı rıl dık tan ve bü tün kont rol Os man lı Do nan -
ma sı’na geç tik ten son ra, Os man lı la rın San cak Ge mi si’ni ateş
ka yık la rıy la dü zen le di ği sal dı rı da yak ma yı ba şa ran ve Yu nan lı -
la rın “Ka ra Ali” de di ği bü yük bü yük bü yük de de mi şe hit eden
Ka na ris ad lı gö zü pek Yu nan de niz ci, ken di ül ke si nin mil li kah -
ra man la rın dan bi ri dir. Sa kız ada sı nın en bü yük mey da nın da ki en
bü yük hey kel, bu ola yın anı sı na di kil miş Ka na ris’in hey ke li dir.
Bu gün ai le mi zin so ya dı olan Mah ru ki, ya ni “ya na rak ölen”,
“yan mış” an la mın da ki Os man lı ca ke li me de bu olay dan ai le mi -
ze şe ref li bir mi ras ola rak kal mış tır.

Bu süreç Yıl maz Öz tu na’nın ha zır la dı ğı BÜ YÜK TÜR Kİ YE
TA Rİ Hİ ad lı an sik lo pe di nin 6. cil din de, 441-443. say fa lar ara -
sın da şu şe kil de an la tı lır; 

Yu nan İh ti lâ li’nin Baş la ma sı (12 Şu bat 1821)

Yıl lık ısı or ta la ma sı 17° olan Mo ra’da, ılık bir kış sa ba hı, 12
şu bat 1821’de ih ti lâl baş la dı. Biz zat Pat ras baş pis ko po su
Ger ma nos’un ku man da et ti ği 10.000 ka dar si lah lı Rum,
şeh re hâ kim ol duk tan son ra, ka le yi mu hâ sa ra al tı na al dı lar.
Pat ras’ta ayak lan ma baş la yın ca, uzun za man dan be ri bu ânı
bek li yen bü tün Mo ra, aya ğa kalk tı. Ni san baş la rın da, Mo ra
san ca ğı nın mer ke zi olan Tri po li çe dı şın da bü tün ya rı ma da,
âsî le rin eli ne geç miş ti. İs yân, hız la Kik lad ada la rı na da geç -
ti. Yu nan lı lar, Mo ra’nın ku zey do ğu sun da Na up li on (Türk çe:
Ana bo lu) li ma nı nı, ih ti lâl ida re si nin mer ke zi ola rak ilân et -
ti ler.

Mo ra’da ki Türk ler’in bir kıs mı Tri po li çe’ye can at mak la
be ra ber, çok bü yük ek se ri ye ti, kat li âm edil di ler. Yu nan lı lar’ın
öl dür dük le ri Mo ra Türk le ri’nin 40-50 bin den az ol ma dı ğı
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mu hak kak tır. Bun la rın için de, 400 yıl ön ce Mo ra’ya yer leş -
miş Türk ai le le ri bi le var dı. 5 Ekim 1821’de Tri po li çe’nin düş -
me si, fa ci ayı ta mam la dı. Ka le de ki as ker ve si vil 8.000 Türk,
ye ni doğ muş ço cuk lar bi le ih mal edil mek si zin öl dü rül dü.

Bab-ı Ali, o ka dar hi ma ye et ti ği ve bir hü küm dar de re -
ce sin de im ti yaz lar ta nı dı ğı Or to doks Ci han Pat ri ki Gri go ri -
os’un asi ler le iş bir li ği ha lin de ol du ğu nu tes bit edin ce, 22
Ni san 1821 gü nü ken di si ni tev kif ede rek Fe ner Pat rik ha ne -
si’nin or ta ka pı sın da as tır dı. Göğ sü ne iha ne ti ni an la tan bir
yaf ta ya pış tı rı lan Pat rik’in ce se di, 3 gün İs tan bul lu lar’a teş -
hir edil di. Ye ni Pat rik’in em riy le bu or ta ka pı, o ta rih ten iti -
ba ren ka pa tı lıp ip tal edil di ve bir Türk dev let ve ya hü kü met
baş ka nı ay nı yer de ası lın ca ya ka dar açıl ma ma sı na ka rar ve -
ril di. Bab-ı Ali, ih ti la lin ba şın da olan lar dan ya ka la ya bil dik -
le ri ni im ha et ti. Bun la rın ara sın da Edir ne, Kay se ri, Ta rab ya
ve Ed re mit pis ko pos la rı ile bir kaç Fe ner li Rum be yi de asıl -
dı. Bu Fe ner li Rum bey le ri, Bo ğa zi çi’nde muh te şem sa ray
ve ko nak lar da ya şı yan, bil has sa ar ma tör lük le zen gin olan,
Bab-ı Ali’nin Ef lak ve Boğ dan prens le ri ni ara la rın dan seç ti -
ği bir kit ley di.

Mo ra’da ki ba şa rı lı ayak lan ma yı öğ re nir öğ ren mez
Çar’ın ya ve ri Prens İp si lan ti, Ode sa’dan 3.000 Rum gö nül -
lü süy le, Boğ dan’ın mer ke zi olan Yaş’a gel di ve 5 Mart ta bu
şeh ri, ay nı ayın 11’in de Ka las’ı ve 30’un da Bük reş’i iş gal et -
ti. Der hal Ro man ya’ya gi ren Türk as ke ri, ih ti la li sön dür dü.
Rum lar’ın ya ka la nan la rı im ha edil di. Bir kıs mı, Prens İp si -
lan ti ile be ra ber Avus tur ya’ya sı ğın dı. Yu nan lı lar, Ro man ya
da Or to doks ol du ğu için, Ro men ler’in ih ti la le ka tı la cak la rı -
nı sa na rak bü yük ha ta ya düş müş ler di. Ro man ya mes’ele si -
nin sür’at le hal li, Bi zans İm pa ra tor lu ğu nun ih ya edi le mi ye -
ce ği ni gös ter di. Yu nan lı lar, bir da ha ay nı ha ta ya düş me di ler
ve bü tün güç le ri ni, Mo ra ile çev re sin de mil li bir dev let ku -
ra bil mek nok ta sın da top la dı lar.

Bab-ı Ali’nin Rus ya’yı pro tes to et me si üze ri ne Çar, İp si -
lan ti’yi ya ver li ğin den az let ti ve “ge ne ral” rüt be si ni ta şı yan
He ta iria li de ri ni as ker lik ten çı kar dı.

13 Ocak 1822’de ih ti lal ci ler, Mo ra, Kik lad ada la rı, Ağ -
rı boz ve At ti ka’yı içi ne alan bir Yu na nis tan ku rul du ğu nu,
di ğer Yu nan ül ke le ri nin de kur tu la ca ğı nı ilan et ti ler. Prens
Mav ro kor da to, baş kan lı ğa se çil di.

İh ti lal ci ler, Ege ada la rı nın ço ğu na hâ kim ol muş lar dı.
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Ana do lu’nun Ku şa da sı Kör fe zi’nde ki Si sam ada sı, bun lar -
dan bi riy di. 6.000 Si sam lı, ada ya hâ kim ol duk tan son ra,
ku zey ba tı da, Çeş me’nin kar şı sın da ki Sa kız ada sı na çık tı.
Sa kız’da bir kaç bin Türk’ün ya nın da 80.000 Rum ya şı yor -
du. Bu gün bi le ada nü fu su nun bu ra ka mı bu la ma ma sı, Os -
man lı dev rin de Sa kız’ın re fa hı nı gös te rir. Si sam lı lar, Sa kız lı -
lar’ı der hal ayak lan dır dı lar. Mu ha fız Ve zir Va hid Pa şa, Sa -
kız ka le si ni asi le re kar şı sa vun ma ya baş la dı. Ada da is ya nın
baş la ma sın dan 19 gün son ra, 11 Ni san 1822’de Kap dan-ı
Der ya Na suh-za de Ali Pa şa, ada nın Çeş me’ye ba kan Sa kız
li ma nı na gir di. Bir haf ta kar şı ko yan asi ler im ha edil di ve on
bin ler ce Rum öl dü rül dü ve ya esir alın dı. Bir dev le tin en ta -
bii hak kı nı kul lan ma sı ve Mo ra’da ya pı lan la ra kü çük bir
kar şı lık olan bu ha re ket, Av ru pa’da bü yük akis ler uyan dır -
dı. Lord Byron ve Vic tor Hu go gi bi şa ir ler, Be et ho ven gi bi
bes te kar lar, res sam lar, ga ze te ci ler, acık lı eser ler le Sa kız is -
ya nı nın bas tı rıl ma sı nı te ren nüm et ti ler. Av ru pa’da Türk -
ler’in bar bar lı ğı üze rin de uzun boy lu söz ler söy len di.

Kap tan-ı Der ya Ali Pa şa’nın oğ lu, ya ni bü yük ba ba mım bü -
yük ba ba sı Meh met Ali Bey (Ek: 2) bir kaç pa di şa ha hiz met et -
miş ve Sul tan Ab dül me cid’in baş ma be yin ci lik (ge nel sek re ter -
lik) gö re vi ni üst len miş tir.

Meh met Ali Bey’in oğ lu, ya ni bü yük ba ba mın ba ba sı Eş ref
Ca fer Bey (Ek: 3), Ga la ta sa ray ve Mül ki ye’yi bi tir dik ten son ra
Sor bon Üni ver si te si’nde oku muş, 6 li san öğ ren miş, Mül ki ye’de
öğ ret men lik yap mış, çe şit li Kaf kas ül ke le rin de ve Hin dis tan’da
Kon so los luk gö rev le ri ni sür dür müş ve Bal kan Sa va şı yıl la rın da
Hint müs lü man la rın dan Tür ki ye’ye önem li yar dım lar sağ la mış tır.

Eş ref Ca fer Bey’in oğ lu, ya ni bü yük ba bam Ali Ce vat Mah ru -
ki (Ek: 4), Ma ca ris tan’da oku muş ve ye ni Tür ki ye Cum hu ri ye -
ti’nin genç in şa at mü hen dis le rin den bi ri ola rak pek çok pro je ye
im za at mış tır. Ku ru cu la rın dan bi ri ol du ğu Ga ran ti Ban ka sı’nın
ku ru lu şun dan 1952 yı lı na ka dar ida re mec li si üye li ği yap mış tır.

Ali Ce vat Mah ru ki’nin oğ lu, ya ni ba bam Ca fer Cem Mah ru -
ki (Ek: 5), Tür ki ye’nin en iyi pa ra ko lek si yon cu la rın dan bi ri dir
ve Türk Nü mis ma tik Der ne ği baş ka nı dır.
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Cem Mah ru ki’nin oğ lu Ali Na suh Mah ru ki ise, ha ya tı bo yun -
ca ta şı dı ğı ka na ve men sup ol du ğu ai le ye la yık ol ma ya, la yık ya -
şa ma ya ça lı şan, tut tu ğu nu da ko pa ran an cak ne ya zık ki çok hak -
sız lı ğa uğ ra dı ğı nı dü şü nen, es ki le rin de yi miy le nev-i şah sı na
mün ha sır bir adam dır. As lın da bü tün hi kâ ye bu ka dar ba sit...

Keş ke öy le ol say dı. Ola ma dı ğı için, si ze der di mi tam ve doğ -
ru ola rak ifa de ede bil mek ama cıy la me zar la rın da ki ata la rım dan
sö ze baş la mak zo run da kal dım. Bun dan gu rur mu duy ma lı yım,
utan ma lı mı yım bi le mi yo rum. Ba na in sa nın geç miş te ki le ri öne
sü rüp övün me si nin hoş kar şı lan ma ya ca ğı öğ re til miş ti. An cak şu
kırk yı la va ran öm rü mün son 10 yı lın da o ka dar çok hak sız lık,
if ti ra ve kir li bil giy le kar şı kar şı ya bı ra kıl dım ki, bu se fer lik be -
ni ayıp la ma nı zı da gö ze ala rak, ne re den gel di ğim den ve kim ol -
du ğum dan baş la mak is te dim. 

An la ya ca ğı nı zı umu yo rum...

Bir gün si ze de her kar şı laş tı ğı nız beş ki şi den bi ri, hak kı nız da
çı kar tı lan de di ko du lar ne de niy le; “biz si zi Er me ni ve ya Ya hu di
zan ne di yor duk” der se ne de mek is te di ği mi da ha iyi an lar sı nız.
Yıl lar dır bu yön de ya yı lan kir li bil gi yet mi yor muş gi bi, ya kın za -
man da bir de in ter net te bir say fa da “Sa be tay lar” lis te si ne de adı -
mı yaz mış lar. Ar tık ben bu ah lak sız la ra, ah lak sız lı ğa ne di ye yim.
O in ter net si te si nin edi tör le ri ne bu yan lış lı ğı dü zelt me le ri için bir
ya zı yol la dım, ama ce vap bi le ver me di ler. Bu ara da tek rar ve bir
kez da ha, bu açık la ma yı bu şe kil de yap mak zo run da kal dı ğım
için Er me ni ve Mu se vi va tan daş la rı mız dan özür di li yo rum.

Bun lar ne ka dar ah lak sız ve onur suz in san lar ki, mü ca de le
eder ken bi le hiç bir ah lak ve hu kuk ku ra lı nı ta nı mı yor lar. Sa vaş -
ta, in san la rın bir bi ri ni öl dür dü ğü en acı ma sız mü ca de le bi çi min -
de bi le her iki ta ra fın da sa va şan un sur la rı nı, ör ne ğin kit le im ha
si lah la rın dan ko ru mak ve ya esir le rin ezil me le ri ni, mağ du ri ye ti ni
en gel le mek ama cıy la bir ta kım ku ral lar var dır. Tür ki ye’de si vil
ha yat ta ki mü ca de le ler bi le ne ka dar ku ral sız ve acı ma sız ca ya pı -
lı yor; hay ret edi yo rum.

Yi ne de kim na sıl mü ca de le eder se et sin, biz an cak ken di miz
gi bi dav ra na bi li riz. Ai le miz, 1987 yı lın da kay bet ti ği miz bü yük -
ba ba mın kar de şi bü yük am cam Ni me tul lah Mah ru ki anı sı na, eşi
Al gın Mah ru ki ta ra fın dan İs tan bul 4. Le vent’te, 3. Ko lor du Loj -
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man la rı içe ri sin de bu lu nan, 1989-1990 öğ re tim yı lın dan bu ya -
na bin ler ce öğ ren ci ye tiş ti ren 13 ders lik li Ni me tul lah Mah ru ki
il köğ re tim oku lu nu yap tır mış tır. 

Ülkeye ve insana hizmet etmenin sayısız yolu vardır... 

İs tan bul Üni ver si te si’nde İs lam Ta ri hi Dok to ra öğ ren ci si sev -
gi li ar ka da şım Pey man Ya man’ın, Kap tan’ı Der ya Ali Pa şa’nın
ya şa mı hak kın da iki yı lı aş kın bir sü re dir de vam eden araş tır ma -
la rı nın kı sa bir öze ti ni de onun ka le min den siz ler le pay laş mak
is ti yo rum. 

KAP TAN-I DER YA NA SUH ZÂ DE ALİ PA ŞA

(Ö. 1 Şev val 1237 / 21 Ha zi ran 1822)

A. Pey man Ya man

Os man lı bah ri ye teş ki la tı nın en yük sek mev kii olan Kap tan-
ı Der ya rüt be si (gü nü müz de Ora mi ral rüt be si) ön ce sin de ki
ha ya tı hak kın da ge niş bil gi ye sa hip ol ma dı ğı mız Na suh zâ -
de Ali Pa şa’nın Os man lı hâ ki mi ye tin de ki Ar na vut luk böl ge -
sin de ya şa yan de niz ci bir ba ba nın oğ lu ola rak dün ya ya gel -
di ği eli miz de ki kay nak lar dan tes pit edil mek te dir.(1) De niz ci -
lik ko nu sun da ki bil gi si ve ma ha re tiy le dik ka ti çe ken Na suh -
zâ de, dev rin Kap tan-ı Der ya’sı Kü çük Hü se yin Pa şa
(Ö.1803) ta ra fın dan ter sa ne ye ka bul edil miş, kı sa sü re için -
de gös ter di ği ba şa rı lar göz önü ne alı na rak 1810 yı lın da do -
nan ma üme ra sı (kap tan) sı nı fı na ter fi et miş,(2) 1812 yı lın da
ise Kap tan-ı Hü ma yun pa ye siy le kal yon kap tan lı ğı na ge ti ril -
miş tir. (3)

Bir sü re son ra bi lin me yen bir se bep le bu gö re vin den ay -
rı lan Ali Pa şa, meş hur ta rih çi Şâ ni zâ de’nin(4) de ifa de et ti ği
gi bi de niz ci lik te şöh ret ve ma ha ret sa hi bi ol du ğun dan, ay -
nı gö re ve dev rin pa di şa hı II. Mah mud’un aşa ğı da ifa de edi -
len Hatt-ı Hü ma yun’u(5) ile tek rar ge ti ril di: 
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(1) Meh med Ha fid Efen di, Se fî ne tü’l-vü ze râ, (Nşr. İs met Par mak sı zoğ lu), İs tan -
bul, 1952, s. 67.
(2) Meh med Ha fîd, a.g.e, s. 67; Râ miz pa şa zâ de Meh med İz zet, Ha ri ta-i ka pu da -
nan-ı der ya, y.y,  1868, s. 206–207; Meh med Sü rey yâ, Si cill-i Os mâ nî, (Haz.
Nu ri Ak ba yar), Ta rih Vak fı Yurt Ya yın la rı, İs tan bul, 1996, C. I, s. 293.
(3) Baş ba kan lık Os man lı Ar şi vi, MD., 239/ 655; Ze ke ri ya Kur şun, Na suh zâ de
Ali Pa şa, Ya yın lan ma mış Bi yog ra fi Ma ka le si, s. 2-3.
(4) Şâ ni zâ de Meh med Atâ ul lah Efen di, Şa ni zâ de Ta ri hi, Ce ri de-i Ha va dis Mat -
ba ası, 1873, C.IV, s.113.



Kud ve tü’l-emâ cid ve’l-a’yân sâ bı kan ka pu dâ ne-i hü mâ -
yû num kal yo nu ka pu dâ nı Na sûh zâ de Mîr Ali zî de mec du -
hû tev kî’-i re fî’-i hü mâ yû num vâ sıl ola cak mâ lum ola ki se -
nin fenn-i der yâ da ma hâ re tin ve ka pu dâ ne lik de bu lun du -
ğun müd det te me’mûr-i hi de mât-i se niy yem de sa’y u sa dâ -
ka tın mü sel lem ve eh li yet ve ka bi li ye tin ci he tiy le ha le fi ne
rüc hâ ni ye tin emr-i gayr-i müb hem ol ma sın dan nâ şi ka pu -
dâ ne-i hü mâ yu num kal yo nu ka pu dan lı ğı sa na tev cî hi bâ -
bın da der yâ ka pu dâ nı düs tûr-i mü ker rem mü şîr-i mü feh -
hem ni zâ mü’l-âlem ve zî rim Ab dul lah Pa şa edâ mal lâ hu te -
âlâ ic lâ le hu arz u il ti mas ey le di ği ecil den, hak kın da me zîd-
i inâ yet-i şâ hâ ne ve me zîd-i re’fet-i se niy ye-i şâ hâ nem zu -
hû ra ge ti rü lüb, iş bu iki yüz otuz dört se ne si şehr-i Ra ma za -
nü’l-Mü bâ rek’in yir mi ikin ci gü nün de avâ tıf-ı aliy ye-i mü -
lû kâ nem ve avâ rif-i be hiy ye-i hüs re vâ nem den(6) şe ref-yâf te-
i zu hûr olan hatt-ı hu mâ yûn-i şe ref-mak rû num mu’ce bin ce
ka pu dâ ne-i hü mâ yû num kal yo nu ka pu dân lı ğın ma aş ve
ta’yî nât-i ma’lû me si ile sa na tev cih ve inâ yet idüb i’lâ mi -
çün…… ta’yin olun muş dur.(7) Bu yur dum ki hatt-ı hü mâ yûn-
i inâ yet-mak rû num la sâ dır olan fer mân-ı ce lî li’l-kad rım ve
ve zîr-i mü şâ ru ni ley hin arz u il ti mâ sı mu’ce bin ce zik ro lu -
nan ka pu dâ ne-i hü mâ yû num ka pu dan lı ğa ma aş ve ta’yi nât-
ı ma’lû me si ile tâ rih-i mer kûm dan sen mu ta sar rıf ola sın,
şöy le bi le sin, alâ met-i şe rî fe i’ti mâd kı la sın. 

Tah rî ren fi’l-yev mi’s-sâ nî ve’l-iş rîn min şehr-i Ra ma zâ -
ni’l-Mü bâ rek se ne er ba’a ve se lâ sin ve mi eteyn ve elf. (22
Ra ma zan 1234/15 Tem muz 1819)(8)

Hatt-ı Hü ma yun’un gü nü müz Türk çe siy le çe vi ri si şu şe kil -
de dir:

“Onur ve şe ref sa hip le ri nin ön de ri, da ha ön ce Ami ral ge mi -
si kap ta nı olan Ku man dan Na suh zâ de Ali’ye –ulu lu ğu, şa -
nı art sın– ula şa cak yü ce buy ru ğum şöy le dir: Se nin de niz ci -
lik te ki us ta lı ğın ve kap tan lık ta bu lun du ğun sü re de gös ter di -
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(5) Hatt-ı Hü ma yun: Ge nel de pa di şah la rın el ya zı la rı na ve ri len isim olup,
padişah im zasını taşıyan yazılı teb liğ ve emir ler an lamın da kul lanıl mak tadır.
(6) Avâ rık-ı be hiy ye-i hüs re vâ nem den ifa de si, avâ rif-i be hiy ye-i hüs re vâ nem den
şek lin de dü zel til miş tir.
(7) Bil di rim için ta yin olu nan ki şi nin is mi ya zıl ma mış tır.
(8) Saf vet, Fi la sa lar: Bah ri ye miz Ta ri hin den, İs tan bul: Mat baa-i Bah ri ye, 1911,
s. 10-11; Kur şun, a.g.m., s. 2-3. Bu ta rih Si cil-i Os mâ nî’de 19 Safer 1237 (15
Kasım 1821) olarak veril mek tedir.



ğin ça lış ma gay re tin ve ba na olan sa da ka tin her kes ta ra fın -
dan ka bul edil miş tir. Yet ki ve be ce rik li lik ba kı mın dan sen -
den ön ce gö rev de olan ki şi ye üs tün lü ğün ise tar tı şıl maz dır.
Ami ral ge mi si kap tan lı ğı rüt be si nin sa na ve ril me si ko nu su -
nu, ka nun ve dü zen üze re ha re ket eden ve zi rim Ami ral Ab -
dul lah Pa şa –Al lah, ulu lu ğu nu de vam lı kıl sın– ba na bil di re -
rek se ni tav si ye et miş tir. Hü küm dar sı fa tı ma ya kı şa cak şe kil -
de sa na yar dım ve mer ha met ede rek, iki yüz otuz dört
(1234) se ne si kut sal Ra ma zan ayı nın yir mi ikin ci gü nün de
(22 Ra ma zan 1234 / 15 Tem muz 1819) kar şı lık bek le me -
den gös ter di ğim iyi lik ve he di ye ler le şe ref bu lan bu fer ma -
nım ge re ğin ce, Ami ral ge mi si kap tan lı ğı gö re vi ma aşı ile bir
kı sım er za kın sa na ve ril me si ne ka rar ve ri le rek, …… (isim li
ki şi), sa na bu nu bil dir mek üze re gö rev len di ril miş tir. Bu yü -
ce fer ma nım ve ve zi rim Ab dul lah Pa şa’nın ri ca sı ge re ği, adı
ge çen Ami ral ge mi si kap tan lı ğı gö re vi için ve ri le cek ma aş
ve er za kın be lir ti len ta rih ten iti ba ren kul la nım hak kı sa na
ait tir. Bu şe ref li bel ge ye gü ve nip da ya na sın. Bin iki yüz otuz
dört se ne si Ra ma zan ayı nın yir mi ikin ci gü nü ya zı lı ola rak
bil di ril miş tir.”

Özel lik le Av ru pa ül ke le ri ve Rus ya’nın kış kırt ma la rıy la Mo -
ra ve Ar na vut luk böl ge sin de Os man lı Dev le ti’nden ay rı la rak ba -
ğım sız lık la rı nı ka zan mak üze re si ya si bir ör güt için de teş ki lat la -
nıp 1814 yı lın da Rus ya’nın Odes sa ken tin de Em ma nu el Ksant -
hos, Ni ko la os Sku fas ve At ha na si os Tsa ka lof ad lı üç tüc car ön -
der li ğin de Fi li ki Eter ya Der ne ği’ni ku ran Rum la rın ar dın dan, yi -
ne bu böl ge de oğul la rıy la bir lik te ba ğım sız bir dev let kur ma aşa -
ma sı na gel miş olan Te pe de len li Ali Pa şa’nın Yan ya Va li li ği gö -
re vin den az le dil dik ten son ra baş lat tı ğı is yan ha re ke ti ni ve Rum
kor san la rın fa ali yet le ri ni bas tır mak üze re ön ce Yan ya Se ras ke ri
Hur şit Ah met Pa şa, ar dın dan Na suh zâ de Ali Pa şa, Te pe de len -
li’nin üze ri ne gön de ril di. Pre ve ze ve Nad ra su la rın da ol duk ça
zor lu ge çen de niz ma nev ra la rı ne ti ce sin de tüm do nan ma yı bir -
leş ti rip Se ras ker(9) ta yin olu nan Ali Pa şa’ya (5 Mu har rem 1237 /
2 Ekim 1821)(10) âdet ge re ği pa di şah ta ra fın dan bir top ala sa mur
ve 100 ke se harç lık he di ye edil di.(11)
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(9) Se ras ker: Os man lı Dev le ti’nde ön ce le ri se fer de ki or du ya ku man da eden ve -
zir, son ra la rı da Mil lî Sa vun ma Ba ka nı’na ve ri len ad.



Rum la rın Ef lâk-Buğ dan’dan baş la yıp Yan ya’dan bü tün Mo -
ra’ya ya yı lan ba ğım sız lık ka zan ma ya yö ne lik yağ ma ve sal dı rı -
la rı kı sa sü re de Ege ada la rı na da sıç ra dı. Cü ret le ri ar tan Rum
asi le rin Sa kız Ada sı’na te ca vüz le ri, böy le gi der se Ak de niz Bo -
ğa zı’na bi le hü cum et me le ri muh te mel ol du ğun dan bo ğaz ve sı -
ğı nak lar tak vi ye edi le rek Kap tan-ı Der ya Ali Pa şa ko mu tan lı ğın -
da do nan ma dan bir kaç ge mi ada ya gön de ril di.(12) Sa kız önü ne
ge lin di ğin de eş kı ya ge mi le ri do nan ma yı gö rün ce fi rar et tik le rin -
den ka le mu ha sa ra dan kur ta rıl dı.(13) Mu ha sa ra ar dın dan Sa kız
Ada sı mu ha fı zı Va hîd Meh met Pa şa, Na suh zâ de Ali Pa şa’dan
bir kaç ge mi is te ye rek İs pa ra Ada sı’na da hü cum et me yi dü şün -
müş se de Ali Pa şa bu na ra zı ol ma dı ve bir bir le ri ni pa di şa ha şi -
kâ yet et ti ler. So nuç ta Va hîd Pa şa va zi fe sin den is ti fa ede rek Ana -
do lu’da gö rev len di ril me yi ta lep et ti,(14) ye ri ne Sa kız’da ika me te
me mur bu lu nan Ab di Pa şa mu ha fız ta yin edil di.(15) Ayak lan ma -
yı bas tır mak üze re gö rev len di ri len Kap tan-ı Der ya Ali Pa şa’nın
san cak ge mi si bu sı ra lar da Sa kız açık la rın da iken Avus tur ya
ban dı ra lı bir baş ka ge mi sa hil de de mir le miş ti. Ge mi kap ta nı, Ali
Pa şa’yı zi ya ret ta le bin de bu lu na rak er te si sa bah su la rı terk ede -
ce ği ni bil dir di. Bu ta lep şüp he li bu lun sa da ka bul edil di. Kı sa bir
sü re son ra li man dan ay rı lan ge mi nin sah te Avus tur ya bay ra ğı
kul lan dı ğı, böl ge ve do nan ma nın du ru mu nu tes pit için ge len
Rum asi ler ol du ğu an la şıl dı.(16)

İs ya nın mi mar la rın dan Kons tan tin Ka na ris, Kap tan-ı Der ya
Ali Pa şa’nın ula ğı Ömer’in ifa de si ne gö re ge ce ka ran lı ğın dan
ya rar la nıp Ali Pa şa’nın san cak ge mi si üze ri ne si yah yel ken li
bur lo ta(17) sevk ede rek yan gın çı kar dı.(18) Çı kan yan gı nı sön dür -
mek ve ge mi yi kur ta ra bil mek için ça ba la yan Ali Pa şa’nın üze ri -
ne bu sı ra da yan mak ta olan bir en kaz par ça sı isa bet et ti ve de ni -
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(10) Baş ba kan lık Os man lı Ar şi vi, MD. 239, s. 270, hü küm 1007.
(11) B.O.A., Ay ni yat Def teri 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; Fi liz Ya şar, Yu nan Ba ğım sız lık Sa va şı’nda
Sa kız Ada sı, An ka ra, 2005, s. 106–107; Yıl maz Öz tu na, II. Mah mud, An ka ra:
Kül tür Ba kan lı ğı, 1989, s. 64.
(17) Bur lo ta: Ya nı cı ve pat la yı cı mad de yük lü, düş man ge mi le ri nin ya nı na gi de -



ze dü şe rek bo ğul du.(19) Er te si gün ce se di Sa kız ya kın la rın da De -
ğir men Al tı’nda as ker le ri ta ra fın dan bu lu nup ka le için de top ra -
ğa ve ril di. Ki şi sel eş ya la rı İs tan bul’a ai le si ne gön de ri le rek(20) ye -
ri ne Muh tar Bey ge çi ci ola rak Kap tan-ı Der ya ta yin edil di.(21) Bu
elim ha di se ger çek leş me me si ha lin de, Kap tan-ı Der ya Ali Pa -
şa’nın is yan la rı bas tır mak için Çeş me’de ha zır lan mak ta olan di -
ğer as ker le ri Sa kız’a ge çir dik ten son ra Mo ra’ya gön de ril mek
üze re gö rev len di ril di ği ni ta ri hi bel ge ler den öğ re ni yo ruz.(22)

Ken di sin den son ra ge len nes li, Na suh zâ de Ali Pa şa’nın bu
elim ka za ne ti ce sin de ve fat et me sin den do la yı Arap ça “ateş te
yan mış” an la mı na ge len Mah rû kî la ka bı ile ta nın mış tır.

Ba zı Yu nan kay nak la rı na gö re Ada’da ya şa yan 42.000 Sa -
kız lı nın kat le dil di ği, 50.000 ki şi nin esir alı nıp 23.000 ki şi nin
sür gü ne gön de ril di ği(23) bu ayak lan ma Av ru pa’nın ön de ge len sa -
nat çı la rı nı da et ki le di. Eu gé ne De lac ro ix’nın “Les Mas sac re de
Scio” ad lı meş hur tab lo su na ve Vic tor Hu go’nun “L’En fant” şi -
iri ne il ham kay na ğı olan Sa kız is ya nı, sür gü ne gön de ri len Sa kız -
lı la rın Av ru pa ve Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nde oluş tur du ğu
Sa kız Di as po ra sı ta ra fın dan kat li am ola rak ta nı tıl mak ta ve bu
yön de dün ya da ka mu oyu ya ra tıl ma ya ça lı şıl mak ta dır. 

❏  Türk Milletine Açık Mektup ❏ 39

rek sa bo taj yap ma ya ya ra yan, yel ken ve kü rek le ha re ket eden çok sü rat li ateş
ge mi si. Ateş-i Rum, ateş-i bah ri de de ni len bu ge mi le rin am bar ve di ğer yer le -
ri ne ya nı cı pat la yı cı ec za lar, zift, kat ran fı çı la rı ve “Feu Gre go is” de ni len Rum
ate şi dol du ru lur du. Da ha çok li man da de mir li düş man ge mi le ri ni bas kın şek -
lin de yak mak için kul la nı lan bu ge mi ler, düş man do nan ma sı üze ri ne sevk edi -
lir, bel li bir me sa fe ye yak la şın ca için de ki ma hir ve gö zü pek de niz ci ler ge mi yi
tu tuş tu rup kıç ta raf tan de ni ze at lar lar, yü ze rek ateş ge mi si nin ye de ğin de ki san -
da la bi ne rek ge ri dö ner ler di.
(18) B.O.A., HAT. D.867, 38582/B.
(19) B.O.A., HAT. D. 867, 38582/G; Chris top ho rus Pla to Cas ta nis, The Gre ek
Exi le, New York: Cul tu ral Chap ter of the Chi an Fe de ra ti on, 2002, s. 60-61;
Ale xan der Vlas to, A his tory of the Is land of Chi os A.D 70-1822, Lon don,
1913, s. 164; Phi lip Ar gen ti, The Mas sac res of Chi os Desc ri bed in Con tem po -
rary Dip lo ma tic Re ports, (edi ted with an int ro duc ti on by Phi lip Ar gen ti). John
La ne, The Bod ley He ad, Lond ra, 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) Phi lip P. Ar gen ti,  The Mas sac re of Chi os (Re vi ewed by Pa ul F. Shupp). The
Jo ur nal of Mo dern His tory, Vol. 5, No. 3 (Sept. 1933), s. 414.



2005 yı lın da Sa kız Ada sı ka le için de ki me zar lık ta biz zat tes -
pit et ti ği miz Na suh zâ de Ali Pa şa’nın me zar ta şın da şu ifa de yer
al mak ta dır: (Ek: 6)

Hü ve’l-Bâkî

Ser ver-i der yâ şe ref-bahş-i do nan mâ-yı şe rîf
Rev nak-ef zâ-yı ve zâ ret dürr-i bî-hem tâ fe rîd

Şâh bâz-ı evc-i ul yâ şeh su vâr-ı nâm dâr
Kah ra mân Tay yâr-ı sâ nî fenn-i der yâ da va hîd
Şîr-i mey dân-ı şe câ at bir ve zîr-i er cü mend
Ol Na sûh-zâ de Ali Pa şâ-yı der yâ-dil re şîd

Dîn [ü]dev let hiz me tin de nakd-i öm rîn bezl idüb
Bul du un vân-ı ve zâ ret le zi hî fevz-i me zîd

Len ger-en dâz-ı ikâmet Sâ kız önün de iken
Keş tî sîn tez vîr ile âteş le yüb Rûm-i pe lîd
Kâm rân el-hakk ke mâl üz[r]e ci hân da öl me den
Des ti ne sun du ecel sâk_si câm-i nâ-ümîd

Yaz dı tâ rî hin Fü rû ğî hem da hî ol-dem de kim
Cân vi rüb ol du Ali Pa şâ ge mi siy le şe hîd

Se ne 1237 Şev val fî gur re 
Nû ri De de

Me zar ta şın da ki ifa de nin Türk çe çe vi ri si şu şe kil de dir:

Bâ ki ka lan Al lah’tır

De ni zin efen di si; şe ref li, kut sal do nan ma yı şe ref len di ren
Ve zir lik ma ka mı nın gü zel li ği ni ar tı ran, eş siz, ben zer siz in ci ta -
ne si
En yük sek do ru ğun yi ği di, meş hur at bi ni ci si
Câ fer-i Tay yâr’ın kah ra man lı ğı gi bi ikin ci Tay yâr, de niz il min de
tek
Yü rek li lik mey da nı nın as la nı, iti bar lı bir ve zir
De niz gi bi en gin gö nül lü, doğ ru yol tu tan Na suh zâ de Ali Pa şa
Din ve dev let hiz me tin de ömür ser ma ye si ni har ca yıp
Ve zir lik mev ki iy le; ar tıp ço ğa lan üs tün lü ğü bul du
Sa kız önün de de mir li iken
Ge mi si ni hi ley le, al çak Rum ate şe ve rip
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Ha ki ka ten, dün ya da ar zu la rı na ka vuş muş ola rak, hu zur için de
öl me den
Ecel şer be ti ni da ğı tan, ümit siz ecel ka de hi ni Ali Pa şa’nın eli ne
sun du
Fü rû ğî o za man da ve fat ta ri hi ni yaz dı
Ali Pa şa ge mi siy le can ve rip şe hîd ol du

Se ne 1237 Şev val ayı nın ilk gü nü (21 Ha zi ran 1822 Cu ma) 

Kap tan-ı Der ya Ali Pa şa’nın to ru nu Eş ref Ca fer Bey için,
Re şat Ek rem Ko çu’nun İs tan bul An sik lo pe di si’nin 6. cil di 3334.
say fa sın da şu ifa de ler yer alır; 

Zen gin, ki bar ve mü nev ver bir İs tan bul’lu, çok ya kın bir
geç mi şin pek seç kin bir si ma sı...

Ha ri ci ye ye in ti sab et miş, Va kit ve Ta rik ga ze te le rin de
ça lış mış, Bom bay Kon so los lu ğun da bu lun muş, Bi rin ci Ci -
han Har bi ari fe sin de mem le ke te dö ne rek harp yıl la rı nı Bi -
le cik’te ge çir miş, mü ta re ke den az son ra da İs tan bul’a ge le -
rek kah Sü ley ma ni ye’de ki ken di ko na ğın da kah kar de şi Na -
ci ye ha nı mın Göz te pe’de ki köş kün de otur ma ya baş la mış tı. 

Sü ley ma ni ye’de ki ko na ğı bir mü ze ha lin de idi; kıy met li
taş lar üze ri ne en kıy met li hat tat la rın ya zı la rı nı en nam lı
hak kak lar oy muş, meş hur adam la rın mü hür le rin den mü -
rek keb kıy me ti ne pa ha bi çil mez bir ko lek si yo na sa hip ti; es -
ki usül tez hip ve cild mü te has sı sı idi, zen gin bir pos ta pu lu
ko lek si yo nu ve çe şit çe şit na di de an ti ka eş ya sı; Ka ra göz cü -
lük hak kın da da de rin bil gi sa hi biy di. Ec da dın dan kal ma
Bur sa’da bir Çar dak Çift li ği var dı, Os man Ga zi’nin ilk fet -
het ti ği Ko yun Hi sa rı bu çift li ğin ara zi si için de ol du ğu söy -
le nir di, hi sar dan eser kal ma mış fa kat Şeyh Ede ba li’nin (ve -
ya ha re mi nin) kab ri ol du ğu ri va yet edi len bir mer ka di, Ca -
fer Eş ref Bey ih ya et miş di. 

İk dam ga ze te sinde ha tı ra lar ya zan Ab du rah man Adil Bey,
Eş ref Ca fer Bey’in ölü mü ile il gi li şun la rı ya zar; 

Ölü mü ne be da yi pe res ta nı Os ma ni ye ağ la ma lı dır; Ca fer,
Ca fer de ğil cev her di, cev her de ğil de fi nei ce va hir di; İs tan -
bul hal kı nın bir sı nı fı var idi ki, dost luk da, ve fa kar lık da, bir
se ci yei mil li yei mah su sa ib raz eder ler di, Ca fer o sı nı fı la ti -
fin son si ma la rın dan dır. 
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HA YA TIM

21 Ma yıs 1968’de İs tan bul’da doğ dum. An nem ve ba bam ben
da ha 2 ya şın day ken ay rıl mış lar, ba bam da kal mı şım; ba ba an nem
ta ra fın dan ye tiş ti ril dim. Bu gün ol du ğu gi bi ço cuk lu ğum da, Eti -
ler’de bü yük ba ba mın yap tır dı ğı bah çe li bü yük bir ev de, hay van -
la rın ve do ğa nın için de geç ti. İlk ak var yu mu mu da ha il ko kul sı -
ra la rın day ken ken di el le rim le yap mış tım. İs tan bul’da ilk öğ ren -
di ğim ve en çok git ti ğim yer Mı sır Çar şı sı’nın ya nın da ki hay van
pa za rı ol muş tu. Yıl lar içe ri sin de kö pek ten, be yaz fa re ye, ker ten -
ke le den kap lum ba ğa ya, ta vuk tan kek li ğe, hams ter den se men de re
bir çok hay van bes le dim. Ha ya tım bo yun ca da hay van lar la ve do -
ğay la hep çok sı cak, ra hat ve gü ven li bir iliş kim ol du. Do ğa da ve
hay van lar la bir lik tey ken ken di mi her za man çok iyi his set tim. Bu
sa ye de so rum lu luk duy gu su nu, sev gi yi, ko ru ma yı, ya şat ma nın
gü zel li ği ni, ha ya tın de ğe ri ni kav ra dım. Son ra ki yıl lar da ken di ni
gös te re cek ki şi li ğim, as lın da ta o gün ler de o hay van cık lar la oy -
na şır ken, bes ler ken, ko rur ken, bü yü tür ken şe kil len miş ti za ten.

Ga rip tut ku la rı ma kar şı gös ter dik le ri an la yış için ai le me te -
şek kür borç lu yum.

Ço cuk lu ğum dan iti ba ren ken dim le çok ba rı şık bir ya pı ya sa -
hip ol dum. En önem li şey ler den bi ri ola rak, in sa nın ken di ne say -
gı duy ma sı ge rek ti ği ne inan dım. Ken di me say gı mı yi tir te cek her
şey den bü yük bir dik kat le uzak dur du ğum için, ken dim le her za -
man den ge li ve hu zur lu bir iliş ki kur dum.

İlk-or ta ve li se yi Şiş li Te rak ki Li se si’nde bi tir dik ten son ra
Bil kent Üni ver si te si İş let me Fa kül te si’nden me zun ol dum. Üni -
ver si te yıl la rın day ken 20 ya şın da baş la dı ğım dağ cı lık ve do ğa
spor la rı, son ra ki ha ya tı mın mer ke zi ni oluş tur du. 1992 ya zın da
üni ver si te dip lo ma mı al dık tan 3-4 haf ta son ra yük sek ir ti fa dağ -
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cı lı ğı ile baş la yan, 7.000 met re lik-8.000 met re lik dağ lar la olan
iliş kim; ha ya tı mın en hız lı, mut lu ve coş ku lu yıl la rı ol du. 

Pro fes yo nel dağ cı lık ka ri ye rim de 7 kı ta yı da gör me ve mo to -
sik le tin den yel ken li tek ne si ne ka dar çe şit li araç lar la 70 ci va rın -
da ül ke yi de gez me şan sım ol du. Dün ya yı, ya şa mı, do ğa yı, in -
san la rı, hay van la rı her şe yi çok sev dim. Dağ la rın kor ku tu cu gü -
zel li ği ne tu tul dum. Bir yan dan git tik çe da ha zor lu dağ la ra tır ma -
nır ken, bir yan dan da yaz ma nın, duy gu la rı mı, ya şa dık la rı mı ke -
li me le re dök me nin ve pek az in sa na na sip olan bu gü zel lik le ri
fo toğ raf la ya rak, gö rün tü le ye rek hiç ta nı ma dı ğım in san lar la pay -
laş ma nın ne ka dar hoş bir şey ol du ğu nu fark et tim. 

Bam baş ka bir dün ya gö rü şü ve bam baş ka bir ha yat tar zın dan
ge li yor dum. He men he men bü tün genç li ğim, do ğa nın en sert ve
acı ma sız ol du ğu, ama dü rüst lü ğün, ger çek dost lu ğun, fe da kâr lı -
ğın, ce sa re tin, pay laş ma nın, sab rın ve er de min ge çer li ku ral lar
ol du ğu ve sa de ce en iyi le rin ba şa rı lı ola bil di ği dün ya nın en yük -
sek, en zor lu dağ la rın da, dün ya nın en iyi dağ cı la rıy la bir lik te
uzak coğ raf ya la rın eş siz gü zel lik le ri ara sın da geç ti. 24 ile 32
yaş la rı mın ara sın da ki tam iki yı lı mı, 2 x 365 gü nü mü dağ lar da
uy ku tu lu mun da, ça dır da ge çir dim, bir yı lı mı 4.000 met re nin
üze rin de son de re ce sert ya şam ko şul la rı nın bu lun du ğu yük sek -
ler de ya şa dım. 

Dağ la ra, do ğa ya onun ku ca ğın da ken di mi ge liş ti re bi le ce ğim
bir öğ ret men gi bi yak laş tım. Hiç bir za man do ğay la, dağ la, so -
ğuk la, ka yay la mü ca de le et me dim, mü ca de lem hep ken dim le ol -
du. Dağ lar sa, on la rın yü ce göv de sin de ken di mi sı nır la rı ma ka -
dar hat ta ba zen öte si ne ka dar zor la ya bi le ce ğim ve ge liş ti re bi le -
ce ğim sus kun bil ge öğ ret men le rim di. 

25 ya şın da da ha iyi öğ ren me ye ve ken di mi ge liş tir me ye ça -
lış tı ğım yük sek ir ti fa dağ cı lı ğın da, dün ya nın en zor lu 7000’lik
dağ la rın dan bi ri olan Po be da’yı de ne mek için etek le ri ne var dı -
ğım da ona şöy le ses len miş tim; 

“Po be da, be nim mü ca de lem se nin le de ğil, se nin ka yan la,
bu zun la, ka rın la, so ğu ğun la de ğil, be nim mü ca de lem ken -
dim le, bı rak se nin üze rin de ken dim le ya rı şa yım, kim bi lir
bel ki ken di mi bir kez da ha ge çe rim...”

Bir Dağcının Güncesi 1992, Sayfa 102
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Bun dan bir yıl son ra 26 ya şın da, Po be da’yı ikin ci de ne mem -
le bir lik te o gü ne dek ha yal ede bi le ce ğim en yük sek un van lar -
dan bi ri ne ulaş tım. Bu sü re cin son an la rı nı 1 - 6 Ekim 1994 ta -
rih le rin de Hür ri yet ga ze te sin de bir ya zı di zi si ola rak ya yın la nan
“Kar Le opa rı’nın Öy kü sü” ad lı ya zım da şöy le ifa de et miş tim;

“Po be da’nın asıl zir ve si çok ar ka da ka lı yor ve so nun da asıl
zir ve yi gö rü yo rum. Git tik çe yak la şı yo rum, bir adım da ha,
bir adım da ha ve ar tık ben da ğım, rüz ga rım, ka rım, so ğu -
ğum, dağ ben, bu lut ben, ka ya ben, buz ben; BEN KAR LE -
OPA RI YIM...”

Ya zı di zi si nin so nun da da şun la rı söy le miş tim;
“Tür ki ye’ye dön dük ten son ra, tır ma nış bel ge le ri mi Rus ar ka -
daş la rım va sı ta sıy la Rus ya Dağ cı lık Fe de ras yo nu’na gön der -
dim, Kar Le opa rı un va nı nı ve üze rin de “SSCB’nin en yük sek
dağ la rı nı fet he den” ya zı lı ro ze ti ve bel ge le ri res mi ola rak al -
mak için. Yi ne de bu fet het me sö zü pek ho şu ma git mi yor,
dağ la rın fet he dil me dik le ri ni, yal nız ca zir ve le ri ne çı kıl dı ğı nı
dü şü nü yo rum. Bir da ğa tır man dı ğım za man hiç bir za man
onu al tet miş, fet het miş gi bi bir dü şün ce ye ka pıl ma dım. Be -
nim mü ca de lem hep ken dim le ol du, dağ ise yal nız ca so -
nun da dost ol du ğu muz bir se yir ciy di. Ba zı dost luk lar çok
emek is ti yor ve zor lu dağ lar la dost luk ku ra bil mek için ön ce
onu hak et mek ge re ki yor.

Es ki SSCB’nin en yük sek dağ la rı için üç yıl uğ raş tım.
1995’te ise Hi ma la ya lar’da 8848 m.’lik dün ya nın en yük -
sek da ğı Eve rest’i de ne ye ce ğim. Ba ka lım, iş da ğın si zi ka -
bul et me sin de, ge ri si yal nız ca tır ma nış...”

1996 yı lın da, yi ne bir tır ma nış için git ti ğim Avust ral ya kı yı -
la rı nı ge zer ken gün lü ğü me aşa ğı da ki not la rı yaz mış tım;

“Uç suz bu cak sız yol lar da sa at ler sü ren yol cu luk lar sı ra sın -
da et ra fım da ki muh te şem do ğa nın ta dı nı çı kar tır ken, bir
yan dan da ken di mi din le dim, sor gu la dım ve son bir kaç yı -
lı mı göz den ge çir dim. İş te gez gin ru hun en sev di ğim ya nı;
be nim gi bi yol bur cun da do ğan bi ri için, gez mek, yü rü mek,
tır man mak, dal mak, uç mak, ken di ey lem haz la rı nın ve coş -
ku la rı nın ya nı sı ra, ya şa mı mın mu ha ke me si ni ya pa bil me ve
içi me dö nüp ken di mi din le me fır sa tı da ve ri yor. Bu yüz den,
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her yol cu luk tan, her dağ dan, do ğa da yap tı ğım her ak ti vi te -
den dön dü ğüm de, çok da ha mut lu, hu zur lu, din gin ve sağ -
lık lı his se di yo rum ken di mi. Be de nim ne ka dar yo ru lur sa
yo rul sun, ru hum son de re ce din len miş, hu zur lu ve so run la -
rı nın pek ço ğu nu çö züm le miş olu yor.

1992 yı lın da Bil kent Üni ver si te si İş let me Fa kül te sin den
me zun ol dum ve da ha dip lo ma mı al ma mın üze rin den 1 ay
bi le geç me den, uzun za man dır ha ya lim de olan, 7.010 met -
re lik Khan Teng ri da ğı na tır ma nı şın ilk adı mı nı at mak için
Ka za kis tan’ın baş ken ti Al ma-Ata’ya gi den bir uça ğın için de
bul dum ken di mi. Son ra sın da Rus dağ cı lar la ge çir di ğim iki
ay be nim için bir okul gi bi geç ti. Ye ni bir kül tür, ye ni in san -
lar, ye ni bir ba kış açı sı ta nı dım ve önüm de ye ni bir ufuk
açıl dı; Yük sek İr ti fa Dağ cı lı ğı...

Bu iki ay bo yun ca ya şa dık la rı mın ba na ka zan dır dı ğı
şey ler sa ye sin de, bun dan dört yıl ön ce, 20 ya şın day ken, ba -
sit bir du var ila nı nın pe şin den me rak la ve he ye can la gi de -
rek ne ka dar doğ ru bir adım at mış ol du ğu mu gör düm. Te -
şek kür ler RE CEP ÇA TAK; uma rım hu zur için de ya tı yor sun -
dur ve te şek kür ler ER TAN ER CAN; her ne re dey sen iyi ol ma -
nı di li yo rum. 

O gün den son ra ya şa mı mı do ğa - spor - fel se fe üça ya ğı
te me li ile, ken di mi müm kün ol du ğu ka dar ça buk ve ve rim -
li bir şe kil de ge liş tir mek ama cı ile, ye ni şey ler öğ ren mek,
ye ni yer ler ta nı mak ve ye ni tec rü be ler ya şa mak üze ri ne
kur dum. İn san ken di si için en doğ ru olan şe yi ne ka dar er -
ken bu lur sa, her şey o ka dar ko lay ve hız lı ge li şi yor; be nim
için de öy le ol du. 

24 ya şın da, KHAN TENG Rİ da ğıy la ilk 7.000’lik tır ma -
nı şı mı yap tım ve dağ lar da ilk kez ölü mü gör düm. Zir ve den
in di ğim gün, iyi ce hır pa la dı ğım be de nim ve ya rı don muş
par mak la rım la ça dı rım da din le nip to par lan ma ya ça lı şır ken,
bu ra da ge çir di ğim za man için de ka zan dık la rı mı ve be nim
için an la mı nı dü şün düm ve ye ni ta nı dı ğım bu kül tür de ki en
önem li sem bol olan dağ la rın güç lü ve öz gür KAR LE OPA -
RI’nı bir gün bu la ca ğı ma da ir ken di me söz ver dim. 

25 ya şın da, ku ral la rı nı git tik çe da ha iyi öğ ren di ğim ve
da ha çok sev di ğim bu oyu nu, da ha sert oy na dım, da ha çok
risk al dım. ELB RUZ da ğı kış tır ma nı şı nın ola ğa nüs tü sert ko -
şul la rın da be de ni mi sınırlarının öte si ne zor la dım. Bay gın lık
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sı nı rın da Rus Mil li Ta kı mı nın en iyi dağ cı la rın dan bi riy le
zir ve ye var dık. 93 kış se zo nu nun top lam üç ba şa rı lı tır ma -
nı şın dan bi ri ni ve ay nı za man da Tür ki ye’nin en yük sek kış
tır ma nı şı nı yap tım. Bir dağ cı nın ölü müy le ikin ci kez kar şı -
laş tım. Ay nı yıl ön ce 7.134 met re lik LE NİN da ğı na tır man -
dım ve dün ya nın en zor lu ve teh li ke li 7.000’li ği ka bul edi -
len PO BE DA’yı zor la dım. Son se kiz yı lın en sert ha va ko şul -
la rı izin ver me di. He nüz Po be da’ya ha zır de ğil dim. Üç
ölüm da ha gör düm... 

26 ya şın da, da ha iyi ha zır lan mış ve da ha güç lü git tim
dağ la ra ve bu kez 7.105 met re lik KOR JE NEVS KOY ve
7.495 met re lik COM MU NISM dağ la rı na tır man dım. Ar dın -
dan bir kez da ha Po be da ile bu luş ma ya git tim. Bu kez be ni
uzak lar dan ge len bir dost gi bi ka bul et ti. Bu son de re ce teh -
li ke li ve zor lu da ğın dün ya da ki se ki zin ci so lo tır ma nı şı nı
yap tım. 7.439 met re de içim de ki Kar Le opa rı’nı bul dum ve
iki yıl ön ce ken di me ver di ğim sö zü ye ri ne ge tir dim.

Bu yıl Po be da’da iki dos tu mu da ha yi tir dim ve üç yıl
için de ye di ar ka da şı mı dağ lar da bı rak tım. Ölüm hiç de
uzak bir ola sı lık ve bi ze he nüz gel me ye cek bir şey de ğil.
Ölüm süz ol ma dı ğı mı bi li yo rum, so ğuk ta üşü yo rum, dü şün -
ce ca nım ya nı yor, bir ye rim ya ra la nır sa ka nım, kuv ve tim
akı yor. Ne ka dar kı sıt la yı cı, kı rıl gan ve ko lay za rar ve ri le bi -
len bir be de ne sa hip ol du ğu mun far kın da yım, bu nun için
her za man son de re ce dik kat li dav ra nı yo rum. Ge re kir se en
yük sek risk le re bi le gir mek ten çe kin mem, ama her za man
dağ la rın ku ral la rıy la oy na rım. Dağ be ni is te mez se say gıy la
ka bul ede rim ve sağ sa lim git me me izin ver di ği için ona te -
şek kür ede rim.

Kar Le opa rı’na ulaş tık tan son ra yi ne ya şa mı mın bir mu -
ha se be si ni yap tım ve ru hu mun da, be de ni min de da ha faz -
la sı nı is te di ği ni fark et tim.

27 ya şın da, Ya pı Kre di’nin spon sor luk des te ği, dost la rı -
mın iyi ni yet ve şans di lek le ri ve sı kı bir fi zik sel ve psi ko lo -
jik ha zır lık so nun da, dün ya nın en yük sek da ğı EVE REST’e
tır ma nan ilk Türk ve dün ya da ki ilk Müs lü man dağ cı ol dum.
Bu ara da, 1992 yı lın da ki Khan Teng ri tır ma nı şın da tut tu -
ğum gün lü ğüm, ilk ki ta bım ola rak, Ya pı Kre di Ya yın la rı ta -
ra fın dan Bir Dağcının Güncesi adıy la ya yım lan dı. Hiç bir
zir ve den, hiç bir un van dan al ma dı ğım ka dar bü yük bir tat
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al dım, haz duy dum, ken di me say gım, inan cım ve gü ve nim
bir kat da ha art tı. Ço cu ğum muş gi bi gör dü ğüm bu ki ta bı, ilk
za man lar, ki tap çı la ra gi dip bur nu mu ca ma da ya yıp ke yif le
vit rin de sey re di yor dum. Ay nı yıl, Eve rest tır ma nı şı nı an lat -
tı ğım ikin ci ki ta bım, yi ne Ya pı Kre di Ya yın la rı’n ca,
Everest’te İlk Türk adıy la ya yım lan dı. Bir kez da ha ola ğa -
nüs tü bir haz duy dum.

Bu ara da bir şey fark et tim, ne ka dar çok şey öğ re nir sem,
ne ka dar çok şey ya şar sam, ken di mi o ka dar ek sik ve bil gi -
siz his se di yo rum ve o ka dar da ha faz la şey gör mek, ya şa -
mak, öğ ren mek, bil mek is ti yo rum. Öğ ren di ğim her ye ni
şey le bir lik te, pek çok ye ni duy gu, dü şün ce, kav ram ve yak -
la şım la ta nı şı yo rum ve bu se fer de on la rı ta nı mak, tat mak,
bil mek için o an da ki ko şul la rın el ver di ği öl çü de bir se çim
ya pıp, peş le ri ne dü şü yo rum. Eve rest’ten son ra da böy le ol -
du; Ru hum da, be de nim de dün ya yı ta nı mak is ti yor du. Bu -
nun üze ri ne, bi raz da ha de ği şik bo yut lu bir dağ cı lık he de fi
seç tim ken di me; “Yedi Zirveler” –dün ya nın her bir kı ta sı nın
en yük sek da ğı na tır man mak. İçin de hem dağ cı lık hem de
dün ya nın her kı ta sı, ya ni ye ni yer ler, ye ni in san lar, ye ni kül -
tür ler var. Be nim öz lem le rim ve tut ku la rım için bi çil miş kaf -
tan olan bu işin en zor kıs mın da ya ni mad di bo yu tun da, yi -
ne Ya pı Kre di des tek ol du ba na ve bir lik te Tür ki ye için çok
gü zel ve çok ye ni bir ko nu da bu pro je ye baş la dık; da ha
doğ ru su, Eve rest ile baş la dı ğı mız işe de vam et me ye ka rar
ver dik.

Son ra ki 1.5 yıl, be nim için ola ğa nüs tü gü zel ve do lu
do lu geç ti. Pek çok yer, in san, kül tür, yak la şım ta nı dım. İn -
san la rın dün ya ya, yal nız ca doğ duk la rı coğ ra fi ko num ve ik -
lim sel ko şul la rın fark lı lık la rın dan do la yı ne ka dar de ği şik ve
baş ka tür lü ba ka bi le cek le ri ni gör düm. İn san la rın ara dık la rı
şe yin, öz de ay nı ol du ğu nu, yal nız ca yön tem le ri nin ve im -
kân la rı nın fark lı ol du ğu nu gör düm. Gez di ğim, gör dü ğüm
yer ler le il gi li bil gi len me ye özen gös ter dim, her se fe rin de
gün lük tut tum, fo toğ raf çek tim. Çün kü an cak baş ka la rıy la
pay la şır sam, yap tı ğım iş ta mam la nı yor. 

28 ya şın da, üç haf ta ön ce, sa de ce 45 dağ cı nın ta mam la -
ya bil di ği Ye di Zir ve ler pro je si ni ta mam la dım, hem de dün ya -
nın en genç dağ cı sı ola rak. As ya, Av ru pa, Ku zey Ame ri ka,
Gü ney Ame ri ka, Af ri ka, Avust ral ya ve An tark ti ka kı ta la rın da
muh te şem tec rü be ler ya şa dım ve hep si ni ha fı za mın to run la ra
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hi kâ ye ler bö lü mü ne yer leş tir dim.

Bu yıl ay nı za man da Ye di Zir ve ler’in üç da ğı nı bir ara -
da an lat tı ğım Bir Hayalin Peşinde ad lı ki ta bım yi ne Ya pı
Kre di Ya yın la rı ta ra fın dan ya yım lan dı. Böy le ce dağ cı lı ğın
ya nı sı ra bir de ya zar ol dum, bir ge zer-ya zar ola rak ar tık üç
ço cu ğum var, da ha ni ce böy le ço cuk la ra... 

Gez me ye ve ye ni kül tür ler ta nı ma ya çok me rak lı ol du -
ğum için dağ cı lı ğın dı şın da baş ka ge rek çe ler le de dün ya nın
de ği şik yer le ri ne git tim. Gör dü ğüm ül ke le ri ha tır la ma ya ça -
lı şı yo rum, ta rih sı ra sı na gö re de ğil de ak lı ma gel di ği şe kil -
de ya zı yo rum; Rus ya, Ka za kis tan, Kır gı zis tan, Ta ci kis tan,
Öz be kis tan, İran, Ne pal, Ti bet, Ar jan tin, Şi li, Ame ri ka,
Alas ka, Pa ta gon ya, Kaf kas ya, Avust ral ya, Bor neo - En do -
nez ya, Ma lez ya, Sin ga pur, Yu na nis tan, Al man ya, Fran sa,
İn gil te re, Nor veç, İtal ya, İs pan ya, Tan zan ya, An tark ti ka. Evet
sa nı rım at la dı ğım yer kal ma dı. Bun la rın dı şın da Tür ki ye’de
de epey gez di ği mi söy le ye bi li rim. Bu, hem yurt için de hem
de yurt dı şın da yap tı ğım ge zi ler de çok de ği şik araç lar da
kul lan dım: Ara ba, oto büs, uçak, he li kop ter, tren, trak tör,
mo to sik let, bi sik let, hat ta bir fil ve ta bii ken di ba cak la rım. 

7-8 yıl dır ge zi yo rum; yü rü ye rek, otos top la, bi sik let le,
mo to sik let le, ara bay la, tren le, he li kop ter le, uçak la, ya  da o
an da fonk si yo nel olan her han gi bir şey le, ba zen ön ce den
be lir le di ğim bir he de fe doğ ru, ba zen de Ba ude la ire ’in ger -
çek gez gi ni gi bi amaç sız-he def siz, yal nız ca gez mek, yal -
nız ca git mek için.

En az dağ la rın zir ve le ri ne tır man mak ka dar be ni mut lu
eden bir şey de, yol lar da ta nı dı ğım, her bi ri nin to run la rı na
an la ta cak bir do lu şe yi olan in san lar. 

20-21 yaş la rın da genç le rin, okul la rın dan bir yıl, iki yıl
izin alıp tek baş la rı na ya da ar ka daş la rıy la dün ya yı gez me -
ye, ta nı ma ya çık tık la rı nı gör düm. Gü ney Ne pal’de bir fi lin
sır tın da yap tı ğı mız can gıl ge zi sin de ta nış tı ğım Al man ka -
dın, Kat man du’ da bir bar da ta nı dı ğım gen ce cik Ye ni Ze lan -
da lı kız ya  da Ti bet ’in uç suz bu cak sız pla to sun da Lha sa’ ya
git mek için gün ler dir yol dan bir kam yon geç me si ni bek le -
yen Ko re li genç, Pa ta go nia And la rın da haf ta lar dır yü rü yüş
ve kamp ya pan İs viç re li çift, Şi li’ de bir ca fe’ de ta nış tı ğım
yal nız ge zen 60 ya şın da ki Mu se vi ka dın, Pa ta go ni a’ yı pe -
dal ba sa rak ge zen Avus tur ya lı genç çift, –bi zim Hül ya’ mı zı
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da unut ma ya lım– 10 yıl dır Bor ne o’ da ya şa yan İn gi liz genç,
ken di le ri ne “Awe so me Fo ur so me” di yen ay lar dır uzak do -
ğu yu ge zen Avust ral ya lı 4 genç kız ve on lar gi bi ara yan, öğ -
ren mek bil mek is te yen pek çok ka rar lı, ne is te di ği ni bi len,
ye re sağ lam ba san genç in san. Hep si ha fı zam da tat lı bir
lez zet bı ra kıp yol la rı na de vam et ti ler.

Ay nı öz gür ru ha sa hip in san la rın 20-30 yıl son ra ki hal -
le riy le de ta nış tım, 1970’ler de da ha 20 ya şın day ken evin -
den ay rı lıp 2 yıl dün ya yı gez dik ten son ra ce bin de an cak bir
san d viç e ye te cek pa ra ile evi ne va ran İn gi liz, bu gün kar şı -
ma An tark ti ka’ da çok cid di bir or ga ni zas yo nun şe fi ola rak
çı kı yor, ola ğa nüs tü sert ve zor lu ko şul la ra rağ men, ken di si
gi bi işi nin eh li eki biy le bir lik te çar kı dön dü rü yor, sis te mi iş -
le ti yor. Ay nı öz gür ruh la ba zen Bor ne o’ da bir araş tır ma la -
bo ra tu varı nın lo jis ti ği ni üst len miş İs koç, ba zen Ar jan tin ’in
At lan tik kı yı la rın da ya şa yan de niz me me li le rinin ya şa mı nı
in ce le yen bi lim ada mı, ba zen Ame ri ka’ nın en iyi ça lı şan
kur tar ma ör gü tünün şe fi, ba zen de dağ cı lık ta ya pı la bi le cek
he men her şe yi yap mış Fran sız dağ cı ol du ğu hal de yol la rı -
mız ke si şi yor. 

Göz le ri nin de rin li ğin den, yü rek le ri nin sı cak lı ğın dan,
ses ton la rı nın yu mu şak gü cün den he men ta nı rım on la rı.
İçim de ne hay ran lık, ne kıs kanç lık, ne özen me, ne gıp ta; sa -
de ce say gı du ya rım on la ra ve seç tik le ri yo la. Bi li rim ki her
bi ri ken di “svad har ma”sı nı ye ri ne ge tir mek te dir. Ken di doğ -
ru luk yol la rın da iler le ye rek Hint fel se fe si nin de di ği gi bi
koz mos ’un dü ze ni ne ken di le rin ce kat kı da bu lu nur lar. Dün -
yanın her han gi bir ye rin de kar şı laş tı ğı mız da bü tün pay laş tı -
ğı mız ba sit bir göz se la mı da ola bi lir, sa at ler sü ren hoş bir
soh bet de. Ve son ra, için de tat lı, bu ruk bir lez zet le her kes
ken di yo lu na gi der, gö re cek baş ka yer ler ve ta nı şa cak baş -
ka in san lar var dır.

Kip ling ’in kâ şifi bir sü re dir bir ses, bir çağ rı duy mak ta -
dır;

“Bir şey sak lı. Git ve bul onu. Git ve uzak lar da ara onu 

Uzak lar da kay bol muş bir şey. Kay bol muş ve se ni bek li -
yor. Git!”

Böy le ce kâ şif gi der ve ken di si için sak la nan şe yi bu lur,
bul du ğu şe yi in san la ra bı ra kır, onun ödü lü ara mak tır.
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Genç li ğin de bü yük bir ge zi tec rü be si olan in san la rın, ya -
şam la rı nı çok da ha ve rim li ve sağ lık lı kur du ğu nu dü şü nü yo -
rum, in san ba ğım sız lı ğı ve bu nun so rum lu lu ğu nu ne ka dar
er ken ya şar ve öğ re nir se, ken di yo lu nu o ka dar doğ ru se çer
ve o den li güç lü ve üret ken olur.

En az gez me ye me rak lı ol du ğum ka dar oku ma ya da
me rak lı yım, so nuç ta iki si de öğ ren me ar zu mun de ği şik şe -
kil ler de ki uy gu la ma la rı. 20 ya şın dan bu ya na, ki do ğa, spor
ve fel se fe yi ken di me te mel ola rak seç ti ğim dö nem dir, çok
şey oku du ğu mu, hat ta ba na bir şey ka zan dı ra bi le ce ği ni dü -
şün dü ğüm ne bu lur sam her şe yi oku du ğu mu söy le ye bi li -
rim. Ay nı şe kil de, dü şün ce şek li miz bir bi ri ne ya kın olan
dost la rım la, il gi duy du ğu muz, öğ ren mek is te di ği miz şey ler
hak kın da uzun soh bet ler, tar tış ma lar da yap tık. So nuç ta bü -
tün ça bam, ilk ki ta bım da da de di ğim gi bi; her şe yi bil mek,
her şe yi öğ ren mek, her şe yi ta nı mak için. An cak ne ya zık ki
bu müm kün de ğil. Yi ne de şu an da için de bu lun du ğum du -
rum dan çok da ha faz la şey bil mem müm kün, en azın dan
ben öy le ol du ğu nu dü şü nü yo rum. 

Dı şa rı dan bir göz le ba kıl dı ğın da, bü tün bun lar ol duk ça
hız lı ve ve rim li bir ge liş me gi bi gö rü le bi lir, uy gun açı dan
ba ka bil di ğim de ba zen ben de öy le dü şü nü yo rum. An cak,
ola bi le cek le ri ya  da ol ma sı ge re ken le ri göz önü ne al dı ğım -
da, ken di mi çok ye ter siz ve ek sik his se di yo rum. Ol mak is -
te di ğim yer den, sa hip ol mak is te di ğim bil gi dü ze yin den
çok çok çok da ha uzak ve aşa ğı da yım, ve bu hız la gi der -
sem hiç bir za man ora ya va ra ma ya ca ğım. Sı ra dan bir kü tüp -
ha ne ye gi rip bir ba kın, her ko nu da ya zıl mış bin ler ce, on
bin ler ce ki tap gö re cek si niz, Bu nu da ha da aça lım, dün ya da
sa yı sız, fark lı sis tem, duy gu, dü şün ce, inanç, bil gi, ki tap, sa -
nat ese ri, dı şa vu rum şe kil le ri, üret ken lik, vs., vs. var ve bu
lis te yi is te di ği niz ka dar uza ta bi lir si niz. De mek is te di ğim şu;
dı şa rı da bu be de nim ve ru hum la bu şe kil de hiç bir za man
sa hip ola ma ya ca ğım ka dar çok bil gi var, ve bu be ni üzü yor,
ken di mi çok kü çük ve ye ter siz his set me me se bep ve ri yor.
Çok da ha faz la sı nı bil mek, öğ ren mek ve ya şa mı ma uy gu la -
mak is ti yo rum ama ya pa mı yo rum. 

Bu ka dar bil gi nin or ta lık ta bo şu na do lan ma dı ğı nı dü şü -
nü yo rum, ama ne ya zık ki bi ze bun la ra sa hip ol ma ve yo -
rum la yıp uy gu la ma ye te ne ği ve ril me miş. Bu du rum da bir
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tek so nu ca va rı yo rum; bil gi ye sa hip ol ma nın, ge zip gör -
mek ten, din le mek ten, sey ret mek ten ve oku mak tan da ha
baş ka, da ha hız lı ve da ha ve rim li bir yo lu ol ma lı. Bu yo lu
bul mak is ti yo rum, be de li ne olur sa ol sun bu yo lu bul mak
is ti yo rum...” 

20’li yaş la rım day ken öğ ren mek ve bil gi ye ulaş mak en bü yük
aç lı ğım dı; 30’lu yaşlarım boyunca bilgiyi kullanmanın esas
olduğunu düşündüm. 40’lı yaşlarıma bir adım kala ar tık asıl ola -
nın bil gi yi yönetmek ol du ğu nu dü şü nü yo rum.

Yu ka rı da ki alın tı dan bir yıl son ra, 1997 yı lın da bu dü şün ce -
le rim aşa ğı da ki nok ta ya ulaş tı;

Yi ne de, in san için ger çek te bil gi nin ola nak sız ol du ğu nu bi -
li yo rum. Bu gün dün ya da yak la şık 300.000 ga ze te ve der gi
ya yın la nı yor, sa yı sız rad yo ve te le viz yon prog ra mı ya pı lı yor.
Dün ya nın bü yük kü tüp ha ne le rin den her han gi bi rin de,
100.000.000’a ya kın bel ge bu lu nu yor. İn ter net’ten bah set -
mi yo rum bi le… Kı sa cık bir in san öm rü bun la rın ne ka da rı -
nı bi le bi lir ki ya da bil me li dir ki! He rak lit’in gö rüş le ri ni da -
ha da ile ri gö tü ren Kraty los, bun dan yak la şık 2400 yıl ön -
ce, ya şam da ki hız lı akı şın bil gi yi ola nak sız kıl dı ğı nı söy le -
miş. Ben ce çok doğ ru. Sok ra tes’ın ün lü sö zü nü he pi niz bi -
lir si niz; “Bil di ğim tek şey hiç bir şey bil me di ğim dir.” Bir in -
san öm rü bo yun ca ki tap oku sa bi le, ne ka dar ki tap oku ya -
bi lir ki! Bu ra dan baş ka bir nok ta ya gel mek is ti yo rum. Tek -
nik ola rak, bil gi nin za ten an cak çok azı na sa hip ola bi li yo -
ruz. Onu da ço ğu za man kul la na mı yo ruz. Oy sa bil gi, bil -
mek sü re cin de de ğil de, ol mak sü re cin de ger çek de ğe ri ne
ula şır. Bil mek, uy gu la ma ol mak sı zın bir işe ya ra maz. Bil gi -
nin de ğe ri ni, ya şa mı mı za uy gu la ya bil di ği miz za man an la -
rız.”

Yıl lar ca dağ lar la, eks pe dis yon lar la, se ya hat ler le, oku ma lar la,
ki tap la rım la, se mi ner le rim le, söy le şi le rim le ken di mi ve dün ya yı
da ha iyi ta nı ma ya, öğ ren me ye, ki şi sel ge li şi mi mi be nim için
müm kün olan en ile ri saf ha ya ulaş tır ma ya ça ba la dım. Bil kent
Üni ver si te si Do ğa Spor la rı Top lu lu ğu kı sa adıy la DOST ola rak
an dı ğı mız, adı nı da be nim koy du ğum ve 3 yıl bo yun ca baş kan lı -
ğı nı yap tı ğım bu üni ver si te top lu lu ğu, AKUT’tan ön ce ken di mi
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ait his set ti ğim tek yer di. Öğ ren ciy ken de ne yim le di ğim DOST’un
baş kan lı ğı ba na so rum lu luk üst len me yi, ül ke sev gi si ni, in san
sev gi si ni, si vil top lu mun po tan si yel le ri ni ve en önem li si ör güt -
len me yi ve ör güt len me nin si ner ji si ni öğ ret miş ti. Bir yan dan ken -
di mi ge liş tir me ye ça lı şır ken di ğer yan dan da öğ ren dik le ri mi, fark
et tik le ri mi baş ka la rıy la da pay la şa bil mek için, da ha 22 ya şın da
DOST ad lı bir der gi çı kart mış tım, ki bir üni ver si te ku lü bü der gi -
si ol mak la bir lik te do ğa spor la rı te ma lı Tür ki ye’de çı kan ilk der -
gi dir. (Ek: 7) DOST der gi si ni çı kart mak için ya zı la rı top la mak -
tan rek lam bul ma ya hat ta say fa ta sa rı mı na, mat baa iş le ri ne ka dar
bü tün de tay la rı ile ben uğ raş mış tım. Öy le ki, bu der gi ye ayır dı -
ğım za man yü zün den oku lum da bir yıl uza mış tı ama bun dan
hiç bir piş man lık duy ma dım, çün kü ülkemizde yi ne bir ilke imza
atmıştık. 

DOST’un ilk sa yı sı nın ön sö zü ne şu nu yazmıştık 1990 yı lın da: 

“De ği şen dün ya mız da, do ğa ya ege men ol ma ça ba sın da ki
in sa noğ lu nun be ton ve çe li ğe terk et ti ği top ra ğa ve in sa nı -
na hâ lâ say gı du yan la ra ve do ğa nın koy nun da ra hat ede bi -
len le re mer ha ba. 

Do ğa spor la rı nı yay gın laş tı ra bil di ği miz öl çü de eko lo jik
den ge ve do ğal ha ya ta say gı ko nu sun da du yar lı in san la rın
ar ta ca ğı na ina nı yo ruz. Çün kü do ğa spor la rı do ğa yı coş kuy -
la ta da bil me ve bir ola bil me yü ce li ği ni ve rir. Bu iliş ki za ten
do ğa nın bir par ça sı olan in sa nın bu nu unu tup ro bot laş ma -
sı nı ön le ye rek bü tün leş me nin zev ki ni çı kar tan du yar lı bir
in san ya ra tır. Zan ne di yo ruz ça ğı mı zın en acil ih ti yaç duy -
du ğu in san gru bu bun lar dır. Yıl lı ğı mı zı bu in san la ra ula şa -
bil me ve do ğa spor la rı nı ta nı ta rak yay gın laş tır ma ama cı ile
çı kart tık. Bu ça ba mız, bir ki şi de ol sa onun do ğa ile ba rış -
ma sı ile so nuç la na cak sa ne mut lu biz le re...”

DOST der gi si nin ikin ci sa yı sın da “Ne den Do ğa Spor la rı?”
ad lı ma ka lem de aşa ğı da ki şe kil de duy gu la rı mı di le ge tir miş tim; 

“İn sa noğ lu, va rol du ğun dan bu ya na do ğay la, dağ lar la iç içe
ol muş. Av cı lık, hay van cı lık, bes len me, ba rın ma gi bi te mel
ih ti yaç la rı nı hep do ğa dan kar şı la mış. Mi to lo ji ler de, ef sa ne -
ler de yü ce dağ lar, et ki le yi ci ve do ğal ya pı lar en güç lü tan -
rı la rın me kâ nı ol muş. Bü yük din ler de dağ lar hep önem li bir
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yer tut muş.

Şe hir leş me nin ve be ton laş ma nın art ma sıy la ka çı nıl maz
ola rak do ğa dan uzak laş ma ya baş la yan in san, ona ge ri dön -
mek için fark lı yön tem ler ge liş tir miş. Do ğa ya olan iç gü dü -
sel tut ku, za man la ba zı la rı için spor tif bir içe rik ka zan mış.
Dağ cı lık, ma ğa ra cı lık, raf ting, ya maç pa ra şü tü, kan yon cu -
luk, alet li da lış, yü rü yüş ve ben ze ri spor lar hem in sa nı do -
ğa ya çe kip ona as lın da özün de olan ama za man la unut tu -
ğu an cak için için öz le di ği iliş ki yi ya şat mış, hem de ki şi ye
ken di ruh sal ve fi zik sel ye te nek le ri ni gös ter miş. Hâ lâ da bu
duy gu la rı ye ni ge len le re ya şa tı yor ve gös te ri yor. 

Do ğa spor la rın da ki risk ve teh li ke, ki şi ye öz gü ven ve ba -
şa rı duy gu su nu ya şat tı ğı gi bi, dost luk, pay la şım, ekip ça lış -
ma sı ve ta kım ru hu kav ram la rı da ki şi sel ye te nek le ri ge liş ti -
rir. Bu yüz den do ğa spor la rı nı yal nız ca bir vü cut spo ru ola -
rak ele al mak yan lış olur. Do ğa öy le si ne son suz bir kay nak -
tır ki, on da her kes ken di ni çe ken bir şey ler bu la bi lir. İn sa -
nın do ğay la spor tif bir iliş ki si ol ma sa bi le, iç gü dü sel ola rak,
do ğa yal nız ca gör sel ve du yum sal ola rak da onu tat min et -
me ye ye te cek tir. Gö ren göz ler ve ta da bi len ruh lar için do -
ğa en bü yük öğ ret men dir.

Do ğa spor la rı nın özü ge re ği içer di ği risk ve teh li ke fak -
tör le ri, ki şi nin her za man ve her ko şul da ha zır ol ma sı nı ge -
rek ti rir. Bu yüz den iyi bir do ğa spor cu su ka rar lı, di sip lin li,
öz gü ven li, göz lem ye te ne ği olan, ana liz ya pa bi len, ini si ya -
tif kul la na bi len, kı sa ca sı her ko şul da ken di ne ye te bi lir bi ri
ol mak zo run da dır. Ken di gi bi güç lü ka rak ter li ekip ar ka daş -
la rı ile bir lik te da ha da güç le nir ve çok da ha zor lu mü ca de -
le le rin al tın dan kal ka bi lir. 

İlk ba kış ta in san la do ğa ara sın da gi bi gö rü nen bu ruh sal
ve fi zik sel mü ca de le as lın da in sa nın ken di için de dir. Do ğa
yal nız ca bir se yir ci dir; oğul la rı nın ken di le ri ni aş mak için gi -
riş tik le ri bu onur lu mü ca de le yi göz le ri gu rur la par la ya rak
sey re den do ğa, bu bü yük sa va şın da oğ lu nun ya nın da dır.
Onun tüm ih ti yaç la rı nı kar şı lar, gü ne şiy le, yıl dız la rıy la, yağ -
mu ruy la, rüz gâ rıy la oğ lu nun ya nın da ol du ğu nu fı sıl dar. Ka -
za nan ya da kay be de nin ol ma dı ğı bu sa vaş tan in sa noğ lu,
ken di siy le ve dost la rıy la omuz omu za çı kar. Do ğa da ya pı -
lan her et kin lik ten son ra in san, ye ni tec rü be ler ve da ha ge -
niş bir ba kış açı sıy la ge ri dö ner, do ğa yı, in san la rı ve ken di -
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si ni da ha iyi ta nır.

Do ğa nın bu hu zur lu ve din gin or ta mın da do ğa spor cu -
la rı di ğer in san lar dan da ha faz la ken di le riy le baş ba şa ka lır -
lar ve ken di le ri ni da ha iyi ta nır lar. Bu yüz den dir ki, do ğa
spor cu la rı nın ço ğu ta sav vu fa ve zen bu diz mi ne; te me lin de
ki şi nin ger çe ği ken di sin de ara ma sı olan dü şün ce sis tem le ri -
ne il gi du yar. Bu ya şa ma sa nat la rın da be lir li bir ku ram ve
öğ re ti yok tur, yal nız ca iç ten ge len bir bi liş var dır. Ba şın dan
be ri in san dan hiç bir şey sak lan ma mış tır. Ken di si dir ki şi nin
ger çe ğe göz le ri ni ka pa yan ve yi ne ken di si dir so nun da aça -
bi len. Öz gür lü ğü ne düş kün do ğa spor cu su, do ğa nın hu zur -
lu or ta mın da ki iç he sap laş ma la rı so nu cun da ara dı ğı nın ken -
di sin de ol du ğu nu an lar.

Do ğa spor la rı as lın da do ğay la uyum için de ya şa ma yı
öğ ren miş gez gin ruh lu in san la rın da ha iyi yi ve mü kem me li
ara yış la rı nın bir dı şa vu ru mu dur. Gün ler hat ta haf ta lar sü -
ren zor lu bir uğ ra şı dan son ra zir ve ye ulaş mak, bir kan yo nu
aş mak ya da bir ma ğa ra nın so nu nu bul mak el bet te ki yo ğun
bir duy gu dur ve in sa nın ken di ne olan gü ve ni ni ve say gı sı nı
ar tı rır. Ama sı ra dan spor cu lar gi bi bu nu bir ya rış ve üs tün -
lük me se le si ha li ne ge tir mek bu duy gu yo ğun laş ma sı nın
de ğe ri ni azal tır, say gın lı ğı nı yi tir tir. Sı ra dan bir dağ cı, zir ve -
ye ulaş tı ğın da bu nu o da ğı fet het mek, yen mek ola rak yo -
rum lar ve ken di si ne da ha zor lu bir dağ, bir ra kip ara yı şı na
gi rer. Gez gin ruh lu ger çek bir spor cu ise bu nu o dağ la olan
dost lu ğu nun sar sıl maz bir bi çim de pe kiş me si ola rak gö rür
ve ye ni ve iyi dost lar edin mek için yük sek lik le ri arar.

Do ğa spor la rı da sa nat gi bi, ede bi yat gi bi, ki şi nin ken di -
si ni ta nı ma sı na yar dım eden bir okul dur. Bir hey kelt raş için
bir ta şı ya da ağa cı yon ta rak ken di sin den bir şey ler ya rat -
ma sı ney se, ger çek bir do ğa spor cu su için de dağ la ra tır -
man mak, kan yon la rı aş mak, te pe ler den uç mak ay nı şey dir.
Na sıl bir hey kelt raş sa nat çı ru hun da ki fır tı na la rı el le riy le
din di rir se, bir do ğa spor cu su da se rü ven ci ru hun da ki teh li -
ke ye su sa mış lı ğı ve me rak duy gu su nu dağ la ra tır ma na rak,
ma ğa ra la ra gi re rek, kan yon la rı aşa rak do yu rur. İki si de fark -
lı ye te nek ler le do na tıl mış ge liş miş ruh la rın ger çe ği ara yış la -
rın da ki ken di le ri ne has ya ra tı cı lık la rı nın ürün le ri dir.

Do ğa nın ve va ro lu şun özü nü kav ra ya ma mış in san lar
için do ğa, alt edi lip ba şın da za fer çığ lık la rı atı la cak bir ra -
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kip tir, ger çek bir do ğa spor cu su için ise, ara yı şın ce va bı na
gi den yol dur.”

Dağ la rı alt edil me si ge re ken bir ra kip ola rak de ğil, onun yü -
ce göv de sin de ken di mi ge liş ti re bi le ce ğim bir var lık ola rak al gı -
la dım her za man. Dağ cı lık da, gez gin lik de ha ya tı ma o ka dar
çok şey kat tı ki; on lar sız her hal de çok ek sik ka lır dım. 

1994 - Kar Le opa rı un va nı, 1995 - Eve rest tır ma nı şı, 1996 -
Ye di Zir ve ler tır ma nış la rı ve Ka li man tan’da ki Ca mel
Trophy’den son ra 1997 yı lın da, ha ya tı mın en muh te şem yol cu -
luk la rın dan bi ri ni ger çek leş tir dim; yıl lar dır ha ya li ni kur du ğum
ka ra dan bir do ğu yol cu lu ğu... Mo to sik le tim le İs tan bul’dan yo la
çı kıp 4 ay da, ilk bö lü mü kız ar ka da şım la bir lik te ol mak üze re
Tür ki ye, İran, Pa kis tan, Hin dis tan, Ne pal ve Sık kım’ı gez dim,
son ra da Ti bet’e ge çe rek dün ya nın 6. yük sek da ğı Cho Oyu Da -
ğı’na tır ma nıp ola ğa nüs tü anı lar bi rik ti re rek evi me, her zor lu tır -
ma nış tan ve se ya hat ten son ra din len mek ve ya ra la rı mı sa rıp ye -
ni yol cu luk lar için güç top la dı ğım ka le me ge ri dön düm. 

Bu uzun yol cu lu ğu an lat tı ğım; As ya Yol la rı, Hi ma la ya lar ve
Öte si ad lı 4. ki ta bı mın Son Söz’ünün bir bö lü mü nü de sizlerle
pay laş mak is ti yo rum;

Şu son dört ay da öy le çok şey ya şa dım ki. Çok iyi otel ler de
kal dı ğım gi bi, Bu dist ve Hin du ta pı nak la rın da da yat tım, so -
kak lar da da ge ce le dim. Pek çok de ği şik lez zet tat tım. Ye ni
in san lar, ye ni kül tür ler ta nı dım. Bu dist ma nas tır la rın da ra -
hip ler le sa bah gü ne şin den ön ce kal kıp, on lar la bir lik te sa -
bah pu ja tö ren le ri ne ka tıl dım. Sık kım’da bir sa bah, Bu -
dizm’in ru ha ni li de ri Da lai La ma’dan ini si yas yon al dım. Ja -
pon Bu dist le rin et ki le yi ci da vul la rı nın eş li ğin de “NA MU
MYO HO REN GE KYO’ söz cük le ri ni de fa lar ca tek rar la ma -
la rı nı iz le dim, hat ta on la ra ka tıl dım, tem po tut tum. Hin du
ta pı nak la rın da, ra hip ler le mü zik eş li ğin de; “HA RE RAM
HA RE KRISH NA” çek tim. Müs lü man ca mii ve tür be le rin de,
ima mın gü zel se siy le oku du ğu AL LA HU EK BER AL LA HU
EK BER di ye baş la yan ila hi le ri din le yip ken dim den geç tim.
Mo to sik le tim le 21.000 ki lo met re yol yap tım, al tı ta ne ül ke
gez dim. 8.201 met re lik Cho Oyu da ğı nın bel ki de bu se -
zon da ki en hız lı tır ma nı şı nı yap tım. Sih, Ja in, Bon, Zer düşt,
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Ba hai, Hin du, Müs lü man iba det ha ne le ri ni ge zip, bu din le -
rin iz le yi ci le riy le soh bet et tim, iba det yön tem le ri ni iz le dim,
bir sü re özel ha yat la rı na mi sa fir ol dum.

Gö rü nüş te ki bü tün fark lı lık la rı na rağ men, bun la rın hiç -
bi ri ba na öz de fark lı gel me di. İna nış lar, yön tem ler, kul la nı -
lan mal ze me ler, renk ler, ses ler ne ka dar fark lı ol sa da, in -
san lar hep ay nı göz ler le, mı rıl dan dık la rı söz ler ne ka dar
fark lı ol sa da, ay nı du dak ha re ket le riy le, gi riş ka pı sı ne ka -
dar fark lı bo yut, renk ve tarz lar da ol sa da, ay nı du dak, el ve
yüz sür mey le ve yüz le rin de ay nı ifa dey le iba det ha ne le ri ne
gir dik le ri ni gör düm. Bu dizm’in OM MA NI PAD ME HUM’u,
Hin du izm’in OM’u, ve HA RE RAM-HA RE KRİŞ NA’sı, bi -
zim gü zel bes me le miz, Ja inizm de ki aşı rı ve je ter yen lik ve
ya şa yan hiç bir can lı var lı ğa za rar ver me me fel se fe si olan
AHİM SA, Mu sa’nın on em ri, Hris ti yan lık ta ki İsa’nın, hep si
bi rer gü nah kar olan in san la rın uğ ru na çar mıh ta can ver di ği
dü şün ce si, Zer düşt’ün ev re ne ege men olan iki kar şıt gü cü,
iyi lik ve kö tü lük ve bun la rın ki şi lik ka zan dı ğı Ahu ra Maz -
da’sı ve Ah ri man’ı, Bon di ni nin kut sal mant ra sı; OM MA
TRI MU YE SA LE DU, Sih le rin mis tik İs lam la Hin du izm
ara sı gö rü şü, Ba hai’le rin in san lı ğı bir leş tir me yo lun da ki
öğüt le ri; hep si ay nı ar zu nun, duy gu nun fark lı şe kil ler de ki
te za hür le ri gi biy di... 

Hiç bi ri ben de ev ren sel ol du ğu duy gu su uyan dır ma dı.
Her bi ri tar tış ma sız ola rak son de re ce po zi tif ve her bi rin -
den öğ ren di ğim öy le çok şey var ki. An cak hep si de, san ki
dün ya üze rin de ki be lir li bir gru bun, bir kav min, bir dö ne -
min, ya da bir böl ge nin in san la rı nın ih ti yaç la rı na gö re özel
ola rak ha zır lan mış re çe te ler gi bi gel di ba na. Oy sa ben Ev -
ren sel Doğ ru’yu bul mak is ti yo rum. Dün ya nın her han gi bir
coğ ra fi böl ge sin de doğ du ğum için, ya şa dı ğım böl ge de ki
ge nel ge çer ka bul gö ren, an cak dün ya nın baş ka yer le rin de -
ki in san la rın ha be ri bi le ol ma dı ğı bir sis te mi, Ev ren sel ola -
rak ka bul et mek ba na zor ge li yor. Ay nı şe kil de dün ya nın
baş ka yer le rin de, Tür ki ye nü fu su nun beş ka tı, on ka tı sa yı -
sın ca in sa nın ta kip et ti ği, hat ta uğ ru na sa vaş lar ver di ği ken -
di ne öz gü uy gu la ma la rı olan din sel sis tem ler de, ba na gö re
ev ren sel ol mak tan çok uzak. 

Bu ko nu da Hint li er miş Krish na mur ti’nin; Ger çe ğin yo lu
ol ma yan bir ül ke ol du ğu ve hiç bir yo lun, di nin, mez he bin,
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ki şi yi Ger çe ğe ulaş tı ra ma ya ca ğı dü şün ce si ni ken di me da ha
ya kın bu lu yo rum. Krish na mur ti’ye gö re Ger çek; son suz, ko -
şul suz dur, her han gi bir yol la ula şı la maz ve ona gi den bir yol
or ga ni ze edi le mez. Bi ri si ni ya  da bir öğ re ti yi iz le di ği niz an -
da, Ger çe ği iz le me yi bı ra kı yor su nuz de mek tir.

Krish na mur ti’nin öy kü süyle üni ver si te yıl la rım da ta nış -
mış tım ve hep çok il ginç bul muş tum; 13 ya şın da, Mad ras
ya kın la rın da sa hil ke na rın da bir yer de ya şar ken, te ozo fist ler
ta ra fın dan ina nıl maz du ru ve saf bir au ra’ya sa hip ol du ğu
fark edi lir ve onun Ma it re ya için ya da da ha açık adıy la, ge -
le cek te ki öğ re ti ci için uy gun bir araç ola bi le ce ği dü şü nü lür.
Ge le cek te ki kut sal gö re vi için ço cuk, Do ğu Yıl dı zı adı ve -
ri len ve Ma it re ya’nın ge li şi ni ha zır la mak ama cıy la ku ru lan
grup ta ra fın dan uzun ve cid di bir eği ti me ta bi tu tu lur. Genç
adam 34 ya şı na gel di ğin de, bü yük gün için Hol lan da’da,
dün ya nın her ye rin den te ozo fist le rin ka tıl dı ğı bir top lan tı
ya pı lır. Bek le ne nin ak si ne, Krish na mur ti ken di si ni Ma it re ya
ola rak ilan et mez, ak si ne Do ğu Yıl dı zı’nı ve mis yo nu nu so -
na er di rir. Her ke si şa şır tan ko nuş ma sın da, ger çe ğe gi den
hiç bir yo lun ol ma dı ğı nı söy ler ve in san la rı öz gür lü ğe ça ğı -
rır. İn san an cak öz gür olur sa bü tün sı nır la ma lar dan kur tu -
lur. Öz gür lük, in sa na son suz mut lu lu ğu ve ko şul suz ola rak
ken di ni al gı la ma yı ve rir. 

Öz gür lük, ne ka dar gü zel bir söz, ne ka dar gü zel bir an -
lam. Öz gür lük, öz gür lük, öz gür lük… Bu ke li me yi tek rar et -
mek bi le ba na bü yük bir zevk ve ri yor. Bü yük ön de ri miz
Ata türk’ün her söy le di ği ni se vi yo rum ama ça lış ma ma sa -
mın önün de yal nız ca bir sö zü ya zar; “Öz gür lük ve ba ğım -
sız lık be nim ka rak te rim dir.” 

Gez di ğim sü re için de, in san la rın Tan rı la rı adı na yap tık -
la rı iba det ha ne le ri, özel bir il gi ve me rak la iz le dim. Sih le -
rin, Am rit sar’da ki Al tın Ta pı na ğı nın gü zel li ği ne hay ran kal -
dım. Bodh Ga ya’da, gü zel lik te ve ih ti şam da bir bi riy le ya rı -
şan, de ği şik ül ke le rin Bu dist ta pı nak la rı nı hay ran lık la sey -
ret tim. Kha ju ra ho’da bin yıl lık Hin du ta pı nak la rı nın, ina nıl -
maz de tay lı iş çi li ği ne şa şır dım. Gwa li or ka le sin de, ka ya la ra
oyul muş dev an tik Ja in hey kel le ri ni gör düm. Şi raz’da ki Şah
Çe rağ’ın gü zel li ğin den bü yü len dim. Ba hai’le rin Del hi’de ki,
Zer düşt’le rin Yazd’da ki, Bon ra hip le ri nin Sık kım’da ki ta pı -
nak la rı nı gez dim. An cak bu muh te şem di ni-kut sal ya pı la rı
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sey re der ken, ge zer ken, içim de Tan rı sal lık-kut sal lık de ğil de,
Şah Ci han’ın, gü zel ka rı sı Müm taz Ma hal anı sı na yap tır dı -
ğı Taj Ma hal’in mi ma rı nın be ce ri si ne duy du ğum hay ran lı ğa
ben zer şey ler duy dum. 

Be nim gö züm de, ne ka dar et ki le yi ci, gü zel, ih ti şam lı
olur sa ol sun, in san ya pı sı bir iba det ha ne, an cak mi ma rı nın
ye te nek le ri ni ve ait ol du ğu top lu mun kül tü rü nü onur lan dı -
rı yor. Yok sa Tan rı sal var lı ğı, Tan rı sal gü zel li ği ifa de et mek -
ten çok uzak. Tan rı’nın, in san la rın in şa et ti ği bir evi ola bi -
le ce ği ni, ya da Tan rı’nın di ğer yer ler den da ha faz la bu iba -
det ha ne ler de ol du ğu nu, ya da bu ra lar da Tan rı’ya da ha ya -
kın olu na bi le ce ği ni ka bul et mi yo rum. Be nim gö züm de
Onun yü ce dağ la rı, en gin de niz le ri, son suz or man la rı, can
ve ren ne hir le ri, mev sim le ri, ısı tan gü ne şi, uç suz bu cak sız
ot lak lar da koş tu ran zeb ra sü rü le ri, kük re yen vah şi as lan la -
rı, dev ba li na la rı, yıl dız la rı, gü ne şi, son suz uza yı var. Tan rı -
’nın ya rat tık la rı ya da özün den va ret ti ği do ğa - ev ren apa -
çık gö zü mün önün dey ken, ben in sa nın ken di sin den baş ka,
in sa nın in şaa et ti ği - üret ti ği hiç bir şe yi kut sal ka bul ede mi -
yo rum. 

Her han gi bir iba det ha ne de iba det edi yor, dua edi yor ol -
ma nın, be nim dü şün ce me gö re tek bir avan ta jı var. Bir top -
lum için de ki in san la rın dü zen li ola rak bi ra ra ya gel me si ni
sağ la yıp, sos yal sis te min dü zen li iş le yi şi ni sağ lı yor ol ma sı -
nı, bu ko nu nun dı şın da tu tu yo rum. Dün ya nın her ye rin de
iba det ha ne ler, ge nel lik le ay nı duy gu ve dü şün ce için de ki
in san la rın bi ra ra ya gel di ği-dua et ti ği ve so nuç ta po zi tif duy -
gu ve dü şün ce üret ti ği yer ler. Do la yı sıy la bu or tam lar da dı -
şa rı ya gö re da ha faz la po zi tif ener ji bu lu nu yor. An cak bu -
nun Tan rı’nın var lı ğıy la bir ala ka sı yok. Or tam da ki po zi tif
ener ji yo ğun lu ğu nu, iba det ha ne ye ge len ve bu ra da ki her -
han gi bir din sel-kut sal ob je ye, res me, hey ke le ken di ni yo -
ğun laş tı ra rak dua eden in san lar oluş tu ru yor. Po zi tif ener ji
ba kı mın dan yo ğun bir or tam da da, el bet te ki in san lar ken -
di le ri ni da ha hu zur lu, din gin, ra hat his se di yor lar. Eği tim le,
kül tür le, alış kan lık lar la, bu yön de şart lan dı rıl mış ol ma la rı -
nın da, bu ra da önem li bir et ken ol du ğu nu dü şü nü yo rum.
Ca mi iye, ta pı na ğa, ki li se ye, si na go ğa, in san lar Tan rı’ya da -
ha ya kın ol mak dü şün ce si ve ni ye tiy le gi di yor lar ve ken di -
le ri ni bu yön de mo ti ve edi yor lar. So nuç ta da hem bu ön
şart lan ma nın hem de za man için de di ğer in san lar ta ra fın -
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dan söz ko nu su iba det ha ne de üre ti len ve gün be gün bi ri -
ken po zi tif ener ji le rin yo ğun lu ğu sa ye sin de, in san lar ken di -
le ri ni iba det ha ne le rin de da ha hu zur lu, hat ta Tan rı’ya da ha
ya kın his se di yor lar. Bu ko nu da gü zel bir ör nek de, Si -
hizm’in ku ru cu su Gu ru Na nak’ın Ka be’yi zi ya re ti sı ra sın da,
ayak la rı Ka be’ye dö nük bir şe kil de uzan dı ğı için uya rıl dı -
ğın da; özür di le ye rek, “Ba na uza nır ken ayak la rı mın Tan -
rı’ya dö nük ol ma ya ca ğı bir yön gös te re bi lir se niz o yön de
ya ta rım” de di ği ni an la tan hi kâ ye dir. 

Ben ce Tan rı sal lı ğı, gün lük ya şa mın mu ci ze le ri nin öte -
sin de ara ma ya hiç ge rek yok. 

Her şey ve her yer, bu ra sı ve ora sı öz de ay nı, ve as lın da
hep si bir…

Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi - 1997, say fa 224-227

Bu sü reç te öz gür ira dem ve iç gü dü sel yat kın lı ğım la da bir
yan dan va ta nı ma ve mil le ti me her fır sat ta hiz met et me ye gay ret
et tim. Ka tıl dı ğım bü tün yurt dı şı tır ma nış la rın da Türk Bay ra -
ğı’nı en yük sek zir ve le re, bu nun ne ka dar önem li bir gö rev ol du -
ğu nu bi le rek, so rum lu lu ğu nu her an his se de rek ta şı dım. Ül ke mi
tem sil et ti ğim her et kin lik te, dağ lar da ol sun, Ca mel Trophy’de
ol sun, ara ma kur tar ma da ol sun, se mi ner le rim de ol sun, mil le ti -
min asil de ğer le ri ni bir an bi le ak lım dan çı kar ma dım. Her bu -
lun du ğum or tam da, ken di mi Türk Mil le ti’nin bir tem sil ci si ola -
rak gör düm ve tem sil et ti ği me inan dı ğım bu asil mil le te la yık
ola bil mek için her şe yi me bü yük özen gös ter dim. Bun ca za man
göz lem le di ği ni zi dü şün dü ğüm ha ya ta kar şı dik dur ma ya özen
gös ter mem, bir de li kan lı efe len me si de ğil, ata la rı ma la yık ol ma
ça bam dan dır...

Ki şi sel ge li şim sü re cim de, için de bu lun du ğum grup lar da her
za man en atıl gan ka rak ter li ler den bi ri ol dum ve üst dü zey de so -
rum lu luk al dım. Bir şey ya pıl ma sı, ha re ke te ge çil me si ge rek ti -
ğin de; zor lu ğu nu-ko lay lı ğı nı, zah me ti ni-ezi ye ti ni, ödü lü nü-be -
de li ni dü şün me den bir gö rev in sa nı ola rak, sa de ce ya pıl ma sı ge -
re ke ni yap ma ya prog ram lan mış do ğuş tan ge tir di ğim özel lik le -
rim ge re ği, bir adım öne çı kan ilk ser den geç ti ler den ol dum. Ba -
zen bir ta kım daş ola rak, ba zen de bir li der ola rak; ama her za -
man bü yük, güç lü ve seç kin bir ta kı mın, di ğer le rin den ne da ha
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önem li ne de da ha önem siz, ne da ha de ğer li ne de da ha de ğer siz
bir par ça sı ol du ğu mu hiç bir za man unut ma dan; sa de ce ba na ve -
ri len ler ge re ği, bir an bi le te red düt et me den ve hiç bir piş man lık
duy ma dan, en ön de ko şan, en hız lı tır ma nan, en kıv rak dü şü nen
ve en ko lay ken di ni fe da ede bi len ler den ol du ğu mun far kın da,
sa de ce yap mam ge re ken le ri yap tım. Al lah’a şü kür ler ol sun ki;
ba na gü ve nen le ri hiç bir za man ve hiç bir yer de ha yal kı rık lı ğı na
uğ rat ma dım, utan dır ma dım. Çün kü ha ya tım bo yun ca; “her za -
man ben den bek le nen den faz la sı nı yap mak” ku ra lım la ha re ket
et tim ve bu nun ma li ye ti ne de baş tan ra zı ol dum, hiç bir za man da
sor gu la ma dım. Dağ lar da, do ğa da, uzak coğ raf ya lar da, mo to sik -
le tim le aş tı ğım zor lu ge çit ler de, açık de niz ler de, bin tür lü ara ma
/ kur tar ma ça lış ma sın da ne ka dar risk li sü reç var sa ya şa dığım,
her za man ko run du ğu mu his se de rek ya şa dım. 

Bir Hayalin Peşinde adı nı ver di ğim 3. ki ta bı mı; “ha yal le ri ni
bir gün ger çek leş ti re cek gü cü ve ce sa re ti ken din de bu lan la ra” it -
haf et tim ve o ki ta bın en ba şı na da Go et he’nin ün lü sö zü nü yaz -
dım; “Ne yi ya pa bi li yor san ya da ya pa bi le ce ği ni ha yal edi yor san
baş la; ce sa ret te de ha, güç ve bü yü de var dır.”

Ak lım er me ye baş la dı ğın dan bu ya na sü rek li ye ni bir şey ler
öğ ren me ye, ken di mi ge liş tir me ye ça ba la dım. Ve ha yal le ri min
pe şin den koş tum. Dur ma dan, din len me den, yo rul ma dan ve pes
et me den hep ara dım, ara dım ve ara dım...

Her şe yi bil mek, her şe yi gör mek, her şe yi ya şa mak, her şe -
yi tat mak is ti yo rum, bu müm kün ola ma ya ca ğı na gö re, el -
den gel di ğin ce çok şey gör me ye, bil me ye, ya şa ma ya, tat -
ma ya, duy ma ya, kok la ma ya ça lı şı yo rum. Ya şam da ken di me
koy du ğum bir erek var; Ru hu mu müm kün ol du ğun ca zen -
gin leş tir mek ve bi linç dü ze yi mi yük selt mek, ön ce ben cil
ben li ği mi tat min et mek için, - ki ruh sal ge li şi mi mi ta kip
ede bil mek be nim en bü yük mut lu lu ğum dur –, son ra da gü -
nün bi rin de far kı na va ra bil me yi umut et ti ğim mis yo nu mu
bi linç li ola rak ger çek leş tir mek için.

Bir Dağcının Güncesi - 1992, say fa 50. 

24 ya şın da gen ce cik toy bir adam ken bi le bu ya şam da ki mis -
yo nu mu bul ma nın pe şin dey dim, ara dan ge çen 15 yıl da bel ki de
bir ço ğu mu zun bir ömür de ya şa dı ğın dan faz la şey ya şa dım. 40
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ya şı na yak laş tı ğım bu gün ler de yi ne ay nı şe yi arı yo rum ve bi li -
yo rum ki bu la ca ğım da...

Bu ra da ki var lık se be bi mi bul ma dan ve bi linç li ola rak ger çek -
leş tir me den ay rıl ma ya ca ğım bu dün ya dan.

İn şal lah...

SO RUM LU LUK AN LA YI ŞIM

Kök le rim ve ye tiş ti ril me tar zım, içi mi hep va tan sev gi si ve va ta -
na hiz met so rum lu lu ğu ile dol dur du. Üni ver si te den me zun ol du -
ğum ve ilk yük sek ir ti fa tır ma nı şı mı ger çek leş tir di ğim 1992 yı -
lın dan bu ya na, Türk Bay ra ğı’nı (Ek: 8) Po be da gi bi, K2 gi bi
dün ya nın en zor lu 7.000 met re lik, 8.000 met re lik zir ve le rin de
ilk kez dal ga lan dı rır ken de, 1994 yı lın da “Kar Le opa rı” un va nı -
nı alır ken de, 1995 yı lın da Eve rest Da ğı’na tır ma nan ilk Türk ve
dün ya da ki ilk Müs lü man dağ cı olur ken de, da ha 28 ya şın day ken
“Ye di Zir ve ler” pro je si ni ta mam la yan dün ya da ki 46. ve en genç
dağ cı olur ken de, 1996 yı lın da Ka li man tan’da ekip ar ka da şım la
bir lik te ül ke mi tem sil et ti ğim Ca mel Trophy’de “Ta kım Ru hu”
de ğer len dir me sin de dün ya ikin ci li ği el de eder ken de ve 1996 yı -
lın da kur du ğu muz AKUT der ne ğin de, dost la rım la bir lik te dağ -
la rın te pe le rin de, dep rem ler de, sel ler de can kur tar mak için kor -
ku suz ca genç be den le ri mi zi teh li ke le re atar ken de, hep ay nı va -
tan ve mil let sev gi si ve so rum lu luk an la yı şı ile ha re ket et tim. Bu
sa ye de hem ül ke me ve in sa nı ma hiz met et tim, hem de ken di ru -
hu mu bes le dim, hu zur bul dum ve böy le ce bü yü dü ğü mü, ge liş ti -
ği mi, ol gun laş tı ğı mı, in san ol du ğu mu his set tim...

24 ya şın day ken gün lü ğü me aşa ğı da ki dü şün ce le ri not et miş -
tim; 

Ço cuk lu ğum dan be ri dü şün sel-ruh sal ge li şi mi mi iz le mek -
ten bü yük zevk alı rım. Da ha il ko ku la bi le git mez ken, be -
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nim için olun ma sı ge re ken in san ti pi, ya lan söy le me yen in -
san dı. Beş-al tı yaş la rım day ken ya lan söy le me mek be nim
için çok önem liy di ve bu na çok dik kat eder dim. İl ko kul ve
or ta oku lun baş la rı; ar ka daş iliş ki le ri nin bi raz da ha fark lı laş -
tı ğı, sos yal leş ti ği bir dö nem. İş te bu dö nem de ya lan söy le -
me me ye, baş ka la rı nın ar ka sın dan ko nuş ma ma yı da ila ve et -
tim ka fam da ki doğ ru in san ti pi ne. Li se çağ la rın da ise dü -
rüst lük kav ra mı na ulaş tı bu yol. Böy le ce, ide al in san, ya lan
söy le me yen, baş ka la rı nın ar ka sın dan ko nuş ma yan, açık
söz lü ve dü rüst in san dı. Ben de ken di mi müm kün ol du ğun -
ca bu çiz gi de tut ma ya ça lış tım. Son ra üni ver si te yıl la rı...
Do ğa spor la rıy la ta nış tım, ki tap oku ma ve mü zik zev kim
iyi ce şe kil len me ye baş la dı ve şan sı ma çev rem de hep doğ -
ru in san lar ol du. Dü rüst lü ğün son aşa ma ol du ğu nu zan ne -
den ben, asıl olun ma sı ge re ken şe yin er dem li in san ol mak
ol du ğu nun far kı na var dım. Bu aşa ma lar te sa dü fi ol ma dı el -
bet te. Çev re mi iyi göz le di ğim için sü rek li ek sik lik le ri - yan -
lış lık la rı ve doğ ru la rı akıl ile tar ta rak se çi mi mi yap tım. Ne
ya zık ki bu se çim le rin hep si, yan lı şı gö rüp doğ ru su nu seç -
me yo luy la ol du; bel ki baş ka bir dün ya da da ha ko lay ola -
bi lir di.

Lao Tzu, Kon fiç yüs gi bi ba zı Çin li bil ge le rin in san la rın
do ğal ola rak er dem li ol duk la rı es ki gün ler den bah set tik le ri -
ni oku muş tum bir yer de; “ya şa mın tam ol du ğu çağ lar” di ye
ifa de et tik le ri bu dö nem de in san lar, bel li bir gö re vi ye ri ne
ge tir dik le ri ni dü şün me den dü rüst ve er dem liy miş ler. Bir bir -
le ri ni se vi yor lar ama bu nun in san sev gi si ol du ğu nu bi le bil -
mi yor lar mış. Gü ve ni lir ler miş ama bu nun sa mi mi yet ve iyi
ni yet ol du ğu nu bil me den ve re rek ve ala rak öz gür ce ya şı yor -
lar mış ama cö mert ol duk la rı nı bi le bil mi yor lar mış. Bi raz
faz la iyim ser ol du sa nı rım, bel ki de böy le çağ lar hiç ol ma -
mış tır. Bel ki de yal nız ca Çin li bil ge le rin zi hin le rin de var ol -
muş tur. Her ney se, bi zim dün ya mız da, be nim ak lım bun la -
rı bu sı ray la ya şa mak zo run day dı.

Er dem kav ra mı yak la şık son al tı aya ka dar be nim için
ula şı la bi le cek en üst nok tay dı, an cak son ay lar da er de min
de üs tün de ol ma sı muh te mel ye ni bir dü şün ce şe kil len me -
ye baş la dı zih nim de: Mis yon dü şün ce si. Bu na gö re ya şam -
da her ke sin ken di ça pın da, ken di po tan si ye li ne uy gun in -
san lı ğa kar şı bir mis yo nu ya da mis yon la rı var ve bi zim yap -
ma mız ge re ken şey, bir an ön ce bu mis yo nun ne ol du ğu nu
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bu lup onu ger çek leş tir me ye ça lış mak.

Hint fel se fe sin de, bu na ben zer bir dü şün ce bul muş tum,
Dhar ma dü şün ce si: Dhar ma (ya sa), ide al ada le tin ger çek -
leş miş ha li dir. Ken di doğ ru luk yo lun da iler le yen her olay,
her var lık, Koz mos’un dü ze ni ne kat kı da bu lu nur.

An cak ço ğu in san için bu mis yon son de re ce be lir siz dir
ve in sa nın far kın da ol mak sı zın ge li şir, bel li bir yer de bel li
bir za man da ol mak, bel li bir şe kil de dav ran mak ya da bel -
li bir yer de öl mek gi bi. İn san lı ğın va ro lu şun dan bu ya na
olan ge li şi mi ni bir zin cir ola rak dü şü nür sek, pek ço ğu muz
do ğum, ya şam ve ölüm sü re ci için de far kın da ol ma dan
yap tı ğı mız şey ler le, bu zin ci rin çok önem siz gi bi gö rü nen
ama as lın da en önem li hal ka sın dan hiç de da ha az önem li
ol ma yan bir hal ka sın da mü te va zı bir ye re sa hi biz.

Dhar ma’yı bi re ye uy gu la dı ğı mız da Svad har ma’yı bu lu -
ruz. Bu şe kil de; Dhar ma, ya ni ev ren sel ya sa; Svad har ma’ya
ya ni, do ğal eği li miy le uyum lu ol mak üze re her bi re ye ait
be lir li bir gö re ve dö nü şür. Ba zı se çil miş ruh lar, ken di baş la -
rı na bi rer hal ka oluş tu ra cak po tan si ye le sa hip tir. Ço ğu bi li -
min sa nı, fi lo zof, li der, kâ şif, sa nat kâr gi bi özel ve üs tün ye -
te nek li in san lar bu gru ba da hil dir. Bu tür in san la rın in san lı -
ğa kar şı mis yo nu son de re ce açık ve be lir gin dir. Geç mi şe
bak tı ğı mız da, ta ri he dam ga sı nı vur muş de di ği miz in san la rı
he men gö re bi li riz. Ço ğun lu ğu oluş tu ran sı ra dan in san lar
ise, far kın da ol ma dan ger çek leş tir dik le ri ve bi ze son de re ce
önem siz gi bi gö rü nen mis yon la rıy la in san lık zin ci ri nin hal -
ka la rın da ki yer le ri ni alır lar.

Es ki Hin dis tan’ın en bü yük des ta nı Ma hab ha ra ta’nın bir
bö lü mü olan Bha ga vad Gi ta şöy le der: “Ve gö re vi ni (Svad -
har ma) ye ri ne ge tir, al çak gö nül lü ol sa da, bü yük ol ma sa da,
baş ka bi ri nin ki ol ma sın dan sa, ki şi nin ken di gö re vin de öl -
me si ya şam dır, baş ka sı nın kin de ya şa mak ölüm dür.” Her bi -
re yin ken di ne öz gü bir do ğal ya sa sı var dır ve her bi rey var -
lı ğı nın ku sur suz du ru mu nu el de et mek için ro lü nün bü tün
ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me li dir.

İn san lık zin ci ri o ka dar ke sin ve be lir li dir ki, geç miş te
ya şa yan bir tek fi lo zo fun dü şün ce le ri ni yok et sek ya da bir
tek sa vaş ya pıl ma mış ol sa, o ola yı ta kip eden bü tün in san -
lık ta ri hi de ği şir di. Bi lim bu na “Ke le bek Et ki si” di yor; Ja pon -
ya’da bir ke le be ğin ka nat çır pı şı nın, Ame ri ka’ da fır tı na ya
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se bep ol ma sı. İn san lı ğın, va ro lu şun dan bu ya na ya şa nan
her şe yin bu gün kü du ru mu muz da bir pa yı var dır. En önem -
siz gi bi gö rü nen bir de ği şik lik, ken din den son ra ki ta rih te
de ği şik li ğe yol açar. So nuç ola rak; ya şa nan her şey, bu gün -
kü du ru mu mu zun va rol ma sı için ya şan ma sı ge re ken şey ler -
dir. Bu dü şün ce yi iyi ce da ral tıp, yal nız ca bir tek in sa na da
uy gu la ya bi li riz. Her in san, ya şa mı bo yun ca yap tı ğı bü tün
iyi, kö tü, gü zel, çir kin, er dem li, er dem siz dav ra nış la rı nın
top la mı nın ürü nü dür. Bir tek ha ta sı nı ya da iyi dav ra nı şı nı
yap ma mış ol say dı ar tık o in san de ğil baş ka bir in san olur -
du. Bu yüz den ya şam da hiç bir za man piş man lık duy ma -
mak ge re kir, sa de ce ders al mak ye ter li dir. Biz ler tüm dav ra -
nış la rı mı zın ve se çim le ri mi zin ürün le ri yiz, “Keş ke o za man
böy le yap ma mış ol say dım” de di ği miz dav ra nış lar dan bir
te ki ni bi le yap ma mış ol say dık bu gün kü ken di miz ola maz -
dık. Geç mi şi de ğiş ti re me yiz an cak on dan ders ala rak da ha
doğ ru ve sağ lık lı bir ge le cek ku ra bi li riz.

Or han Han çer li oğ lu “Öğ ren mek be nim mut lu lu ğum -
dur” de miş. “Dü şün sel ge li şi mi mi gör mek” de be nim mut -
lu lu ğum ki bu da öğ ren mek ve öğ ren dik le ri mi yo rum la yıp
uy gu la mak tan ge çi yor.

Be nim, (şim di lik) beş aşa ma lı dü şün sel ge li şi mim de ki
her bir aşa ma, ken din den ön ce ki aşa ma la rın üze ri ne ku ru -
lan bir dü şün ce sis te mi ola rak ge liş ti. Ben den da ha ze ki ve
da ha iyi göz lem le yen bi ri için el bet te da ha hız lı ve ko lay
ola bi lir di, an cak be nim için, son ra ki ne ulaş ma dan ön ce bir
ön ce ki ya şan mak zo run day dı.

Bir Dağcının Güncesi - 1992, say fa 41-43.

Her za man bir gö rev in sa nı ol du ğu ma inan dım ve ya şa mım
bo yun ca bir çok gö rev üst len dim. Ya şa mım da ki ki şi sel tat mi ni -
min önem li bir bö lü mü bu ra dan gel di. 

Ol duk ça il ginç ve ta nı ma ya de ğer bir ka rak ter ola rak gör -
dü ğüm Gurd ji eff’in, ha ya tı bo yun ca sür dür dü ğü ara yı şı so -
nu cun da ulaş tı ğı so nu ca gö re; in sa nın yer yü zün de ki va ro -
luş se be bi, ha yat tar zıy la, çok yük sek amaç lar için ge rek li
töz le ri, ener ji le ri üret mek tir; baş ka bir de yiş le, ener ji le rin
dö nüş tü rül me si dir. Be el ze bub ad lı ki ta bın da di le ge tir di ği
gi bi; in san, ya yer yü zün de ki va ro lu şu nun se be bi olan be lir -
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li bir gö re vi ye ri ne ge ti re cek, ya da ay nı so nuç la rı is te se de
is te me se de, ken di si ne rağ men do ğu ra cak bir bi çim de ya -
şa mak ve öl mek zo run da ka la cak tır. Bu ra da, Krish na’nın
Ar ju na’ya söy le di ği bir sö zü ara ya sok mak is ti yo rum. “…
her kes ça re siz bir şe kil de ken di kar ma sı na bağ lı ha re ket le -
re sü rük le nir.” Gurd ji eff’e gö re, bir amaç için ye ri ne ge ti ri -
len bi linç li ey lem ler, be lir li bir tö zün, ener ji nin or ta ya çık -
ma sı nı sağ lar. Bu ener ji nin bir bö lü mü, o ey le min ger çek -
leş me si için har ca nır, bir bö lü mü amaç her ne ise onun için
sak la nır, di ğer bir par ça sı ise, ki şi nin iç ge li şi mi, tin sel leş -
me si, mü kem mel leş me si için kul la nı la cak tır. 

Gurd ji eff’e gö re, bu dün ya da ger çek leş ti ril me si ge re ken
bir “ya pıt” var dır ve bu nu ye ri ne ge tir mek için ba zı in san -
lar ge rek li an la yış dü ze yi ne ulaş ma lı dır. Yap ma mız ge re ken
şey, üret ken lik ka pa si te mi zi ener ji ye dö nüş tür mek ve “ya -
pıt”a, “sis tem”e ka tıl mak tır. Da ha güç lü olan la rın di ğer le -
riy le pay laş ma sı ge re kir. Ma ne vi ya tı güç lü in san la rın, po zi -
tif ener ji le ri ni di ğer in san lar la pay laş ma la rı gi bi. Bu ra da ki
te mel il ke, in sa nın bu gö re vi ye ri ne ge ti rir ken, hem di ğer in -
san la ra hiz met et me si, hem de ken di ru hu nu kur tar ma sı dır. 

As ya Yol la rı, Hi ma la ya lar ve Öte si - 1997, say fa 216-217.

Bu inanç her tür lü zor luk la, her tür lü teh li key le da ha ko lay
ba şa çık ma mı sağ la dı. Hem dü şün ce le ri mi be lir li bir çiz gi de tut -
tu, hem de ey lem le ri mi kor ku suz ca yap ma mı sağ la dı. Bel ki bi raz
da bu inanç sa ye sin de kor ku suz ol dum. Ken di ru hu mun mut lu lu -
ğu di ğer in san la rın mut lu lu ğuy la hep ay nı yer de bu luş tu ve ge le -
ce ğin be lir siz li ğin den kay nak la nan kor ku la rı ben den uzak tut tu. 

Ja pon sa vaş stra te ji le rin de, yal nız ca us ta la rın uy gu la ya bi le -
ce ği “su te mi” adı ve ri len “fe da et me tek ni ği” di ye de ta nım la ya -
bi le ce ği miz bir zi hin sel du ruş var dır. Bun da ba şa rı lı ola bil mek
için ego yu ta ma men kont rol al tı na ala bil mek, bü yük bir zi hin sel
ha zır lık yap mak ve he de fe tam ola rak odak lan mak ge re kir. Ka -
zan mak ve ya düş ma nı yen mek ola rak ta nım la ya bi le ce ği miz he -
de fe ula şa bil mek için, her bi ri miz de do ğuş tan va ro lan “ha yat ta
kal ma ve be den sel bü tün lü ğü ko ru ma iç gü dü sü”nü bi linç li bir
şe kil de bas tır ma yı ve ama ca ulaş mak için ya ra lan ma, za rar gör -
me hat ta da ha da kö tü sü nü ka bul len me yi ge rek ti rir. Bu nok ta ya
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ula şan sa vaş çı, he de fi ni ken di var lı ğın dan da ha de ğer li gör dü ğü
için, o he de fe ulaş mak için ki şi sel gü ven li ği ile il gi li her tür lü
dü şün ce yi bir ke na ra bı ra kır ve yal nız ca ka zan ma yı dü şü nür. Bu
se vi ye de ki bir sa vaş çı yı alt et mek çok ama çok zor dur. 

Ya pıl ma sı ge re ke ne o ka dar odak la nı rım ki, sü reç te ki sı kın tı -
la rı, en gel le ri, zor luk la rı gör mem bi le. Dos doğ ru he de fi me doğ -
ru gi de rim. Ya pıl ma sı ge re ken le ara ma ne gi rer se gir sin, on la rı
sa de ce çö zül me si ge re ken bir prob lem ola rak ele alı rım ve enin -
de so nun da mut la ka çö ze rim. 

Her bi ri miz or ta la ma 70-80 yıl sü re sin ce, geç mi şin de yüz
bin ler ce yıl lık bir ya şam tec rü be si bu lu nan ve ge le cek te de
muh te me len en az bu ka dar da ha var ola cak olan bir tü rün
tem sil ci si ola rak ya şı yo ruz. Ken di kü çük pen ce re miz den
bak tı ğı mız da, bu yüz bin ler ce yıl lık ta ri hin an la mı nı kav ra -
ya ma yıp, bir kaç on yıl dan olu şan ken di kı sa cık ha ya tı mı zı,
ta rih ok ya nu sun da bir dam la ka dar ol ma sı na rağ men, her
şe yin mer ke zi gi bi al gı lı yo ruz. İç gü dü sel ola rak tü rü mü zün
de va mı nı sağ la mak için yap ma mız ge re ken le ri ya pı yo ruz.
An cak bü tün ze kâ mı za ve ka pa si te mi ze rağ men, ço ğu muz
bu nu bi linç li ola rak kur gu la mı yo ruz bi le. Do ğu yo ruz, ge li -
şi yo ruz, ürü yo ruz, yaş la nı yo ruz ve ölü yo ruz. Ya şam adı nı
ver di ği miz bu sü re cin na sıl geç ti ği nin ya da na sıl geç me si
ge rek ti ği nin ço ğu muz far kın da bi le de ği liz. Ço ğu muz, Sart -
re’ın “ka zay la doğ muş, yan lış lık la ya şa yan ve bil gi siz lik
için de ölen in sa nı” gi bi ge çip gi di yo ruz bu dün ya dan. 

İn sa noğ lu nun bu dün ya yı pay laş tı ğı di ğer can lı lar dan en
bü yük far kı, ya şa mı sü re sin ce öğ ren di ği tec rü be le ri ni, ken -
din den son ra ki ku şak la ra, on la rın da te ker te ker tec rü be et -
me le ri ne ge rek kal ma dan doğ ru dan ak ta ra bil me si dir. Bir
kurt yav ru su, yal nız ge çi re ce ği ilk kı şı sağ sa lim at la ta bil -
mek için, an ne si nin bil di ği bü tün av lan ma, sa vun ma, sak -
lan ma tek nik le ri ni, ken di si de ne ye rek öğ ren mek zo run da -
dır. An ne kurt ne ka dar tec rü be li olur sa ol sun, yav ru, her
şe yi en ba şın dan te ker te ker de ne mek zo run da dır. 

İb ni Rüşt, in san lı ğın or tak la şa dü şü nü şün den söz eder;
in san ölür, in san lık ka lır. İn san şu kı sa öm rün de çok şey öğ -
re ne mez ama, in san lı ğın or tak la şa üret ti ği dü şü nün ula şa -
ma ya ca ğı sı nır yok tur. 

Şim di, ken di kü çük pen ce re miz den bir adım ge ri ye açı la -
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lım ve dün ya ya öy le ba ka lım. Ön ce ya kın ta ri hi miz den bir
ör nek; 1930 yı lı, Me ne men. Ku bi lay ad lı yi ğit bir ye dek su -
bay, bi le bi le gen ce cik boy nu nu kör bı çak la ra tes lim edi yor
ve bu as la bo şu na de ğil. Türk top lu mu bu yi ğit su ba yın fe da -
kâr lı ğın dan al ma sı ge re ken me sa jı he men alı yor ve or du muz
ya pıl ma sı ge re ke ni ya pı yor. Öğ ret men olan Ku bi lay’ın anı sı -
na Me ne men’de bir hey ke li di ki li yor ve bu gün ders ki tap la -
rın da, yi ğit Ku bi lay’ın, na sıl yo baz la ra kar şı kor ku suz ca di -
ren di ği an la tı lır. Bir bi re yin ölü mü, onun top lu mu nun fark et -
me si ni sağ lı yor.

Şim di bir kaç adım da ha ge ri ye gi de lim. 1600 yı lı, 17
Şu bat, Ro ma. Ka ran lık, dog ma cı ki li se nin gö rüş le ri ne kar şı
ol du ğu için, din siz lik le suç la nan Gi or da no Bru no, Çi çek
mey da nın da can lı ola rak ya kı lır. Bru no ha ya tı bo yun ca, ki -
li se nin da yat tı ğı dog ma la ra kar şı, di ya lek tik dü şün ce yi ve
bil gi le rin, akıl ve de ney üze ri ne te mel len me si ge rek ti ği ni
sa vu nur. Aris to’yu eleş ti rir, Ko per ni ğin gü neş sis te mi pren -
sip le ri ni be nim ser. İn sa nı, ya ra dı lı şın mer ke zi ne ko yan di ni
gö rü şü, te ori le ri ile sar san Ko per nik’i de mah kum eden ki -
li se, öz gür dü şün ce ler den çok uzak tır. En gi zis yon ye di yıl
bo yun ca Bru no’yu zin dan da tu tar, iş ken ce ya par, son ra da
öl dü rür. Ger çek ler uğ ru na kor ku suz ca iş ken ce ye ve ölü me
di re nen Bru no, bu gün öz gür dü şün ce nin bir sem bo lü dür.
İn san lı ğın bu çok önem li der si al ma sı için, Bru no’nun öl -
me si ge re ki yor du. Ve ders ye ri ni bu lur, ön ce onu ya kan in -
san lık son ra hey ke li ni di ker. 

Bir de iyi ce ge ri ye gi dip, bir da ha ba ka lım in san lı ğa.
Kaf kas lar da sarp bir da ğın te pe sin de, Tan rı Ze us ta ra fın dan
zin ci re vu rul muş bir ti tan. Bir kar tal her gün ge lip onun ci -
ğe ri ni yi yor. Acı sı nı son suz kıl mak için ye ni len ci ğer her
gün ye ni den olu şu yor. Ta ki Her kül ge lip, onu bu son suz iş -
ken ce den kur ta ra na dek. Pro met he us’a çek ti ri len bu Tan rı -
sal iş ken ce, onun Tan rı lar dan ça lıp in sa na sun du ğu ate şin
be de li dir. Bü tün bu acı la ra rağ men, Pro met he us her za man
in san la rın yar dı mı na koş tu. 

Bu ör nek le ri is te di ği miz ka dar ço ğal ta bi li riz. So nuç ola -
rak söy le mek is te di ğim; İn san lı ğın mü kem mel bir şe kil de
de va mı nı sür dü re bil me si için, her bi ri miz ge rek ti ği tak tir de,
bi zim için ne ka dar zor olur sa ol sun, yap ma mız ge re ken le -
ri yap ma lı yız. Çün kü önem li olan ben de ğil biz, in san de -
ğil in san lık tır, çün kü önem li olan ha yat tır. 

Asya Yolları, Himalayalar - 1997, say fa 214-216.
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Nasuhzade Ali Paşa

EK: 1
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EK: 2

Mehmet Ali Bey
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Eşref Cafer Bey EK: 4

EK: 3

Ali Cevat Mahruki
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EK: 5

Portreler, yıl 4, sayı 9. s. 1.
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Portreler, yıl 4, sayı 9. s. 2.
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Portreler, yıl 4, sayı 9. s. 3.
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Portreler, yıl 4, sayı 9. s. 4.
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Portreler, yıl 4, sayı 9. s. 5.
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Ali Paşa’nın mezar taşı.

EK: 6

20 Nisan 1992, Hürriyet gazetesi, Ankara

EK: 7
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Nokta dergisi, 1 Mart 1992

DOST dergisi,
1990 tarihli ilk sayısı...

DOST dergisi 
2. sayı, 1991...
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EK: 8

Kırgızistan’da, 1993
Communism Dağı zirvesi, 

1994.

Eve rest Da ğı
zir ve sin de,
1995

Yıllar önce Kaçkar Dağı zirvesi, 1989
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Motosikletle doğu yolculuğu - Pa kis tan, 1997.Camel Trophy
seçmeleri, 1996

Camel Trophy bitiş etabı, 1996

Kü çük Ağ rı Da ğı zir ve si, 2001 kış

Mo to sik lek le Tibet’ te, 2002
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Antalya 19 Mayıs törenleri, 2004

AKUT Yalıköy operasyonundan, 2003

Sa rı ka mış Şe hit le ri’ -
ni anma etkinlikleri,
2004

Cumhuriyet Mitingi,
Çağlayan Meydanı,

2007


