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YÜZDE 49 BİR BAŞARIDIR

Referandum süreci sona erdi ama tartışması devam 
ediyor. Yasaya rağmen yüzbinlerce mühürsüz  oy pusula-
sının Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçerli sayılması, 
bir skandal olarak yorumlandı. Çünkü, YSK, yasa yapan 
kurum değil, ilgili yasayı uygulaması gereken bir devlet 
kurumudur. Dolayısıyla eleştirilerin odağı olmuştur.

YSK, kendisine yöneltilen pek çok soruyu cevapsız 
bıraktı; itiraz başvurularını da reddetti. Bu nedenle kamu-
oyu, referandumda usülsüzlük yapıldığına ve “Hayır”ın 
kazandığına inanmaktadır.

Halk arasında “Hayır” tercihinde bulunmuş vatandaş-
lara haksızlık yapıldığı kanısı çok yaygın. Öyle ki bu kanı 
“Evet” oyu veren bir çok vatandaş tarafından da paylaşıl-
maktadır.

ADALETİN UZAĞINDA
Referandum sürecinde haksızlık ve hukuksuzluklar 

birbirini izledi. Sayın Cumhurbaşkanının Anayasa’nın 
101 ve 103’üncü maddelerine uymaması, TBMM’de 
Anayasa Değişiklik Teklifi oylanırken AKP’li bazı millet-
vekillerinin gizli oy yerine açık oy kullanmaları, “Hayır” 
tercihinde bulunacak kişi ve kuruluşlara yapılan ağır 
baskı ve hakaretler, devlet ve iktidar imkânlarının “Evet” 
için seferber edilmesi, medya ve medya patronlarının ço-
ğunluğunun “Evet” yolunda çalışmaları ve buna mecbur 
tutulmaları referandum yarışının eşitliğe ve adalete da-
yanmadığının delilleridir.

Adaletin, vicdanın ve insafın olmadığı bu günleri, bu 
kavramları yüce bilen insanların unutmaları mümkün ol-
mayacaktır.

ALKIŞI HAK EDENLER
Anayasa değişiklik teklifinin içeriğini savunamayan-

lar, minder dışına çıkarak ve devamlı faul yaparak ve hi-
leler planlayarak bir süreç yürüttüler. Bu baskı ve tehdit-
lere rağmen “Hayır” başarılı olmuş ve kazanmıştır. Kim 
ne derse desin gerçek budur.

Diyelim ki Hayır yüzde 48,6’dır. Bu da bir başarı ve 
hatta zaferdir. Dolayısıyla bu başarıda payı olan herkesi 
alkışlamamız, tebrik etmemiz ve adlarını belirterek tarihe 
not düşmemiz gerekmektedir.

Ülkemizdeki olayları, gelişmeleri izleyenler de kabul 
edeceklerdir ki bizim ülkücü cenahtan Meral Akşener, 
Gaziantep Milletvekili Prof.Dr.Ümit Özdağ, Sinan Ogan, 
Kayseri Milletvekili Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu, Isparta 

Milletvekili Nuri Okutan, Koray Aydın ve Balıkesir Mil-
letvekili İsmail Ok, çok iyi çalıştılar; zulme boyun eğme-
diler.

Millî Düşence Merkezi Başkanı ve eski Devlet Bakanı 
Sadi Somuncuoğlu, “Türk milliyetçileri Hayır diyor” ha-
reketine öncülük etti.

İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Suat Başaran ve 
Azmi Karamahmutoğlu gibi eski Ülkü Ocağı başkanları 
“Hak, Hukuk, Adalet” yanında saf tutup ülkücü tavırın ne 
olması gerektiğini gösterdiler.

Eski Kültür Bakanı, yazar ve fikir adamı Namık Ke-
mal Zeybek, Eski Ticaret Bakanı Agâh Oktay Güner ve 
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan “Tek adam rejimi”ne 
karşı çıkarak gece gündüz, sağuk sıcak demeden çalıştı-
lar.

Anlaşılacağı gibi Rahmetli Başbuğ’un yakın çalışma 
arkadaşları ve ülküdaşları hep Hayır dediler. Türk milli-
yetçiliğini henüz anlayamamış olanlar ve millî egemenli-
ğe karşı kişisel egemenliği tercih edenler Evet dediler. Bu 
durumun nedenlerini mutlaka tartışıp sorgulamalıyız.

CHP kanadında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 
evvelki Genel Başkan Deniz Baykal çok etkili konuşma-
lar yaptılar, tahriklere kapılmadılar; saldırılar karşısında 
da dik durdular.

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Yalova Millet-
vekili Muharrem İnce ve Emekli Büyükelçi Onur Öymen 
mücadeleyi bırakmayan kişilikleriyle öne çıktılar. İlhan 
Kesici ise bilgisi ve tatlı üslûbuyla herkesin beğenisini ve 
takdirini kazandı.

Hukuk fakültelerinin sustuğu ve susturulduğu bir 
zamanda Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzi-
oğlu ve Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal’ın 
konuşmaları çok anlamlıydı. Aynı yolda TBMM’nın eski 
başkanlarından Hüsamettin Cindoruk’un hakkını teslim 
etmeliyiz. Her bir cümlesi vecize gibi derin ve özlüdür.

Allah korkusu, adalet duygusu ve millet sevgisi olan 
insanlar, makam ve mevkileri ne olursa olsun her kritik 
dönemde ortaya çıkıp Hakk’ın yanında saf tutmuşlardır. 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP 
kurucusu ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener, Yurt 
Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Emekli General 
Osman Pamukoğlu, böyle insanlardan olduklarını ispatla-
dılar. Milletin gönlünde yerlerini aldılar.
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Televizyonlardan Halk TV, Ulusal TV ve FOX TV gö-
revlerini yaptılar. Uğur Dündar, Fatih Portakal ve İsmail 
Küçükkaya’dan Allah razı olsun.

Gazetelerden 3’ü yiğitçe görev yaptı. YENİÇAĞ, 
SÖZCÜ ve AYDINLIK… Reklam alamadılar, karalandı-
lar ama bu üç gazeteyi hak belledikleri yoldan döndürme-
yi kimse başaramadı.

Elbette ki Hayır çalışması yapanlar, yukarıda adı ge-
çen kişilerden ibaret değildir. Bir karşılık beklemeden, 
demokrasi için, bağımsız yargı için veya başka ulvi bir 
fikir için gayret gösteren binlerce yurttaş ve isimsiz kah-
raman vardır. Bu da, korkularımızın aksine, gelecek gün-
lerin karanlık olmayacağını işaret etmektedir.

MUTABAKAT YOK
Anayasa Değişiklik Teklifi’nin yüzde 51’le referan-

dumdan geçmesi, bu değişiklikte mutabakat olmadığını 
ortaya koydu. Halkın yüzde 49’unun kabul etmediği mad-
delerin uzun ömürlü olması düşünülemez. Bu maddelerde 
ısrar etmek, halkla inatlaşmak anlamına gelecektir. Bir 
toplumsal sözleşme olan Anayasa’nın yüzde 51’in değil 
yüzde 100’ün Anayasası olması arzu edilir.

NE YAPMALI?
“Her şey bitti, yenildik.” diyerek kenara çekilmek 

onurlu insanlara yakışmaz. Niçin çekilelim? Ümitler 
kucak kucak önümüzde duruyor. Demokrasinin, millî 
egemenliğin, hukuk devletinin anlam ve önemini milletçe 
yeni öğreniyoruz. Aynı milletin fertleri arasında partici-
likten kaynaklanan ayrılıkların ne kadar gereksiz olduğu-
nu yeni anlıyoruz.

Eminim ki 16 Nisan 2017 ile başlayan yeni dönem-
de milletimiz, üniter-millî devlet, millî egemenlik, millî 
bağımsızlık, demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü, 
kuvvetler ayrılığı gibi temel kavramlarda birleşecektir. 
Çünkü bu yüce kavramlar, bir millî ihtiyaç halinde ortaya 
çıkmıştır.

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal, rehberimiz bilimdir. 
En önemli ve büyük birleşme kavşağının Atatürk olduğu-
nu kimse unutmamalı.

“Türkçülük de olmasın Kürtçülükte de” diyenlerle 
asla beraber yürüyemeyiz. Milletimizin bir adı vardır o da 
Türk’tür. Türkiye’nin bugün yaşamakta olduğu krizlere, 
“Türk’üm, doğruyum, çalışkanım” diyemeyenlerin ve 
bu ifadeyi okullardan kaldıranların sebep olduklarını hep 
aklımızda tutmalıyız.

Anayasa’nın elimizde kalan maddelerine, özellikle 
Başlangıç bölümü ile ilk dört maddeye sıkı sıkı sarıl-
malıyız. Çünkü, bu maddelerin içini boşaltacaklar veya 
kaldırmak, değiştirmek teşebbüsünde bulunacaklar. Dura-
caklarını sanmayın.

Birlikten kuvvet doğduğunu gördük ve ispat ettik. 
Atatürk’te, demokraside, hukuk devletinde birleşen in-
sanlar çok büyük bir başarı kazandılar. Şimdi başarının 
2019’a taşınması gerekmektedir.

TÜRKİYE SAVAŞA HAZIR MI?
ABD’nin Rakka operasyonu bahanesiyle terör örgütü 

YPG’ye ağır silahlar vermesi ve Türkiye sınırında 100 
bin kişilik bir ordu kuruyor olması, Kuzey Irak’tan sonra 
Kuzey Suriye’de de bir Kürt devletinin ön hazırlıklarını 
yaptığını açıkça gösterdi. Bu durum, ABD’nin Türkiye’ye 
karşı Kürtçü terör örgütlerini tercih ettiğinin en açık delili 
olmuştur. Terörle mücadele konusunda ABD ile işbirliği 
yapılamayacağı kesinleşmiştir.

ABD’nin kalleş ve güvenilmez olduğunu, tarih şuuru 
olan herkes bilir. Fazla geriye gitmeden söyleyelim:

5 Haziran 1964 tarihli Başkan Johnson’un mektubunu 
unutabilir miyiz?

1975-1978 yılları arasında uyguladıkları silah ambar-
gosu düşmanca bir tutum değil miydi?

2 Ekim 1992’de Nato Kararlılık tatbikatında bile bile 
Muavenet Zırhlımızı batırmadılar mı?

4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de Türk Özel Kuv-
vetlerinin başına çuval geçirerek Türk devletini ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerini aşağılamadılar mı?

Bunları unutan devlet adamı olamaz. 
Bunları unutan Türk subayı olamaz.
Bunları unutan Türk milliyetçisi olamaz.
Bunları unutan bir Türk evladı varsa, onda onur yok-

tur.
ABD’nin terör örgütlerini kullanarak Türkiye’nin top-

rak ve millet bütünlüğünü tehdit etmesi gerçeği karşısında 
Türkiye ne yapabilir?

1. AKP iktidarı, Suriye muhalefetini desteklemekten 
vazgeçip meşru Suriye Devletiyle barışmalı Suriye’nin 
toprak bütünlüğünü savunmalı.

2. Irak ile ilişkilerini düzeltip geliştirmeli. 2’nci İsrail 
olan Kuzey Irak yönetimine verdiği tüm desteği kesmeli. 
Kerkük’te bir oldu bittiye engel olmalı. Irak’ın toprak 
bütünlüğünü savunmalı.

3. İran’la iyi geçinmeli.
4. İç cephede birlik-beraberlik sağlanmalı, bunun için 

hukuk devleti yeniden tesis edilmeli.
5. Türk Silahlı Kuvvetleri tarikatçı tüm unsurlardan 

temizlenmeli, parti siyasetinin uzağında tutulmalı, vatan-
severlikle bezenmeli, kısaca savaşa hazır hale getirilmeli. 
Çünkü savaş kapıda. 

Yapılan operasyonlar sonucu TSK’nın zayıflaması 
Yunanistan’a da fırsat yarattı. Yunan harp gemileri Ege 
sahillerinde dolaşıyor ve Türkiye’ye meydan okuyor. 

Kısacası Türkiye, her yönden sıkıştırılıyor. Tehdit çok 
ağır, tehlike çok büyük. Bu şartlar altında iktidarın ken-
di iktidarını kuvvetlendirecek politikalar yerine ve aynı 
amaçla yandaşlarına rant dağıtma yerine, vatan savunma-
sına zaman ayırıp milli adımlar atması gerekmektedir.
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TÜRK TARIMI CAN ÇEKİŞİYOR
Türkiye, tarım arazilerini geri dönüşü olmayan bir 

şekilde, hızla kaybediyor. 
Türkiye’nin toplam tarım alanı 38.5 milyon hektar-

ken, işlenen tarım arazisi 20.7 milyon hektarda kalıyor. 
Tarım arazimiz 2001 yılında 26,4 milyon hektardı, 2014 
yılında 24 milyon hektara gerilemiş bulunuyordu. 13 yıl-
da kaybedilen tarım arazisi 2,4 milyon hektar, toplamın 
yüzde 9’u!...

Nüfus arttı. Bitkisel üretimde kişi başına düşen ara-
zi 3 dekarın altına düştü, oysa 30-40 yıl önce 4 dekardı. 
2050’de, 2.5 dekarın altına ineceği tahmin ediliyor. Dün-
ya çapında bir sorun bu: Çünkü aynı azalma eğilimini 
tüm dünyada gözlemliyoruz: Gelişmiş ülkelerde 1960’ta 
7 dekardı, 2008’de 4,6 dekara düştü; 2050’de 4 dekara 
kadar gerileyecek. Azgelişmiş ülkelerde ise 1960’ta 3,4 
dekardı, 2008’de 1,9, 2050’de ise 1,4 dekara düşmüş ola-
cak. 

Öncekiler gibi AKP hükümeti de tarım politikasını kü-
resel güçlerin talepleri doğrultusunda uyguluyor. Bunun 
sonucu olarak, son 10 yılda tarım arazilerimiz 27 milyon 
dekar azaldı. Yeterli gelir sağlayamayan çiftçi, toprağı ek-
mekten vazgeçiyor. Bu yoldan kaybettiğimiz tarım arazisi 
Belçika›nın toplam yüzölçümüne yakın büyüklükte, Er-
menistan veya Arnavutluk›un yüzölçümüne eşit. Bundan 
çiftçi de suçlu: Yeteri kadar örgütlenemedi, ancak yüzde 
13’lerde, oysa Avrupa Birliği’nin tarımcı ülkelerinde yüz-
de 90’ın üzerinde.

** * **
Ülkemizin toprakları bozuluyor. Birinci sebebi eroz-

yon... Her yıl 700 milyon tondan fazla toprak erozyonla 
denizlere taşınıyor. Başka bir deyişle her 12 yılda bir cm 
üst toprak kaybediyoruz. 

Yeni tarım alanları elde etmek için mera ve doğal 
orman alanları tahrip ediliyor.  

Besin güvenliği açısından stratejik önemi olan mera-
ları kaybediyoruz. Meralar 1920’lerin başlarında arazi-
lerimizin yüzde 56’sını oluşturuyordu. Bugünkü oran ise 
dehşet verici: sadece yüzde 19!...

Acı gerçek bu iken, siyasetçilerimiz, hükümet, dini 
imanı para olan inşaatçılar ve siyasetçiler bildiğini oku-
maya devam ediyor. Bakanlar Kurulu; geçen yıl, 1998 
tarihli Mera Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, birinci 
sınıf mera alanlarında, 20 yıllık ot gelirini yatıranların 
bina yapmasının önünü açmış bulunuyor! 

Ormanlarımızın kaderi de farklı değil: Onlar da 
süratle azalmakta. 2/B uygulaması yüzünden bozulan 
orman alanlarımız 473 bin hektar... Bunda, tesis kurulma-
sı için Orman Kanunu kapsamında verilen izinlerin kat-
kısı büyük. 2013 sonu itibariyle 414 bin hektar ormanlık 
alanı kaybetmiş bulunuyoruz.

** * **
Alternatif marjinal tarım arazileri olmasına rağmen, 

verimli tarım arazileri tarım dışı amaçlarla, şehirleşme, 
sanayi tesisleri, madencilik için kullanılıyor. Tarım alan-

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com
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ları, tek sözcükle betonlaşmanın tahrip ve tehdidiyle 
karşı karşıya... Son 10 yılda 3 milyon hektar verimli arazi 
imara açıldı. 

Türkiye’nin nüfusu 2020 yılına kadar 5 milyon arta-
cak. Bu artış ilave 400 bin hektar tarım alanı gerektirmek-
te. Gerçek bu iken Türkiye ormanların yanı sıra verimli 
tarım alanlarını da yapılaşmaya açıyor. Oysa dünyada 
enerji ve gıda sektörleri en stratejik sektörler konumun-
da… Eğer verimli araziler bu şekilde kaybedilirse, üretim 
nerede yapılacak, gelecek kuşaklar nasıl beslenecek?

Ancak şu da var ki, bu akıl ve mantık dışı eğilim, 
yalnız Türkiye’de değil, bütün dünyada görülüyor: Eğer 
kentleşme mevcut hızla devam ederse 2050 yılında 170 
milyon hektar toprak daha şehirlerle kaplanmış olacak. 
Sadece Avrupa’da her 1 saatte 11 hektar alan kentlerle 
örtülüyor. Somut bir deyişle her yıl Berlin şehri büyüklü-
ğünde bir alan kentleşiyor.  

** * **
Çiftçi,tarlasını satıyor, tarımdan soğutuluyor. 
Sayın Üstün Dökmen’in “Menderes-Irmağın Gölgesi” 

adlı romanından okuyoruz: Tarımı bitirdiler burada...  
Aylığa bağladılar köylüyü, oy gelsin diye...  İki bin kadar 
düzenli para veriyorlar ayda. Üstüne üstlük bir de yiye-
cek yardımı... Ne oldu? Tarlasını sattı rençper kişi, para-
sını bankaya koydu. Fukaralık yardımı diye düzenli para 
cebinde... Ne ekersen ek, böyle düzenli para geçmez eline. 
Alan memnun, veren memnun... Ama tarla memnun değil. 
Bir de torunlarımız hesap soracak bize. Satılan tarlanın 
parası hiçbirinin düğününe yetişmez. Köleliğe giden yol-
da önemli bir basamak… Önce doyur, üretmesin, sonra 
da üretemez olsun. İşin ilginci, köylünün çoğunluğu bu 
işten memnun... 

Sulama yetersizliği de köylüyü tarlasını satmaya iti-
yor. Örneğin, Konya Ovası’nda tarım yapılan 2 milyon 
200 bin hektarlık alanın ancak 500 bin hektarında sulu 
tarım yapılabiliyor. Dolayısıyla ova verimsiz. Ova susuz 

bırakılarak tarım yapılamaz durumda 
bırakılıyor. Verimi düşük toprağını sa-
tan kaçıyor. Tarım yapılacak araziler, 
başka amaçlarla kullanacak kişilere sa-
tılıyor. Oysa hemen hiçbir ülkede tarım 
arazisi başka işlere tahsis edilmiyor.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı tarım 
arazilerinin satışı için yaklaşık 150 bin 
kişiye yeniden imkân tanıdı. Daha önce 
de, bu imkândan yararlanmak için 255 
bin kişi başvuruda bulunmuştu. Bu ara-
ziler devlete ait. Acaba alacak olanlar 
tarımsal amaçla mı kullanılacak? Hiç 
de öyle görünmüyor.  

** * **
Bir de tohum sorunumuz var. To-

hum Yasası 2006 yılında çıkarıldı. Bu 
yasa ne kazandırdı Türkiye’ye?  Atalık 
tohumları günümüze kadar  saklayıp 
koruyan küçük çitçileri İsrail tohumuna 

mahkûm etti. Ne mutlu ki, tarihine ve geleneklerine bağlı 
üreticiler sayesinde kendi doğal tohumlarımız büyük öl-
çüde koruma altına alındı, yok olmaktan kurtuldu. 

Saymakla bitmiyor. Daha neler oldu neler 
Türkiye’de…, inanılacak gibi değil! Sosyal medyada bir 
grup gerici fanatik “zeytin Yahudi ağacıdır, tümü kesi-
lecek” kampanyası başlattı! Evlad-ı Osmanlı!” imzalı 
boykot çağrısında, Soma’daki zeytin ağacı kesiminin, 
Danıştay’ın durdurma kararına rağmen hükümet tarafın-
dan sürdürüldüğü belirtilerek, “Türkiye’deki zeytin ağaç-
larının tamamının üç yıl içinde kesilmesi planlanıyor, bu 
sayede İsrail’e büyük bir darbe vurulacak” ifadeleri yer 
alıyor! 

** * **
Özetlersek, Türkiye tarım arazilerini yıllardır hızla 

kaybediyor. Son 13 yılda kaybedilen tarım arazisi topla-
mın yüzde 9’u!...Aynı süre içinde tarım arazilerimiz 27 
milyon dekar azaldı. Yeterli gelir sağlayamayan çiftçi, 
toprağı ekmekten vazgeçiyor. Tarlasını satıyor, tarımdan 
soğuyor. Maliye Bakanlığı da tarım arazilerini satıyor. 

Her yıl tonlarca toprağımız erozyonla denizlere taşı-
nıyor. 

Tarım alanları betonlaşmanın tahrip ve tehdidi altın-
da. İnşaat ve yeni tarım alanları elde etmek için mera ve 
doğal orman alanlarımız barbarca yok ediliyor..Meralar-
daki azalma korkunç ölçülerde. Ormanlarımız da öyle, 
süratle azalıyor. 

Bir de tohum sorunumuz var. Cehalet simgesi hükü-
metler çitçileri İsrail tohumuna mahkûm etmiş bulunuyor. 

Eğerverimli tarım arazileri bu şekilde kaybedilirse, 
üretim nerede yapılacak, gelecek kuşaklar nasıl beslene-
cek?

Keşke bunlarla bitse tarımın sorunları…, ne gezer, 
daha başkaları da var.

Kısacası, tarımımız can çekişiyor!
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SİZ DE Mİ 
VEBALDESİNİZ YOKSA?Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Behlül Dâne, bir gün mezarlıkta dolaşırken üç “kuru kafa” 
bulur, götürür pazara... Koyar tezgahın üzerine, başlar  çağırma-
ya: 

-”Satılık kuru kafa geldiiii! Satılık kuru kafaaa!..” diye... 
Üzerlerine 1 dirhem, 10 dirhem,  100 dirhem diye  fiyat ya-

zar.  Sorarlar Behl-ül Dâne’ye: 
-”Üçü de nihayetinde ‘kuru kafa’, niçin üçü de farklı fiya-

ta?..” diye. 
Behl-ül Dâne  şöyle izah  eder: 
Bu, taş kafa; 1 dirhem: Kafasına hiç laf girmez. Okuma, yaz-

ma bilmez. Nasihat dinlemez. Zır cahil...  
Bu, boş kafa;10 dirhem: Nasihat dinler ama uymaz; laf bir 

kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Okuma yazma bildiğin-
den her şeyi bildiğini sanır, çünkü okumaz, yarı cahil... 

 Bu, hoş kafa;100 dirhem: Amel-i salih, ihlaslı, çok okur, 
araştırır, sorar, söz dinler, okuduğunu anlar, her şeye kafa yorar, 
insan-ı kamil... 100 dirhem.”  

Şimdi size gelelim:
 Yaptıklarınız, taptıklarınız sizi anlatır, değer verdikleriniz, 

konuştuklarınız sizi ele verir, sahip olduklarınız, kafa yordukla-
rınız tıynetinizdir. 

Yüreğiniz varsa koyun ortaya...
İşte terazi işte dirhem... Çekin kendinizi tartıya...
Yarın kuru kafa olduğunuzda bunlardan hangisine gir-

miş olurdunuz?
Sahi, hiç düşündünüz mü?
*
Herkesin bilmekte ahkam kestiği, ancak gerçekte kafalarda 

lodos estiren bir soru:
Nedir okumak?  
...?!
Okumak insan olmaktır... 
Siz şimdi, “Ne yani, okumayanlar insan değil mi?” diye çı-

kışacaksınız, ama... Hayır, biz okumayanların insan olmadığını 
iddia etme derdinde değiliz.  Bilakis, “okumak sadece insana 
has bir özellik” olduğu için bu sahip olduğu şerefi hatırlatmak 
istiyoruz. Siz buradan gerekeni çıkarırsınız..

Okumak insan olduğunun farkına varmaktır. Bu yüzden oku-
mak şükürdür, bütün zamanlarda huzur... Okumamak vebaldir, 
her devirde esas muzır...

Şimdi de “Okumayanlar nasıl vebalde  olurlar?” diye kı-
zacaksınız tabii. Ben de size “evet,vebaldeler;  günah işliyor-
lar” diyorum. Peki, Allah bütün kullarına Kuran’da “Oku!” 
diye emretmedi mi? Okumuyorsan Allah’ın emrine uymuyorsun 
demektir ki, bu da günah  değil mi?

 Okumak; Kuran’da Zuhruf Suresi, 54. Ayettin  “Firavun 
kavmini aşağıladı, ahmaklaştırdı, paramparça etti, öyle yönet-
ti.” mealini kavrayarak tarihte Mussolini, Hitler, Çavuşesku, 
Saddam, Stalin gibi nice diktatör, kral veya liderlerin ülkelerini 
yokluk, sefalet, zulüm, vahşet ve zillete nasıl düşürdüklerini ve 
her devirde bunun değişik kılıkta tekerrür edeceğini anlamaktır. 

Okumak, düşünmektir, düşündürmektir, “kalpte iman taşı-

manın avuçta ateş taşımak olduğu zamanda” şerefsizliğe düşme-
mektir... Rantları, saltanatları uğruna satılmışlara vicdan azabını 
tattırmaktır. Çünkü  okumak; mizan olmaktır hakka, adalet için  
yorulmak, alın teriyle yoğrulmak, zulme  karşı doğrulmaktır...

Okumak, emek soğurmak değil, enerji üretmektir... Canlı 
olmaktır,  bilgiyle dolmaktır, gerçeği bulmaktır...Yol olmaktır 
peşinden geleceklere, dil olmaktır dilsizlere... 

Eşik olmak sezgilere, gökyüzü olmak sevgilere...  Kafa yor-
mak yergilere; cevap vermek sorgulara... Konu olmaktır dergile-
re.. Peki, siz bu zevki tattınız mı?.. Yazık!

Okumak; kendin olmaktır, maskelerden kurtulmaktır. Oku-
mak kula kul olmamaktır. Zaafların tanrılaşmasından mü-
nezzeh olmaktır. 

Elham Suresinin her okunmasında “Allah’ım ancak sana 
kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.” diye Allah’a edilen 
yeminin farkında olarak kişileri rableştirmemektir. 

Okumak; iletişim kurmaktır, iletken olmaktır. Her şeyden ha-
berdar olmaktır.

Okumayan insan, beyni oksitlenendir,   hurdaya çıkandır, 
paslanandır... Sıcaklarda donandır, buzullarda yanandır. Haki-
katler gözüne batarken  martavallara kanandır... Dünyada iken 
cehennemde yanandır...

Okumak düşmemektir tuzaklara, ulaşmaktır uzaklara, otur-
mamaktır kazıklara...

Tarihi çöz, devrini koy yanına... Bir şey geliyor mu aklına... 
*
Okumak, karanlığa ışık olmaktır!..
Işık olmak nasıl bir şeydir, bilir misiniz?.. Yalana cellat, 

Hakk’a  âşık olmaktır! Aşkları, acıları, açları okumaktır! 
Küçük şeylerin bile kıymeti,  acil ihtiyaçta ya da tehlike 

anında daha iyi anlaşılıyor. “1898 yılında  Küba’da meşhur dok-
torlardan William Gogas  mecbur kalınca bir kavanoz  dolusu 
ateşböceğinin ışığından faydalanarak bir askeri ameliyat etmiş-
ti.” Karanlıkta kalmanın bedelini ödemeyen zihniyet, ışığın kıy-
metini ne bilsin...

Okumak ilim, fen, teknik ve sanatta zirveye tırmanmaktır. 
Uzay çağında yıldız, yıldız savaşlarında söz sahibi olmaktır. 
Dünyada en büyük güç olmaktır  okumak... Âtiden maziye ka-
natlanmaktır... Çağlara hükmetmektir ... 

Okumak özgürlüktür, okumayan zihniyet özgülüğü ne bilsin?
Türk dünyasının büyük yazarlarından ve düşünürlerinden 

Cemil Meriç, gözlerini yitirme  pahasına kitap okumaya  devam 
etmiş, âmâ olunca da kızı her gün ona kitap okumuştur. Kütüp-
hanesinde 20 bin kitabı olan Cemil Meriç, öbür dünyaya götür-
mek için mi bu kadar kitaba sahip oldu, dersiniz? Dar kafalar, 
yaşadıkları debdebeli hayatı yazarlara, düşünürlere borçlu oldu-
ğunu kavrayabilirler mi acaba? 

Okumak bir sevdadır, her gönül dayanmaz buna... Baharda 
gövermezse ağaç, elbet döner oduna... 

Okuyarak canlı kalmak, kuruyup odun olmak, senin elinde... 
***
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TOPLUMSAL ÇÖZÜLME TEHLİKELERİ

Toplumsal yaşamda yaşanan kültürel erozyonun so-
nuçta varacağı yola toplumsal çözülme diyoruz.

Kültür, bir millet ya da toplumun yaşama biçimi 
olarak ifade edilen ve insanın insan tarafından tesis edilmiş olan 
sosyal çevresini ifade eden öğrenilmiş davranışlar bütünüdür.

Kültür bu yönleriyle, bir millete ve topluma özgü olup, söz 
konusu millet ya da toplumu diğerlerinden esaslı bir biçimde 
ayıran yapıdadır.

Milleti diğerlerinden ayıran ve özel kılan hasletler diye ifa-
de edebileceğimiz kültürel değerler, hayatta var olan anlamını 
yitirdiği zaman toplumsal yapı kendine özgü yapısını kaybet-
meye yüz tutar ki, buna da toplumsal çözülme demek gerekir. 
Çözülmenin çöküşe geçmesi ise hemen ardından gerçekleşecek 
olan ihtimaldir.

Toplumsal değerlerin çözülme ile karşı karşıya kalması, 
toplumsal bütünleşme ile ilgili kanallarda tıkanıklık olduğunu 
gösterir. Toplumun ortak değerleri toplumsal bütünleşmeyi orta-
ya koyan gerçeklikler olarak işlev görmektedir. 

Toplum içinde yaşayan insanların farklılıklarının önemini 
ortadan kaldıracak bu birleşme noktaları toplumlarda toplumsal 
denge kurulmasını sağlamaktadır. Toplum, bu özelliklerinden 
mahrum kalınca, ayakta durmasını sağlayan dengesini kaybe-
decektir.

Şimdi bir de bu denge sağlayıcı, birleştirici unsurları örnek-
lendirecek olursak, şunları söyleyebiliriz:

Din ve dince kutsal sayılan unsurlar, milliyet duygusu, vatan 
ve bayrak sevgisi, adab-ı muaşeret kuralları, komşuluk değerle-
ri, akraba sevgisi, büyüklere saygı-küçükleri koruma duygusu, 
çevreye saygı, yaradılmışlara hoşgörü, konuşurken kötü sözler 
sarfetmekten imtina etme, emeğe saygı, güvenilir insan olma 
(özü-sözü bir olma), dakik olma, disiplinli çalışma, kendisi için 
istediğini başkaları için de isteme vs. gibi örnekler bu türdendir.

Bu örnekler arttırılabilir. Bu kadarının da meseleyi anlaşılır 
kılacağından hareketle, bununla yetinmek istedik. Ama asıl 
vurgulanması gereken şudur ki, önem sırası var olan bu değer-
ler insanlar arasındaki dayanışma ruhuna katkıda bulunabilecek 
özelliklere sahiptir.

İnsanlar, eğer, bu değerlere sahip olurlarsa; hem bireysel 
hem de kollektif olarak kendilerini koruma altına almayı başa-
rabileceklerdir. Kendileriyle beraber içinde yaşadıkları toplum-
sal yapının da yaşamsal olarak tehlikede olmasını engellemiş 
olacaklardır.

Bu değerler ile ilgili sıkıntılar oluşur ve değerler toplumda 
yerini kaybederse, toplumsal çözülmenin kaçınılmaz bir şekilde 
yer edinmesinin önü açılmış olacaktır.

Toplumlarda insanların varlıkları, kendileri ve geleceklerini 
güvence altına almaları toplumsal değerlerinin işlevsel olarak 
varlığını sürdürmesine bağlıdır.

Değerlerin belirli ölçülerde değişimi normaldir. Olması ge-

reken yapıádadır. Ancak yok olması tehlikeye işaret etmektedir. 
Toplumda yaşayan insanların öncelik sıralamasının değişimi 
olması gereken yapıdadır, ancak yok olması, ortadan kalkması 
tehlikeye işaret edecektir.

Toplumumuzda yüzlerce, hatta binlerce yıldır var olan de-
ğerlerin varlık-yokluk mücadelesi vermesi ya da yeni akımlar 
tarafından alay edilir bir bakış açısıyla yüz yüze kalması önemli 
toplumsal çözülme tehlikelerinden olarak dikkat çekmektedir.

Kendi kültürüne ve toplumsal değerlerine yabancılaşan ve 
onları artık önemli görmeyen nesiller yetişiyor olması ve hatta 
bazen bu değerlerle alay ediliyor olması kültür emperyalizmi-
nin ileri bir safhasına işaret etmektedir.

Kültür emperyalziminin alıştırma aşamasından sonra gelen 
ikinci aşaması olan telkin aşamasına örnek teşkil edecektir. 
Toplumun bütünleşme kanalları olan toplumsal değerler ile 
aleni olarak alay edilmesi bu aşamada olacak şeylerdir.

Görüyoruz ki zaman zaman dinimiz diyanetimizle, zaman 
zaman milliyet duygumuzla, zaman zaman vatan ve bayrak 
sevgimizle, zaman zaman kendi toplumumuza özgü görgü ku-
rallarıyla alay eden anlayışlar, televizyon programları, internet 
medyacılığı egemen olmaya başlamıştır. Bu durum kabul edi-
lebilir gibi olmayıp toplumumuzun çözülme tehlikesi ile karşı 
karşıya olduğunu gösteren mahiyettedir. Bunun önüne geçilme-
si gerekmektedir. 

Toplumsal değerlerle aleni bir biçimde alay eden diziler, 
evlilik programları, yarışmalar, paparazi programları bu teh-
didin ve yeni toplumsal düzeni oluşturup mevcudu yok etmek 
maksatlı planlanmış kültür emperyalizmine özgü numuneleridir. 

Bu numunelere çok geç kalmadan çeki düzen verilmelidir. 
Yoksa seyrettirile seyrettirile duyarsızlaştırılmış bir toplumsal 
yapının mümesilleri olarak sosyal varlığımızı devam ettirmek 
zorunda kalacağız.

Toplumsal yapılar kendilerine has savunma sistemleri kura-
mazlarsa, tehditleri bertaraf edecek güce sahip olamayacaklar-
dır. Toplumsal çözülme tehditlerini etkisiz kılamayacak bir top-
lumsal düzenin uyuşturulmuş zihinsel yapılara sahip bireylere 
sahip olmaları gerçeğinden dolayı, çöküş içerisine gireceklerini 
unutmamak gerekmektedir.

Toplum birleştirici değerleriyle varlığını devam ettirme 
imkanı bulabilen bir yapıdır. Bu özelliğini kaybetmesi kendinin 
yok olmasına tedbir alamayacağı demek olmaktadır.

Henüz iş işten geçmiş değildir. Vakit geç olmadan savunma 
mekanizmalarını devreye sokmakta fayda vardır. Bunu yapmak 
ve tehditleri ortadan kaldırmak bu devletin ve toplumun hak-
kıdır. Bu hakkı kullanacak olan yönetim erkidir. Gücü elinde 
bulunduranların herkesten fazla yükümlülükleri ve nihayetinde 
veballeri olacağını hatırlatmak istieriz.

Prof. Dr. Mustafa TALAS
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ELEKTRİK KESİLİNCE

Günlük koşuşturmacaların içinde elektrikle ne ka-
dar iç içe olduğumuzu fark etmeyiz bile! Tam akşam 
yemeğine oturduğumuzda elektriğin gittiğini hayal edin, 
yemek faslı küçük bir kâbusa dönüşmeden bir yerlere 
sıkıştırdığımız mum ya da aydınlatmak için ne varsa onu 
bulup uygun bir yere koyarak yemeğin devamını sağla-
maya çalışırız.

Elektrik o kadar hayatımızın içine girmiştir ki bindi-
ğimiz metronun elektrikle çalıştığını düşünmeyiz. Koltu-
ğa oturduktan sonra,(artık) herkesin elinde olan telefonla 
uğraşırken onun elektrik ile şarj edildiği aklımızın ucun-
dan dahi geçmez.

Elektrikli merdivenler… Bankamatikler… Asansör-
ler… 

Bilgisayarlar, cep telefonları…
Sokak aydınlatmaları, vitrin süslemeleri…
Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, 

buzdolapları…
Benzin istasyonlarında pompalar…
Fabrikalar…
…
Bir saatlik elektrik kesintisinde dahi gözler hemen 

evin penceresinden ‘’karşı apartmanda elektrik var mı, 
lambalar yanıyor mu’’ diye göz atarız, ister istemez. İşin 
komik tarafı karşı sokağın lambaları yanıyorsa söylenme-
mek içten bile değil…

Elektriğin kışın ortasında arıza nedeni ile gittiğini ve 
iki güne kadar elektriklerin onarılamayacağı duyurulsa, 
o iki gün sıcak huzur dolu yuvalar anında kâbusa döne-
cektir. Bu gün kombisiz daire kalorifersiz apartman, okul 
hastane kalmadı. Doğal gaz ile ısınılıyor artık…  Soba, 
şehirden uzak yerleşim merkezlerinde kurulmasına mü-
saade ediliyor. Şehir merkezlerinde kömür ile ısınılması 
hemen hemen bitmiş durumda… Hadi 18-40 yaş aralığın-
daki insan grubu iki gün canını dişine takar, idare eder. Ya 
bebekler, yaşlılar hastalar ne yapsın?

Elektrik geldiğinde derin bir ‘’oh’’ çekeriz ki ta 
Edison’un gelmişine geçmişine rahmet okumaya kadar 
gider iş. 

Aslında bu lamba (elektrik) işi şaibeli ya, neyse! Edi-
son denilen zat; Tesla denilen zatı engellememiş olsaydı, 
bu gün dünya kablosuz elektriği kullanıyor olacaktı belki. 
Dünyanın yeraltı zenginlikleri kablo yaparak bu kadar 
heba edilmeyecekti. Teknoloji elektriği kablo ile dağıtma-
ya yönelik gelişti/geliştirildi.

Dünyayı yönetme düşüncesinde olan küresel efen-
diler, ülkelerde kaos ortamının oluşturulması için bir çok 

deney yapıyor, bu doğrultuda bilimsel gelişmelere imza 
atıyorlar. İnsanlığın yararına olacak deneyleri, kendi şahsi 
hırslarını tatmin edecek şekilde yönlendiriyorlar. Ülke-
lerin enerji hatlarını sabote etme, bu küresel tacirlerin 
hedeflerinden birini oluşturmaktadır.

ABD, HAARP diye bir proje yönetmekte… Bu pro-
jede HAARP ülkeler için adeta bir silah gibi kullanılmak-
ta… Bu silahının en büyük özelliklerinden biri; küresel 
boyutta elektrik kesintileri yapıyor olmasıdır.

ABD ( hatta Rusya da), uzun yıllar dünyanın herhan-
gi bir bölgesini kontrol altına almak için,bu doğrultuda 
birçok deney yapmaktadır.  İnsanlar buna ‘’komplo te-
orisi’’ diyebilir.  Konuyu biraz yüzeysel olsa dahi araş-
tıranlar bunun bir komplo teorisi olmadığını ‘’ dünya 
hâkimiyeti’’ gayesi ile ‘’yeni dünya düzeni’’ için gerekli 
adımlar olduğunu bilir.  Yine ABD’nin yukarda zikredi-
len prensiplere dayanan birçok projeyi de aynı gaye için 
geliştirdiği ve yürüttüğü bilinmekte…

Dünyayı tek elden yönetmeyi düşünen küresel efen-
diler kendilerine yarayacak, işlerini yapacak insanlar dı-
şındaki insan nüfusunun azaltılması gerektiğini açık açık 
beyan etmektedirler. 

Nikola Tesla, bilimsel araştırmalarını insanlığın ya-
rarına olması için çalışmış bir bilim adamı olmasına rağ-
men, otel odasında ölü bulunduğunda, FBI ajanları otel 
odasını basmış, yazdığı çizdiği ne kadar belge, bilgi ve 
not varsa el koymuştu. HAARP deneylerinin, bu el konu-
lan belgelere dayandığı söylenmekte. Tesla önemli gör-
düğü bilgileri kayda geçmez aklında tutardı, buna rağmen 
tuttuğu notlar vardı elbette.

ABD’nin bu HAARP (High Frequency Active Au-
roral Research Program) projesini, Wikipedia şöyle 
tanımlamış:

‘’  Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetle-
ri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından 
ortak yürütülen iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını 
araştırmak üzere Alaska’da sürdürülen çalışma. Bu fikir, 
ilk kez Sırp asıllı ABD’li bilim adamı Nikola Tesla tara-
fından ortaya atılmıştır.

Bu projenin hayata geçirilmemesi için birçok ülke-
de kampanyalar olmuştur. Çünkü HAARP projesi iklim 
kontrol ve yapay deprem silahı olarak kullanılabilme 
iddialarından dolayı çok tartışmalı bir konu halini almış-
tır.

HAARP, Pentagon’un kontrolünde ve ABD ordusu-
nun hizmetinde olan önemli bir projedir.’’

Wikipedia’nın bu açıklamasından da anlaşılacağı 
gibi, HAARP, bir silah olarak gibi kullanılarak, istenilen 

İsmet BURKAY
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bölgede yapay depremler oluşturmakta olduğu çoğunluk-
la bilim çevrelerinde kabul edilmektedir. Yüksek frekans-
lar kullanılarak iyonosferin yansıtma özelliği kullanılarak 
istenilen bölgelerde fayları harekete geçirme (tetikleme) 
ve yapay depremler oluşturma mantığına dayanmaktadır. 
Her ne kadar bu deneyleri ağırlıklı olarak ABD yapıyorsa 
da Rusların da bu konu ile uğraştığı bilinmektedir.

1999 Marmara ve 2011 Japonya depremleri, ciddi 
haber kuruluşlarında HAARP silahı ile oluşturulduğu 
söylenmiş, özellikle depremden önce meydana gelen ateş 
toplarını bilim çevreleri açıklayamamıştır.

HAARP silahı ile İstenilen bölgelerde enerji hatlarını 
imha etme, haberleşmeyi ortadan kaldırma mümkün ola-
biliyor.

ABD kongresine verilen bir yasa taslağı var;  bu H.R. 
2977 numaralı 107. yasa taslağı şunu öngörmektedir:

Elektronik, psychotronic veya bilgi silahları
Kimyasal iz bırakan silahlar (chemtrails)
Yüksek irtifa çok düşük frekans silahları
Plazma, elektromanyetik, sonik veya ultrasonik si-

lahlar
Lazer silah sistemleri
Kimyasal, biyolojik, çevresel, iklimsel ve tektonik 

silahlar
 

Bu küresel soyguncu efendilerin herhangi bir ülkeye bir 
fiili saldırıda bulunduğunu düşünelim bir an: Bu saldırı 
ile ülkenin bütün enerji kaynaklarını, alt yapısını,elektrik 
dağıtım sisteminiimha ettiğini var sayalım.Komplo teorisi 
mi bu şimdi? Peki; daha dün Irak’a yapılan ne idi? Ya 
Suriye’ye bugün?

Bu türlü fiili saldırı karşısında insanların içine düşe-
ceği kaosun boyutlarını tahmin bile edemeyiz…

On katlı binalar, malikâneler güvenli olmayan 
yerler haline dönüşecektir, hemen… Buralarda barın-
mak, hayatı idame ettirmek şöyle dursun, hayati tehlike 
arz etmeye başlayacaktır. Su aksa bile elektrik olmadan 
yukarı katlara ulaşamayacağı bir gerçektir. Susuz bir ya-
şam sürdürülemeyeceğine göre, ilk iş bu binalardan uzak-
laşmanın yolunu bulmak gerekmektedir…

Ulaşım sorun oluşturacaktır. Bir yerden bir yere git-
mek o kadar kolay olmayacaktır. Günlük hayatın akışı 
içinde fark edemediğimiz metro, otobüs, tren gibi toplu 
taşıma araçlarına binmek, onlardan biriyle yolculuk et-
mek, oldukça lüks bir hale gelecektir. Büyük ihtimalle 
seyahat mümkün olmayacaktır.

Tehlike arz eden bölgeden güvenli bir bölgeye nasıl 
ulaşılabileceği planları yapılmalıdır. Bir kaos ortamında 
yapılacak herhangi bir planın çok işe yaramayacağı, aynı 
zamanda eş güdümlü olmayacağı açıktır. Elektrik kesik 
olacağı için özel araçlar belirli bir noktadan sonra benzin 
yada benzin türevlerini bulmakta zorlanacaktır. Daha 
önceden benzin ve türevlerinin elde edilebileceği, pil gibi 
enerji kaynakları ile çalışan istasyonların yerleri, buralara 
nasıl ulaşılabileceği planlanmalıdır.

Beslenme karşımıza çıkacak ilk sorundur. Bir kaos 
ortamında insanlar besin maddelerine ulaşamama, elde 
edememe ile yüz yüze gelinecektir. Bölgenin asayiş so-
runu da buna eklenince yiyecek satan market ve benzeri 
yerlerin talan edilmesi içten bile değildir.

Sıradan bir halk için zaman aleyhlerine işleyecek-

tir…
Bunun gibi musibetleri kolay atlatmanın yolu var 

tabi… Barış zamanlarında ülkenin geleceği olan insanları 
doğru eğitilmesinden geçtiği bir gerçektir.

Maalesef elimize kendi paramızla elimize tutuşturu-
lan telefonlar, bilgisayarlar insanları kör, hedefsiz bir hale 
getirmiştir. Çağın araç ve gereçlerini yerli yerince kulla-
namamak, millet olmanın ülküsünden uzaklaştırmaktadır.

Böyle bir kaos senaryosu oluşmadan, ataların yaptığı 
gibi doğada avlanmayı öğrenmek gerekmektedir. Kesici 
aletleri, ok ve yay yapmayı öğrenmek gerekmektedir. Do-
ğanın acımasız şartları karşısında hayatta kalma, yaşamı 
sürdürme her şeyden önce gelir. Gerek beslenme gerek 
korunmak için insanın elinde kesici aletin olması gerek-
mektedir.

Kimse, hele hele böyle bir ortamda ‘’ al bunu ye ‘’ 
demez. Öyleyse doğadan nasıl besin elde edileceği ve 
özellikle suyun nasıl bulunabileceği barış ve huzur orta-
mında öğretilmesi gerekir.

Yarının büyükleri olacak çocuklara, hayatta kal-
maya dair her pratik uygulama verilmelidir. İlk yardım 
nasıl yapılacağı son derece önemlidir. En küçük trafik 
kazasında dahi ilk yardımın gereği gibi yapılamaması, 
insan hayatına mal olmaktadır. Bilinçli bir toplum, hem 
huzur ortamında, hem olası bir kaos ortamında sağlık 
ekipleri gelinceye kadar uygulaması gereken önlemleri 
bilinçli bir şekilde uygulayabilmesi için, temel sağlık 
bilgilerinin nasıl yapılacağını uygulamalı öğrenmek 
zorunluluktur… Kötü senaryolarla karşı karşıya kalma 
olasılığı her zaman vardır çünkü.

Bir arkadaşıma yazdığım bu makaleyi okuması için 
göndermiştim. Bu konunun birçok filme, konu olduğunu, 
genel olarak kaotik ortamların oluşturulması ile ilgili pek 
çok film çekildiğini biliyoruz Hollywood tarafından. 
Ama arkadaşım direkt olarak elektriğin insan hayatından 
çıkarıldığına dair ‘’Revolution-devrim’’ diye bir dizi film 
olduğunu, direkt olarak elektriğin insan hayatından çıka-
rıldığı konusunun işlendiğinden bahsetti. Bu dizi filme 
ait web sayfasında dizinin tanıtımına ‘’ Hayatımızın her 
alanında kullandığımız elektrik, bir günde hayatımız-
dan temelli çıksa ne olurdu?’’ şeklinde çarpıcı bir soru 
sorulmuş. Yine aynı web sayfasında ‘’bilinmeyen bir 
sebeple elektrik dağıtım sisteminin çöktüğünü, elekt-
rikli aletlerin çalışmadığını farz edin’’ diyor…

Tabi ki elektriğin kullanılamaması, onu dışar-
dan imha edecek bir teknoloji ile olması gerekiyor. 
Bunu az çok nasıl olabileceğini açıklamaya çalıştım. 
Emperyalist devletlerin bu konularda ciddi çalışmalar 
içinde olduğu artık gün gibi aşikâr…

Elektriğin kullanılmaması ile birlikte üretimin dur-
ması, ilk olarak açlığın baş göstermesi, hastanelerin fonk-
siyon dışı kalması, devlet kurumları görevlerini yapa-
maması söz konusu olacaktır. Kargaşalık ortama hâkim 
olacaktır. Büyük olasılıkla hükümetlerin yerlerini, 
küresel efendilerin adamları yer alacaktır…

Bu konu, onlarca filmde işlendi. Kim bilir daha ne 
kadar bu kaos teorileri karşımıza çıkacaktır,filmlerde.
Hollywood,bir konuyu,  önce gündeme getirir, sonra iş 
pratiğe dökülür…

Uyanık kalmaktan başka çare yok, galiba! 
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Mehmet ÇAYIRDAĞ

Develi’de Zamantı suyu’na kadar gelmiş olan Erme-
ni veFransızlara karşı tedbirler hızla devam ediyordu 
Haçın’dan Ermenilerin Türklere karşı başlatmış oldukları 
cinayet haberleri işkenceler can yakıcı olarak geliyordu. 
Mustafa Kemal Paşa’nın Develi’de Milli Mücadeleyi or-
ganize etmek üzere görevlendirdiği Binbaşı Doğan Bey 
Niğde’ye gidip İngilizlerin mekanizmalarını aldıkları top-
ları Develi’ye taşıttı.

Kozan jandarma kumandanı Yüzbaşı Ali Saip kendisi-
nin Türk düşmanı Kürt olduğunu söyleyerek Fransızlara 
yanaşmış, Türk düşmanı Kürt ve Çerkez topluluklarından  
gönüllü bir birlik kurarak Türk köylerinde büyük zulüm-
ler yapmaya başlamıştı. Onun maiyetinde Yüzbaşı Kürt 
Mirza Türkleri işkencelerle katletmekle meşguldü. Kozan 
Belediye Başkanı olan iş adamı Cezmi de onlarla bera-
berdi. Bunlara karşılık bölgedeki yakıp yıkılan Türk köy-
lerinin ahalisinden on beş kişi kadar delikanlılar, Avşar 
Gizik Duran’ın başkanlığında silaha sarılmışlar, Fransız 
ve Ermenilere karşı mücadeye başlamışlardı. Gizik Duran 
Adana hapishanesinde yatan bir mahkum iken Fransızlar 
onu kendilerine hizmet etmek üzere serbest bırakmışlardı. 
Gizik Duran’ın tam tersi bu faaliyetleri üzerine bu defa 
Fransızlar bu çetenin yakalanıp kendilerine teslim teslim 
edilmesi için emirlerindeki İstanbul hükümetine müracaat 
etmişler, onlar da Kayseri ve Niğde mutasarrıflarına bu-
nun gerçekleştirilmesi için talimat vermişlerdi. Osmanlı 
Hükümeti yanlısı mutasarrıflar çetenin yakalanması için 
Develi Kaymakamı vatanperver milliyetçi  Atıf Bey’i 
sıkıştırıyorlardı. Tabiki Kaymakam ve Develi mücahitleri 
bu talebi geçiştiriyordu.

Ali Saip’i korkutmak ve onunla anlaşma yolunu ara-
mak üzere, Fransızlardan gizli olarak mücahitler tarafına 
geçmiş Cezmi aracılığı ile bir görüşme temini yoluna 
gidilmişti. Ali Saip’e görüşmek üzere haber gönderilmiş 
o da yanında Fransız subayı Supi ve birliği, ayrıca Er-
meni milli kuvvetleri ile sınır olan zamantı suyuna kadar 
gelmişlerdi. Binbaşı Doğan Bey Niğde’de idi ve aslında 
bu görüşmelerede karşı idi. Bu teşebbüs Mustafa Ke-
mal Paşa’nın Develi cephesine görevlendirdiği Yüzbaşı 
Osman Tufan Bey’in planlaması ile oluyordu. Zamantı 
Irmağı’nın iki yanında bulunan Fraktin (Gümüşören) 
köyü Türklerin tarafında, Ayşepınar köyü Fransızlar tara-
fında idi. Fraktin köyünde bulunan Yüzbaşı Osman Tufan 
Bey, Belediye Başkanı Osman Bey, Kaymakam Atıf Bey 

ve İhtiyat zabiti Osman (Coşkun,Nuri) Bey, Ali Saip’e 
Fraktin’de görüşmeyi teklif etmişler ancak karşı taraf 
bunu kabul etmeyerek kendi bölgeleri olan Ayşepınar’da 
görüşebileceklerini bildirmişlerdi. Nihayet Ali Saip Deve-
li mücahitlerinin teklifine razı olmuş ve Fransız komutanı 
uyuttuktan sonra yakın adamları ile Fraktin’ gelmiş, orada 
muhtar Ali Bey’in evinde görüşme yapılmıştır. Mücahit-
ler tedbir olarak çevreye Gizik Duran çetesini mevzilen-
dirmişti. Ali Saip’le görüşen Osman Tufan Bey, ondan 
bundan böyle kendi taraflarında olacağına dair yeminle 
söz almış ve Adana cephesi hakkında bilgiler edinmişti. 
Nihayet Ali Saip Fransız komutanla da görüşülmesi için 
ısrar etmiş, bunun üzerine ertesi gün Belediye Başkanı 
Osman Bey’le Kaymakam Atıf Bey zamantı ırmağı üze-
rindeki köprü üstünde Mösyö Supi ile görüşmüşlerdir. 
Supi Kaymakam’a “yakında Develi’de Fransız bayrağını 
göreceksiniz” sözü üzerine Atıf Bey de “ o belli olmaz 
belki siz yakında Kozan’da Türk Bayrağını göreceksiniz” 
diye sertçe cevap verince Fransız komutanı şaka yaptığı-
nı belirtmiştir. Yüzbaşı Ali Saip bundan sonra Cezmi ile 
Türk tarafına gizli bilgiler göndermeye başlanmış, netice-
de bunlardan kısmen haberi olan Fransızlar onu Urfa’ya 
tayin ettirmişlerdir. Ali Saip orada gerçekten milli mü-
cadele kahramanı olmuştur. Bir müddet sonra Yüzbaşı 
Osman Tufan Bey de Atatürk tarafından Adana cephesine 
(Maraş’tan Andırın’a geçmek üzere doğu bölgesine) tayin 
edilmiştir. Adana’nın Batı cephesinde de Kayseri Askerlik 
Dairesi subaylarından Yüzbaşı Sinan (Tekelioğlu) görevli 
idi. 

Develi Kuvay-ı Milliye Başkanı Hacı Seyit-zade, 
kumandan Kemal Doğan Bey’i, kuvvet toplayarak Er-
meniler üzerine harekete geçirmek üzere zorluyor, ancak 
Doğan Bey çok müşkülpesent olduğu için halen hazırlık-
ların tamam olmadığını ileri sürüp Develi’den ayrılmak 
istemiyordu. Bu arada yedi Develili nakliyecinin Erme-
niler tarafından Haçın(Sayınbeyli) tarafında önleri keslip, 
koyun boğazlar gibi öldürüldükleri haberi, yanlarından 
kaçan bir kişi tarafından Develi’ye getirilince, ortalık 
karışmış ve intikam ve heyecan duygusu artmıştı . Vakit 
kıştı ancak durum vahimdi. Belediye Başkanı Osman Bey 
son bir defa daha kumandan Kemal Bey’le konuşmuş, 
neticede ilk önce Belediye Başkanının harekete geçip 
Rumlu’ya (Bakır Dağı)’na kadar ilerlemesi daha sonra 
Kemal Bey’in bir karara varacağı kararlaştırılmıştı.

KAYSERİ’DE MİLLİ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER:

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANI
KAMBERLİ OSMAN BEY (3)
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3 Mart 1920 Cuma günü, 55 yaşında olan kahraman 
Belediye Başkanı Osman Bey, Develi’de milli mücade-
lenin ileri gelenlerinin uğurlamak için yaptıkları toplantı 
ve Müftü Numan Efendinin herkesi ağlatan duası ile, 
“İnayet-i Rabbani ve Ruhaniyet-i Peygamberi” ye sığı-
narak meşhur atına atlayıp, yanına sadece yedek subay 
Emin (Develioğlu) Bey’i ve üç işçisini alarak yola çık-
mıştı. Grup karları yara yara  cuma selaları verilirken Ay-
vazhacı köyüne ulaşmıştı. Cuma namazını kılmak üzere 
köyün camiine giden Osman Bey namazdan sonra, kala-
balık cemaatin dağılmamasını, onlara söyleyeceklerinin 
bulunduğunu belirterek konuşmaya başlamıştı:

-Ağalar, düşman memleketi işgal ediyor, vatanı-
mız, milletimiz, ırzımız namusumuz tehlikeye girmiş 
bulunuyor. Yurdu kurtarmak için Mustafa Kemal paşa, 
Kazım Karabekir Paşa ile de anlaşarak harekete geçmiş 
bulunuyorlar.  İstanbul işgal altında olup oradan gelen 
ferman ve fetvalar tamamen işgalcilerin sahte evrakları-
dır. Develi’de Kaymakam Bey ve Kuvay-ı milliyeciler 
düşmana karşı mücadeye başladık. Mustafa Kemal Paşa 
burada cephe kurmak üzere önce Kılıç Ali Beyi, sonra da 
iki yakın kumandanını göndermiş bulunuyor. Niğde’den 
ve Ulukışla’dan çok miktarda silah temin edilmiş, As-
kerlik şubesinde muhafaza altına alınmıştır. Fransızlar 
Ermenileri üzerimize sürüyorlar onlar da her türlü vahşeti 
Müslüman ahaliye uyguluyorlar. Ben şimdi öncü olarak 
yola çıktım. Önce Allah’a sonra size güveniyorum.

Ayvazhacılılar  Develi’ye çok yakın oldukları için 
zaten Belediye Başkanının bütün bu anlattıklarından ha-
berdar idiler. Belediye Başkanını çok iyi biliyorlar ve ona 
saygı duyuyorlardı. Halktan birçok kişi ona inandıklarını 
ve kendisine iştirak edeceklerini belirttiler. İmam ise “bu 
uğurda ölenler şehit kalanlar gazidir. Halife esirdir. Vatan 
işgal altındadır, gazanız mübarek olsun” diye halkı teş-
vik etmişti. Camii’den, köyün ileri gelenlerinden Musa 
Kahya’nın evine gelen Başkan, onunla Develi’ye haber 
gönderek yeteri kadar silah ve cephane getirtti. Ertesi gün 
Ayvazhacı’dan kendi atlarına binerek Osman Bey’e katı-
lan 21 fedaiye silahlar verilip yola çıkıldı. Başkan Osman 
Bey artık bir tedbir olmak üzere “Özdemiroğlu Yaşar 
Bey” ismini almıştı. Aksi takdirde Fransızlar Belediye 
Başkanı olduğunu bilseler, anlaşmalar gereği Osmanlı 
Hükümetine şikayet edebilirlerdi.

Hareket bütün köylerde duyulmuştu Kuvay-ı Milliye 
ruhu her tarafa yayılmıştı. Belediye Başkanının başında 
olan birlik her köye uğradıkça katılanlarla mevcut artı-
yordu. Madazı, Köygömedi, Kazlıgömedi  ,Ebce, Fraktin, 
Şahmelik, Hüseyinli ve Çöten köylerini geçen kuvvetler 
cephedeki son mevzi olan Punku (Kılıçkaya) köyüne 
gelmişti. Burada yapılan sayımda kuvvetlerin 224 atlıya 
ulaştığı görüldü. Punku’da mevzide bulunan Gizik Duran 
çetesi de 24 kişilik mevcudu ile bu kuvvetlere katılmış-
tı. Yeni katılanlar için Develi’den bir miktar daha silah 
getirilerek dağıtım yapıldı. Köylerden Kuvay-ı Milliye 
kuvvetlerinin ihtiyacı için yiyecek giyecek ve et için canlı 

hayvanlar gönderiliyordu. Başkan Özdemiroğlu Yaşar 
Bey burada kuvvetlerini 25’er kişilik müfrezelere ayırdı 
ve her birin başına bir kumandan tayin etti.

Yaşar Bey teyit ettiği dört kişilik bir keşif kolunu he-
def alarak seçtikleri düşman işgali altındaki Rumlu nahi-
yesinin merkezi Kiske (Yaylacık) köyüne gönderdi. Müf-
reze hızlı yürüyüşle gecenin ayazında Kiske köyüne ulaştı 
ve Adana (Feke) tarafına giden telgraf hatlarını kestiler. 
İki kişi dönerek durumu Yaşar Bey’e bildirdi. Sabaha kar-
şı 250 atlı, yıldırım hızı ile Taşçı Köprüsüne geçip Kiske 
köyüne geldiler. Fransızların karakol ve Nahiye Müdür-
lüğü binalarını bastılar. Fransızların tayin ettiği Nahiye 
Müdürü Ermeni Serkis Efendi ve karakoldaki Ermeni jan-
darmalar uykularının en tatlı anında esir alındılar. Silah 
ve cephaneler ele geçirildi. 

Kumandan Yaşar Bey sabah olunca civar bütün köy-
lere atlılarla haber gönderip durumu bildirdi ve Nahiye 
merkezine gelmelerini istedi. Ellerinde hediye olarak süt, 
yağ, yumurta, yoğurt gibi yiyecekler bulunan köylüler, 
Nahiye merkezini doldurdular. Yaşar Bey Nahiye merkezi 
önünde ve yakın evlerin damlarında toplanan ahaliye bir 
konuşma yaptı. Köylerde günahsız halka çeşitli zulümler 
uygulayan Ermeni Nahiye Müdürünü ve jandarmaları 
bağlatıp, halkın görebileceği şekilde yerleştirmişti. Baş-
kan özetle şunları söyledi:

-Ağalar, kardeşler, bacılar, evlatlar; Yüce Tanrı’nın 
inayeti ile sizleri esaretten kurtardık. Ancak işimiz bit-
medi daha ileriye giderek esarette olan diğer din kardeş-
lerimizi de kurtaracağız. Eğer Fransız şerefli bir millet 
olsa idi sizi bu katillere emanet etmezlerdi. Arslanların 
yuvasında çakallar barınamaz. Onlara dünyayı zindan 
edeceğiz. Hiç kimseden korkumuz yok.

Sonra Nahiye merkezindeki asılı olan Fransız bayra-
ğını indirip parçalanması emrini verdi. Bayrak ayaklar 
altında parça parça edildi. Yerine kurbanlar kesilerek şanlı 
bayrağımız çekildi. Herkes birbirine sarılıp, ağlıyordu. 
Civar Rum köyleri muhtarları da gelip Yaşar bey’i tebrik 
ettiler. Ermenilere karşı beraber olduklarını, eskisi gibi 
Türklerin himayesinde yaşamak istediklerini belirttiler. 
Zaten bunlar Hristiyan Türklerdi. Yaşar Bey onlara te-
şekkür etti. Kumandan Yaşar Bey, arkadaşlarından Hacı 
Çavuş’u bir mektup ve esirlerle birlikte Develi’ye gön-
derdi. Develi de durumu öğrenen ve esirleri gören halk 
caddelere çıkmış bayram ediyorlardı. Kozandaki Ermeni-
ler ise moraller bozulmuş evlerine kapanmışlardı. Yukarı-
da bahsi geçen Rum köyleri muhtarları ayrıca İstanbul’da 
bulunan Amerika ve İtilaf Devletleri elçiliklerine bir 
telgraf çekerek Fransız idaresindeki Ermenilerin masum 
halka yaptıkları katliamı protesto ettiklerini bildirmişler-
di. Artık mücahitlerin önünde Adana bölgesinin kurtuluşu 
duruyordu. Kuvvetler Feke’ye doğru harekete geçtiler. 
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Dr.Reşit Galip 1983 yılında Rodos adasında dünyaya 
gelmiştir. Babası mahkeme reisi Mehmet  Galip Bey’, 
annesi Münevver Hanımdır. İlk ve orta eğitimini Rodos’ta 
tamamladı. Liseyi İzmir’de okudu. 1911’de  Darülfünuna 
(tıp fak) girdi ve 1017’de bitirdi.  Türk ocaklarının çalış-
malarına katılan ateşli gençlerden biriydi.

Dr.Reşit Galip Bey, tıbbiyede okurken bir Türk milli-
yetçisi olarak vatan ve millet sevgisinden dolayı Balkan 
Harbine katılmış ve yaralanmıştır. Kafkasya, Çanakkale 
savaşlarına gönüllü olarak katılmıştır. Anadolu’nun düş-
man işgalinden kurtulması için her gittiği yede halkı düş-
mana karşı örgütlemiştir. Gençlik dönemlerinde ve tıb-
biyede Türk Ocağının şubelerinin kurarak arkadaşlarının 
Türklük bilinci içinde yetişmelerine katkıda bulunmuştur.

Dr.Reşit Galip 1923’te Mersin’de doktorluk yaparken 
Mustafa Kemal’le karşılaşmış  ve yaptığı konuşmada 
“Muhterem Gazi, sen yalnızca bu milletin bir kahrama-
nı değilsin, sen bunlardan çok daha büyüksün. Sen bu 
milletin bir ferdisin. Senin birinci büyüklüğün; bu mil-
letin bir ferdi olmakla iktifa ve iftihar etmendir.”  

Herkesin Gazi’yi yüceltme yarışına girdiği günlerde 
O’nu bu milletin bir ferdi sayan otuz yaşındaki bu hatip 
herkesin dikkatini çekmiştir, tabii en çok da Mustafa 
Kemal’in… Ve Kemal Paşa’nın önerisiyle 1925 yılında 
yapılacak ara seçimlerinde Aydın’dan milletvekili seçile-
rek Meclis’e girecektir. 

Mustafa Kemal, ne savaşta ne de Cumhuriyetin ku-
ruluşunda yalnızdır. Savaşta yanında bir mareşal (Fevzi 
Çakmak)  ve generaller vardı. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
da yanında Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Saraçoğlu, Dr. 
Reşit Galip, Mustafa Necati gibi teori pratiği temsil eden 
değerli gençler vardı.

Bu gençler dünya çapında beyi ve ufuk sahibi gençler-
di. Atatürk’e inanırlardı. Ama belki de daha çok Cumhu-
riyete inanıyorlardı. 

Atatürk, memleket meselelerini  ve ülke gündemini il-
gili kişilerle akşam sofrada konuşurdu. Atatürk’ün sofrası 
bir akademi gibiydi. Masa özenle hazırlanır, her konuğun 
önüne bir not defteri ve kalem bırakılırdı. Bu masada her 
akşam düşünür, yazar, sanatkar, siyasetçi, diplomat, bilim 
adamları ve yakın dostları ye alırdı. Güncel konuların 
yanı sıra tarih, siyaset, sosyoloji, felsefe vb.. konular ele 

alınır, her söz alan karatahta başında tebeşirle düşüncele-
rini açıklarlardı. Atatürk, konuşmacıları dikkatle dinlerdi. 

1931’in Ağustos gecelerinden birinde bu sofrada bu-
lunanlardan biri de tutkulu bir Türk milliyetçisi olan Dr. 
Reşit Galip Bey’di.  O gece Dr.Reşit Galip, Atatürk’le bir 
tatsızlık yaşamıştır: 

 Maarif Vekili Esat Mehmet’in kız öğrencilerin kısa 
etek, kısa kollu gömlek giymelerini uygun bulmadığını, 
daha kapalı giyinmelerini bir tamimle duyuracağını ifade 
etmesi üzerine Dr. Reşit Galip “Yanlış düşünüyorsunuz 
beyefendi!  Bu bir gericiliktir, kadınlar eski durumda 
yaşayamazlar. İnkılapların en önemlilerinden biri kadın-
lara verilen haklardır. Başka türlü Batılılaşmakta  ol-
duğumuzu iddia edemeyiz.” der. Ardından Reşit Galip’in 
“Bu kokuşmuş kafayla devlet yürütülemez.” demesi 
üzerine Atatürk’ün kaşları çatılır. Atatürk’ten “Sözleri-
nizde müsamahalı ve ölçülü olunuz.” uyarısı almasına 
karşı, Dr. Reşit “Bunca genç idealist bakanlık yapacak 
yetenekte insan varken böyle yaşlı kimseleri Maarif Ve-
kili yapmak hatadır.” sözlerini ekler. Dr. Reşit Galip’in 
bu sözleri üzerine Ata’nın kaşları iyice çatılır. Mustafa 
Kemal’in “Esat Bey yeteneklidir, davamıza inanmıştır 
ve benim hocamdır. Beni okutmuş olması sence bir de-
ğer taşımıyor mu?” sorusuna  Reşit Galip de “ Kusura 
bakma Paşam, taşımıyor.” karşılığını verir. Bunu üzerine 
Mustafa Kemal 

“Bu masada Hocama ve Maarif Vekiline hakaret 
etmenize müsaade edemem.!”diye çıkışır. Dr.Reşit Galip 
“Cumhuriyeti korumak için sizden müsaade istemiyo-
rum, hatayı yapan siz de olsanız sizi de eleştiririm. Rose 
Nuvar’a verdiğiniz 15 bin liralık kredi mektubu da siz 
yaptınız diye hata olmaktan çıkmaz.”demesi üzerine sof-
raya derin bir sessizlik çöker. 

Atatürk’ün “Yoruldunuz, biraz dinlenseniz iyi ola-
cak. Buyurun biraz istirahat edin.”demesi üzerine Reşit 
Galip ise  Ata’ya hitaben “Bu sofra sizin değil, milletin 
sofrasıdır. Milletin meselelerini görüşüyoruz. Bu masa 
oturmak sizin kadar benim de hakkımdır.”der. “Öyle 
ise biz kalkalım!”  diyerek  sofrayı terk eden Atatürk  si-
nirlerine hakim olmuş, işi uzatmamıştır. 

Dr.Reşit Galip, geceyi bir sandalyede orada  oturarak 
geçirir. M.Kemal sabah uyandığında sekreteri Tevfik 

Andımızı Yazan 
Maarif VekiliTuran ZORLU

Gençlik Dergisi14



Bıyıkoğlu’ndan Reşit Galip’i soruyor. Bıyıkoğlu; “Ge-
ceki üslubundan dolayı mahcubiyetini  size  iletmemi  
söyledi ve benden  Ankara’ya gidecek kadar borç 
para istedi, bunu üzerine 25 lira verdim.”diye söy-
ler. M.Kemal  de “ Bu durumda olan bir arkadaşa 25 
lira mı verilir? Bari benim hesabımdan birkaç yüz lira 
verseydin! Adamın parası yokmuş, baksana…” diyor 
ve şunları ekliyor: “Cebinde beş para yok ama karak-
terinden hiç taviz vermiyor. Parası yok ama cesareti 
var.”diyor. 

Bu olaydan birkaç ay sonra Mustafa Kemal, Reşit 
Galip’in Türk Ocağında bir konferans vereceğini Ankara 
Radyosundan duyunca o akşam hiç kimseyi çağırmıyor 
ve radyoda Dr.Reşit Galip’i dinliyor. Konuşmasında 
Reşit Galip’in ağzından şu sözler dökülü-
yordu: “İnkılaplarımız Türk milletinin 
çektiği uzun çileler sonucu elde edilen 
denemelerimizin fikir haline gelmiş 
kesin inancıdır. Her yerde herkese 
karşı onları savunacağız, gerekir-
se babalarımıza ya da çocukla-
rımıza karşı bile…” Bu sözleri 
duyan Mustafa Kemal, yanlış 
yapan evladını bağışlamış bir 
babanın yüz hatlarıyla radyo-
nun başından kalkar. Birkaç 
gün sonra çağırttığı Dr.Reşit 
Galip’i sofrada hemen yanı-
na oturtur. Kulağına eğilerek 
“Yarın Maarif Vekilisin.”der. 

Reşit Galip 19 Eylül 1932- 
13 Ağustos 1933 arasında Maarif 
Vekilliği yapmıştır. Döneminde 
Darülfünun kapatıldı, üniversite 
reformu yapılarak Medrese sistemine 
son verildi. Profesörlerin üniversitede 
kalabilmeleri için yayın yapmaları ve bilim-
sel nitelik taşıyan kitapları olması şartını getirdi. 
Nazizimden kaçan bilim adamlarıyla Türkiye’de çalışma-
ları için anlaşma imzaladı. 

Türk Tarih Kurumunun temelini oluşturan kurumları-
nın hazırlanmasının yanında, Türk Kurumuna başkanlık 
görevinde bulunmuştur.  Anadolu Medeniyetler Müzesi, 
Milli Kütüphane ve Güzel Sanatlar Akademisinin kurul-
ması onun bakanlık döneminde kararlaştırılmıştır. 

Öğretmenler genel bütçeden maaş ödenmesini sağla-
mıştır. 

Bakanlığı sırasında ilkokullardan başlayarak öğrenci-
lere Atatürk İlkelerine bağlılık ruhunu aşılamaya yönelen 
Reşit Galip, Cumhuriyet  10.yılını doldururken 23 Nisan 
1933 sabahı çocuklarına kendi yazdığı “ANDIMIZ”ı  
okutmuş, bu ant 1933’ten 2013’e kadar 80 yıl ilko-
kullarda hep bir ağızdan okutulmuştur. 2013 yılında 
“ANDIMIZ”ın kaldırılması Türklüğü ile öğünenlerde 
tepki, Türk olmadığını iddia edenlerce sevinçle karşı-
lanmıştır. 

ROSE NUVAR
Atatürk arkadaşlarıyla  Beyoğlu’nda yeni açılan bir 

lokantaya gider. Lokanta o günün şartlarında çok lükstü. 
Atatürk lokanta sahibine “Sizin için ne yapabilirim?” 
diye sorar. Lokanta sahibi bu hizmetin devam etmesi için 
para gerektiğini, oysa parasının kalmadığını söyler. Ata-
türk yaverinden çek defterini getirmesini ister. O günün 
şartlarında hatırı sayılır bir miktarı yazar. Ve çeki lokan-
tacıya uzatırken Dr. Reşit Galip, Ata’nın elini tutar ve 
kulağına fısıldar: 

-Bu parayı vermemelisiniz efendim!
Bunu üzerine Atatürk: 
-Allah Allah! Sana ne?  Deyince, Reşit Galip de:

-Çünkü, bu para amaca uygun harcanmış 
olmaz! 

-Para benim değil mi? Nereye 
istersem oraya harcarım! Diyen 

Atatürk’e Reşit Galip ısrarla:
-Hayır efendim! Sizin para-

nız değil, milletin parası; o para 
sadece size emanettir. Der.

Atatürk genç doktorun 
gözlerinin içine bakarak çeki 
yırtar ve mekandan ayrılır. 

Daha sonra M. Kemal 
genç doktorun kendisine 
verdiği bu dersi unutmamış 
, kızmak bir yana sofrada ve 

lokantada yaşananlara rağmen 
Reşit Galip’i Maarif Vekilliğine 

atamıştır.
Keşke bugün de devlet adam-

larının yanında bir Reşit Galip olsa 
da kamunun trilyonlarca parasını 

lüks arabalara, restorasyonlara, şatafata 
harcayabilen insanların ellerini tutup engel ola-

bilseler.  
Oysa bugünkü devlet adamları ne Atatürk kadar 

olgun ne de bugünkü aydınlar Dr. Reşit Galip kadar 
cesurdurlar.

Dr.Reşit Galip, 1933 yılında bir deniz kazasından son-
ra hastalandı. 13 Ağustos 1933’te Bakanlık görevinden 
ayrıldı. Yaptıklarıyla, çalışkanlığıyla, Türk inkılâplarına 
bağlılığıyla, dürüstlüğü, idealistliğiyle  unutulmayacaklar 
arasında yerini almıştır. 

M.Esat Bozkurt’un “Fakirlik içinde ölmek, dev-
let adamının süsüdür. Devlet adamı fakirlikle 
taçlanır.”sözünü  düstur edinmiş  olmalı ki, 5 Mart 
1934’te 41 yaşında vefat ettiğinde cebinden 5 lira para 
çıkmıştır. 

Cebeci asri mezarlığında kendisi gibi Atatürk’ün fikir 
fedaisi olan Mustafa Necati ile yan yana yatmaktadır.

Ruhu şad olsun.

Gençlik Dergisi 15



*Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Nevruz, Türk dünyasında, ortak kültürel değer olması 
yönüyle önemli bir yere sahiptir. Nevruz bayramı, Türk 
dünyasının her yerinde ve Anadolu’da ortak inanışlar 
ve ortak heyecanlar ile yüzyıllardır Türk kültürüne özgü 
özelliklerle kutlanmaktadır. Bir milleti meydana getiren 
temel ögelerden en önemlisi kültür dediğimiz maddi ve 
manevi değerlerdir. Nevruz ile ilgili kaynaklar ve buna 
bağlı olarak oluşan uygulamalar son derece önemlidir. 
Tarihin ilk topluluklarından itibaren ay, mevsim ve yıl 
gibi değişiklikler törenlerle kutlanmaktadır1. Nevruz bay-
ramı kutlamaları Türk tarihinde binlerce yıl gerilere kadar 
gitmektedir.

Bütün milletlerin kültürlerinde görülen yeni yıl tö-
renleri, yaşama biçimlerine, coğrafyalarına, ekonomik 
yapılarına, inanç yapılarına uygun olarak, uygun zaman-
larda çeşitli pratikler ile kutlanır. İnanca bağlanan yeni 
yıl törenleri, Asya ve Ön Asya toplumlarında temeli dine-
inanca dayanan benzer veya aynı ögeler kültürel bir güç 
olarak karşımıza çıkar2. Bayramlar, kökenlerini toplum 
hayatından alan bir takvime bağlı günlerde, toplum ta-
rafından paylaşılan kültürel formlardır. Eskiden yapılan 
ayin, şenlik ve törenler, daha sonra dinlere de girerek, 
yeni bir nitelik kazanmıştır. İslamiyet’e geçip İslam kül-
türünü kabul eden Farslar, Türkler, birçok eski inanç, 
gelenek ve ayinlerini yeni dinlerine sokmayı başarmışlar-
dır3.

Nevruz, bahar ve bereketi, yeni yıl ve yılın başlangı-
cını çağrıştırır. Nevruz Türk kültüründe baharı, yaşama 
sevincini, su ve kutsal arınmayı, yenilenmeyi, uyanan 
doğa-tabiat ile birlikte bolluk–bereketi ve üremeyi sim-
geleyen anlam ve ögelerle yüklüdür. Nevruzun İslamiyet 
öncesi, İslamiyet sonrası ve günümüz olmak üzere üç 
boyutu vardır. Nevruz doğayla barışık olma ve onlardan 
yararlanma dileğine dayanır. Yaratılış ve türeyişi, yeni-
den doğuş ve doğanın canlanması inancını taşır. Nevruz 
ateşinden atlama, günahlardan arınmadır. Ateş kutsanır, 
tabiatın uyanması ateşle kutlanır. Aynı zamanda yakılan 
büyük ateş toprağın ısınıp uyanması simgesidir4.

Türk tarihinde binlerce yıldan bu tarafa kutlanan 
1)Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Baş-
kanı, kilicremzi@gmail.com
Erman Artun, Türk Dünyasında Nevruz, Çukurova Üni. Türkoloji 
Araştırmaları Merkezi, Adana, 2008, s.1.
2)BronislawMalinowski, İlkel Toplum, İstanbul, 1998, s.152.
3) Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara, 1954, s.204.
4) Artun, A.g.e., s.3.

Nevruz bayramı Sümerler tarafından da kutlanmaktaydı. 
Nevruz İslamiyet sonrası, eski inanç ve uygulamaları ta-
şıyarak devam etmiş, yeni kültürde yeni anlamlar kazan-
mıştır. Nevruz’a İslamiyet’in kabulü sonrası Anadolu ve 
Anadolu dışı Türk dünyasında, inanılan dini inançlar ve 
menkıbelerle kutsal edilip yeni anlamlar yüklenerek İsla-
mi kimlik kazandırılmıştır. Allah, yeryüzünü 21 Mart’ta 
yaratmıştır. Nevruz Hz. Adem’in çamurdan yoğrulduğu, 
Adem ve Havva’nın buluştukları, Nuh’un gemisinin kara-
ya vardığı, Yusuf peygamberin kuyudan kurtarıldığı, Hz. 
Musa’nın asasıyla Kızıldeniz’i yardığı gün olarak kabul 
edilmiştir5.

Nevrûz, Farsça’dan dilimize geçmiş ve artık yerleşmiş 
bir kelime olup “Yeni Gün” demektir. Eski İran takvimin-
de ve Selçuklu Sultanı Melikşah’ın Takvim-i Celâlî’de 
Yılbaşı ve İlkbahar’ın birinci günüdür6.

İslamiyet sonrası, Anadolu ve Türk dünyasında; Nev-
ruz günü, Nevruz sofrası kurulur.Yedi çeşit “s” harfiyle 
başlayan yemekler hazırlanır. Nevruz kurbanı kesilir. 
Bereket simgesi kabul edilen Hızır ve İlyas’ın evleri 
ziyaret etmesi için kapı önüne un serpilir. Nevruz ateşi 
yakma, ateşin etrafında dönerek çeşitli oyunlar oynama 
gibi uygulamalar yapılır. Türkistan’dan gelip Anadolu’yu 
yurt tutan Türkler, göç yollarında kültür alışverişinde bu-
lunarak bunları Anadolu’ya ve Balkanlara taşımışlardır. 
Nevruz toplumda dayanışma ve birliği sağlamanın yanı 
sıra, geleneklerin sürmesini ve törelerin kökleşmesini 
sağlamaktadır. Bayramlar, fertleri bir araya getirir, onlar 
5) Mustafa Kutlu, “Nevruz”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 
C.VII, DergahYayınları, İstanbul, 1990.
6) Mustafa Keskin, “Nevrûz Dedikleri”, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat 
Dergisi, Kayseri, Yıl, 39, S.461, Mayıs 2016, , s.1.

NEVRUZ BAYRAMI VE 
TÜRK DÜNYASI
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arasında toplumsal bağları güçlendirir, ortak noktaları 
pekiştirir. Nevruz Ön Asya’da ve Türkistan coğrafyası 
başta olmak üzere, Balkanlar’da ve İran, Afganistan gibi 
ülkelerde dahi kutlanmaktadır. Nevruz pek çok milletin 
veya toplumun kendi kültürel değerleriyle özdeşleştirip, 
sembolleştirerek kutladığı bir gündür.

 Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart’ta havalar 
ısınmaya başlar. Karlar erimeye, ağaçlar çiçek açmaya 
başlar. Toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına 
dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart, bütün varlıklar için 
uyanış ve diriliş günüdür. Oniki hayvanlı Türk takvimin-
de görüldüğü gibi, Nevruz Türkler tarafından çok eskiden 
beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türkler, 
Nevruz günü Ergenekon denen yerden çıkmışlardır. Bu 
nedenle Türklerde Nevruz “Yeni Yıl”ın başlangıcı ola-
rak kabul edilmiş ve bugüne kadar kutlanarak gelmiştir. 
Orta Asya’daki Türklerden; Azeri, Kazak, Kırgız, Yakut, 
Çuvaş, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu 
Türkleri, Balkan Türkleri, İran, Afganistan, Irak ve Suriye 
Türkleri, hepsi Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze 
kadar yaşatmışlardır.

En eski Türk bayramı olan Nevruz, Türkler aracılı-
ğıyla Avrasya’ya yayılmıştır. Çin kaynakları, Hunların 
milattan önce 3. Yüzyıldan beri, 21 Mart’ta kırlara çık-
tıklarını, bahar şenlikleri yaptıklarını, Hunlardan sonra 
Uygurların da aynı geleneği yüz yıllar boyu devam ettir-
diklerini yazmaktadır. Nevruz’u İran geleneğine bağlayan 
Firdevsî’nin Şehnâmesi ve diğer kaynaklar yanıltıcıdır. 
İran metinlerinde Nevruzla ilgili milattan önceki yıllara 
ait her hangi bir kayıt yoktur. Kaşgarlı Mahmut Divân-ı 
Lügati’t-Türk’te yıl başlangıcının Nevruz olduğunu ifade 
eder.Nizamu’l-Mülk, Siyasetnâme adlı eserinde, Oniki 
Hayvanlı Türk Takvimi’nin 21 Mart’ta başladığını be-
lirtmektedir. Selçuklularda yılbaşı güneşin koç burcuna 
girdiği gün olan Nevruz günü başlar. 

Osmanlı devletinde de Nevruz, çok canlı bir biçimde 
kutlanmaktaydı. Osmanlı’nın mensup olduğu Kayı boyu, 
Karakeçili aşireti ahalisi, 21 Mart Nevruz günü Ertuğrul 
Bey Gazi’nin türbesi etrafında toplanarak burada bay-
ram yaparlardı. Bu bayramın bir diğer adı da “Yörük 
Bayramı”dır. Osmanlılar devrinde 21 Mart Nevruz’da 
Padişah’ın Nevruz tebriklerini kabul ettiği, Sultan’ın 
halkın Nevruz’unu kutladığı, “Nevruz-ı Sultanî” 
Sultan’ın katılımıyla kutlanan Nevruz Bayramı ola-
rak bilindiği bir gerçektir. Birçok Osmanlı padişahı 
“Nevruz-ı Sultanî” de, yani 21 Mart’ta büyük seferlere 
çıkmışlardır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında da, Atatürk’ün başlattığı 
ve Türk insanına; kendi kültürünü, kimliğini, kişiliğini, 
benliğini ve hüviyetini kazandırmak maksadıyla Nevruz 
Bayramı kutlanmıştır.Atatürk, 22 Mart 1922 tarihinde 
Ankara’nın Keçiören semtinde Nevruz şenlikleri düzen-
letmiş ve kendisi de hazır bulunmuştur. Türkiye Cumhu-
riyeti başta olmak üzere, bugün Nevruz Bayramı birçok 
Asya ülkesinde, öncelikle Türk Cumhuriyetleri ve toplu-
lukları tarafından kutlanmaktadır.

Doğuda Çin Seddi’nden Batıda Adriyatik Denizi’ne 
kadar, Hindistan’dan Afganistan’a, Yakutistan’a, 
Çuvaşistan’a, Tataristan’a, Macaristan’a, Bosna-Hersek’e 
ve Kosova’ya kadar geniş bir coğrafyada, velhasıl bütün 
Türk dünyası’nda Nevruz bayram olarak kutlanmaktadır. 
Türk milleti’nin millî bayramıdır. Selçuklu ve Osmanlı-
larda millî bayram olarak kutlanan Nevruz, “Nevrûziye” 
adlı şiirlerle ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı. 
Özel olarak hazırlanan Nevrûziye adlı macun, Osmanlı 
döneminden kalan bir kültür olarak bugün hâlâ Manisa’da 
21 Mart’ta Mesir macunu şenlikleri olarak yapılmaktadır. 
1990 yılından itibaren bağımsızlıkların ıilan eden Türk 
Cumhuriyetlerinde; Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenis-
tan ve Azerbaycan ile Rusya Federasyonu bünyesindeki 
Tataristan 21 Mart Ergenekon-Nevruz Bayramı’nı “Millî 
Bayram” olarak ilan etmişlerdir. 

Türkiye’de ise; Kars’tan Diyarbakır’a, Tunceli’den 
Manisa’ya, Adana’dan Balıkesir’e Giresun’dan Edirne’ye 
kadar, Sünni veya Alevi bütün Türkler ve Yörük-Türk-
men taifeleri Nevruz’u şenlik, kardeşlik, dayanışma, ba-
harın uyanışı, toprağın canlanması, mesire yerlerine çıkıl-
ması, ziyafetler çekilmesi şeklinde Mart Dokuz’da yani 
21-22 Mart’ta toplu olarak coşkulu bir şekilde bayram 
olarak kutlarlar.Nevruz, Türk kültüründe hem yeni gün, 
hem de yeni yıl olarak kutlanmaktadır. Kutlamalar şüp-
hesiz, müşterek hayatı, toplumsal dayanışmayı geliştirir. 
Türk dünyasının ortak bayramı ve değeri olan Nevruz her 
yıl daha katılımlı ve coşkulu olarak kutlanmaya devam 
edilmelidir.
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Yeni Dünya Düzeninde Müslümanlar dünyanın 
neresindeler? Yeni dünyadaki onurlu yerini 
niçin kazanamadılar? Dünyanın pek çok yerinde 

neden Müslümanlar bu gün oldukça karmaşık ve oldukça 
kötü, boğucu, sefil, değersiz ve acı içinde bir hayat sürüyor? 
Yaşamları neden çatışmalar, çelişkiler, savaşlar, kazalar, 
acılar, geçici coşkular, anlık doyumlardan öteye gitmiyor? 
Neden büyük acılar, endişeler, korkular içinde bir belirsi-
zlik hüküm sürüyor?  İslam toplumu neden şiddet yüklü, 
karmaşaya meyilli, ekonomik ve toplumsal alanda dünyanın 
geri kalan bölümü olarak algılanıyor? Neden uygar ülkelerle 
gittikçe daha çok artan bir çatışma ortamı meydana geli-
yor? Müslümanlar, neden haz verenle acı veren arasında bir 
seçim yapamıyor? Neden “haz verene tutunayım, acı verene 
sabredeyim” zihniyeti ile kaderin ipinde asılı duruyor. Buna 
karşı bir kurtuluş yolu bulma ve ortaya koyma için bir 
gayret göstermiyor? Kurtuluş yolunun kendi özgürlüğünde, 
bilgi ve yaratıcılığında olduğunu bilmiyor ve bu değerlerini 
bütün kirli sistemlerden, çelişki ve çatışmalardan kurtarmak 
içi neden çaba sarf etmiyor? İslam dininin emrettiği bilim 
ve marifet, sanat gibi yüksek değerleri kör bir tevekküle ve 
kadere heba ediyor? Neden dünyanın gidişi hakkında hiçbir 
karara katılamıyor? Hiçbir üretime katkı sağlayamıyor? 
Neden verilen kararların sonuçlarına katlanıyor?

 Bize göre tüm bunların temelinde şu gerçekler yatıyor: 
İslam ülkeleri yeterli ölçüde bilgi üretemedi, üretemiyor. 
Bilgi şekillenmesinde yerini alamadı, alamıyor. Seçkin 
bilim adamları tabakasına sahip bulunmadı, bulunamıyor. 
Bilimi küçümseyen, bilginin değerini iyi idrak edemeyen 
toplumlar oluşturuldu. Bunun sonucunda Müslümanlar 
kendi içine de kapandı, üretmedi, üretemedi; sefaleti, 
yoksulluğu adeta ilahi bir armağan olarak algıladı. Batı 
insanı bilimde, teknikte, buluşta, üretimde gelişirken 
İslam dünyası toplumsal ve ekonomik alanlarda retçi tavır 
sergiledi. Dini gruplaşmalar içerisinde zaman kaybeden 
Müslümanlar kapsamlı bir eğitimi gerçekleştiremedi. Dini 
insanlık dışı ve karşıtı bir faktör olarak kullanan, insanları 
bilgiye, özgürlüğe, yaratıcılığa karşı yapılan sinsi planların 
farkına varamadı. Cehaleti egemen kılmak için dini bir araç 
olarak kullanılanların planlarının kurbanı oldu. Dünyadaki 
teknolojik gelişmenin, iletişimin sağlanmasında, sanayin 
gelişmesinde, eğitim ve ulaşım imkânlarına sahip olmada 
dünyadaki payını alamadı.  Bunun sonucunda bugün ge-
linen durum, sayıları milyonlarla ifade edilen insanlar 
fakirlik sınırının altında kaldı. Milyonlarca insan mülteci 
konumuna düştü. Milyonlarca insan sağlık, eğitim ve 
ulaşım imkânlarına sahip olamadı. Huzuru yaşayamayan, 
özgürlüğün tadını almadan yok olup giden insanlar hep 
Müslümanlar oldu.. Bu manzara gittikçe daha da kötüye 
gidiyor. Müslümanlar, düşünme yeteneğini yitiriyor. Batının 
egemenliği altına sürükleniyor. Batı ise, İslam dünyasını 
kendi içinde eritmek, aradaki farklılıkları ortadan kaldırmak 
istiyor. İslam ülkelerini kültürel, siyasal, ekonomik ve 
toplumsal bakımdan egemenliği altına alarak köleleştirmek 
istiyor. Halbuki Allah, kullarına verimli, üretken, yaratıcı ve 

akıl dolu bir yaşamı layık görmüş ve kullarına bu dünyada 
bağışladığı en büyük nimetin de akıl olduğunu bildirmiştir. 
Ne yazık ki Müslümanlar aklın sesine değil de cehaletin 
karanlığına talip oluyor.

Pakistanın yetiştirdiği İslam mütefekkirlerinden 
biri olan Gulam Ahmed Perviz (1903–1985), İslam 
dünyasının açmazları konusunda yazdığı kitaplarında şu 
değerlendirmeyi yapıyor:“Bugün geldiğimiz nokta iti-
bariyle İslam dünyasının bize göre en önemli açmazı, 
tarihin genel akışı içinde, kendisini kendi kendine yeter 
bir dünya olarak görmesidir. Ayrıca dinin, Müslümanların 
hayatına tek rehber olarak girmesidir. Bu iki akide bilim 
ve ilerlemenin önünde en büyük engel teşkil etmektedir. 
Bu da Müslümanların modernliğe hicret etmesine engeldir. 
Bilindiği üzere geçmişte pek çok millet, yaşamlarında mev-
cut olan ilahi dinin, tahrif edilmesi ya da dinde aşırılığın 
yaşanması sonucu çağa ayak uyduramamışlar ve sağlıklı 
yaşamdan da geride kalmışlardır. Böylece din bireye ve 
topluma rehberlik etme yerine toplumu atak yapamaz hale 
getirmiştir. Bu durum, insanın zihnini, aklını, bilgisini, 
katılımını, üretkenliğini ve verimliliğini düşürmüştür. Bu-
nun en önemli sebeplerinden birisi de bize göre şudur: Her 
dine daima musallat olan ve kendilerini güya dinin hamileri/
koruyucuları olarak ortaya koyan aracı insanlardır. Bunlar, 
insanları kendi koruyucu kanatlarına almayı, onları kendi 
yol göstericiliğine bağlamayı, kendilerini ahlak edinmeyi 
ve kendilerine teslim olmayı istemişlerdir. Tek tip ve 
kalıplaşmış bir yaşam süren bu insanlar, toplumun değişim 
ve dönüşüm şartlarını, canlı ve cansız bütün yaratıkların 
değişim halinde olduğunu, evrende her oluş ve yoğruluşun 
sürekli yenilendiğini bilmediklerinden, ya da bilmek isteme-
diklerinden anlattıkları, açıkladıkları ve tefsir ettikleri din, 
sonuçta insan zekâsını ve anlayışını geriletmiş ve toplumun 
inkişafına katkıda bulunamamıştır.”

Dine yapılan bu müdahale, onun ruhuna, safiyetine 
zarar vermekle kalmamış, insanların manevi arzularını ve 
şevklerini yükselten yüce değerleri de köreltmiştir. Din 
hamilerinin ve yorumcularının ortaya koydukları, insanların 
akıl ve mantıklarını zayıflatan ve çalışamaz bir hale get-
iren öğreti ve telkinleri sonucunda din de asli hüviyetinden 
gittikçe uzaklaşmıştır. Bu telkin ve tefsirlerden kendile-
rini kurtaranlar ise az da olsa bilim ve fen sahibi insanlar 
olmuştur. Bu durum, toplumda egemen ve nüfuzlu sınıfların 
ortaya çıkmasına ve bunların nüfuzlarının halk kitleleri 
üzerinde egemen kılınmasına yaramıştır. Bu zümre, dinin 
bu haliyle icra edilmesine destek verdiği gibi, dini men-
faatlerine alet olarak da kullanmışlardır. Kur’an-ı Kerim’in 
Tevbe Suresinin 33. ayetinde, Yahudi ve Hıristiyan pek 
çok din adamının menfaat elde etmek için halkı aldatıp sö-
mürdüklerini, kazanç elde ettiklerini ve böylece insanları Al-
lah yolundan alıkoyduklarını, dolayısıyla hem dine hem de 
kendilerine çok zarar verdiklerini ifade etmekte ve bundan 
da Müslümanların ders almaları gerektiğini açık ve seçik 
olarak vurgulamaktadır.

Yeni Dünya Düzeninde Müslümanlar
Prof. Dr. M. Kemal ATİK
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Prof. Dr. Eyup S. KARAKAŞ

TBMM’ne gazi meclis diyoruz, demekte de çok hak-
lıyız. 

Bu meclis dünya tarihinde belki de ilk defa vatanı 
işgal eden batılı emperyalist düşmanlara karşı savaşmış, 
zafer kazanmış ve bir devlet kurmuştur: Türkiye Cumhu-
riyeti.

 Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı kendisine reis seçmiş 
ama yetkilerini bir istisna dışında ne Mustafa Kemal’e ne 
de başka birisine devretmiştir. Yasamayı da yürütmeyi de 
savaşı da o yapmıştır.

 Ordu Meclis’in ordusudur. Hükümet Meclis’in hükü-
metidir.

 Başkumandanı da Meclis belirlemiştir, hükümet üye-
lerini de. Bakanlara vekil denmesinin sebebi de budur. 
Onlara devletin işlerini görmesi için vekâlet verilmiştir. 
Gerektiğin de de bu vekâlet geri alınmıştır.

 Bakanları Meclis Reisi belirlememiş, her bir bakan 
Meclis’in yaptığı seçim sonucu göreve gelmiştir.

 Birinci Büyük Millet Meclisinin devam ettiği süre 
içinde hiçbir bakan yoktur ki bütçesini Meclis›e karşı 
aylarca savunmak zorunda kalmasın. Hiçbir bakan yoktur 
ki bakanlığının işleri üzerinde Meclis›i tatmin etme zo-
runluluğunu hissetmesin. 

Birinci Meclis, reisiyle, hükümetiyle, ordusuyla ve 
tüm üyeleri ile destan yazmıştır. Açılışı bir destandır, mü-
cadelesi ayrı bir destandır.

 BİRİNCİ MECLİS’İN AÇILIŞI
 Son Osmanlı   Meclis-i Mebusan, İngiliz işgali al-

tındaki İstanbul’da,17 Şubat 1920 tarihinde toplanmış 
ve  “Misak-ı Milli” adı altında kendi barış şartlarını bütün 
dünyaya ilan etmişti. Bu karar, Türk milletinin kendi top-
raklarında özgür ve bağımsız yaşamasının en doğal hakkı 
olduğunu dünyaya duyurmuştu.

 18 Mart 1920 tarihinde tekrar toplanan Meclis çalış-
malarını sonlandırdı.

 İstanbul›dan kaçıp Ankara’ya kaçıp gelen mebusların 
ve kısa süre içinde yapılan seçim ile milletvekili olanların 
katılımıyla TBMM 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara›da 
açıldı ve milletine hizmet etmeye başladı.

 İlk toplantının başkanı, meclisin en yaşlı üyesi olan 

Sinop milletvekili Şeref Bey kısa bir konuşma ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açıldığını dünyaya ilan etti. Şe-
ref Bey’in konuşması kısa ve özdür; şöyle der:

“Tam istiklal ile yaşamak hususunda kati azimde 
olan, çok eskiden beri hür ve müstakil milletimiz, esaret 
vaziyetini şiddetle ve kesin olarak reddetmiş ve hemen 
vekillerini toplamaya başlayarak büyük meclisinizi vü-
cuda getirmiştir. Bu büyük meclisin ikinci reisi sıfatıyla 
ve Allah’ın yardımı ile milletimizin iç ve dış tam istiklâl 
içinde kaderini bizzat eline aldığını ve idare etmeye baş-
ladığını bütün cihana ilân ederek Türkiye Büyük Millet 
Meclisini açıyorum”.

 İlk sözü Mustafa Kemal Paşa alır. Mütarekeden o 
güne kadar geçen olayları özetler ve konuşmasının son 
kısmında yeni kurulacak olan devletin özelliklerini anla-
tır. Bu konuşma anayasa profesörlerini hayrete düşürecek 
kadar bilgi doludur.

 Mustafa Kemal, meclisin milli iradeye dayandığı ve 
bu nedenle meşru ve yasal olduğunu anlatır ve meclisin 
güvenini almış bir hükümetin meşru olacağını ve hükü-
met teşkilinin gerektiğini söyler.

 Konuşmasının sonunda şunları söyler ki bu ifadesi 
bugünlerde anayasayı değiştirmeye kalkanlara da ışık 
tutmaktadır:

 “İşte memleketimizin şimdiye kadar geçirdiği buh-
randan, felaketlerden, kâh Avrupa’yı taklit etmek ve kâh 
devlet işlerinin şahsî görüşlere göre nizamlamaya ve tan-
zime çalışmak, kâh esas kanunu (Anayasayı) bile şahsi 
ihtiraslara oyuncak etmek gibi pek elim neticelerini gör-
düğümüz basiretsizliklerden hasıl olan umumi uyanıklığa 
tercüman olduğunuz kanaati ile şu müşkül ve buhranlı 
tarihi devrin mücadelelerini bu yolda nizama koymak 
taraftarıyız….”

 
GAZİ MECLİSİN MÜCADELESİ
 Türk milleti artık, egemenliği ve bağımsızlığı için is-

yan halindedir. İsyanı ise Mustafa Kemal Paşa’nın reisliği 
altında Büyük Millet Meclisi yönetir ve yönlendirir.

 Mecliste çok farklı fikirler taşıyan milletvekilleri 
vardı. Onları bir araya getiren, bir arda tutan ve mücade-
le azmini güçlendiren bir ruh vardı: “Kuvvay-ı Milliye 
Ruhu”

GAZİ MECLİS
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 “Kuvvay-ı Milliye Ruhu”, milli istiklâl ve egemen-
lik davasına inanmış ve bunu gerçekleştirmek için her 
türlü fedakarlığı göze almış insanların ruh haliydi. Meclis 
bu ruh halini hiçbir zaman kaybetmedi.

 Farklı hayat görüşlerine ve düşüncelerine sahip olma-
larına rağmen Gazi Meclis üyelerinin etrafında tek vücut 
olarak birleştikleri ana gayeler vardı:

 Milli hâkimiyet, tam istiklâli sağlamak, milli mücade-
leyi başarıya götürmek, meclisin haklarına el uzattırma-
mak, hükümeti her an denetlemek ve kontrol etmek, milli 
iradeyi her zaman üstün tutmak.

 
İLK ANAYASA
 Meclis uzun tartışmalardan sonra “Esas Teşkilat Ka-

nununu” (anayasa) kabul eder. Bu anayasanın ilk 3 mad-
desini anmakta fayda var:

 Madde 1- Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare 
usulü halkın mukadderatını doğrudan doğruya ve fiili ola-
rak idare etmesi esasına dayanmaktadır.

 Madde 2- Yürütme kudreti ve kanun yapma salahiye-
ti, milletin hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisin-
de tecelli eder ve toplanır.

 Madde 3- Türkiye Halk Hükümeti Büyük Millet 
Meclisi tarafından idare olunur ve “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti” adını taşır.

  
YORGUNLUK BİLMEYEN MECLİS
 Milletvekillerinin her birisi her çeşit kişisel endişe 

ve iktidar hırsını sıfıra indirmiş ve yüklendikleri sorum-
luluğun farkında olarak mücadelelerini yürütmüşlerdir. 
Yasama ve yürütme yetkilerini büyük bir kıskançlıkla 
korumuşlardır. Meclisin denetleme ve kontrolünü müsa-
mahasız ve amansız bir şekilde devletin bütün işlerinde 
uygulamışlardır.

 Meclis kanun yapma yetkisi bir kereye mahsus olmak 
üzere ve geçici olarak “Başkumandanlık Kanunu” ile 
Mustafa Kemal Paşa›ya 3 aylığına devretmiş, bunun hari-
cinde tüm yasaları kendisi çıkarmıştır.

 1921 yılının Ağustos ayının ilk günleri, Yunan Ordusu 
ile Türk ordusu Sakarya’da karşı karşıya gelmiş durumda. 
Top atışları Ankara’dan duyuluyor. TBMM’yi sürek-
li  toplantı halinde. Meclisin taşınması bile gündemde.

  Meclis toplantı halinde ve endişeler içinde çareler 
aranıyor. Toplantı devam ederken, Mersin Milletvekili 
Selahattin Köseoğlu oturduğu yerden bağırır: “Mustafa 
Kemal Paşa başa geçsin”. Bu fikir büyük bir kabul görü-
yor.

 5 Ağustos 1921 tarihinde 3. Oturum başlayınca Sinop 
mebusu Rıza Nur Bey ve sekiz arkadaşı meclis başkanlı-
ğına şu kanun tasarısını Sunarlar:

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerine Başkumandanlık verilmesi hakkında 
kanun

 Madde1. Millet ve memleketin mukadderatına fiili 
olarak el koymuş tek büyük kuvvet olan ve azasından her 
birinin ve Esas Kanun ve Esas Teşkilat Kanunu (Anaya-
sa) ile hukuk ve dokunulmazlığı tabiatıyla  muhafaza ve 
manevi şahsiyeti Başkumandanlığı haiz bulunan Türkiye 
Büyük Millet Meclis aşağıdaki kayıtlarla Başkumandanlık 
fiili vazifesine kendi reisi Mustafa Kemal Paşa’yı memur 
eylemiştir.

 Madde 2. Başkumandan ordunun maddi ve manevi 
kuvvetini azami surette artırma ve sevk ve idaresini bir 
kat daha sağlamlaştırmak hususunda Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinin buna ait salahiyetini Meclis namına fiili 
olarak kullanmaya mezundur (izinlidir).

 Madde 3. Yukarıdaki maddelerle verilen sıfat ve sa-
lahiyet 3 ay müddetle muteberdir. Meclis lüzum gördüğü 
takdirde bu müddetin bitmesinden evvel de bu sıfat ve 
salahiyeti kaldırabilir.

 Kanun teklifi aynı gün oy birliği ile kabul edilir.
 Ülkenin büyük kısmı işgal altında, düşman Ankara 

kapılarına kadar dayanmış işte bu şartlarda TBMM yet-
kilerinin bir kısmını, o da 3 ay süre ile Mustafa Kemal 
Atatürk’e devrediyor. Atatürk de bu yetkiye dayanarak 7 
Ağustos tarihinde Tekâlif-i Milliye kanunu çıkarıyor ve 
Sakarya savaşı bu şekilde kazanılıyor.

 Türkiye Cumhuriyeti “Hâkimiyet-i Milliye” esasına 
göre kurulmuştur. Başkomutanlık yetkisi meclisindir, 
kanun yapma yetkisi meclisindir. Milli egemenliğin şartı 
budur. O zamanki mebuslar bunun bilinci içinde hareket 
etmesini biliyorlar.

 ZAFER TÜRK MİLLETİNİN
 30 Ağustos 1922 Türk’ün zaferinin tüm dünyaya ilân 

edildiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kapılarının açıldığı 
gündür.  Kazanılan zaferi ile ilgili olarak Mustafa Kemal  
Atatürk TBMM şu ifadelerle bilgi verir:

 “Her safhasiyle düşünülmüş, hazırlanmış, idare edil-
miş ve zaferle neticelendirilmiş olan bu harekât, Türk 
ordusunun, Türk subay ve kumanda heyetinin, yüksek 
kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha tespit eden mu-
azzam bir eserdir.

 Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikri-
nin ölmez âbidesidir. Bu eseri meydana getiren bir mille-
tin evlâdı, bir ordunun Başkumandanı olduğumdan daima 
mesut ve bahtiyarım.”

 “…Hareket bütün teferruatına kadar tamamen dü-
şünülmüş, tespit olunmuş, hazırlanmış, idare edilmiş ve 
neticelendirilmiştir.

 Milletin mukadderatını doğrudan doğruya üzerine 
alarak karamsarlık yerine ümit, perişanlık yerine düzen, 
tereddüt yerine azim ve iman koyan ve yokluktan koskoca 
bir varlık çıkaran meclisimizin, yiğit ve kahraman ordu-
larının başında bir asker sadakat ve itaatiyle emirlerinizi 
yerine getirmiş olduğumdan dolayı, bir insan kalbinin 
nadiren duyabileceği bir memnuniyet içindeyim.
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 Kalbim bu sevinçle dolu olarak, pek aziz ve muhte-
rem arkadaşlarımı, bütün dünyaya karşı temsil ettikleri 
hürriyet ve bağımsızlık fikrinin zaferinden dolayı tebrik 
ediyorum.”

 Bu sözleri tekrar tekrar okumak lazım. Orduların 
Meclis’in ordusu olduğunu ve kendisinin de Meclis’in 
emrinde olduğunu anlatıyor.  Meclis, Türk Milletinin em-
rinde, başkumandan da meclisin emrinde; işte bu anlayış 
ve uygulama zaferi Türk Milletine kazandırmıştır.

 Mağlubiyet haberleri zafer haberleri ile yer değiştirip 
de düşman denize dökülünceye kadar Meclis geceli gün-
düzlü çalışmıştır. En zor zamanlarda bile karamsarlığa 
düşmemiş, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinden 
asla taviz vermemiştir.

 
BİRİNCİ MECLİSİN DAĞILMASI
 Meclis orduları zaferi kazanmış, yeni Türk devletinin 

temelleri atılmıştır. Gayesine ulaşan meclis, 1 Nisan 1923 
tarihinde dağılmaya ve yeni meclisin oluşması için seçim 
yapılmasına karar verir.

 Kapanış konuşmasını “Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri” yapar:

 “…Yeni Türkiye devletinin varlığını ruhu milli 
hâkimiyettir. Milletin kayıtsız şartsız hâkimiyetidir.”

 “Arkadaşlar, Türkiye devletinde ve Türkiye devletini 
kuran Türkiye halkında tacidar (taçlı kimse) yoktur. Dik-
tatör yoktur.

 Tacidar yoktur ve olmayacaktır, çünkü olamaz.”
 “… Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu 

milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yok-
tur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da Milli Hâkimiyettir.”

 
BAŞARININ SIRRI
 Batı emperyalizmine ve kapitalizmine karşı ilk ciddi 

ve sonu zaferle biten savaşı bu meclis ve onun reisi Ata-
türk kazanmıştır.

 Başarının sırrı Atatürk›ün şu ifadesinde ortaya çıkı-
yor:

 “Alim, cahil, istisnasız bütün milletin bireyleri, belki 
taşıdığı zorlukların farkında olmaksızın, bugün yalnız 
bir nokta çevresinde toplanmış ve sonuna kadar kanını 
akıtmaya karar vermiştir. O nokta tam bağımsızlığımızın 
kazanılması ve sürdürülmesidir.”

 Bugün de yeni bir bağımsızlık savaşı veriyoruz. Bu 
savaşı ancak milli birlik ve dayanışma içinde kazanabili-
riz.

 Geçmişte olduğu gibi şimdi de emperyalist güçlere 
ve onların piyonu olan PKK, PYD, FETO ve IŞİD›e 
karşı zafer kazanmak isteniyorsa, istisnasız herkes milli 
egemenliğin tecelli ettiği makam olan TBMM’nin emrine 
girmelidir.

 Egemenlik kayıtsız şartsız millette olmadan zafer 
mümkün değildir.

Yazıyom kulak ver dinle bir hele,
Bir küçük kasaba yöremiz beyim.
Buyurun bekleriz şu bizim ele,
Öyle çok geldi ki göremiz beyim.

Hâlimiz nicedir gelip de bir gör,
Kulağın kapatma olma bakar kör,
Böyle gider ise dayanmamız zor,
Öyle çok kalmadı süremiz beyim.

Makam nimetine yıllarca tumdun
Dalkavuk çevrenle başarı umdun
Millet ezilirken gözünü yumdun
Sonunda çıktı bak püremiz beyim

Gez vatanı halkın içine karış,
Selamlaş, sohbet et, insanla tanış;
Bir şey yapar iken bize de danış,
Meşveret ezelden töremiz beyim.

Tavırlar bozuktur bakınca kasta,
Rezil rüsva olduk düşmana dosta,
İlmine bakmadan oturup posta,
Elini öptürür höremiz* beyim.

Yapılan icraat koltuk ve yemek…
Ya vicdan, onur, hak, hukuk, emek?
Makam, mevki, para, her şey mi de-
mek;
Bu kadar küçük mü küremiz beyim?

Gerildi gözlere bir beyaz perde,
Şaşırdık bulunmaz yönümüz nerde, 
Doğruca denize koşacak yerde,
Tersine akıyor deremiz beyim.

Bunca yıl milletten öte kaçtınız,
Hakikat üstüne batıl saçtınız,
Eski kapanmadan yeni açtınız,
Geçmedi yaramız beremiz beyim.

Bu gidişle yarın yine aynıdır,
Türk’ün oynadığı gâvuroynudur,
Kurt değil bu boyun deve boynudur,
Sen söyle doğru ki neremiz beyim?

höre: küçük

VATANDAŞTAN 
MEKTUP

Turan AYDOĞDU
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Tarih, kahramanları olmayan toplumların millet olma 
şerefine eriştiğini kaydetmemiştir.

Dağlar yeryüzü için nasıl bir özelliğe sahipse kahra-
manlar da bir millet için o özelliğe haizdir. Milletler için 
kahramanlar, yeryüzünün dağları, gökyüzünün yıldızları 
gibidir. 

“Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir,
Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.
Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir;
Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir.
Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından 
Koşar adım gitmeli onların arkasından..
Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından 
İleriye atılmak ve sonra dönmemektir. 
     “H.Nihal Atsız
*
Tarih 5 Ekim 1945.. Bulgaristan’ın Ruscuk, Bisertsi 

köyü...  Akçiçek ailesi bir erkek çocuğunu dünyaya getir-
menin buruk sevincini yaşamaktadır. Çünkü Osmanlının 
Balkanlardaki hakimiyetini yitirmesinden sonra Rumeli 
Türkleri, mütemadiyen Bulgar, Sırp, Moskof çetelerinin 
imha hareketine, insanlık dışı işkencelerine maruz kalmış 
ve büyük göçlere zorlanmıştır. Bu zulüm 20.yy’da da de-
vam ettirilmiştir.

Yıl 1950... Dönemin Bulgar yönetimi, “tek bir 
ulusun yaratılması” siyasetini cehennemleştirir. Amaç 
içlerindeki büyük azınlık olan Türkleri, dayanılmaz baskı, 
şiddet, zulüm ve işkenceyle göçe zorlamaktır. Neticede 
Bulgar mezalimi altında inleyen, hafızaları asimilasyon 
törpüsüyle kazınmak istenen 200 bin Türk insanı asırlarca 
yaşadığı topraklarından sökülür, atılır. Akçiçek ailesi de 
bunlardan biridir; artık bu baskılara dayanamaz, neticede 
toprağını, evini barkını, bağını, bahçesini, akrabalarını, 
hatıralarını bırakarak 1950’de İzmir’e göç etmek zorunda 
kalır. 

Her şeyini Bulgaristan topraklarında bırakan Akçiçek  
ailesini İzmir’de işsizlik, sefalet, yoksulluk beklemekte-
dir. Üstelik aile uğradığı zulmün travmasını hala üzerin-
den atamamıştır.  Bir müddet İzmir’de kaldıktan sonra 
1959’da Bursa’ya göç eder. Ailenin tek geçim kaynağı 
küçük bir baharat dükkanı olur. Zor şartlarda geçimini 
sürdürmeye çalışan Akçiçek ailesi tek umutları Halil’i en 

güzel şekilde yetiştir-
menin gayret ve çabası 
içindedir. Her Türk 
evladı gibi Halil de, 
Türklük şuuru ve vatan 
sevgisiyle dolu ye-
tiştirilmeli, vatana ve 
millete en hayırlı insan 
olması için her zorluğa 
göğüs gerilmeliydi. Ve 
öyle de olur. Halil her 
gittiği okulda yüksek 
başarı elde eder.

Yıl 1963.. Orta 
öğrenimini Tophane 
Erkek Lisesinde yük-

sek başarıyla tamamlayan Halil askeri öğrenci olarak An-
kara Tıp Fakültesine girer.

1963 yılı  aynı zamanda, kahpe Yunan’ın, Türk 
milletini Kıbrıs’tan silmek için kurduğu katliam timi 
EOKA’nın  yarattığı vahşetle bütün dünyanın çalkalandı-
ğı zamandır. 

4 Aralık 1963’te Kıbrıs Lefkoşa’daki bir Yunan 
EOKA eylemcisi tarafından, kendileri için çok kutsal olan  
Markos Dragos’un heykeline bomba konularak Kıbrıs 
Türklerinin katledilmesine zemin hazırlanır. Bu bahaney-
le derhal masum  iki Türk evladı vahşice öldürülür.  Artık 
ok yaydan çıkmış ve “Kanlı Noel”in fitili ateşlenmiştir. 
23 Aralık 1963’te Kıbrıs Türk Alayı doktoru Tabip Binba-
şı Nihat İLHAN’ın eşi ve 3 çocuğu saklandıkları banyo-
da, EOKA’lı katil Rumlar tarafından vahşice katledilince 
başta üniversite gençliği olmak üzere Türkiye ayağa 
kalkar. Kıbrıs’ta ardı arkası kesilmeyen katliamlar bütün 
Türk dünyasını sarstığı gibi  vatan aşkıyla kavrulan askeri 
tıbbiyeli öğrencilerin yüreklerini de derinden sızlatmak-
tadır. Üniversite öğrencileri nümayişte, nutuklar atılıyor, 
anavatan soykırıma marşlarla isyan bayrağı açıyor. Bu da 
gösteriyor ki Kıbrıs Türk’ünün ana vatandan yardım elini 
beklediği günler daha yoğun olarak gönüllerde hissedil-
mektedir. 

*
Askeri tıbbiyeli Halil Akçiçek; uzun boylu, atletik 

vücutlu, sarışın, yeşil gözlü, yakışıklı fidan gibi delikanlı 
olmuştur.  Bu fiziksel özellikleri ile diğer askeri tıbbi-

ŞEHİT TABİP ÜSTEĞMEN 
HALİL AKÇİÇEK

“Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir.”

“Ecdadını yâd et ki, sen de yâd edilesin
Tarihini bilmeyenin sonu hüsran, bilesin!”

Op. Dr. Tayfun ÖZDEM
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yelileri kıskandıran Halil, askeri tıbbiye deontolojisine 
uygun olarak da kendinden büyük ağabeylerine saygı ve 
hürmetini eksik etmeyen bir kardeş, kardeşlerini koruyan 
bir ağabeydir. Askeri tıbbiye günleri yoğun ders program-
ları yanında lisanslı voleybolcu olarak oynadığı Ankara 
Tıp Fakültesi ve Harita Gücü Voleybol Takımlarında 
aldığı kupalar ile de hayatı taçlanmaktadır. Tiyatro ile de 
ilgilenmektedir. Askeri tıbbiyedeki son yıllarda beraber 
oyun sergiledikleri ve daha sonra eşi olacak Nesrin Ha-
nımefendi ile tanışır. Prof. Dr. Yücel PAK, Halil’in  yeşil 
gözlerindeki mutluluğu ve kalbindeki sevgiyi ‘’Bundan 
sonra göreceksiniz daha başarılı olacağım, yengenize söz 
verdim!’’ sözleriyle yâd edecektir. 1969 yılında Ankara 
Tıp’tan mezun olduktan sonra Gülhane Askeri Tıp Aka-
demisinde genel cerrahi ihtisası yapma hakkı kazanır. 4 
Eylül 1969’da da Nesrin hanımla evlenir. 1970 yılında 
kızları Aslıgül ve 1972 yılında oğlu Alp dünyaya gelir. 

*
30 Ağustos 1970... Tabip Üsteğmen olan Halil Ak-

çiçek, Ankara Mamak’ta 28. Mekanize Piyade Tümeni 
Sıhhiye Taburu Ayırma Bölük Komutanıdır. Aynı zaman-
da stajyer tabip teğmenlerin ilk kıta eğitimlerini almaya 
başladıkları 28.Tümenin de bir eğitmenidir. Üsteğmen 
Halil, bölük ilk yardım yeri, yaralı toplama yerleri, mekik 
sistemi, sahrada tıbbi müdahale kursları ve seyyar cerrahi 
hastaneye yaralı tahliye eğitimleri genç teğmenlere kendi-
si tarafından anlatılacaktır.

 Kıbrıs’a müdahale amacıyla en kapsamlı plan 
olan Yıldız Atma-4’e göre 28.Mekanize Piyade Tümeni 
Kıbrıs’a çıkartma yapacak birliklerin başındadır ve tü-
men hazırlıklarını bütün bağlı birlik ve unsurları ile buna 
yönelik yapmaktadır. Askeri sağlık sistemi Metehan’dan 
beri Türk ordusunun ayrılmaz bir parçası olmuştur, olma-
ya da devam edecektir. 15 Mayıs 1919’da kahpe Yunan’ın 
İzmir’i işgali sırasında ‘Kato (kahrolsun) Venizelos’ 
diye haykırdıktan sonra şehit edilen Tabip Yarbay Şükrü 
Bey’den ve her türlü manda ve himayeyi reddeden Tıbbi-
yeli Hikmet’ten aldıkları Kürşat ruhu ile Kore, Kıbrıs ve 
iç güvenlik harekatında kahraman tıbbiyelilerin yararlılık-
ları bunun en güzel örneğidir. Ki, Tabip Üsteğmen Halil 
ERDOĞAN Kore’de, Tabib Üsteğmen Doğan GÖKBU-
LUT iç güvenlik harekatında şehit olmuşlardır. 

  Kıbrıs Türk’ü yıllardır acı ve özlemle anavatandan 
yardım beklerken kahraman Türk ordusu da müdahale 
için hasretle yanıp tutuşmaktadır:

 ‘’Sabır ver Allah’ım!
  Sabrım kalmadı
  Vatanım Kıbrıs’a çıkmak isterim!
  Vatan ellerini  yad(yabancı) edenlerin
  Dünyayı başına yıkmak isterim!’’
  Bu marş 28.Mekanize Piyade Tümeni Sıhhiye Ta-

buru sabah koşusunda Halil Üsteğmen’in gür sesiyle yan-
kılanmaktadır. Asil Türk milletinin kahraman evlatlarının 
hasret türküleri bütün birliklerde, Beşparmak dağlarını 
inletsin diye sevda marşlarına karışmaktadır. 

*
Tarihi ve siyasi hiçbir hakkı olmadığı halde 1571 

yılından beri Türk toprağı olan Kıbrıs’ta yaşayan bütün 
Türkleri yok etmek isteyen Yunan EOKA’cıların “Kanlı 
Noel”  olarak tarihe geçen vahşetiyle başlayan  ve Akritas 
Planı’yla devam eden nice katliamlar ve cinayetler ne 
ilkti ne de son olacaktı. Nitekim 1963 yılında başlatılan 
bu kıyım ve adada ENOSİS’i gerçekleştirme gayretleri; 
Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanmasına karar ver-
diği ve bu haktan aldığı güçle başlattığı 1974 Kıbrıs Barış 
Harekâtına kadar devam edecekti.

Anadolu insanı, Kıbrıs’taki kardeşlerinin geleceğin-
den emin olmaları, onların hür ve bağımsız bir biçimde 
yaşamaları için gerekirse canını vermeye her zaman hazır 
olduğunu her vesileyle göstermiştir. Çünkü Kıbrıs Türk-
leri bizim kardeşlerimizdir, Kıbrıs da Türkiye’nin 
millî bir davasıdır. Kıbrıs Türk’ü de, Türkiye’den kopar-
tıldığından bu yana Türkiye’yi anavatan olarak görmüş, 
sürekli maruz kaldığı Rum tehdidine ve baskısına karşı 
umudunu Türkiye’ye bağlamıştır. Türkiye de yavru va-
tan olarak gördüğü Kıbrıs’a hep sahip çıkmış, devleti ve 
milletiyle her zaman ve her durumda Kıbrıs Türkü’nün 
yanında yer almıştır.
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*
15 Temmuz’da   Yunanistan’ın  desteklediği 

Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından ger-
çekleştirilen darbeyle Kıbrıs’ta Makarios 
yönetimine el konulur. Makarios ülke 
dışına kaçar. Bu darbeyle Kıbrıs’ın 
Yunanistan’a bağlanması ve Türk-
lerin yok edilmesi amaçlanmakta-
dır. Ancak bu darbe, Türkiye’nin 
Kıbrıs’a müdahale sebebinin ar-
gümanı olacaktır.  Artık rahmetli 
Denktaş’ın rüyasında Atatürk’ 
ten ‘’Aman bizi kurtar, artık da-
yanamıyoruz!’’  ve Atatürk’ün 
‘’Konjonktüre dikkat et Denktaş! 
Konjonktür çok önemlidir!’’ dedi-
ği ortam doğmuştur. 

Ayrıca Türk’ün  büyük ATA›sı 
M.Kemal’in: ‘’Efendiler, Kıbrıs düş-
man elinde bulunduğu sürece Akde-
niz bölgesinin ikmal yolları tıkanmıştır. 
Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok 
önemlidir.’’ stratejik uyarısının idrakiyle Kıbrıs’a 
müdahale şart olmuştur. 

Bunun üzerine 28.inci Piyade Tümeninin Sıhhiye 
Taburu ve bağlı bütün unsurlarına sefer görev emri 
verilmiştir. Aylardır teyakkuzda bekleyen 12 000 kişilik 
tümen yükleriyle intikale hazırlanmaya başlamıştır. Bu 
esnada izinde olan Halil Üsteğmen de emir beklemeden 
derhal birliğine katılmıştır. Eş zamanlı olarak 28’inci ve 
39’uncu tümen emrindeki seyyar cerrahi hastaneler dok-
tor, hemşire ve personel ile teşkilat malzeme kadro oran-
larını aşan oranlarda desteklenmiştir. 

Kahpe Rumlara cehennem olacak 1600 araç, binlerce 
asker, 40 kilometrelik konvoyuyla kahraman Türk ordusu 
kükremektedir. Gazan mübarek olsun şanlı tümen!

 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs’ta havadan ve deniz-
den harp çiçekleri açmaya başlamıştır. Mehmetçik yavru 
vatana, Kıbrıs Mehmet’ine kavuşmuştur artık. 

28’inci tümen ağırlıkları Mersin Taşucu bölgesinde 
hazır kıta beklemektedir. 

29 Temmuz 1974, saat 15:30’da 28’inci tümen ko-
mutanı Tümgeneral Osman Fazıl Polat, sağlık şube mü-
dürü Tabip Üsteğmen Ersoy IŞIK’ (Em. Prof. Tbp. Tuğg., 
Kardiyolog)’ın da aralarında bulunduğu Tümen karargahı 
ile birlikte Ovacık’taki 72 adet UH-1 helikopterden olu-
şan kara havacılık alayına bağlı unsurlarla hareket ederek 
Kıbrıs’ın Kırnı bölgesine 16:15 itibari ile inerler. 30 Tem-
muz ve 2 Ağustos arasında da tümen sıhhiye taburu dahil 
bütün ağırlıkları ile vatan topraklarına ayak basar. 

Tümen Sıhhiye Taburu ayırma bölük komutanı 
Halil Üsteğmen muharebe hizmet destek unsuru olarak 
bir kaç kez gemilere yükleme yapılıp tekrar indirilen 
sıhhiye taburunun bir an önce adaya ayak basması için 
çıkarma birlikleri komutanına ve kendisini oğlu gibi 

seven tümen komutanına ‘Komutanım biz bir an önce 
gitmek istiyoruz, birliklerimizin sıhhiye desteği 

yanlarında olmalıdır.’  diyerek durumu arz 
etmiştir. 39’uncu tümen sıhhiye taburu ve 

seyyar cerrahi hastane Kıbrıs’ta görevi-
nin başındadır, ancak kahraman Halil 

beklemek istememektedir. H.Nihal 
Atsız’ın tabiriyle:

Tabip Üsteğmen Halil de “ko-
şar adım gitmeliydi onların arka-
sından”, nitekim öyle olur. 

28’inci Piyade Tümeni Ko-
mutanının emriyle Lapta-Karava 
istikametinde yapılan harekatla 
stratejik bir öneme sahip 1023 ra-
kımlı tepe 2 Ağustos saat 18:00’da 

61’inci Piyade Alayı tarafından ele 
geçirilir.

6 Ağustos’ta , 28’inci Piyade Tü-
men Komutanlığının sorumluluğunda 

61’inci piyade Alayı 2 ve 3’üncü koman-
do taburları ile Deniz Piyade Alayı Lapta ve 

Karava’ya taarruz eder ve 7 Ağustos’ta Lapta-Karava 
kahpe Rum’dan temizlenir. 

8 Ağustos 1974... Hava puslu, düşman kalleş, yer 
gök kan kusuyor... Piyade Binbaşı Bünyamin Kasap 
(1931-Niğde), Tabip Üsteğmen Halil Akçiçek (1945-Bur-
sa), Sağlık Başçavuş İ.Hakkı Gedik (1930-Ankara); sınır-
daki yaralıların ve hastaların durumunu yerinde görmek 
için cip ile yola çıkarlar. Ne yazık ki, bu yola çıkış onlar 
için uçmağ olacaktır. “Kahramanlık; saldırıp bir daha 
dönmemektir.” Yolda mayına basan cipin havaya uçma-
sıyla orada üç vatan yiğidini şehit veririz. Ve onlar şimdi 
Kıbrıs’taki Boğaz Şehitliğinde 79-80-81 numaralı cen-
net kapısında koyun koyuna yatmaktadırlar.

Tarihin en köklü milleti olan Türkler böyle kahra-
manları sayesinde bugüne kadar var olmuştur ve kıyame-
te kadar da var olacaktır!

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan 39.Tümen 60 yataklı 
seyyar cerrahi hastanede genel cerrah olarak çalışan Ta-
bip Üsteğmen Lütfi Baş (Prof.Dr. ve Plastik Cerrah) kol-
larında şehit olan kahraman Halil üsteğmen için gözleri 
dolu dolu, boğazı düğümlenirken yıllar sonra bile unuta-
madığı anısını “Vücudunda herhangi bir parçalanma, kan 
yoktu.Yeşil gözleriyle gülümseyen yüzü ile şaka yaptığını 
zannettim» sözleriyle anlatacaktır.

Kahraman Şehit Tabip Üsteğmenin şehit olduğu 
Siskilip bölgesine Akçiçek adı verilmiştir. İlk önceleri 
Lefkoşa’da bir hastaneye verilen adı şimdi Girne Dr. Ak-
çiçek Hastanesi olarak yaşatılmaktadır. Lefkoşa’da Şehit 
Tabip Üsteğmen Halil Akçiçek kışlasına ve GATA Tıp 
Fakültesi içinde bin kişilik amfiye adı nakşedilmiştir.

Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun... Vatanım 
Kıbrıs’a selam olsun!

TANRI TÜRK’Ü KORUSUN ve YÜCELTSİN!
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Onlardan kaldı bu toprak, biz gezip tozmayalım mı?
Yabanlar kıskanır diye, destan da yazmayalım mı?..

Arif Nihat Asya

Türk halkının dinle aldatılarak, Türk vatanında, Türklü-
ğü kabul etmeyenlerin iktidara gelmesi ve aziz yurdumuzu 
parselleme gayretlerine şahit olduğumuz şu günlerde, bu 
toprakların nasıl yurt olduğunu kısaca yazmak istedim.

Anadolu, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. 
Suyu, otu, güneşi bol, toprağı verimli olduğundan, her çağ-
da sevilmiş; gelip, kalınmak istenmiştir. Asya, Avrupa ve 
Afrika anakaralarının bağlantı noktası olduğu için de, dünya 
hâkimiyeti peşinde koşan cihangirlerin “Almazsam olmaz!” 
dediği bir yer olmuş, kara ve deniz ticaretinin dağıtım mer-
kezi vazifesini görmesi ise, ona ayrı bir önem kazandırmış-
tır.  

Tarih boyunca Anadolu’da büyük medeniyetlerin kurul-
duğunu, “o toprakları almak - o topraklarda kalmak” uğruna 
oluk gibi kan akıtıldığını biliyoruz. Bu kanların en tazesi ve 
en gür olanı da şüphesiz ki, Türk kanıdır. Almak için fazla 
değil ama kalmak için döktüğümüz kandan dolayı, bugün 
Anadolu toprakları kıpkızıldır. Akif’in, “Şühedâ fışkıracak 
toprağı sıksan, şühedâ!” demesi bunun içindir. 

Bu yazı ile, “Anadolu Türk Destanı”nı yazanları yad 
etmek istiyorum. Anadolu’ya nereden geldiğimizi, nasıl 
yerleştiğimizi, o toprakları kimlerle çekiştiğimizi ve bizden 
önce orada yaşayan kavimlere ne olduğunu anlatmaya çalı-
şacağım. 

Anadolu’ya gelen atalarımız Oğuz Türkleri, yani Türk-
menlerdir. Gelmeden bir önceki durakları Horasan idi. 
Orası şimdi, Afganistan, İran ve Türkmenistan arasında 
paylaşılmış durumdadır. Daha sonraki zamanlarda çeşitli 
vesilelerle, az sayıda da olsa, Bulgar, Avar, Hazar, Kıpçak, 
Peçenek, Karluk, Halaç, Çigil, Kanglı, Uygur Türklerinden 
de Anadolu’ya gelenler olmuştur. 

Anadolu kapıları milletimize 1040 yılındaki Dandane-
kan Savaşı ile açıldı. (Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan gibi 
âlimler, bizim asırlar öncesinden Anadolu’ya geldiğimizi, 
1040 ve arkasından 1071’in son geliş olduğunu söylemiş, 
yazmışlardır.)

Dandanekan, Çağrı Beğ’in dehasıyla Gaznelilere karşı 
kazanılan bir büyük zaferdir. Sonra Tuğrul Beğ, 1055’te 
Bağdat’a girerek halifeyi Büveyhî zulmünden kurtarmış ve 
himayeye almıştır. Bu hâdise ile Türkler, İslâm dünyasının 
efendisi olmuştur. Alparslan Gazi, 1071’de Bizans’a karşı 
kazandığı Malazgirt Zaferi ile de, Hıristiyan baskısından 
Müslümanları kurtarmış ve maneviyatları iyice yükselmiş 

olarak Anadolu’ya dalmışlardır.
 Anadolu Selçukluları adı ile henüz devletleşmeye baş-

ladığımız sırada zuhur eden Haçlı Seferleri, büyük tahribat 
açmasına rağmen, 1. Kılıç Arslan, Sultan Mesut, 2. Kılıç 
Arslan ve diğer Türkmen beylerinin üstün gayretleri ile ya-
ralar çabuk sarılmış ve Anadolu’da gözü olanların, gözleri 
Anadolu toprağına akıtılmıştır. Bizans’ın, 1176’da Türkleri 
geri atma teşebbüsü Karamık Beli (Miryokefalon) hezime-
tiyle boşa çıkınca da, Anadolu Türk milleti’nin ikinci ana-
vatanı olarak ebedîleşmiştir.

Türklerin, dünyada ayak basmadığı yer yoktur. Bakıldığı 
zaman bütün bunlar, sanki Anadolu’yu bulmak içinmiş gibi 
geliyor. Büyük destan şairimiz merhum Niyazi Yıldırım 
Gençosmanoğlu, Alparslan’ın ağzından bunu ne güzel an-
latmış:  

“Bizans’ı getirin dize,
Kapı açın üç denize!
İşte bir vatan ki size,
Ebediyyen durulmalı!”

İslâm orduları, önceki asırlarda Anadolu’ya yaptığı 
akınlarla Selçuklulara zemin hazırlamıştı. Anadolu Selçuk-
luları ve Danişmendli, Mengücüklü, Saltuklu, Ahlatşahlı, 
Artuklu Türkmen beylikleri de, iki yüz elli sene Anadolu 
toprağını mayalayarak Osmanlıya zemin hazırladı. Fuat 
Köprülü›nün, «Osmanlı, Anadolu Türklüğünün terkibidir.» 
demesi bundandır. Bahaeddin Ögel ise, “Osmanlılar, Türk 
tarihinin altın çağıdır.” demektedir. Yine aynı âlimin tespiti 
ile onlar, “Geniş devlet tecrübesi olan Türklerdir.” Osman-
lılar, kendinden önceki Türk tarihinin özünü çok iyi kav-
ramış ve onları hayatlarının her safhasında başarı ile tatbik 
ederek, tarihin kaydettiği en mühim cihan devleti olmuştur. 
Anadolu’ya geldikten sonra karşılaştığımız badirelerin al-
tından bu özelliğimiz sayesinde kalktık.

 Doğudan, Cengiz, Timur, Uzun Hasan, Şah İsmail teh-
likeleri; Batı’dan, sayısız  Haçlı Seferleri, Bizans baskısı; 
fetret devirlerinde, beylerin birbirlerini alt etme mücade-
leleri; çıkan isyanların bertaraf edilmesi... Şöyle bir düşü-
necek olursak, bunlar her babayiğidin altından kalkacağı 
hâdiseler değildir. Ve hele, Büyük Selçukluların parçalan-
masından sonra, Anadolu Selçuklularının zuhuru; onların 
dağılması üzerine Osmanlının zuhuru; onların takatten 
düşmesi ile de Türkiye Cumhuriyetinin zuhuru, geniş devlet 
tecrübesinin ne manaya geldiğini gösteren ve ancak Türk 
milleti’nin yapabileceği işlerdendir. Yine bu tecrübedir ki, 
din tacirlerinden,gayri millî unsurlardan ve eşkıyadan ülke-

Anadolu’nun 
Türkleşmesi

Hamza ERAVŞAR
hamza@eravsar.net
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mizi temizleyerek kısa zamanda devletimizi, cihanda hatırı 
sayılır bir devlet haline getirecektir. Şafak sökmüştür.

Fetihten önce Anadolu’da yaşayan halkların ne olduğu 
meselesine de kısaca temas edelim. Ta ki, soy özürlülerin,  
gizli Türk düşmanlığı demek olan mozaik zırvalamasının 
tutarsızlığı görülsün!

Hazindir, birçok Türk, böyle kasıtlı tabirlerin tesirinde 
kalarak düşman cephesinden kendi tarafına taş atıyor. Bu, 
savaşta kendi ordusunu arkadan vurmaya benzer; cehalet 
veya gaflet sebebi ile dahi olsa, ihanettir. Acaba kendi ec-
dadına iftira eden, kendi tarihine düşman olan yeryüzünde 
böyle bir topluluk daha var mıdır?

 
ÖNCEKİ KAVİMLER NE OLDU?
Dost, dost için mazeret arar. Tarihimize dost olmadan 

bir yere varamayız. Eğer yapılanların manasını kavrayamı-
yorsak, olanları dar aklımız almıyorsa, hata aramak yerine, 
mazeret aramak daha insanî bir yol olur. Evlâda yakışan, 
atasını karalamak değil, ona dil uzatanların dillerini kes-
mektir. Yoksa Akif’in dediği gibi, “Ahlâfa döner eslâfa 
hücumun.” (Senden öncekilere yaptığın aptalca hücumlar, 
senden sonrakiler tarafından da sana ve senden sonrakilere 
yapılır.)

“Cahil bilmediğinin düşmanıdır.” hükmü içinde kal-
mayalım; araştırıp, öğrenelim! Bakın,âlimlerimiz ne güzel 
araştırmış; arz ediyorum: 

“6. yüzyıl ile 7. yüzyılın başlarında meydana gelen 
İran-Bizans mücadeleleri, Anadolu için bir felâket olmuş, 
ülkenin şehir ve kasabalarının büyük bir kısmı harap ol-
muştur. Bunu takip eden İslâm-Bizans mücadelesi birkaç 
asır devam etmiş ve bu mücadeleler nüfus bakımından 
büyük kayıplara sebebiyet vermiştir. Hemen her yıl, hatta 
yaz ve kış, bazan bizzat halifelerin, büyük komutanların ve 
hudut garnizonlarının yaptıkları seferler şehirlerin çoğunu 
harabe haline getirmiş, ülkenin nüfusunu çok azaltmış ve 
bazı bölgeleri ıssız hale getirmişti. Türkler geldiği zaman 
Anadolu’yu ıssız ve harabe halinde buldular ve şehirleri 
yeniden kurarak mamur hâle getirdiler.  ... Anadolu’ya, Ma-
lazgirt zaferini takip eden ilk çeyrek yüzyıl zarfında gelip 
yerleşen Türklerin sayısı yerli halktan daha fazla idi. Bu 
sayededir ki, bu yeni ülke kısa zamanda tam mânâsı ile bir 
Türk vatanı haline gelmiştir.” (Büyük İslâm Tarihi, Cilt: 8, 
Sf: 118) 

“Kesif Türk muhacereti, Anadolu’yu 11. asrın son çey-
reğinde tamamen bir Türk ülkesi yapmıştır. Denilebilir ki, 
dünya Türk nüfusunun en az üçte biri, birkaç asır içinde 
Anadolu’ya göçmüştür. ... Oğuzlar, 11. asırda Anadolu’ya 
yurt kurmak gayesi ile göç etmeye başladıkları zaman, bu 
ülke Türk nüfusundan tamamen boş değildi. Anadolu nü-
fusunun bir kısmı Türk aslındandı, fakat Hıristiyanlaşmış-
lardı; ancak bunların da bir kısmı henüz Türkçeyi unutma-
mıştı. İlk Müslümanlığı kabul eden bu Türkler oldu. ... Türk 
fethi karşısında Hıristiyanlar, kitleler halinde Anadolu’yu 
boşaltıp, Balkanlara çekilmişlerdi.” (Y. Öztuna, B. Türkiye 
Tarihi, 1 / 429-430)

“Malazgirt zaferi ile Bizans’ın mukavemeti kırılıp, artık 
Türkler karşısında bir ordu kalmayınca, Anadolu’da sür’atle 
bir yayılma ve yerleşme devri başlar.  Gerçekten, tarihinde 
birçok kavim ve medeniyetlere sahne olan Anadolu’nun 

etnik siması, 1071’den sonra, öyle sür’atli bir değişikliğe 
uğradı ki, bu büyük göç ve yerleşme hareketi araştırılma-
dığı için Türkleşme hâdisesi bir muamma halinde kalmış 
ve çok defa yerli halkların toptan Müslüman olduğu veya 
imha edildikleri zannedilmiştir. Din değiştirme ve karşılıklı 
nüfus zayiatı bahis mevzu olmakla beraber büyük göçü ve 
etnik değişmeleri itibara almayan bu tahminî görüşlere artık 
bir kıymet verilemez.” (Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve 
Türk İslâm Medeniyeti, Sf: 281) 

“Anadolu içlerine yayılan Türkmenlerin bu 
kıt’adakisür’atli başarılarını kolaylaştıran başka şartlar da 
vardı. Önce, ta Abbasîler zamanından beri, Bizans-İslâm 
mücadeleleri devamınca çok tahribata uğramış olan Ana-
dolu, Bizans’taki iç anlaşmazlıklar yüzünden hayli ihmâl 
edilmişti. ... Ağır vergi ödemeğe mecbur tutulan köylüler 
takatsiz düşmüş ve nüfus seyrekleşmişti.” (İbrahim Kafe-
soğlu, Selçuklu Tarihi, Sf: 134)  

“Tarihî kaynaklar bize, Hıristiyan ahalinin kütle halinde, 
şehir, kasaba, veya köyler halinde ihtida ederek (Müslüman 
olarak), eski dillerini muhafaza ettikleri yahut Türkleştikleri 
hakkında hiçbir haber vermiyor. Bana malûm olan tekmil 
tarihî kayıtlar, ancak münferit şahısların ve ailelerin ihtida 
ettiklerini bildiriyorlar. Keza Ön Asya Türklüğünün, Bi-
zanslılar, Rûmlar ve Ermenilerle toplu halde bir kaynaşma 
ve karışmalarının vaki olduğunu bildirecek kayıtlara da 
tesadüf olunmuyor.” (Zeki Velidî Togan, Umumî Türk Tari-
hine Giriş, Sf: 207)    

“Ne Osmanlı, ne de batı Anadolu’daki diğer beylikler 
sahasında sür’atle vukua gelmiş kitle halinde ihtidaların 
mevcudiyetini tasavvur etmemek daha doğru bir yoldur. Bu 
uç beylikleri, doğudan devamlı gelen Türk ve İslâm unsur-
ları sayesinde, nüfuslarını zaten devamlı artıracak vaziyette 
idiler.”(Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Sf: 
143)

“Türk fethi esnasında Anadolu’nun pek büyük bir kısmı, 
bilhassa Orta, Güney ve Batı Anadolu bölgeleri nüfusu çok 
az, hareketsiz, bir kelime ile geri kalmış bir ülke manzarası 
gösteriyordu. ... Öte yandan Sasanî-Bizans ve onu mütea-
kip, sürekli ve çetin Arap-Bizans mücadeleleri Anadolu’da-
ki halkın mühim bir kısmının yok olmasına ve Çukurova 
gibi bir çok bölgelerin de korkunç bir şekilde tahrip edilme-
sine sebep olmuştu. ... Türkmenler savaşlarda ellerine geçir-
dikleri Hıristiyanları köle gibi kullandıklarından bunu çok 
iyi bilen Hıristiyanlar, onların harekete geçtiklerini görünce 
Adalara ve Rumeli yakasına kaçıyorlardı. ... Diğer taraftan 
Anadolu’da, 1000 evlik de olsa, kitle halinde herhangi bir 
İslamlaştırmanın vuku bulduğu üzerinde, Türk, Bizans, 
Ermeni ve Arap kaynaklarında bugüne kadar herhangi bir 
habere rast gelinmediği gibi, en ehemmiyetsiz içtimaî olay-
lardan dahi bahsedildiğini gördüğümüz pek zengin Osmanlı 
arşiv vesikalarında da bu hususta bir kayıt elde edilememiş-
tir. Anadolu’da, Müslüman İspanya’daki Müsta’ripler gibi, 
bir dönme sınıfı da mevcut olmamıştır.» (Prof. Dr. Faruk 
Sümer, Oğuzlar, Giriş)

Bizi “Türk yaratıp, Müslüman yaşatan” Rabbimize 
hamd olsun. Böyle bir milletle övünmek hakkımızdır. Bu 
şuur ve gururla, gayri Türk unsurların inadına göğsümüzü 
gererek söylüyoruz: 

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!
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Sonbaharın son ayı, kasımın ilk günü… Kömürhan 
Köprüsü gibi Harput’a bakan Hasanoğlu Dağı’nın ete-
ğinde kurulu Doğancık köyü öğle güneşinin altın sarısı 
ışıkları altında altın bir kolye gibi ışıl ışıldı. Yapraklarını 
erken sarartmış ağaçları, biçilmiş tarlaları ve toprak evle-
riyle her yer göz alırcasına sapsarıydı. Köydeki evlerden 
birinde ise büyük bir telaş vardı. 

Bıldır evlenen Mehmet Sekin, evlerinin yüksek 
ayvanına çıkmış, evin içinden gelecek müjdeli haberi 
bekliyordu. Kolay değildi beklemek, baba olacaktı. Me-
raktan sabrı tükenmiş, her yer gibi onun yüzü de sapsarı 
kesilmişti. Bazen içinden bazen yüksek sesle  “Yüksek 
ayvanlarda bülbüller öter,  Bülbülün figanı aleme 
yeter, Benim çektiklerim ölümden beter.” türküsünü 
onlarca kez söylemişti. Nihayet beklediği müjdeyi yaşlı 
halası verdi: “Gözün aydın Mehmet, Allah analı babalı 
büyütsün, bir oğlun oldu!”

Yaşlı hala, rengarenk gül motifleriyle işlenmiş süt 
beyazı kundağına belenen bebeği kulağına ezan okuyup 
ismini koysun diye babası Mehmet Sekin’in kollarına 
verdi. Baba Mehmet Sekin, yavrusunun kulağına vecd 
içinde okuduğu ezandan sonra üç kez seslendi: Fethi, Fet-
hi, Fethi!..

Fethi “Fatih” demekti. Harput’u ilk fetheden şehit 
“fethi Ahmet Baba”dan beri Elazığ’da evin ilk erkek ço-
cuğuna “Fethi” ismi konuluyordu. Büyüdüğünde bir yer-
leri fethetsin, onun gibi şehit düşsün diye.

Yaşlı hala, Fethi bebeği bu kez anasının kucağına ver-

di. “Başımın bahtı, evimin tahtı, iki cihan can yoldaşım, 
iki gözüm oğlum, gakgom olasın, Fethi gakgom, anan 
kurban ola sana!” diye bağrına basıverdi yavrusunu.     

Gakgo; yiğit, er, mert, delikanlı, babayiğit anlamlarına 
gelen “büyük ağabey” demekti. Fethi, evin ilk erkeğiydi. 
Kendisinden sonra dünyaya gelecek kardeşlerine büyük 
ağabeylik yapsın diye anne ve babası ona “Fethi Gakgo” 
demişti. Oysa nereden bileceklerdi ki onun seksen mil-
yona ağabeylik yapacağını? Değil bir yerleri fethetmeyi 
seksen milyonun gönlünü fethedeceğini ve de bütün 
Türkiye’nin şehidi olacağını nereden bileceklerdi ki?

Lakin kundaktaki Fethi, bunu biliyordu sanki. Tez 
büyüyüverdi. İlk, orta ve liseyi Elazığ’da bitirip Samsun 
Polis Okuluna girdi ve kısa zamanda tüm polis okulunun 
gönlünü kazanıverdi. 1995’te Samsun Polis Okulundan 
mezun olduğunda okulun mezuniyet albümüne arkadaş-
ları onun için şöyle yazdı: “Polis okuluna efsane gibi 
gelip giden, uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyeti-
ne sahip mert gakgoşu karakteriyle, hoş gülüşüyle biz 
arkadaşları asla unutmayacağız!”

Fethi Polis, gönülleri fethetmeye başlamıştı bile. Önce 
1995’te ilk görev yeri Kilis’te, ardından 1999’da atandığı 
Bingöl’de babacanlığı, gözü pekliği ve dürüstlüğü ile hal-
kın gönlünde yer edivermişti. 

        2002’de Şark görevi bitmişti. Eşi Rabia Sekin’le 
dört gözle yeni tayin olacağı yerin belli olmasını bekli-
yorlardı. Acaba nereye gideceklerdi, ya memleketlerine 
uzak bir yer olursa… Hem henüz ilk çocukları Tolunay 

 ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN
Zafer ÇUBUKCU
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iki, kızları Dila ise bir yaşındaydı. Bu duygular için-
deyken gidecekleri yer belli olmuştu: İzmir!  Nedendir 
bilinmez, İzmir adı ikisinde de tarifi imkansız duygular 
uyandırmıştı.  Sevinç mi, hüzün mü bilinmez acayip bir 
his… Yine de tayin yerini hayra yordular.

Fethi Gakgo İzmir’de
İzmir’de göreve başlayalı çok olmamıştı ama dürüst-

lüğü ve çalışkanlığı ile hem amirlerinin ve meslektaşla-
rının hem de İzmir halkının sevgisini kazanmıştı. Artık 
o, İzmir’in Gakgoş Fethi’si olmuştu. Eşi ve çocukları da 
İzmir’e alışmışlardı. Oğlu Tolunay, ilk okula ve Altınor-
du Kulübünün alt yapısında futbola başlamıştı. Evin en 
küçük kardeşi Nisa da İzmir’de dünyaya gelince ailece 
İzmir’i daha çok sevmişlerdi. 

Her görevini hakkıyla yapan Fethi Polis, son birkaç 
yıldan beri İzmir Adliyesinin önünde Motosikletli Şahin-
ler Timinde görev yapıyordu. Adliyede başta hakim ve 
savcılar olmak üzere bütün personelin gönlünde taht kur-
muştu. Adliye civarında da onu tanımayan yoktu. Herkes 
onu mazluma yumuşak, zalime sert; kalleşliği asla bilme-
yen Gakgoş Fethi diye tanımış ve bağırlarına basmıştı. 

2014’te adliye önünde görevi başındayken bir aracın 
çarpmasıyla büyük bir kaza atlatmıştı. Aracın çarpmasıyla 
beş metre yüksekliğe fırlamış ve yere düşmüştü. Kendisi-
ni hastaneye götüren arkadaşlarının üzüldüklerini görünce 
onları rahatlatmak için yüzlerine gülerek “ Ben böyle 
ucuz ölmem, korkmayın!” demişti. Sanki nasıl öleceği 
içine ayan olmuş gibi.  O kazada belinden ve sırtından 
yaralanmış ve acısı hiç geçmemişti. 

Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu›nun Duruşması 
İzmir Adliyesinin önü çok kalabalıktı. İki yıl 

önce2015 Şubat’ında Ege Üniversitesinde şehit edilen ül-
kücü Fırat Çakıroğlu’nun üçüncü duruşması vardı. Duruş-
mayı yüzlerce milliyetçi avukat ve ülkücü takip ediyordu. 
Bir de Fethi Polis… Çünkü o dostluğa ve ahde çok büyük 
vefa gösteren bir gakgoştu. Örfü, adeti, töresi sağlamdı. 
Tıpkı Şehit Fırat Çakıroğlu gibi. Duruşma günü adliyenin 
bahçe duvarına ülkücüler üzerin-
de Fırat Çakıroğlu’nun resminin 
olduğu büyük bir afiş asmışlardı. 
Gözleri o afişte kalmıştı Fethi 
Polis’in. Şehit Fırat, onu yanı-
na çağırıyordu sanki. Ağır ağır 
afişe doğru yürüdü. Ne zaman 
geleceksin, diyor gibiydi. Afi-
şin altında uzunca baktı şehit 
Fırat’a. “Fethi ağabey” sesiyle 
irkiliverdi. Sesin geldiği tarafa 
baktı. Seslenen Elazığlı Avukat 
Orhan Bey’di. Birlikte adliyenin 
kafesine gidip sohbet ettiler. 
Elazığ’dan, İzmir’den söz ettiler. 
Söz döndü dolandı 1980 önce-
sine geldi. İkisinin de gözleri 
doldu. Çünkü 1980 öncesi tıpkı 
Fırat Çakıroğlu gibi Elazığ’ın yi-

ğit ülkücüsü Nurettin Temiz de İzmir›de bölücülerce şehit 
edilmişti. Nurettin Temiz, 80 öncesi Elazığ ve İzmir›de 
çok sevilen bir ülkücüydü, tıpkı Fırat gibi. Aradan kırk 
yıl geçmişti değişen bir şey yoktu. Başta Fırat Çakıroğlu 
ve Nurettin Temiz olmak üzere bütün ülkücü şehitleri 
rahmetle andıktan sonra Orhan Bey kafeden ayrıldı. Fethi 
Polis ise kafe çalışanı Öztürk Uçar’ın çay ikramını geri 
çevirmemiş ve kafede kalmıştı. Fethi Polis, ne zaman 
şehitlikten söz açılsa bordo bereli şehit Ömer Halis De-
mir için  söylediği “Keşke bana da böyle şehitlik nasip 
olsa.” sözünü Öztürk Uçar’a bir kez daha söyleyiverdi ve 
kafeden çıktı. Ülkücüler adliyenin bahçe duvarına astık-
ları Fırat Çakıroğlu afişini söküyorlardı. Gözlerini bir kez 
daha Fırat›ın gözlerine sabitledi, ona bekle geliyorum, 
dercesine baktı, baktı, baktı…

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne Bombalı Araçla Sal-
dırı

18 Ağustos sabahı içinde bir tuhaflık vardı. Sıkıntıdan 
patlayacak gibiydi. Sabah erkenden  adliyenin önündeki 
görev yerindeydi. Görevdeyken biraz olsun açılırım diye 
düşündü. Fakat nafile, yüreği parçalanıyordu adeta. Ne 
zaman yüreği darlansa kötü bir şeyler oluyordu. Demin-
den beri polis telsizinden bir haber geçiliyordu. Yoksa 
yine bir şey mi var, diye polis telsizine kulak kesildi. 
Korktuğu başına gelmişti. Vatan hainleri Elazığ Emniyet 
Müdürlüğüne bombalı araçla saldırmışlardı. Üç şehit, 
yüzlerce yaralı vardı.Yüreğindeki acı dağlarca büyümüş-
tü. Acısını aynı gün sosyal paylaşımdaki adresinde şunları 
yazarak dışa vuruyordu: “Şerefsizlerin ve vatan hainleri-
nin Elazığ Emniyet Müdürlüğümüze kalleşçe yaptıkları 
bombalı saldırıda görevi başında onurlu ve şerefli üç mes-
lektaşım şehit olmuş, yüzlerce hemşehrim yaralanmıştır. 
Canımdan çok sevdiğim vatanımın incisi olan, vatan ve 
millet sevgisi ile yanıp tutuşan, vatan uğruna gözünü 
kırpmadan canını seve seve veren biz Elazığlılar bu hain 
saldırının hesabını mutlaka soracağız ve bu saldırıyı asla 
unutmayacağız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez!»

Adliyenin önünde vazifesinin başındaydı. Adliye 
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önünde arabasının içinde genç bir bayan yanında durdu 
ve “ Abi evde bebeğimi bıraktım, acil duruşmaya katılıp 
eve dönmem lazım, ama aracımı park edecek yer bulama-
dım, yardımcı olabilir misin?”  deyince adliye önündeki 
polis aracını ileri çekti ve genç bayana “Kardeşim buraya 
park edebilirsin.” dedi. Çünkü o bir gakgoştu, dertlere 
derman, hastaya şifaydı. Genç bayan adliyeye girince 
bayanın aracının camına üzerine Fethi Sekin yazdığı ka-
ğıdı astı, meslektaşları ceza yazmasın diye. Azerbaycanlı 
genç bayan duruşma sonrası aracın camındaki kağıdı ceza 
sanıp kağıdı alarak Fethi Polis’in yanına koştu. Gerçeği 
öğrenince onun ne kadar iyi biri olduğunu 
anlamış ve onu tarif etmeye dilin gücü 
yetmez, demişti.

Ane Ane Kurban Ane…         
Fethi Polis, sık  sık Elazığ’a 

gidip geliyordu. Babası da an-
nesi de hastaydı. Hele annesi 
çok hastaydı. Amansız bir 
hastalıktı. İkisini de yanına 
almak istemiş, ancak annesi 
kabul etmemişti. Birkaç gün 
içinde bir günlüğüne de olsa 
memelekete gidecekti. Ne var ki     
Elazığ’dan acı haber gelince bek-
lemeden eşi ve çocuklarını da yanı-
na alarak yola çıktılar. Canından çok 
sevdiği biricik anasını kaybetmişti. Yolda 
eşine «Ben nasıl dayanacağım anama.” diye 
defalarca sormuştu. 

Fethi Polis, kardeşi Vedat Polis ve diğer kardeşi ile 
akrabaları Doğancık köyündeki aile mezarlığındaydılar. 
Herkes Hatun anneden razıydı ve onu çok seviyordu. 
Fethi Polis, elindeki kürekle annesinin mezarına toprak 
atıyordu. Kulaklarında ise annesinin “Ben size kurban 
olam !”sözleri yankılanıyordu. Bir ara gözleri annesinin 
mezarının yanındaki yere takılıverdi. Boştu. Toprak atma-
yı bırakıp bir iki adımda oraya geçti. “Ben ölünce beni 
buraya anamın yanına defnedin.” diye fısıldayıverdi. 

Üç gün taziyeye oturdular. Taziye bittiğinde babası 
Mehmet Sekin›i de yanına alıp İzmir›e döndüler. Babası 
da hastaydı ve ameliyat olması gerekiyordu.

Fethi Polis, babası Mehmet Sekin’i hastaneye yatır-
mıştı. Az önce de ameliyata alınmıştı. Eşi de hastane-
deydi. Elazığ’dan döneli bir buçuk ay olmuştu, ama bir 
nebze olsun acısı hafiflememişti. Annesine ağıt yakmıştı. 
Ağıtı cep telefonuna kaydedip cepten amcasının oğlunu 
aradı. Ona “Ane ane kurban ane…” ağıtını dinletti. 
Öyle yürekten söylüyordu ki rüku ve secdedeki meleklere 
eş… Hangi can,  hangi yürek dayanabilir ki amcaoğlu 
dayansın bu seslenişe? Amcaoğlu da çok seviyordu Ha-
tun yengesini. İkisi de hıçkırıklara boğulmuştu. Doktorun 
yanlarına gelmesiyle amcaoğluyla vedalaşıp telefonunu 
kapattı. Babası ameliyata gireli bir saat olmuştu. Dokto-
runun, ameliyatın başarılı geçtiğini söylemesiyle biraz 
olsun eşi de kendi de rahatlamışlardı. Eşini eve bıraktı. 

Kendisi babasının yanında kalacaktı. Sabahleyin de işe 
gidecekti. 

 Cesaretin, Vatanperverliğin Adı Gakgoş Fethi Se-
kin

Öyle de yaptı 5 Ocak sabahı adliyenin önünde vazi-
fesinin başındaydı. Mesainin bitmesine bir saat kalmıştı 
aklı evde eşi ve çocuklarındaydı. Dün sabah babasını has-
taneye yatırmadan önce evde hep birlikte sabah kahvaltısı 
yapmışlardı. Üç evladını yanı başına oturtmuş onlarla 
uzun uzun konuşmuştu. Tolunay’a antrenmanları sormuş, 
saçlarını okşayıp onu hadi aslanım göreyim seni, diyerek 

defalarca öpmüştü. Dila ve küçük kızı Nisa’yı 
birlikte kucaklamış, ikisini de öpüp kokla-

mıştı. Eşi Rabia’yla ise gözleriyle ko-
nuşmuştu. Sanki ona bir şeyler demek 

istemişti de diyememişti. Babasını 
hastaneye götürürken de çocukla-
rına ben evde yokken kapıyı kim-
seye açmayın, diye tembihlemişti. 
Adliye önünden geçen bir araç 
şoförünün selem vermesiyle ken-
dine geliverdi. Saat 16 olmuştu. 
Birazdan adliye boşalacaktı. Hızlı 

adımlarla adliyenin C Kapısına 
yürüdü. Adliyedeki hakim ve savcı-

larla avukatlar o kapıdan çıkacaklardı. 
Karşıdan mavi bir minübüs geliyordu. 

Minübüsün içine baktı. İki iblisi tanıyıverdi 
kan çanağı vampir gözlerinden. Var gücüyle önce 

“DUR!” diye bağırıverdi. Sonra dönüp peşlerine düş-
tü. İblisler şaşırmışlardı, böyle bir şey beklemiyorlardı. 
Bombalı aracı C Kapısında patlatacaklardı. Durdurdular 
araçlarını ve satılmış ellerine verilen kalaşnikoflarını 
alarak aşağı inip ateş etmeye başladılar. Tek başına bir 
devdi Fethi Polis. Gözünü kırpmadan elindeki tabancayla 
dikiliverdi burunlarını dibine kadar. Saklanmışlardı aracın 
arkasına iblisler. Yine de birini vurmuştu. Lakin mermisi 
tükenecekti. Son kurşununu da sıkmıştı . Mermi bulma-
lıydı. Dönüp hızla koşmaya başladı. Bir yandan da bağı-
rıyordu “Yok mu kahpelere kurşun sıkacak!” Gözünü 
bir çınar ağacına dikmişti, bir an önce ağacın arkasına 
kendini atmak… Ağaca birkaç metre kalmıştı birden sır-
tında bir sıcaklık hissetti, sonra bir çınarın devrilişi gibi 
devriliverdi yağız yere. İlk adliye önündeki taksi durağın-
da taksicilik yapan Çetin Yenal görmüştü Fethi Polis’in 
vurulduğunu. Hemen çalıştırdı taksisini ve yanına varı-
verdi, arabamla Fethi Polis’e tampon yaparım da başka 
kurşun yemez diye. Fethi Polis ise Çetin şoföre “Mevzi 
al koru kendini.” diyerek onu korumaya çalışıyordu. Son 
kez doğrulmak istedi Gakgoş Fethi. Olmadı. Hainler onu 
zırh delici çelik uçlu kalaşnikof mermisiyle vurmuşlardı. 
Elli beş gün önce kaybettiği annesinin sesini duyar gibi 
oldu. «Ane ane kurban ane.» deyiverdi. Şehadet parmağı-
nı kaldırdı. Tolunay, Dila, Nisa ve kelimeyi şehadet oldu 
son sözleri. Ruhun şad, mekanın cennet olsun şehit Polis 
Fethi Gakgo!
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Toplumları güçlü kılan temel nesne kültür diye bilinir. 
Kültür bir toplumun tarih sürecinde göstermiş olduğu or-
tak davranış ve duygu biçimidir. Bir toplumun harcama, 
giyinme, türkü söyleme, ok atma, oyun oynama, ağlama, 
korkma, bağırma ...gibi temel insani davranış biçimleri 
bile, toplumlar arasında farklılık gösterebilir. Bu farklı-
lıklar arasında benzerlikler de bulunabilir. İnsani olarak 
değerlendirilen pek çok şeyi kültür içerisine alabiliriz.

Doğup büyüdüğüm köyümde, Cemal Emmi diye birisi 
vardı. Çok nüktedan bir kişi idi. Kimsenin fark edeme-
diği olayları farkeder, hiciv yoluyla da olayları anlatırdı. 
Temel kültürel davranışlarımızın aksayan ya da bozulan 
bölümlerini kendi üslubu ile ele alırdı. O kadar ileri 
mizah yeteneği var dır ki, bugün her akıl bu yükü taşıya-
maz, belki de anlayamaz. Kendisi ile ilgili bir olay şöyle 
anlatılır:

Yıl 1970’li yılların başı. O yılların en önem-
li sosyal hareketi, yurtdışında işçi olabilmektir. Yani 
“Alamanya’ya turist gitmek”tir. Cemal emmi o yıllarda 
kendi halinde bir çiftçidir. Cemal Emmi’nin bakımlı ve 
çok rahvan bir çift atı vardır. O, duygularını çevresinde-
ki nesneler üzerinden dile getirir, kimi zaman atları ile 
konuşur, kimi zaman elindeki kürekle dertleşirdi. Yine 
benzer bir durum yaşanır. “Gavas’ın otobüsü” köye gelir. 
Köy çok eğimli olduğundan yolcularını “Mezarın Kahı” 
denilen yerde indirir. Cemal Emmi de atları ile güçlükle 
rampayı tırmanmaktadır. Atlar huysuzlanır. Parlamaya 
başlar. Atlar daha önce görmediği tipte bir insan ve duy-
madığı bir ses nedeniyle tedirgin olurlar. Cemal Emmi 
atın gemini zor tutmaktadır. Bir şekilde atlarını durdurur. 
Baktığında otobüsten inip, kendisine yaklaşan yolcular 
arasında bir Alamancıyı görür. Elinde ekose (kare) desen-
li bir valiz ve bir “pilipis” marka radyo 
vardır. Başında ise, 
üstün- de kaz tüyü 
te- lek olan bir 

“foter şapka” 
bulunmaktadır. 

Alamancı, o sıra-
lar kimsede olma-
yan radyosunun 

sesini açmış, 
dinleyerek 

yürümekte-
dir. Cemal 

Emmi bir müddet 
adamı izler. “Ala-
mancı”  yanından 
geçerken Cemal 

Emmi, atlarının burnuna 
eliyle yumuşak yumuşak 
yumruk vurarak konuş-
maktadır. “Lan nannik, 
bundan sonra göreceğin 
bunlar, niye ürküyorsu-
nuz, nannikler, banada 
telekli foter mi giydire-
ceksiniz, ürkmeyi bırakın 
da alışmaya bakın.” de-
mektedir.

Bu misal çok şeyi 
anlatmaya yeter. Yozlaş-
ma sürecinde birşey ya-
pamayanlar, ilerleyen dönemlerde kabullenmekten başka 
çare bulamazlar. Onlar için alışmaktan başka çare yoktur. 
Yaşadığımız Anadolu topraklarında buna benzer onlarca 
örnek bulmak mümkündür. “Dünya çalgı, sen çengi, ayak 
uydurmaya bak kızım” deyimini hepimiz biliriz. Dünya 
bir eğlence mekanı veya estrümanı olursa, siz de süslü 
kıyafet giyen rakkas ya da rakkase olup uyum sağlama-
ya bakın ki, bu duruma direnmeniz anlamsızdır. Aslında 
bahse konu örnekler, bir onaylamadan ziyade bir kopuş 
ve yozlaşmayı işaret ve ikaz etmektedir. Dünya, dünya 
olmaktan çıkıp, çalgı olurken seyrettiyseniz, siz de rakkas 
olmaya, zenne olmaya ve son tahlilde yaşamak için uyum 
sağlamak mecburiyetiniz vardır. Dünya değiştikten sonra 
yapılacak tek şey ona uyum sağlamak, ayak uydurmak 
olacaktır.

Bugün yaşanılan sıkıntıların temel kaynağı, Cemal 
Emmi’nin atları bile ürkerken bizim farkında olmadığı-
mız kültürel ve sosyal değişimimizdir. Milli kültürden 
beslenmeyen nesillerin meydana gelmesine hepimizin se-
yirci kalmasıdır. Aklı - selim insanların, “normal” şartlar-
da isyan edecekleri bir tercihte, bırakın isyanı veya red-
detmeyi, bireylerin bu düşüncelere taraftar olması, başka 
nasıl açıklanabilir ki? Eğer bizler, atlar kadar çevremizde 
gelişen olayların farkında olsaydık, milletimizin «bekaa 
sorunu», milli birlik ve beraberlik meselesi, toplumsal ku-
tuplaşma, darbe kalkışması, dünyada dışlanmışlık, değerli 
yalnızlık, sıfırlamapolitikaları, atalarımıza saygısızlık 
örnekleri yaşanmazdı. Yarın, şekillenmesinde katkımızın 
olmadığı bir dünyanın “çengi”si olmamak için; reddede-
rek, hayır diyerek, millet olmanın şuurunda olarak, kork-
madan, kişisel kaygılara kapılmadan milli egemenliğe, 
demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmalıyız. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milletinin karakteri 
yüksektir. Türk Milleti çalışkandır. Türk Milleti zekidir” 
sözü rehberimiz olsun.

Atlar ve Rakkas
Seyit Ali ERGEÇ
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BALKAN HARBİNDE 
KADINLARIMIZ VE KADIN 
KONFERANSLARI

Tanzimat ile başlayan kadın eğitimi Meşrutiyet 
döneminde de devam eder. Basın toplantısını ve dernek-
lerde toplantıyı organize eden Rusya Türklerinden dört 
üniversite öğrencisi olan Petersburg Üniversitesinden 
Kazanlı Ümmügülsüm, Rukiye Yunusova, Taşgetli Mer-
yem Yakupova, Restavlı Meryem bun öğrenciler Hilal-i 
Ahmerin İstanbul Kadırga hastanesinde dört ay hasta 
bakıcılık yaparlar ve bu zaman içinde çeşitli görüşme-
lerde de bulunurlar Enver Paşa, Kadırga Hastanesini zi-
yaretinde bu Rusyalı Türk kız öğrencilere teşekkür eder. 
Kızlar 23.11.1912 günü İstanbul Tatar Talebe Cemiyetini 
ziyaret ederler. Türk yurdu müdürü Yusuf Akçura Bey ile 
görüşürler. Rusya’daki yaşantılarına eğitim ve öğretim 
hakkında bilgi verirler yine İdadi Mektebi müdür iyesi 
Nakiye Hanım ile Müslüman Hanımların eğitimi ve ya-
şantısını anlatırlar. Bu dört kız öğrenci 5 Aralık günü Ha-
lide Edip Hanım ile görüşürler.

Kazanlı yazar Fatih Kerimi ile bu dört Hanım üni-
versiteli kız 01.03.1913 günü Valide Camii’nde padişahın 
selamlık törenini izlerler. Kızlar paltolu beyaz eşarplı 
yüzleri açıktır. Padişah orada olanları selamlar sadrazam 
Mahmut Şevket Paşa kızlara padişahın memnuniyetini 
ve selamını bildirir hasta bakıcılık hizmetlerinden dolayı 
teşekkür eder. Bu öğrenci kızların açık kıyafetleri yerli 
ve yabancı basının dikkatini çeker. Fatih Kerimi, Ahmet 
Ağaoğlu yaralılara bakmak için Rusya’dan gelen Tatar 
asıllı Gülsüm ve ikisi Meryem adlı üç kadından bahse-
derler Fatih Kerimi’nin öncülüğünde Müdafaa-i Milliye 
Kadınlar Heyeti kurulur.(2 Kanuni Nisan 1913)

Müdafaai Milliyenin(Tenvir-i Efkâr İrşat Heyetine) 
sunduğu dilekçede şu öneriler yer alır:

1) Yardım toplamak için Hanımlardan bir heyet oluş-
turmalı, İstanbul bölgelere ayrılarak Hanımlar burada 
yardım toplamalıdır.

2) Hanımlar arasında konferans düzenlenmelidir.
3) Savaş alanına gitmek için Hanımlardan fıkralar 

kurulmalı bunlar yaralıları tedavi etmeli, yemek hazırla-
malı gerekirse vatan savunmasında yer almalılar.

4) Hanımlar padişaha başvurarak onun da vatan sa-
vunmasında bulunmasını istemelidir. Halide edip’in Türk 
yurdunda Selâtin-Ali Osman’a hitaben yazdıkları uygula-
maya koyulmalıdır.

Darülfünun Konferans Salonunda Kadınlar Top-
lantısı:

Balkan savaşları devam ederken kadınlar konferans 
düzenler darülfünun konferans salonunda düzenlenen 
toplantıya binlerce kadın katılır. Bir Cuma günü Ayasofya 
Camiinde hoca Hasan Fehmi Efendi tarafından kadınlara 
bir vaaz verilir bin kadar kadın katılır. Cumadan sonra 
Ayasofya Camii’nde verilen vaaz hem erkeklere hem ka-
dınlara hitap eder.

Darülfünun Konferans salonundaki ilk toplantı 
08.02.1913, ikinci toplantı ise 15.02.1913 tarihinde yapı-
lır. İlk toplantının himayesini Mahmut Muhtar Paşa’nın 
eşi prenses Nimet Muhtar Hanım, ikincisini Nazimiye 
Sultan üstlenir. İlk toplantıya beş bin kadar Hanım katılır. 
Kadınlar salona sığmaz koridorlarda dışarıda toplantıyı 
takip eder. Prenses Nimet Hanım parlak bir konuşma ile 
konuşmacıları halka takdim eder. İki toplantıda da kadın 
yazarlar ateşli konuşmalar yapar,  şair kadınlar şiirlerini 
okurlar, 14 konuşmacı kadın arasında Halide Edip, Fatma 
Aliye, Nigar Hanım gibi tanınmış isimler vardır.

Konuşmalarda dile getirilen görüşler:
Vatanın tehlikede olduğunu bunlardan en belirgin 

şahsiyetler Fatma Aliye(İslamcı), Halide Edip(Türkçü), 
Nigar Osman(Batıcı) konuşmalarında vatanın kurtuluşu 
için tedbirler önermişlerdir.

Hasan ÇİFTÇİ
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Fatma Aliye konuşmasında “O ecdat kadınlarında 
ecdadıdır, bu vatan kadınların da vatanıdır milletin istik-
baline kadının istikbali de dâhildir. Zira bunların yarısını 
da kadınlar temsil ediyor.” derken  olaylar karşısında 
Batı’nın kayıtsız önem vermediğini şikâyet ile Türk’ün 9. 
Haclı seferi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gülsüm Kemalova İslam tarihindeki kadınlardan 
örnekler verir.”Vatan ve millet yolunda erkekler ile muha-
rebeye giren can veren, erkekleri gayrete getiren onların 
hizmetinde bulunan eski İslam kadınlarını hatırımıza geti-
relim onlardan ibret alalım.”

Fehime Nusret Hanım da “Sultanlar, Hanımefendiler 
veriniz, vatan için veriniz, din için veriniz, kilise olan 
camilerin susturulan ezan seslerinin, yırtılan ırzların, dö-
külen kanların,çiğnenen toprakların intikamını almak için 
veriniz, Mal Hatun size bakıyor, onun üstünde Muham-
med size bakıyor; herkesi esaretten kurtaran dinimizin 
esir olmasını mı bekliyorsunuz, Allah rızası için veriniz 
diye feryat eder.”

Naciye Hanım ise bunun sadece Türklerin meselesi 
olmadığını, İslam için problem olduğunu söyler, ve şöyle 
devam eder:“Bugün İslam için hakiki bir kıyamet var, 
biz Rumelide ki faciaya karşı sessiz kalırsak bütün İslam 
âleminin sığınağı olan tahtı tehlikede bırakırız.”

Halide Edip Hanım “Kurtuluş için dindar hasiyetli 
çalışkan olmakla beraber başka bir şey daha lazımdır. O 
da şiddetle Türk olmaktır. Bir millet kalmak öteki millet-
lere karşı varlığını muhafaza etmek için milliyetperver 
olmaktır. Bu milliyetperverliktir ki Türk milletini büyük 
bir millet yapmıştır. Bu milliyetperverliktir ki onları 
Avrupa’nın sayacağı bir millet haline getirmiştir. Milleti 
ile iftihar etmeyi bilmeyen, milletini sevmeyi bilmeyen 
millet değildir. Osmanlı Türkleriyiz milliyeti sevmek bizi 
memlekete kayıtsız yapmıştır. Türk memleketine yabancı 
derler, bunun için memleketi sevmeyi kendisine minnet 
etmeyi hale koymayı hatırımıza gelmemesidir. Büyük 
dedelerimiz Türkistan’dan buraya geldikleri vakit birkaç 
yüz kişilik bir kabile idiler. Fakat yüreklerinde hamiyetli 
ve azimkâr bir Türklük vardır.

Bugüne kadar küçük bir Bulgaristan’ı Türkiye’den 
görmeye tahammül ettik hâlbuki etmeyecektik Türkiye 
küçük bir Bulgaristan değil. Türkiye büyük bir devlet 
olacaktı olamadıysa kabahat kimde kadınlarda kabahat 
neden bizde derler değil mi? Türk kadını çocuklarına 
Türklük ruhu aşısalardı memleket Türk yurdu olurdu. 
Çocuklarımıza aşılasaydık memleket Türk yurdu olurdu.”

Kız idadisi öğrencisi Firdevs’i eski güçlerden söz 
ederek “Hanımlar nerede kaldı o kan o hayat nerede kal-
dı.” diye sorar.

Muallim Naciye Hanım “Milletin bağrından çıkan 
kuvvete ordu karşı koyamıyor, silah omzunda savaşa gi-
den bir asker arkasında milletini ve milletin kadınlarını 
her türlü fedakârlığa hazır görürse o asker demirden bir 
kale şeklinde müdafaada bulunur.” diyordu.

Nezihe Muhlis Hanım ise “Zenginlerin fabrika kur-
dukça iyi mal ürettikçe piyasada yerli malı kullanımı 
arttıkça esaret zinciri ortadan kalkacaktır.” der ve yerli 
malı kullanmaları için hanımlardan söz vermelerini  ister. 
“Mecbur kalmadıkça yabancı mallara rağbet etmemeli.” 
der.

Huriye baha Osmanlı okullarının yetersiz olduğun-

dan, özellikle iptidai mekteplere ihtiyaç olduğundan söz 
eder. Ve “Almanya Fransa Japonya gibi devletler okullar 
sayesinde yükselmiştir.” der.

Nezihe Muhlis Hanım’a göre  memleket her şeyden 
evvel gelecek nesilleri hazırlayacak müesseselere muh-
taçtır.

Gülsüm Kemalova’ya göre kadınlardan fırkalar ku-
rarak askerlerin yanında durmaktadır. Kız idadisi öğren-
cilerinden Zehra ve Naciye Hanımlara göre mücadeleye 
katılmayan erkekler çağrılmalıdır.

Hanımlar bunların dışında nakit yardım yapılabi-
leceğini dile getirirler. Gülsüm Kemalova “İnsan böyle 
zihniyetlerden arı olarak yaşayabilir, fakat namusuz ya-
şayamaz, bugün vatan millet için her şeyi feda edecek bir 
günümüzdür.” Nakiye Hanım ise şöyle der: “Paralarımızı 
camilerin meyhaneye dönüştürülmesi için düşmana mı 
bırakacağız, elmaslarımızı kiliselerin tezyiği için mi sak-
layacağız, yoksa katil düşmanın süngüsü karşısında mı 
takacağız ne bekliyoruz? İstanbul’umuza tecavüz ayağını 
atmak camilere hac takmak istiyorlar daha ne istiyorsu-
nuz.”

Fehime Nusret “Düşman ayağına çiğnettiğimiz top-
raklar bir utanç teşkil ediyor paralarımızı Bulgarların 
masraflarını ödemek için mi saklayacağız. Bizde yakın 
bir günde yola çıkmaya mı hazır olacağız hayır bin kere 
hayır.” diye haykırır.

Yazar Fatih Kerimi”Zannederim ki Türkiye kurul-
duğundan beri Türk kadını arasında bu kadar büyük bir 
hareket ilk defa olmaktadır.” derken sevincini belirtir.

Toplantının sonuçları:
Balkan faciası karşısında Türkçü, İslamcı, Osmanlıca 

görüşleri savunan konuşmacıların bir araya geldiği top-
lantının etkili olduğu, çok miktarda para toplandığı gö-
rülmüştür. Petersburg’dan bir Müslüman kızın bileziğini 
gönderdiği, Orsk’tan bir kadın ipekli yeleğini yolladığı, 
katılan hanımların değerli ne varsa verdiği, üstlerindeki 
elbiselerini bile verdiği milletin malumu olmuştur.  Gül-
süm Kemalova’nın anlattığına göre Rusya’daki Türk 
kadınlarda değerli eşyalarını bağışlar. Kutuların ağzına 
kadar yüzük, küpe, bilezikler ile dolar. Bu bağışlar Mü-
dafaii Milliye’ye teslim edilir. İkinci toplantı sonunda da 
mücevher ve altınlarla ellerde gezdirilen kutular, paralarla 
dolar, bunlarda aynı şekilde teslim edilir.Toplantı sonunda 
Halide Edibin üç teklifi kabul edilir.

1) Bütün Osmanlı kadınları adına telgraf çekmek.
2) Rumelideki cinayetlere karşı müdafaii Milliye’ye 

yardım için Hindistan, Türkistan, Kazakistan’daki Müslü-
man kadınlara telgraf çekmek.

3) Avrupa kraliçelerine telgraf çekmek.
Ruşen Zekiye’ye göre bu toplantı kadın faaliyetle-

rinde bir dönüm noktasıdır. Kadın derneklerinin sayısı 
sekiz iken otuz ikiye çıkar. Ruşen Zeki’nin görüşüne göre 
kadın faaliyetleri daha önceki yıllarda başlamasına rağ-
men demokratik açılım ve savaşları “Trablusgarp, Balkan 
ve I.Dünya savaşı” kolaylaştırır, deneyim kazandırır. Bu 
faaliyetler Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi kadın 
faaliyetlerine de etkili olacaktır. 

Kaynak: 100. Yılda Balkan Harbi- Şefika KURNAZ 
sf:109
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Yar. Doç. Kadir ÖZDAMARLAR

Kitap merakım kadar resim merakım da 
hayatımda ciddi yer tutar.Bu bakımdan  arşi-
vimde minyatürler yanında ,modern resimler, 
fotoğraf koleksiyonları,değişik gazete,dergi 
ve mecmualar ile kitaplarda yayınlanan özel-
likle edebî ve tarihî  resimler bulunmaktadır. 

Çok erken dönemlerde okumaya başla-
dığım değerli sosyal tarihçimiz Reşat Ekrem 
Koço’nun yazdığı  romanlar,ansiklopediler,s
özlükler vb. çalışmalarını kendine has üslubu 
ile resimleyen sanatçının çizgileri her zaman 
dikkatimi çekmiştir.Zira bu resimler eserlere 
ayrı bir zenginlik katmaktadır.Sabiha Rüştü 
Bozcalı’nın bir çok çizgilerini arşivimde sak-
lamış ve .yeri geldikçe de değişik yazılarımızda bazılarını kul-
lanmıştım.Gerek kapak, gerekse  iç sayfalardaki resimleri  her 
zaman dikkatimi çeken  ressamımızdır.  

Geçtiğimiz ay ortalarında  bu değerli ressamımız adına 
İstanbul’da büyük bir sergi açılınca  Türkiye’nin resim sana-
tında ilk İllüstratörü ve uygulayıcısı hakkında kısa da olsa bir 
vefa yazısı için fırsat doğmuştu.Bu mütevazı yazı da bu amaçla 
yazılmıştır.

Değerli sanatçımız  için Türkiye’nin İlk Kadın İllüstratö-
rü ve uygulayıcısıdır,demiştik..Hem de sahasının profesyonel 
ilklerindendir. Cumhuriyet tarihinin ilk profesyonel kadın illüst-
ratörü. olan 1903 İstanbul doğumlu Sabiha Rüştü Bozcalı Dahi-
liye Nazırı Memduh Paşa’nın sanatkar kızı Handan Hanım ile 
Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Paşa’nın oğlu Amiral Rüştü 
Paşa’nın ikinci çocuğu olan Sabiha Rüştü, annesinin teşvikiyle 
beş yaşında resme başladı.Görüldüğü gibi  alt yapısı kültürlü bir 
aileden gelen  sanatçımızın resme ilgisinde özellikle annesinin  
teşviki rol almıştır.

İlk derslerini 5 yaşında iken  ressam ve müze müdürü Ali 
Sami Boyar’dan aldı. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde resim eği-
timi gördü. Endüstri üretimini konu edinen ilk kadın ressam 
olarak da bilinir.15 yaşından itibaren yaklaşık tarihleriyle 1918-
1920 arasında Berlin’de Lovis Corinth ile, 1921-1924 arasında 
Münih’te Moritz Heymann ve Karl Caspar ile ve 1925-1926 ara-
sında aldığı davet üzerine Kahire’de de bulundu.1930-1933 ara-
sında Paris’te Paul Signac ile çalıştı. Neo-Empresyonist ressam 
Paul Signac’ın “kabiliyetli, resim sanatının gerektirdiği hassa-
siyete sahip ve kendini tamamen bu mesleğin zorlu çalışmasına 
adayan biri” olarak tanımlanan Sabiha Rüştü Bozcalı, manzara 
ve natürmortlar yaptı ama özellikle portreleriyle dikkati çekti. 
İstanbul akademisinden sonra Roma’da Giorgio di Chirico gibi 
ünlü hocalarla çalışarak kendini durmadan geliştirdi. Özellikle 
portre türünde ustaca bir akademizm uyguladı.

İllüstrasyonları dönemin gazetelerinde yayınlandı.Özellikle 
Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisinin ve aynı ya-
zarımızın yine Türk Süsleme Sözlüğü’nün ve diğer romanla-
rının da  ressamlarındandır. Bozcalı, yakın iş birliğinde olduğu 
tarihçinin yanı sıra resimlediği kitaplar arasında Orhan Veli’nin 
Türkçeye çevirdiği “La Fontaine Masalları”, Osmanlı Pa-
dişahları ile Nezihe Araz’ın “Anadolu Evliyaları ve Yunus 
Emre” eserleri  de yer alıyor.

 Çok çalışkan biri olan 
sanatçımız,disiplininden ödün vermeden 
Anadolu kentlerini resmetmek üzere Cum-
huriyet Halk Fırkası ve Halkevleri tara-
fından 1939’da ikincisi düzenlenen “Yurt 
Gezileri”ne davet edilen on sanatçının ara-
sına girdi. Geziye seçilen ilk kadındı. Bu 
kapsamda, modernleşme ve yeni bir kültürel 
kimlik oluşturma sürecini belgelemek üzere 
1939’da Zonguldak’a gönderildi; fabrikalara 
yoğunlaşarak şehirdeki endüstriyel gelişim 
sürecinden ayrıntıları yansıttı. Ancak Sabiha 
Bozcalı’ının endüstri konulu birçok resmi, 
sergi listelerinde olmasına rağmen, bu eser-

lerin şu anda maalesef  nerede olduğu bilinmemektedir.
1946’da adı TEKEL olarak değiştirilen İnhisarlar İdaresi ve 

Yapı Kredi Bankası gibi önemli kurumlar için yaptığı çizimlerle 
reklam ve yayıncılık alanlarında da  dönüşüm geçirmekte olan 
görsel anlatım diline katkıda bulundu.

1938-1940 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Halk 
Evleri tarafından düzenlenen Yurt Gezileri programıyla 1939’da 
Zonguldak’a gönderildi. Burada Kozlu Elektrik Santrali, Skip 
Tesisatı, Karabük Demir Çelik Fabrikası, Asansör (İncir Harma-
nı), Asansör Makinası, Sömikok Makinası, Varagel, Sömikök 
Fabrikası ve Demir Çelik Fabrikası’nı resmetti. Bu programın 
amacı modernleşen ve yeni bir kimlik oluşturan Türkiye’nin be-
lirlenen sanatçılar tarafından belgelenmesiydi.

1949 yılında illustratörlük yapmaya başladığı Milliyet ga-
zetesinde, 1953’ten itibaren gazete ressamı olarak ayrıca yine 
1953’ten sonra Yeni Sabah, Hergün, Havadis, Cumhuriyet ve 
Tercüman’da da gazete ressamı olarak çalıştı.

En azından Türk Güzel Sanatlar  Tarihi’mizin ilklerinden 
birini başaran bu değerli sanatçımız Sabiha Rüştü Bozcalı’nın 
en azından  bu çizgilerinden bir seçmeler antolojisi çıkarılması 
bir vefa örneği olmayacak mıdır? Kültür Bakanlığı’mıza  yakış-
maz mı?Özellikle kayıp olan veya bugüne  maalesef kimde veya 
nerede olduğu belli olmayan, modernleşen ve yeni bir kimlik 
oluşturan Türkiye’nin halini ortaya koymak amacıyla hazırladı-
ğı “Zonguldak Kozlu Elektrik Santralı “ ve ayrıntılarını belirten 
resimleri bulunup yayınlanması  aynı zamanda kültür tarihimiz 
için de ne kadar faydalı bir hizmet olacaktır.

Ressam 
Sabiha Rüştü Bozcalı

(1904 - 1998)
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İSTİKLAL MARŞI’NDA KAFİYE VE 
REDİFLERİN ÇAĞRIŞIM GÜCÜ

Rahmetli Mehmet Akif ERSOY’un yazıp Birinci TBMM’nin 
12 Mart 1921’de millî marş olarak kabul ettiği İstiklal Marşı’mız 
üzerine pek çok söz söylendi. Böylesine derinlikli bir şiirin anla-
mı üzerine kafa yoruldu. Biz bu yazımızda İstiklal Marşı’mızın 
anlamsal çözümlemesine değil, anlam bağlamında farklı bir yö-
nüne dikkat çekmek istiyoruz.

İstiklal Marşı’nın kafiye ve redifleri gelişigüzel seçilmiş ka-
fiye ve redifler değildir. Kafiye ve redifler dörtlüklerde ifade edi-
len anlam ile ilgili birtakım çağrışımlar, ifadeler taşımaktadır. 
Şimdi bunları, dörtlükleri tek tek incelemek yoluyla izah edelim.

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak
O benimdir o benim milletimindir ancak
Dörtlükte “cak” kafiyesindeki “ak” sesleri, bayrağımızdaki 

ay ve yıldızın “ak/beyaz” rengini çağrıştırmaktadır. Ayrıca zor 
günlerden geçen Türk milletinin bu hengâmeden de alnının 
akıyla çıkıp ak günlere yani sıkıntısız, rahat günlere erişeceğini 
müjdelemektedir.

Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal
Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal
Hakkıdır Hakk’a tapa milletimin istiklal
Hilal, celal, helal ve istiklal sözcüklerinde kafiye “lal”dir. 

Lal, kırmızı renkte anlamındadır. Hem “lal” hem de “al” bayra-
ğımızın zemin, “al” rengini çağrıştırmaktadır.

Diyebiliriz ki bayrağın ana tema olduğu bu ilk iki dörtlüğün 
kafiyelerinde de ak, al ve lal sözükleriyle “beyaz ay yıldızlı al 
bayrağımız” resmedilmiştir.

Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım
Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım
Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım
Türk milletini kükremiş bir sele benzeten şair, kafiyelerdeki 

“aş” sesleriyle “aşmak” eylemini çağrıştırarak engellerin aşıla-
cağını vurgulamaktadır. Ayrıca, “şar” sesleriyle su sesi oluştur-
maktadır. 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var
Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar
Duvar, var, boğar, canavar sözcüklerindeki “var-ğar” sesle-

rinin tekrarıyla imanı boğmaya çalışan tek dişi kalmış canavarın 
sesi duyurulmaktadır.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın
Siper et gövdeni dursun bu hayâsızca akın
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın
Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın
Kın sözcüğü bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin kabı anlamına 

gelmektedir.Yurdun korunması istenen bu dörtlükte kafiyelerde-
ki “kın” sesleriyle işte bu anlam verilmekte, memleketin bir kın 
gibi muhafaza edilmesi beklenmektedir.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı
Vatan, milletin anılarının/hatıralarının da beşiğidir. Şair bu 

dörtlükte “anı” sesleriyle vatana dair hatıraları, özellikle de şe-

hitlerin hatıralarını kastetmektedir. Bu çıkarım, dörtlüğün anla-
mına da uygun düşmektedir. Ayrıca “tan” seslerinin tekrarıyla 
toprakta yürüme sesi duyurulmaktadır.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda
Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda
Şair, Türk milletinin istiklal ve vatan uğruna canını ve tüm 

varını eda etmekten geri durmayacağını haykırmaktadır. Eda 
sözcüğü; verme, ödeme, yerine getirme anlamlarındadır. Dört-
lükte tema olarak ifade edilen eda, kafiyelerde açıkça kendini 
göstermektedir.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahremeli
Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli
Bu dörtlükte şehitlerin ağzından dua eden şair, kafiyelerde 

de “el” sözcüğünü kullanarak el açma imgesi oluşturmaktadır. 
Nitekim kültürümüzde dua ederken göğe el açılır.

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım
Her cerihamdan İlahi boşanıp kanlı yaşım
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naaşım
O zaman yükselerek arşa değer belki başım
Şehitlerin duası kabul olduğu takdirde şehitler vecde gele-

cek, ruhları mesafeleri aşarak/kat ederek arşa ulaşacaktır. Bu 
cümleden olarak kafiyelerdeki “aş” sesleriyle aşmak eylemi 
çağrıştırılmaktadır.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal
Ebediyyen sana yok ırkıma yok izmihlal
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal
Son dörtlük artık zaferin ilanıdır. Şair, ikinci dörtlükte oldu-

ğu gibi bayrağa seslenir ve ona zaferi müjdeler. Sonsuza kadar 
Türk ırkı yaşayacak, kimse onu yok edemeyecektir. Burası sö-
zün ve şiirin bittiği yerdir. Bunun tersini iddia edenlerin ve Türk 
milletine bir İstiklal Marşı daha yazdırmak emelinde olanların 
dili lal olmalıdır. Şair bunu kafiyelerde sezdirmektedir.  Lal (“l” 
sesi kalın okunmalıdır) dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş 
anlamındadır. Bununla birlikte “al” sesleriyle yine bayrak ve şe-
hit kanlarının rengi çağrıştırılmaktadır.

Şiirin dörtlüklerle yazılmasına karşın son bölümün beş dize-
den oluşması dikkat çekicidir. Şiir, on kıtadan oluşmaktadır. Son 
kıtadaki beş dize ile birlikte şiirde toplamda 41 dize vardır. Son 
kıtanın beş dize olmasının nedeni -bu kıtadaki anlamsal bağı 
saklı tutmakla birlikte- 41’inci dizeyi tamamlamak olabilir. 41 
sayısı Türk kültüründe önemli sayılan sayılardan biridir. Kırk bir 
kere maşallah, deyimi hâlâ yaşamaktadır. Ayrıca eski tarihe göre 
(13)41 yılı 1925 yılına denk düşmektedir. Acaba şair, istiklalin 
kazanılacağı tarih olarak 1925’i mi öngörmüştü? Tabii merhum 
Akif’in hurafelere itibar etmediği, batıl inanışlara düşman ol-
duğu düşünüldüğünde bu varsayımlar, uzak bir ihtimal olarak 
görünmektedir; fakat, yine de düşünmeye değer.

Özetle, İstiklal Marşı kafiye ve redifleriyle bile mesajlar ve-
ren fevkalade bir şiirdir. Kuşkusuz ki Mehmet Akif’in şiiri ya-
zarken yukarıda açıkladığımız noktaları düşünüp düşünmediğini 
tam olarak bilemeyiz; fakat, şiirin bize böyle düşündürtmesi bile 
onun gerçek bir şiir olduğunu kanıtlamaya yeter.

Bilgehan AYATA
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Kayseri’nin kuzeyinde bulunan ve Osmanlı zamanında 
“Kenar-ı ırmak Nahiyesi İslâmlu Yörükleri” ismiyle anılan yörede 
bulunan, Türklerin 70-80 yıl önceki ağaç kültü ile Orta Asya da 
yaşamış olan kadim Türk boyların ağaç kültünün hemen hemen 
aynı olduğunu söyleyebiliriz.  Hatta Türklerin, İslam’ı kabulüyle 
birlikte ağaca verdiği önem daha da artarak devam ettiği görülür. 
Ağaç konusunda Hazret-i Muhammed (sav)’in buyurduğu “Kıya-
met kopuyor görseniz de elinizdeki ağacı fidanını mutlaka dikiniz” 
şeklindeki Hadis-i Şerifleri etkili olmuştur. Türklerin töre olarak 
inandıkları ve uyguladıkları “Yaş kesen, baş keser” atasözü de, 
Türklerin ağaca verdikleri önemi yansıtmaktadır.  Türklerin, Orta 
Asya bozkırlarında, kutsal saydıkları “ hayat ağacı, kayın ağacı, 
ardıç ağacı, çam ağacı, servi ağacı, kavak ağacı, tut ağacı, meşe 
ağacı, elma ağaçları “ gibi ağaçlar, İslâmiyetle birlikte İncir, zey-
tin, hurma, tûbâ ağaçları vb. kültürel olarak yaşatılmışlardır. 

 Anadolu bozkırına gelip yerleşen Türk boyları, kadim yurtla-
rında olduğu gibi yine kutsal bilinen ağaçlara saygı duymuşlar ve 
bu ağaçları kesmemişlerdir. Buralarını, hastalıktan kurtulma, bir 
müşkülatının gitmesi, hasret çektiğine kavuşması veya bir dileği-
nin kabul edilmesi için en uygun dua alanları olarak görmüşlerdir. 
Kutsal bilinen ulu ağaçlar ve çevresine mübarek sayılan kişilerin 
mezarları yapılmıştır. Türk destanlarında geçen kutsal ağaç motifi 
Anadolu coğrafyasında bu gün bile canlı olarak yaşatılmaktadır. 
Birkaç örnek vermek gerekirse;

1.Yedi Meşeler (Küme-pelit):
Bu ağaç Mollahacı’da eski köye varırken 7 meşe ağacı bir 

arada bulunur ve geriden bakıldığında sanki bir hakan otağı gibi 
görülür. Köylülerin buradan geçerken, ona saygıları gereği bir 
bez, bir iplik, bir çaput bağlamadan geçmezler. Kuruyan dallarını 
kesinlikle yakmazlar, yakanları uyarırlar ve “yakarsanız mutlak bir 
zarara uğrarsınız, yakmayın günahtır” derler.  Çocuk yaşlarımda 
annemle buradan geçerken, annemin eteğinden kopardığı bir par-
çayı bu ağaçlara bağladığını da görmüş bulunmaktayım. 

Köyde yaşatılan bir anlatıya göre; köyün iyi avcılarından biri 
olan Sarı Hüseyin Oğulların Abdurrahman Ağa, İlkbaharda keklik 
avına çıkar.  Yedi meşeler bölgesine varınca çok erken geldiğini 
anlayıp,  vakit geçirmek için bir ağaca yaslanır. Bir müddet sonra, 
Kurşunlu Dağı’ndan doğan yedi ışık görür. 7 ışık 7 Meşeler’e gelip 
yedi insan olur. Bunlarla kendi arasında uzun konuşmaları nakle-
dip, o günden sonra av yapmayı bıraktığını anlatır.  

2. Şehit Meşeler:
Mollahacı Köyü’nde Kızılırmak kuzeyinde üç-beş meşe ağacı 

vardır. İnanışa göre, bu ağaçların dibinde her Cuma akşamları yeşil 
bir ışık görülür. Burasının, şehitler mezarı olduğuna inanılmakta-
dır.

3. Dağdağan Ağacı:  Mollahacı  Köyünün doğusunda  “dere 
bahçe” denilen küçük bir dere vardır. Burada, kayadan çıkan so-
ğuk-tatlı bir su ve suyun dibinde çok yaşlı bir Dağdağan ağacı var-
dır. Bu ağaca, halk “Dede” demektedir. Su almaya veya içmeye ge-
lenler, dua maksadıyla, dağdağanın dallarına iplik, çaput veya bez 
bağlarlar. Burası için bir de efsane nakledilir. “Gavurlarla, Türkler 
harp ettikleri zaman, buranın suyu kurur, akmazmış. Harp bittiğin-
de su kanlı akmaya başlar, sonra zamanla durulurmuş. Suyun kanlı 
aktığını gören kimsenin cennete gideceğine inanılmaktadır. 

4. Ardıç Dede:  Bu mevki, yeni Mollahacı köyü içinde kal-
makta olup Hasancı ve Mollahacı köylülerince “Ardıç Dede” 
olarak bilinmektedir. Şimdilerde, burada Ardıçı da yoktur, mezar 
da yoktur. Başkurtlardan bir toplum burada yaşamış olduğundan, 
Başkurtlarla alakalı olmalıdır. 

5. Ardıçlı Mevkii:  Mollahacı köyünün güneyinde küçük bir 
dağın adıdır. Dağın çay kısmı eteklerinde bir yığma tepe vardır. 
Buranın ardıçtan yapılmış bir mezar (Timülüs) olduğu gerçeğinden 
hareketle mi, yoksa bu dağın ardıçlı bir dağ olduğundan mı bu adı 
almıştır? Bilen yoktur. Ancak, Eski Türklerde “Ardıçlı” kelimesi, 
kutsal ağaçların bulunduğu mevkiye verilen isim olarak bilinmek-
tedir.

6.Evliya:  Acırlı köyünün batısında bulunan bu yere, “Evliya” 
mevki denilmektedir. Bu bölgede yaşlı yedi ulu çınar ağacı vardır. 
Bu çınarlar köylülerce kutsal kabul edir, yağmur duasını burada 
yaparlar. Çınar ağaçlarına iplik, bez veya çaput bağlarlar. Ahali her 
sıkıntılı, kederli günlerinde buraya gelip, dua eder, adak adarlar.

7.Killi Baba:  Bu Çınar ağacı da Acırlı köyünün kenarında 
yalınız bir ağaçtır. İnanışa göre, çevrede kaçak olan bir adam, 
gezerken, ağacın dibine yatmış ve ağaca seslenerek; “Sen iyi bir 
evliya isen bu gece beni korursun” demiş, kaçak adam uyumuş. 
Sabah erkenden biri kulağına “Kalk sabah oldu, istediğin yere git” 
diye seslenmiş. Kaçak adam bakar ki, kendisini bu ağacının dalın-
da uyumakta bulur. İbret ve hayretle oradan ayrılır.

8.Beşkızlar:
Acırlı köylülerinin kutsal bildikleri, “Beş kızlar” Kurşunlu 

Dağı’nda Kızılırmak tarafına bakan dağın doğusunda olup, 5 ayrı 
çınar ağacıdır. Efsaneye göre;  Madımak toplamaya giden 5 Türk-
men kızı, ırmak tarafından yanlarına doğru gelen erkekler görünce, 
dağa doğru kaçar, kaçarken de “Ya Rabbi, bunların şerrinden bizi 
kurtar, ya taş eyle, ya kuş eyle” derler. Tanrı da dualarını kabul 
edip,  5 ayrı çınar eyler. İsmini buradan aldığına inanılır.

Anadolu’nun Bozkır Olması Nedeni:
Persler ve Gebranlar: Persler Ege denizini geçip Anadolu’dan 

ta Yunanistan’a kadar gitmişlerdir. İstila ettikleri her köy, kasaba 
ve şehirde “Gebran” (sönmeyen ateş) mabedini kurmaları netice-
sinde, Anadolu ağaç katliamına uğramıştır. Gebranı söndürmemek 
için dağ da taşta, derede, tepede ağaç bırakmamıştır. Gebranı sön-
dürmemekle görevli Gebreli’nin ulaşabildiği her ağaç yakılmıştır. 
Halk arasında “Geber inşallah”, “Geberesice” kelimeleriyle ya-
pılan beddualar, Perslerin “Gebran” ocaklarının birer kalıntısı ola-
rak günümüzde de kullanılmaktadır. Kendilerine karşı suç işleyen 
halkı da Gebran’a atıp yakarak cezalandırmışlar. Bu nedenle ki, 
Anadolu’da “Gebranda yanasıca” anlamında “Geberesice” kelime-
si günümüze kadar gelmiştir.

Timurlenk: Timurlenk, Ankara savaşına giderken, Kayse-
ri/ Boğazköprü mevkiinde konaklarken, 10 savaş fili kaybol-
muştur. Arattığı halde filleri bulamayan Timurlenk, ordusu ile 
Himmetdede’ye varınca,  fillerinin başkasının eline geçmemesi 
için Kızılırmak’ın her iki kenarındaki ormanları ateşe vermiştir. 
Aylarca süren yangın neticesinde bölgedeki ağaçların nesli kuru-
tulmuştur.

Türk tarihine bakıldığında sayısız destan, sayısız hikaye ağaç 
motifi üzerinde gelişir. Millet olarak tarihsel yönleri ve tasavvufi 
duygularla ele alınan ağaç, toplumumuzda gereken değeri bul-
muştur. Geleneksel olarak aramızda yaşayan ağaç kültünü bizden 
sonraki nesillere tüm yönleri ile aktarmak bizim için bir vazifedir. 
İçinde bulunduğumuz bu mevsimde bu şuur ve bilinç ile ağaç di-
kelim. Ağaç yetiştirilmesine vesile olalım.

Kızılırmak Vadisi’nde Ağaç Kültü 
ve Ağaç Katliamı

Dr. Rasim DENİZ
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Ahmet Necip GÜNAYDIN

MİLLÎ MÜCADELE’DE KAYSERİLİLERİN 
TBMM’YE ÇEKTİKLERİ TEBRİK TELGRAFLAR

Kayseri, Millî Mücadele’de işgal edilmemiş şehirlerimizdendir. 
Ancak güneyinde Fransız işgali olduğundan millî çalışmalara önem 
verilmiştir. Sivas Kongresi’ne delege seçilen Kayserili Ahmet Hilmi 
(Kalaç),  Nuh Naci (Yazgan) ve Ömer Mümtaz (İmamoğlu) Sivas’a 
gecikmeli olarak geldiklerinde, Mustafa Kemal Paşa ile yaptıkları 
görüşmede şu sözü vermişlerdi: “Kayseri bundan sonra sizin safı-
nızda yer alacaktır.”Bu sözlerine Millî Mücadele sonuna kadar sa-
dık kaldılar. Delegeler Kayseri’ye döndüklerinde Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti kuruldu. Bundan başka İhtiyat Zabitan Teavün Cemiyeti, 
Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin Kayseri Şu-
besi, Redd-i İlhak Cemiyeti, İntikam Alayı, Muallime ve Muallim-
ler Derneği ve Umum Anadolu Türk Ortodoks Kilise Kongresi 
Kayseri’de faaliyet gösteren millî kuruluşlar oldular. Fransızların iş-
gali altında olan Adana’da kurulamayan “Adana Anadolu Müdafaa-i 
hukuk Cemiyeti” de Mustafa Kemal Paşa’nın izniyle Kayseri’de ku-
ruldu.

Kayseri’nin güneyinde, Fransızların kışkırtma ve yardımlarıyla 
Türklere her türlü kötülüğü yapan Haçin Ermenilerine karşı müca-
deleye el altından yardım sağlamaya çalışan Kayserililer, Ermeni 
hareketine de çok duyarlı davranmıştır. Yunanlıların yurttan atılması 
için açılan Batı Cephesi’ne de silah ve cephane sevkiyatının yanında, 
silah yapımı için tamirhaneler, Askerî mensucat Fabrikası, bin yatak-
lı hastane, nal ve mıh yapımevi ile hizmet vermişlerdir.

TBMM’de Kayseri Mebusları şu isimlerden oluştu: Ahmet 
Hilmi (Kalaç), Mehmet Âlim (Çınar), Ahmet Rıfat (Çalık), Meh-
met Atıf (Tüzün), Osman (Uşşaklı), Remzi (Akgöztürk), , Sabit 
(Gözügeçgel).1

Kayseri Mebusu Mehmet Âlim Efendi, Türk İstiklâl Savaşı’nın 
kritik dönemlerinde meclisteki konuşmaları ve Ankara camilerinde 
verdiği vaazlarla halkın moralinin yükselmesine ve zafere inancının 
pekiştirilmesine çalıştı. “Ârifler Karargâhı” diye bilinen Kayseri, 
Millî Mücadele sürecinde beş medreseyi açık tutarak 200 öğrenciyi 
eğitmiştir. Sakarya Zaferi için Kayseri meydanlarında mitingler ya-
pılırken, ateşli nutuklar söylenirken, camilerde ve Türk Ortodokslara 
ait Kayseri Ayanikola Kilisesi’nde de dualar ediliyordu. Türk Orto-
doksların bu olumlu tutumu Kayserililer tarafından takdirle karşıla-
nıyordu.

Sakarya Savaşı günlerinde TBMM tarafından Trabzon Mebu-
su Ali Şükrü Bey Kayseri’ye görevlendirilmişti. Ali Şükrü Bey, 26 
Ağustos 1921 Cuma günü Kayseri’de Cami-i Kebir’de büyük bir 
cemaat huzurunda bir vaaz verdi. Bu konuşmasında o günkü ulus-
lararası ilişkileri, İngiltere’nin İslam’ın temsilcisi olan Türkleri 
imha etmek istediğini, sahte beyannamelerle (bildirilerle) Mısır’da 
ve Hindistan’da yaptığını Anadolu’da da yapmayı arzuladığını, 
Sevr Muahedesini(antlaşmasını) hakiki bir Müslümanın kabul et-
memesi gerektiğini ifade etmiş, bu uğurda herkesin malen, bedenen 
fedakârlıkta bulunmasının farz olduğunu söylemiştir. Bu konuşma 
halk üzerinde çok etkili olmuştur.2

Kayserililer, Sakarya Zaferi’ni haber alır almaz bütün dükkanları 
bayraklarla donattı, saat kulesi meydanında yapılan kalabalık miting-
de Mebus Mazhar Müfit Bey(Kansu) ve Şeyh Servet Efendi tara-
fından konuşmalar yapıldı. Meclisin ve ordunun zaferi için dualar 

1)Fahri Çoker Türk Parlamento Tarihi, Milli Mücadele ve TBMM I. 
Dönem 1919-1923, C.III, TBMM Vakfı Yay. No:6, s.633-644.
2)Hakimiyet-i Milliye, 29 Ağustos 1921, No 276. (Haluk Selvi; Bülent 
Cırık, Milli Mücadele’de TBMM’ye Anadolu’dan Çekilen Telgraflar, 
TBMM kültür ve Yayınları no:160., s.245,246.)

edildi.3 Halk ordunun zaferi için malen, bedenen her türlü fedakârlığı 
yapacağına yemin ederek dualar etti. Burada alınan kararların mec-
lise ce cephedeki kumandanlara tebliğine karar verildi. Mebus Maz-
har müfit Bey, bölgedeki erkek ve kadınlarla Niğde üzerinden Batı 
Cephesi’ne silah taşıdı. Ayrıca Millî Mücadele’de Güney Cephesi’ne 
yardım edecek bir İntikam Alayı da yine Kayseri’de kurulmuştu.4 İlk 
telgrafımız bu intikam Alayı’na aittir:

Kayseri’den Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Destek Telgrafı
“Türkiye Büyük millet Meclisi Riyasetine 21 Temmuz 1920
Alçak Yunanlıların tecavüz ve vahşetlerinden mukaddes din ve 

vatanımızı, ırz ve namusumuzu kurtarmak için iş ve gücümüzü terk 
ederek bir intikam gönüllü alayı teşkil eyledik. Bütün Anadolu’dan 
bu mukaddes mücahedeye (savaşa, cihada) iştirak edecek kardeşleri-
mizle ve teşkil ettikleri gönüllü alaylarıyla düşman karşısında birleş-
mek üzere Büyük millet Meclisimizin emredeceği cepheye harekete 
hazır bulunuyoruz. Din kardeşlerimize Kayseri İntikam Alayı’nın 
selamlarını takdim eylerim.

Gönüllü İntikam Alayı K. Hakkı.”5

Kayserililerin Birinci İnönü Zaferini Kutladıklarına Dair Musta-
fa Kemal Paşa’nın İsmet Bey’e Telgrafı

“Ankara’da TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa’dan Garp Cephe-
si Kumandanlığına 18 Ocak 1921

Sinop ve Kayseri livaları umumi meclisleri elde edilen İnönü 
muzafferiyeti münasebetiyle milletin umumi hissiyat ve minnettar-
lıklarının size ve kumandanız altındaki fedakâr kıtalarımıza iletilme-
sine riyaset makamını vasıta kılmıştır. Arz olunur efendim.”6

Batı cephesindeki Başarıları Tebrik eden Kayserililere Teşekkür 
Telgrafı

“Garp Cephesi Kumandanı İsmet Bey’den Kayseri Müdafaa-i 
Hukuk Merkez heyeti Riyasetine 3 Temmuz 1921

Mürettep kolordudaki muhterem silah arkadaşlarımızın İzmit’i 
muvaffakiyetle işgali vesilesiyle vatanperver kayseri halkının göster-
diği sevince ve mürettep kolordu kumandanlarına ve kıtalarına matuf 
olan hissiyat ile takdir ve tebrike kalpten iştirak eder ve silahlarımız 
için Cenab-ı Hakk’tan daima yardım ve birlik niyaz ederim.

Garp Cephesi Kumandanı İsmet.”7

Kayseri’den Sakarya Zaferini Tebrik Telgrafı
“Büyük millet Meclisi Reisi ve Başkomutan Mustafa Kemal 

Paşa Hazretlerine 13 Eylül 1921
Yirmi bir günden beri devam eden Büyük Sakarya Meydan 

Muharebesi’nde düşmanın münhezim olarak(hezimete, bozguna uğ-
rayarak) muazzam zaferin kahraman ordumuza teveccühü sevinçli 
haberi üzerine bugün memleket halkı işini gücünü terk ve dükkan-
larını kapatarak dalga dalga tekbirlerle sokakları, çarşıları dolaşıp 
şadumani ilan etmişler(sevinçlerini göstermişler) ve sonra hükümet 
sokağında toplanarak ordumuzun gösterdiği cesaret ve fedakarlık ve 
zat-ı samileriyle (Yüce şahsiyetleriyle) diğer kumandan heyetinin bu 
muazzam harbin sevk ve idaresinde gösterdikleri harikalar minnet 
ve şükranla yad ve tezkar (hatırlar ve anar) ve kahraman ordumuzun 
zaferlerinin devamı hakkında umumun arzları Allah’ın yüce katına 
gönderilmiş ve gerek zat-ı samilerine ve gerekse diğer kumandan, 
3)Hakimiyet-i Milliye, 28 Eylül 1921, No: 306.(Selvi, age., s. 246.)
4)Haluk Selvi; Bülent Cırık, Milli Mücadele’de TBMM’ye 
Anadolu’dan Çekilen Telgraflar, TBMM kültür ve Yayınları no:160., 
s.245,246.
5)Derdli, 26 Temmuz 1336 (1920),No:18.(Selvi, age., s.246.)
6) ATASE.ish.k:697, g:14, b:1.(Selvi, age., s.246.)
7) ATASE.İSH. K:1193, G:151, B:1.(Selvi, age., s.247.)
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ümera, subaylar ve bütün İslâm askerlerine minnet şükranlarımızın 
arz ve tebliğine işbu muazzam içtimada bizi vekil eylemiş oldukları 
maruzdur.

Belediye Reisi Ahmet, Müftü Ahmet, Teftişe Memur Mebus 
Mazhar Müfit.”8

Kayseri’den Sakarya Savaşı sonunda İlan Edilen Seferberliğe 
Destek Telgrafı

“Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine 17 Eylül 1921

Umumi seferberlik hakkındaki emriniz tam bir sevinç ve arzu ile 
karşılanmıştır. Bütün millet öteden beri vatanın düşmandan kurtul-
ması için hayatını ve malını feda etmeye amadedir. Muvaffakiyetini-
zi, Cenab-ı Hakk’tan temenni ederiz. Her emrinize hazır bulunduğu-
muzu arz eyleriz efendim.

Kayseri Müdafaa-i Hukuk Reisi Faik.”9

Kayseri’den Sakarya Zaferini Tebrik Telgrafı
“Ankara’da büyük millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 

Hazretlerine 27 Eylül 1921
Tebriklerimi arza cesaretle saygılarımı arz eylerim efendim.
Diş Tabibi Sezai.”10

Kayseri’de Bulunan Milletvekillerinden Sakarya Zaferini Tebrik 
Telgrafı

“TBMM Reis-i Âlisi Başkumandan Muhterem Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerine 13 Eylül 1921

Yüce Allah’ın lütfu, Hazreti Peygamberin ruhaniyetinin desteği 
ile tarihin şanlı sayfalarına eşsiz bir zafer ilave eden kahraman ordu-
muza ve harp hareketlerini büyük bir uzak görüşlülük ve basiretle 
idare eden zat-ı devletlerine, kumandan heyetine bugünkü muvaffa-
kiyetin verdiği büyük heyecan ve saygı ile tebriklerimizi arz eyleriz.

Trabzon Ali Şükrü, Gümüşhane Hacı Mustafa, Hakkari Mazhar 
Müfit, Kozan Fikret, Kütahya Haydar, Muş Abdulgani, Muş Sait, 
Yozgat Feyyaz, Genç Celal, Burdur ali Ulvi, Erzurum Salih, Erzu-
rum Asım, Erzurum Nusret, Siverek sırrı, Siverek Mustafa Lütfi, 
Bitlis veli Osmanî, Canik Nafiz, Genç Fikri Faik, Konya Hacı Bekir, 
Gaziantep Abdurrahman Lami, Van Tevfik, Bursa Şeyh Servet.11

Kayseri’de Bulunan Hakkari Mebusu Mazhar Müfit Bey’den Ga-
zilik ve Müşirlik Unvanlarını tebrik Telgrafı

Ankara’da Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Müşir 
Gazi Kemal Paşa Hazretlerine 24 Eylül 1921

Hicranınızda vatanın kurtarılması yolundaki mesai-i vataniye 
viranelerinden ise öteden beri şahidi olan bu heyet-i temsiliye arka-
daşınız hakkıyla nail oldukları büyük unvan ve rütbeden son derece 
mesrur olarak kalbi riyadan uzak tebriklerimi takdime işbu telgrafı 
vekil eder.”12

Kayseri’de Mebuslardan Gazilik ve Müşirlik Unvanlarını Tebrik 
Telgrafı

“Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine 27 Eylül 1921

Son olarak elde edilen büyük başarının mahsulü olarak gazilik 
unvanıyla müşirlik rütbesinin haklı olarak verilmesinden dolayı teb-
riklerimizi ve saygılarımızı arz ederiz.

Yozgat (Mebusu) Ahmet, Kayseri Osman, Kozan Fikret.”13

Hisarcık’tan Sakarya Savaşı Günlerinde Türkiye Büyük millet 
Meclisi’ne Gönderilen Destek Telgrafı

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 21 Ağustos 1921
Başta kral ve ruhani liderleri olduğu halde hiçbir hakka dayan-

mayarak öz ve ana yurdumuza çılgınca saldıran ve dünya kuruldu-
ğundan beri görülmemiş vahşet ve faciaları işleyen, ekili alan, mes-
ken ve yuvalarımızı yakan düşman sürülerinin Hakk’ın yardımıyla 
kahraman ordumuz tarafından mahvedildiğini haber alan millet dün 
büyük bir kalabalık halinde camilerde toplantılar ve meydanlarda 
8) C.A. A:VII-2-b, D:91, F:4-153. (Selvi, age.,s.247.)
9) Hakimiyeti Milliye, 21 Eylül 1921, No 299. (Selvi, age. S. 247.)
10) C.A. A:VII-2-b, D:91, F:4-34. (Selvi, age., s.248)
11) C.A. A: VII-2-b, D:91, F:4-155. (Selvi, age., s.248.)
12) C.A. A:VII-2-b, D:91, F:4-35. (Selvi, age., s. 248.)
13) C.A. A:VII-2-b, D:91, F:4-36. (Selvi, age., s.248,249.)

mitingler akdederek (düzenleyerek) ordumuzun başarılarının deva-
mına dualar ve kahraman kumanda heyetlerine, cesur askerlerine 
selamlar göndermişlerdir.Muhterem zatlar tarafından yapılan konuş-
malar üzerine on binden fazla halk kıbleye dönerek düşmanın sevgili 
anayurdumuzdan atılıp mahvedilinceye kadar yedi yaşından yetmiş 
yaşına kadar hepsi silahıyla ordumuza yardımcı olacaklarını ve tek 
millet ferdi kalsa bile millî emellerin elde edilmesi uğrunda malen 
ve bedenen çalışacaklarınakasemle ahd ve misakederek(söz verip, 
yemin ederek) durumun Başkumandanlığa ve Müdafaa-i Milliye 
Vekâleti’ne de arzına ve her tarafın bu harekete katılması için çalış-
masına beni vekil ettiler.

Eşraftan Hatip Ali, Mustafa, Mehmet.”14

Develi’den Sakarya Savaşı günlerinde Büyük Millet Meclisi ‘ne 
gönderdikleri Destek Telgrafı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 22 Ağustos 1921
Heyet-i Vekile’nin (Bakanlar Kurulu’nun) ve özellikle Başku-

mandan Paşa Hazretlerinin vatanın kurtuluşu için üzerine almış oldu-
ğu büyük vazifeyi yerine getireceğine imanımız tamdır. Biz develiler 
bütün bu savaşı kendi kendilerine maddi ve manevi hizmetli istiklal 
davasının bir neferimiz bile kalsa elde edilmesine hizmet edeceğiz. 
Geceli gündüzlü mesaimiz ilerideki namuslu evlatlarımızın ihtiyacı-
nı teminden başka bir şey değildir. Şeref ve namus ordusunun baş-
kumandanına saygılar, en aşağıdaki neferine kadar sevgiler selamlar.

Belediye Reisi Azmi.”15

Pazarviran (Pınarbaşı’na bağlı) Köyü’nden Mustafa Kemal 
Paşa’nın Müşirlik ve Gaziliğini Tebrik Telgrafı

Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan-ı Muazzam Gazi 
Müşir Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 25 Eylül 1921

Paşa hazretleri, zat-ı devletlerine müşirlik rütbesi tevcih ve gazi 
unvanı verildiğini bugün haber aldım. Bütün mevcudiyetimle tebrik 
eder Cenab-ı Hakk hazretleri ömür ve afiyetlerini uzatsın âmin. Bu 
vesile ile hürmetle eteklerinden öper ve şu aciz tebriklerimin kabul 
buyrulmasını istirham eylerim ferman.

11. Fırka Sahra Posta Müdürü Manastırlı Hamdi.”16

Kayseri’den Ankara İtilafnâmesi Üzerine Tebrik Telgrafı
“Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine 20 Ekim 1921
Bugün imza altına alındığı yayımlanan Fransa 

İtilafnâmesi(antlaşması) millî davamızın kutsiyet ve meşruiyetinin 
açık müjdeleyicisidir. Bütün hasımlarımızla da istiklâl şerefimizin 
muhafaza ve temini suretiyle itilaf sağlanması duasını Allah’ın yüce 
katına göndererek ve şu vesile ile de bağlılıklarımızı arz eyleriz.

Yozgat Feyyaz ali, Kozan Fikret, Kayseri Osman, Erzurum Salih, 
Belediye Reisi Ahmet Hamdullah, Müdafaa-i hukuk Reisi Faik.”17

Kayseri’den Adana’nın Kurtuluşu Üzerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne gönderilen Tebrik Telgrafı

“Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine (yüce, ulu başkanlı-
ğına) 20 Ekim 1921

Bizi Adana’mıza kavuşturan şükre layık yardımları tarih en par-
lak sayfalarına geçirecektir. Kalbimiz sevinç ve iftihar duygularıyla 
dolu olduğu halde şükranlarımızı arz ve tebrik eyleriz.

Kayseri Maarif Hademeleri Namına Kazım Nami.”18

Büyük Taarruz Günlerinde Kayseri Ortodokslarının Destek Telg-
rafları

“Ariza-i Telgrafiye(küçükten büyüğe telgraf)
Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Reis-i Celili 

Başkumandan-ı Âli-şan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ve 
Heyet-i Celile-i Vekile Riyaset-i Samiyesine

Umum milletin saadet ve selametini hedef edinen Türk Ordu-
muzun tecelli eden muzafferiyetlerini kutlayarak kahraman askerle-
rimizi kemal-i samimiyetle tebrik ve mukaddes Türk topraklarının 
düşmanın pay-ı mülevvesinden (kirli, pis ayaklarından) tamamen 
temizlenmesini Misak-ı Millî’nin husulünü(ortaya çıkmasını, hayat 
bulmasını) niyaz ve arz-ı tazimat eyleriz(saygılar sunarız) ferman.
14) Hakimiyeti Milliye, 25 ağustos 1921, N:272.(Selvi, age., s.249.)
15) Hakimiyeti Milliye, 2 Eylül 1921, No:280. (Selvi, age., s. 280.)
16) C.A. A:VII-2-b, D:91, F:4-74. (Selvi, age., s. 250.)
17) C.A. A:VII-2-b, D:91, F:2-11. (Selvi, age., s.250.)
18) C.A. A:VII-2-b, D:91, F:2-12. (Selvi, age., s.250.)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Tâbî Umum Anadolu Türk Or-
todoksları Kilise kongresi Katib-i Umumi Reisi Kayseri Metropolidi 
İstimat Zihni Meletyos.”19

Kayseri’de Kesin Zafer Üzerine Ortodoksların Yaptığı Kutlama-
lar ve Telgrafları

“Kayseri’de Aya Nikola Kilisesi’nde Umum Anadolu Orto-
doks Cemaatleri Kilise kongresi Murahhaslarının(delegelerinin) 
Kayseri’de ve civarında bulunan Türk Ortodokslarının iştirakiyle 
pek gösterişli surette icra kılınan zafer-i kat’i kutlamaları hakkında 
“Misak-ı millî” refik-i muhteremimizin 18 Eylül 1922 tarihli 195 
numrolu nüshasında yazdıkları aynen nakledildi.

“Büyük zaferimiz Türk Ortodoks Kiliselerinde de Meserretle 
Çalkalandı

Büyük zaferimizin tatlı sevinciyle mest olan Kayseri Türk Or-
todoks halkı dün kiliselerinde toplandılar, çok heyecanlı tezahürat 
yaptılar. Kıymetli mutasarrıfımız Muammer Bey Efendi Hazretleriy-
le Mevki’ Kumandanı ve Kalem Reisi Miralay Abdullah Bey Efendi 
ve daha bazı memur reisleri bu tezahüratta hazır bulunmuşlardır.

Tezahürata saat yedide başlanıldı. Evvela Papa Diyodoros Efendi 
tarafından dini bir dua kıraat edildi. Buna müteakip Türk Ortodoks 
kongresi arasından Katib-i Umumi Bodrumi İstimat Zihni Efendi ta-
rafından bir nutuk irad edildi. Mumaileyh bu hitabesinde: “Kahraman 
Türk ordularımız, (Neronları) ihya eden zalim, hunhar düşmanı tepe-
lerken Türk Ortodoks kongresi de meşum Fener Patrikhanesi’ni  ve 
onların zehirli siyasetini yıkmak için çalışıyor. Bütün Anadolu Türk 
Ortodokslarının mümessili (temsilcisi) bulunan kongremiz, ordumu-
zun büyük muzafferiyetini kemal-i hürmetle takdis(en derin saygıyla 
kutsar) ve harikulade şecaatini tebcil eder (olağanüstü yiğitliğini ulu-
lar) ve daima zaferden zafere nail olmasını ve alçak Yunan sürülerini 
tamamıyla kahreylemesini öz kalpten temenni ve ulu Rabb’dan ni-
yaz eyler.” Dedikten ve daha çok şeylerden derin bir vukufla bahset-
tikten sonra, birdenbire sesini yükselterek demişlerdir ki: “Umum 
Türk Ortodokslarının ruhundan kopan şu temenniyatı da(dilekleri 
de) ba-vekale(onları temsil ile)bir sada-yı bülend(yüksek sesle) ve 
lisan-ı samimiyet ile hitab etmek arzusundan kendimi alamıyorum. 
Ey asil, necip, rahim ve şefik Türkler!.. Azm ve iman sahibi Türklük 
daima yükselecek; daima şerefle yaşayacaksın. Latif elvanıyla(hoş, 
güzel renkleriyle) daima temevvüç edecek (dalgalanacak) olan şan-
lı sancağının gölgesi altında sana kalben, ruhen merbut(bağlı olan) 
bizler de yaşayacağız.

Yaşasın Türklerin büyük babası Başkumandan-ı Ali-şan Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri, Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi aza-
yı kiramı. Yaşasın Türk ordusu, yaşasın Türklük, yaşasın muhterem 
mutasarrıfımız Muammer Bey Efendi Hazretleri.

Kahrolsun vahşi düşman, lanet olsun hain fikir taşıyanlara …”
İstimat Zihni Efendi hitabesini bitirdikten sonra, metropolit ta-

rafından, Mustafa Kemal Paşa Hazretleriyle, Büyük Millet Meclisi 
aza-yı kirâmının (ulu, şerefli üyelerinin), büyük zafer kahramanla-
rının ve kudretli mutasarrıfımız Muammer Bey Efendi’nin sıhhat 
ve saadetleri ve ordunun temadi-i muzafferiyet (zaferlerin sürmesi) 
ve melun düşmanın büsbütün kahrolması için bir dua kıraat edildi. 
Bunun üzerine kiliseden çıkıldı. Kongrenin içtima salonuna geçildi. 
Kahveler içildi.

İnce hisli büyük mutasarrıfımız çok sevdiği Türklük için yapı-
lan tezahürattan heyecanlı olarak kalktı, tatlı ve hüzünlü bir sesle: 
“Efendiler!” dedi. “Bugün hayatımın bahtiyar günlerinden birini ya-
şıyorum. Ta çocukluğumdan, mektep sıralarından beri Türklüğün bu 
gayesini görmek istiyordum. Evet, bu gün Türk kavminin bahtiyar 
evlatları camilerde içinden ve gönülden gelen seslerle Tanrıya ni-
yaz ederken Türk Ortodoksları da aynı emelle kiliselerde toplanıyor 
Türklüğün saadeti için ellerini göklere açıyorlar.

Millet kendi hakk-ı istiklallerini kendi ırktaşlarıyla birlikte temi-
ne çalışırlarsa, daha çok ve daha çabuk muvaffak olurlar. Hakiki dost 
olduklarını, bu suretle ispat eden o ırkdaşlar da neticede mesut ve 
müreffeh yaşarlar.

Garbın aç ve muhteris canavarları asırlardan beri hür yaşayan 
19) Anadolu Ortodoksluk Sadası, 27 Ağustos 1922, NO: 7.(Selvi, age., 
s.250,251.)

Türklüğün istiklal hakkını teslim etmek istememişlerdi. Biz milli hu-
dutlarımız dahilinde eskisi gibi hür yaşamak ve çizdiğimiz misak-ı 
millî çemberinden kimseyi geçirmemek için uğraşırken, görüyorum 
ki aynı ırktaki Ortodokslar da bizimle beraber çalışıyor. Çalışan mu-
vaffak olur. Hak yerini bulur.

İşte Loyd Corc’un Anadolu’ya çıkardığı Yunan mezarcıları, ha-
las ve kurtuluş mücahedelerimizin karşısında duramadılar. Eştikleri 
kuyuya yine kendileri düştüler. Ayaklarına rüzgardan kanat bağlayıp 
kaçan kısımlarını da Türk kurşunu yakalıyor, yakalayacak… Ve çok 
yakın bir âtide hepsi de kahrolacak, mahvolacak, hakka kılıç çeken 
Yunan bileklerinin kırıldığını yarın bütün dünya görecektir.

Son söz olarak diyeceğim ki, bütün vatanımızda, Türklükle te-
rennüm eden insanlar arasında daima tesanüt ve hakiki dostluk bu-
lunmalıdır.

Türkler maziden daha parlak bir istiklal temin edeceklerdir. Ha-
kiki dost olduklarını ispat eden ırkdaşları da aynı vatan içinde yine 
mesut ve müreffeh yaşayacaklardır.

Kahramanlarına, aziz topraklarımızı yabancı pençelerden kur-
taran zafer ordusuna ve onun büyük kumandanına Allah tükenmez 
Nusretler, zaferler ihsan etsin”

Muammer Bey Efendi bütün gönüllere heyecanı tesirler bırakan 
tatlı hitabesini alkışlar içinde bitirdi. Sonra halk kilisenin büyük ka-
pısından yavaş yavaş çıkmaya başladı.”20

Kayseri’den Büyük Taarruzun Başarı ile Tamamlanması İçin 
gönderilen Telgraf

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Topraklarımızın mağlup düşmandan kurtuluşu haberleri gelmesi 

üzerine binlerce ahalinin iştiraki ile Camii Kebir’de şehitlerin ruhla-
rına mevlid okunmuş ve saat kulesi önünde toplanarak nutuklar irad 
edilmiş, tezahüratta bulunmuştur. Bu kurtuluş için meclise teşekkür 
ve tebriklerimizi sunarız.

Belediye Reisi, Müftü, Müdafaa-i Hukuk Reisi ve Azaları.”21

Kayseri’de Bütün Ortodokslar Adına Gönderilen Yunanlıların 
Çekilirken İşlediği cinayet Üzerine Protesto Telgrafı

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine ve İstanbul’da İtilaf 
Devletleri Temsilcilerine 15 Eylül 1922

Düşmanın Batı Anadolu’da ahlak ve insanlık kanunlarına aykırı 
işlediği emsali görülmemiş mezalim ve faciaları Türk Ortodoksluk 
namına şiddetle protesto eder, bu protestomuzun hariciye nezaretle-
rine ve Amerika’ya iblağını rica eyleriz.

Kayseri’de toplanmış Umum Anadolu Türk Ortodoks Kongresi 
Reisi Metropolit Meletyus.”22

Kayseri’den Türk Ortodoks Cemaatleri Adına Büyük Zaferi Teb-
rik Telgrafı

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine, Müdafaa-i Milliye 
Vekâletine 11 Ekim 1922

Allah’ın yardımıyla kahraman ordumuzun cesaret ve besaleti-
nin mahsulü kati muzafferiyetin hedeflediği Misak-ı Millimizin elde 
edilmesiyle beraber başından beri tam bir sadakatle desteklediğim 
mukaddes mücadelenin gayesine vasıl olduğumdan kendimi pek 
mesrur ve bahtiyar addederim. Talep ettiğim şu meşru vatani vazife-
nin nihayet bulduğu şu zamanda muhacirlerin devam eden müracaat-
ları makamınızı tasdiken muhatap bıraktığından makamına iltica ile 
kış gelmeden memleketlerine iadelerine müsaade edilmesini bağlı-
lıklarımızın arzıyla hayır dualar eylerim.

Umum Türk Ortodoks Cemaatleri Umumi Vekili ve Murahhası 
duacınız Baba Eftim.”23

20) Anadolu’da Ortodoksluk Sadası, 10 Eylül 1922, N:8. (Selvi, age., 
s.251-253.)
21) Hakimiyeti Milliye, 6 Eylül 1922 No:604; Hakimiyeti milliye, 15 
eylül 1922 No: 613.(Selvi, a.g.e., s.253.)
22) Babalık, 22 Eylül 1922, S.998. (Selvi, age., s.253.)
23)ATASE.İSH. K:1548, G:12, B:1-a.( Selvi, age., s.253,254.)
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Mert insanlar diyarı ve gönül toprağı Elazığ’da Türk Ocakları Şubesi ile Ahde Vefa Derneği’nin naçiz 
şahsım için düzenledikleri “Mustafa Öztürk’e Vefa” toplantısı yapıldı. Yılların özlemiyle dostlarla ku-
caklaştığımız bu toplantıda, hayatımın en güzel, en duygu dolu saatlerini yaşadım. Bana bu mutlu günü 
armağan eden Türk Ocakları Başkanı Sayın Birol Bulut’a, Ahde Vefa Derneği Başkanı Sayın Burhanet-
tin Özdoğan’a ve çok değerli derneklerimizin yönetim kurullarında görev yapan kardeşlerime en kalbi 
teşekkürlerimi arz ediyorum.

Yeri Ufuklar Derneği’nin onursal başkanı, Sayın İbrahim Sungur ile ülkücü hareketin çok sevilen 
isimlerinden Sayın Mahmut Korkmaz ve Sayın Abdurrahim Buğday İstanbul’dan gelerek toplantımızı 
onurlandırdılar. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Elazığ’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplantıya katılmaları beni ziyadesiyle mutlu 
etmiştir. Dolayısıyla;

Anadolu Alevi Kültür Derneği’nin Başkanı Sayın Ali Çoban’a,
Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Sayın Nazif Koca’ya,
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Sayın Reşit Kılıç’a ve Kamu-Sen’e bağlı sendikaların muhterem 

başkanlarına,
Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Sayın İbrahim Demirtel’e,
Ülkü Ocağının yiğit gençlerine,
Sivriceliler Derneği mensuplarına,
Türk Ocakları Elazığ Şubesi’nin başkanlığını yapmış olan Sayın Habip Yaşar, Sayın Lütfi Parlak ve 

Sayın Ahmet Eren’e teşekkürlerimi sunarım.
Elazığ’da ilk görev yerim Maden Ortaokulu idi. 1968’den beri Maden’i unutmadım. Madenli dostlar 

da Mesut Aksan Bey başkanlığındaki bir heyet ile toplantımıza katılarak beni unutmadıklarını gösterdi-
ler. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim.

50 yıldır aynı acı ve sevinçleri yaşamış kadim dostların buluşması kolay anlatılır bir manzara değildi. 
Yıllar öncesine giderek, sanki yeniden doğdum; ülküdaşlık ve dostluğun anlamını en somut şekliyle biz-
zat gördüm. Bunu bana yaşatan ve Elazığ’ı Milliyetçi Hareket’in en güçlü illerinden birisi yapan şahsi-
yetlere teşekkür etmek, ferdi bir görev olduğu gibi, aynı zamanda millî bir vazifedir.

Bu nedenle, toplantıyı teşrif ederek beni onurlandıran Behçet Susmaz, Fethi Namlıoğlu, Raif Çiçek, 
Ziya Yıldırım, Ahmet Yurten, Mustafa Yalçın, Ali Koç, Zeki Katı, Hulki Hoşağası, Akif Aladağ, Güner-
kan Aydoğmuş, İbrahim Kan, Bünyamin Eroğlu, Saim Dağlı, Sami Yetkün, Remzi Koç, Arif Çiçek, Ni-
hat Çiçek, Mevlüt Ayık kardeşlerime teşekkür ederim.

Prof.Dr. Ahmet Buran’a, Prof.Dr. Nazir Dumanlı’ya, Prof.Dr. Ercan Alkaya’ya ve Yrd.Doç.Dr. Er-
günöz Akçora’ya, emekli ilahiyatçı Namık Kaytancı’ya, Ağınlı İbrahim Uzunoğlu’na, eğitimci Şerif 
Budak’a, öğretmen Güral Kakin’e, boks hocası Ahmet Uygur’a, Kamlançu adlı dergiyi yayımlayan Türk 
Ocağı gençlerine ve adlarını aklımda tutamadığım bütün gönüldaşlara sevgi dolu teşekkürlerimi sunarım.

Şehir dışında oldukları için veya mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayan Emin Halim, Yavuz 
Kuzgun, Orhan Alpay, Hanifi Aslan, Nezihi Kaya, Nevzat Erdem, Sadık Şener ve Ahmet Uysal’a teşek-
kür ediyorum.

Kayseri’den Elazığ’a ve Elazığ’dan Kayseri’ye bana yol arkadaşlığı yapan değerli ülküdaşlarım İs-
mail Daşgeldi ve Sami Bayrakol’a, yine Kayseri’den gelip toplantıya katılan Nurettin Şahin ile Faik Öz-
demir kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim.

Herkesten Allah razı olsun. Beni bağrına basan bütün dostların ve Elazığ halkının haklarını helâl et-
meleri, en büyük dileğimdir.

Elazığ’ın mert, vefakâr, kadir kıymet bilen tüm değerli insanlarına yürek dolusu sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

VEFAYA TEŞEKKÜR

Mustafa Öztürk



Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği

Türklüğe saldırdılar,
Cumhuriyete saldırdılar,

Atatürk’e saldırdılar,
Saldırıyorlar,
Saldıracaklar,

Hep saldıracaklar.
O, inanandı. O’na imansızlar saldırıyor.

O, insandı. O’na insanlıktan nasibini almayanlar saldırıyor.
O, vatanperverdi. O’na vatan hainleri saldırıyor.

O, askerdi.O’na korkaklar saldırıyor.
O, devlet adamıydı. O’na dengesizler saldırıyor.

O, çağdaş ve medeni idi. O’na görgüsüzler saldırıyor.
O, halkını sevendi. O’na halk düşmanları saldırıyor.
O, akıl ve bilimden yana idi. O’na cahiller saldırıyor.

O, doğru sözlü ve dürüst idi. Ona ahlaksızlar saldırıyor.
O, Türk milliyetçisi idi. O’na Türk olmaktan utananlar saldırıyor.

O, tam bağımsız Türkiye’yi kurdu. O’na emperyalist uşakları saldırıyor.
O, millet için, memleketi için fabrikalar kurdu. O’na satılmışlar saldırıyor.

O, üniversiteler kurdu. O’na kitap taşıyan merkepler saldırıyor.
O, halkını vatandaş yaptı. O’na vatansızlar saldırıyor

O, ulusuna onur ve gurur bıraktı. O’na müptezeller saldırıyor…
Ona kimler saldırmıyor ki, ezikler, kişiliksizler, kimliksizler, kültürsüzler, saygısızlar, 
vicdansızlar, embesiller, şerefsizler, çirkefler, hayâsızlar, pervasızlar, reziller, kendini 

bilmezler…
Hatırlar mısınız? Atatürk bizlere şöyle seslenmişti:

“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa 
Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her 

köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. 
Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri 

tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı 
olması gereken Mustafa Kemal odur!”

Gerçek şudur ki, onlar sadece Atatürk’e değil, aslında bize, Türk milletine saldırıyorlar; bizim 
annelerimize, bizim evlatlarımıza, bizim ülkemize, bizim değerlerimize küfrediyorlar.

Saldıranlar; Ahmet, Mehmet, Mustafa, Hasan,  Kadir, Bahadır, İskender, Sait, Süleyman ve 
daha niceleri…

Saldırdılar,
Saldırıyorlar,
Saldıracaklar, 

Yine saldıracaklar.
Çünkü; bunlar, herkesçe bilinen mayası bozuklar.  / 11.05.2017

Piyonlar Sahnede!


