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Beyazlar, Beyaz-Türkler ve Siyah-Türkler
Yavuz Nutku
skiden Dolmabahçe saray›n›n Befliktafl iskenüstü iyi kaynaflt›. Bu duruma çok sevindi¤im için
lesi yönünden içeri girdi¤inizde karfl›n›za
gençlerden biraz uzak durmaya çal›flt›m. Sadece
muhteflem bir park ç›kard›. Evimiz yak›n olarada s›rada baz› kitaplar› tavsiye ediyordum. Seçdu¤u için kardeflim Ayla ve ben oraya gider ve
ti¤im kitaplardan biri de Beyazlar ve Beyaz-Türkmart›lar›n ç›¤l›klar› aras›nda seçti¤imiz romanlar›
ler taraf›ndan çok olumlu elefltiriler alm›fl olan Freokurduk. Ayla mart›lar›n kendisini Amerika’ya çaely’nin “‹stanbul’u Arfl›nlarken” kitab›yd›.
¤›rd›¤›n› duymufl. Nitekim gitti ve baz› tatiller d›John Freely benim fizik ö¤retmenimdi ve biz de
fl›nda hiç dönmedi. Geldi¤inde en iyi yatak Aylalaonun ilk ders verdi¤i s›n›ft›k. Çok iyi bir ö¤retmenra peflkefl çekilir, en nadide yemekler yap›l›r ve akdi. Kendisi fizi¤i en yüksek bilim olarak görürdü ve
rabalar›m›z Ayla’n›n ailesini a¤›rlamak için yar›fl›rbunu bize afl›lad›. Ancak fizi¤i eriflilmez bir mertelard›. Ayla bir Beyaz-Türktü.
beye yerlefltirmiflti. Baz› konuflmalar›m›zdan anlaBeyaz-Türk olay›n›n en son bu yaz eflimin k›zd›m ki bunun arkas›nda kendi e¤itimini gece okukardeflinin Türkiye’ye gelmesinde yaflad›m. Gene
lunda tamamlamas› ve doktora tezinde Lithium 3
yatak peflkefli, akrabalar yar›fl› oldu. Beyaz-Türk
gibi yar›ömrü çok k›sa olan bir izotopla çal›flmas›ndaki zorluk yatmakkavram› hep karfl›m›za
tayd›. Bana tavsiyesi ise,
ç›kmakta ve ç›kacakt›r. ‹lk
merakl› olmama ra¤men,
baflta bizim kitaplar›m›z›
herhalde bir fizikçi olaokuyup anlamak zahmetimayaca¤›md›. Freely ise
ne katlanmak istemezler.
kendine daha mütevaz›
Ayla da yazard›. Derken
bir hedef olan seyahatnaona Ayla Kutlu’nun kitapme yazarl›¤› seçti ve çok
lar›n› postalam›flt›m.Ama
da baflar›l› oldu. ‹flte bebunlar› özellikle okumad›nim ye¤enime tavsiye etti¤›n› bana söyledi.
¤im kitap buydu.
Ben ise babam›n bafl›Yavuz Nutku, Erdal ‹nönü’yle.
Bir süre sonra Nurma tokmak indirdi¤i
jan’la konuflurken ona “‹stanbul’u Arfl›nlarken”
“memlekete döneceksin, vatana hizmet edeceksin,
kitab›n› nas›l buldu¤unu sordum. A¤z› burufltu ve
ö¤renciler yetifltireceksin, Fatma ile evlenecekbana göstermemek için bafl›n› e¤di. Sonra kafas›n›
sin…” sözlerine uyarak Siyah-Türk oldum! Mayodimdik kald›rd› ve kocaman badem gözlerini bana
mu unutursam denize donla girerim.
dikerek dedi ki “Bu kitaba göre ‹stanbul’da TürkBeyazlara gelince, onlar ismi üzerinde beyazler hiç yaflamam›fl.”
d›r, hatta zenci olsalar bile.
Swarthmore e¤itimi Amerikal› ye¤enimi SiyahBu gruplaflma muhakkak baz› ç›kar çat›flmalaTürk yapm›fl!
r›ndan kaynaklanmakta. Peki ben bunu nas›l fark
‹flte budur Beyazlar›n tezi: Türkler insanl›¤a
ettim? Ayla 50 yafl›n› tam dolduramadan Amerihiçbir katk› yapmam›fl. Sadece kesmifl, biçmifl. Doka’da kanserden öldü¤ünde k›z› Nurjana, Swarthlay›s›yla hem geçmiflten, hem de gelecekten silinmore College’den mezun oluyordu. Bu okul sadece
meli. Bu tezlerinde en büyük deste¤i beyaz Türklelisans düzeyinde hümanizm ve fen bilimlerinde çok
rin aptall›¤›nda bulmaktad›rlar.
kuvvetli e¤itim vermesiyle tan›nan köklü bir kuKimdir bu Beyaz Türkler? ‹lk baflta Ecevitler akrumdur. Nurjana seçti¤i konu olan biolojide lisanl›ma geliyor. Tamam iyi, Ecevit h›rs›z de¤il ama çok
süstü e¤itimine devam etmek yerine Türkiye’de bir
ba¤naz ve beceriksizdi. Ben bunu Ecevit karfl›s›nda
keflif y›l› geçirmek üzre geldi. Kuzenleriyle ola¤a-
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Bunda maksad› Cumhuriyet nesillerine rasyonel
düflünceyi afl›lamakt›. Atatürk bir Siyah-Türk’tü.
Demirel’den bile önce! fiimdi buradan Amerikal›
Siyah-Türk ye¤enim Nurjana’y› kucakl›yorum.
fiimdi Adalet ve Kalk›nma Partisi, üniversitelerle saçmasapan, kazanamayaca¤› kavgaya girdi ama
hem ekonomimizi düzeltmekle ve hem de d›fl iliflkilerde ak›ll› bir icraat ile benim takdirimi kazand›.
Ben flahsen daha ileri gitmelerini diliyorum. Örne¤in Ermenistan’la iyi iliflkiler içinde olmam›z gerekir. Beni burada tan›yan Beyaz-Türkler hemen Ermeni oldu¤umu söyleyeceklerdir. Nitekim ben hayat›m› 1870’lerde Bursa yak›nlar›nda ailesi taraf›ndan üç bebe¤i ile tek bafl›na bir atl› arabaya bindirilip gitmesi söylenen bir Ermeni annenin cesaretine
borçluyum. Aile genç anne ve bebeklerinin yaflamalar› için kurulmufltur, ancak flartlar öyle olabilir ki
tek yaflama flanslar› onlar› bilinmeyene göndermektir. Geçmiflte içiflleri bakan› olan Akflener’in “Ermeni dölü” demecinden sonra kendisine dedemin, babam›n ve kendi özgeçmifl ile yay›nlar›m›z› göndermifl, kapak yaz›s›n› da Ermeni dölü olarak imzalam›flt›m. E¤er araflt›r›l›rsa Doç. Dr. Palal›’n›n Ermeni konferans›nda anlatt›klar›n›n benzeri birçok olay
ailelerimizde yaflanm›flt›r. Bunlar bizim utanc›m›z
de¤il, zenginli¤imizdir.

bizzat yaflad›m. Ne elektrik var, ne yak›t vs. var ve
ucuz diye spot-marketten ald›¤› petrol yüklü kocaman tanker Alia¤a’ya yanaflamad›. Kesintiler ve eksiklikler devam etti. Ayn› flekilde K›br›s’a ç›kartmada ilk baflta yeteri kadar büyük bir kuvvet ç›karmad›¤› için bafl›m›za bela olan ikinci K›br›s harekât›n›
da Ecevit yapm›flt›. Herhalde Rabindranath Tagoteu okumaktan B. H. Liddell Hart’a bakmaya vakti
kalmam›flt›! Yeter. ‹fl sonunda geldi “Din elden gidiyor!” nakarat›na. Derken Demirel geldi ve ülkenin
40 cent’e muhtaç oldu¤unu tespit etti. Ben sa¤a hiç
oy vermedim ama flimdi bak›yorum ki Demirel benden çok daha önce Siyah-Türkmüfl!
Önce ve sonrakiler, örne¤in Osmanl› ailesini
pas geçiyorum, ayn› mecalde tek bir fikri bile akl›nda tutamayan Çiller’i de pas geçiyorum. Bir de
tek fikri olanlar var, örne¤in ‹lhan Selçuk yönetimindeki Cumhuriyet gazetesi. Bu köklü gazeteyi
pas geçmek istemesem de zorlan›yorum.
Bizi yöneten ve kamuoyunu oluflturanlar›n bu
kadar saçmalad›klar› bir ortamda Beyazlar elbette
kendi tezlerinin do¤rulu¤una inanmaya devam
edeceklerdir.
Öte yandan Atatürk’ün önümüze koydu¤u
muas›r medeniyet hedefi var. fiimdi kaç›m›z hat›rl›yor ki Atatürk bu kadar iflinin aras›nda en önemli ifl olarak bir düzlem geometri kitab› yazm›flt›.
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