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DEMOKRASİDEN BAŞKA 
BİR YOL DÜŞÜNEMİYORUM

Sayın Başbakan 30 Ekim 2016 tarihinde yaptıkları bir 
konuşmada, “Başkanlık gelmezse Türkiye’nin bölünme 
riski var.” dediler. Bu cümlenin anlamı oldukça açık… 
Cümlede hem bir itiraf, hem de bir öneri vardır.

Türkiye, turistlerin gelmekten korktukları, her gün 
kan dökülen bir ülkeye dönüşmüşken bu görünenin baş-
bakan olan zat tarafından söylenmesi, herkesce bilinen bir 
gerçeğin kabulünden başka bir anlam taşımıyor.

Ülkenin bölünmenin eşiğine gelmesinde en büyük ve-
bal, elbette kendilerine aittir. Çünkü, Türkiye’yi 2013’ten 
beri yöneten kendileri, yani AKP iktidarıdır. Türk milli-
yetçisi olan bizler, yapılan yanlışları yazıp söylediğimizde, 
bize hiç kulak kabartmadılar. Çünkü, biz Türk milliyetçi-
lerini tam karşılarında gördükleri bir fikrin temsilcileri 
sayıyorlardı. Biz, “Yanlış yapıyorsunuz. Bölücülücülüğe 
hizmet ediyorsunuz. Türkiye’nin temel değerleriyle oy-
namayın. Teröre tolerans göstermeyin.” dedikçe yanlışa 
devam ettiler.

Kürt açılımı A’dan Z’ye yanlıştı.

Habur karşılaması yanlıştı.

Oslo görüşmeleri, akla ziyan bir olaydı.

İmralı görüşmeleri, Öcalan’a methiyeler, utanç veri-
ciydi.

Öcalan’ın mektup ve mesajlarının oradan oraya taşın-
ması, Nevruz’da bölge halkına okunması, kepazelikti.

Çözüm süreci boyunca terör örgütünün savaş hazırlı-
ğının seyredilmesi, sadece iktidarı kahretmedi.

Ülkenin adım adım bölünmeye gittiğini nasıl göreme-
diniz? Hangi insan yaptıklarından habersizdir?

Sayın Başbakan o günlerde: “Arkadaşlar yanlış ya-
pıyoruz.” demişler midir? Deselerdi bir anlamı olurdu o 
sözlerinin.

Ülkeyi bugünkü facianın içine sürükleyenler bugün 
bir çare, bir çıkış yolu gösteriyorlar: Başkanlık sistemi

“Başkanlık gelmezse Türkiye bölünür.” demek,  Türk 
halkına yapılmış bir tehdittir ki bir Başbakana hiç yakış-
mamıştır.

Türkiye’yi bölünmenin eşiğine getirenler, Türkiye’yi 
aynı zihniyetle yönetmeye devam edeceklerse, bölünme 
riski devam etmeyecek mi?

Türkiye’yi bugünkü noktaya parlementer, çok parti-
li demokrasi getirmedi, AKP iktidarının yönetim anlayışı 
getirdi. Bu nedenle yeni bir rejim ve sistem arayışını doğru 
bulmuyoruz. Ayrıca kafalar değişmedikçe rejim değiştir-
menin bir yararı olacağına da inanmıyoruz.

Bugün, Sayın Başbakan’ın ve AKP mensuplarının mi-
liyetçilere hoş gelen sözler söylemeleri, başkanlık sitemi-
ne destek arayışlarının bir gereği gibi gözüküyor. Dolayı-
sıyla bu ilgi geçicidir. Unutmayalım ki “Öğrenci Andı”nı 
kaldıranlar, milliyetçiliği ayaklarının altın alanlar, devlet 
kadrolarına milliyetçiler yerine Fettullahçıları ve bölücü 
libarelleri dolduranlar kendi iktidarlarıydı.

Ayrıca, bölünme riskine karşı önlem almak, çare ara-
mak başka bir şey, bu tehdide karşı “başkanlık sistemi” 
nin tek şeçenek olduğunu söylemek ve bu seçeneği halka 
dayatmak başka bir şeydir. Sayın Başbakan’dan başkanlık 
sitemini dayatmak yerine, mevcut sorunların nasıl yenile-
ceği ve yok edileceği konusunda partilerden, sivil toplum 
örgütlerinden ve dalkavuk olmayan bilim adamı ve aydın-
lardan görüş almalarını beklerdik. 

Bütün yetkilerin tek adamda toplandığı rejimler tari-
he karıştı: Komünizm, Nazizm, gibi… Totaliter rejimlerle 
yönetilen ülkeler de bölünmekten kendilerini kurtarama-
dılar. Örnek mi istiyorsunuz: Lenin ve Stalin’nin Rusyasi, 
Tito’nun Yugoslavyası, Saddam’ın Irak’ı…

Her ileri ülke, demokrasisini geliştirmeye çalışıyor. 
Türkiye’nin de bu yolda çalışması gerekir. Amacımız, bir 
lider ve çevresini memnun etmek değil de “Türk milleti-
nin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması” ise 
“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” düsturunu sözde 
bırakmayıp hayata geçirmeliyiz. Bunu nasıl yapacağımızı 
konuşup tartışmalıyız.

Kuran-ı Kerim, “ Yaratılanların en şereflisinin insan 
olduğunu” söyler. O halde insanın haklarını korumak da 
şerefli bir iştir. Bu noktada, İslâmiyet ile demokrasinin bir-
leştiğini görüyoruz. İslâm ülkelerinin bugünkü durumları 
ise bir tezatı yansıtmaktadır ve başka bir tartışmayı gerek-
tirir.
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Demokraside amaç, insanın korkusuz, endişesiz, 
hür ve mutlu yaşayacağı, temel hak ve özgürlüklerin 
yasalarla korunduğu ve adaletin sağlandığı bir toplum 
nizamını oluşturmaktır. Dolayısıyla başta eğitim ve öğ-
retim kurumları olmak üzere partiler, dernekler, sendikalar 
vb. varlıklarını borçlu oldukları demokrasiye bağlılıklarını 
göstermek zorundadırlar.

15 Temmuz darbe girişimine niçin karşı çıktık? Çünkü 
yasalarla korunan haklarımızı elimizden alacaktı. Ancak 
bugün OHAL ilân edilerek ve Kanun Hükmünde Kararna-
meler ile temel hak ve hürriyetlerimiz epeyce sınırlandırıl-
mıştır. OHAL’in ne zaman sona ereceğini ise bilmiyoruz. 
Dolayısıyla darbe girişiminin başarısız olduğunu savuna-
mıyoruz. Çünkü, hukuk devletinin ve hatta Anayasa’nın 
rafa kaldırıldığı bir süreci yaşamaktayız. Bu KHK süre-
cinin kalıcı hale getirilmesi veya “başkanlık sitemi”ne 
geçilmesinde bir ara rejim olarak kullanılması çok yanlış 
olacaktır. Bu konuda Sayın Bahçeli’ye hangi sözler veril-
di, bilmiyoruz ama “ fiili durumu hukuki durum haline ge-
tirmek” yolundaki yürüyüşlerine katılmıyoruz. Zira, millî 
iradeye saygı duymak, delege iradesine de saygı duymayı 
gerektirir.

Demokrasi konusunda ülke yöneticileri, parti liderleri, 
yazarlar, bürokratlar yeni nesillere iyi örnek olmazlar ise 
demokrasi bilincini beyinlere nasıl sokarız? Demokrasiyi 
özümsemiş ülkelerde yanlış yapıp başarısız olan politika-
cı istifa etmek erdemini gösterebiliyor. Bizde örnek bul-
makta zorlanırız. Bizim ülkemizde liderler veya makamlar 
hesap vermez, halkımız hesap sormaz. Çünkü, birincinin 
halka ve yasaya saygısı yoktur; ikinci ise köleleşmiştir, na-
sıl hesap sorsun?

Demokrasi, hesap veren ve hesap soranların rejimi-
dir. Bunlar yoksa diktatörlerin eline düşüp yanarsın. Bu 
tehlikeye karşı, demokrat rejimlerde denetim mekaniz-
maları oluşturulmuştur. Türkiye’de de demokrasiye geçiş 
sürecine paralel olarak, denetleyici kurumlar Anayasa’da 
yerlerini almışlardır. Ancak, medya özgür değilse eleşti-
remeyecektir. Yargı, bağımsız değilse iktidara karşı karar 
verme gücünü kendinde bulamayacaktır. Hür düşüncenin 
giremediği beyin ise sadece itaat edecek, yanlışlıklara ve 
zulümlere hayır diyemeyecektir. Türkiye işte böyle bir sü-
reci yaşıyor. Buradan nasıl mı çıkacağız? Ben demokrasi-
den başka bir yol düşünemiyorum?

Bir önerim daha var:

“Yanılmaz, yanıltılamaz, hatta yapmaz” bir kişi bulun 
da, hep beraber çalışıp ve bütün engelleri aşıp “başkan” 
yapalım. O kişiyi başkan yaparsak ona biat ederiz. Artık 
düşünmemize bile gerek kalmaz, çünkü o, bizim için de 
düşünür. Bilim adamlarına ihtiyaç kalamaz, zira o herşeyi 
bilen bir bilgedir.

Ancak biliyoruz ki peygamberler bile hata yapmışlar 
ve Rabb’in vahiy göndermesiyle uyarılmışlardır. Liderle-

rimiz bunu bilmezler mi? Elbette bilirler ama eleştirilmek 
de işlerine hiç gelmez. O takdirde insanları koyun gibi gü-
demeyeceklerdir.

Başkanlık sistemini gündeme getirenler, lider saydık-
ları kişide olağanüstü güç ve nitelikler olduğunu vehme-
denlerdir. Artık bu dünyaya bir peygamber gelmeyecektir. 
Buna inanıyoruz. Demek ki ülke yönetiminde bir kişiye, 
bir lidere bel bağlamak, problemi çözmeyecektir. Onların 
da bizim gibi insanlar olduklarını neden düşünmüyoruz?

Zamanımızı Mehdi bekleyerek veya “Lider hata yapar 
mı? Yapmaz mı?” tartışmalarıyla geçireceğimize neden 
kendimiz bir şey üretmeye çalışmıyoruz? Bizim de aklı-
mız, beynimiz var. Bizim de vatana hizmet yolunda söyle-
necek sözümüz olmalı.

Kısacası, Anayasa’yı değiştirecek “Başkanlık Siste-
mi” ne geçilmesini doğru bulmuyor ve desteklemiyoruz. 
Elbette ki demokrasiden, hukuk devletinden, laiklikten, 
sosyal devletten yanayız. Üniter ve millî devletten asla 
vazgeçemeyiz. Türkiye Cumhuriyetini Anayasa’da belirti-
len nitelikleriyle yaşatmak, kırmızı çizgimizdir.

Hepimiz İçin de Zor Yıllar Geliyor

Başkanlık sisteminde ısrar edilmesini anlamakta zor-
luk çekiyoruz. Neden Başkanlık?

Türkiye’yi germenin ve yeni bir tartışma başlatarak 
halkı kutuplaştırmanın kime faydası var?

Bunun yerine, demokratik parlamenter sistemi daha 
iyi işler hale getirebiliriz. Bunun için de Siyasi Partiler 
Kanunu ile Seçim Kanununda bazı değişiklikler yapmak 
yeterli olacaktır. Bunu, bazı genel başkanlar istemeyebilir 
ama halkın iradesinin yönetime daha çok yansıması için 
milletvekili ve delegelerin ön seçimle belirlenmesi şarttır.

Millet iradesine önem verdiklerini söyleyenler, millet 
iradesinin önündeki engelleri kaldırmıyorlar ise asla sami-
mi değildirler.

Millet iradesinin tam oluşabilmesi için özgür medya 
gerekir. Türkiye’de var mı? Hayır.

Vatandaşların korkusuz ve endişesiz yaşamaları ve 
siyasi tercihlerini korkmadan açıklamaları gerekir. Açıkla-
yabiliyorlar mı? Hayır.

Yargı bağımsız mı? Hayır.

Hayırlar o kadar çok ki…

Başkanlık sisteminde bunların daha da çoğalacağını 
düşünün.

Önümüzdeki yıllar hepimiz için de daha zor geçecek.
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ÇOCUKLARINIZA GÖRDESLİ 
MAKBULE’NİN DESTANINI 

ANLATIN
Manisa’da Şeyh Fenari 

Camii’nin yanında bir park 
vardır: Gördesli Makbule 
Hanım Parkı... 

Adının hemen altında 
da portresi ve özgeçmişi 
yer alır. Kısacık ömrüne 
sığdırdığı kahramanlıkları 
yazılıdır orada. Doğum ta-
rihi 1902’dir. Manisa’nın 
Kuvayı Milliye tarihinin 
yerel savaşçılarından, Milli 
Mücadele’nin unutulmaz 
kahramanlarındandır.

15 Mayıs 1919’da 
başlayan Yunan işgali, 
Manisa’ya, Salihli’ye, ora-
dan Gördes’e kadar yayıl-
mıştır. Gördes Kurtuluş 
Savaşı sırasında sürekli 
savaş alanı olmuş, ilk defa 
15 Temmuz 1920’de Yunan 
kuvvetleri tarafından işgal 
edilmiştir. 14 ay kadar Yu-
nan işgalinde kalmış, 5 Ey-
lül 1922’de kurtarılmıştır.
Savaşın en şiddetli geçtiği 
yerlerden biridir Gördes. 
En büyük zararı Mayıs 
1921’de görür. Aynı gün-
lerde bir de düğün vardır: 
Gördesli Makbule Hanım 
ile Halil Efe’nin düğünü... 
Bölge işgal altında olduğundan, gayet sade bir düğünle 
Demirci’de evlenirler.

***

Evliliklerinin ilk aylarıdır. Halil Efe Milli Mücadele’ye 
katılmak için eşinden gizli, hazırlıklar yapmaktadır. Oysa 
Makbule Hanım durumun farkındadır. Eşi düşmana kar-
şı savaşırken, eli kolu bağlı, evde oturmaya da gönlü razı 
değildir. Sonunda o gün gelir! Halil Efe düşmanın ilçeye 
doğru yaklaşmakta olduğunu haber alır. Silah arkadaşları 

ve komutanı dağlarda mev-
zilerdedir. Daha iki aylık 
olan eşiyle vedalaşır. 

Makbule Hanım kararlı-
dır, cesurdur. Silah kullan-
mayı, ata binmeyi bilmek-
tedir. Arkadaşları arasında 
lakabı “Asker Makbule”dir. 
Daha önce babasını ve 
ağabeyini cephelerde şehit 
vermiş, annesi tarafından 
büyütülmüştür. Yani ken-
disini bu çetin günler için 
hazır hissetmektedir. Kesin 
kararını vermiştir, gizlice 
eşinin peşine düşer. Kabul 
etmeyeceğini bildiği için, 
vatan savunmasına kendi-
sinin de katılmak istediğini 
söylememiştir.

***

Halil Efe nihayet Akın-
cılar müfrezesinde, arka-
daşlarının yanındadır; Mak-
bule Hanım ise çalıların 
arasına saklanmıştır. Çok 
geçmez, duydukları çıtırtı 
üzerine, efeler silahlarını 
çalılara doğrultur ve ses-
lenirler. Makbule Hanım, 
çaresiz, gizlendiği yerden 
çıkar. Efelerin şaşkın bakış-

ları arasında durumu anlatır, çarpışmalara katılmak istedi-
ğini söyler. Halil Efe utanır, eve geri götürmek istese de 
Makbule Hanım direnir, ikna etmek için dil döker. Halil 
Efe ve arkadaşları yumuşamaz. En sonunda yaşlı gözlerle, 
birlik komutanına bu kutsal mücadeleden yoksun kalmak 
istemediğini anlatır. Makbule Hanım’ın kararlılığını gören 
komutan, ona şans tanır ve aralarına alır.

Önceleri varlığı çok yadırganır Makbule Hanım›ın. Atı 
ve silahı olmadığından, tek bir tabanca ile dolaştığı için, 
sürekli evine dönmesi istenir. Fakat o vazgeçmez, kendini 

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com
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kabul ettirmeye kesin kararlıdır.

Bir gece… herkes uyumaktadır. Çadırından çıkar, düş-
man karargâhına tek başına bir baskın düzenler. Nöbetçi 
askeri bir anda yere indirerek ondan aldığı silahla, diğer 
düşman askerlerini yaylım ateşine tutar. Çadırlarından al-
dığı ganimet ve silahı yüklenip hızla birliğine döner. Onun 
bu cesareti karşısında şaşkına dönen efeler, o geceden son-
ra Makbule Hanım’a söyleyecek söz bulamazlar. Komutan 
İbrahim Ethem Bey de, ona ‘’Kahraman mücahide’’ adını 
verir.

***

Makbule Hanım siyah pantolon, ceket ve uzun bir man-
to giyer; ayağında çizme, başında siyah başlık vardır, elinde 
bir filinta taşır. Düşmandan ganimet aldığı doru atı üzerin-
de  müfrezenin artçısıdır. Pek çevik ata binmekte, tehlike 
ânında silahını herkesten önce kullanmaktadır.  Doğrudan 
çarpışmalara girdiği gibi, birkaç kez de düşmanın pususu-
na düşmüştür. Ancak hiçbir zaman metanetini kaybetmez, 
hatta telaş gösterenlere cesaret verir, örnek olur.

Ve 1921 yılı sonları... Yunanlılar Sakarya Meydan 
Muharebesi’ni kaybetmiş, Afyon mevzilerine çekilmiştir. 
Telaş ve panik içinde yeni mevzilerini kuvvetlendirmeye 
çalışmaktadırlar. 

Cephe gerilerinde ise gerilla savaşı vardır. Kuvayı Mil-
liyeci birlikler fırsat buldukça, Yunan hizmet ve ikmal 
birliklerine baskınlar düzenlemektedir. Yunan kuvvetleri 
cephe gerilerinin emniyetini sağlamak için bütün dikkatini 
Akıncılar müfrezesine yöneltmiştir. Zira en büyük zarar bu 
müfrezeden gelmektedir.

Akıncılar müfrezesi yine bir gün sayı ve teçhizat bakı-
mından çok üstün olan düşman kuvvetiyle çarpışmaktadır. 
Ancak müfrezenin cephanesi gittikçe tükeniyor. Uzun sa-
atler süren olumsuz koşullar, muhariplerin moralini boz-
maktadır. Fakat bir kadının zaman zaman haykırıp öne 
atılması, onlara yeni bir mücadele ruhu ve cesaret veriyor. 
İşte bu kadın Gördesli Makbule Hanım’dır!

Ve tarih 24 Mart 1922… 

Kuvayı Milliye’ye katılışının üzerinden dört buçuk ay 
geçmiştir. Akhisar- Sındırgı hattında yer alan Kocayayla 
çarpışmasında geri çekilmeye başlayan silah arkadaşlarına 
cesaret vermek için elinde silah bir kez daha ileri atılır. 
Düşmanla en ön safta savaşmaya başlar. Ancak az son-
ra, alnından vurulur. Şehit düşmüştür. Arkadaşları, kutlu 
vücudunu gömmeye bile zaman bulamazlar. Siperlerden 
birine olduğu gibi yatırırlar, üzerine birkaç avuç toprağı 
ancak serperler. 

Henüz 21 yaşındadır. 

*** 

Gördesli Makbule’nin bu kısa kahramanlık öyküsü 
Cumhuriyet tarihimizin en değerli hatıralarından biridir, o 
tarih de milli birliğimizin... Millî Birlik ise milletimizin bi-
rinci yaşatıcı unsurudur. Makbule Hanım’ın şehitlik öykü-
sünü unutursak, unutturursak, çocuklarımıza anlatmazsak; 
Cumhuriyet tarihimizi unutmuş, millî birliğimizi ihmal 
etmiş, zayıflamaya terk etmiş oluruz. 

Bu unutuş ise, Milletimizin varlığı ve geleceği için en 
büyük tehditlerden biridir. 
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“ADALET”,  
ADALETSİZLİĞE ALET...

Osman KARABABA
karababaosman@hotmail.com

Kadının biri, bir adama kendisine domuz dediği için 
hakaret davası açar... Adam suçlu bulunur ve tazminat 
ödemeye mahkûm edilir. 

Dava bitiminde adam, sanki iblislerin suç işleme öz-
gürlüğüne müdahale edilmiş gibi, hayıflanarak yargıca, 
“Yani ben artık Bayan Harding’e domuz deme zevkinden 
mahrum mu edilmiş oluyorum?” diye sorar.

“-Öyle!” der yargıç.
“-Peki, bir domuza Bayan Harding diyebilir miyim?”
“-Tabii” der yargıç, “herhangi bir domuza her zaman 

Bayan Harding diyebilirsiniz.”
Adam bunun üzerine Bayan Harding’e dikkatlice ba-

kar, “İyi günler dilerim, Bayan Harding!”der. 
Mahkeme salonu buz kesilir. Adam dört köşe...Tabii 

Bayan Harding’e de yutkunmak kalır.
*
Adalet, sosyal hayatın kurallarını belirleyen sadece 

yazılı metinlerden ibaret değildir demek ki. 
*
Adalet, güneştir; herkesin üzerine doğar, herkesi ay-

dınlatır, ısıtır, herkese lazımdır.
Ateştir adalet; yakar, arındırır, pişirir. Yakmamak için 

hangi suçluyu kayırır?  
“Su”dur adalet; temizler, aziz ve leziz, herkesin 

mutlak ihtiyacı olan...”Su”; boğmamak için hiç kimseyi, 
temizlememek için hiçbir şeyi seçmez! 

“Soğuk”tur adalet; acımasız, sert ve keskin...  Kanını 
dondurmamak için hiçbir suçluya iltimas geçmez. 

“Hava”dır adalet; herkese nefes olan... Günahsız 
veya mücrim onsuz nasıl hayat bulur?

“Ölüm”dür adalet; sapmaz, mutlak, nazarında herkes 
eşit! 

Silahtır adalet; yaşama hakkını  sağlama ve savun-
madır. Dünyanın düzeni bu silahla kaimdir. 

 Çünkü adalet; yaşamın terazisi, yerkürenin dengesi, 
var oluşun vazgeçilmez esası, insanlığın anayasası…

 “Adalet”, hayattır; onsuz olmak yok olmaktır! Gü-
neşsiz, havasız, susuz insan yaşayamayacağına göre ada-
letsiz de hayat olmaz.

*
Adalet, Hakk’tandır, adaletsizlik şeytandandır. 

Hak, ilahidir; haksızlık şeytanidir. Hangisine uyarsa-
nız o tanrınızdır.

Günümüzde  “adalet” söylemleri, adaletsizliği işlemek 
için kisve. “Adalet”, adaletsizliğe alet! Bu yüzden nerde 
“adalet”ten bahsediliyorsa orada adaletsizlik var de-
mektir. 

Gel gör ki, adaleti sağlamak zorunda olanlar  “adalet” 
dedikçe adaleti katlediliyorlar. 

Siyasi iktidarın “yeni anayasa” dayatması, halka 
hakkaniyetin indirgenmesi için değil; bilakis kendi şahsi-
yetlerine, cemaatlerine, kurumlara, şartlara ve düştükleri 
durumlara göre özledikleri adaleti yontmak, saltanatlarını 
ayakta tutacak amin korolarının istihdamını yaratmak için 
değil midir? Türklük ve Cumhuriyet düşmanı yobaz 
çıbanların toplumun hayati organından patlak ver-
dirilerek bağışıklık sisteminin çökertilmek istenmesi 
niye?.

 Bir düşünün!  
“Adalet”, hayata tatbik içindir; parti amblemi yapıp 

duvara asmak için değil! 
Şu bir gerçektir ki,  “Adalet” amblemi altında ne 

haltlar işleniyor; nice armutlar dişleniyor, telekulaklarla, 
tapelerle, kasetlerle ne mahremiyetler fişleniyor. Dünyada 
ağı en geniş terör örgütü olan Fetönün güçlenmesi yar-
gıyı silah olarak kullanması sayesinde değil midir? Fetö 
örgütü “Ümraniye çıkmazı”nda, Ergenekon’da, Balyoz’la  
“hukukun üstünlüğü”nü katlederek orduya kumpas kurar-
ken, savcılığını üstlenen Başbakan hangi adaletin temsil-
cisiydi acaba?.    

14 yıldır “İleri Demokrasi”, “Yeni Türkiye” gibi tera-
nelerin gündemde tutulmasının  sebebi; raflara kaldırılmış 

“Adalet, Hakk’tandır, 
adaletsizlik şeytandandır. Hak, 
ilahidir; haksızlık şeytanidir. 

Hangisine uyarsanız o tanrınızdır.”
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yüce divanlık suçların, nice gasp edilmiş hakların adrese 
ve kişilere münhasır çıkarılan kanunlarla meşrulaştırılma-
sı için değil midir “adalet”, ne dersiniz?. 

Neden vekiller her türlü yüz kızartıcı suçları işlerler, 
sonra da hesaba çekileceği zaman “dokunulmazlık” zırhı-
nı giyerler?. Seçilmişlerin, seçenlerden ayrıcalığı niye? 

Adalet kimseyi ayırt etmez! Seçilmişleri seçenler-
den ayırt eden adaletin tanrısı ancak Nemruttur.

Yargıyı ele geçirerek hakkı batıla tahvil ettiği sabit  ve  
irticaın odağı olmaktan sabıkalı zihniyetin, “Adalet” ta-
belası altında “adalet”e sahip çıkmaya kalkışması, kendi 
tabirleriyle suç işleme özgürlüğünün borsasını yaratmak 
değil midir?

Dokularda 14 yıldır sapık enzim-
ler dinselleştirilerek  diplomasız 
kalpazanlar putlaştırılmışsa, 
kanın terkibini bozan beyin 
tümörleri ölümcül hal 
almışsa nerde adaletin 
cerrahı?

Bu yüzden, “adalet” 
adına “adaletsizlik 
zirvede… 

Meclis’te diz   
boyu ihanet! Vekil-
lerin bini aşkın suç 
dosyası Allah’a ha-
vale… Devleti soyan 
soyana…       

Halk sersefil! Anaya-
sa askıda, kanunlar köşk-
lerde, saraylarda paspas... 
15 Temmuz bahanesiyle Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerle 
“adaletsizlikler”i meşrulaştırmak 
şahane... 

Neden “fiili durum”la 
“anayasa” yok sayılmış 
ve ne için “diktatörlük”e 
çıkan “sözde başkanlık”  
kapıda? 

“Adalet”(!)miş... 
Adı hoş, içi boş! Adil 
olmayanların ağızlarında 
sakız...   

“Müsavat”tan “hak”tan başka her şeye müsait... 
Benim tasavvur ettiğim “adalet” bu değil!  Arsız, hır-

sız, yolsuz, donsuz, kansız...onda hayat buluyor çünkü... 
“Adalet”(!)miş... “Böyle adalet”e lanet be! 
Ne melanet, ne sahtekar  bir sığınak?! 
“Kanunlar örümcek ağına benzer, eşek arıları deler 

geçer, sinekler takılır.” 
Benim düşlediğim “adalet” cihanşümul; hava gibi, 

güneş gibi, su gibi, soğuk gibi yeryüzünde hiç kimseyi 
seçmez... 

Benim bildiğim adalet,  Suça karışmış vekillerin do-
kunulmazlık zırhlarını eritir, hırsız fenerleri söndürür, va-
tan hainlerini  Meclis’te barındırmaz! Kahpe zihniyetleri 
dondurur.  40 bin insanın kanını içen Bebek katilini boğa 

gibi beslemez, boğar! Devletin bekası olan Türklük şuuru 
ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarının sapık virüslerini 
ölümüne dondurur. 

Benim istediğim adalet gecikmez!.. 
Makam, mevkii, servet, ırk, cinsiyet, keyfiyet, kemi-

yet, milliyet.. ayırt etmez!..
O adalet ki, mutlaktır, haktır! 
Seçilmişle seçenin devletten aldığı maaş arasında uçu-

rum olmaz.  Polisi katleden Film yapımcısının şımarık 
oğlunun nüfuzu karşısında yamulmaz. 45 erkek çocuğun 
ırzına geçen bir dini vakfın yobazlarının yüzündeki mas-
ke, başındaki takke durmaz, düşer. 

Benim bildiğim adalet, bir annenin, oğluna fırlat-
tığı terliği silah sayarak 2,5 yıl hapis istemiy-

le iddia name hazırlayanların inisiyatifine 
bırakılamaz.  Mutlak adalet, kadını 

insan sınıfına koymayanların orta-
çağ özlemlerini, süfli arzularını 

kollamak değildir.
Benim bildiğim adalet, 

zulme taraf olmaz, kişilerin 
sıfatları ne olursa olsun, 
zalimi desteklemez! Aksi 
zuhur ediyorsa,  yani yediği 
naneler sebebiyle hesaba 
çekilmesi gereken bir ve-
kilin seçilmişlik sıfatı  kut-

sallaştırılarak, başına takke, 
eline tespih, suratına sakal, 

sırtına cübbe, beynine türbe 
yapılarak inandırıldığın adalet 

ancak senin tanrındır.  
Benim düşlediğim adalet,  

Türkiye’nin dünya çapında tek gözde 
üniversitesi olan Boğaziçi’ne  balyoz in-

dirmek için tespih zihniyetleri imame yapmak 
değildir.

O adalet ki, yıllardır en 
ağır silahlarla, canlı bomba-
larla ülkeyi kana bulayan-
ların, cadde, sokak, dağ taş 
demeden her yeri, her şeyi 
kundaklayanların kahpelik-
lerine “açılım” teranesiyle 
bilerek ve isteyerek göz yu-

manları, Doğu’yu tarumar edenlere bilinçli şekilde kepçe 
operatörü olanları korumaz...

Pensilvanya sümüklüsünün kumpaslarıyla Engin Alan, 
Mehmet Haberal gibi vekiller hapiste çürütülürken adaleti 
ağızlarına alamayıp da bölücü çetelerin Meclis uzantıla-
rına gelince “adalet -demokrasi-seçilmişlik” havariliğine 
soyunanların savundukları adalet nemruta biat şeklidir.

Benim bildiğim adalet, 15 Temmuz’da millete katliam 
yapanların kökünü kazırken, onların her türlü destekçile-
rini, yıllarca beraber olmuş iktidar ortaklarını, kendilerini 
kurtarmaya çalışan işbirlikçilerini “aldatıldık, kandırıl-
dık” nanelerine bakarak ayırt etmez.  

Benim bildiğim adelet ilahi ve haktır; bu dünyada 
sorulmasa bile ukbada elbet sorulacaktır.

***

“Dokularda 14 yıldır sapık enzimler 
dinselleştirilerek  diplomasız kalpazanlar 
putlaştırılmışsa, kanın terkibini bozan 

beyin tümörleri ölümcül hal almışsa nerde 
adaletin cerrahı?”
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YENİDÜNYA DÜZENİ

60 lı, 70 li yıllardaki siyah beyaz Türk filmlerinde ge-
çer: Dört-beş kabadayı bir masanın etrafına toplanmışlar, 
İstanbul’un haracını nasıl yiyeceklerini tartışmaktadırlar.

-Kadıköy’ün haracını ben alacağım.
-Beyoğlu’nun haracını sen alacaksın.
-Sakın benim bölgeme girme, herkes hakkına razı ol-

sun(!)
…
Biri çıksa ; ‘’Ulus devletleri yıkacağım, milliyetçilik, 

vatanseverlik gibi kavramları, tarihin derin karanlıklarına 
hapis edeceğim,  dini inançları ortadan kaldıracağım.’’ 
dese, ‘’Bu adamın aklında zoru var.’’ deriz. 

Bu adamlar deli filan değil! Bunlar emperyalist… 
Bunlar için insan hakkı, demokrasi, güzel ahlâk gibi 
kavramlar, palavradan ibarettir. Yıllardır, ulus devletleri 
ortadan kaldırma, milliyetçiliği, vatanseverliği ve dini 
inançları yok etme planları kurarak, dünyanın efendileri 
olma rolüne soyunmaktadırlar. Bu efendi rolündeki in-
sanlar dünyayı tek elden yönetme düşüncelerini yeri gel-
diğinde açık açık ifade etmektedirler. Bu düşüncelerini, 
zaman zaman istedikleri bölgelerde kargaşalık çıkararak, 
yeri geldiğinde gazete, dergi, sinema ve sosyal medyada 
bilinçaltı tekniklerini uygulayarak, kullanarak göstermek-
tedirler.

Bir memleketi siyasal olarak ele geçirmek istediklerin-
de, o yerdeki çıkarcı, ayrılıkçı gruplara maddi destekler 
sağlayarak, ilk hareketi başlatırlar. Her gün, televizyon 
ve gazetelerde o ülkenin aleyhine, yalan haberleri, man-
şetlere taşıyarak sun’i gündem oluşturulur. En son aşama 
silahlı müdahaledir. Bu müdahalelerin yetki belgeleri, ön-
ceden hesap edilmiş, uygun kararları, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinden, mazlumları koruma, özgürlükleri 
koruma adına çıkarılır. Amaç;o yere sözde barış, kar-
deşlik, huzur götürmektir.Nedense bu barış, İsrail zulmü 
altındaki Filistinlilere hiç gelmez. Yugoslavya’da evladı 
fatihan dediğimiz Boşnaklara, binlerce Boşnak öldürülür-
ken barış getirilmedi. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1441 sayılı 
kararı, 8 Kasım 2002 de almış, bu karara göre Saddam 
Hüseyin rejiminin daha önce alınan kararlara uyması için 
son çağrıdır. BM Güvenlik Konseyi, Irak’ın elinde var 
olduğu iddia edilen toplu imha silahlarının ve konvansi-
yonel olmayan silahların bulunup ortaya çıkarılması ve 
imha edilmesi amacı (!) güdülmekteydi.

Alışıldık hikâye,  Iraklı bir kimya mühendisi eliyle 
oluşturuldu. Iraklı kimya mühendisi, Rafid Ahmed el 
Cenabi 1995 yılında Saddam rejiminden kaçmıştı. Rafid 
Ahmed, Amerikan ve Alman istihbaratlarına Irak’ta kitle 
imha silahlarının üretildiği ihbarında (küresel efendilerin 
isteği doğrultusunda) bulundu. Yıllar sonra Rafid Ahmed 
; ‘’Irak’da kitle imha silahlarının olduğu bir yalandı. 
Ancak; Irak’a bir yalanla demokrasinin (!) gelmesinden 
ben ve oğullarım çok mutluyuz.’’ şeklinde açıklamalarda 
bulundu.

Oysa bu yalanla;  600 binin üzerinde Iraklı sivil ha-
yatını kaybetti (kimine göre bu sayı 665 bin, kimine göre 
de 1milyona yakın), 120 bin Iraklı yaralandı, sakat kaldı, 
binlerce kadına, kıza kocalarının ve babalarının yanında 
tecavüz edildi. 2003-2010 yılları arasında Irak’ta yakla-
şık 5000 kadın kayboldu, kaçırıldı. Irak Kadın Özgürlük 
Hareketi’ne göre bu kadınlar, fuhuş sektöründe çalıştırıl-
makta…  Çocuk ölümlerini dünyada hiçbir gazete, dergi, 
televizyon, bunu gündemine taşımadı. 4,5 milyon çocuk 
öksüz kaldı, babasız çocuklar, evsiz çocuklar... Bunların 
600 bini sokakta yaşamakta…

Dünya uyuşturucu ticareti, silah sanayi başta olmak 
üzere petrol sanayii ve daha niceleri, bu küresel efendile-
rin kontrolü altındadır. Çok uluslu şirketlere ait ürünler; 
beyaz eşyadan sabuna, otomotivden gıda sanayiine bütün 
ülkelerde listenin ilk sıralarında yer alırken, ülkeye ait 
mallar, ürünler ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf muamelesi 
görmektedir. Göz göre göre çok uluslu şirketler memle-
ketleri ele geçirmektedir.

İngiliz yazar ve şair Aldous Huxley’in söyledikleri 
insanı oldukça ürkütüyor:

‘’Bana öyle geliyor ki, bir ya da iki nesil sonra in-
sanların esareti sevmelerini sağlayan ilaçlara dayalı bir 
sistem geliştirilmiş olacak. Böylece bütün toplum acı ver-
meyen bir toplama kampına dönüştürülecek ve insanlar 
hürriyetlerinin ellerinden alınmasından mutlu olacaklar; 
çünkü propaganda ya da ilaç kullanarak beyin yıkama 
sonucu insanlar isyan etmeye dair bütün arzularından 
arındırılmış hale gelecekler.”

ABD emperyalizminin çekirdeği sayılabilecek olan 
Dış işleri Konseyi ( CFR-Concil on Foreign Relations) 
üyesi olan, Paul Warburg; ’’ Her şey tek dünya devleti 
için. Siz bunu, çok uluslu şirketlerin kârı olarak anlayın. 
Kim ne derse desin, yakın bir gelecekte tek dünya devleti 
kurulacaktır. Bunu gerçekleştirirken tek sorun; bunun 

İsmet BURKAY
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uzlaşama ile mi yoksa işgalle mi olacağıdır.’’ demektedir. 
Tek dünya devleti… Global dünya… Dünyayı tek elden 
yönetmeye göz dikenlerin hedefi bu!

Obama’nın arkasındaki akıl adamı, Zibigniew Breze-
sinski ; ‘’Ulus devletlerin tanımı artık değişiyor.  Ulus-
lararası bankalar ve tekeller artık küresel ekonomiyi 
yönetmektedir.’’ demektedir. Rockefeller ise işi ;  ‘’ Tek 
dünya devleti kurduğumuzda, dünya, daha mükemmel 
ve istikrarlı olacaktır. Dünya bankerleri, dünya halklarını 
özgürlüğe kavuşturacaklar.’’  şeklinde açık etmekte…

Tek elden yönetilen bir dünya… İnsanların nasıl düşü-
neceği değil, ne düşüneceğini, global dünyanın bu efen-
dileri bize dikte ediyorlar. Tek elden yönetim, tek ordu, 
tek din,tek elden sağlık hizmetleri, tek elden eğitim… 
Hep, bu efendilerin bize çizdiği yolda yürüyen, düşün-
meyen, sadece onların üretimine yardımcı olan robotlara 
uygun görülen yaşam tarzı… Bu yaşam tarzına uygun 
insan tipi oluşturmak için televizyonlarda, sinemalarda, 
görsel –işitsel medyada ve 
sosyal medyada buna uy-
gun manipüle ediliyoruz. 
Herkesin izlendiği, herke-
sin mercek altına alındığı, 
herkesin kontrol edildiği, 
bir dünya devleti oluştur-
mak için…

Tekbir din… Küresel 
efendilerin uygun göreceği 
bir din anlayışı... Mevcut 
olan bütün semavi dinlerin 
ortadan kaldırılması ve din 
anlayışlarının gözden dü-
şürülmesi… Kabala öğretisi ile harmanlanmış Evangelist 
Protestan Müslümanlık... Tek bir para sistemi…  Dünya 
ekonomisinin tek elden kontrolünün sağlanması… Ulusal 
kimliklerin yok edilmesi…  Küresel efendilere tabi olmuş 
insan yığınlarının oluşturulması isteği… Zihin kontrolleri 
ile ele geçirilmiş, robotlaşmış insanlardan oluşan, küresel 
efendilerin ‘’yap’’ dediğini yapan ‘’ yapma ‘’ dediğini 
yapmayan robotik insanlar… Bilgisayar ve hizmet sek-
törü dışındaki bütün sektörlerin hizmet dışı edilmesi… 
Sanayileşmenin sonu… Uyuşturucu ve pornografinin kul-
lanabilir hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması… İnsanları 
işsiz bırakarak demoralize edilmesi ve alkol bağımlılığı, 
agresif insan tiplerinin oluşturulması… İnsanların olay-
lara karşı duyarsız bir hale getirilmesi… Memleketlerde 
kaosların çıkarılması, mevcut devletlerin iç ve dış ilişkile-
rinin kontrol edilmesi… Küresel efendiler böyle istiyor!

Yine; Dış İşleri Konseyi’nin (CFR’nin)önemli isimle-
rinden Samuel Hangtington ‘’ Medeniyetler çatışacak.’’ 
derken, dünyayı büyük bir satranç tahtasına benzetiyor. 
Bir tarafta dünyanın yeni efendileri ki bunlar 13- 14 ai-
leden oluşan global dünyaya yön verenler, diğer tarafta 
Afrika, Asya ve hatta Avrupa’nın mazlum halkları…

Savaşlar; küresel efendilerin vaz geçemediği bir ya-
tırım aracıdır. Bir yandan silahlarını pazarlarken, diğer 
taraftan ulus devletlerin dağıtarak yeni devletçikler oluş-
tururlar. Bunu ilk uygulaması İkinci dünya savaşında 

yapıldı. Rothschiller, Standart Oil Campany eliyle ve Al-
manya’daki Farben silah fabrikası,( bu iki şirket ortaktı) 
Nazi Almanya’sını madden destekleyerek savaş sırasında 
kârlarına kâr kattılar… Yine, Nazi Almanya’sını Maddi 
olarak destekleyen Yahudi banker ailelerden biri de Royal 
Dutch Shell şirketinin sahibi Samuel ailesiydi. O kadar 
insan ölmüş, o kadar insan yersiz yurtsuz kalmış, insanlar 
travmatik bir yaşam sürmüş, kimin umurunda…

Bu küresel efendiler, Yugoslavya’da iç savaş çıkar-
dılar. Yine silah sanayileri harıl harıl çalıştı. Daha sonra 
Yugoslavya’nın yerine 8 devletten oluşan devletçikler 
oluşturuldu. İnsanlar, ne uğruna çıktığını bilmediği savaş-
tan binlerce kayıpla çıktılar. Tarifi kelimelerle anlatılma-
yacak acılar, kayıplar…

Orta Asya’ya girme isteği… 11 Eylül bahanesi…  
Medyanın insanları manipülesi… Bütün bu olanlar yıl-
larca üzerinde kafa yorulmuş, test edilmiş planlar idi. 
Nicolas Rockfeller’ın basına da yansıyan açıklamasında; 

‘’ Afganistan’a gireceğiz. 
Hazar Denizinden petrol 
hattı geçirip Irak’a girece-
ğiz. Petrole kavuşacağız. 
Oralara konuçlanacağız.’’ 
demişti. Bütün bunlar 
acımasızca gerçekleşti. 
Yalan haberler; günlerce 
televizyonlara taşındı, 
gazetelerde hep manşette 
idi. İnsanlar ‘’ ne oluyor 
yahu!’’ bile deme cesare-
tini gösteremediler. Yön-
lendirilmiş düşüncelerle 

fikirlerin söylenmesi bile bertaraf edilmişti.
Arap Baharı… Tunus’ta Muhammed Buazizi adlı sey-

yar satıcının, kötü muamele edilmesine tepki olarak ken-
dini yakması ile başladığı zannedilen Arap Baharı. ABD 
eski dışişleri bakanı Condoleezza Rice: ‘’BOP ile Türkiye 
dâhil 22 ülkenin sınırları değişecek” sözünü niye sarf et-
mişti o zaman? Nasıl bir tevafuk böyle?

Yugoslavya’nın dağıtılması para babalarından besle-
nen Otbor hareketinin gösterileri sonucu oldu desek pek 
yanlış söylemiş olmayız. Aynı merkezden yönlendirilen 
Otbor hareketinin ikizi Canvas hareketi de Tunus’da, 
Mısır’da, vs. gösterilerini düzenlemeye başladılar. Sözde 
işçi hakları, insan hakları… Asıl amaç; ABD çıkarlarına 
uymayan hükümetleri, hizaya getirme….

Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkenin sınırları değişe-
cek… BOP’un merkezinde Türkiye var. İsrail’in hayali 
vaad edilmiş toprakların bir bölümü ülkemizin sınırları 
içinde.

Maazallah Türkiye’ye bir şey olsa; İslam âlemi diye 
bir şey kalır mı?

Her Müslüman Türk evladı, bu soruyu kendi öz nefsi-
ne sormalı. “Yeni dünya düzeni” diye dayatılmak istenen 
İsrail’in güvenliği… İsrail’in dünya devletinin kurulma-
sı…

Aklımızı başımıza ne zaman devşireceğiz?

“Tek elden yönetim, tek ordu, 
tek din,tek elden sağlık 
hizmetleri, tek elden eğitim… 

Hep, bu efendilerin bize çizdiği 
yolda yürüyen, düşünmeyen, 
sadece onların üretimine yardımcı 
olan robotlara uygun görülen 
yaşam tarzı…”

Gençlik Dergisi10



  Dünyaya baktığımızda devletler 
ya da milletlerin birlik ruhunu sağla-
mak için çeşitli estrümanlar kullan-
dıklarını görüyoruz. Bu estrümanların 
şüphesiz en güçlüsü tarih ve tarihe ait 
nesnel materyallerdir. 

Tarihi gerçeklerin en tartışmasız 
kanıtları mezar taşlarıdır. Bu amaçla 
dünyada kurulan müzelerin pek ço-
ğunda mezar taşları önemli yer tutar. 
Bizde ise mezarlıklar açık hava müze-
si gibioldukları halde korumasız kal-
mışlardır. Anadolu’nun hemen hemen 
her köyünde bulunan bu mezarlar, 
bilinçsizce yok edilmiş veya bu tarihi 
kimlik kartları kültür erozyonuna da-
yanamamışlardır. 

Bilgiyurdu dergimizde zaman za-
man bu konuyu sizlerle paylaşıyoruz. 
Amacımız herkesin kendi bölgesinin 
kültürel mirasına sahip çıkmasını ve 
bir şekilde bu değerleri kayıt altına 
almasını sağlamaktır. İlerleme sağla-
dığımızı görmekteyiz. Elbette duyar-
lılığın arttığını görmek bizleri ziyade-
siyle memnun etmektedir.

  Darılı köyü, Kayseri’nin Felahi-
ye İlçesine bağlı bir şirin köyümüz-
dür. Bu köye Metin Soylu Beyefen-
dinin “Sofu Dede” dedikleri tarihi 
aile mezarını görmek için ziyarette 
bulunduk. Köyün sosyal ve kültürel 
dokusu tipik olarak Selçuklu mirasını 
taşır. Hikâyelerinde, mânilerinde, tö-
ren ritüellerinde, dini inançlarında ve 
folklorik temalarında hep geçmişe ait 
izler bulunur. Bu izlerden bir tanesi de 
Darılı Köyü’ndeki mezar taşlarıdır.

Mezar taşları vefat eden kişinin 
öldükten sonra hafızalarda yaşaya-
cak resmidir. Bu resim bize kişiyi 
betimlerken aynı zamanda o kişinin 

geleceğe ait mesajlarını da verir. Bu 
mesajlardan bir kaçını Darılı Köyü 
mezarlığı özelinde, resimler üzerinde 
görmeye çalışalım.

 1 Nolu resim; Bir erkek mezarı-
na ait baş (serpuş) kısmıdır. Doktorlar 
hasta vefat ettiğinde “ex oldu” derler. 
Bir kişi rakibini saf dışı bırakınca üze-
rine X işareti koyar. Aslında bu işaret 
Asyalı kavimlerde tarih boyunca tan-
rıya teslimiyet olarak karşımıza çıkar. 
Yani o artık tanrı katındadır anlamın-
dadır. Kimi zaman bu sembol (+) işa-
retinin değişik versiyonları olarak da 
karşımıza çıkabilir. 

Şekil 1

2. Nolu resimde ise zeminde 3 
çizgi halinde hem hayat ağacı anlamı 
verilmiş hem de Oğuzların Salur Bo-
yuna ait tamga kullanılmıştır. Bu mo-
tifle bağlı iki daire, bu dünya ve ahiret 
tasviridir. Daire içindeki 6 baklava di-
limi ise imanın altı şartına gösterilen 
özeni ortaya koymaktadır.

Şekil 2

3 Nolu mezar taşı; pek çok giz-
li mesaj içerir. Bölgede Sofu Dede 
mezarı olarak bilinmektedir. Heybet-
li bir erkeğe ait olduğunu düşündü-
ğümüz mezar taşı, kalp olarak tasvir 
edilen oval daire ile irtibatlı 6 çizgi, 
kalp nuruna işaret eden imanı ifade 
eder. Göğüs hizasındaki sekiz dilim-
li iki şekilden sağdaki cennetin sekiz 
kapısını, soldaki ise Selçuklu motifle-
rinde olduğu gibi Türk olmanın sıfat-
larını sembolize eder. Bu sıfatlar ise; 
sır tutar, sadakat gösterir, sabırlıdır, 
şükür eder, şefkatlidir, doğruluktan 
ayrılmaz, merhamet eder ve cesaret-
lidir. Bu bölgede sıklıkla kullanılan 
“babalın (vebâlin) şu boynuma da şu 
boynuma da” sözü burada karşımı-
za çıkmaktadır. “Hem töremin hem 
de inancımın gereğince yaşadım. “ 
ya da başka bir deyişle “hem töremi 
hem inancımı temsil ettim” demektir. 
Zemindeki düz çizgi ahiret hayatına 
uzanan hayat yolu ve üzerindeki ya-
rım daire ise, bu dünyadaki hayatını 

 KONUŞAN DARILI 
MEZAR TAŞLARISeyit Ali ERGEÇ
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sembolize etmektedir. Bu dairenin içindeki 3 yarım daire-
sel şekil ise; aynı hanede yaşayan 3 erkek ve evli çocuğunu 
ve ikinci çocuğunun diğerlerine göre önemini ortaya koy-
maktadır. Taşın diğer yüzünde ise ölüm tarihi ve ait olduğu 
boy tamgası vardır.

Şekil 3

4 Nolu resimde; zemindeki ibrik ile, abdestli ve nama-
zına dikkat eden biri olduğu, hayat ağacı sembolü ile ya-
şam felsefesini buna bağladığı anlaşılmaktadır. En üstteki 
iki dairesel şekilde ise; Ruhun bir balon gibi göğe yüksele-
rek tanrı katına çıktığı tasviri vardır. İbriğin hemen üzerin-
deki iki dairesel şekil hayatta bıraktığı evlatlarıdır.

Şekil 4 

5 Nolu şekilde ise; Osmanlı – Selçuklu karma mezar 
stilini görürüz. Selçuklu, çizgilerde manayı önemser iken, 
Osmanlı’da estetik olması ve göze hoş gelmesi önem-
lidir. Bu mezar taşı zeminde ahirete giden düzgün yol, 
onun üzerinde Alevi-Bektaşi geleneği olan Allah (cc) – 
Muhammed(A.s) – Ali (R.a)  üçlemesini görmekteyiz. Ha-
yat ağacı bir servi ağacı gibi baş bölümüne uzanmaktadır. 
Servi hayatta doğruluk üzerine yaşamış olmayı sembolize 
eder. Baş kısmındaki çizgi sayısı muhtemelen ait olduğu 
tarikatı göstermektedir. Dairesel açık - göz şeklindeki mo-
tifden, genç yaşta vefat ettiğini, hayata gözü açık veda et-
tiğini anlıyoruz.  

  

Anlaşılacağı üzere tarih bizlere mesaj verir ki; bu me-
sajlar hayata uygulansın diye. Hele bahse konu tarihi me-
sajlar Türk tarihine ait ise, bu mesajlar ve işaretler dünya 
ve ahiret hayatının kurtuluş reçeteleridir; kimliksizlik has-
talığının yegane tedavi yoludur.

Dergimizin yazarlarından Mehmet Necati 
DEMİRCAN’ın  kızı Başak DEMİRCAN ile 

Samet YARIKAN  15 Ekim 2016 Cumartesi 
günü dünya evine girdiler. 

DEMİRCAN ve YARIKAN ailelerini 
kutlar Başak-Samet çiftine ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

TEBRİK
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TÜRK ÖĞRETMENLERİNE / 
EĞİTİMCİLERİNE ÇAĞRI

15 Temmuz 2016’daki başarısızlığa mahkûm olduğu 
baştan belli dış destekli menfur darbe girişimi Türk Millî 
Eğitiminin içine sürüklendiği hazin durumu bir kez daha 
gözler önüne sermiştir. Türk millî eğitimi, ruhunu kay-
bettiği, temel işlevini unuttuğu, ihmal ettiği , Türk çocuk-
larına birinci vazifelerinin “Türk istiklâlini, Türk cumhu-
riyetini ilelebed muhafaza ve müdafaa  etmek” olduğunu 
öğretmediği için başarısız olmuş, sınıfta kalmıştır.

Türk okullarında Türk öğretmenleri eliyle yetişen bir 
kısım er, erbaş, astsubay, subay, üst subay ve general-
ler, TBMM’yi, Genel Kurmay Başkanlığını, asker-polis 
ayırdetmeden iç ve dış güvenlik kuvvetlerimizin komuta 
merkezlerini, karargâhlarını, kendi silâh arkadaşlarını ve 
hatta kendi halkını uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla 
bombalamaktan, kurşunlamaktan çekinmemişlerdir.         

Eski Başbakan yardımcılarından profesör unvanlı Be-
şir Atalay “Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle hesaplaştık”, 
AKP’nin eski İstanbul İl Başkanı (şimdi milletvekili) 
Aziz Babuşçu “AKP sayesinde hepimiz Türk olmaktan 
kurtulduk” diyebiliyor ama ne cumhurbaşkanından ne 
başbakandan ne partisinin yetkililerinden ne  yargı organ-
larından ne muhalefet partilerinden bir itiraz sesi yükse-
liyor..

AKP Düzce milletvekili  İmam Hatip Lisesi menşeli 
yüksek öğrenimli Fevai Arslan 2014 yılında cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan için «Allah’ın bütün vasıfla-
rını üzerinde toplayan bir lider var.” diyor ama  Diyanet 
İşleri Başkanlığından da  kendisine uluhiyyet izafe edilip 
Allah’a şirk koşulan Recep Tayyip Erdoğan’dan da üni-
versitelerin kalabalık ünvanlı ilahiyatçılarından da çıt 
çıkmıyor, “Dur bakalım arkadaş, bu nasıl söz, bu nasıl 
övgü?” diyen olmuyor.

AKP’nin eski Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı Eser, 
“Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Tayyip 
Erdoğan’a biz o kadar bağlıyız ve âşığız ki o bizim için 
âdeta ikinci peygamberdir”, 
eski İçişleri Bakanı Efgan Ala “Peygamber bile kibirlen-
di, biz kibirlenmedik” dediler de ses çıkaran olmadı.

Denizli’de eşi emekli imam olan bir  kadın, Diyanet-
ten onaylı olduğu iddia edilip camilerde ücretsiz dağıtılan 
“İlâhilerle Hakk’a Çağrı” adlı kitabında  eski Başbakanı-
mız yeni Cumhurbaşkanımız için “Tayyip, Allah yolunun 
bekçisidir. Tayyip’i üzmek Allah’ı üzmektir. Sevenlerini 
üzmek de aynıdır.” diyor ama kimse itiraz etmiyor.

Fıkıh âlimi olarak ün yapmış bir ilahiyatçı profesör 
“yolsuzluk hırsızlık değildir” diye fetva verebiliyor ama 
Diyanet İşleri Başkanlığı da  kalabalık unvanlı hiçbir 

ilahiyatçı da “Sen böyle bir fetvayı nasıl verebilirsin?” 
diyemiyor.

AKP’li  bir eski bakan Kur’an-ı Kerîm’in sure ve 
âyetleri için “bakara makara” deyip alay ederken hem 
kendi partisinin yetkilileri hem anlı şanlı yazarlar, hem de  
kalabalık unvanlı akademisyenler işitmezlikten geliyor, 
ilgili kişiye haddini bildirmiyorlar.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından yaptığı 
bir konuşmada Konya Merkez Vaizi Dr. Abdurrahman 
Büyükkörükçü, “15 Temmuz gecesi Konya’dan da gelen 
katılımlarla Cebrail’in öncülüğünde evliyau’l-lahın Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın uçağını düşürmek amacıyla pe-
şine düşen FETÖ’cü pilotların uçurduğu uçaklara engel 
olmak amacıyla semada büyük bir gayret sarf ettiğini” 
söyledi de ne cumhurun İmam-Hatip menşeli başkanın-
dan ne Diyanet İşleri Başkanlığından ne de ilahiyatçı 
öğretim elemanlarından bir itiraz sesi yükseldi, vaizin 
sözleri tasdik edilmiş oldu.

Yazar Emine Şenlikoğlu “İstiklal Marşı dinsizlerin 
çıkardığı bir şey”; 

Esra Elönü (başka bir yazar)  “Atatürk’ten nefret edi-
yorum”, “Sorduklarında Türk’üm demiyorum”,  “Türkiye 
kelimesi beni rahatsız ediyor”;

Hilâl Kaplan adlı bir başka yazar “Türk bayrağının adı 
değişsin.”, “Yeni anayasada Atatürk olmasın.” diyor ama 
ne üniversitelerden ne adlî ve siyasî makamlardan bir 
itiraz sesi yükseliyor.

Anlı şanlı bir başka araştırmacı yazar Kadir Mısıroğlu 
-bütün aklî melekelerini yitirmiş gibi “ “Beni tefe koyar-
lar ama keşke Yunan galip gelseydi; ne hilâfet yıkılırdı 
ne şeriat yıkılırdı ne medreseler lağvedilirdi ne hocalar 
asılırdı, hiçbiri olmazdı” diyebiliyor, fakat buna rağmen 
yine de muteber addediliyor.

“Türkler bu topraklarda 1.000.000 (bir milyon) 
Ermeni’yi ve 30.000 (otuz bin) Kürt’ü öldürdü” diyerek 
Türk milletine ve Türk devletine hakaret eden - ve belki 
de bu sözlerinden dolayı Nobel Edebiyat Ödülü verilerek 
mükâfatlandırılan- Orhan Pamuk, maalesef sözde Ata-
türkçü yazarlar, aydınlar tarafından alkışlanıyor, destek-
leniyor.

Eski  cumhurbaşkanı Abdullah Gül,  Refah Partisi’nde 
siyaset yaparken “’Ne mutlu Türk’üm diyene!’ sözünü 
dağlara taşlara yazdılar. Bu ilkelliktir ve aşılacaktır”, 
bir başkası “Türkiye sadece Türklerin değildir” diyebili-
yor, bir gazetenin başlığının yanındaki “Türkiye Türkle-
rindir” ibaresinin kaldırılmasını talep edebiliyor da yine 
kimsenin sesi çıkmıyor.

Mehmet KILINÇ
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Dün Ege’de Kardak kayalıkları için savaşı göze alır-
ken bugün burnumuzun dibindeki  “17 (on yedi) Türk 
adası Yunanistan tarafından resmen ve fiilen işgal edili-
yor” da yetkililerden ve sorumlulardan tek bir itiraz sesi 
yükselmiyor, işgal kabulleniliyor ve Türkiye›yi ayağa 
kaldırması beklenenler -sokağa çıkmamak bahanesiyle- 
hareketsiz kalabiliyorlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin kuru-
cu cumhurbaşkanı kahraman mücahit Rauf Denktaş’a 
Türkiye›yi yöneten bazı siyasîlerce hakaret ediliyor, âdeta 
Türkiye’den kovuluyor da bir avuç insanın çıkardığı cılız 
protesto sesinden başka ses çıkmıyor.

12 Eylül 1980 darbesinin başındaki -üstelik cum-
hurbaşkanlığı görevini de üstlenmiş olan- kişi, Kıbrıs’ta 
Türklerin kontrolündeki topraklar -yani bağımsız bir 
devlet olarak tanıdığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
toprakları- için «Biz  onların bir kısmını geri vermek üze-
re almıştık” diye saçmalıyarak hem Güney Kıbrıs Rum 
yönetimiyle müzakere etmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk 
yönetimini hem de Türkiye’yi zor durumda bırakabiliyor, 
Türkiye’nin eyalet sistemine geçip 8 (sekiz) eyalete bö-
lünmesi gerektiğini söyleyerek Türkiye’yi bölme emelini 
taşıyanlara cesaret ve destek veriyor da kimse bu saçmalı-
ğı tenkîd edip kınayamıyor.

TBMM kürsüsü dahil olmak üzere pek çok yerde Türk 
milletine en ağır hakaretler ediliyor, Türkiye’nin güney-
doğusundan “Kürdistan” olarak söz ediliyor, “Ne mutlu 
Türk’üm diyene!”  yazıları dağlardan taşlardan siliniyor, 
bu sözün yazılı olduğu tabelâlar törenlerle  sökülüp atılı-
yor, Türkiye›de Türk bayrakları tahrik unsuru sayılıyor, 
zamanın başbakanı  “Kürtçülüğü, Türkçülüğü ve her türlü 
milliyetçiliği de ayaklarımın altına alıyorum!” deyip hem 
Türklüğe hakaret ediyor hem anayasayı çiğniyor hem de 
bölücülere cesaret -ve dolaylı olarak destek- veriyor da 
onları dinleyen kalabalıklar şiddetle protesto edeceklerine 
alkışlıyorlar.

Türk milletine bütün bu saydığımız ve sayamadığımız 
bir yığın acıyı yaşatanlar, bunların mânevî sorumluluğunu 
taşıyanlar -meslektaşlarım kusura bakmasınlar-  her dere-
cedeki eğitim müesseselerinde görevli -ben dahil- öğret-
menler/eğitimcilerdir. 

Atatürk “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğ-
retmenlerdir”, “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır” diyor. Yetiştirilen insanlarımız -maalesef- güce 
boyun eğiyor, hakkın yanında yer almıyor, milletin men-
faatini kendi menfaatinden üstün tutmuyor, ahlâksızlığı 
benimsiyor yahut hoş görüyor. Sorgulamıyor, öğrenmi-
yor, öğrendikleriyle amel etmiyor, düşünme zahmetine 
katlanmıyor, düşünüp muhakeme eetmeyi değil   papağan 
olmayı tercih ediyor.

İkinci Dünya Savaşında Fransa 2 (iki) saatte 
Almanya›ya teslim oldu. Harp sonrası bir Fransız yazar 
«Fransa, Fransız öğretmenlerini yasalarımızda yer alan 
en ağır ceza ile tecziye etmelidir (cezalandırmalıdır), 
çünkü Fransız öğretmenleri Fransız çocuklarına Fransa 
için gerektiğinde ölmeyi öğretmemişler. Almanya ise 
Alman öğretmenlerine yasalarının öngördüğü en yüksek 
mükâfatı vermelidir, zira Alman öğretmenleri Alman ço-
cuklarına gerektiğinde Almanya için ölmeyi öğretmişler-
dir” diyor.

Biz Çanakkale’de “Ben sizlere hücum etmeyi değil 
ölmeyi emrediyorum” diyen komutanlarının bu “ölüm 
emri”ni tereddütsüz yerine getiren kahramanların neslin-
den gelenleri,   -ne yazık ki- zillete boyun eğecek şekilde 
yetiştirdik. 

Türkiye’nin bugün içine düştüğü vahim durumun tek 
müsebbibi ve sorumlusu -öne sürülebilecek bütün maze-
retlere/bahanelere rağmen- her dereceli okulda görevli 
öğretmenlerimiz/eğitimcilerimizdir.

Adaletin çalışmamasından, hukuksuzluğun kol gez-
mesinden, Anayasanın ve kanunların çiğnenmesinden ve 
bunların faillerinin yavuz hırsız misali zeytinyağı gibi hep 
üste çıkıp mağdur rolü oynamalarından ve cezalandırıl-
mamalarından şikâyet ediyorsak kusur onları -en az 15 yıl 
boyunca- yetiştiren eğitimcilerdedir.

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının  başlangıcında:
“... bu anayasa ...Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik 

anlayışı ve onun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda ... 
millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız 
şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kul-
lanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun bu anaya-
sada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla 
belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı,

... hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk 
varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, 
Türklüğün tarihî ve mânevî değerlerinin Atatürk milli-
yetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliği karşısında 
korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesi gereği olarak 
kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya ke-
sinlikle  karıştırılamayacağı...”(yani  başlangıç kısmında 
“devlet,Türk devletidir ve egemenlik de kayıtsız şartsız 
Türk milletine aittir; anayasadaki hak ve hürriyetler ve 
devletin işleyişiyle ilgili hükümler ve düzenlemelerTürk 
milletinin menfaatlerine ve Türk millî değerlerine aykırı 
olarak yorumlanamaz ve kullanılamaz”) denmesine rağ-
men bu devletin savcıları ve hâkimleri kanunsuzlukları 
gördükleri, bildikleri halde görmezden, bilmezden geli-
yor, dava açmaktan, karar vermekten, suçluları cezalan-
dırmaktan çekiniyor, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinden, anayasadan, hukukun üstünlüğünden, haklı-
dan ve mağdurdan yana tavır koyamıyorsa;

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda Türk Millî 
Eğitiminin  genel amaçları: 

“Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin 
bütün fertlerini,

* Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve anayasada ifadesini 
bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 

* Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, mânevî ve kültü-
rel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren;

*  Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yücelt-
meye çalışan, 

* İnsan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki te-
mel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorum-
luluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurt-
taşlar olarak yetiştirmek” şeklinde belirtilmesine;

Atatürk’ün:
 “Vatandaşlar! Vatanınızda herhangi bir şahsı, iste-
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diğinizi sevebilirsiniz; kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, 
babanız gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz; fakat bu sevgi 
mevcudiyet-i milliyenizi bütün muhabbetlerinize rağmen 
herhangi bir sahsa, herhangi bir sevdiğinize vermeğe saik 
olmamalıdır.”1 diyerek millet sevgisinin her sevginin üs-
tünde tutulması gerektiğini belirtmesine; 

Başka bir konuşmasında da“Mektep, genç dimağlara 
insanlığa hürmeti, millet ve memlekete muhabbeti, şeref-i 
istiklâli öğretir. İstiklâl tehlikeye düştüğü zaman, onu kur-
tarmak için takibi muvafık olan en salim yolu belletir”2  
diyerek bu önemli görevi okula ve öğretmenlere verme-
sine;

 “Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara 
bilhassa mevcudiyeti ile birliği ile tearuz eden (bağdaş-
mayan) bilumum yabancı anasırla mücadele lüzumunu ve 
efkâr-ı milliyeyi(millî fikirleri) kemal-i istiğrak ile (coş-
kunlukla) her mukabil fikre karşı şiddetle ve fedâkârâne 
müdafaa zarureti telkin edilmelidir. Yeni neslin bütün 
kuvâ-yi rûhîyesine bu evsaf (vasıflar) ve kabiliyetin zerki 
(aşılanması) mühimdir. Dâimî ve müthiş bir cidal (mü-
cadele) şeklinde tebarüz eden (beliren) hayat-ı akvamın 
felsefesi, müstakil ve mes’ut kalmak isteyen her millet 
için bu evsaf-ı kemâli (olgunluk vasıflarını)  şiddetle talep 
etmektedir.”3  

Bu sebeple:
 “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri 

tahsilin hudûdu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden 
evvel Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine ve an’anat-ı 
milliyesine düşman olan anasırla mücadele etmek lüzumu 
öğretilmelidir.”4,

“Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz tahsilin 
hudûdu ne olursa olsun, onlara esaslı olarak şunla-
rı öğreteceğiz: 1. Milliyetine, 2. Türkiye devletine, 3. 
TBMM’ne düşman olanlarla mücadele lüzumu. Efradı 
(fertleri), bu mücadele esbab (sebepleri /araçları) ve 
vesaitiyle (vasıtalarıyle) mücehhez (donanmış) olmayan 
milletler için hakk-ı bekâ (kalma / yaşama / varlığını de-
vam ettirme hakkı) yoktur.”5 demesine rağmen  ellerine 
teslim edilmiş Türk çocuklarına:

*  Bayrak, vatan ve millet sevgisini, 
*  Hürriyet ve istiklalin değerini ve önemini,
* Türk milletine, Türk devletine, Türk’ün millî değer-

lerine, millî benliğine, TBMM’ne düşman olanlarla mü-
cadele etme lüzumunu öğretmekle görevlendirilmiş olan 
öğretmenler / eğitimciler bu görevlerini ihmal etmeyip 
lâyıkıyle yerine getirmiş olsalardı:

* “ ‘Türkiye Türklerindir’ saçmalığı” diye saçmalayan 
gazeteciler,

* “Türk’üm” diyemeyen, “Ne mutlu Türk’üm diyene” 
sözünden rahatsız olan devlet ve siyaset adamları,

1) “Gazi Diyor Ki”, TürkYurdu 279.sayı, sayfa: 1- 2, 1959
2) TÜTENGİL,Cavit Orhan (1972), “Ulusal Eğitimin Atatürkçü 
İlkeleri”, Türk Dili Dergisi, 254. sayı, sayfa: 182 -188.
3) KARDAŞ, Rıza (1981), “Ziya Gökalp’ın Milliyet 
Anlayışından Atatürk’ün Milliyet Anlayışına Doğru”, Türk 
Kültürü, 220. sayı, sayfa: 283-295.
4) YEDİYILDIZ, Dr. Bahaeddin (1982), “Kültür ve 
Yenileşme”, Türk Kültürü, 231. sayı, sayfa: 525-542.
5) KARDAŞ, Rıza (1980), “Atatürk’ün Eğitim Politikasının 
Yönü”, Türk Kültürü, 217. sayı, sayfa:28-33.

* Düşünmeyi ve muhakeme etmeyi bir kenara bırakıp 
iradelerini -kerametleri kendilerinden menkul- hocae-
fendilere, şeyhlere, sözde âlimlere, siyâsî liderlere teslim 
edip onların emirleriyle hareket eden tabipler, mühendis-
ler, akademisyenler, subaylar, kurmay subaylar, general-
ler, iş adamları, ekonomistler, öğretmenler,

* Türkiye Cumhuriyetinin ABD, Almanya, Birleşik 
Krallık (İngiltere) gibi eyaletlere/devletlere bölünmesi 
için gayret sarfeden, PKK v.b.  terör örgütlerini destek-
leyen ve onların palazlanıp devletimiz için tehdit teşkil 
edecek bir güce ulaşmalarını sağlayan siyasîler, 

*Türk düşmanlığını din ve iman haline getiren ve bu 
düşmanlık sebebiyle gözleri kararıp yabancı devletlerin 
istihbarat teşkilatlarının oyuncağı olan yüksek öğrenim 
görmüş bedhahlar,

* Millî varlığımız için tehdit oluşturacak düşünceleri, 
eylemleri ve oyunları sezme, anlama ve tahlil/analiz etme 
gücünü ve becerisini kazanamadığı için düşmanların 
emellerine hizmet ettiğinin farkına varamayan yüksek 
öğrenim diplomalı gafiller,

* Şahsî menfaatlerini millî menfaatlerden üstün tuta-
rak düşman devletlerin siyasî emellerine alet olan siya-
setçiler, akademisyenler, subaylar, iş adamları, yazılı ve 
görüntülü basının yazarları, program ve film yapımcıları,

* Türk bayrağını bir bez parçası görenler, onu seccade/
namazlık gibi kullananlar, ayaklar altına alanlar, çöplere 
atanlar,

* Millî marşımız (İstiklâl Marşı) söylenirken ayağa 
kalkmayıp saygısızlık yapmayı marifet sayacak kadar 
mankurtlaşanlar,

* Oğuz Han, Kür Şad, Bilge Kağan, Alparslan, Fa-
tih, Atatürk, Ali Şîr Nevaî, Ziya Gökalp, Mehmet Akif  
v.b. Türk büyükleri ve Türk kahramanları dururken 
kendilerine Mao’yu, Lenin’i, Stalin’i, Castro’yu, Che 
Guevera’yı, Ho Şi Mingh’i, Marks’ı, Engels’i örnek alıp 
rehber edinen, Doğu ve Batı Türkistan’da, Kırım’da, 
Azerbaycan’da,  Balkanlarda, Kıbrıs’ta, Batı Trakya’da, 
Irak’ta, Suriye’de Ruslar, Çinliler, Sırplar, Bulgarlar, Yu-
nanlar, Ermeniler, Araplar tarafından vahşice katledilen 
Türkleri görmezden gelerek Vietnam için, Filistin için 
ağıtlar yakıp feryat edenler,

* Türk devletine ve Türk milletine düşman olanların 
tuzaklarını, oyunlarını fark edemeyip aldananlar, ihanete 
ortak olanlar  yetişebilir miydi?

Türk öğretmenleri! Türk akademisyenleri! Lütfen 
kendinize geliniz; başınızı iki eliniz arasına alıp yaşanan-
ları,  kendinize verilmiş görevleri ve bunları ne derecede 
yerine getirdiğinizi sorgulayınız. Türk milletinin yeni 
nesillerini millî şuur sahibi, ahlâklı insanlar olarak niçin 
yetiştiremediğinizi, bunun için neler yapmak gerektiğini 
düşününüz ve acilen çareler arayıp bulunuz. 

Türk milleti ve Türk devleti Millî Kurtuluş Savaşını 
yaptığımız günlerden çok daha ağır şartlar altındadır ve  
hepimiz vatanımızı, istiklâlimizi, hürriyetimizi kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıyayız. 

Unutmayınız:  
“Milletleri kurtaranlar - da batıranlar da- yalnız ve 

ancak öğretmenlerdir.”
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İZMİR’İN YUNANLILAR TARAFINDAN İŞGALİ
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulandığı gerek-

çesiyle İngiliz, Fransız ve İtalyan kuvvetleri Anadolu’da 
işgallerini sürdürüyorlardı. Adana’nın ardından Antep, 
Maraş ve Urfa yöresini de işgale girişen Fransızlar, yanla-
rına Ermeni güçlerini de katmışlardı. İstanbul, 13 Kasım 
1919 günü İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Bu iş-
galler, yapılan resmî açıklamalar nedeniyle Anadolu halkı 
tarafından geçici olarak algılandı.

Birinci Dünya Savaşı sonucunda yenik devletlerin 
durumlarını görüşmek üzere 18 Ocak 1919’da Paris Sulh 
Konferansı toplandı.Bu konferansta, İngiltere’nin giri-
şimleri sonucunda, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal 
edilmesi kararlaştırıldı.

14 Mayıs günü Amiral Calthorpe, İzmir Valisi ve 
Komutanı’na şehrin ertesi gün işgal edileceğini bildirdi. 

İZMİR’İN İŞGALİNDE YAŞANANLAR
15Mayıs 1919 sabahı İzmir’i işgal etmek üzere 20 

nakliye gemisi ile Yunan I. Fırka askerleri limana çıktılar. 
Yunan askerlerinin 50.000 kişi oldukları tahmin edil-
mekte olup, daha sonra sürekli takviye edilmiştir. Yunan 
5. Piyade Alayı Alsancak İskelesi’ne, Evzon Alayı da 
Pasaport İskelesi’ne çıktı. İki ayrı koldan şehrin işgaline 
başlanmıştır.

Yunan askerlerini karşılamak amacıyla, yerli Rumlar 
Kordonboyu’na toplanmışlardı. Elleri çiçekler ve bayrak-
larla dolu Rum kızların üzerlerinde mavi-beyaz kumaştan 
dikilmiş elbiseler vardı. Rumlar ellerindeki Yunan bay-
raklarını sallıyor, “Zito Venizelos” bağırışlarıyla Yunan 
askerlerini selamlıyorlardı. Rıhtımdaki bütün binalar 
Yunan bayraklarıyla donatılmıştı. Kiliselerin çanları dur-
madan çalıyordu. Bandolar Yunan milli marşını çalmak-
taydılar. Metropolit ve rahipler diz çökmüş, ağlayarak ve 
ilahiler söyleyerek Yunan bayraklarını öpüyorlardı.

İzmir Rum Metropoliti Hrisostomos arkasında bir 
grup papazla İşgal kuvvetleri komutanı Albay Zafiru’ya 
gelerek “Hoş geldiniz” dedikten sonra, diz çökerek Yunan 
bayrağını hürmetle öptü ve tuz serpti. Hrisostomos heye-
canlı nutkunda: “Yunan milletinin 3000 yıllık bir ayrılık-
tan sonra ve buradaki ırkdaşlarını Türklerin zulmünden 
ve esaretten kurtardıklarından dolayı Tanrı’ya minnet ve 
şükran duygularımı sunarım.” dedi. Sonra gelenleri takdis 
etti.

Törenden sonra Yunan askerleri gösterişli bir şekilde 
yürüyüşe geçti. Evzon Taburu, atlı bir tabur komutanı ve 

onun arkasında Yunan bayrağı taşıyan küçük rütbeli bir 
subayı takip ederek rıhtım boyu yoluyla Kışla önüne gel-
diğinde bir silah atıldı. Bayrağı taşıyan Yunan askeri yere 
serildi. Diğer Yunan askerleri panik içinde kaçmaya baş-
ladılar. Toparlanan Yunanlılar Kışla’ya ateş açarak nöbet 
bekleyen Mehmetçikleri şehit ettiler. Olay yerinde bulu-
nan ve kaçamayan halk üzerine de ateş açtılar. Bu esnada 
korkudan Ziraat Bankası merdivenlerine sığınan kadın ve 
çocuklar burada feci şekilde öldürüldüler.

İlk Kurşunun kimin tarafından atıldığı tartışma konusu 
olmuştur. Rumlar tarafından atıldığı iddia edildiği gibi; 
Osmanlı Teşkilat-ı Mahsusası’nda uzun yıllar görev yap-
mış olup, İzmir’de Hukuk-ı Beşer gazetesini çıkarmakta 
olan Hasan Tahsin veesnafAziz Efendi’nin isimleri de 
geçmektedir. Atılan bu ilk kurşun, Türk vatanının sahipsiz 
olmadığının bir mesajı olduğu gibi, Anadolu’ya da önem-
li bir gönderme olmuştur. 

(Haluk Selvi, Millî Mücadele’de İlk İşgaller İlk Dire-
nişler, Yeditepe, İstanbul,2011, s. 137.;Celal Bayar, Ben 
de Yazdım, Baha Matbaası, İstanbul, 1968,C.6, s.1796-
1798.)

17. Kolordu Komutanı Ali Nadir Paşa sırığa bağla-
nan beyaz bayrağı eline alarak, diğer subay ve askerlerle 
birlikte Kışla’nın Konak meydanına bakan kapısından 
çıktılar. Bir Yunan askeri Paşa’nın başına silah dayadı. 
Kalpağını yere çarparak birkaç da tokat attı. Askerlik 
Şubesi Başkanı Miralay Fethi Bey, “Zito Venizelos” (ya-
şasın Venizelos) diye bağırmayı reddettiği için süngü ile 
yaralanmış, sonra şehit olmuştur.

Hükümet Konağı’nda beş kişi öldürülmüş, Vali İzzet 
Bey hakarete uğramış, vali yaverinin kordonları sö-
külmüştür. Vali ve memurları elleri yukarıda, başı açık 
bir halde sokaklarda “Zito Venizelos” diye bağırtarak 
Kışla’nın önüne getirmişlerdir. 

İşgalin ilk gününde Yunanlılarla yerli Rumlar tarafın-
dan basılan birçok Türk evinde kızların, kadınların ırzla-
rına tecavüz edilmiş, bunların arasında intihar edenlere 
rastlanmıştır.

Şehrin camileri Rumlar tarafından basılarak, kıymetli 
halı ve kilimlerin götürüldüğü tespit edilmiştir. Bin’den 
fazla ticarethane yağma edilmiştir.

İzmir’de yaşanan facia nedeniyle Milletler 
Cemiyeti’ne çekilen telgraflar üzerine Amiral Bristol 
Başkanlığındaki heyet, olay yeri incelemeleri yaparak 
bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor başta İtalya olmak üzere 

Ahmet Necip GÜNAYDIN

İZMİR’İN İŞGALİ ve
KAYSERİ’DEN ÇEKİLEN 

PROTESTO TELGRAFLARI
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Avrupa basınında bütün vahşetiyle yer almasına rağmen 
tüm dünya seyirci kalmıştır. 

(Mustafa Turan, Yunan Mezalimi, ATAM., Ankara, 
1999, s.73-92; Selvi, a.g.e, s.135-138.)

İZMİR’DEN TÜM YURDA ÇEKİLEN İMDAT 
TELGRAFI

İzmir’in işgal edileceğini bir gün önce öğrenen İzmir 
Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti ve İzmir Türk 
Ocağı mensupları aynı akşam ‘Maşatlık’ denilen yerde 
toplandı. Konuşmalar yapıldıktan sonra, durumun bütün 
ülkeye bir telgrafla duyurulmasına karar verdiler. İzmir 
Reddi İlhak Heyeti tarafından Türkiye’nin bütün vilayet 
merkezi, sancak, kaza ve nahiye belediye başkanlıklarına 
şu telgraf çekildi:

“İzmir ve havalisi Yunan’a ihlâl ediliyor. İşgal baş-
ladı. İzmir ve mülhâkatı kâmilen ayakta ve heyecanda, 
İzmir son ve tarihî günlerini yaşıyor. Son imdadımız sizin 
göstereceğiniz muavenete bağlıdır. Mitingler, telgraflarla 
her yere başvurunuz ve vatan ordusuna iltihâka hazırla-
nınız…”  

(Haluk Selvi, İzmir’in işgali ile ilgili Sivas’tan Çekilen 
Protesto Telgrafları, Sivas Kongresi III.Uluslararası Sem-
pozyumu-2-3 Eylül 2004, Sivas, ATAM, s. 64.)

KAYSERİ’DEN ÇEKİLEN PROTES-
TO TELGRAFLARI

1.Kayseri(Sancak Merkezi)
Dersa’adet’teZâtıSadaretpenâhiye
Mahreci: Kayseri 16 Mayıs 1335/1919
Sulh-ı cihanı temin için arazi-

nin ekseriyet-i nüfusunu, hudud-ı 
millisini,ihtiyac-ı tabi’îsini, tarihini nazar-ı 
dikkate alacağını ârâ-yıumumiyeyi istihraç 
ederek ka’inatıcem’iyet-i akvam vasıtasıyla 
ayrı bir sulh ve salâha na’il edeceğini tat-
min eden Düvel-i mu’azzama-i İtilafiye’nin 
her suretle öz Türk şehri olan İzmir’imizin 
Yunanistan tarafından işgaline mübaşeret 
ettiği ve keyfiyet-i işgalin ma’lesef itmam 
edildiğini kemal-i hayret ve te’essürle haber 
aldık. Hayretimiz, mukaddes vatanımızın 
bir parçasını bile muhafaza hususunda azm-i 
kat’imizden, teessürümüz Yunanistan’la 
aramızda ilelebet vesile-i şikak ve nifak 
teşkil ve şimdiye kadar vuku’na meydan 
vermediğimiz anasır-ı Osmaniye beynin-
deki fenalıkların burada da tevlidini intaç 
edeceği hakkındaki kanaatimizdendir. Paris 
Konferansı’nda ancak hakk ve adlemukarin 
hissiyat-ı umumiyeyemütenîd Reis-i cumhur 
Wilson hazretleriyle nuzzar-ı sa’irenin be-
yanat ve prensiplerine muvafık mukarrerat 
beklerken bu haber pek ziyade inkisar-ı 
hayalimizi mucip oldu. İzmir olmaksızın 
Asya-yısuğranınkısm-ı garbiyye ahalisinin 
hayat-ı iktisadînin idame ve temini imkânı 
olmadığını ve bilhassa sevahildekikuva-yı-
Yunaniyenin Anadolu’da da’imî bir asayiş-
sizliğe bâdî olacağını Türklerin ekseriyet-i 
kahire-i adediyeleri, mukaddesatı, asır-

lardan beri devam eden tarihi ile anavatandan lâyenfek 
gördüğü İzmir’i ebediyyen unutamayacaklarını arz ile 
işgal-i vakı’ı bütün kuvvetimizle protesto eder ve hakk ve 
adalete mugayir gördüğümüz işbu kararın işgal-i da’imî 
mahiyetinde âlem-i İslâm’ı tatmin ve teskin ve sulh-ı 
âtîninihlâlini tevlid edecek bu kabil esbabdan tevakki 
eyleyeceği ümidini izhar ve hükümetimizin bu babda-
kiteşebbüsatına tekmil kudretimizle iştirak ve hukuk-ı 
zahire-i milliye ve Osmaniye’nin temin buyurulduğu teb-
şiratına makine başında intizar eyleriz.

Müftü Vekili Ahmed, Meclis-i Beledî Namına Reis 
Rıf’at, Ahmet Remzi, Me’bus-ı Esbak Rıf’at, Meclis-i 
Umumî namına Azadan Mehmed, Meclis-i İdare Aza-
sından Şa’ban, Ticaret Odası Reisi Nafiz, Ulemadan 
Mehmed Zühdü, Eşrafdan: Mazhar, Fa’ik, Âlim, Tüc-
cardan: İmamzâde Ali, İbrahim Hakkı, Rahmi”.

(A.VRK.829/72) (Haluk Selvi, İşgal ve Protesto, Deği-
şim Yay., Mart 2007, s.373.) 

2. Bünyan
“Makam-ı Sadaret-i Uzmâ’ya
Mahreci: Bünyan 16 Mayıs 1335/1919
İzmir şehrinin yunan’ın kuvve-i işgaliyesine terki 

haberi kazada azim ye’s  vehalecantevellüdetmişdir. Bu 
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vilâyette ekseriyet-i azimeye Türkler haiz olduğu gibi 
tamamen iktisada her halde orada meskûn ikdama müte-
fevvik bulundukları sabit olduğu halde Türk ırkını mahv-
dan başka bir emel beslemediği, otuz sene zarfında ken-
disine terk ettiğimiz memleketlerde hiçbir vechle kabil-i 
inkâr olmayan mahv politikasıyla sabit olan hükümet-i 
yunaniyeye, ekseriyet-i kahireye şamil bir Türk şehrinin 
terki, iki millet beynine itfası kabil olamayan bir kundak 
vaz-ı demek olub bu hal ka’inata sulh ve selâmet devri 
küşadı için in’ikad eden ve esası millet prensibi üzerine 
icra-yı adalete ma’tuf âli bir programa malik olan Paris 
Konferansı’nın maksad-ı ulvîsiyle kabil-i te’lif değildir. 
Zira anavatanımızın ve daha doğrusu hükümetimizin 
idamesi İzmir’in yedimizde kalmasıyla kabildir, hiçbir 
Türk bu elim ahvale bir dakika müsamaha edemeyecek 
ve kâinata adalet tevdi’i için uğraştığı şu zamanda ateşi 
teşdidden başka bir manayı ifade eyleyemeyecektir. Tek-
mil kaza ahalisi bu hususdaahd ve kasem eyleyerek bu 
vilayetteki hukuk-ı sarihamızınsür’at-i temini hususunda 
her fedakârlığı ifaya hazır olduğumuzu arz eyleriz. 16 
Mayıs 35.

Müftü Hasan, Kaza Ahalisi Namına Belediye Reisi 
Mustafa,  Eşrafdan: Na’il, Paşa Mehmed, Ali, Mustafa, 
Mehmed, İsmail.” 

(A.VRK. 831/60) (Selvi, a.g.e., s.374.)

Makam-ı Sadaret-i Uzmâ’ya
Mahreci: Bünyan 20 Haziran 1335/1919 (tahliye)
Birçok avamil sebebiyle düçar-ı mesab ve felaket olan 

âlem-i İslamiyet ve Türklüğün istikbali endişesi mille-
timizi bir kitle-i vahide ve makam-ı Uzmâ-yı hilafet ve 

saltanatın gölgesi altında ictima’ ile mevcudiyetimizin ev-
vela Cenab-ı Hakkın lütfuna, saniyyen makam-ı saltana-
tın himayesine ittibaen her neye mal olursa olsun muha-
fazasını kat’iyyenazm ederek bu azmimizin tezahüratını 
birer suretle lazım gelenlere iblağ edegelmekte te’ehhür 
edilmemiştir. İzmir vilayeti’nden bazı mevakı’ın Yunan 
tarafından tahliye edilmekte olması bu azm-i milli ve 
makam-ı Uzmâ-yı hilafet ve saltanatın himaye ve teşeb-
büsatı semere-i celili olmasıyla kazamız ahali-i İslamiye-
sinin bu hususdakiteşekkürât-ı mahsusa-i bendegânesini 
takdime mücaseret eder ve butahliyeninkaribennefs-i 
İzmir’e de teşmil olunmasına intizar etmekte olduğumuzu 
arza müsara’at eyleriz.

Umum Kaza Ahalisi Namına Belediye Reisi Mustafa, 
Eşrafdan: Hakkı, Nail, Müftü İbrahim Hakkı.

(A.VRK. 837/8) (Selvi, a.g.e., s. 374.)

3. Develi
Makam-ı Sadaret-i Uzmâ’ya
Mahreci: Develi 16 Mayıs 1335/1919
İzmir şehir ve istihkâmâtının yunan askeri tarafından 

işgal olunduğunu kemal-i te’essür ve te’essüfle istihbar 
ettik. Anavatanımızın parçasından ekseriyet-i kahiresini 
Türkler teşkil eden İzmir şehrimizin şu suretle işgaline 
hiçbir vakit razı olamayız. Şu işgal yunanla aramızda 
münakaşât-ı ciddiyenintevellüd ve ilelebet temadisini mu-
cib olacağı gibi anasır-ı Osmaniye arasında yeniden mü-
nasebetsizliklere, fenalıklara sebebiyet vereceği tabî’i ve 
hin-i mütarekeden beri Düvel-i Mü’telife ricalinin hakk 
ve adalet yolundaki meva’idiyle de kabil-i te’lif değil-
dir. Hukuk-ı sariha ve tarihiye-i Osmaniyemizirahnedâr 
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eden şu işgal-i gayr-i muntazamadan sarf-ı nazarla 
kulub-ı mecruha-i islamiyenintesrir ve teminini Düvel-i 
Mü’telife-i âliyeninmeva’id-i adaletinden bekleriz fer-
man.

Belediye Reisi Osman, Develü Kazası Ahali-i Umu-
miyesi Namına Müftü Lokman, Eşraftan: Halil Hulusi, 
Ahmed, Nuri, Ali Zeki, Osman Faik.

(A.VRK.829/43)(Selvi, a.g.e., s.375.)

Makam-ı Sadaretpenahiye
Mahreci: Develi 18 Mayıs 1335/1919
Asırlardan beri ekseriyeti Türk ve Türklerin öz mem-

leketi ve sevgili yurdu olan İzmir şehrinin elyevm taht-ı 
işgalde bulundurulması hak ve adalete ve milletler hu-
kukunun temini emrindeki meva’id ve prensiplere hiçbir 
vakit muvafık görülemeyeceği ve İzmir’in işgali kulub-ı 
Osmaniyade devası gayr-i kabil bir ceriha açarak sulh 
ve müsalemetdevamgir olamayacağı müsellem bulun-
duğundan işgal-i vakı’ın ref’iyle hak ve adlin izharı ve 
müte’essirü’l-kulûb olan İslamiyetin tatmin ve tesriri 
hususunu arza âsâr-ı âdile-i fi’iliyesine sabırsızlıkla ve 
kemal-i tehâlükle intizar eyleriz ferman.

Develü Ahali-i Umumisi Namına Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti Reisi Osman Fevzi. (A.VRK.832/22; İleri, 21 
Mayıs 1335/1919, No:111-493.) (Selvi, a.g.e., s.375)

Sadaret-i Uzmâ Vasıtasıyla Atabe-i Felekmertebe-i 
Hazret-i Şehriyâri’ye

Mahreci:  Develi 22 Mayıs 1335/1919

İzmir Fecayi’ini haber aldık, âlem-i celil-i İslamiyet 
ikinci bir Balkan ve Endülüs fecayi-i karşısında bulunu-
yor. Dünyada haktan âlâ bir kuvvet yoktur. Biz altmış 
bin nüfuslu Develi kazası ahalisi Ermeniler’in tehcirinde 
burunlarını kanatmadan gözyaşlarımızla tezyi’ ettik. 
Menabi’ ve nukud-ı mevcudemizi komşularımızın is-
tirahatı yolunda feda eyledik. Matlubâtımız için tazyik 
etmedik, matlubâlarını postalarla Şam’a, Haleb’e, Zor’a 
kadar gönderdik. Huzurlarında, gıyablarında her türlü 
mu’avenette bulunduk, tehcirden kalan biçarelere, as-
ker a’ilelerine geçen kaht-ü galâda dört sene iaşe ettik, 
imdatlarına yetişdik, ağlayanları dindirdik, namuslarını 
kendi namusumuz gibi muhafaza ettik, kemal-i emniyet-
le ta’arruzdan masun kaldılar. Kazamızda dört yüz hane 
kadar bir üç (avuç) Rumlarla da insan gibi yaşıyoruz, 
kardaş gibi bulunuyoruz. İzmir ahali-i İslamiyesinin 
Müslüman olduklarından başka ne kabahatleri var idi 
ki yunan asâkir-i vahşiyesine peyrev olan İzmir Rum-
lar’ının  bunca mezalim ve cinâyât-ı vahşiyesine hedef 
ve heder oldular. Yirminci asırda din hissiyat-ı vicdaniye 
tepelenecek ve âlem-i medeniyet seyirci mi kalacaktır? 
Biz hak arıyoruz, size yalvarmıyoruz istirham etmiyoruz. 
Biz Develi ahalisi umumiyetle kurbanlık gibi boğazlan-
maya hazırız, ancak ef’aliakvalini tutmayan medeniyet 
ve hak-ı adalet perdesi altında ica-yışekavetemüsa’ade 
eden hangi akvam ve hangi kuvvettir? Ah medeniyet, 
kurun-ı vustâyala’net medeniyet, kurun-ı vustâyala’net  
hun alan medeniyet, bize mi şekaveti iltizam ediyorsun? 
Biz de Develü ahalisinin Rumlar hakkındaki müsavat, 
adalet muhafaza ve sahabet gibi insaniyete çalışacak 

harekât-ı fazılânemizi kendi kavl-i mücerredimizle değil 
yerli Rumlar ve Ermenilerle harb dolayısıyla üçbuçuk-
dört sene burada kalan namuslarının ve doğrusunu söy-
leyeceklerinden emin bulunduğumuz Amerika, İngiltere, 
Fransa, İtalya ve hatta yunan harb-i Karadağ sivil ve 
sekseni mütecaviz sanıklarıyla isbat ederiz ki yüzümüz 
her türlü lekeleri azade ve akdır. Bu yüz aklığıyla İzmir 
fecayi’ini şiddetle protesto ederiz. Beşeriyetin hakk-ı 
harimi olan adaleti bekleriz. İtilaf-ı mu’azzama mümes-
silleri biz size yalvarmıyoruz, sizden lütuf ve merhamet 
dilenmiyoruz, medeniyetin, insaniyetin, hak ve adaletin 
icâbâtını bekliyoruz. İzmir’i bu hale getiren asâkir-i 
vahşiye-i Yunaniye’yi ve onlara rehberlik eden bütün 
İzmir Rumlar’ınıla’netle yâd ediyoruz. Protestomuzun 
suretleri atabe-i şâhaneye İngiliz, Fransız, İtalya, Ameri-
ka askeri mümessillerine Vakit, İkdam, Tasvir gazeteleri-
ne İzmir mümessillerine ve Redd-i İlhak Heyetine keşide 
kılınmıştır.

Develi Kazası’nın Altmış Bin Ahalisi Namına Os-
man, Halis, Ahmed, Vehbi, Mehmed, Abdullah, Kâmil, 
Zeki, Nuri.

(A.VRK. 834/41) (Selvi, a.g.e., s.375,376)

4. İncesu
Dersa’adet’te Sadrıâzâm Paşa Hazretlerine
Mahreci: İncesu 21 Mayıs 1335/1919
İzmir şehrinin yunan askeri tarafından işgalini 

kemal-i te’essür ve telehhüfle haber aldık. Kahir bir ek-
seriyetle ahalisi Türklerden müteşekkil bulunan bir şeh-
rin işgali Amerika kavm-i necibinin reis-i muhterem ve 
asilinin vaz’ ve ilan eylediği desatir-i aliye ve insaniyeye 
ve reis-i müşarünileyha hazretleriyle mü’telif ve hem 
fikir bulunan Avrupa rü’esa-yı hükümetinin hal-i sabıkı-
na irca’ edileceğine kat’iyyenümid ve İtilaf-ı anasır gibi 
bir gaye-i mühimmeyitervic etmek meksadıyla müte-
şekkil bir fırkanın reisi makamında bulunan zât-ı sâmi-i 
fehimanelerindenbahs intizar etmekteyiz. Binaenaleyh 
hükümet-i seniyemize maddi ve manevi her suretle arz-ı 
hidemat ve müzaherete naşikenâne muntazır bulunduğu-
muzu arz eyleriz ferman.

Belediye Reisi Mustafa, Müftü Mahmud, Ulemadan: 
Mehmed Emin, Emin, Eşrafdan: Ali, Süleyman, Mehmed. 

(A.VRK. 832/77) (Selvi, a.g.e., s.376,377.)

5. Sarız
Derâliye’de Sadaret-i Uzmâ’ya
Mahreci: Sarız 25 Mayıs 1335/1919
Altıyüz senelik an’anat-ı tarihiyyesi olan sevgili 

İzmir’in ve sekenesi bulunan din ve ırz desatirimiz hak-
kında reva görülen fecayi’a seyirci kalamayarak vuku’ 
bulan te’essürâtımızdan dolayı protestonâmemiz Mösyö 
Wilson hazretlerine Amerika, İngiltere, Fransa ve İtal-
ya mümessil-i siyasilerine takdim edilmiştir. Vilâyet-i 
mezkûreninyunanlılara terki, âlem-i insan(iyet ve) mede-
niyet için büyük bir haksızlık olacağı cihetle bu babdaki 
delalet-i hayırhâhanelerine sabırsızlıkla intizar etmekte 
bulunduğumuz maruzdur ferman.

Sivas Vilâyetinin Aziziye(Pınarbaşı)Kurası
(A.VRK. 834/57) (Selvi, a.g.e., s. 377)
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Bilgiyurdu Dergisi’nin bir önceki sayısında “ Dağların 
Dili” başlıklı yazımızda, “Kurun Dağı” ”Kurşunlu Dağı”, 
“Beş-kızlar Dağı”ndan bahsetmiştik. Bu sayıda, aynı baş-
lık altında Alpustan Dağı, Akdağ ve Ser-kurut Dağından 
bahsedeceğiz. 

Bu üç dağın bulunduğu yöre, Osmanlılar zamanında 
“Kenar-ı Irmak Nahiyesi ve İslâmlı Yörükleri” ismi ile 
anılan yerde olup, zamanımızda Büyük Alpustan ve Akdağ 
Felâhiye İlçe sınırları içinde, Serkurut Dağı, Kocasinan İl-
çesinde Molla-hacı Köyünün doğusunda bulunur. Akdağ 
ve Alpustan Dağı’nın adı, bidâyette nasıl kondu ise değiş-
meden günümüze kadar aynı ad ile gelmiştir. Ser-kurut 
Dağı ise, baştan bir kelimesi değişikliğine uğrasa da, aynı 
manayı taşıyarak günümüzde de bu isimle söylenmektedir. 
Ser-kurut (baş-kurt)  diye değişikliği uğramıştır.

4. Alpustan Dağı
Alpustan Dağı; Sultan Alpaslan’ın Malazgirt zaferin-

den sonra Anadolu’nun fethinde bulunan Alperenler için, 
çok büyük önemi olduğu bilinmektedir. Bu dağı mekân tu-
tan akıllı ve cesur yiğit Türkmen beğleri, bölgede bulunan 
Ermenilerle ve Rumlarla bu çevrede mücadele etmişlerdir.
Bu çevreden geçen İpek yolunu (Han yolu) kullanan ker-
vanların güvenliğini temin etmişlerdir. Ve yine Türkmen 
varlığına engel olmaya çalışan Ermeni ve Rum çeteleri 
Alpustan Dağından inerek vurup kırmışlardır. Türk akın-
larından korkan Ermeni ve Rum Köyleri ister istemez, 
bu çevreye gelen konar-göçer Türkmenlerle iyi geçinmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bu nedenle Alpustan Dağı 
çevresinde birçok Türkmen obaları kurulmuş daha sonra da 
bu obalar köylere dönüşmüştür. Başta Alpaslan (Alabaş), 
Acırlı, Gürden, Menteşe, Hırka, Kızılırmak kenarında; 
Opruk, Ulumolla-hacı, Hasan-hacı, Kuşçu, Çevril(Çivril), 
Taşan(Taşhan,) Emmiler, Dadağı, Ebiç  gibi daha bir çok 
konar-göçer Türkmen yörükleri  Alpustan alperenleri sa-
yesinde bu yerlere yerleşip buraları yurt edinmişlerdir.

Buraların Türk yurdu olması kolay olmamıştır; Türk 
savaşçıları çok sıkıntı çekmişler, gece ve gündüz düşman 
çeteleriyle vuruşmuşlar, savaşmışlar ve bu uğurda çok can 
vermişlerdir. Alpustan Dağı, çevresinde bulunan Kurşunlu 
Dağı zirvesinde Hırıstıyan Ruhban okulu, dağın eteklerin-
deki yerleşim yerlerinde ise, rahibe okulları vardı. Bölgede 
gayrı-müslüm teba tarafından himaye edilen çeteler bulun-
makta idi. Bu çeteler ile savaşmak Alpustan Alperenlerinin 
işi idi. Ayrıca Alpustan’ın kuzeyindeki çoğunluğu Rum-
Ermeni olan köylerin bağnaz kilise ahalisi ile cebelleşmek 
elbette kolay değildi. Ama Alperenler, yiğit beyler zoru 
kolay kılıp bu yerlerde tutunmuşlar, göç ile gelen savaşçı 
beylerden bir kısmını bu yerlere yerleştirmişlerdir. Rum-

diğin (Felahiye) de, İsabey’de, Karaçuk (Karaşık)ta iskan 
edilen Türkmen cemaatleri gibi.   

5. Ak-dağ
Akdağ, Alpustan’ın doğusunda, ormanlarla kaplı yüce 

bir dağdır. Burada savaşçı beylerin, Alplerin gizlenmesi 
için çeşitli mağaralar bulunduğu gibi, eski çağlarda açıl-
mış ve işletilmiş maden ocakları da vardır. Ayrıca, her 
türlü ağaç cinsi bulunan ormanlarla kaplı bir dağdır.  Za-
manımızda azalmış olsa da, yine ormanlığını muhafaza 
etmektedir. Bundan bir- iki asır önce bu dağ için balta gir-
memiş orman olduğu söylenirdi. Akdağ ormanlarından ke-
silen tomruklar, kağnı arabalarıyla Kızılırmak’a indirilir. 
Burada üst üste, yan yana bağlanarak yapılan sallar Kızı-
lırmak üzerine salınırdı. Hezen, okluk ve diğer  ahşap mal-
zeme satın alan köylü veya şehirli kimseler salların üze-
rinde kayık çeker gibi gideceği yerin yakınına  ulaştırırdı. 
Buradan gideceği yerlere yine öküz ve manda kağnıları ile 
götürülürdü. Kayseri zenginlerinden ve Kayseri’de ilk va-
kıf kuran Gübgüb-zade Mustafa Ağa, Gömeç ve Karaevli 
köylerinde yaptırdığı değirmenlerin ağaçlarını Akdağı or-
manlarından kestirip, öküz kağnısına 25, manda kağnısına 
da 35 kuruş vererek taşıtmıştır. 

Neden Akdağ? 
Sorusuna cevap olarak; Akdağ’ında mevcut olan kadim 

zamanlarda işletilmiş olan maden ocakları bulunmaktadır. 
Günümüzde bunlara “Büyük aşılık” ve “Küçük aşılık” 
denilmektedir. Büyük Toraman ve Çukur(Özvatan) halkı 
ilkbaharda evlerini “badana” yapmak istedikleri zaman, bu 
ocaklardan toprak alıp kullanırlardı. Güzün, koç katımında 
koçlarını ve koyun tüylerini bu toprağın boyası ile süsleyip 
koç-katımına hazırlarlardı. Bu toprak kırmızı boyada yapı-
mında da kullanılmıştır. 

Alplerin bu dağı mekân tutmalarının asıl amacı, Rum-
diğin başta olmak üzere, Çukur, Doğlaşa, Rum-kavak ve 
daha başka köylerin Rumlar ve Ermenilerle meskûn olu-
şudur. Gayr-i Müslim olan ve kimi zaman Türklere düş-
man olan bu halkların itaat altına alınması; Türkmenlerin 
bu yerlere yerleştirilmesi; Konar-göçer Yörüklerin Sivas 
ile Kayseri, Bozok(Yozgat)  yaylalarında korkusuz do-
laşması, Kızılrmak vadisi köylerinde bulunan Yörüklerin 
rahatsız olmaması, Kayseri’den başlayıp, Sivas, Yozgat 
ve Samsun’a kadar takip eden İpek yollarının emniyette 
bulunması, Ermeni ve Rum çetelerince kervanların soyul-
maması ve Kayseri, ulu yollarında kurulmuş olan Tekke-
Zaviyelerin rahatlıkla çalışması gibi nedenlerle Alpustan 
ile Akdağ arasındaki yörenin emniyetini savaşçı Aperenler 
sağlamıştır. Bunun için bu dağlar, tarihi görevini yapanlara 
kol-kanat olmuştur. Bazen sığınak, bazen istişare yeri, ba-
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zen da saldırı yeri olmuştur. 
Kenar-ı Irmak Nahiyesi, İslâmlı Yörükleri arasında bu 

beyleri biri Çukur(Özvatan) İlçesi, diğeri Kızılırmak vadi 
köylerinden Yıvalı(Yuvalı) Köyü’nde olduğu rivayet edi-
len kolonizatör dervişlerinin bulunması, bir üçüncüsü de 
Köstere(Tomarza) İlçe sınarları arasında olması tahmin 
edilmektedir. Bu dervişler, doğudan gelen Türk göçmenle-
rini dinleyip anavatanda yaptıkları durumlarına göre, çiftçi 
ise ekilebilir yerlere, Türkmen ise, yaylaklara, sanatkâr ise 
şehirlere yerleştirme ve zaman zaman bunlarla istişarelerde 
bulunarak, yeni akınlar hazırlamışlardır. Bu vatan, kahra-
man savaşçılar sayesinde Türk yurdu haline dönüşmüştür. 
Düşmanı korkutup sindirdikten sonra onları kontrol altın-
da bulundurmak ve her türlü tesiri yapmak için düşmanın 
meskûn olduğu yerlerin etrafına güvenilir aşiretleri veya 
beyleri yerleştirmişlerdir. Bazıları da Akı(Ahi) teşkilatında 
ise “Koç yiğit ocağı dağlar bucağı” deyip, düşman üstüne 
dağlardan akın eden savaşçıların kadrosuna yollamışlardır 

Bunlardan biri de, Akdağ zirvesini mekân tutan Hamza 
Sultan’dır. Bu yiğit alperen yanında bulundurduğu adam-
larıyle, Türklerin amansız düşmanları olan Ermeniler ve 
Rumlarla gece-gündüz savaşmıştır. Sonunda muvaffak 
olan, aldığı emri başarı ile yerine getirip gönül rahatlığı ile 
Akdağ’ın zirvesinde ebedî uykuya dalan Hamza Sultandır. 
Düşmanın yerini, ulaşım yollarını, daraldığı zaman gizle-
neceği yerleri bilerek, maiyetindeki kimselerin güvenliği-
ni sağlayarak, sonrasında, bu yöreden geçen İpek yolları-
nı, ulu yolları, Kızılırmak üzerinde mevcut olan köprüleri, 
kervan sarayları, tekke ve, zaviyeleri korudular. Alpustan 
ve yöresindeki yoğun Hırıstıyan merkezleri ki, dağın do-
ğusunda Rumdiği(Felahiye) Batısında Boğazlıyan, daha 
yakınlarında Gürden, Tozlu buralar Gayr-i Müslimlerin 
çok çok buludukları merkez köyler ve Kurşunlu dağı zir-
vesinde mevcut olan Ruhban okulu, Beş-kızlar civarında  
rahibe yetiştiren irili ufaklı mastırlar hepsi Türkmenlerin 
buralara yerleşmesine engellerdi. 

Alperenler, sadece dağları değil, bütün Anadolu’yu kan 
vererek, can vererek vatanlaştırmışlar, yaşanır yurt haline 
getirmişlerdir. Kenar-ı Irmak nahiyesinde bulunan İslâmlı 
Yörükleri içinde manevî görevli olan Çukur İlçesi’nde ve 
Yıvalı(Yuvalı) köyünde olmak üzere iki kolonizatör der-
vişin bulunduğu bilgilerimiz arasındadır. Bir üçüncüsü de 
Tomarza(Köstere) İlçesinde olmak üzere Kayseri ve civa-
rında görev yapan üç kolonizatör derviş büyük göçten önce 
gelip göçenleri işine, mesleğine göre uygun mekânlara 
yerleşmesini sağlamıştır. Anadolu bunlar sayesinde Türk 
yurdu olmuştur.                 

6. Ser-kurut dağı 
Bu dağın gerçek ve doğru adı “Ser-kurt” dağıdır. Bilin-

diği gibi,  “Ser”’Farsça bir kelime olup “baş” manasıdır. 
“Kurt” kelimesi ile birlikte okunduğu zaman “Ser-kurt” 
kelimesi çıkar ki, bunun manası da “Baş-kurt” demektir.  

Neden Başkurt dağı değil de Ser-kurt dağı denmiş-
tir?

Türklerin Anadolu’ya göçmesi kolay olmamıştır. 
Önünde koca bir Sasani(İran) devleti bulunduğu için bu 
devleti geçmekte, Anadolu’ya ulaşmakta pek çok zorluklar 
çekmişlerdir. İran’ı adım adım, karış karış aşıp bu kutsal 
mekâna yani Anadolu toprağına kavuşmuşlardır. Önlerin-

de liderleri, beyleri, ağaları, anaları, babaları ve bunların 
ardında çocukları, aile efradı, davarları, sığırları otlatıp, 
koruyan, kollayan ve göçle beraber dağdan dağa aşıp, hır-
sızdan, canavardan sudan, selden koruyarak göçe eşlik-
eden kahraman çobanlarla birlikte engelleri aşmışlardır. 
Hem de kar, tipi, boran, gece ve gündüz demeden elinde 
sopası, dilinde kavalı, ayağında delinmiş çitime çarığı ile 
hep yollarda geçmiştir ömür.  Çileli karamanlar bazen ba-
rışarak, bazen vuruşarak uzun ince, sarp, dolambaç, düz, 
yokuş yerlerden yürümek ve yürütmekle geçen günleri, 
geceleri, ayları hatta yılları bir meçhul diyara uzanan yol-
culuk,  fakat amacı belli, hedef bellidir. Hedef Anadolu’ya 
yürümektir. . Bu zorluklar içinde yaşamak, hayatı kolay 
kılmak, yolda yiyecek, içecek temin etmek, hastaya, ko-
camışa,  doğmuşa, doğacağa, sakata bakmak ve düşman 
engelini aşmak, yola devam etmek kolay mı? Elbette ko-
lay değil. Birlik içinde beraberce koca bir devleti aşarak 
gelmişler, bu geliş belki seneler, hatta yüzyıl sürmüştür. 
Bu arada, ister istemez o devletin dilinden kelimeler alın-
mıştır. 

Anadolu’da bir ana, sabah akşam, tavuklarını yem-
lerken, elinde tuttuğu buğdayı, arpayı atarken  “gel vit, 
vit”diye çağırır.”çabuk, çabuk gel” demektir. “Hane”  (ev) 
manasına gelen kelime ile o kadar çok Farsça almışız 
ki, yazmakla tükenmez. Hastane, postane, eczane(eçza-
hane),tabi ki, “ em”in ilaç olduğunu unutmasaydık; emçi 
kelimesini eçzâ-hâne gibi kullanırdık. Herhalde Anadolu 
fatihi Alpaslan’ın Nizâmü’l-Mülk’ü kendisine vezir seç-
mesi de bir zarûriyetten olsa gerektir. Çünkü, “Toprakla-
rını atlarımızın ayaklarıyla çiğnediğimiz devletin fertle-
rinden vezir seçmeniz doğru mu”? diye, Alpaslan’a sitem 
eden beyler, haklı mı idi, bilinmez.  

Başkurt Türkleri:
Bilindiği gibi, Başkurtlar Volga ile Ural Dağları ara-

sında bulunan öz-be-öz Türk ve Müslüman topluluğudur. 
Başkurtlar Altın-ordu Devletinin tabiiyetindeyken 13. ve 
15.yüz yıllar arasında konar-göçer bir hayat yaşarlarken 
Altın-ordu Devleti tarafından adı geçen dağlar arasına 
yerleştirilip bir kadı tarafından idare edildiler. Altın-ordu 
devleti yıkılınca “Yıyın” adını verdikleri  “Kurultay”ın 
seçtiği bir başbuğ ile idare edildiler. Tatarlar ile Başkurtlar 
her iki Türk topluluğu en az dört asır Ural ve Altay dağla-
rı arasında beraber yaşadılar, soyları ve dinleri bir olduğu 
için birbirleriyle tamamen kaynaşmışlar, din, ahlak, örf, 
adet, gelenek, dil ve kültür bakımından birbirine gereği 
gibi tesir etmişlerdi. Kazan ilindeki medreselerle, Başkurt 
ülkesindeki Orenburg, Kaşkarlı, Ufa, İsterlibaş şehir ve 
kasabalarındaki medreseler arasında eğitim usulleri ara-
sında hiçbir fark yoktu. İmamlar ve müderrisler arasında 
Kazanlılar bulunduğu gibi, birçok Başkurt da bulunmakta 
idi. Mesela, son devirlerin tanınmış yazar, tarihçi ve şairle-
rinden Habibi’n-Neccar, Zeki Velidî Togan ve Şeyh-zade 
Babiç müşterek dili kullanan ilim adamları ve şairler idi.

Kaynak:
1. Besim Atalay, Divan-ı Lugatü’t-Türk Tercümesi 

C.l.ll
2.Hüseyin Koç, Hıfzı Uğurlu. Alabaş Köyü
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Yalnızlık her insanda farklı şekilde ortaya çıkan bir 
duygudur. Okul çağındaki bir öğrencinin yalnızlığıyla ye-
tişkin bir insanın yalnızlığı aynı değildir. Yalnızlık, tek ba-
şına kalma değil, tek başına kalma duygusunu hissetmek-
tir. Çoğu kişide içine düştüğü boşluğun bir sonucu olarak 
ortaya çıkar.

Özdemir Asaf’ın yalnızlığı anlattığı şiir “Yalnızlık pay-
laşılmaz/Paylaşılsa yalnızlık olmaz.” dizeleriyle son bulur. 
Paylaşılamayan ve anlatılamayan bir duygudur yalnızlık...  
Nietzsche’ye göre “Dünyanın en asil duygusu...”

Bu duygu çoğu zaman insanda mutsuzluk hissi uyan-
dırır, mutsuzluk bireyi bunalıma sürükler. Bunalıma düşen 
birey yalnızlığı paylaşmanın yollarını arar. 

Sanat dünyasında yalnızlık, sanatı besleyerek 
güzel sanat eserlerinin ortaya çıkmasına 
zemin hazırlar.

Sanatçı yaşadığı toplumda bir 
yalnız insandır. Toplumla ça-
tışma hâlindedir. Topluma 
uyum sağlamaz. Duygu-
larında samimidir, inan-
madığı şeyi ne söyler 
ne yazar. Denilebilir 
ki gücü kutsayan ona 
yaranmak için ken-
dinden ödün veren, 
güç merkezi değişin-
ce değişime kıvrak bir 
şekilde ayak uyduran 
sanatçılar yok mu? Bu 
kişiler için sanatçı sıfatı-
nı kullanmanın doğruluğu 
tartışma götürür bir gerçek-
tir.

Kendisini şair ve yazar hisse-

den insanların çok olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Ömrün-
de beş roman okumamışların eleştirmenliğe soyunduğu, 
okumadığı roman hakkında romanın adından esinlenerek 
yorum yaptığı bir zamandayız.

Çoğu insan hayatının bir döneminde şairdir bu ülkede. 
Bu da genellikle lise yıllarına rastlar. Duygu yoğunluğu-
nun en üst seviyede olduğu dönemdir lise çağı. Edebiyat 
öğretmenleri belki içlerinden yetenekliler çıkar umuduyla 
onları cesaretlendirir, teşvik eder. Öğretmenin cesaretlen-
dirici sözleriyle coşkulanan genç, ileriki yıllarda işi abar-
tır. Aklından geçenleri devrik cümlelerle kâğıda döküp bir 
de dize sonuna kafiye denk getirdi mi artık şairdir.

Anadolu şehirlerinde o kadar çok ki şair. Hepsi keş-
fedilmeyi bekliyor. Elli altmış yıl öncesinin şairlerine öy-

künüyorlar. Biri diğerini beğenmiyor, öne çı-
kanı acımasızca eleştiriyor. Bin iki bin 

lirayı bir araya getiren, yüz sayfalık 
bir şiir kitabını yayınlatıveriyor. 

Şimdi artık şair... Ahkâm ke-
sebilir, hatta şairlik yazarlık 

okullarında ders bile ve-
rebilir. Hegel’in “Güzel 
sanatların en üstünü ve 
en zor olanıdır.” dediği 
şiir ne yazık ki özgün-
lüğü olmayan, deği-
şiklik göstermeyen, 
bilineni tekrarlamak-
tan öteye geçmeyen 
müteşâirlerin elinde 

sahipsiz. 

Zor zanaat şairlik... 
Az sözle çok şey anlatmak 

herkesin harcı değil. 1940’ta 
ortaya çıkan Garip tarzı şiirin 

mirası halen talan edilmekte... Par-

Mehmet Necati DEMİRCAN

Sanatçının 
Yalnızlığı
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mak hesabına kafiye denk düşürenler de bir başka âlem. 
Adının önüne şair sıfatını ekleyiveriyor. Felsefe yok, an-
lam derinliği yok. Hepsinden önemlisi emek yok. Çalaka-
lem yazılan şeyler, içler acısı...

Eskiden yazma cesaret isterdi. Sanata gönül verenler, 
üstatların eserlerini okur, farkında olmadan her birinden 
bir çeşni katarlardı sanatlarına. Onlar, ömürlerini sanata 
adamış insanlardı. Şimdikiler öyle mi? Okumuyorlar. Yaz-
maktan okumaya fırsat bulamıyorlar. Öyle de üretkenler 
ki...

Sanat adamı yaşadığı çevrede gözlemlediği haksızlık-
lardan olumsuz yönde etkilenir, mutsuz olur. Onun için 
hayat bir tiyatro sahnesi değildir, tekrar tekrar oynanan. 
Sanatçı; oynamaz, yaşar.  İnsanların dertleriyle dertlenir. 
Sussa gönül razı gelmez, söylese şikâyet olur; açmaza dü-
şer. Anlatamadığını arif olan anlar hesabından örtülü ifade 
eder, öyle bir oynar ki sözcüklerle, okuyan şaşakalır, hay-
ranlık duyar.

Sanatçı yalnızlığı sever, yalnızlığın bunalımına teşne-
dir. Sanat maddi çıkar gözetilerek yapılmaz. Maddi çıkar 
gözetilerek yapıldığı anda artık sanattan çıkıp zanaata dö-
nüşür. Sanatçı estetik zevk uyandırmayı amaçlar. Kendini 
tatmin için eserini oluşturur. Genellikle ortaya koyduğu 
eser sanatçının ölümünden sonra yüksek fiyatlara alıcı bu-
lur. O, münzevi hayatının loşluğunda alışılmışın dışında, 
mistik bir ortamda farklı iklimlere açılır. Anlaşılmak, övül-
mek, hayran kitleleri oluşturmak gibi bir kaygısı yoktur, 
yeni çıkan romanı için televizyon reklamına çıkmaz. Çık-
tığı anda sanatçılığı tartışmalıdır.

Sanat adamı bu gizemli hayatıyla diğer insanların dik-
katini çeker. İlgi duyulur bu bohem hayata. Kimi fular ta-
kar yaz günü boğazına, kimi marazi bakışlı siyah beyaz 
pozlar verir. Anlaşılamamaktan dem vurur. Gerçek sanatçı 
ise tebessümle izler olup biteni...

Sanat yetenektir, öğrenilerek kazanılmaz ancak bilgiyle 
desteklendiğinde sanat eseri güzelleşir. Sanatçı bir önceki 
eserini aşmak zorundadır. Çıta hep yükselir. O, daima ken-
dini aşarak daha güzele ulaşma peşindedir. Daha güzele 
ulaşma da meşakkatlidir. Bu meşakkate talip olmaktır sa-
natçılık.

“Eskiden yazma cesaret 
isterdi. Sanata gönül verenler, 
üstatların eserlerini okur, 

farkında olmadan her birinden 
bir çeşni katarlardı sanatlarına. 
Onlar, ömürlerini sanata adamış 
insanlardı. Şimdikiler öyle mi? 
Okumuyorlar. Yazmaktan okumaya 
fırsat bulamıyorlar. Öyle de 
üretkenler ki...” Millet müreffeh, mutlu

Ülküsü toyu kutlu
Yarınları umutlu 
Bir vatan istiyorum

Gözün yaşını silen
Emeği kutsal bilen
Başı dik, yüzü gülen
Bir vatan istiyorum

Yürekleri gayet mert
Haksızlığa hasım, sert
İnsanları çok cömert
Bir vatan istiyorum

Riyanın kalmadığı
Yoksulun olmadığı
Sevginin solmadığı
Bir vatan istiyorum

Toprağında can biten
Bağrında bülbül öten
Ocaklarda aşk tüten
Bir vatan istiyorum

Anası ağlamayan
Gözyaşı çağlamayan
Karalar bağlamayan
Bir vatan istiyorum

Gümüş dereler akan
Burcu burcu yâr kokan
Sevdası gönül yakan
Bir vatan istiyorum

Olmasın asla hüsran
Hakka duyulsun şükran
Adaleti hükümran
Bir vatan istiyorum

Her eve doğsun güneş
Her kalpte aynı ateş
İnsanları hep kardeş
Bir vatan istiyorum

Çam kokulu nefesi
Kubbede ezan sesi
Al sancağın gölgesi
Bir vatan istiyorum

 Köksal AKÇALI İSTİYORUM
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HİLAL’İN 
HAÇ’A BÜYÜK DARBESİ

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan Lozan Antlaşması’nın 
93’üncü yıl dönümü olan 24 Temmuz 2016 tarihinde 
yaptığı konuşmada “Aziz milletimizin inaç, cesaret ve 
fedakârlıkla elde ettiği zafer, Lozan Antlaşmasıyla diplo-
masi ve uluslar arası hukuk alanına taşınarak tescil edil-
miştir. Bu antlaşma devletimizin tapusudur, Cumhuri-
yetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere 
antlaşmanın mimarı olan devlet adamlarımızı rahmetle 
anıyorum.” demişlerdi.

Sayın Cumhurbaşkanı iki ay sonra muhtarlar toplan-
tısında ise: “Bize Serv’i gösterdiler Lozan’a razı ettiler. 
Birileri de bize zafer diye yutturmaya çalıştılar. Lozan da 
masaya oturanlar o antlaşmanın hakkını veremediler, ba-
ğırsan sesimizin duyulacağı adaları verdik. Zafer mi bu? 
Oralar bizimdi onlar antlaşmanın hakkını veremedikleri 
için bunun sıkıntısını yaşıyoruz.”demişlerdir.

Bu iki konuşma arasındaki farkı okuyucuya bırakıyo-
ruz. 

Bir ülkenin cumhurbaşkanı yönettiği ülkenin kurucu-
larını. Kendi varlığını uluslararası hukukla meşrulaştıran 
Lozan antlaşmasını niçin aşağılar bunu düz mantıkla anla-
mak mümkün değildir.

Bu konuşmalar sonucu ve durumu değiştirmeyeceği 
gibi pek çok T.C vatandaşını da rahatsız etmektedir.

Batı emperyalizminin Türk milletine dayattığı Sevr 
antlaşması:

1.Dünya savaşı sonunda itilaf devletleri Osmanlı top-
raklarının paylaşılması konusunda anlaşmazsızlığa düş-
tüklerinden barış antlaşmasının şartlarını hemen hazırla-
yamamışlardır. Sevr antlaşmasının karar taslağı İtalya’nın 
San Remo şehrinde hazırlanmıştır. Barış görüşmelerine 
katılan Osmanlı heyeti başkanı Tevfik Paşa bu antlaşmanın 
imzalanması halinde Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını 
kayıp ederek, sömürge durumuna düşeceğini bildirmiştir. 
Antlaşmaya yapılan itirazlar dikkate alınmamış görüşme-
lerin biran önce sonuçlandırılmasını sağlamak için İngiliz-
le, Yunanlıları Anadolu içlerine doğru harekete geçirmiş-
tir. Yunalılar, Balıkesir, Bursa ve Edirne’yi işgal ederken 
İngilizler Mudanya ve Bandırmaya asker çıkarmışlardır. 
Bu olumsuz gelişmler üzerine antlaşma şartları padişah 
başkanlığında toplanan Saltanat Şurası görüşülmüş ve 
kabul edilmiştir. Daha sonra Maarif Nazırı Hadi Paşa baş-
kanlığındaki Osmanlı heyeti Paris’e giderek antlaşmayı 
imzalamıştır.

Sevr’in önemli maddeleri:
1.Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlılara verilecek.
2.Doğuanadolu’da denize çıkışı olan bir Ermenistan, 

Güneydoğuda Kürdistan kurulacak. (Türkiye’de bir Erme-
nistan ve bir Kürdistan fikri ilk defa ABD başkanı WilSon 
tarafından ortaya konmuştu.)

3.Osmanlı ordusunun asker sayısı 50 bini geçmeyecek, 
zorunlu askerlik hizmeti kaldırılacak, bir subay okulu dı-
şında askeri okullar kapatılacak, Türk donanması tasviye 

edilecek. (Bu maddeler, günümüzdeki bazı uygulamaları 
hatırlatıyor.)

4.1914 yılında İttihat ve Terakki tarafından tek taraflı 
olarak kaldırılan kapitülasyonlar İtilaf devletlerin lehine 
yeniden düzenlenecek.

İşte yukarda bazı maddelerini saydığımız antlaşma, 
Vahdettin ve Damat Ferit’in isteği ile 10 Ağustos 1920’de 
imzalanmıştır.

Damat Ferit Hükümeti bu antlaşmayı Türk milleti-
ne kabul ettirmek için 63 kişilik bir  “Heyet-i Nasiha” yı 
oluşturdu. Bu heyet de geçtiğimiz yıllarda Kürt açılımını 
halkımıza kabul ettirmeye çalışan “Akil insanlar heyetine 
benziyor” 

Mustafa Kemal’in başkanlığındaki TBMM, Serv’i im-
zalayanları vatan hayini  ilan etti ve “Ya istiklâl ya ölüm” 
parolasıyla Kurtuluş Savaşını başlattı.

TBMM Hükümeti’nin Yunan kuvvetlerine karşı elde 
ettiği zaferin ardından Mudanya Ateşkes antlaşması yapıl-
dı, barış antlaşması için de hazırlıklara başlandı. Yapılan 
hazırlıklarda 3 önemli konu üzerinde duruluyordu. Bu ko-
nular:

1.Konferansın yeri
2. Konferanda Türkiye’yi kim temsil edecek
3.Konferansda görüşülecek konular.
Konferansın Yeri: İtilaf Devletleri Lozan’ı önermiş-

ler, TBMM hükümeti İzmir’i uygun görüyordu. Sonuçta 
savaşa katılmamış bir ülke olarak İsviçre’nin Lozan şehri 
kabul gördü.

Konferansda Türkiye’nin temsili: Temsil konusunda 
İtilaf Devletleri Lozan’a Osmanlı hükümetini de çağırarak 
TBMM’ile aralarındaki fikir ayrılıklarından faydalanmak 
istediler. Mustafa Kemal 1 Kasım 1922’de saltanatın kal-
dırıldığını dünyaya duyurarak bu oyunu bozdu. 

Konferansda Türkiye’yi temsil edecek kişi olarak Ba-
kanlar Kurulu Başkanı olan Rauf (Orbay) bey Lozan’a 
gitmek istedi. Ancak daha önce Osmanlı’nın teslimi nite-
liğinde olan Mondoros Ateşkes antlaşmasına Osmanlı adı-
na imza atan Rauf bey 4 yıl önceki bu yanlışı düzeltmek 
istediyse de Lozan’da iyi pazarlık yapacak birine ihtiyaç 
vardı. Bu isim, Mudanya Ateşkes antlaşmasında olumlu 
bir sonuç alan Batı Cephesi Komutanı, olan İsmet Paşa, 
TBMM tarafından Dışişleri Bakanlığına seçilerek Lozan’a 
giden temsil heyetinin başkanı oldu. Yanına Dr Rıza Nur 
ve Hasan (Saka) bey verildi.

Konferansda görüşülecek konular: TBMM, Türk 
heyetine kısa fakat kesin bir yönerge verdi. Özellikle iki 
konuda kesinlikle taviz verilmemesi istendi. A)  Ermenis-
tan ve Kürdistan kesinlikle söz konusu olamaz, olur ise gö-
rüşmeler kesilir. B) Kapitülasyonlar kabul edilemez. Eğer 
görüşmelerin kesilmesi gerekir ise gereği yapılır.

Bu iki madde, savaş hali yeri gelse dahi, TBMM 
hükümeti’nin taviz vermeyeceğinin göstergesi sayıldı. Di-
ğer konularda ise sık sık Ankara’ya bilgi vermek şartıyla 

Turan ZORLU
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temsil heyetine pazarlık yapma esnekliği tanınmıştır.
Konferansa TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanis-

tan, Japonya, Romanya ve Yuğoslavya katılmıştır. Boğaz-
lar söz konusu olduğunda: Bulgaristan ve Sovyet Rusya 
dahil olmuştur. ABD gözlemci olarak bulunmuştur.

İtilaf Devletleri konferansa Serv mantığı ile geldikleri 
için antlaşma kolay olmamıştır.Osmanlı borçları, Yunan 
sınırı, boğazlar, azınlıklar, kapitülasyonlar, savaş tazminat-
ları, Hatay, Musul, İstanbul’un boşaltılması gibi konularda 
antlaşma sağlanamadığı için Türk heyeti 4 Şubat 1923’de 
Lozan’ı terk ederek konferansı kesti.

Tekrar savaş ihtimali gündeme geldi. Başkomutan 
Mustafa Kemal ordularına savaşa hazırlık komutunu ver-
di. İngilizler, Mustafa Kemal’in “Ordular ilk hedefiniz Ak-
denizdir ileri” komutunu bu sefer de; “ Ordular ilk hedefi-
niz İstanbul” derse ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. 
Sovyet Rusya yeni bir savaş çıkarsa Türkiye’nin yanında 
yer alacağını duyurdu. Mustafa Kemal, İngilizlerden Batı 
Trakya’nın boşaltılmasını istedi. Trakya boşaltıldı.

Konferansın tekrar başlaması için yoğun diplomatik 
çalışmalar başladı. Haim Naum öncülüğündeki azınlık li-
derleri Türkiye’yi destekleyerek arabulucu oldular. Yeni 
bir savaşı göze alamayan İtilaf Devletleri Türkiye’yi tek-
rar Lozan’a çağırdılar. Görüşmeler 23 Nisan 1923’te tekrar 
başladı. 

Bu konferansta İtilaf Devletleri barış masasına 1’nci 
Dünya Savaşının galibi olarak oturuyorlar, Türkiye’ye 
“siz Kurtuluş Savaşında sadece Yunanistan’ı yendiniz. Siz 
1’nci Dünya Savaşının mağlubusunuz.” Demişlerdir. 

Tüm bu şartlar altında Türk delegasyonu öncelikli ola-
rak:

a)Doğuanadolu’da bir Ermeni devletinin kurulmasına 
engel olmak

b)Kapitülasyonları kaldırmak
c)Misak-ı Millî’de belirlenen esasları gerçekleştirmek 

üzere tavizsiz durmaya devam etti.
İtilaf Devletleri Doğu’da bir Ermenistan ve Kürdistan 

kurulması fikrinden vazgeçti ve bölgenin Türk toprağı ol-
duğunu kabul ettiler.

Osmanlı bütçesinin 2/3’nü alıp götüren kapitülasyon-
lar ve Abdülhamit tarafından 1881 yılında kabul edilen 
Duyun-u Umumiye idaresi her türlü sonuçlarıyla birlikte 
kaldırılmıştır.

Misak-ı Millî’ye gelince, günümüzde en çok tartışı-
lan konuyu biraz açalım: Misak-ı Millî 17 Şubat 1920’de 
Meclis-i Mebusan tarafından kabul edilmiştir. Misak-ı 
Millî’yi hazırlayan ve ilk taslağını yazan bizzat Mustafa 
Kemal’dir

Mondoros Mütarekesi’nden sonra Osmanlı Mebusan 
Meclisinin kabul ettiği Misak- Millî’de  (uluslar arası bir 
antlaşma değildir) Musul ve Kerkük vardır ama Adalar 
yoktur. Çünkü Misak-ı Millî 1’nci Dünya Savaşının ateş-
kesle bittiği sırada Türk ordusunun bulunduğu yerleri  va-
tan olarak  tanımlıyordu.

12 adalar, 1912’de İtalyanlarla yapılan Uşi Antlaşma-
sıyla geçici olarak İtalya’nlara bırakılmıştır. Ege adalarını 
ise Balkan harbinde Yunanlılar almıştı. Balkan harbinden 
sonra imzalanan Atina Antlaşmasında Ege adalarının ge-
leceğine,  “büyük devletlerin karar vermesini” Osmanlı 
devleti kabul etmiştir. 12 adalar ve Ege adaları Lozan’da 
gündeme gelmedi. Dolayısıyla bu adalar Lozan da kaybe-
dilmemiştir. Ama AKP hükümeti döneminde Yunanistan’ın 
işgal ettiği 17 ada hem Misak-ı Millî’de hem de Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde yer almaktadır. Bu gerçeği 
bizzat Millî Savunma eski bakanı İsmet Yılmaz TBMM 

genel kurulunda yaptığı konuşmada itiraf etti ve “Hukukî 
statüsü Türk toprağı ama Yunanistan’ın filii uygulamaları 
vardır.” diyerek işgali kabullendi. 

9 Eylül 1922’de Yunan’ı Ege de denize döktük ama 
adalara müdale etmek için limanda bekleyen İngiliz ve 
Fransız harp gemilerine karşı, Abdülhamit döneminde Ha-
liçe çekilerek çürümeye terk edilen donanmamızdan eli-
mizde bir tekne dahi kalmamıştı.

Musul konusuna gelince Musul, Lozan’da kaybedilme-
di 10-11 Kasım 1918’de İngilizlerin eline geçti ve kaybe-
dildi. Musul konusunda Lozan’da antlaşma sağlanamadı. 
İngilizlerle 9 ay içerisinde tekrar görüşülmek üzere erte-
lendi. Musul çözüm sürecine girdiğinde İngilizlerin doğru-
dan desteklediği Nasturi isyanı (1924) ve Şeyh Sait isyanı 
çıktı. Bu isyanlar Türkiye’nin Musul konusundaki elini za-
yıflattı. Musul’da İngiliz uçakları vardı, bizim benzinimiz 
dahi yoktu, savaşı göze alamazdık. 1926 yılında yapılan 
Ankara Antlaşmasıyla Musul, Irak’a bırakıldı. 25 yıl sü-
reyle Musul petrollerinden %10 imtiyaz hakkımızı 500 bin 
İngiliz pauntu karşılığında vazgeçtik. 

Lozan’da Türkiye savaş tazminatı ödememiştir. Yuna-
nistan, Kurtuluş Savaşından dolayı Türkiye’ye tazminat 
ödemeyi kabul etmiştir. Ancak İtilaf Devletleri diplomasi 
ile Yunanistan’ı korumuşlardır. Türkiye, Kırkağaç ve çev-
resini alarak tazminattan vazgeçmiştir. 

Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ile dış güçlerin iç 
işlerimize karışması önlenmiştir.

Dış borçlar, Osmanlı devletinin parçalanmasıyla oluşan 
devletlere bölüştürülmüştür.

Patrikhane, siyasi yetkilerinden arındırılarak 
İstanbul’da kalmasına izin verilmiştir.

Lozan Antlamaşıyla Sevr geçerliliğini yitirmiştir.
Kapitülasyonların  kaldırılmasıyla ekonomik bağımsız-

lığımıza kavuştuk.
T.C devletinin varlığı tüm dünya tarafından kabul edil-

di.
Anadoluda kurulmak istenen Ermenistan, Kürdistan 

hatta Pantus devletinin önü kesildi.
Lozan’da halledilemeyen Boğazlar Meselesi Montrö 

Sözleşmesi ile 1936’da, Hatay 1939 yılında halledilmiştir. 
1974 yılında da Kıbrıs konusu kısmen halledilmiştir.

Yabancılar Gözüyle Lozan
İngiliz diplomat Andrew Ryan: “Lozan’da onursuz bir 

barış imzaladık. Bu, İngiltere için en uğursuz, en mutsuz 
ve en kötü bir antlaşmadır…..  Lozan, İngiltere’nin en bü-
yük hezimetidir.”

Dönemin Fransız gazeteleri Lozan’ı “ Hilal’in Haç’a 
büyük darbesi” diye duyurdu.

ABD’li diplomat James Gerard, “ Lozan’da Hristiyan 
medeniyeti çarmağa gerilmiştir” diye yorumladı.

ABD’nin Türkiye eski büyükelçisi Henr Morgenthavu 
Lozan’ın “tam bir fiyasko olduğunu belirterek The New 
Yourk Time dergisine 10 Ocak 1923 tarihinde yazdığı ya-
zıda “Yaka paça Türkleri Anadolu’dan atmak yerine Avru-
payı Türkiye’den atan bir antlaşma” olarak ifade etmiştir.

Görüldüğü gibi 1’nci Dünya savaşının galipleri ve 
ünlü diplomatlar, fesli sözde tarihçi gibi düşünmüyor-
lar. Lozan’ı kendileri açısından bir yenilgi; Türkiye 
için de bir galibiyet olarak kabul ediyorlar.

Tüm bu şartlar ve yapılanları göz önüne aldığımızda; 
Büyük zaferi Lozan’da heba etmedik. Eksiklikleri olsa da 
yapılabilecekler yapıldı. Hasta adam olarak nitelendirilen 
Osmanlı’nın küllerinden tam bağımsız Türkiye Cumhuri-
yeti kuruldu. Bu Cumhuriyetin tapu senedi olan Lozan, bir 
hezimet değil diplomatik bir zaferdir. 
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İstiklal Harbi’nin kazanılmasında en önemli teşkilatlar-
dan biri Kuvva-i Milliye Teşkilatlarıdır. Acıdır ki bugüne 
kadar dağınık bilgiler dışında bu teşkilatlarda görev alan, sa-
vaşlara katılan, ölümüne vatanı savunan bu kahramanlarımız 
hakkında ve bu teşkilatların karar defterleri derinlemesine 
incelenerek derli toplu bir araştırma ile ele alınmamıştır.

Bu konuda yapılan çalışmaların belki de ilki tarafımız-
dan Develi Kaymakamlığı adına 2012 yılında   “Develi 
Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ve Hizmetleri,22 Nisan 2012” 
adıyla düzenlediğimiz sempozyum ile bu sempozyumda 
sunulan tebliğlerin kitaplaştırılmasıdır.

İşte bu konu hakkında araştırma yaparken aklıma hep 
Develi Kuvva-i Milliye Teşkilatını kuran, bu teşkilatta gö-
rev alan ve özellikle Haçın Savaşı’nda savaşanların hayat 
hikâyelerini çıkarıp mücadelelerini anlatarak, gelecek kuşak-
lara bir belge bırakmak ihtiyacını duydum.

Develi Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’ne bağlı olanların önce 
isim listesini çıkardık. Bilgi toplamak zor olsa da yine de 
bazen tesadüfen bazen de araştırmalar sonucu bazı bilgilere 
ulaştık..Bunlardan gerekli bilgileri topladıklarımızın hayat 
hikayelerini de yazmıştık.Nitekim Osman Coşkun’un İkinci 
Ergenekon gibi savaş tarihimize önemli bir kaynak teşkil 
eden hatırat, kızlarından Yıldız Yeğenağa tarafından yeniden 
bazı kısa notlar ve fotoğraf ekleriyle basıldı.Bundan da hayli 
memnun olduk.Doğrusu attığımız adımların istikametinin 
doğru olduğunu ve verime götürdüğünü görünce bundan 
da haz duyuyoruz.Nitekim bu kitap üzerine Araştırmacı 
yazarımız Mehmet Çayırdağ yine bu dergimizin geçmiş 
sayılarında, üç dizi  Osman Coşkun ve bir başka sayıda da 
Kamberli Osman’ın hizmetleri üzerine geniş bir araştırması 
yayınlanmıştı!

Develi’de örnek hayatları olan veya beni etkileyen 
bu insanlardan yazmak isteyip de yazamadığımız bazı 
şahışlar vardı. Bunlardan biri de Çakıoğlu Veliddin’di. 
Belediyemiz arşivini karıştırırken bu zata ait askeriyeden 
alınan bazı notlar gördük. Bunlar uzun bir savaşın dökü-

manlarıydı. Çok önemli bilgilerdi. Bu bilgilere Develi 
Nüfus Müdürlüğü’nden aldığımız bilgileri ve elimizdeki 
bazı vesikalardan çıkardığımız bilgileri de ekleyerek bir 
hayat hikâyesi ortaya çıkmış ve bu bilgileri Çağdaş Develi 
Gazetesi’nde 22.02.2008 tarihinde yayınlamıştık. Yukarda 
da belirttiğimiz gibi bu kısa fakat özlü bilgilerin çoğu asker-
lik hayatını ele alan bilgilerden faydalanarak verilmeye çalı-
şılmıştır.Burada doğum ve ölüm tarihleri (1891-1942) ve adı 
da Veliddin olarak gösterilmektedir.Halbuki Develi Nüfus 
Müdürlüğü’nden aldığımız kayıtta doğum ve ölüm tarihleri 
(1895- 1946) adı:Veli, olarak gözükmektedir.Biz bunlardan 
nüfus tescili yaptırılırken ortalama 4 yaş küçük ve ölümünü 
de 4 yaş geç gösterilmesinin bazı nedenlere dayandığını 
düşünerek, doğru olanın askeri bilgiler olduğuna inandık ve 
öyle değerlendirmeye çalıştık..

Çakıoğlu Veliddin, Balkan Harbi, Birinci Cihan Harbi 
ve İstiklal Harbi’nde görev alan Develili aydınlardan biridir. 
Soyadı Kanunu’ndan sonra Atatürk’ün kendisine verdiği 
Özgür soyadını almıştır.1891 yılında Develi›de doğmuştur. 
Babası zamanın tahsildarlarından ve Fıraktın, Menengi, Ay-
şepınar köylerinde geniş toprağı ile değirmeni olan Çakıoğlu 
Ömer Efendi, annesi ise Emine Hanım’dır.

Veliddin on kardeşin en büyüğüdür. Dedeleri de sarayın 
bahçevanıdır ki Veliddin’in askeri okula alınmasında büyük 
rolü olmuştur. İlk tahsilini mahalle mescidinde dini bilgiler 
alarak başlamış ve Kur’an-ı Kerim okumaya başlamıştır. 
Okul çağına gelince İptidaiyye-i Fenese / Dumlupınar’da, 
rüşdiyeyi de yine Develi’de tamamlamıştır. Rüşdiye’den 
mezun olduktan sonra 07.09. 1911 yılında Edirne Küçük 
Zabit Mektebi / Ast Subay Okulu’na girmiş ve 1912 ‘de me-
zun olarak 160.Çorlu Redif Alay 4.Bölük Makinalı Kuman-
danı olarak tayin edilmiştir. 1.Dünya Savaşı’nın başlaması 
üzerine böylece makinalı ast subayı olarak hemen savaşa 
girmiştir. Bundan sonra 1925 yılına kadar savaş macerası 
başlamıştır.

Veliddin Efendi tahminen 1923 yılında Hatice Hanım’la 
evlenmiştir. Bu evlilikten Bedriye adında bir kızı oldu. Daha 
sonra iki evlilik daha yaptığını görüyoruz. Hatice hanımla 
evliyken1927 yılında Fatma hanımla evlenmiş, bu evlilikten 
Mediha (D.1928) ile Nermin (D.1930) adlarında iki kızı ol-
muştur.1932 yılında da Zeliha adlı bir hanımla evlenmiş ve 
bu evlilikten de Alpaslan (D.1933) adında dördüncü çocuğu 
olmuştur.

Bu üç evlilikten biri resmi, diğerleri imam 
nikâhlıdır.”Kocasının hiçbir şey bırakmadan… vefatıyla 
birlikte aç ve perişan kaldıklarını” bildirerek Hidemat-ı Va-
taniye’ terkibinden maaş ve ikramiye isteyen Zeliha hanım 
olduğuna göre, nikahlı hanımı bu olmalıdır.

Çakıoğlu Veliddin Özgür’ün savaş sonrası hayatı önce bir 
muamma idi. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda kendisi-
nin vekil öğretmen olarak görev yaptığını öğrendik. Develi 

Yar. Doç. Kadir ÖZDAMARLAR

CEPHEDEN CEPHEYE KOŞAN  BİR VATANSEVER:
ÇAKIOĞLU VELİTTİN ÖZGÜR

(CİVAN BEY)

Baba  Ömer Çakıoğlu (1895 – 1946)
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Eğitim Tarihi adlı eserimizi yazar-
ken, İncesu’da öğretmen açığımızı 
kapatmak için, tarihini tespit edeme-
diğimiz bir zamanda   hızlandırılmış 
kurs açılmıştır.Çakıoğlu Velittin’in 
de buradan bir belge alması muh-
temeldir. Savaşlar sebebiyle ciddi 
bir öğretmen açığı söz konusudur. 
Bu sebeple o yıllara göre tahsilinin 
yüksekliği ile öğretmenlik isteğinde 
bulunmuş ve bu isteği kabul edil-
miş de olabilir. Develi İncesu Köyü 
İlkokulu’nda uzun yıllar öğretmenlik 
yapmıştır. Küçük kız kardeşi Behiye 
Çakıoğlu da Develi’nin ilk kadın ve 
başarılı öğretmenlerindendir.

Son eşinin çığlığına bakılırsa, 
savaş alanlarına sığmayan bu kah-
raman adamın geride bıraktığı eşleri 
ve çocuklarına, onca mal ve mülke 
rağmen, pek dünyalık olarak bir şey 
bırakmadığı görülüyor. Şerefle, dolu 
olan hareketli bir ömür böyle mi 
olmalıydı? Hayır. Hiç olmazsa eşi-
nin feryadına, yüce devletimiz sahip 
çıktı mı, inanınız bir kayıt bulamadık! Zira “Vatana Hizmet “ 
hesabından maaş bağlanması da kanunla mümkün olmakta-
dır! Öldüğü zaman vücudunda otuza yakın yara bulunan bu 
kahraman vatan evladı 1942 yılında Develi’de, hayatını genç 
yaşta sessizce noktalamıştır. Mezarı Fenese Mezarlığı’nda-
dır.

Vatanı ile şerefiyle ödeşen Çakıoğlu Velittin Özgür’ü 
unutulmazlar arasına sokan onun savaşlar sırasındaki kahra-
manlığıdır. Yani askerliğidir.

Balkan Savaşlarında
Askerliğe 1912’de 160.Çorlu Redif Alayı 4.Bölük Takım 

kumandanı olarak başladığını belirtmiştik. İlk savaşa iştiraki 
Edirne Muhasarasıdır. Edirne’nin Bulgarlarca işgali sıra-
sında alay yaverliğinde görev yapmıştır. Burada yaralanmış 
ve Edirne’nin düşmesi üzerine Bulgarlara esir düşmüş ve 
dokuz ay esir kalmıştır.

Birinci Dünya Savaşında
1913 ‘te esaretten kurtulduktan sonra İstanbul’a dön-

müş ve 1.Nişancı Alayı 2.Bölük Başçavuşluğuna tayin 
edilmiştir.1914’te 1.Nişancı Alayı 2.Tabur 7.Blk ile Çanak-
kale Savaşlarında görüyoruz. Burada Seddülbahir,Sığındere,
Arıburnu,Kanlısırt,Anafartalar ve Kireçtepe muharebelerine 
iştirak etmiştir.Burada başından büyük bir yara almıştır.17 
Eylül 1915’te kahramanlıklarından dolayı ast.tğm. olmuştur. 
Seddül-bahir Muharebesi’ndeki başarılı hizmetlerinden dola-
yı, Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından Sultan Reşat adına 
Harp Madalyası ile taltif edilmiştir.

Daha sonra Irak Cephesi’nde görüyoruz.1915’de 
Bağdat’ta 13.Kolordu Kumandanlığı Vekâleti Hanikin Hu-
dut Taburu 1.Blk, adı geçen bölüğün lağvı üzerine de Bağdat 
1.Bölüğü’ne tayin edilmiştir.

27 K.Evvel 1915’te 18.Kolordu 45.Fırka.141.Alay 9.Bö-
lük Takım Kumandanlığına ve bir müddet sonra da 141.Alay 
Makinalı Tüfek Blk’üne tayin edilmiştir. Söz konusu bölük 
ile Felahiye, Graf ve  Küttül-amare Muharebelerine 
katılmış ve sağ omuzundan yaralanmış ve bu muhaberede 
de gösterdiği kahramanlıklardan dolayı komutan Ali İhsan 
Sabis tarafından Gümüş Liyakat Madalyası ile taltif edilmiş-

tir.29 Nisan 1917’de 6.Ordu emriyle 
Musul’da 11iDepo Alayı 1.Tb.,4.Böl 
kumandanlığına tayin edilmiştir. 

10.K.Evvel 1919’da 6.Fırka 
18.Alay 2.Tabura nakledilmiş ve Sü-
leymaniye, Kerkük civarında  ki mu-
harebelere katılmıştır.30.10.1918’de 
Mondros Mütarekesiyle Türk ordusu 
terhis edilince Çakıoğlu Velittin de   
terhis olmuştur.Terhis belgesinde 
..”hüsn ü ahlâk, yiğit,yürekli, ve 
doğru, namuslu, ve vazifesinde  öncü 
ve uyumlu “ olarak anlatılmaktadır.
Terhis sonrası Develi’ye dönmüştür.

İstiklal Savaşında
Atatürk’ün 01.12.1919 tarihli tel 

emri gereği Develi’de Ermeni ve 
Fransızlarca işgal altındaki Haçın’ın 
kurtarılması için Develi’de Kuvva-i 
Milliye Teşkilatı’nın kurulmasını 
istiyordu. Bu hareket adamı Kasım 
1919’da işte Haçın Harbi adı veri-
len olayda, Develi Kuvva-ı Milliye 
Cemiyeti yanında yer almıştır. Civan 
Bey kod adıyla görevlendirildi. Ko-

zan Nizamiye Tab. Makinelisi 27.Alay 2.Tb 8.Bl.’te görev 
yapmıştır. Bu harbin askerî komutanı Binbaşı Kemal Doğan 
Bey’le Irak Cephesi’nden tanışıyorlardı. Burada Kozan 
Nizamiye Taburu’nda Makinelı Tüfek Bölüğü›nde. Haçın 
Harbi’nde Kamberli Osman Efendi, Osman Coşkun, Emin 
Develi Kuvva-i Milliye Cemiyeti Develioğlu, Kamberli 
Şükrü Bey’lerle beraber ölümüne mücadele vermişlerdir.29.
Mart 1920 günü kuşatılan Saimbeyli’nin Kirkot Cephesi’nde 
görevliydi. Buradaki Amerikan Koleji onun komutasında 
teslim alınmıştır. Yedi ay, sekiz gün süren bu dehşetli kuşat-
ma 18.10.1920’de sona erdirildi ve savaş kazanıldı, Haçın / 
Saimbeyli de Ermeni işgalinden kurtarılmış oldu. Veliddin 
Efendi bu savaştan sonra o yıllarda Pozantı’da bulunan 
41.Tümen’den geçici terhisle ve dört aylık ikramiye alarak 
ayrıldı. Develi’ye 2.defa geri döndü.

Kanlı ve sıcak günlerin Anadolu’ya kâbus gibi çöktüğü 
yıllar… Bu sefer de O’nu İstiklal Savaşı›nda görürüz. Sa-
karya savaşında Makinalı Bölüğü›nde hizmet vermiş ve tam 
25 kurşun yarası almıştır.14.09.1921’de burada da gösterdiği 
yararlılıktan dolayı 31.08.1922’de üsteğmenliğe terfi ettiril-
miş ve “Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası” ile onurlandırılm
ıştır.11.08.1923’de de müstahdem iken 2.defa terhis edilmiş 
ve ikinci defa Develi’ye dönmüştür.

Fakat dedik ya ateşten günler… İki buçuk yıl aradan 
sonra İngilizlerin kışkırtması ile meydana gelen Şeyh Sait 
İsyanı başlamıştı. Bastırmak için 07.03.1925 tarihinde ilan 
edilen Seferberlik çağrısına uyarak 11.03.1925’te orduya 
üç gün sonra katılmıştır.12 Alay 1.Tabur 4.Bölük’te görev-
lendirilmişlerdir. Burada Karacadağ çarpışmasına girmiştir. 
Üç ay sonra da 06.06.1925 tarihinde 3.defa terhis edilmiş ve 
Develi’ye dönmüştür.

Harp Madalyası, Gümüş Liyakat Madalyası ve Kırmızı 
Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen bu kahraman va-
tan evladı “Vatan savunması parayla olmaz” diyerek gazi 
maaşını onca ihtiyacına rağmen kabul etmemiş ve ücretli 
öğretmen maaşıyla ölümüne kadar yaşamıştır.

Bu örnek adamın adı, en azından, umarız ki Develi 
Belediyesi’nce bir sokağa verilir!

Kız Kardeş Behice  Köseoğlu
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1977’nin sıcak mı sıcak bir temmuz 
sonu… Ankara Bahçelievler 3. Cadde-
deki MHP Genel Merkezinde Türkün 
son Başbuğu Alparslan Türkeş, oda-
sında Elazığ, Erzurum, Erzincan ve 
Bingöl’den gelen partililerle yaptığı 
11 Aralık’ta yapılacak belediye baş-
kanlığı seçimleriyle ilgili toplantıyı, 
“Sizlerden bu illerimizi istiyorum, gi-
din, adaylarınızı belirleyin ve çalışın!” 
sözleriyle bitirir.

Başbuğ Türkeş’in yüzünde, göz-
lerinde ve sözlerinde manevi bir güç 
vardı adeta. Sözleri ülkücülerin beyin-
lerine kazınır, yüreklerine işlerdi. Her 
sözü emir sayılırdı. Tek komutuyla 
milyonlar arkasından gelirdi. Ne var 
ki Başbuğ, onca kudretine rağmen is-
tişareye önem veren, aday belirlemelerini teşkilatlara bırakan 
demokrat bir liderdi.

 Bingöl Adayını Belirliyor
Serin bir ağustos başı akşamı… Gündüzün bunaltıcı sıcağı 

Bingöl dağlarından hafif hafif esen rüzgarla dağılmış, yerini 
rüzgarın tepelerdeki meşeliklerden getirdiği dağ kokulu serin 
havaya bırakmıştı. Ankara›dan dönen Bingöl›ün karakaşlı, 
kaytan bıyıklı ülkücüleri reis adaylarını belirlemek için çarşıya 
yakın bir evde toplanmış, geç saatlere kadar süren istişareler 
sonunda ittifakla reis adaylarını belirlemişlerdi: Hikmet Tekin.

Toplantıda Hikmet Tekin de vardı. 27 yaşındaydı, genç 
yaşta üyesi olduğu Ülkü Ocaklarında yetişmiş yiğit ülkücü-
lerdendi. Liseyi bitirince Ankara Hacettepe Üniversitesi Arke-
oloji Bölümünü kazanmış ve Ankara’ya gitmişti. O zamanlar 
Ankara Site Öğrenci Yurdu bölücülerin elindeydi. Hayatının 
tehlikede olduğunu bile bile o yurda yerleşmişti. Çünkü o, kor-
ku nedir bilmezdi. Yurtta birkaç ülküdaşıyla dillere destan bir 
mücadeleyle yurdu bölücülerden temizlemiş ve Site Yurdunu 
ülkücülerin kalesi yapmıştı. O yıllarda Türkiye’nin dört bir ya-
nından Ankara’ya gelen ülkücülerin kaldığı yer başkanlığını 
Hikmet Tekin’in yaptığı Site Yurduydu. Hikmet Tekin bütün 
ülkücülerin gönlünde taht kurarken bölücülerin de korkulu rü-
yası olmuştu. 

Gençliği, bölücü hainlere karşı verdiği kararlı ve cesur mü-
cadeleyle geçmişti. Vefalı, samimi, edepli, dürüst, güvenilir, 
inandığı gibi yaşayan bir dava adamıydı. Toplantıda alınan reis 
adaylığı kararını, “ Bingöl’ü ve Türkiye›yi bölücülere teslim 
etmeyeceğiz! “ diyerek kabul etmişti. Onca yıllık mücadele-
den sonra sevdalısı olduğu Bingöl’e, ülkesine ve milletine hiz-
met etmekten kaçmamıştı.

Bingöl’de Zafer
O gece bir avuç ülkücünün seçimi kazanacaklarına olan 

inançları, bütün Bingöl’ün gönlünü kazanmış olan Hikmet 
Tekin’in aday gösterilmesiyle tüm Bingöl halkında da oluş-

muştu. 
Hikmet Tekin ve ülküdaşları büyük 

bir gayret ve heyecanla yürüttükleri 
seçim çalışmalarında artık sona gel-
mişlerdi. Seçim akşamı sandıklar açıl-
dığında Hikmet Tekin belediye reisi 
seçilmişti. Aynı gece TRT, Elazığ, Er-
zurum, Erzincan, Bingöl ve Yozgat’ta 
seçimleri MHP’nin kazandığını tüm 
dünyaya ilan ettiğinde ise başta Baş-
buğ olmak üzere bütün ülkücüler se-
vinç gözyaşlarına boğulmuşlardı.

Cesaret, yüreklilik ve delikanlılık 
abidesi Hikmet Tekin’in seçimi kazan-
masıyla Bingöl halkı davul zurnayla 
cadde ve sokakları bayram yerine çe-
virmiş, halaylar çekiyordu. Hikmet Te-
kin her zamanki vakur haliyle meydan-

da toplanan sevenlerine bir teşekkür konuşması yaparak onları 
evlerine gönderdi ve kendisi de evin yolunu tuttu. Günlerdir 
uykusuzdu, en azından bu gece rahat uyuyabilirdi.

Gel Gör Ki Düşman Uyumaz!
Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Bütün Bingöl uyku-

daydı, lakin uyumayan beş çift göz vardı. Hükümet Konağının 
arkasındaki bir evde şeytan yüzlü, yılan gözlü beş bölücü… 
Nasıl uyuyabilirlerdi ki… Ülkücü Gençlik Lideri Hikmet Te-
kin, Bingöl’de belediye reisi olmuştu. Ona bunun hesabını 
sormalıydılar. Bölücülerin başı, karşısında put gibi duran dört 
militana yılan tıslamasını andıran sesiyle “ Hikmet Tekin orta-
dan kaldırılacak! “ emrini verdi ve evden ayrıldı.

Hikmet Tekin, artık omuzlarında hem davanın hem de 
başkan olmanın sorumluluğunu taşıyordu. Yapacağı çok şey 
vardı. Bütün ülkücüleri ve Bingöllüleri temsil ediyordu. Yükü 
çok ağırdı; ama o, daha ne yükler taşımıştı! Bunu da hakkıyla 
taşıyacaktı. Hiç yılmadan ve korkmadan çalışmalarına başla-
mıştı bile. Çünkü o, bu ülkenin ve bu insanların sevdalısıydı. 
O bir dava adamıydı.

Çoğu zaman bazı araçlar ve tanımadığı şahıslar tarafından 
takip edildiğini fark etmişti. O ise korktuğu sanılmasın diye 
her zamanki soğukkanlılığını koruyarak çelik gibi iradesi ve 
cesaretiyle çalışmalarına ve yoluna devam ediyordu.   

Hikmet Başkan’a suikast yapılacağı her yerde konuşulu-
yordu. Bu söylentiler başta annesi Hümriye Teyze’yi, ağabeyi 
Mahmut’u ve kardeşi Ahmet’i endişelendiriyordu. Hümriye 
Teyze yalnızca üç kardeşin değil tüm Bingöl’ün annesiydi. 
Özellikle de ülkücülerin… Başı ağrıyan, karnı acıkan onun ya-
nına koşardı. Onlara bir şey olsa dayanamaz ağlar da ağlardı. 
Anaların anasıydı o.

Ağabeyi Mahmut Tekin evin en büyük oğlu ve ilk ülkücü-
süydü. Ankara’da çalışıyordu. Kardeşi Hikmet’in reis olma-
sından ve suikast söylentilerini duymasından sonra içi rahat 
etmediğinden sık sık Bingöl’e gelip gidiyordu.  Ahmet ise 

REİS ADAYI DEĞİL MEĞER ŞEHİT ADAYIYMIŞ
      KARA KAŞLI, KAYTAN BIYIKLI ŞEHİT BİNGÖL BELEDİYE REİSİ

HİKMET TEKİN
Zafer ÇUBUKCU

Gençlik Dergisi28



hepsinin küçüğüydü. O da ağabeyleri gibi yakışıklı, efendi, 
terbiyeli, nezaketli bir ülkücüydü. O da ağabeyleri gibi liseden 
sonra Ankara’ ya gitmiş, Hacettepe Üniversitesinde okumuştu. 
Nişanlıydı ve evlilik hazırlıkları yapı- yordu.  Mahmut ağabe-
yiyle beraber Ankara’dan bu sabah gelmişler ve annelerinin 
evinde Hikmet ağabeyini bekliyorlardı. Üçkardeş ana ocağın-
da buluşacaklardı. Ortalık kararmıştı. Çok geçmeden Hikmet 
Başkan geldi. Kucaklaştılar, birlikte analarının pişirdiği lezzet-
li yemekleri yediler, dertleşip odalarına çekildiler.

Hümriye Teyze ışıklarını söndürüp yatağının başında dua-
larını ediyordu. Birden kulakları sağır eden patlama sesleriyle 
yatağına kapanıverdi. Kurşunlar art arda patlıyordu. Hikmet 
Tekin bitişik odadan sürüne sürüne anasının odasına geçip 
sımsıkı sarılmıştı anasına. Annesi duasına devam ediyordu. 
Kurşun sesleri kesilmişti. İlk Mahmut ağabeylerinin sesi çınla-
dı karanlıkta, “ Ana, Hikmet, Ahmet! “ Ardından Ahmet’in… 
En son Hümriye Teyze’nin, “ Şükürler olsun Allah’ım! “ diye-
bildi, hepsi yaşıyordu.

Bölücüler her zamanki gibi yine karanlıkta, kahpece sal-
dırmışlardı. Makineli tüfeklerle taramışlardı evi. Ne yazık 
ki şeytan suratlı bölücü başının ve hainlerin sevinci Hikmet 
Tekin›in yaşadığı haberini alana kadar sürdü, haberle sevinç-
leri kursaklarında kalakaldı. Tehditler, baskılar, kurşunlamalar 
Hikmet Tekin›i yolundan çeviremezdi. Onun Bingöl›de baş-
kanlığı yabancı uşağı bölücülerin korkulu rüyası olmaya de-
vam ediyordu.

Hikmet Başkan belediye reisliğinde 
bir yılı doldurmuştu. Tarihler 26 Ekim 
1978’i gösteri- yordu. Öğlen vakti bir 
fırsatını bulup vakit namazını kılmak 
ve öğle yemeğini yemek için eve git-
mişti. Eve girerken evin önünde pusu 
kuran bölücülerce açılan ateşle ağır 
yaralı olarak önce Bingöl Devlet Has-
tanesine oradan da Elazığ’a kaldırıldı. 
Hikmet Tekin’in ağır yaralandığı habe-
ri Elazığ›ı ayağa kaldırdı. Başta ken-
disiyle aynı gün Elazığ Belediye reisi 
seçilen Elazığ’ın yiğit ülkücüsü Behçet 
Susmaz olmak üzere bütün Elazığ can-
larından çok sevdikleri Hikmet Tekin’i 
hastane önünde karşıladılar. Elazığlı 
ülkücülerin gözlerinden yaşlar boşanı-
yordu. Elazığ Devlet Hastanesindeki bir doktorun dikkati ile 
Hikmet Tekin’e yanlış kan verilmesi önlendi ve derhal uçakla 
Ankara Tıp Fakültesine götürüldü.

Ankara’daki ameliyattan sonra sağlığına kavuşur ve 
Bingöl’e döner. Raporlu olmasına rağmen görevinin başında-
dır. Hikmet Tekin’in yaşaması ve tekrar görevinin başına dön-
mesi bütün bölücüleri çıldırtmış, hepsinden beter, bölücü başı 
Hidayet›i kudurtmuştu. Onun emriyle bir kez daha aynı evde 
toplandılar ve hepsi birden  “ Hikmet Tekin’e ölüm! “ diye 
diye saatlerce şom ağızlarından ihanet kustular.

Vurulacağını hissediyordu Hikmet Başkan. Koktuğu değil, 
aklına gelen başına gelecekti biliyordu, yine de yarı tedbir, yarı 
tevekkül haliyle yılmadan ve korkmadan çalışmalarına devam 
ediyordu. 1979’un Ramazan’ıydı. Bayrama birkaç gün kalmış-
tı. Kardeşi Ahmet de Ankara’dan gelmişti. Dışişleri Bakanlı-
ğında girdiği yazılı sınavını kazanmış arkasından girdiği sözlü 
sonucunu almadan Bingöl’e gelmişti. Sözlü sonucunu ağabeyi 
Mahmut öğrenecekti. Düğününe de çok az bir zaman kalmıştı. 
Ağabeyi Mahmut da bayram için Bingöl›e gitmeye hazırlanı-
yordu. Kardeşi Ahmet›in sözlü sınavını kazandığını öğrenmiş, 
ama nasılsa bugün gidiyorum müjdeyi yüzlerine söylerim diye  
bunu onlara telefonla söylememiş, akşam beş arabasına bilet 
almıştı. 

Cumartesi günü Hikmet Tekin, Annesini ve kardeşi 
Ahmet’i de yanına almış Genç ilçesindeki ablası Esma’ya if-

tara gitmişlerdi. Bir gece de kalıp sabah döneceklerdi. Ablası 
Esma, eniştesi Ömer ve yeğenleriyle iftar yapmışlar, çaylarını 
yudumluyorlardı. Evin telefonu çalınca eniştesi Ömer tele-
fona baktı. Arayan Mahmut’tu. Bingöl’de olduğunu söyledi. 
Eniştesi onu da Genç’e davet etti, ancak o, yorgun olduğunu 
ve dinleneceğini söyledi. Hikmet Tekin, teravih namazından 
sonra “ Mahmut Bingöl’de yalnız kalmasın.” diyerek o gece 
orada kalma fikrinden vazgeçtiler ve birlikte Bingöl’e doğru 
yola çıktılar. Karanlık bastırmıştı. Arabayı kardeşi Ahmet kul-
lanıyordu. Hikmet Başkan sağ önde; annesi, yeğenleri Selma, 
Mithat ve Niyazi arkada yollarına devam ediyorlardı.

Genç’ten çıkalı beri arkalarında bir araç vardı. Ahmet o ara-
bayı sezmişti. Ara ara yavaşlıyordu, fakat arkadaki araç onları 
bir türlü geçmek istemiyordu. Yirmi kilometrelik yol bitmek 
bilmiyordu. Bingöl’e on iki kilometre kala rampaya doğru çı-
karken arkadaki araba sanki geçmek için yol istermişçesine 
uzun farları yakıp söndürdü, Ahmet arabayı yavaşlatıp iyice 
sağa yanaşmıştı, ama araç onları geçmemişti. Hikmet Başkan, 
“ Ahmet dikkatli olalım, önümüzde pusu kurmuş olabilirler! “ 
sözlerini bitirmişti ki bir ateş sesi… Hainler yolun iki yanın-
dan ve çok yakından otomatik silahlarla çapraz ateş… Hikmet 
Başkan, “ Korkmayın, ölüm Allah’ın emri Şahadetinizi getirin, 
La ilahe illallah Muhammeden Resulallah! “ diye haykırıyor-
du. İlk kurşun Ahmet›e gelmişti, kafasından… Direksiyonun 
üzerine yıkıldı. Başından süzülen kanlar boynundan aşağı akı-

yordu. Şehit olmuştu.
Kurşunlar yağmur gibiydi. 

Durmak bilmiyordu kahpeler tıpkı 
Çanakkale’de saldıran hayasızların 
saldırışını andırıyordu. Bu kez ana-
lar anası Hümriye Teyze aldığı onca 
kurşunla şehit olmuştu. Hep « Allah 
yavrularımın acısını bana gösterme-
sin! « diye dua ederdi, sanki duaları 
kabul olmuştu. Nur yüzünde güller 
açmıştı, oturduğu koltuk kan için-
deydi, elleri ise eteklerinin altına 
sakladığı torunu Selma’daydı. Sel-
ma, Niyazi ve Mithat koltukların 
arasında büzüşmüş, korkudan tir tir 
titriyorlardı. O yiğitler yiğidi, Bin-
göl halkının ve ülkücülerin reisi, 
karakaşlı, kaytan bıyıklı Hikmet Te-

kin henüz şehadet şerbetini içmemişti, lakin vücudunda kurşun 
değmedik yer kalmamıştı. Adı Hikmet’ti, öyleyse mutlaka bir 
hikmeti vardı koca reisin. Meğer o, kendisine teklif edilenin 
belediye başkanlığı adaylığı olmadığını; şehit adaylığı oldu-
ğunu biliyormuş.  

Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak yüzlerce metre sü-
rüklendikten sonra bir tarlada durabilmişti. Hikmet Başkan, 
son bir güçle kurşun değmemiş çocuklara karanlıkta el ele tu-
tuşup Bingöl’e doğru koşmalarını söyler. Onların koşuşlarının 
ardından annesine ve kardeşi Ahmet’e son kez bakar.

Bingöl’de teravih namazından sonra halk ayaktaydı, 
cami önlerindeki çay ocaklarında ve kahvehanelerde çayla-
rını içmekteydiler. “Reis Bey’i vurmuşlar!”  Bu sözler bütün 
Bingöl’de çınladı. Duyan herkes ağlıyordu, dağ taş, kurtlar 
kuşlar… 

Bugün herkes unutmuş olabilir bu öyküyü. Ama bizler asla 
unutmayacağız. Ne Hikmet Tekin’i ne de diğer şehitlerimizi. 
Ne Bingöl Köprüsü’nün üzerine ne de vatan topraklarının her 
karışına dökülen kanları… 

Ruhun şad mekanın cennet olsun karakaşlı, kaytan bıyıklı 
koca reis. 

Bingöl dört dağ içinde
Gülü bardağ içinde
Bingöl’ü Hak saklasın
Hikmet’im var içinde      
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Hüseyin Nihal ATSIZ’ın “Yolların Sonu” adlı şiir ki-
tabı, onun tarihçi ve edebiyatçı kimliğinin yanı sıra, şair 
kimliğini göstermesi bakımından büyük önem taşımakta-
dır. Diğer eserlerinde olduğu gibi şiirlerinde de Türk ül-
küsünü işleyen Atsız, bunun yanında yürekleri Karadeniz 
gibi çırpındıran duygu yüklü şiirler de yazmıştır.

Derin bir edebiyat ve dil bilgisine sahip olan Atsız, söz 
ve ad türetmede ustadır. Almıla, Gökçen, Güntülü, Kür-
şat; Atsız’ın romanlarından hayat sahnesine çıkan adlar-
dandır. Özellikle Göktürkler dönemine hayran olan Atsız, 
eserlerinde bu döneme ait sözcükleri kullanmaya da özen 
göstermiştir.

Atsız’ın  “Yolların Sonu”ndaki Eskicil (arkaik) söz-
cükler Atsız’ın edebiyat, tarih ve dil alanındaki bilgisini 
gösteren ögelerden biridir, kanaatindeyiz. Söz konusu 
eskicil sözcükler, bu sözcüklerin anlamı, hangi şiirde ve 
sayfada yer aldığı aşağıda sıralanmıştır.

1. Ad Soylu Olanlar
albız: Şeytan. (Ay Yüzlü Güzel Konçuy, s. 96.)
Almış beni albızlar, gönlümde yaran sızlar
Ayzıt: Eski Türklerde güzellik, iffet, doğum tanrıçası-

nın adı. (Karanlık, s. 63.)
Yayını kalbime Ayzıt asalı
baç (Far.): Haraç, vergi. (Kömen, s. 36.)
Çinli baç vermese gelmese dize
batır: Yiğit, kahraman, cesur. (Kömen, s. 40; Selam, 

s. 44.)
O batırlar ki basıp bağra kucaklar ölümü
börk: Genellikle hayvan postundan yapılan başlık. 

(Varsağılar, IV, s. 89.)
Başı börklü han görünür
budun: Millet, ulus. (Davetiye, s. 30.)
Karşısında olmasaydı şanlı Türk budun
çeri: Asker. (Kömen, s. 38; Selam, s. 42, 44.)
Analım bin kere ölmüş o ölümsüz çeriyi
dirim: Yaşam. (Davetiye, s. 29.)
Ölüm-dirim savaşımız bir gün mukadder
dirlik: Yaşam, sağlık, erinç. (Gel Buyruğu, s. 90.)
Bu dirlik bir kılıçsa ölüm onun kınıdır
evdeş: Erkeğin eşi, hatun. (Toprak-Mazi, s. 22; Kö-

men, s. 38.)
Vatan için evdeşini bırakan Mete
Gök Börü: Bozkurt. (Kömen, s. 37.)
Kılavuz yap ebedî Gök Börü’yü

imil imil: Yavaş yavaş, sessiz sessiz. (Sarı Zeybek, s. 
26.)

Paslanır da imil imil yaslanır
kağan: Hanlar hanı, hükümdar. (Kömen, s. 36.)
Kağanın buyruğu vardır: Vuralım. 
konçuy: kağan kızı, prenses. (Ay Yüzlü Güzel Kon-

çuy, s.95.)
Mestim bugün aşkınla ay yüzlü güzel konçuy
kömen: Hayal. (Kömen, s. 38.)
Gezelim gel o kömen ülkesini
özge: Başka, gayrı. (Kömen, s. 40.)
Özgelerden sakınıp kendine saklar ölümü
pusat: Silah. (Sarı Zeybek, s. 40.)
Yağmur yağar pusatları ıslanır
sağrak: İçki bardağı, kadeh. ( II, s. 68, Varsağılar, II, 

s. 86.)
Sen ne elde ve dilde gezen billûr bir sağrak
sin: Gömüt, mezar. (Kömen, s. 37.)
Oysa bir şanlı şehitler sinidir
sücü: Şarap. ( Ay Yüzlü Güzel Konçuy, s. 96.)
Lebler sücü, bir tas ver; hem neşe ve hem yas ver
tamu: Cehennem. (Yakarış, s.7.)
Sönecektir bizim de gönlümüzün tamusu
Tanrıkut: Hun hakanlarının sanı. (Kömen, s. 40; 

Türkçülük Bayrağı, s. 76.)
Doludizgin yarışan Tanrıkut’un dört tümeni
uçmak: Cennet. (Bahtiyarlık, s. 48-49.)
Ne yaşarken bir dünya uçmağına inmektir
yalaz: Alev. (Yakarış, s. 7.)
Sevdiği bir güzelin som yalaz dudağında
2. Eylem Soylu Olanlar
çile- (Far.): Bülbül şakımak. (Özleyiş, s. 65.)
İçimde bir bülbül şakıyıp çiler
koç-: Kucaklamak. (Dün Gece, s. 53.)
Dağları bağrımda koçmak istedim
yarlıga-: Bağışlamak, affetmek. (Selam, s. 42.)
Ulu Tanrı bir gün elbet bizi yarlıgar
Atsız’ın Yolların Sonu adlı şiir kitabında 24’ü ad ve 

3’ü eylem olmak üzere toplam 27 adet eskicil sözcük 
kullanılmıştır. Bu sayılar, romanlarına göre oldukça azdır. 
Bunda, şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmasının da etkisi 
vardır. Yine bu sebeple şiirlerinde Arapça-Farsça sözcük-
lere sıklıkla yer verdiği görülmektedir.

Bilgehan AYATA

ATSIZ’IN ŞİİRLERİNDE
ESKİCİL SÖZCÜKLER
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Üzerimizdeki 
Mes’uliyet

Ahlâk yolu pek dardır
Tetik bas önü yardır
Sakın “hakkım var” deme
Hak yok vazife vardır
                      Ziya Gökalp
                                                                                                                      
Lokman Suresi’nin 17. ayetinde Rabbimiz Hz. 

Lokman’ın ağzından buyuruyor ki:“Namazını layıkıyla 
kıl; dünyada iyilik ve güzelliğin hâkim, kötülüğün 
mahkûm olması için uğraş. Bu uğurda karşılaşacağın 
sıkıntı ve zorluklara katlan! Zira bunlar azim ve ka-
rarlılık göstermeye, bedel ödemeye değer işlerdir.”

Kur’an ışığında sosyal hayata baktığımızda bu önemli 
iş için herkesin vazifeli olduğunu görürüz; huzurumuz 
bozulsa, üzerimize belalar, sıkıntılar, dertler yağsa da… 

Eğer biz, Peygamber buyruğu istikametinde; kimsenin 
kimseye zarar vermediği, herkesin birbirinden emin oldu-
ğu; yardımlaşma ve dayanışmanın esas alındığı, adalet ve 
doğruluğun hüküm sürdüğü, kimseye haksızlık yapılma-
dığı, büyüğün küçüğü sevdiği, küçüğün büyüğü saydığı, 
ahlâklı bir toplum kurmak istiyorsak; dünya ve ahret 
saadetimiz de buna bağlı ise, köşemizde oturamayız. Al-i 
İmran Suresi’nin 104. ayetindeki tavsiye hiç göz ardı edi-
lebilir mi?“Siz iyiliğe çağıran, iyi ve güzel işleri emre-
den, kötü işlerden alıkoyan bir ümmet olun! (“İçinizde 
böyle bir topluluk bulunsun!” diye de mana verilmiştir.)
Kurtuluşa erecek olanlar bu nitelikteki topluluklar-
dır.” Biz önceleri öyle bir topluluk idik… Büyük Akif 
bunu ne güzel anlatmıştı:

“Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:
Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!
Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin,
Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin.”

Karanlıkların içinden nur olup fışkıran ve dünyayı 
aydınlatan bu milletin aslî cevheri değişmemiştir. 

Vatan şairimiz Namık Kemal de bu özelliğimizi dile 
getirmişti:

“Ecdadımızın heybeti ma’ruf-u cihandır; 
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır.”

 
Elbette insanlarla uğraşmak kolay bir iş değildir. Hele 

o insan, bugün olduğu gibi, ruhunu kaybetmiş ve millî 
kültürden yeterince nasiplenemediği için, düşüncesinin 
ve endişesinin merkezine kendisini almış ise… Böyle 
yığınlardan idealist (diğerkâm) insan çıkartmak zordan da 
zor bir iştir. Bunlar, kalesini maddeci, menfaatçi, bencil, 
sömürücü Batı’ya kaptırmış zavallılardır. Batı, Türk’ü 
sevmez, onun büyümesinden, güçlenmesinden korkar. 
Batı’ya (Amerika, Avrupa) yem olmamak için uyanık ve 
şuurlu olmak zorundayız. Tıpkı, Emin Bülent Serdaroğlu 
gibi… Ne diyor bu büyük şair?

“Garbın cebin-i zalimi* affetmedim seni, 
Türk’üm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi!.”

Farkına bile varmadan Batı’nın ağına düşmüş zavallı-
lar o halleri ile de kalmaz, tavırlarının doğruluğuna kendi-
lerini inandırmak için, onların ordusuna katılarak,  onlarla 
birlikte, düşmemiş kalelere hücum ederler. Nakaratları 
hep aynıdır: 

“Dünyayı kurtarmak sana mı kaldı?”
“Gemisini kurtaran kaptan…”
“Bana değmeyen yılan bin yaşasın!”
“Beni benden başkası ilgilendirmez.”
“Bir sen mi Müslümansın?”
“Görüyoruz senin Müslümanlarını…”
“Sen milliyetçisin de biz milliyetsiz miyiz?”
“Doğruları yalnız sen mi biliyorsun?”
 “Senin söylediklerinin doğru olduğu nerden belli?”
Ve saire…

Büyük mütefekkir Remzi Oğuz Arık,“Ne türlü dü-
şünsem görüyorum ki, bir idealin başı ıstıraba daya-
nıyor. Bir kütlenin kaderi önünde durup düşünmeyen, 
acı duymayan insanın ideali anlamasına da, ona ka-
vuşmasına da imkân görmüyorum.” diyor. Biz idealist 
yani diğerkâm insan yetiştirmek zorundayız. Geleceğimiz 
böylesi Ülkü Erleri’ne bağlıdır. Boğaz derdine düşürülen 
halktan bir diriliş beklemek hayâl gibi görünse de, iki 
binlerin Türkiye’sinde bu nesle şiddetle ihtiyaç vardır. 

Hamza ERAVŞAR
hamza@eravsar.net
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Varlığımız buna bağlıdır.  Zira “İktidara sahip olanlar 
şahsî menfaatlerini müstevlilerin siyasî emelleri ile bir-
leşe bilirler.”  Vatan tehlikede… Kültür gemimiz battı; 
ahlak dibe vurdu.

İnsanın bir mukaddes endişesi, bir ıstırabı, bir millî 
öfkesi, bir kaygısı, yani bir davası/ülküsü olmalıdır. 
Türk milleti her çağda bu duyguları taşımış bir millet-
tir. Türkistan’da yaşadığımız uzun asırlarda adil Türk 
töresini insanlığa hâkim kılmak için cihan hâkimiyetini 
ülkü edinmiş ve Kore’den Kırım’a kadar bütün Asya’ya 
asırlarca hükmetmiştir. İslam’la şereflenince, bu milletin 
ülküsü “Nizam-ı Âlem” olmuş, Allah’ın adını ve İslam’ın 
adaletini dünyaya yaymak için anadan, yârden, serden 
geçmiştir. 

Necip Fazıl’ın, “Allah’ın seçtiği kurtulmuş millet” 
diye tarif ettiği, seçilip vazifelendirilen mübarek Türk 
milletinin bugün bir ülküsü var mıdır acaba? Türk’ün mu-
kaddesatına savaş açıldığı, okumuşların ihanet dokuduğu 
şu netameli günlerde, Üstad’ın ifadesi ile: “Ne mutlu 
Türk yaratıldım, Müslüman yaşadım diyene!” şuurunda 
ne kadar insanımız vardır acaba? 

Partiler, cemaatler, tarikatlar, şirketler perişan etti in-
sanımızı… Özellikle siyasî iktidarı ele geçirenler her fır-
satta kin ve nefret aşılıyor. Birbirimize düşman yapıldık. 
Türk milletine bir “Basübadelmevt” (yeniden dirilme) 
aşkı ve gayreti aşılanmalıdır. Bu, bütün Türk dünyası 
için bir temenni olmakla beraber bizi, öncelikle Türkiye 
Türkleri ilgilendirmektedir. Bu sebeple de, çok okumalı, 
şahsımızdan başlayarak halkayı genişletmeli ve insanımı-
za; parti, cemaat ve tarikat taassubundan uzak, ayağı yere 
basan bir dünya görüşü kazandırmanın yolları aranmalı-
dır.

Fikrî kuruluşlar, “her kafadan ayrı bir ses çıkan” 
değil, her kafadan aynı ses çıkan topluluklardır.  Yani 
öyle olmalıdır. Çıkacak olan o tek ses, tek düşünce ise, 
Türk milletinin dünya ve ahret saadetini temin etmeye 
yönelik icraattır. Milletimiz Türkistan’dan Anadolu’ya 
Müslüman-Türk olarak geldi; Şimdi Müslüman-Türk kal-
makta zorlanıyoruz. Bu sebeple, Türk’ün kendine gelmesi 
için herkes elinden geleni yapmalı, o kâfi gelmiyorsa, eri-
nip yorulmamalı, ayağından geleni de yapmalıdır. Çünkü 
eriyoruz. Buna seyirci kalmak gafletten de öte ihanettir.

1979 yılında Ülkü Bir tarafından çıkartılan Millî Eği-
tim ve Kültür Dergisi’nin 3. sayısında Ayhan Tuğcugil 
(İskender Öksüz) tarafından kaleme alınan “Şamandıra” 
başlıklı kıymetli makale şöyle bitiyordu: “Kültür gemi-
miz battı. Biz bu gemiyi çıkartamayız. Ancak ‘burada 
battı’ diye bir şamandıra dikebiliriz ki gelecek nesiller 
onu -hiç olmazsa- yanlış yerlerde aramasınlar.” 

Aradan geçen bunca zaman içerisinde o gemiyi çı-
kartmak gayesi ile yola çıkanlar nefislerini aşamadığı ve 
uygun rehber bulamadığı için deryada kayboldular ama o 
şamandıra hâlâ yerinde; bunun ıstırabını duyan milliyetçi 
nesilleri bekliyor.

* Cebin-i zalim, “alçak, sefil zalim” demektir.

Millete tefrika girelden beri
İşleri boşladık laklakçı olduk
Genç yaşlı demeden avradı eri
Ağızda bir sakız cakcakçı olduk

Yumurta koymadık kırdık sahana
Danayı kovmadık yendi lahana
Yanlış işimize bulduk mahana
Pasağa pak dedik ak akçı olduk

Arsızlar arsıza verdi arpayı
Allemle kullemle aldı arsayı
Hırsız götürürken büyük parsayı
İpteki cambaza bak bakçı olduk

Buyur ettik eve açtık kapıyı
Oynattık temelle sarstık yapıyı
Eline gönüllü verdik tapuyu
Ateşe çakmağı çak çakçı olduk

Karşı fikre küfürleri saydırdık
Namuslunun ayağını kaydırdık
Her gün yeni yeni yalan uydurduk
Sözden döne döne zikzakçı olduk

Kağan bu sözlerin tutar yakanı
Bir namert çıkar da bozar cakanı
Muhtarı vekili papyon takanı
Pohlaya pohlaya şak şakçı olduk

Bilgehan AYATA

HUY DEĞİŞTİK
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Ölüm, dayanılmaz acı veriyor insana. Bir de art arda gel-
mişse ölümler, tahammül edilemiyor, gözyaşlarınız yağmur 
gibi boşanıveriyor.

Pazar günü Ahmet Kaplan’ı uğurladık, çarşamba günü de 
Kamil Abi’yi…

Kamil Abi, bütün ülkücülerin abisiydi. Öyle zannediyo-
rum ki sadece ülkücülerin değil, herkesin abisi… Çünkü, 
sevgi dolu bir yüreğe sahipti. Yanında kendimizi o kadar 
rahat hissederdik ki… Her zaman gitmek isterdik ama ağa-
beyi olmasa, bir ondan çekinirdik.

Kamil Abi, rahmetli Türkeş’in Kayseri’deki en mutemet 
adamlarından biriydi. Tıpkı Asım Sancak abi gibi, rahmet-
li İbrahim Özbekar gibi… Kayseri şöyle dursun, Genel 
Merkez’in pek çok ihtiyacını da bu ağabeylerimiz karşıla-
mıştır.

Böylesi büyüklerimizin kıymetini yokluklarında anlıyo-
ruz. İbrahim Özbekar ağabeyi nasıl çok arıyorsak, Kamil 
Kantarcı abiyi de öyle arayacağız.

Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun.
Geride kalan muhterem eşi hanımefendiye, evlatlarına, 

torunlarına Allah sabır versin.
Cenab-ı Hak bizleri imandan ayırmasın.

Devletimiz başımızda taç oğul,
Taç düşerse gelir başa haç oğul,
Sen, ben, o yok, biz varız bu vatanda
Tek kişiyle oynanamaz maç oğul!

Bunca zulüm bu millete reva mı?
Çözüm mözüm derdimize deva mı?
Türk-İslam davası basit dava mı?
Bu uğurda sen de serden geç oğul!

“Ya devlet başadır, ya kuzgun leşe”
Dur demelisin sen bu kör gidişe,
Adım adım atılırken ateşe,
Nemlâzım demek büyük suç oğul.

Ne kafayı yedim, ne de bunadım.
Bilirmisin nedendir bu inadım?
Vatan elden giderse ise evladım,
Öz yurdunda olursun bir hiç oğul!

Aç gözünü yavrum bir bak şu hale.
Kahpe Haçlı göz diktirmiştir hilale.
Her şeyi, herkesi affetsen bile,
Hainlerden almalısın öç oğul!

Haramiler doldurdular yurdunu.
Boğdururlar çakallara kurdunu.
Darmadağın ederlerse ordunu.
Gelen geçen alır senden baş oğul!

Yeter bu milletin çektiği acı.
Birlik olmak tüm dertlerin ilacı.
Bayrak namusumuz, devlet baş tacı.
Haydi artık tarafını seç oğul!

KAMİL ABİ’Yİ HİÇ 
UNUTMAYACAĞIZ

OĞUL

Yusuf DOĞDU

1932-9 Kasım 2016

Mustafa ÖZTÜRK

Dergimizin yazarlarından Hakan 
TUNÇ’un  29 Eylül 2016 tarihinde 

bir oğlu dünyaya gelmiştir. 
Mustafa Kemal adı verilen çocuğa 

sağlıklı uzun ömür diler, 
Filiz-Hakan çiftini kutlarız.

TEBRİK
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Değerli arkadaşım Ahmet Kaplan hakkında kısa da olsa 
bazı düşünceleri kaleme alırken, rahmetlinin 2003 yılın-
da yazmış olduğu “İşte Necip Fazıl” adlı eserine kinaye 
olarak “İşte Ahmet KAPLAN” başlığını koymayı uygun 
buldum.

Gerçi Ahmet KAPLAN demekle rahmetlinin her yönü-
nü anlatacak değilim ama kendisinin fikir ve düşüncesinin 
kaynağı, üslup ve şahsiyetinin gelişmesinde büyük tesiri 
olan üstad Necip Fazıl hakkında yazmış olduğu bu eserde 
O’na olan hayranlığını her vesileyle belirtmiştir. 

Ben de gençlik ve olgunluk yıllarımızın bir kısmını 
beraber geçirdiğimiz arkadaşımın kıvrak zekasına, hitabet 
kabiliyetine, fikir ve düşünce mahsulü olan şiir ve yazıla-
rındaki akıcı üslubuna duyduğum hayranlığı kısa da olsa 
ifade etmeye çalışacağım. 

Ahmet KAPLAN, beraber olduğumuz 1960’ların baş-
larından beri lise yıllarında meyvesini vermeye başladığı 
şiir ve yazılarıyla kabiliyetini göstermiştir.

Kayseri Lisesi müdürlüğü süresince milliyetçi söylem 
ve faaliyetleriyle biz öğrencileri etkileyen Mehmet ATE-
ŞOĞLU, Ahmet KAPLAN üzerinde daha çok etkili olmuş 
ve kabiliyetinden dolayı sıkça şiir ve yazı yazmasını teşvik 
etmiştir. 

Ahmet KAPLAN, o yıllarda çok hasreti çekilen sayılı 
milliyetçi ilim ve fikir adamlarımız ile dergi ve gazeteler-
den de azami derecede faydalanmasını bilmiştir. 

Kayseri Kültür Derneği’nin tertiplediği konferanslar-
daki fikir adamlarıyla ünsiyet sağlamış ve fikri, edebi etki-
leşimi devam ettirmiştir. Bilhassa o yıllarda biz gençlerin 
idolü olarak gördüğümüz genç avukat, şair ve yazar Yavuz 
Bülent BAKİLER, Ahmet KAPLAN için ayrı bir fikir kay-
nağı olmuştur.  Yavuz Bülent BAKİLER, Ahmet’teki cev-
heri ve edebi gayreti keşfettiği için O’na genç yaşta sanki 
bir fikir hareketinin öncüsüymüş gibi ‘Kaplanizm ekolü-
nün şeyhi’ ifadesini kullanırdı.

Ahmet, çok okuyan ve ne okuyacağını bilen bir arka-
daştı. Bilhassa 1950’li yıllardan itibaren Türk fikir haya-

tında kendini kabul ettiren deha derecesindeki mütefekkir 
üstad Necip Fazıl KISAKÜREK, Ahmet KAPLAN için 
örnek bir fikir adamıydı. 

Ahmet KAPLAN, Necip Fazıl’ın 1960’lı ve 1970’li 
yıllardaki konferansları ve ‘Büyük Doğu’ yayınlarıyla 
beslenmiş bir ‘SÖĞÜT’ eseridir.  Necip Fazıl, kendi sa-
hasında, kendinden üstün kimseyi kabullenemezdi. Ah-
met KAPLAN da üstadın etkisinde çok kalmış olacak ki 
akademisyenler veya eğitim seviyesi yüksek arkadaş orta-
mındaki sohbetlerde bile doğru bildiğini ısrarla söyler ve 
hitabetindeki belagatiyle ikna etmesini bilir, kendini kabul 
ettirirdi.

Slogan milliyetçilerini ve slogan müslümanlarını sev-
mezdi. Onun için sık sık tenkitlere uğrardı. Dobra dobra 
milliyetçi ve samimi bir Müslüman’dı. 

 Bir yıl önce eşimle birlikte Antalya’ya ziyaretine git-
miştik. Bizim geldiğimizi görünce ayağa kalkıp birkaç 
adım atarak bizi karşılamaya çalıştı. Ama yürümeye de-
vam etmesi ne mümkün! Gerisin geriye oturarak belki beş 
dakika acı çekerek nefesini toparlamaya çalıştı. Bu hal, 
beni çok etkiledi. Ne diyeceğimi ve nasıl davranacağımı 
bilemedim. Daima solunum cihazına bağlı olduğu, bir yer-
den başka bir yere gidememesine rağmen etrafı, okuduğu, 
okuyacağı kitaplar ve yazdığı yazılarla doluydu.

Rahmetlideki bu azim ve gayreti görünce kendimde bir 
eziklik hissettim. 

Canının derdiyle uğraştığı bu halde bile Mayıs 2016’da 
vefatının 33.yılı münasebetiyle “NECİP FAZIL’A TA-
HASSÜR” adıyla bir kitap hazırlayıp yayınlamıştır. 

Zaman zaman yaptığımız telefon görüşmelerinden bi-
rinde bana bu kitabı gönderdiğini, hastalığının gittikçe 
ağırlaştığını söylemişti. Nihayet 10 yıla yakın çektiği koah 
hastalığına yenik düşerek bu dünyaya veda etti. 

Allah (c.c.) taksiratını af, makamını cennet etsin. 
Sevdiği vatan toprağının bağrında rahat uyumasını 

Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

İŞTE AHMET KAPLAN

Cemal OĞUZHAN
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Şiir ve el yazısı merhum Ahmet Kaplan’a aittir.
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Mustafa ÖZTÜRK

Zafer, Cahit, Osman,
Muzaffer, Cemal, Hasan…
Hayaller kurardık her gün
Turan’a uzayan;
Unuttun mu?

Ciddi konulara dalıp
Ateşli tartışmalar yapardık
Yaşımıza bakmadan.
Gülünç bulurdun, galiba, halimizi;
Gülerdin çoğu zaman,
Şakacı adam!

Sen götürdün beni o yere.
İlk sen tutuşturdun kitapları elime
Hâlâ elimdeyse o kitaplar,
Senin yüzünden Ahmet’im.

Beni ülkü ateşine attın diye,
Sana neden kızayım?
Ben zaten yanmaktan yanayım
Çok şey verdin yüreğinden
Hakkını helâl et kardeşim

Nihayet kavuştun sevdiklerine.
Zeliha ananya, Torun emmiye, Saliha bacıya,
Biz ise bura a, kalmadayız mecburen,
Alışığız acıya.

Çok ağlattın beni kardeşim
Mekanın Cennet olsun.

5 Kasım 2016

Ahmet Kaplan’a Veda
Yanına geldim de tanıyamadın
Kapalı gözünü açmadın dostum.
Seslendim, seslendim cevap vermedin
Bir suç işledim de küstün mü dostum?

Unutmuşsan eğer hatırlatayım:
Kızık köyündenim, ben Mustafa’yım;
Yorma beni Ahmet, ben de hastayım;
Bugün de şakanın günü mü dostum?

Yalan dünya kötülere kalınca,
Mustafa da vefasız dost olunca,
Allah’ın verdiği süre dolunca,
Başka bir diyara göçtün mü dostum?

***
Gölcük’te üzüm yolar, ceviz başaklar-
dık;
Kemer’de dut yerdik, dallara çıkıp
Harman’da düven sürerdik
Arpa tozu yakardı her yanımızı;
Unuttun mu?

Kala’ya çıkıp türkü yakardık kızlara,
Geceleri uzanıp yerlere, dalardık yıldız-
lara;
Ova’da bostan bekler,
Irmakta da çimerdik;
Unuttun mu?

Bizim işimiz çoktu, çalışırdım;
Tırpan nasıl sallanır,
Deste nasıl toplanır,
Gever nasıl kesilir, alışırdım;
Sen bana şaka yapsan şaşırırdım;
Evin tek oğluydun sen,
Unuttun mu?

Ben sizde yumurtayı severdim,
Sen bizde yoğurtlu makarnayı,
Bir gün görüşmesek arardın;
Unuttun mu?

“Mustafa lan Mustafa!” diye bağırırdın,
Koşar varırdım;
“Annem kete yaptı, al” derdin
Alırdım
Yerdik gülüşe gülüşe,
Unuttun mu?

Torun Emmi girince bir işe,
Göçtünüz Kayseri’ye.
Etiler’de Zekai Bey’de oturdunuz.
Çok geldim evinize.
Sen de gelirdin bize
Teklifsizce,
Unuttun mu?

Torun Emmi, babamın
Sen, benim arkadaşım.
Koşardık başımız ağrısa birbirimize.
Kardeşten de yakındık
Unuttun mu?

Kültür Derneği mekânımızdı
Ülkü ile tanıştık,
Bir ateş düşüverdi yüreğimize;
Onunla yatar kalkardık,
Unuttun mu?
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Günümüz teknolojisi ile bir toplu iğnenin başına yüz 
bin silikon devre yerleştirilebiliyor. Mikro ve nano tek-
noloji adı verilen bu bilim şimdilerde hemen hemen her 
alanda kullanılmaktadır. Mikro-elektro-mekanik sistemler 
(MEMS); elektronik cihazlar, bolometreler, jiroskop ve 
nem, sıcaklık, basınç, sarsıntı algılayıcılar gibi alanlarda 
kullanılmaktayken nanoteknoloji daha çok elektronik dev-
re elemanları, bataryalar, akıllı tekstil ve boya malzeme-
leri, otomotiv, havacılık ve uzay sanayinde karşımıza çık-
maktadır. Mikro ve nano teknoloji aynı zamanda gelecek 
için insanoğlunun hayal gücünü zorlayacak buluşlarında 
kapısını aralamaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında nanoteknoloji ve bu teknolo-
jinin ürünü nanitlerin geleceği yeniden şekillendirdiğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yazımda Meral Coşkun arka-
daşımızın gaiadergi için yapmış olduğu çeviriyi kaynak 
alarak ve üzerine önermeler ekleyerek korkutan gelecek 
hakkındaki görüşlerimi sunmak istiyorum.

Peki, bu durum olumlu mu olumsuz mu?
Bilim her zaman insanoğlunu ileri taşıdığından “Bunda 

ne kötülük var ki?” diye düşünebiliriz. Evet bilim ilerleme 
demektir ancak önümüzde canavarlaşmış savaş sanayi, vi-
rüs teknolojisi, atom bombaları gibi örnekler de var. Şim-
di biraz düşünelim: Bir toplu iğne ucundan binlerce kat 
küçük olan teknoloji ürünü nanitler, insanın tüm yapısını 
değiştirebilir. Bu nanitler vücudumuza havadan, GDO’lu 
yiyeceklerden ya da yediğimiz besinlerden rahatlıkla so-
kulabilir. Bir süre sonra da bu nanitlere verilen komutlar 
ile bedenimiz arasında bir savaş yaşanabilir. Bunlar hiçde 
komplo teorisi değil, günümüzün ve hatta geleceğimizin 
gerçekleri…

Plüton’u incelemek üzere gönderilen New Horizons’a 
uzay aracını yönlendirmek ve kontrol etmek için üzerine 
program yüklenen ve her komutu yerine getiren çipler 
yerleştirildi. Bu sayede milyarlarca kilometre uzak-
ta bulunan araç dünyadan verilen komutları 
uygulayabiliyor. Bir uzay aracını bu şekilde 
programlayıp işlevselleştirebiliyorsak böy-
le nano ölçeklerde devreleri insan vücu-
duna da yerleştirip kontrol etmek neden 
zor olsun ki?

Hatta insan ve hayvanlarda kullanıl-
maya başlandı bile. Çip yerleştirme iş-
lemleri hayvanların kaybolmasını engel-
lemek adına yıllardır kullanıyordu zaten. 
Artık Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde zen-
gin kişilerin kaçırılma olaylarına önlem olarak 
da kullanılıyor. Geçen yıl Amerika’daki teknoloji 
şirketi AppliedDigital Solutions, insanlara enjekte edile-
cek çipler için Florida Eyaleti’nde hükûmete başvurarak 
izin istedi. Bu yıl ise İsveç’te Tictail adındaki bir şirkette 
çalışanların fotokopi makinelerini kullanabilmesi, şifreli 

kapılardan geçebilmesi, çiplerine tanımlı hesapla alışveriş 
yapabilmesi ise deri altına çip yerleştirme işlemini uygu-
lamaya başladı. Pirinç tanesi büyüklüğündeki bu çiplerin 
dışında çok daha küçük (5 mikro milimetre ki bir saç te-
linin çapı 50 mikro milimetre), enseye ve gözdeki görme 
sinirlerinin içine yerleştirilebilen bazı çipler de var ki as-
kerlerin uzaktan kontrolü için hali hazırda kullanılıyor.

Amerika’da 1946 yılında yeni doğan birçok bebeğe ai-
lelerinin izni olmadan çip takıldı. 1950’lerden sonra hay-
vanlar ve insanlar üzerinde bu çipler denenerek davranış-
ları, beyin ve vücut fonksiyonlarını kontrol etme üzerine 
birçok araştırma yapıldı. 1970’lere kadar röntgen ile fark 
edilen çipler silikon yerine galyum arsenit kullanılarak çok 
daha küçük boyutlara indirgendi. İsveç’ in öldürülen baş-
bakanı OlofPalme 1973 senesinde bu çiplerin mahkûmlara 
takılmasına karar verdi ve bu izin o dönemin devlet rapor-
larında da bulunuyor. Bu çipler yardımıyla insanları uzak-
tan izleme, kontrol etme işlemleri gerçekleştirilebiliyor; 
hatta elektromanyetik dalga iletimleriyle insanlara değişik 
eylemler yaptırılabiliyor.

Bunlardan çok daha önemlisi DNA’larımızda bulunan 
kodları, bize yerleştirdikleri gözle bile görülemeyecek 
kadar küçük olan çiplere, uzaktan yükledikleri yeni prog-
ramlarla yeni yazılımlar yükleyebilirler. Kendi istedikleri 
şekilde yeni bir ırk yeni bir kültür yaratabilirler. Bunu öyle 
bir şekilde yaparlar ki değişimin gerçekleştiğini dahi fark 
etmeyebiliriz. Günümüzde kültürler ve yaşam tarzları za-
ten çok hızlı değişmekte. Modern köleliğin dünyadaki adı 
AVM ve kapitalizm kültürü iken bizde buna ek olarak par-
ticilik de eklenmiş durumda. Her görüşten insanların alış 
veriş algısına şöyle bir baktığımızda bunu net bir şekil-
de görebiliriz nasıl mı? “Benim bu ayakkabıya ihtiyacım 
var.” cümlesi “Ben daha iyi ayakkabılara layığım.” ya da 
“”Kendimi biraz şımartacağım.” cümlesine dönüşmüş du-

rumda… Alışveriş çılgınlığı yüzünden kredi kartı mağ-
durlarının intihara sürüklendiği, borca battığı, 

her on kişiden sekizinin kredilerle borçlan-
dığını görmezden gelemeyiz. Peki, bunları 

sadece aptal olduğumuz için mi yapıyo-
ruz yoksa bizi reklam dışında harekete 
geçiren ve içsel dürtülerimizi harekete 
geçiren nanitler gibi başka etkenler mi 
var, bir düşünün derim ben.

Hatta dünyaya tohum ihracatının 
neden tekel şeklinde sadece İsrail elin-

den yapıldığını sorgulamak, topraksız 
İsrail’in bu kadar tohumu nerede, nasıl üre-

tebildiğini düşünmek gerekmiyor mu sizce 
de? (Burada genetikçi arkadaşlarım Namık Özer’e 

ve Tolga Karadağ’a teşekkür ediyorum.) Dünya’daki yazı-
lı değer olarak bulunan ama nerede olduğu hiç bilinmeyen 
“devletlere ait altınların” gittiği yerden geliyor olamaz mı 
bu tohumlar?

 ÖLÜMSÜZLÜĞÜN MİNİK ROBOTLARI: NANİTLER
 Göktürk RAMU
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Çipler nasıl çalışıyor?
Çipin herhangi bir enerji kaynağına ihtiyacı yok, bunun 

yerine deri üzerinde bir tarama aracı çalıştırıldığında aktif 
hale gelen 1 mm uzunluğunda manyetik bobin kullanılıyor. 
Çipin üzerindeki minyatür bir transistör de sürekli olarak 
verileri iletiyor. Tarayıcı olmadan çip okunamıyor. Dokun-
matik kredi kartlarında da kullanılan radyo-frekans tanım-
lama (RFID) sistemi ile çalışıyor. Normalde bir doktor 
kontrolünde deri altına yerleştirilen çip, 1-2 hafta enfeksi-
yon riskine karşı doktor tarafından gözetim altında tutulu-
yor. Ekstrem bir durum olmadığında insana zarar vermiyor. 
Bunları birçok yolla gerçekleştiriyorlar. Belki de şu an 
bahsetmiş olduğum çipler de bizlerde mevcut. 5 mikro 
milimetre boyutundaki bir çip hava ile solunarak dahi vü-
cuda alınabilir, ilaçlarla vücuda enjekte edilebilir, sulara, 
besinlere, diş macununa, şampuanlara dahi yerleştirilerek 
vücuda aktarılabilir. Size bu yolla hiç hatırlamayacağınız 
şeyler yaptırılabilir.

Son olarak size Stargate SG-1 dizisinin 1997’de yayın-
lanan bir bölümünü biraz anlatmak sonra da tavsiye etmek 
istiyorum:

Dizi de bilinmeyen bir gezegene giden ekibimiz ora-
da Yunan tapınaklarına benzer bir yer ve çevresinde de 
eski Grek giyimleriyle dikkat çeken güzel insanlar bu-
lur. Kadınlar çok güzel erkekler ise çok yakışıklıdır. Bir 
de tanrı heykeli vardır başlarında ve her gün bu halk 
tanrısına şükreder. Neden mi? Çünkü tanrı onlara her 
günü bir öncekinden daha güzel 100 gün bahşetmiştir. 
Bizim ekip bu olayı anlamaz tabi ama daha yeni doğmuş 
bir bebeğin iki gün içinde büyüyüp beş gün içinde gence-
cik bir kız haline geldiğini gördüklerinden mevzuyu an-
larlar. Gerçekten de karşılarında hızlandırılmış bir yaşam 
vardır ve bu insanlar sadece yüz gün yaşayabilmektedir. 
Akşam olduğunda yatıp dinlenen, sabah eğlence için tekrar 
uyanan bu halktan birisi bizim ekipten biriyle cinsel ilişki yaşa-
yınca olanlar olur. Bizim eleman birden yaşlanmaya başlar… 
Tabiki uzun araştırmalardan sonra cevap bulunur: 

NANİTLER… NANOTEKNOLOJİ
Tanrıları olarak gördükleri “uzaylı” bir deney yapmış 

ve bu nanitleri insan vücuduna verip DNA’yı yeniden yaz-
mıştır. Bu zavallı insanların gerçek yaşam sürelerini yüz 
güne indirmiştir. Bu nanitlerin bir de tetikleyicisi, uyaranı 
olmalıdır. Sonuçta bir bilgisayar olmadan nanitler işlevsiz 
kalır çünkü. İşte o tetikleyici bilgisayar da tanrının heyke-
line gizlenmiştir…

Kendi ömürlerimize bakarak filmdeki yüz günlük ha-
yatı maksimum ömrümüz olan yüz yirmi yıla çıkaralım 
bizde… Belki de bir milyon yıllık ömürlerimiz vardı ve 
böyle bir müdahaleyle bu süre yüz yirmi yıla indirildi ve 
de sonuçta uzaydan koparılıp bu kısa ömürlerle Güneş Sis-
temine hapsedildik? Olamaz mı?

Kaynaklar:
(Bahsedilen diziyi izlemek isteyenler için: http://dizipub.com/

stargate-sg-1-1-sezon-8-bolum-izle/ 
Meral Coşkun’un yazısı: https://gaiadergi.com/nano-boyutta-kol-

elestirilen-insanin-psikotronik-cag-teknolojisi-ile-olusturulan-yaban-
hali/ 
http://sanayilesme.ssm.gov.tr/ARGE/MUKNET/MikroVeNanoTekno-
lojiler/Sayfalar/default.aspx

‘Dejavu’ Fransızca kökenli bir terim, dünya nüfu-
sunun yaklaşık yüzde 70’ini etkileyen, herhangi bir 
zamanda ve herhangi bir yerde çok hızlı meydana gele-
bilen psikolojik bir fenomen olarak açıklanır.

Çoğumuz yaşamımızda en az bir defa ‘dejavu’ 
deneyimi geçirmişizdir. Çok gizemli bir duygu, sanki 
geçmişte yaşanan bir olay ya da mekan yavaş çekim-
de gözümüzün önünden akıyor gibi… Bu uzak ya da 
yakın geçmiş olabilir. Ancak, hiçbirimiz bu durumu 
ne tam olarak anlayabiliyoruz ne de açıklayabiliyoruz. 
Araştırmacılar bu duruma, paranormal bozukluklar, 
nörolojik bozukluklar ya da bizimkine eş, bir ya da 
birden fazla evren arasındaki sıçramalar gibi çok sayı-
da neden belirttiler.

Bir ‘dejavu’ anı yaşadığınızda sanki gizemli bir güç 
size bilinçsizce ‘bu an daha önce de gerçekleşti.’ gibi 
sözler söyletir.

Texas A & M Üniversitesi Nörobilim ve Deneysel 
Tedavi Bölümü tarafından yapılan bir araştırmaya 
göre, bu psikolojik fenomen genel nüfusun yaklaşık 
yüzde 70’ini etkilemektedir. Texas A & M Sağlık Bilim 
Merkezi’nden profesör Michelle Hook’a göre, Dejavu 
deneyimini laboratuvarda incelemek oldukça zordur. 
Çünkü belirsiz bir uyarıcı ve sadece o kişiye ait geçmi-
şe dönük bir bilgi söz konusudur.

Araştırmacılar, bu fenomeni beyindeki bir teknik 
problem olarak tanımlamaktadırlar. Öyle ki belirli bir 
grup nöronun geçmiş ile geleceği tanımlamaları ve 
birbirine karıştırmaları bu duruma yol açmaktadır.

Ancak Hook, bazı çalışmalara göre, ‘dejavu’ fe-
nomeninin beynin sinir yollarında bir işlem sorununa 
isnat edilebilir olduğunu belirtti.

Bilim adamları bu durumu şu şekilde açıklamakta-
dırlar: Duyusal bilgi beynin yüksek kortikal alanlarına 
ulaşmadan önce çeşitli yollar üzerinden geçer. Farklı 
yollarda seyahat eden bilgiler genellikle aynı anda bey-
ne ulaşır. Ancak, ‘dejavu’ hissi tüm bilgiler aynı anda 
beyne ulaşamadığı istisnai durumlarda ortaya çıkar.

Bazı bilim adamlarına göre bu fark ortaya çıktı-
ğında algı bozulur ve kişide iki ayrı mesaj deneyimi 
oluşur. Beyin ikincil yoldan yani yavaş gelen sinyali 
yorumladığı anda dejavu oluşur.

Amerikalı fütürist, teorik fizikçi ve bilim adamı 
olan Dr. MichioKaku’ya göre Paralel Evrenler bu gi-
zemli fenomeni açıklayabilir. Bu konudaki detaylar 
Kuantum fiziğinde bulunabilir. Kaku’ya göre kişinin 
paralel evrenler arasında sıçrama yeteneği bu fenome-
ne yol açıyor olabilir.

Paralel evrenler (evren teorisi) fikri, aralarında 
Nobel ödüllü bir teorik fizikçi olan Profesör Steven 
Weinberg gibi bir çok bilim adamı tarafından destek-
lenmektedir. Profesör Weinberg’e göre, aynı anda son-
suz sayıda paralel gerçekliğin bizimle bir arada olması 
mümkündür.

DEJA VU PARALEL EVRENLER 
ARASINDAKİ SIÇRAMALAR MIDIR?

Ahmet YILMAZ
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KONGRE İLANI
Aşağıda belirtilen gündemi görüşme için Derneğimizin 6.Genel 

Kurul Toplantısı 17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 11.30’da dernek 
merkezindeki konferans salonunda yapılacaktır. Bu toplantıda çoğun-
luk sağlanamaz ise genel kurul, bir hafta sonra 24 Aralık 2016 Cumar-
tesi günü aynı yer ve saatte toplanacaktır.

Derneğimizin üyelerine duyururuz. 11.11.2016

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM                                                                                     
1-Açılış ve yoklama
2-Başkanlık divanının seçimi
3-Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması
4-Faaliyet raporunun takdimi
5-Denetleme Kurulu raporunun takdimi
6-Raporların müzakeresi
7-Raporların ibrası
8-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurumunun seçimi
9-Dilek ve temenniler
10-Kapanış 

 BİLGİYURDU
Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği

ADRES
Sahabiye mah. Mete Cad.
Boylar sk. Çetinbulut Apt
No:1 K:2 D:3 Kocasinan/KAYSERİ
TEL: 0352 232 32 67
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Kimse Adaletten
Daha Güçlü Değildir

HDP milletvekillerinin tutuklanmaları, yerinde ama geç kalmış bir tutuklamadır. Aslında, halkı 
kışkırttıkları için 6-7-8 Ekim kalkışmasında tutuklanmaları gerekirdi.

Seçilmiş olmak, hiçbir kimseye suç işleme hakkı vermez ve vermemeli.
Şu sorumuza, içtenlikle cevap verilmesini isteriz: HDP milletvekilleri ta başından beri bölücü 

terör örgütünü desteklediler, propaganda yaptılar, devlet adamlarımıza hakaret ettiler. Kısacası suç 
işlediler. Bunlar neden o zaman tutuklanmadılar?

Fetöcular için de aynı soruyu sorarız: Her iki örgüt de yeni mi suç işliyor?
Bir zamanlar bunlarla canciğer kuzu sarması olduğunuzdan mı tutuklanmadılar?
Yargı bağımsız olabilse daha ne tutuklamalar görürüz. Fettullah’ın siyasi ayağına henüz sıra 

gelmedi.
Toplumda huzurun sağlanması, herkesin kendisini güvende hissetmesine bağlıdır. Bunun için 

de adaletin hiç durmadan yürümesi gerekir. Suçlular ellerini kollarını sallayarak ve hava atarak 
geziyorlarsa o toplumda huzuru sağlayamazsınız. Çünkü, “Şu adam hırsızlık yaptı ama ceza almadı; o 
adam teröristlere yataklık yaptı ama tutuklanmadı bile. Öyleyse ben de işlerim bu suçları.” denilecek 
ve toplumda suç patlaması yaşanacaktır. Bugün olduğu gibi. Bu bakımdan, HDP’li milletvekillerinin 
tutuklanmaları, bu adamların korunduğu ve devletin bunlara gücünün yetmediği düşüncesini de 
yıkmıştır.

Kimse adaletten daha güçlü değildir.
AB ve ABD’nin Türkiye’deki terör örgütlerini desteklemeleri, yeni bir olay değil. AKP 

Hükümeti bunu yeni keşfetmiş olabilir. Biz yıllardır yazıyoruz bu gerçeği. Bir zamanlar AB’den 
medet ummuşlardı. “Ankara’nın şerrinden Brüksel’in şefaatine” sığınmışlardı. Şimdi atıp tutuyorlar 
ama Alman uçakları İncirlik’te uçmaya devam ediyor.

Biz hangi sözlerine itibar edeceğiz? 
Dün idam cezasını kaldırıp Öcalan’ı idamdan kurtaranlar bugün idamdan yana bir gayretin 

içindedirler. 
“Dün, dündür; bugün, bugündür.” deyip geçelim mi?
En iyisi, Türkiye kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan siyasi hesap mahsülü sözlere 

inanmamaktır.
Çare yok, politikada tutarlı olabileceğimiz günleri sabırla bekleyeceğiz. 
                  BİLGİYURDU


