“AKSAKAL DEYİŞLERİ“ – RAMAZANOĞLU BEYİ CEVDET AKÇALI
Yavuz Sultan Selim döneminde Ramazanoğulları Beyliği kendiliğinden Osmanlı'ya tabii
olmasıyla Anadolu'da birlik sağlanmıştır. Bakınız bu soydan gelen Aksakal Cevdet Akçalı
neler diyor:
Bu bina sakinlerinin isimleri bildirilecek; bu ülkede aydınlar sınıfı yanında bir bilge insanlar
sınıfı vardır. İşte ülkeleri ayakta tutan kitle "bilge kişiler"dir. Bilge olmak başka bir deyimle
"akil olmak" aydın olmaktan, akıllı ve zeki olmaktan farklı bir şeydir. Ben tanıdığım ve tarihte okuduğum bilge kişilerin ülke bütünlüğüne yaptıkları katkıları hep incelemek istemişimdir.
Birçok tarihçi Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 sene ayakta kalmasının asıl sırrını anlayamamış, bu imparatorluğun enkazından yeni bir cumhuriyetin doğuşundaki mucizeyi kavrayamamışlardır. İşte bu mucizenin yapıcıları bu gün pekçoğu toprak altında olan bilge kişilerdir.
Dersim harekâtının başlamasını, uygulamalardaki yanlışlıkları her zaman tartışabiliriz ve
tartışmalıyız da. Ancak bunu Kürt kökenli vatandaşlara karşı yapılmış bir olay olarak anlatmak yanlıştır.
Milli Mücadele esnasında ve daha sonraları Anadolu'da çıkan isyanları, bunların bastırılmasını bu bilge insanların bakışıyla görmek zorundayız. Abaza isyanına karşı olan harekâtı Abaza
soykırımı, Çerkez Ethem'le olan çatışmayı Çerkez kökenli vatandaşlara karşı yapılmış olaylar
gibi göstermek çok yanlıştır.
İstiklal harbi zamanında bir Türkmen aşireti olan Çapanoğlu isyanını da Türklere karşı uygulanan bir soykırım olayı olarak mı göreceğiz?
Ermeni soykırımı iddiasını da bu bilge insanların bakışıyla değerlendirmemiz gerekmektedir.
Çoğu zaman devletle, kanunları uygulayan bürokratları yani "devletlû" kişileri karıştırıyoruz.
İşte Güneydoğu'daki yanlışlık da bundan ileri gelmektedir. Bilge insanlar, başka bir deyişle bu
ülkenin aksakallıları, devletle devletlû arasındaki ayrımı yapabilmektedirler. Bu durumda sorulması gereken soru şu olmalıdır;
Sayın Başbakan'ın danışmanları arasında bilgelik derecesinde tecrübe sahibi olanlar var mı?
Veya bunları arıyorlar mı?
…
Kürt sorunu, "Kürt kimliğini tanıyalım", "Ülkede bir Kürt sorunu vardır" denildiği anda başlamıştır. İşte "Türkiye'de bir Güneydoğu meselesi var, bir Kürt Kimliği meselesi var" diyenlere şu suali sormak gerekir: Neden sadece Güneydoğu'nun ve neden sadece Kürt kökenli vatandaşların problemleri vardır?
Sayın Başbakan da "Kürt sorunu vardır. Bu sorun ancak demokratik yoldan halledilecektir"
demek suretiyle bu soruna katkıda bulunmuştur. Bu ifadelerden sonra şu suali soranlar olabilir: "Demokrasi Türkiye'ye Kürt sorunu var olduğu için mi gelecektir."
…

Bugün de Türkiye'de bir Batı hayranlığı vardır. Bu hayranlık, beğenme ölçülerini çok aşmış,
bir tutku haline gelmiştir. Bu tutkuya bakarak insanın, "Türk olduğu için" hayıflanacağı geliyor. Şairin dediği gibi, "yürü var gel, ya Avrupa'dan, ya Amerika'dan" demekten kendimizi
alamıyoruz.
Biz Avrupa Birliği'ne girelim ki, askerler sivil idareye müdahale edemesinler diyenler, AB'yi
tetikçi gibi kullanmak isteyenlerdir. Batı'ya özenme hastalığı, işyerlerimize verdiğimiz isimlerde, günlük konuşmalarımızda kullandığımız kelimelerde de açıkça hissedilmektedir.
Türk milleti düşünmeyi unutmuş, Avrupa'nın kötü bir taklitçisi haline gelmiştir. En büyük
ilim adamlarımız bile eserlerini, Batı kaynaklarından "intihal" yaparak vermektedir.
…
Devletin saygınlığı meselesi: Başbakanımız, kendi bakanlarını, milletvekillerini seçmenleri
önünde, azarlıyor ve "siz de ona oy vermeyin" diyor. Berlin Büyükelçisinin vatandaşlar ortasında azarlanması da devlet terbiyesine ters düşmüştür.
…
Türkiye'de ihtilâl olabilir mi? İhtilâlin şartları nedir? 1. şart, bir kitlede siyasî bir takım fikirlerin mevcut olması; 2. şart, bu fikirleri tatbik için o kitlenin, normal yollardan iktidara geçme
ümidinin kaybolması, 3. şart, bu kitlenin, iktidarı zorla elegeçireceğine inanmış bulunulması.
İhtilâle teşebbüs eden zümre, kanaatında yanılmamışsa yani iktidarı zorla ele geçirmek gücüne sahipse, ihtilâl muvaffak olur. Ve bu hareket vatanperverlik olarak ilân edilir. İhtilâl muvaffak olmazsa bu hareket bir vatan ihanetidir. Ve adı da isyandır.
İhtilâlin, bu cephesini bilmiyenler, ihtilâl yapacak kitlenin vatanperverlik hislerine güvenerek,
bu memlekette ihtilâl olmaz diye, düşünürler. Böyle düşünmek, sadece bir gafletten ibarettir.
İki Türlü vatanperverlik: Bir objektif mânada, bir de sübjektif mânada vatanperverlik vardır.
Sübjektif mânada vatanperverlik, bir kimsenin, herhangi bir iş yaparken, o işin memleket
hayrına olduğuna inanmasıdır. Objektif mânada vatanperverlik ise, yapılan bir hizmetin, hareketin netice itibariyle, millete, memlekete fayda getirmesidir.
Bir memlekette, ihtilâl yapanlar, subjektif mânada vatanperverdirler. Yani vatanperver olduklarını zannederler. Fakat yapılan ihtilâllerin, memleketin hayrına mı, zararına mı olduğunu
zaman gösterir.
İhtilâli yapan ve hazırlayanlar: İhtilâli teşvik edenler, yani seçimle iş başına gelmek ümidini
kaybeden partilerde, kazanan partiye karşı bir kıskançlık vardır. Kendisine rey vermeyen
halktan, intikam almak arzusu vardır... İktidar hırsı vardır...
27 Mayıs sonrasına şahit olmuş Türk halkı, ihtilâlcilerin vaadettikleriyle, yaptıkları arasındaki
farkı görünce şaşırmışlardır. Ve ihtilâlcilerin yalan söylediklerini sanmışlardır.
Halbuki, ihtilâlciler, ihtilâli yaptıkları anda samimidirler. Vatanperver olduklarına inanmışlardır. Fakat, ihtilâl sonrası yapılan kötülükler ise, onların değil, onların tahtına oturmuş hırçın
C.H.P.'nindir.
…

Lafların önü ve sonu: Bir kimsenin yapamayacağı bir sözü söylemesi, yanlış olduğu gibi onun
arkasında duruyorum demesi ikinci bir yanlıştır. Tarih göstermiştir ki bir politikacı kendisinin
vazgeçilmez olduğu duygusuna kapılırsa, onun düşüşü başlamış demektir. Düşenlerin arkasından söylenen bir söz vardır: "Akıbeti hayrola.“
…
Avrupa'nın geleceği üzerine hesaplar: Ben de kendime aynı suali soruyorum. Eğer biz,
yaptığımız reformları, sadece Avrupa istediği için yapıyorsak, sonumuz hüsran olabilir. Yoksa
iddia ettiğimiz gibi, bunları sadece milletimizin yararına olduğu için yapıyorsak, birliğe giremesek de üzülmeyelim.
…
Metal yorgunluğu gibi bir fizik kuralı: AKP'yi asıl güçsüz kılan şey, hakkında kapatma davasının açılma ihtimali değildir. Onu güçsüz kılan asıl şey, kendisine verilen yetkiler dışında
bir güce sahip olduğunu sanmasıdır. Bir sloganda ifade edildiği gibi, kontrolsüz veya ölçülü
kullanılmayan bir güç, güç değildir.
…
İsrail ve Bin Ladin efsaneleri: Dünya kamuoyunda bir Masonluk ve Siyonizm efsanesi vardır.
İddiaya göre Masonlar öyle bir teşkilat kurmuşlardır ki, bütün ülkeleri hâkimiyetleri altına
almışlardır. İsrail'e bu gücü kazandıran şey olaylarda onun rolünün olduğundan fazla gösterilmesi, hatta efsane haline getirilmiş olmasıdır.
…
Kurtlar Vadisi Irak'ta filminin verdiği mesajlar: Amerika iki bin yıllık şanlı bir geçmişin mirasçısı olan Türkiye'ye karşı davranışlarında basireti elden bırakmamalıdır. Büyük kumandan
Mustafa Kemal'in Çanakkale'de Mehmetçiğe, "Ben size sipere gitmeyi değil, ölmeyi emrediyorum" dediği zaman onun koşa koşa düşman üzerine gittiğini unutmamak gerekir.
…
Süper güç olarak Amerika'nın teknolojisi var... Parası var... Ordusu, silahı var. Fakat gönül
denilen insani bir hasleti fethetmek için yol gösteren Yunus Emre gibi bir ’Ulu’su ve Saadettin Kaynak gibi bir bestekârı yok.
…
Aksakallı kulların var,
Saçı boşa ağarmamış.
Mihnet çekmiş ama birgün
isyan edip bağırmamış..
…
Ne bulduysam hep öğrendim,
ilim ve fen içerikli
yalan söyleyecek kadar
olamadım becerikli..

“Aksakal Deyişleri"
Mahrum kılma yarattığın
Şu dünyayı ulemâdan
Onlara gerçek ilim ver,
Hikmet yağdırsın semadan.
Aksakallı kulların var,
Saçı boşa ağarmamış.
Mihnet çekmiş ama birgün
İsyan edip bağırmamış.
Şiirler yavan kalıyor
Olmayınca bir bestesi.
Ona mânâlar katıyor
Çok güzel bir insan sesi.
Şu gördüğün beyaz saçlar
Ağarmamıştır sokakta;
Her telinde meşakkat var,
Yakınlaşarak bir bak da.
Hepsi birlikte savaşmış
Yalın ayaklı çarıklı.
Dayanmış omuz omuza
Kalpaklı ile sarıklı.
Küstüğüne eza vermek
İse küskünün niyeti,
Kimse onu umursamaz
Kendi çeker eziyeti.
Yârab, nâciz kullarını
Zahmet vererek sınama.
Verdiğine hor baksa da
Gene kucakla, kınama.
Bunca yıl yaşadım ama
Öğrenemedim küsmeyi,
Küsenlerin amacı ne,
Kazanmak isterler neyi?
Gürültülerin içinde
Nice senfoniler saklı,
Dâhinin kulağı duyar
Notaya çevirir aklı.
…

Fırsat bir kır ata benzer
Sırta bineni uçurur.
Binmeye maharet ister,
Çokları onu kaçırır.
Diyorlar ki "koyunlar can,
Kasaplar et derdindedir".
Bazıları da vardır ki
Halka hizmet derdindedir.
Gerek var mı ağlamaya
İnlemeye ve feryada,
Oysa mutlu olmak için
Çok sebeb var dünyada.
Gidenlere rahmet olsun,
Dost kıl bizi kalanlarla.
Ülfet etmek nasibeyle,
Gönül ehli olanlarla.
Herkim ki almak isterse,
Düşmanlarından öcünü,
Sabreyleyip de kullansın,
Affedebilme gücünü.
İçimde geçen hisleri,
Sana söyleyemem niye;
Onları duyduğum zaman,
Belki şımarırsın diye.
İnsan kendini sanırsa,
Bir ömür boyu talebe,
Bütün müşkülleri yener
Herşeyde çalar galebe.
İnsanlar neden büyütür
Karşılaştığı olayı?
Bildiği halde herşeyin
Bulunabilir kolayı.
Ne bulduysam hep öğrendim
İlim ve fen içerikli,
Yalan söyleyecek kadar
Olamadım becerikli.
…

“Aksakal Deyişleri"
Up uzun geçen ömründe,
Almamış kimseden ahı.
Tek tasası razı etmek,
Onnu yaratan Allah’ı.
Durur karşında bir heykel,
Yüzü güleç başıysa dik.
Aklı süzüp, iksir sunan,
Sanki bir kristal imbik.
Odur yeşil sarığıyla,
Ordunun önde gideni,
Ki ülkenin bekçisidir,
Toprakta yatan bedeni.
Ondan almış da telkini,
Şehit ölüme giderken.
Yanında olmuş Fatih’in,
Ülkeleri fethederken.
Terleri bereket olmuş,
Süzülen kaküllerinden.
Çıkan filiz devlet kurmuş,
Topraktaki küllerinden.
Yalan dünya deseler de
Şu dünyanın nesi yalan.
Şehidi bağrına basan,
Odur ebediyyen kalan.
Bağ dikip meyveler toplar,
Kara toprağı kazanlar.
Tarihe isim yazdırır,
Bildiklerini yazanlar.
Buz dağlarını eritir,
Amma büyük, amma küçük,
Küskün dostlar arasında,
Verilen bir tek öpücük.

Kulak versin dostlarımız,
Dörtlüklerden çıkan sese.
Söylemekte anlamak da,
Nasipler olsun herkese.
O faniler ki sırtında,
Ne ağır yükler taşır.
Yükleri öyle ağır ki,
Sadece büyükler taşır.
İnsan bile de yoluna,
Kırmızı halı döşeye,
Katıldığı her mecliste,
Ortulmalı baş köşeye.
Coğrafyayı vatan yapmış,
Ulaştığı her yöreyi.
Sanki bir din yapıp sunmuş,
Atadan kalan töreyi.
Sorarlar: “Nasıl Türklerin,
Yurdu olmuş Anadolu?“
Çünkü toprağı gaziler,
Evliyalar ile dolu.
Allah bin kez razı olsun,
Bu tohumları ekenden.
Şehitler kolkola yatar,
Gelse de farklı köklerden.
Nüfusu bir avuç iken,
Artmış milyona katlamış,
Sanki Nuh’un gemisi ki,
Tufandan kaçan atlamış.
İman insanın gönlünde
Katreyi yapıyor bolluk.
Tanrı aşkı tattırıyor,
Ne güzel şeydir şu kulluk.
Bir güç var ki yüreğinde,
Belli, kaynağı semavi.
Işık saçar gözleri ki
Kimi kara, kimi mavi.

“Aksakallı Duası“
Ya Rabbim, koru hasetten
Ve de gelmekten nazara.
İmkan ver, götürmeyeyim,
Bildiklerimi mezara.
Bu korku en büyük tasam;
Bilmem neyleyip, neylesem.
Bir akıl vermeye kalksam,
Hemen başlarlar azara.
Bilgi eriyor, kalmıyor.
Yazsan sayfalar dolmuyor.
Kimse tecrübe almıyor,
Bedava döksen pazara.
İstediğin kadar bağır.
Kulaklar sağır mı sağır.
Bu yük ki o kadar ağır,
Hele hele bir yazara.
Yazmayı bir deniyorum;
“Birkaç şey yazsam“ diyorum.
Sonra tehir ediyorum,
İşi gelecek pazara.
Vaktinde etmeyip dikte,
Yazılmamışsa gençlikte,
Bilgi insanla birlikte,
Gömülüp gider mezara.
Ya Rabbim, koru hasetten
Ve de gelmekten nazara,
İmkan ver, götürmeyeyim,
Bildiklerimi mezara.
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