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›¤›nlardan, halklardan
millet olmaya giden sü-
reç son derece karmafl›k
ve zorludur; böyle olma-

sayd› her toplum ve her topluluk
millet olabilirdi, ama sonuç böyle
de¤il. Millet, genetik de¤il tarihî ve
kültürel bir oluflumdur ve millet ol-
ma süreci de uzun ve meflakkatli bir
tarihî yolculuktur; bedeli a¤›r bir
yolculuk. Bu sürecin karmafl›kl›¤› ve
zorlu¤u, yolculu¤un uzunlu¤u ve
meflakketlili¤i, ödenen bedellerin
a¤›rl›¤›, niçin her toplumun ve her
toplulu¤un millet olamad›¤›n› ve
olamayaca¤›n› aç›klar. Millet olma-
ya giden sürecin bafllang›c›nda,
kendisini tan›ma vard›r; kendisini
tan›ma ise kendisi olmayan ile tan›fl-
mak, farkl›l›klar›n› keflfetmekle olur;
insanlar kendisi-olmayan ile tan›fl›n-
ca kendisinin sâdece ‘birfley’ de¤il,
ayn› zamanda ‘farkl› birfley oldu¤u-
nu’ da idrâk eder: Art›k O, yeryü-
zünde di¤er insan gruplar› aras›nda
tekil ve di¤erlerine benzemez bir
fleydir. Bunun yan›nda bir baflka
mühim faktör, kazan›mlar ve kay›p-
lard›r. Hiçbir insan toplulu¤u sürekli
kazanmaz, bugüne kadar da kazan-
mam›flt›r. Kazançlar ve zaferler ka-
dar kay›plar ve ma¤lûbiyetler de
kendilik ve kimlik bilincini oluflturur.

Bu îtibarla, millet olmak, bir anlam-
da, tarihin örsünde, ak›yla karas›yla
dövüle dövüle ham demirden çelik
olmak demektir. 
Herkesin birbirine benzedi¤i ve bire-
bir özdefl oldu¤u bir farks›zl›klar
dünyas›nda, aç›kt›r ki, bütün top-
lumlar tek bir kimlik sahibi olacak-
lard›r; tek bir kimlik ise kimliksizlik
ile efl-de¤erdir. ‹flte, bu sebepten,
biz-olmayan, bizim gibi olmayan,
bize kim oldu¤umuzu da ö¤retir.
Cenâb-› Hakk, yüce kitab›nda, bir
erkek ve bir difliden yaratt›¤› insan-
lar› kabîleler ve flûbeler (milletler)
hâlinde taksîmatland›rd›¤›n› ve bu-
nu da, onlar›n birbirleriyle tan›fl ol-
malar›n› sa¤lamak için yapt›¤›n› bu-
yurur ki, bu, Âdem o¤ullar›n›n bu
flekilde taksîmatland›r›lmalar›n›n
husûmet de¤il dostluk gayesine
müteveccîh oldu¤unu ihtar etmek
demektir; ancak ne yaz›k ki, yine in-
san, kan döken ve fesad ç›karand›r
da ayn› zamanda ve bu da çat›flma-
lar›n kayna¤›n› oluflturur. ‹flte, bura-
da, ölüden dirinin, geceden gündü-
zün ç›kmas› gibi bir diyalektik sonu-
cu, düflmanl›klar ve çat›flmalardan
kimliklerin ve âidiyetlerin  do¤du¤u-
nu da görmekteyiz. Filhakîka, bizim
gibi olmayanlar›n, bizden olmayan-
lar›n bir k›sm› düflmand›r ve flafl›rt›c›

gibi gelebilir, ama, düflman bize kim
oldu¤umuzu da ö¤retir. Yâni, bir
toplum kendisini esas îtibariyle biz-
olmayanlar›n en fledîdi olan düflman
üzerinden tan›mlar ve millî kimli¤ini
düflman üzerinden inflâ eder. Bu îti-
barla, tarih boyunca kavî düflmanla-
r› olan toplumlar›n millet olma süre-
ci daha h›zl› oldu¤u gibi, millî kimlik
bilinci de daha kavî olmaktad›r.
Türklerin milletleflme süreci de flüp-
hesiz bu genel kanuna tâbî olarak
geliflmifltir. Bütün Türk boylar› içeri-
sinde bu sürecin en yo¤un biçimde
geliflti¤i ve milletleflmenin en üst
düzeye ç›kt›¤› Türk boyunun Türki-
ye Türkleri oluflunda da, kezâ, ayn›
faktör birinci dereceden tâyin edici
olmufltur. Nitekim, ‹mparatorlu¤un
“Felâket Yüzy›l›”n›n ayn› zamanda
millet olmakl›¤›n kemâl çizgisini tefl-
kîl edifli de ayn› sebeple ba¤lant›l›-
d›r. ‹flte bu noktada Bayburt’un bü-
yük ölçüde nevi flahs›na münhas›r
husûsî konumu dikkat çekmektedir. 
Bayburt, birçok bak›mdan, Anadolu
Türklü¤ünün tipik bir nümûnesidir:
Gösteriflten, abart›dan uzak, sa¤-
lam, samimî, içsellefltirilmifl bir Müs-
lümanl›k, bir Türk Müslümanl›¤›; ci-
nâyet, kan dâvâs›, fuhufl, h›rs›zl›k gi-
bi utanç verici, yüz k›zart›c› suç ve
fiillerin handiyse hiç bilinmedi¤i,
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mazbut ve ahlâkl› bir yaflant›; a¤a-
maraba iliflkisinin bütün tarihi bo-
yunca hiç mevcut olmad›¤›, s›hhatli,
âdil, demokratik, geleneklerin
mümkün olabildi¤i en iyi ölçekte
gelifltirilerek muhâfaza edildi¤i, ve-
ya di¤er bir deyimle, muhâfaza edi-
lerek gelifltirildi¤i, boflanman›n ade-
tâ hiç yaflanmad›¤› sa¤lam âile yap›-
s›yla modern muhâfâzakâr bir top-
lum. 
... ve çok sa¤lam, çok güçlü, çok
köklü bir millî kimlik bilinci.
Bayburt’un bu vas›flar› içerinde, ko-
numuz mûcibince, bilhassa sonun-
cusuna dikkat nazarlar›n› celbeder-
ken, bir husûsu da ehemmiyetine
binâen tebârüz ettirmekte fayda
görmekteyim. Bayburt’un iflbu sa¤-
lam millî kimlik bilincinin teflekkü-
lünde en baflta gelen âmillerden bi-
risi, çok erken dönemde Türk fütû-
hat›yla tan›flarak bir Türk beldesi ol-
mufl olmas› yan›nda, bilhassa yak›n
tarihimizin iki asra yaklaflan dilimin-
de karfl›-karfl›ya kalm›fl bulundu¤u
felâketler olmufl; bunlar, Bayburt-
lu’nun mâflerî vicdân›nda açm›fl ol-
du¤u derin rahneler ve yaratm›fl ol-
du¤u travmalarla O’nun piflerek sü-

zülmesine büyük katk›lar sa¤lam›fl-
lard›r. 
Uriel Hyde, bir memlekette milliyet-
çilik duygular›n›n bütün ülke sath›n-
da homojen bir da¤›l›m gösterme-
yip, bilhassa düflman ile yüz-yüze
kal›nan uç bölgelerinde daha büyük
bir kesâfete ulaflt›¤›n› ve en büyük
milliyetçilerin de iç bölgelerden zi-
yâde, s›n›r boylar›ndan ç›kt›¤›n› ileri
sürerken, ‹mparatorlu¤un bat› hu-
dutlar›ndan Selânik’li Mustafa Ke-
mal Pafla ile  do¤u hudutlar›ndan
Diyarbekir’li Ziya Gökalp Be¤’i ör-
nek olarak verir. Teorik olarak iç tu-
tarl›l›¤› yüksek olan bu tez, tarihî
tecrübeye de büyük ölçüde uygun-
dur. Teorik olarak iç tutarl›¤› hayli
yüksek demifltik; zîra, her ne kadar
hâricî bir düflman›n tesiri bütün va-
tan sath›nda görülse de s›n›r boylar›
düflman› bire-bir ve yüz-yüze tan›r;
düflman onun için “iflte flu karfl›da
duran, flimdi ve burada  olan” am-
pirik bir gerçekliktir ki, bu da, onun,
düflman üzerinden kendi varl›¤›n›n
ve kimli¤inin tan›mlanmas›nda ve
vatan hassasiyetinin ve millî bilinci-
nin tekâmül ve terakkîsinde flok
fleklinde bir te’sir icrâ eder. Ayr›ca

bu husus, tarihî tecrübeyle de defa-
larca kan›tlanm›flt›r demifltik; ger-
çekten de öyle. Baflka diyarlardan
baflka misâllere hâcet duymadan
sözü Bayburt’a getirmenin yeter de-
recede ayd›nlat›c› oldu¤unu düflü-
nüyorum: Bayburt’ta sa¤lam ve
sa¤l›kl›, kökleri derinlere sal›nm›fl bir
millî kimlik ve milliyetçilik bilincinin
ve üst seviyede bir vatanseverlik his-
sinin tekâmül etmesinde, flüphesiz
ki, O’nun düflman ile bire-bir, yüz-
yüze tan›flm›fl ve iflgal görmüfl olma-
s› birinci dereceden belirleyici bir rol
üstlenmifltir. 
Bayburt’un ›zd›raplarla yo¤rulan
yaklafl›k son iki as›rl›k tarihinde kar-
fl› karfl›ya kald›¤› bu düflmanlardan
birisi Ruslar ve di¤eri de Ermeniler
olmufltur; hattâ, öyle ki, Bayburt’un
yak›n tarihinin Rus ve Ermeni kâbu-
su ile yaz›lm›fl oldu¤unu söylemek
abart›l› bir iddia say›lmamal›d›r. Bü-
tün Bayburtlular›n, tarih kitaplar›n›
okumaya hâcet duymadan atadan
tevârüs ettikleri ve hâlâ tüyler ürper-
tici ac› hât›ralar› taptâze duran bu
kâbuslar›n bafllang›c›, ayn› zamanda
‹mparatorlu¤umuzun felâketler
yüzy›l›n›n da bafllang›c› olan XIX. as-
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r›n ilk çeyre¤inde vuku’ bu-
lan 1828 Osmanl›-Rus
harbi olmufltur. Osman-
l›’n›n, tam bir kriz ve

kaos döneminde pat-
lak veren bu harp
sonucunda ald›¤›

ma¤lûbiyet üzerine,
Rus ordular› Bayburt’a

kadar gelerek flehri kuflat-
m›fllard›r. General Paskeviç’in

toplar›n›n tamâmiyle tahrip etti¤i
Kale’nin Duduzar taraf› ve kâmilen
y›k›lan iç k›sm› bugün dahi Bayburt-
lu’nun gözü önünde, O’nda, her
gün kendisine “kim ve ne” ve hür-
riyet, istiklâlin ne demek oldu¤unu
hât›rlatan birer âbide gibi durmak-
tad›r. Bundan elli y›l kadar sonra
patlak veren ve tarihe 1293 Harbi
olarak da geçen 1878-79 Rus har-
binde, Erzurum’u zorlam›fl olmas›na
ra¤men Bayburt’a giremeyen Rus
ordular› bu kâbusun ikinci sahnesini
oluflturmufl; ancak, as›l büyük felâ-
ket, Bayburt’un, Türkiye’nin Birinci
Cihan Harbi’nde ma¤lûp olmas› so-
nucunda Türk kuvvetlerinin çekil-
mesi ile 1916 senesinde Rus iflgaline
girmesi ve 21 fiubat 1918 tarihine
kadar iflgal alt›nda kalmas› ve bu ifl-
gal esnâs›ndaki Rus vahfleti ve gerek
iflgal öncesi ve gerekse de iflgal son-

ras› dönemde onlar› gölgede b›ra-
kan, Bat› ve Rus destekli Ermenilerin
iflledikleri korkunç katliâmlar olmufl-
tur. Her Bayburtlu gibi benim de ço-
cuklu¤umun ilk günlerinden îtibâ-
ren ilk ö¤rendi¤imiz fleylerin bafl›n-
da, bu felâket y›llar›n›n karanl›k hâ-
t›ralar› gelmifltir. 

***
fiimdi bu tarihlerin ve bu karanl›k
günlerin üzerinden çok zamanlar
geçti; Bayburt da bütün Türkiye gi-
bi, seksen y›l› aflk›n bir süredir sulh
ve sükûn içerisinde bulunuyor. An-
cak, bu sulh sükûn ortam›nda dahi
yine de¤iflmeyen iki fley hâlâ varl›¤›-
n› koruyor. Bunlardan birincisi, Bay-
burt’un ve Bayburtlu’nun bu felâ-
ketleri unutmam›fl ve unutmamakta
ve di¤eri de benzer karanl›k günle-
rin sinsi bir flekilde hâlâ canl›l›¤›n›
koruyor olmas›d›r. Birincisi asla unu-
tulmaz; çünkü millî-içtimâ-
î hâf›zaya kaz›nan ac› bir hât›ra, in-
san derisine kasatura ile yaz›lm›fl
kanl› bir yaz› gibi hep kanar ve  ka-
ranl›k bir gölge gibi sessizce onu tâ-
kip eder. Kald› ki unutulmas› do¤ru
da de¤ildir; hâf›zas›n› kaybeden
toplumlar, tarihin çöp sepetine att›-
¤› toplumlard›r zîra. ‹kincisine gelin-
ce: Bu sükûnetin arkas›nda, bir f›rt›-
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na sessizli¤i bulunuyor. El’ân yaflan-
makta olan sulh ve sükûn ortam›,
asl›nda, dikkatli bir nazarla bak›ld›-
¤›nda, kritik ve kaotik bir ortam mâ-
hiyetindedir. 
Türkiye ile Bat› aras›nda yüzlerce y›l
süren bitip tükenmek bilmeyen ça-
t›flmalar, ‹stiklâl Harbi’ni müteâki-
ben, So¤uk Savafl’›n nihâyetine ka-
dar, zamân›n konjonktürel flartlar›
mûcibince sona ermiflti; ancak bu
bir illüzyon, bir yan›lsama idi. Ger-
çekte, Türklerin Anadolu’daki varl›-
¤›n› asla içine sindiremeyen Bat›’n›n
Türkleri bu topraklarda bitirme pro-
jesi hiçbir zaman iptal edilmemiflti,
sâdece muvakkaten rafa kald›r›lm›fl-
t›; çünkü Sovyetlerin Bat›’y› tehdit
eden heyûlânî gücünün tepeden t›r-
na¤a de¤ifltirmifl oldu¤u ahvâl ve
flerâit taht›nda, Türkiye’nin Bat›’ya
ne kadar ihtiyâc› zuhûr etmiflse, Ba-
t›’n›n da, bir partner olarak Türki-
ye’ye en az bir  o kadar ihtiyâc› ihti-
yâc› zuhûr etmiflti. Vaktâ ki So¤uk
Savafl’›n bitimiyle Bat› üzerindeki
Sovyet kâbûsu sona erdi, iflte o za-
man Türkiye dosyas› raftan indirildi;
çünkü Bat›’n›n Türkiye’nin partnerli-
¤ine ihtiyâc› kalmam›flt›: Art›k eski
projelerin yeni flartlara göre haz›r-
lanm›fl yeni versiyonlar›na geçilebi-
lirdi. 
K›sacas›, ülkemiz, yeni bir tehdit al-
t›nda bulunuyor ve bu tehdit bu de-
fa münhas›ran Bat›’dan geliyor. Ba-
t›’dan ve iki ayr› kaynaktan: Avrupa
Birli¤i ve Amerika Birleflik Devletle-
ri’nden. 
Teorik temelleri bin y›ldan daha faz-
la geriye uzanan “Birleflik Avrupa”
idealinin hayata geçirilmesi demek
olan ve vaktiyle feodalitelerin eritil-
mesi sûretiyle ulus-devletlerin inflâ›-
na benzer bir süreci, ulus-devletleri
eriterek bir hiper ulus-devlet niteli¤i
tafl›yacak olan Birleflik Avrupa Dev-
letleri’nin inflâ edilebilmesi için çal›fl-
t›ran Avrupa Birli¤i bu maksatla,
kendi üye devletlerinin dahi parça-
lanmas›n› öngörmektedir ve bu par-
çalanma (fragmantasyon) sürecin-
de, Türkiye’nin nevi flahs›na münha-
s›r husûsî bir konumu bulunmakta-

d›r ki bu konum da, kökleri tarihte
olan rövanfl›n al›nabilmesi için, Tür-
kiye’nin en zay›f ân›nda yakalanm›fl
olmas›d›r. Böylelikle, bütün üye
devletler üye olduktan sonra parça-
lanmaya tâbi’ tutulurken, Türkiye,
üyelikten önce parçalanacakt›r ve
belki hiçbir zaman da üye yap›lma-
yacakt›r; yap›lsa dahi, bu, ba¤›ms›z
bir devletin, bir ba¤›ms›z devletler
pakt›n›n üyesi olmak fleklinde de¤il
de, müstakbel Avrupa Birleflik Dev-
letleri’nin bir eyâleti fleklinde - hem
de parçalanam›fl ve ad› bile Türkiye
olmaktan ç›km›fl olarak - tahakkuk
edece¤i için ayn› kap›ya ç›kan bir
sonuç hâs›l edecektir. Avrupa Birli-
¤i’nin mütemâdî sûrette, Kürt et-
nikçili¤i baflta olmak üzere bilumum
etnik ve mezhebî ayr›mc›l›k ve bölü-
cülüklerin arkas›nda duran bir nu-
maral› motor oluflunun as›l sebebi

budur. Sovyetlerin çöküflünden
sonra yaflanmaya bafllanan Tek Ku-
tuplu Dünya döneminde gücünün
zirvesine t›rmanan Amerika Birleflik
Devletleri ise, en müsâit ve en mü-
nâsip zaman›n yakaland›¤› düflün-
cesiyle, vakit geçirmeden, dünya
hâkimiyetine giden yollar› ele geçi-
rebilmek için bizim co¤rafyam›z›n
bulundu¤u bölgede, silah zoruna
dayanarak, radikal harita de¤ifliklik-
lerine giriflmifl bulunmaktad›r. Orta-
Do¤u m›nt›kas›n› yatay ve dikey ola-
rak ikiye ay›rmay› öngören bu hari-
ta de¤iflikli¤inde, Türkiye, her iki
hâlde de parçalanmaya aday bir
bölge konumundad›r. Bu yaz›da
tafsîli mümkün olmad›¤› gibi gerek-
li de olmayan bu projenin tahakku-
ku için de ABD, bir manivelâ olarak
Kürtleri kullanmakta; böylece, bir
yandan ülkemizle hâlâ müttefik ol-
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du¤unu söyleyerek onun irâdesini
kilitleyip pasifize ederken, di¤er yan-
dan da el alt›ndan çok dikkatli bir
flekilde Kürt kart›n› oynayarak proje-
sini gerçeklefltirme yolunda dikkatli
ad›mlarla mesâfe almaktad›r. 
Bütün bu ahvâl ve flerâit alt›nda ön-
celikle bir bütün olarak Türkiye ve
husûsî olarak da Bayburt, dikkatli
davran›lmad›¤›  takdirde, yeni bir
felâkete kap› açabilecek olan zor
günlere do¤ru yürümektedir. Sözü
betahsis Bayburt’a getirdi¤imizde,
bu bin y›ll›k kadîm Türk beldesinin,
parçalanm›fl bir Türkiye haritas›nda,
bir Pontus ve/ya bir Ermenistan pro-
jesinde erimesi/eritilmesi iflten bile
olmayabilir. 

***
Yeni bir dirilifle ihtiyâc›m›z var. Bu
dirilifl için muhtac oldu¤umuz fley
ise, yaflanm›fl tecrübelerin bofla ya-
flanmam›fl oldu¤unu isbat edecek
basîret ile, onlardan gereken dersle-
ri ç›kararak, Kant’›n deyimiyle, in-
sanlar aras›ndaki tabiî hâlin, her ân
patlamasa bile her ân patlayacak-
m›fl gibi duran bir savafl hâli oldu¤u-
nu asla hât›rdan ç›karmayarak, hiç-
bir sulh ve sükûn döneminin kendi-
li¤inden ebediyyen sür-git devam
etmesinin hiçbir garantinin bulun-
mad›¤›n›, ve, sâhip bulundu¤umuz
vatan›m›z›n, hürriyet ve istiklâlimi-
zin, O’na sürekli olarak sâhip ç›kma-
y› baflaramad›¤›m›z takdirde bir gün

elimizden al›nabilece¤ini unutmaya-
rak uyan›k davranmaktan ve bunun
için de millî hassasiyetlerimizi ve de-
¤erlerimizi dikkat ve ihtimamla ko-
rumaktan ve îcap edeni kusursuzca
îfâ etmekten ibârettir.     
Bu maksatla, sinsi ve derinden iflle-

yen bir kriz ve kaos döneminde Bay-
burt üzerine düflünmek, apayr› bir
ciddiyet ve ehemmiyet kesbetmek-
tedir. Çünkü Bayburt demek, Türki-
ye’nin tam kalbinden bir kesit, Tür-
kiye içinde Türkiye için bir model
demektir.




