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takdim
Kıymetli okurlarımız, Alperen Dergisi olarak Şubat sayımızla sizlerle 

buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Öncelikle dergimizin bu sayısında Ocak ayında işlemiş olduğumuz 

“Mazlum Coğrafyaları” anlatmaya devam ettik. Aydınlanma çağı hüma-

nist söylemler eşliğinde kanın, zulmün ve esaretin dünya tarihinde en 

fazla hissedildiği çağdır. Bu yüzden elinizdeki sayımızda, esaretin ve 

onun doğurduğu zulmün hissedildiği “Mazlum Coğrafyaları 2” konu 

edindik. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Hz. Peygam-

ber’in miraç hadisesi sebebiyle İslamiyet’in başlangıcından itibaren Müs-

lümanlar için kutsal kabul edilen Kudüs ve dolayısıyla Filistin coğrafya-

sından tutun da asırlardır Rus zulmüne ve emperyalizmine karşı kahra-

manca savaşan ümmetin mazlum, mağdur ve aynı zamanda kahraman 

mücahit evlatlarının yaşadığı yer olan Çeçenistan’ı, Batı Trakya Türkleri-

nin yılmaz savunucusu Dr. Sadık AHMET’in şahsında Batı Trakya Türkle-

rinin sorunlarını, rejim güçlerinin saldırısı ve insanlık dışı muamelesi so-

nucunda kanın ve gözyaşının hiç dinmediği Suriye’nin İdlib bölgesine 

kadar geniş bir yelpazade değindiğimiz konuları siz değerli okuyucuları-

mızın istifadesine sunduk.

Bu kapsamda; Sn. Hasan ÇELİKYURT’un “Gönül Coğrafyamızdaki 

Gönülsüzlüğümüz”, Sn. Ekrem ALFATLI’nın “Yolumuz Gazze’ye Düştü”, 

Sn. Abdullah HÜSEYİN’in Çeçen-İnguş Sürgünü”, Sn. Işık AHMET’in “Si-

lahsız Komutan Doktor Sadık Ahmet” ve Sn. Ercan ÇİFCİ’nin “İdlib’de 

Yükselen Sancak” başlıklı yazılarını kaleme aldılar.

Bir zulüm engellenmiyorsa onu en azından herkese duyurmayı emir 

telakki ederek karınca kararınca gayret gösteren tüm ağabeylerimizden, 

kardeşlerimizden Allah razı olsun diyor, siz kıymetli okurlarımıza iyi oku-

malar diliyoruz.

Ülkemiz için kara bir leke hüviyeti taşıyan 28 Şubat sürecinin yanın-

da insanlık ayıbı olan bir soykırımı, “Hocalı Katliamını” da bu sayımızda 

unutmadık. Sn. Mehmet SEZER’in “Namlusunu Milletine Çevirmiş Tanka 

Selam Durmam” ve Prof. Dr. Nesib NESİBLİ’nin “Hocalı Katliamı” yazıları-

nı sizlerle buluşturduk.

Ayrıca önümüzdeki ay 105. Yıldönümünü yaşadığımız Çanakkale Za-

ferini Dr. Osman ARSLAN’ın “İmanın İmkanı Yendiği Zafer : Çanakkale” 

başlıklı yazısını dosya konularımızın içine dahil ederek siz değerli okuyu-

cularımızın beğenisine sunduk.

Dergimizi siz değerli okuyucularımızın takdimine sunduktan sonra, 

ülkemizin zor zamanlardan geçtiği şu süreçte sınırlarımızın ötesinde can-

siparane mücadele veren kahraman Mehmetçiğimizi mansur ve muzaf-

fer eylemesini Cenabı Hak’tan niyaz ederiz.

Gelecek sayıda görüşmek üzere iyi okumalar dileriz. Selam ve dua ile…
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nın varlığına iman etmiştir. Bu dünyayı daima 

geçici ve imtihan dünyası olarak görmüştür. 

Tabi ki ebedi bir hayatı ihtiva eden ahirete ina-

nan insanlar bu dünyada insanlardan gelecek 

olan belaların üstüne gidecektir. Kaldı ki inan-

mayanlara karşı cihad, kavimlerin var oluşunda 

Allah (C.C.) tarafından bize emredilmiştir. Kalü 

belada Allah'a vermiş olduğu söze sadık kalan 

ve Peygamber (S.A.V) Efendimiz'e kadar hiç bo-

zulmadan gelen bir millet olarak, mücadeleyi 

cihad emrinden dolayı yapmışızdır.

İslam’ın doğuşu ve Peygamber Efendimizin 

âlemler için gönderilişinden sonra, İslam’a hiz-

meti vazife addederek topluca Müslümanlığı 

kabul edip, ona hizmeti şeref bilmişizdir. İslam 

âleminde, IX. yüzyıl ortalarında başlamış olan 

çöküntü, XI. yüzyılda en feci durumlarını gös-

termişti. İslam âleminin düşüşü hiç bir zaman 

daimi olamazdı. Allah her düşüşte bir kurtarıcı 

göndermiştir. Her düşüş, yeni dirilişi meydana 

getirmiştir. Ayeti kerimede de belirtildiği gibi; 

“Ey iman edenler. Sizden kim, dininden dönerse 

Allah (onlara bedel olarak) bir kavim getirecek 

ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever 

(onlar) müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere 

karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda sava-

şırlar, ayıplayanların ayıplamasından korkmaz-

lar. Bu Allah'ın lütfu ihsanıdır ki; onu dilediği kim-

seye verir. Allah (ihsanı) bol olandır, (ona layık 

olanı) bilir...” (Maide Suresi 54. Ayet meali)

İşte bu XI. yüzyıldaki düşüş döneminde de 

Allah İslam âlemine yeni bir aşı olarak Türk kav-

mini göndermiştir. İslam âleminin gerek sosyal, 

gerekse siyasi bakımdan perişan olmasına Türk 

Milleti çok üzüldü, buna bir çare bulma ve tarihi 

vazifesi yerine getirmek için harekete geçti. Gev-

şemiş olan iktidar dizginlerini, Türkler, çelik pen-

çeleriyle kavradılar. İslam âlemi Türkleri kahra-

man, bir kurtarıcı olarak bağırma bastı.

Bütün milletlerden yaradılışlarındaki nizam 

ve disiplin duygusu ile ayrılan Türkler, kontrolleri 

altına aldıkları memleketlerde, uzun bir sulh ve 

kendisiyle beraber 17 kişi, Çin'e karşı 17 Türk 

savaşa koyulup kıyasıya mücadeleye başladılar. 

Kısa zamanda 17 kişi 70 oldu, daha sonra 700 e 

çıkıp gittikçe çoğaldılar. 1 yıl sonra kahramanca 

verilen savaşın sonu zaferle bitti ve böylece 

Türkler hürriyetine kavuştular İlteriş Kutluk 

Türk devletine Kağan oldu. Bir kaç cümle ile 

özetlemeye çalıştığımız hadise, diğer devletler-

de eşine az rastlanan bir hadisedir.

Anadolu'yu Türk-İslam âlemine açan ve Av-

rupa'ya yayılmasına başlangıç 1071 Malazgirt 

Muharebesi, kendisinden kat kat büyük olan 

düşmana karşı verilen, Türk kahramanlığından 

bir diğeridir.

1919 yılında bütün dünyaya karşı Anado-

lu'da hür ve müstakil bir devlet kurmak için giri-

şilen mücadeleye çılgınlık ve hayal denmişti. 

Fakat aynı ülküye gönül vermiş, aynı inanca 

sahip olanlar müstakil bir Türkiye kurmaya mu-

vaffak olmuşlardır.

Bize büyük işler yaptıran ve millet ve vatan 

uğruna göz kıpmadan ölme ruhunu veren 

inançlarımızdır. Çünkü milletimiz hak dine inan-

mıştır. Kavimlerin varoluşundan beri hak dine 

inanmış olan milletimiz daima olağan üstü kah-

ramanlar çıkarmıştır. Bütün kahramanlarımız, 

kahramanlıklarını, inançları için yapmışlardır.

Bizim kavmimiz var oluşundan beri hak dine 

inanmış ve tek Allah'a tapınıştır. Öldükten sonra 

da ruhların yaşayacağına inanmış, öbür dünya-

İSLAM'IN BAYRAĞI, 
KANLARIMIZLA YÜKSELİYOR!
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Büyük işler yapmak büyük insanlara has bir 

şeydir. Büyüklük ise inançlarla doğru orantılıdır. 

Ancak inanan insanlar büyük işler yaparlar ve o 

insanlar kahramandırlar. Kahramanlıksa kendi-

ni bekleyen tehlikelerin büyüklüğü nikbetinde 

kıymet kazanır. Kurtuluşun sıfır olduğu ve ümit-

lerin kesildiği anlarda milleti için ileri atılanlar 

ebedileşir ve gelecek nesillerin gözünde yükse-

lirler. İnsanca meziyetlerle uşaklık asla bağdaş-

maz diyerek en zor şartlarda dahi hürriyeti sa-

çarlar. İşte bu ruha sahip insanların meydana 

getirdiği milletlerse, büyük milletlerdir. Gücünü 

haktan alan ve Hak dine sahip olan milletimizin 

tarihi böyle kahramanlıklarla doludur.

M.S. 600 yılında Göktürk İmparatorluğu ent-

rikalar yüzünden doğu ve batı diye ikiye ayrıldı-

ğı sıralarda, Çin istilasına uğramış ve Türkler 

esir düşmüşlerdi. Bu esaret fazla uzun sürme-

miş ve bir Türk olan Kürşad çıkarak etrafına al-

dığı 40 kişiyle, kurtuluş imkânının olmadığını bil-

diği halde yok olma pahasına koca Çin sarayını 

basmıştır. O mücadelenin sonunda 40'ı da 

şehid olmuş, ama yeni bir Türk devletinin do-

ğuşuna sebep olmuşlardır.

680 yılında Çinliler, Göktürk devletinin tü-

münü istila etmişler ve Türk yurduna kara bu-

lutlar çökmüştü. Bütün Göktürklerin dağılma-

sından sonra, Türklüğün sonu geldi sanılıyor-

du. Böyle bir anda yeni bir yiğit çıktı. İlteriş Kut-

luk adında bir Türkoğlu ortaya atıldı. Etrafında 
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Kısa zamanda 17 kişi 70 oldu, daha sonra 700 e 

çıkıp gittikçe çoğaldılar. 1 yıl sonra kahramanca 

verilen savaşın sonu zaferle bitti ve böylece 

Türkler hürriyetine kavuştular İlteriş Kutluk 

Türk devletine Kağan oldu. Bir kaç cümle ile 

özetlemeye çalıştığımız hadise, diğer devletler-

de eşine az rastlanan bir hadisedir.

Anadolu'yu Türk-İslam âlemine açan ve Av-

rupa'ya yayılmasına başlangıç 1071 Malazgirt 

Muharebesi, kendisinden kat kat büyük olan 

düşmana karşı verilen, Türk kahramanlığından 

bir diğeridir.

1919 yılında bütün dünyaya karşı Anado-

lu'da hür ve müstakil bir devlet kurmak için giri-

şilen mücadeleye çılgınlık ve hayal denmişti. 

Fakat aynı ülküye gönül vermiş, aynı inanca 

sahip olanlar müstakil bir Türkiye kurmaya mu-

vaffak olmuşlardır.

Bize büyük işler yaptıran ve millet ve vatan 

uğruna göz kıpmadan ölme ruhunu veren 

inançlarımızdır. Çünkü milletimiz hak dine inan-

mıştır. Kavimlerin varoluşundan beri hak dine 

inanmış olan milletimiz daima olağan üstü kah-

ramanlar çıkarmıştır. Bütün kahramanlarımız, 

kahramanlıklarını, inançları için yapmışlardır.

Bizim kavmimiz var oluşundan beri hak dine 

inanmış ve tek Allah'a tapınıştır. Öldükten sonra 

da ruhların yaşayacağına inanmış, öbür dünya-

İSLAM'IN BAYRAĞI, 
KANLARIMIZLA YÜKSELİYOR!

Büyük Türkiye'ye Hasret Gazetesi, 15 Ocak 1977, Sayı: 22

32
ŞUBAT 2020

Muhsin YAZICIOĞLU

ŞUBAT 2020

Büyük işler yapmak büyük insanlara has bir 

şeydir. Büyüklük ise inançlarla doğru orantılıdır. 

Ancak inanan insanlar büyük işler yaparlar ve o 

insanlar kahramandırlar. Kahramanlıksa kendi-

ni bekleyen tehlikelerin büyüklüğü nikbetinde 

kıymet kazanır. Kurtuluşun sıfır olduğu ve ümit-

lerin kesildiği anlarda milleti için ileri atılanlar 

ebedileşir ve gelecek nesillerin gözünde yükse-

lirler. İnsanca meziyetlerle uşaklık asla bağdaş-

maz diyerek en zor şartlarda dahi hürriyeti sa-

çarlar. İşte bu ruha sahip insanların meydana 

getirdiği milletlerse, büyük milletlerdir. Gücünü 

haktan alan ve Hak dine sahip olan milletimizin 

tarihi böyle kahramanlıklarla doludur.

M.S. 600 yılında Göktürk İmparatorluğu ent-

rikalar yüzünden doğu ve batı diye ikiye ayrıldı-

ğı sıralarda, Çin istilasına uğramış ve Türkler 

esir düşmüşlerdi. Bu esaret fazla uzun sürme-

miş ve bir Türk olan Kürşad çıkarak etrafına al-

dığı 40 kişiyle, kurtuluş imkânının olmadığını bil-

diği halde yok olma pahasına koca Çin sarayını 

basmıştır. O mücadelenin sonunda 40'ı da 

şehid olmuş, ama yeni bir Türk devletinin do-

ğuşuna sebep olmuşlardır.

680 yılında Çinliler, Göktürk devletinin tü-

münü istila etmişler ve Türk yurduna kara bu-

lutlar çökmüştü. Bütün Göktürklerin dağılma-

sından sonra, Türklüğün sonu geldi sanılıyor-

du. Böyle bir anda yeni bir yiğit çıktı. İlteriş Kut-

luk adında bir Türkoğlu ortaya atıldı. Etrafında 



miş, batıda müthiş bir hareket ve yarış var. 

Bizde yine durgunluk. Ve neticede koca bir dev-

let yıkıldı. Suriye, Filistin, Irak gittiği gibi Anado-

lu da tehdit altına düştü. Nihayet müthiş bir şah-

lanış ve İstiklal savaşı... İmanını kaybetmiş in-

sanların akıllarına durgunluk veren, onları hay-

rete sürükleyen mucizelerden sonra, büyük za-

ferin sonunda hür ve bağımsız bir Türkiye elde 

edilmiş oldu. (Sınırların ötesinde de milyonlar-

ca gözü yaşlı, ayakları ve bileği prangalı Türkler 

bırakılmak pahasına.)

Kurtuluş yıllarından sonra yeni bir milli he-

yecanla başlayan kalkınma hamlesi ve bir müd-

det sonra durgunluk, uyuşukluk, unutkanlık ve 

uyku...

Bu rehavetin sonucunda yurdumuzun in-

sanları kendi inancından şüpheye düşmüş; ya-

bancı fikir akımlarının ve inançlarının esiri 

olmuş, yabancı propagandalarla kompleksli in-

sanların yaşadığı kozmopolit bir ülke ortaya çık-

mıştır. Memleket yöneticilerinin ihanetkar tu-

tumları yüzünden sanayileşmemiz başarılama-

mış ve yoksul düşürülen Türk insanı kendini 

kaybetmiştir. Rüşvetin, adam kayırmanın, yok-

sulluğun, açlığın ve sefaletin kol gezdiği, istis-

marcılar ve yabancı ideoloji ajanlarının ülkesi ol-

muştur.

Bu gün varlık-yokluk mücadelesi veren ülke-

mizde yine milletimiz diniyle, diliyle, töresi ve ta-

rihiyle kritik bir dönem yaşamaktadır. Milletimi-

zin yeni bir kahraman aradığı günümüzde biz 

Türk birliği ülküsünü ve İslam davasını yine şanlı 

bir bayrak gibi göklere yükselterek taşıyoruz.

Biz Türklüğün ebedi ve ezeli hakları için dö-

vüşüyoruz. Çünkü biz “Ya istiklal ya ölüm” paro-

lası ile yola çıktık.

Davran ey Türkoğlu... Davran artık elde ne 

harcanacak Macar ülkesi, ne Ötüken, ne Türkis-

tan, ne Azerbaycan, ne Kırım ve Rumeli, ne Su-

riye, ne Irak Mısır, ne Cezayir Fas ve Trablusgarp 

kaldı. Elde kalan Türklüğün son bağımsız kalesi 

ve İslam davasının ümit kaynağı son vatan par-

çası Türkiye.

Ey bozkurt davran artık. Cihad zamanı geldi. 

Allah'ın emrine uy, çalışmaya koyul. Zafer ve şan 

bayrakları yeniden dalgalansın. Çünkü senin 

hakkın zafer. Devlet-i Ebed müddet inancı 

sende. Sana verdi Allah bu inancı.

kat gösterenlerin ta kendileridir.” (Hucurat su-

resi, ayet 15).

“-Ey iman edenler size hepinize elem verici 

bir azaptan kurtaracak doğru bir kazanç yolu 

göstereyim mi? Allah ve Resulü'ne imanda 

sebat eder; malınızla canlarınızla da Allah yo-

lunda cihad yaparsanız. Bu sizin için eğer bilir-

seniz çok faydalıdır.” (Zat suresi) Allah yolunda 

cihadı sürdürmüşlerdir.

İşte bugün bizi yine Cihad beklemektedir. 

Çünkü yine Allah'ın düşmanları sahnededir. 

Ancak, bu defa başka bir metotla karşımızdalar. 

Düşmanın bu seferki metodu; Milletimizin kül-

türünü yok etmek, Türk-İslam kültüründen sıy-

rılmış bir kozmopolitiği aşılamak, birlik ve bera-

berliğimizi bozacak mezhep ve bölge çatışma-

ları yaptırıp kaleyi içten fethetmektir. Bütün bun-

ları yaparken de milletimizin derin bir uykuya 

dalması gerektiğini de programlarına eklemeyi 

ihmal etmemişlerdir. Türk’e düşman bütün un-

surlar, İslam’ın yükselişine en çok teminat olan 

Türk Devletini ve Milletini ortadan kaldırmak 

için birlik olmuşlardır. Nihayet biz şapkayla, pan-

tolonla, fesle kalkınma yolları ararken kendi 

kendimizi unutmuşuz ve derin bir uykuya dal-

mışız.

Devir dönmüş, nihayet yirminci yüzyıla giril-
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sükûn devresi yaratmasını bildiler. Arap tarihçi-

lerinden İbn-i Hassül, Türklerin İslam âlemi için 

önemini şu satırlarla belirtiyor:

“... Bu gün cihan Padişahı, İslam dininin 

başı, ulu ve yüce sultan Tuğrul beydir. Allah ona 

yardım etsin ve onun hükümdarlığını devam et-

tirsin. Düşmanlarını küçük ve alçak düşürsün. 

Türk bayrağını muzaffer etsin. Türkler Tuğrul 

beyin şahsında adaleti yeryüzünü tutmuş, ünü 

doğuyu ve batıyı tutmuş bir hükümdar buldu-

lar. Türk hakanına itaat etmek bugün her Müs-

lümana farz olmuştur. Gece ve gündüz ona dua 

etmek dinimizin şevkat ve azameti için şarttır.”

Türkler İslam’ı kabul ettikten sonra Yüce 

Allah'ın (cc) Kuran-ı Kerim'inde de buyurduğu 

gibi;

“- Siz hacılara sakalık yapmayı, Mescid-i 

Haram’ın imarını; Allah'a, Ahiret gününe ina-

nan; ALLAH YOLUNDA CİHAD EDEN KİMSE-

LERİN AMELLERİ GİBİ Mİ TUTTUNUZ. BUN-

LAR ALLAH YANINDA BİR OLAMAZLAR, ALLAH 

zalimler zümresine hidayet vermez. (Tevbe Su-

resi Ayet 19)

“- Müminler, o kimselerdir ki Allah'a ve Re-

sulü'ne iman ettikten sonra şüpheye sapmaz-

lar. ALLAH YOLUNDA MALLARIYLA CİHAD 

(Savaş) EDERLER. İşte onlar imanlarında sada-
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rete sürükleyen mucizelerden sonra, büyük za-

ferin sonunda hür ve bağımsız bir Türkiye elde 
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ve İslam davasının ümit kaynağı son vatan par-

çası Türkiye.

Ey bozkurt davran artık. Cihad zamanı geldi. 

Allah'ın emrine uy, çalışmaya koyul. Zafer ve şan 

bayrakları yeniden dalgalansın. Çünkü senin 

hakkın zafer. Devlet-i Ebed müddet inancı 

sende. Sana verdi Allah bu inancı.
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cihadı sürdürmüşlerdir.

İşte bugün bizi yine Cihad beklemektedir. 

Çünkü yine Allah'ın düşmanları sahnededir. 

Ancak, bu defa başka bir metotla karşımızdalar. 

Düşmanın bu seferki metodu; Milletimizin kül-

türünü yok etmek, Türk-İslam kültüründen sıy-

rılmış bir kozmopolitiği aşılamak, birlik ve bera-

berliğimizi bozacak mezhep ve bölge çatışma-

ları yaptırıp kaleyi içten fethetmektir. Bütün bun-

ları yaparken de milletimizin derin bir uykuya 

dalması gerektiğini de programlarına eklemeyi 

ihmal etmemişlerdir. Türk’e düşman bütün un-

surlar, İslam’ın yükselişine en çok teminat olan 

Türk Devletini ve Milletini ortadan kaldırmak 

için birlik olmuşlardır. Nihayet biz şapkayla, pan-

tolonla, fesle kalkınma yolları ararken kendi 

kendimizi unutmuşuz ve derin bir uykuya dal-
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BAŞYAZI

Tek başına bu konu bile, “Batı”yla ilişkilerimizin, 

hangi mantık düzleminde seyrettiğiyle ilgili alçak-

ça, ibret verici ama çok önemli derslerle doludur.

1. Dünya Savaşı’nda, ayrılıkçı Ermeni çetelerin, 

Anadolu’da, Müslüman sivilleri hedef alarak ger-

çekleştirdikleri katliamlar daima görmezden geli-

nir.

Buna karşılık, 1915’te, Osmanlı Devleti’nin, 

büyük ölçüde koruma maksadıyla; savaş yılların-

da, yokluk içinde, araç temin ederek, iaşe temin 

ederek, doktor temin ederek, ilaç temin ederek, Er-

meni nüfusu, etnik gruplar arasındaki bir iç savaş 

ortamından güvenli alana taşıması, “soykırım” ilan 

edilerek, 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne, 

istedikleri kararları dikte ettirmek için, sopa olarak 

kullanılır.

Tarihlerinde imza attıkları, inkar bile edemedik-

leri ve asla utanmadıkları soykırımlara, bugün hala 

devam eden, dünyayı boğdukları felaketlere nazire 

yaparcasına, 100 yılı aşan bir sürenin ardından, ta-

rihi gerçeklere bakmaya gerek bile duymadan, par-

lamentolarında, çarpıtılmış bir tarih kurgusuyla ka-

rarlar alırlar, bunu milletimizi kıskaca almak için ta-

sarladıkları ekonomik, siyasi, askeri yaptırımların 

gerekçesi yapılmaya çalışırlar.

Türk Milleti’ne atfedilen bu suni iftiralara karşı 

“Arşivleri açalım, tüm gerçekler ortaya çıksın” 

diyen hep Türkiye, reddedenler ise Ermenistan 

başta olmak üzere, Türkiye’yi suçlayanlar olur.

***

25-26 Şubat 1992 tarihinde, yakın tarihin en kor-

kunç katliamlarından biri gerçekleşti.

28 yıl önce, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ böl-

gesindeki Hocalı kasabasında, tamamı sivil 613 

Azerbaycan Türkü, Ermenistan güçleri tarafından 

katledildi.

83 çocuk, 106 kadın, 70’in üzerinde yaşlı, top-

lam 613 kişi öldürüldü.

487 kişi ağır yaralandı.

1275 kişi esir alındı.

150 kişi kayboldu.

Yapılan incelemelerde, ölenlerin çoğunun yakıl-

dığı, gözlerini oyulduğu, başlarının kesildiği tespit 

edildi.

1994 yılında İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaşa-

nanları doğruladı ve yaşananları “katliam” olarak ni-

teledi.

2001 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler 

Meclisi’nin, yaşananları inceleyen 31 üyesi (12 Tür-

kiye, 8 Azerbaycan, 3 Birleşik Krallık, 2 Arnavutluk, 

1 Bulgaristan, 1 Lüksemburg, 1 Yugoslavya Federal 

Cumhuriyeti, 1 Kuzey Makedonya, 1 Norveç, 1 Po-

lonya) yaşananların “soykırım” olarak tanınmasına 

yönelik bir bildiri yayınladılar.

***

Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin kabul etmemesi 

gereken, yaşananlar ve failleri konusunda hiçbir 

şüphe bulunmayan olayların sonucunda ne oldu?

Tüm dünyayı, kendi çıkarları için kana boyayan 

“Batı” ülkeleri, Hocalı’da yaşananları görmezden 

geldiler.

Yaşananlara sadece “Tarihe dair ayrıntılar” ola-

rak bakamayız.

Talat Paşa’nın Almanya’da cinayete kurban git-

mesinin ardından, katilin, cinayeti itiraf ettiği halde, 

2 gün süren yargılamada beraat ettirilmesi, aynı çar-

pık ve iğrenç anlayışın tezahürüdür.

1975-1985 arasında gerçekleşen ASALA eylem-

leri, hafızalarımızda hala ilk günkü tazeliğini korur-

ken, yaşananlar, yine bir ibret tablosu olarak önü-

müzde duruyor.

ASALA, 21 ülkenin 38 şehrinde, 39’u silahlı, 70’i 

bombalı, biri işgal şeklinde 110 silahlı eylem ger-

çekleştirdi.

Bu saldırılarda 42 diplomatımız ve 4 yabancı uy-

ruklu şahıs hayatını kaybederken, 15 vatandaşımız 

ve 66 yabancı uyruklu insan yaralandı.

Mustafa DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı
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ASALA Terörü, Paris’te, Orly Havaalanı’nda, kendi 

insanlarına da zarar verene kadar, eylemlere “Terör”, 

“Cinayet”, “Katliam” diyemediler. Örgütü ve mensup-

larını himaye ettiler, saçma, alçakça, hukuk dışı, in-

sanlık dışı gerekçeler uydurarak, güya “siyasi değer-

lendirme”lerle vakit geçirdiler.

Terörün, küresel emperyalizm tarafından “siyasi 

enstrüman” olarak kullanılmasından başka hiçbir ta-

nımı olmayan bu insanlık dışı uygulamalar, dünyanın 

her yerinde, farklı kisve ve normlarda devam etti, 

hala devam ediyor.

Şu geçeği dile getirmekten asla vaz geçmeyece-

ğiz: Sahipleri tarafından beslenip, her dönemde 

farklı kılıklarla karşımıza çıkarılan terör örgütleri ve 

Ermenistan gibi terör devletleri, “Küresel emperya-

lizmin menfaatlerini bekleyen bekçi köpekleri” olma-
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BAŞYAZI
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ni, dolayısıyla bu coğrafyalar ile ilgili emellerini 

daha rahat gerçekleştireceklerini düşünmekte 

olduklarını biliyoruz.

Yapılan diplomatik görüşmeler henüz sona 

ermemişken, müteaddit defalar, askerlerimize 

saldırılar olmuş ve bu saldırılar sonucunda ma-

alesef şehitler vermek zorunda kaldık.

27 Şubat 2020 tarihinde, yer durumları ve ko-

numları bildirilmiş olmasına rağmen, Esad Reji-

mi ve Rusya tarafından kalleşçe yapılan saldırı-

lar ile askerlerimiz şehit edilmiş, onlarca da ya-

ralı gazimiz olmuştur.

Bu saldırıdan sonra, Suriye meselesi yeni bir 

boyut kazanmıştır.

Büyük Birlik Partisi olarak Devletimizin ve 

Kahraman Mehmetçiğimizin her zaman ki gibi, 

daima yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Şu anda Suriye’de (İdlib’de) şayet geri adım 

atacak olursak, bundan önce yaptığımız bütün 

harekât ve fedakârlıklarımızın boşa çıkacağını, 

bu yüzden mevcut durumumuzu koruma ve 

idame ettirme hususunda, devletimizin alacağı 

kararlara şartsız koşulsuz olarak destek verece-

ğimizi ifade ediyoruz.

Bugünden itibaren karşı karşıya kaldığımız 

bu durumun siyaset üstü bir hal aldığı ve herke-

sin pozisyonunu bu duruma göre yeniden belir-

lemesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Ülkemiz içerisinde, bu durumu fırsat bilerek, 

özellikle bazı şehir ve bölgelerimizde ki demog-

rafik yapının hususiyetlerini kendilerine araç ya-

parak, muhtemel girişilecek her türlü provakatif 

eylem hususunda ilgili ve yetkilileri uyanık ol-

maya davet ediyoruz.

Kim bu durumu fırsata çevirerek, başta Kah-

raman Mehmetçiğimizin ve Aziz Milletimizin mo-

ralini bozmak isterse, onları dâhili düşman ve 

hain olarak kabul edeceğimizi şimdiden ifade 

ediyoruz.

Bu vesileyle Aziz Şehitlerimize, bir kez daha 

Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin, başta 

geride kalan ana, baba, kardeş, eş, çocuklarına 

ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz.

Gazilerimize, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar di-

liyoruz.

Kahraman Mehmetçiğimize, tırnağı taşa değ-

meden, muzafferiyetler diliyoruz.

Devletimizi yönetme makamında olanlara 

tam desteğimizle birlikte geniş feraset, derin ba-

siret ve kararlarında isabet için dua ediyoruz.

Milletimizi topyekûn içinden geçtiğimiz bu 

zor günlerde TEK YÜREK, TAM DESTEK olmaya 

davet ediyoruz.
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metçiğimizin üstün fedakârlığı ve Aziz Şehitleri-

mizin mübarek şahadetleriyle, kurulan bu tuzak, 

önce Fırat Kalkanı, daha sonra Zeytin Dalı ve son 

olarak da Barış Pınarı Harekâtıyla paramparça 

edilmiştir.

Gelinen durum itibariyle, Suriye'nin yirmi bir 

milyon olan nüfusu on milyona düşmüş, bu on 

milyon nüfusun yaklaşık dört milyonu, ülke coğ-

rafyasının yüzde altısı gibi küçük bir alanı kapsa-

yan İdlib'e hapsedilmiştir.

Suriye içinde yerleşmiş (yerleştirilmiş) olan 

terör örgütleri, Esad Rejimi ve diğer aktörlerin 

sevk, idare ve yönlendirmesi ile İdlib'e konuşlan-

dırılmıştır.

Daha sonra bu terör örgütleri bahane edile-

rek, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan bütün 

sivillerin üzerine, uçak ve helikopterlerle bomba 

yağdırılmış, ülkemiz yeni bir göç dalgası ve gü-

venlik tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır.

Bu durumu önlemek ve insani temelde bir 

çözüm bulabilmek için Türkiye, Rusya ve İran 

arasında Astana-Soçi mutabakat ve muhtıraları 

yapılmıştır. Yapılan bu mutabakat ve muhtıralar-

dan rasyonel bir sonuç alınamamıştır. Rusya'nın 

ajandasında yer alan başka planları dolayısıyla, 

gelinen nokta itibari ile yapılan mutabakat ve 

muhtıraları anlamını kaybetmiştir. Rusya, Esad 

Rejimi ile birlikte, saldırgan bir tavır içine gire-

rek, sahada fiili bir durum meydana getirmek is-

temiştir. Rusya kuzu postuna bürünmüş bir ayı ol-

duğunu bir kez daha göstermiştir.

Yaklaşan yeni göç dalgası ve güvenlik tehdi-

dine karşı koyabilmek için, başka çare kalmadı-

ğından askerî tedbirler, bir zaruret hâlini almıştır.

Askerî tedbirler başladıktan sonra dahi devle-

timizce, diplomatik yollarla çözüm üretebilmek 

için her türlü girişimde bulunulmuştur.

ABD, Avrupa Birliği, NATO üyeleri nezdinde 

de çeşitli girişimlerde bulunulmuş, fakat bu mu-

hatapların sessizliği gözümüzden kaçmamıştır. 

Bu sessizliği aslında İdlib'de yaşanan vahşete 

zımnen destek olarak değerlendiriyoruz. Türki-

ye'nin İdlib'le meşgul olması, Doğu Akdeniz ve 

Libya'ya olan dikkatimizi ve ilgimizi etkileyeceği-

larının dışında hiçbir anlam ve önem taşımamak-

tadır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti, bu 

oyunu görecek ferasete de, bu oyunu bozacak 

iradeye de güce de sahiptir. Acı olan, yaşananla-

rın tüm açıklığına rağmen, kendi içimizde, küre-

sel emperyalizmin bekçi köpeklerine destek 

olanlar, buna karşı tavır almayanlar ve sessiz ka-

lanlardır.

Asla sessiz kalmayacağız. Asla unutmayaca-

ğız, unutturmayacağız.

Başın sağolsun Türkiyem

2011 Yılında Suriye'de başlayan iç savaş, yak-

laşık dokuz yıldır, Dünya Tarihi’nin gördüğü en 

büyük insani felaketlerden birinin yaşanmasına 

sebep olmuştur.

Meydana gelen bu insani felaket neticesinde, 

yüzbinlerce insan hayatını kaybederken, milyon-

larca insan ise evini barkını ve yerini yurdunu 

terk ederek, ya ülke içinde ki daha güvenli böl-

gelere ya da büyük bir çoğunluğu ülkemize 

olmak üzere, diğer ülkelere göç etmek zorunda 

kalmıştır.

Devletimiz ve Aziz milletimiz, yaklaşık dokuz 

yıldır, dört milyon civarında Suriyeli Göçmenlere 

ev sahipliği yapmış, sosyal ve ekonomik olarak 

ağır bir külfetin altına girmiştir. Başta Avrupa Bir-

liği ülkeleri olmak üzere, ekonomik kapasitesi biz-

den daha iyi olan birçok ülke, bu ağır külfet kar-

şısında ülkemizi yalnız bırakmış, yapılmış olan an-

laşmalara dahi sadık kalmamışlardır.

Meydana gelen iç savaş ve beraberinde olu-

şan otorite boşluğundan istifade eden başta 

PKK/PYD ve DEAŞ olmak üzere, onlarca terör ör-

gütü ülkemiz ve milletimiz için çok büyük bir teh-

dit halini almıştır.

Amerika, İsrail ve Rusya'nın patronajında, 

diğer emperyalist devletlerin himayesinde, yapı-

lan yol temizliğiyle, ülkemizin güney sınırına pa-

ralel ve Akdeniz'e kadar uzanan, tek hedefi de ül-

kemiz ve milletimiz olan, PKK/PYD terör devleti 

kurma projesi hayata geçirilmek istenmiştir.

Devletimizin kararlı duruşu, Kahraman Meh-
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Bu uğurda şanlı tarihimiz canını, malını, ailesini 

feda etmiş nice şehadet destanlarına şahit olmuştur. 

Dün Malazgirt’te, Niğbolu’da, Mohaç’ta, Varna’da, 

İstanbul’un fethinde, Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan 

ecdadımız neyse; yakın tarihte bu milletimizin İstiklal 

ve istikbali için Türk-İslam ülküsüne gönül vererek şe-

hadet şerbeti içen Süleyman Özmen, Mustafa Pehli-

vanoğlu, Dursun Önkuzu, Fikri Arıkan, Mustafa Erol 

gibi ağabeylerimiz; bugün yine aynı inanç ve iman ile 

Afrin’de, Menbiç’te, İdlib’de, Libya’da Şehadete eren 

askerlerimiz ve yine kahpe evlatlarına karşı aynı duru-

şun simgesi olan Fırat Çakıroğlu, Fethi Sekin ve Ömer 

Halis Demir gibi yiğitlerimiz de bizler için odur.

Türk İslam ülkücüleri, Kendini Allah ve Resu-

lü’nün davasına adamış, sırf Allah rızası için canını, 

malını ve mevkiini, din ve devleti, mülk ve milleti için 

fedaya hazır, şanlı, mukaddes, ay yıldızlı bayrağın 

gölgesinde dövüşen, nefsini düşünmeyen ve ülkü-

süne fâni olmuş yiğitlerdir. Onlar büyük ve şanlı tari-

himizin doğurduğu, Allah ve Resulü’nün hizmetine 

sunulmuş ve küfrün bütün oyunlarını bozan, cesa-

retini kıran, yolunu kesen kadrolardır. Bunlar Mü-

minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve 

zorlu, Allah yolunda savaşanları kınayanların kına-

masına aldırmayan yiğitlerdir.

Av. Samet BAĞCI
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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Bu şanlı milletimizin yüzlerce yıllık tarih birikimi; 

bağrına bastığı, boğazına düğümlendiği ve intikam 

ateşiyle inandığı yolda yürümekten imtina etmedi-

ği Haçlılara ve evlatlarına ve de maşalarına, işbir-

likçilerine karşı nice kahramanlıklarla doludur. Bu 

mücadelenin bu dünyada kapanmayan hesapları-

nın, ahirette elbet görüleceği yönündeki inancımız 

da tamdır.

Aziz milletimiz için bir o kadar önemli ve hassas 

olan al bayrağımızın rengini kanlarından aldığı şe-

hitlerimiz kadar, onların emanetleri de davaları da 

bizler için kırmızı çizgi noktasında ehemmiyet arz 

etmektedir.

Bu itibarla yüzyıllık tarihimizin her bir destanına 

şahitlik eden bu vatan toprağına karlı bir kış günü 

sarılı olduğu battaniye ve Türk Bayrağı ile defnedi-

len ülkücü şehidimiz Mustafa EROL Ağabeyin bıra-

kın kanına elinin bulaşmasını, bulaşanlarla aynı ma-

saya oturmuş bir ismin dahi şanlı “Türk” ismini sıfat 

edinen bir devlet kurumu temsilcisi olarak atanmış 

gösterilmesi izahtan varestedir. Karlı kış günlerinde 

şehadete ermenin ne demek olduğunu en iyi bilen-

ler olarak; bugün itibariyle aynı vazifeyi, kariyeri çok 

daha dolu ve yarı maaşıyla yapmaya hazır binlerce 

yerli ve milli ALPEREN’in göreve talip olduğunu da 

kararlılıkla belirtmek isteriz.

“Milleti sevk ve idare edenler asla unutmamalı-

dır ki milli vicdana milli değerlere ve töreye ters 

düşen bütün tutuş ve tedbirler er geç geri tepecek-

tir. Milli vicdanın kabul etmediği ve isyan ettiği alter-

natifleri millete zorla ve baskı ve kanunla kabul et-

tirmeye kalkışmayınız. Milli vicdanın haram dediği-

ne helal, haksız dediğine haklı, çirkin dediğine 

güzel, kötü dediğine iyi demeye kalkışmayınız. Ka-

nunlarınızla parlementonuzla milletin karşısına dikil-

meyiniz.” diyerek bugünlere ışık tutan Seyyid 

Ahmed Arvasi’yi de bu vesileyle bir kez daha rah-

metle anıyoruz.

Tabiri caizse, at izinin it izine karıştığı günümüz 

siyasetinde, eli kanlı teröristlerle aynı siyasi ittifakla-

rın, menfi hesapların içerisinde olanların dahi eleşti-

ri yapma iradesiyle ülkücülükle ilgili açıklamalara gi-

riştiği, milliyetçi geçindiği ve her şeyden öte bunu 

prim yapacağı bir hadise olarak siyasete malzeme 

yapmasını ne kadar doğru bulmuyorsak; bu hata-

dan bu zamana kadar dönülmemiş olmasını da bir 

o kadar doğru bulmuyoruz. İvedi bir şekilde gereği-

nin yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak su-

retiyle,

Allah’a emanet olun. Selam ve saygılarımla.

ALPERENLER 
HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRDIR!
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Toprak, insanı emer. İnsanı kendine katar. 

İnsan da toprağıyla anlam kazanır, bu anlamla da 

anlamlandırır. İnsanın toprakla münasebeti, ona 

kattıklarıyla mümkündür. İnsanın toprakla ortaklı-

ğı, duyguları iledir. Coğrafya’dan Vatan’a dönüşen 

öykümüz, insanın anlam ve değer öyküsüdür. Coğ-

rafya, insanın anlamlandırmasıyla vatanlaşır. İnsa-

nın doğduğu yer ile ölmek istediği yer arasındaki 

bağlantı, onun vatanını ve vatan tasavvurunu gös-

terir. Yahya Kemal’in Üsküp ve İstanbul’u gibi, 

Ahmet Hamdi’nin Beş Şehir’i gibi, Nevzat Kösoğ-

lu’nun İspir’i gibi, Mitat Enç’in Antep’i, Emir Kal-

kan’ın Kayseri’si, Cengiz Dağcı’nın Kırım’ı, Orhan 

Okay’ın Balat’ı, Ahmet Yüksel Özemre’nin Üskü-

dar’ı gibi… Hepsinde dikkatimizi çeken, o toprakla, 

o insanlarla, o şehirle kurduğu anlam ve değerler-

dir. Bugün hangimizde bu duyuş ve bu sahipleniş 

var? Bu anlamlandırmalara götüren o üstün mezi-

yet neydi, hep merak ederim? Kendimce cevap ver-

mişimdir ama çağdaşlarımız, bu çağa uygun bul-

muyorlar bu duyuşu! Aslında bugün en büyük ek-

siğimiz, insanların kendini bir yerlere ait hissetme-

yişidir. Bir yerlerden kastım, bir şehir, ülke, müzik, 

şiir, yazar, şair; kısacası bir şeye ‘’aidiyetsizlik’’. Aidi-

yetlerimizden uzaklaştıkça kaybediyoruz aslında 

oraları. Öyle zannediyorum ki; bizim toprak kayıp-

larımız, savaş ve savaşın sonuçlarından ziyade, o 

toprağa aidiyetsizliğimizden, o toprakla ilgili bilgi-

sizliğimizden, hissedişimizdeki eksiklikten dolayı-

dır. Bugün, içinde ‘’Bağdat’’ geçen kaç atasözü ha-

fızamızda? Kerkük’le ilgili kaç şiir, kaç ağıt, kaç hoy-

rat biliyoruz ve söyleyebiliyoruz? Musul’un kaç ye-

meğini tattık, kaç lezzetini biliyoruz? Tuna’yla ilgili 

fetih coşkumuz çok mu eskilerde kaldı? Selanik’ten 

salâ sesini duyuyor muyuz? Rumeli ezgilerindeki 

geçişleri, Anadolu’nun hangi yörelerine bağlaya-

biliriz? Bu duyuşumuz var mı? Suriye’nin demog-

rafik yapısını merak edip, Türkmenlerin bu yapı-

daki konumunu düşündük mü? Kırım’ın tepelerin-

de Karadeniz’e bakan gözleri hissedebiliyor 

muyuz? Doğu Türkistan semahlarına kaçımızın 

dikkati dokundu? Bildiğimiz atasözlerinden kaçı 

Uygur Türklerinden gelmekte? Hiç bunları dikkate 

almadan sadece meydanlarda bağırmakla - kız-

mayın ama - kendimizi avutuyoruz! Evet, o top-

raklarda her gün insanlık dışı olaylar yaşanıyor. 

Zulüm ediliyor. Kadın, çocuk görmüyor zalimin 

gözleri. Ağıt yakamaz duruma sokuyorlar. Ciğerle-

rimiz yanıyor, sızlıyoruz fakat omuzlardaki yükü-

müzü hafifletmek için düşünmüyoruz. Oraların 

gönlünü yakalayabilecek duygu ve düşünceleri 

dikkate bile almıyoruz. Oraları bizleştirecek, ora-

larda sadâ bırakacak, yeniden bize ait olduğunu 

hissettirecek şiirlere, gönül sözlerine ihtiyacımız 

var. Sadece bağırıyoruz, gürlüyoruz ve nefsimiz 

tatmin olduğunda yorgunluğumuzu gideriyoruz. 

Sadece Kerkük, Musul, Selanik, Kırım, Suriye 

değil; Filistin-Kudüs, Arakan’la ilgili malumumuz 

nedir? O toprakların maneviyatımızdaki kıymetini 

uzuvlarımızda duymadıkça, bu topraklardaki 

zulüm bitmez, katliam durmaz. Sadece bağırma-

yacağız meydanlarda. ‘’Kahrolsun’’ diyerek yürü-

meyeceğiz sadece. Yeniden oraları hissedip, o coğ-

rafyaları kanımıza katıp şiirler yazacağız, şiirler 

okuyup gönül kaynatacağız. Kanayan bu gönlü, o 

topraklara sunmadıkça ve duyurmadıkça bu sa-

dâyı kendimize kızacağız. O topraklara gönlümüz 

hicret etmedikçe, oralardan hicret gelmedikçe 

Hasan ÇELİKYURT

kendimizi sorgulayacağız! Yeniden kımıl kımıl şiir-

ler yazmak için, tomur tomur yeşermek için bu çi-

leye gönlümüzü katmadıkça, anlamlandırmadıkça 

bu sızımız dinmeyecek. Yazdıklarımız, söyledikleri-

miz oraları vatan yapacak hâle gelmeli. Şiirleştir-

meliyiz bu gönül sancısını. Öyle sadece nutuk çe-

kerek de teselli bulmayacağız. Bir gece yatağımız-

dan o topraklara, o insanlara göç edeceğiz. Yaşa-

yan hatıralarımızla, kaynayan yaramızla, tefekkü-

rümüzle, hatırımızda tutarak acılarını, bir gece o 

topraklara göçeceğiz. Miraç gibi, mutlu haberlerle 

döneceğiz.

Duygular şiirleşiyorsa, o duygulara sahipliğimiz 

gibi, o şiirlerin sınırını biz çizeceğiz. Duygularımız sı-

nırlar aşacak, şiirleşerek yıllara seslenecek. Çünkü 

toprak, şiirle vatan olur. Sahipleniş, direniş şiirle 

sağlanır. İnsanın sahip olduğu anlam ve değerler, 

yani toprak ve tarih, duygu ve düşünceler, şiir ola-

rak kendini aşıyorsa; manevi anlamda o topraklar 

bizim olmuş olur. Sanatımıza dahil olan her soyut 

ve somut şey, hiçbir komplo tarafından çökertile-

mez. Bugün hemen yanı başımızdaki topraklara 

‘’Ortadoğu’’ diyorsak, zaten o topraklar bizden bir 

şey beklemezler! Öyle değil mi? Çünkü biz kendi 

kavramlarımızla ele almıyoruz onları. Bize dayatı-

lan, bizim olan şeylerle yanaşmıyoruz. Dayatılan 

kavramlarla bakıyoruz. İşte biz, konuştuğumuz-

da, sustuğumuzda, baktığımızda bu tehditi algıla-

yıp, bu şuurla hareket edeceğiz. Kastettiğimiz 

budur! Kendimiz olacağız. Oraları da bu sanat ve 

zevkle, kendi kelime ve kavramlarımızla şiirleştire-

ceğiz. Sanatımız olan, sanatlaşan şey, insandan 

ayrı değildir. Sanat, ayrı bir kurum değil; bilakis in-

sanla var olan şeydir. Gönülle ilgilidir. Biz gönül 

coğrafyamızı, sadece laf kalabalığı, hitabet gücü, 

propaganda aleti olarak değil; yaşayarak, içimize 

işleyerek, dışımıza taşırarak kurabiliriz. O toprak-

ları şiirle, ağıtlarla beslemeliyiz. Oralara umutları-

mızı işlemeli, şiirleştirmeliyiz. Oraların atasözlerini 

de öğreneceğiz, deyimlerini de. Yürümeyeceğiz 

sadece. Asıp kesmeyeceğiz. Slogan atıp, yangını-

mızı soğutmayacağız. Hem zaten beceremiyoruz 

da artık. Yollarına şiirler düzeceğiz. Dağlarına, ba-

yırlarına şiirlerle çıkacağız. Aramıza giren dağlara 

meydan okuyup, o dağları dinsiz, imansız belleye-

ceğiz. Yârimizden ayırıyor deyip, o toprakları yâr-

laştıracağız. O sınırları, sınırlar aşan sanatla kaldı-

rıp, Turan hayalini destanlaştıracağız. Rüya da gör-

meyeceğiz öyle. Gönüllere girip, hatır bileceğiz. 

Onların mücadelesine gönlümüzle, sanatımızla, 
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dır. Bugün, içinde ‘’Bağdat’’ geçen kaç atasözü ha-

fızamızda? Kerkük’le ilgili kaç şiir, kaç ağıt, kaç hoy-

rat biliyoruz ve söyleyebiliyoruz? Musul’un kaç ye-

meğini tattık, kaç lezzetini biliyoruz? Tuna’yla ilgili 

fetih coşkumuz çok mu eskilerde kaldı? Selanik’ten 

salâ sesini duyuyor muyuz? Rumeli ezgilerindeki 

geçişleri, Anadolu’nun hangi yörelerine bağlaya-

biliriz? Bu duyuşumuz var mı? Suriye’nin demog-

rafik yapısını merak edip, Türkmenlerin bu yapı-

daki konumunu düşündük mü? Kırım’ın tepelerin-

de Karadeniz’e bakan gözleri hissedebiliyor 

muyuz? Doğu Türkistan semahlarına kaçımızın 

dikkati dokundu? Bildiğimiz atasözlerinden kaçı 

Uygur Türklerinden gelmekte? Hiç bunları dikkate 

almadan sadece meydanlarda bağırmakla - kız-

mayın ama - kendimizi avutuyoruz! Evet, o top-

raklarda her gün insanlık dışı olaylar yaşanıyor. 

Zulüm ediliyor. Kadın, çocuk görmüyor zalimin 

gözleri. Ağıt yakamaz duruma sokuyorlar. Ciğerle-

rimiz yanıyor, sızlıyoruz fakat omuzlardaki yükü-

müzü hafifletmek için düşünmüyoruz. Oraların 

gönlünü yakalayabilecek duygu ve düşünceleri 

dikkate bile almıyoruz. Oraları bizleştirecek, ora-

larda sadâ bırakacak, yeniden bize ait olduğunu 

hissettirecek şiirlere, gönül sözlerine ihtiyacımız 

var. Sadece bağırıyoruz, gürlüyoruz ve nefsimiz 

tatmin olduğunda yorgunluğumuzu gideriyoruz. 

Sadece Kerkük, Musul, Selanik, Kırım, Suriye 

değil; Filistin-Kudüs, Arakan’la ilgili malumumuz 

nedir? O toprakların maneviyatımızdaki kıymetini 

uzuvlarımızda duymadıkça, bu topraklardaki 

zulüm bitmez, katliam durmaz. Sadece bağırma-

yacağız meydanlarda. ‘’Kahrolsun’’ diyerek yürü-

meyeceğiz sadece. Yeniden oraları hissedip, o coğ-

rafyaları kanımıza katıp şiirler yazacağız, şiirler 

okuyup gönül kaynatacağız. Kanayan bu gönlü, o 

topraklara sunmadıkça ve duyurmadıkça bu sa-

dâyı kendimize kızacağız. O topraklara gönlümüz 

hicret etmedikçe, oralardan hicret gelmedikçe 

Hasan ÇELİKYURT

kendimizi sorgulayacağız! Yeniden kımıl kımıl şiir-

ler yazmak için, tomur tomur yeşermek için bu çi-

leye gönlümüzü katmadıkça, anlamlandırmadıkça 

bu sızımız dinmeyecek. Yazdıklarımız, söyledikleri-

miz oraları vatan yapacak hâle gelmeli. Şiirleştir-

meliyiz bu gönül sancısını. Öyle sadece nutuk çe-

kerek de teselli bulmayacağız. Bir gece yatağımız-

dan o topraklara, o insanlara göç edeceğiz. Yaşa-

yan hatıralarımızla, kaynayan yaramızla, tefekkü-

rümüzle, hatırımızda tutarak acılarını, bir gece o 

topraklara göçeceğiz. Miraç gibi, mutlu haberlerle 

döneceğiz.

Duygular şiirleşiyorsa, o duygulara sahipliğimiz 

gibi, o şiirlerin sınırını biz çizeceğiz. Duygularımız sı-

nırlar aşacak, şiirleşerek yıllara seslenecek. Çünkü 

toprak, şiirle vatan olur. Sahipleniş, direniş şiirle 

sağlanır. İnsanın sahip olduğu anlam ve değerler, 

yani toprak ve tarih, duygu ve düşünceler, şiir ola-

rak kendini aşıyorsa; manevi anlamda o topraklar 

bizim olmuş olur. Sanatımıza dahil olan her soyut 

ve somut şey, hiçbir komplo tarafından çökertile-

mez. Bugün hemen yanı başımızdaki topraklara 

‘’Ortadoğu’’ diyorsak, zaten o topraklar bizden bir 

şey beklemezler! Öyle değil mi? Çünkü biz kendi 

kavramlarımızla ele almıyoruz onları. Bize dayatı-

lan, bizim olan şeylerle yanaşmıyoruz. Dayatılan 

kavramlarla bakıyoruz. İşte biz, konuştuğumuz-

da, sustuğumuzda, baktığımızda bu tehditi algıla-

yıp, bu şuurla hareket edeceğiz. Kastettiğimiz 

budur! Kendimiz olacağız. Oraları da bu sanat ve 

zevkle, kendi kelime ve kavramlarımızla şiirleştire-

ceğiz. Sanatımız olan, sanatlaşan şey, insandan 

ayrı değildir. Sanat, ayrı bir kurum değil; bilakis in-

sanla var olan şeydir. Gönülle ilgilidir. Biz gönül 

coğrafyamızı, sadece laf kalabalığı, hitabet gücü, 

propaganda aleti olarak değil; yaşayarak, içimize 

işleyerek, dışımıza taşırarak kurabiliriz. O toprak-

ları şiirle, ağıtlarla beslemeliyiz. Oralara umutları-

mızı işlemeli, şiirleştirmeliyiz. Oraların atasözlerini 

de öğreneceğiz, deyimlerini de. Yürümeyeceğiz 

sadece. Asıp kesmeyeceğiz. Slogan atıp, yangını-

mızı soğutmayacağız. Hem zaten beceremiyoruz 

da artık. Yollarına şiirler düzeceğiz. Dağlarına, ba-

yırlarına şiirlerle çıkacağız. Aramıza giren dağlara 

meydan okuyup, o dağları dinsiz, imansız belleye-

ceğiz. Yârimizden ayırıyor deyip, o toprakları yâr-

laştıracağız. O sınırları, sınırlar aşan sanatla kaldı-

rıp, Turan hayalini destanlaştıracağız. Rüya da gör-

meyeceğiz öyle. Gönüllere girip, hatır bileceğiz. 

Onların mücadelesine gönlümüzle, sanatımızla, 
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kelimelerimizle iştirak edeceğiz. Gür seslerle türkü 

çığıracağız; dinlenir mi diye de düşünmeyeceğiz. 

Türkümüzde samimi isek, o türkü bizi yakıyorsa 

mutlaka tesirini bulacaktır, bileceğiz. Bu ümitle 

coşku ve hüzün bulacağız.

Direnişimiz, savaşımız, umudumuz, her şeyiyle 

ama her şeyiyle bizdedir. Bizimdir. Bizim olanlara, 

kelimeleriyle, kavramlarıyla, ülküsüyle, estetiğiyle, 

sanatıyla bizim olanlara yöneleceğiz. Bu şuurla, 

Doğu Türkistan’ın anlam değerini Uygur atasözleri 

ile, Kerkük-Musul-Bağdat’ın yanıklarını gönül erle-

rinin şiirleri ile, hoyratları ile dillendireceğiz. Zihni-

mize aldıklarımızı süzerek, gönüllerimize akıtalım;

Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz. / Aşığa 

Bağdat sorulmaz. / Çanakta balın olsun, Bağ-

dat’tan arı gelir. / Dervişe Bağdat’ta pilav var de-

mişler, yalan değilse ırak değil demiş. / Haklı söz, 

haksızı Bağdat’tan çevirir. / Sora sora Bağdat bulu-

nur. / Yanlış hesap Bağdat’tan döner. / Top otu bey-

likten olunca, güllesi Bağdat’a gider.

Atasözleri, deyimler, milletlerin duygularını, dü-

şüncelerini, hayat görüşlerini, değer yargılarını 

verir. Bu sözlerde milletin anlam-değer dünyaları 

meydana çıkar. Bu sözler; duygu yoğunluğunu, 

inanç ve yaşama biçimlerini ele verir. Toplumun ma-

yasında olan özü verir. O yüzden; kendimizi anla-

manın ve anlamlandırmanın yolları bu sözlerden 

geçer. Coğrafyayı bize katan da budur, diye düşü-

nürüm.

Uygur atasözlerinden birkaç örnek vermek ge-

rekirse; ‘’Vatanından ayrılana kadar, canından 

ayrıl. /Vatan için öleceksen gülerek öl. / Vatana kö-

tülük yaparsan, iyilik, esenlik bulamazsın. / Yiğidin 

derdi, ülkenin derdi. / Altın kafesten, dikenli yuva 

iyi. / Ayrılmayın ülkenizden, kuvvet gider beliniz-

den. / Yiğit kendi vatanında, gül kendi yerinde 

güzel. / Ülken bir feryat çekse, sen bin feryat çek. / 

Bağ meyvesi ile, yurt insanı ile abat. / Öz yurdun 

neredeyse, cennet o yerde. / Bir kötü, bini kötü 

yapar. / Gönül kuştur, ahlak yuvadır. / Hakikatin ışı-

ğını kaldıranın eli yanar. / Adil beyin dostu yok. / 

Çok bilen az söyler, az söylese öz söyler. / Sora 

sora bilim almış, düşüne düşüne sona kalmış. / Su 

ile zemin, bilim ile ülke gelişir. / Emeğin ekmeği 

tatlı, tembelin canı tatlı. / Bülbül çimeni, insan va-

tanını sever. / Sora sora Mekke’yi bulmuş. / Ana 

ayağında cennet var. / Güneş içinde yer arar. / 

İnsan, insanla insandır. / Ay gece gereklidir, akıl 

her gün gereklidir. / İnsanın kendisini bilme, yüre-

ğini bil. / İnsanın güzelliği yüzdür, yüzün güzelliği 

göz, ağzın güzelliği dil, dilin güzelliği de söz. / Ağ-

zıma geldi diye söyleme; önüme geldi diye yeme. 

/ Başının sığmadığı yere kendin sığmazsın.’’

Kerkük kalesinde Osmanlı askerlerinin mezar-

lığında önemli bir ibare bulunmaktadır. ‘’Bağrında 

yattıkları toprak, gurbet değil vatandır.’’ Bu şuur, 

‘’vatan’’ algısını verir. Bu tasavvurla şiirlere yönele-

lim;

Sait Besim Demirci’nin ‘’Kerkük Kalesi’’ şiiriyle 

başlayalım;

‘’Kızıl bir yığın toprak, köhre yıkık bir dıvar

Burada her adımda tarihten macera var

Babil’den Neyneva’ya kanat germişti bir gün

Şimdi bir harabezârdır işte onun için ağlar.’’

Halide Nusret Zorlutuna’nın, ‘’Kerküklü bacıla-

rıma, evlatlarıma, kardeşlerime’’ diyerek ithaf etti-

ği ‘’Kerkük’e Gazel’’ şiirinden;

‘’Ey sabavet cennetim ruh-i revanım Ker-

kük’üm

Her güzellik sendedir amma ki kimse anlamaz

Bihaberdir nice nâdân mihribanım Kerkük’üm

Hasretinle ben Fuzuli-ves yanarken nerdesin

Uğramaz mı hiç sana ah u figanım Kerkük’üm’’ 

der. Bir başka şiirinde Kerkük’e yas tutar; ‘’İçime 

çöküyor ayrılık yası/Kendime bir başka yâr seçe-

medim.’’

Ziya Gökalp, ‘’Çobanla Bülbül’’ şiirinde şunları 

söyler;

‘’Çoban dedi: ‘Edirne’den ta Van’a

Erzurum’a kadar benim mülklerim

Bülbül dedi: ‘İzmir, Maraş, Adana

İskenderun, Kerkük en saf Türklerim.’’

Refet Körüklü ‘’Musul’’ şiirinde, yazımızın başın-

dan beri dillendirdiğimiz tasavvurun şiirini söyler;

‘’Derinden iç çekip Fırat ağlama

Türkmen sende tesellisin bulacak

Bırak suyun dağ, taş düzde çağlasın

Senin neşen onlarda aşk olacak

Kerkük, Musul el ediyor gel diye

Göz kırpmadan vatan için öl diye’’

Bugünlerin sığ pencerelerinden bakanlara 

karşı, tarih şuurundan uzak olanlara karşı, unutan-

lara, duymayanlara, vurdumduymazlara karşı Ali 

Akbaş’ın söylediğidir;

‘’Ne zaman ki Kerkük gelir aklıma

Boğazlayan bir Türk gelir aklıma

Fuzûli bağını talan edenin

Yüzü tükrük gelir aklıma

Kerkük bir öbek kar, çöl ortasında

Ah anamız ağlar el ortasında

Sağır mısın sağır mısın Ankara

Öldük güpegündüz yol ortasında.’’

Ömer Öztürkmen, Kerkük’e Hicranını şu dize-

lerle anlatır;

‘’ “Ey babamdan mukaddes, anamdan tatlı Ker-

kük Kime nasip olacak? Toprağında kan Kucağın-

da can vermek Vatan! / Vatan! / Diyerek...”

Mustafa Gökkaya’nın ‘’Ey yaralı Kerkük’’ şiirin-

de o toprakların insan sesi vardır, bize oraların fer-

yadını duyurmaya çalışır;

“Bilmem sen haralısan Diyesen yaralısan Göz-

lerinden yaş ahar Gök girip karelisen Kerkügem 

yaralıyam Gök girip kareliyem Gözlere tikân 

oldum Men çünki yaralıyam”

Duygular şiirleşirse kök salar. O tohum fidan 

olur, güneşe doğru hareket olur; yol alır. Fikirlere 

dönüşür. Ülkü olur. Ardından gelen tohumları bes-

ler. Biz meydanlarda varlığımızı göstereceğiz 

amenna! Fakat asıl şey, bu varlığın şiirleşmesi, sa-

natlaşması, sınırlar aşıp gönüller kaynatmasıdır. 

Bizim kavramlarımızla, bizim yorumumuzla, du-

yuşumuzla, bakışımızla bu coğrafyalarda bulun-

mak istiyorsak, yani bu topraklara gömülmek isti-

yorsak, Yunus Emre gibi, Fuzuli gibi, Dadaloğlu, 

Karac’oğlan, Muhammed Hüseyin Şehriyar, 

Ahmed Cevad Ahundzade, Gayret Abdullah gibi 

dilden dile gönülden gönüle akmalıyız. Onlar plan 

kursunlar. Kimse, gönüllerde kurulan duyguyu ku-

ramaz. Bozamaz.
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kelimelerimizle iştirak edeceğiz. Gür seslerle türkü 

çığıracağız; dinlenir mi diye de düşünmeyeceğiz. 

Türkümüzde samimi isek, o türkü bizi yakıyorsa 

mutlaka tesirini bulacaktır, bileceğiz. Bu ümitle 

coşku ve hüzün bulacağız.

Direnişimiz, savaşımız, umudumuz, her şeyiyle 

ama her şeyiyle bizdedir. Bizimdir. Bizim olanlara, 

kelimeleriyle, kavramlarıyla, ülküsüyle, estetiğiyle, 

sanatıyla bizim olanlara yöneleceğiz. Bu şuurla, 

Doğu Türkistan’ın anlam değerini Uygur atasözleri 

ile, Kerkük-Musul-Bağdat’ın yanıklarını gönül erle-

rinin şiirleri ile, hoyratları ile dillendireceğiz. Zihni-

mize aldıklarımızı süzerek, gönüllerimize akıtalım;

Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz. / Aşığa 

Bağdat sorulmaz. / Çanakta balın olsun, Bağ-

dat’tan arı gelir. / Dervişe Bağdat’ta pilav var de-

mişler, yalan değilse ırak değil demiş. / Haklı söz, 

haksızı Bağdat’tan çevirir. / Sora sora Bağdat bulu-

nur. / Yanlış hesap Bağdat’tan döner. / Top otu bey-

likten olunca, güllesi Bağdat’a gider.

Atasözleri, deyimler, milletlerin duygularını, dü-

şüncelerini, hayat görüşlerini, değer yargılarını 

verir. Bu sözlerde milletin anlam-değer dünyaları 

meydana çıkar. Bu sözler; duygu yoğunluğunu, 

inanç ve yaşama biçimlerini ele verir. Toplumun ma-

yasında olan özü verir. O yüzden; kendimizi anla-

manın ve anlamlandırmanın yolları bu sözlerden 

geçer. Coğrafyayı bize katan da budur, diye düşü-

nürüm.

Uygur atasözlerinden birkaç örnek vermek ge-

rekirse; ‘’Vatanından ayrılana kadar, canından 

ayrıl. /Vatan için öleceksen gülerek öl. / Vatana kö-

tülük yaparsan, iyilik, esenlik bulamazsın. / Yiğidin 

derdi, ülkenin derdi. / Altın kafesten, dikenli yuva 

iyi. / Ayrılmayın ülkenizden, kuvvet gider beliniz-

den. / Yiğit kendi vatanında, gül kendi yerinde 

güzel. / Ülken bir feryat çekse, sen bin feryat çek. / 

Bağ meyvesi ile, yurt insanı ile abat. / Öz yurdun 

neredeyse, cennet o yerde. / Bir kötü, bini kötü 

yapar. / Gönül kuştur, ahlak yuvadır. / Hakikatin ışı-

ğını kaldıranın eli yanar. / Adil beyin dostu yok. / 

Çok bilen az söyler, az söylese öz söyler. / Sora 

sora bilim almış, düşüne düşüne sona kalmış. / Su 

ile zemin, bilim ile ülke gelişir. / Emeğin ekmeği 

tatlı, tembelin canı tatlı. / Bülbül çimeni, insan va-

tanını sever. / Sora sora Mekke’yi bulmuş. / Ana 

ayağında cennet var. / Güneş içinde yer arar. / 

İnsan, insanla insandır. / Ay gece gereklidir, akıl 

her gün gereklidir. / İnsanın kendisini bilme, yüre-

ğini bil. / İnsanın güzelliği yüzdür, yüzün güzelliği 

göz, ağzın güzelliği dil, dilin güzelliği de söz. / Ağ-

zıma geldi diye söyleme; önüme geldi diye yeme. 

/ Başının sığmadığı yere kendin sığmazsın.’’

Kerkük kalesinde Osmanlı askerlerinin mezar-

lığında önemli bir ibare bulunmaktadır. ‘’Bağrında 

yattıkları toprak, gurbet değil vatandır.’’ Bu şuur, 

‘’vatan’’ algısını verir. Bu tasavvurla şiirlere yönele-

lim;

Sait Besim Demirci’nin ‘’Kerkük Kalesi’’ şiiriyle 

başlayalım;

‘’Kızıl bir yığın toprak, köhre yıkık bir dıvar

Burada her adımda tarihten macera var

Babil’den Neyneva’ya kanat germişti bir gün

Şimdi bir harabezârdır işte onun için ağlar.’’

Halide Nusret Zorlutuna’nın, ‘’Kerküklü bacıla-

rıma, evlatlarıma, kardeşlerime’’ diyerek ithaf etti-

ği ‘’Kerkük’e Gazel’’ şiirinden;

‘’Ey sabavet cennetim ruh-i revanım Ker-

kük’üm

Her güzellik sendedir amma ki kimse anlamaz

Bihaberdir nice nâdân mihribanım Kerkük’üm

Hasretinle ben Fuzuli-ves yanarken nerdesin

Uğramaz mı hiç sana ah u figanım Kerkük’üm’’ 

der. Bir başka şiirinde Kerkük’e yas tutar; ‘’İçime 

çöküyor ayrılık yası/Kendime bir başka yâr seçe-

medim.’’

Ziya Gökalp, ‘’Çobanla Bülbül’’ şiirinde şunları 

söyler;

‘’Çoban dedi: ‘Edirne’den ta Van’a

Erzurum’a kadar benim mülklerim

Bülbül dedi: ‘İzmir, Maraş, Adana

İskenderun, Kerkük en saf Türklerim.’’

Refet Körüklü ‘’Musul’’ şiirinde, yazımızın başın-

dan beri dillendirdiğimiz tasavvurun şiirini söyler;

‘’Derinden iç çekip Fırat ağlama

Türkmen sende tesellisin bulacak

Bırak suyun dağ, taş düzde çağlasın

Senin neşen onlarda aşk olacak

Kerkük, Musul el ediyor gel diye

Göz kırpmadan vatan için öl diye’’

Bugünlerin sığ pencerelerinden bakanlara 

karşı, tarih şuurundan uzak olanlara karşı, unutan-

lara, duymayanlara, vurdumduymazlara karşı Ali 

Akbaş’ın söylediğidir;

‘’Ne zaman ki Kerkük gelir aklıma

Boğazlayan bir Türk gelir aklıma

Fuzûli bağını talan edenin

Yüzü tükrük gelir aklıma

Kerkük bir öbek kar, çöl ortasında

Ah anamız ağlar el ortasında

Sağır mısın sağır mısın Ankara

Öldük güpegündüz yol ortasında.’’

Ömer Öztürkmen, Kerkük’e Hicranını şu dize-

lerle anlatır;

‘’ “Ey babamdan mukaddes, anamdan tatlı Ker-

kük Kime nasip olacak? Toprağında kan Kucağın-

da can vermek Vatan! / Vatan! / Diyerek...”

Mustafa Gökkaya’nın ‘’Ey yaralı Kerkük’’ şiirin-

de o toprakların insan sesi vardır, bize oraların fer-

yadını duyurmaya çalışır;

“Bilmem sen haralısan Diyesen yaralısan Göz-

lerinden yaş ahar Gök girip karelisen Kerkügem 

yaralıyam Gök girip kareliyem Gözlere tikân 

oldum Men çünki yaralıyam”

Duygular şiirleşirse kök salar. O tohum fidan 

olur, güneşe doğru hareket olur; yol alır. Fikirlere 

dönüşür. Ülkü olur. Ardından gelen tohumları bes-

ler. Biz meydanlarda varlığımızı göstereceğiz 

amenna! Fakat asıl şey, bu varlığın şiirleşmesi, sa-

natlaşması, sınırlar aşıp gönüller kaynatmasıdır. 

Bizim kavramlarımızla, bizim yorumumuzla, du-

yuşumuzla, bakışımızla bu coğrafyalarda bulun-

mak istiyorsak, yani bu topraklara gömülmek isti-

yorsak, Yunus Emre gibi, Fuzuli gibi, Dadaloğlu, 

Karac’oğlan, Muhammed Hüseyin Şehriyar, 

Ahmed Cevad Ahundzade, Gayret Abdullah gibi 

dilden dile gönülden gönüle akmalıyız. Onlar plan 

kursunlar. Kimse, gönüllerde kurulan duyguyu ku-

ramaz. Bozamaz.
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BBP heyeti olarak 19 Aralık 2012 Çarşamba 

günü Mısır’ın başkenti Kahire’deydik.

Kahire, canlı bir ticari hayatı olan, İstanbul’dan 

bile büyük 20 milyonluk bir şehir. Filmlerde gördü-

ğümüz o egzotik, otantik ve gizemli havasını hala 

muhafaza ediyor.

MEZAR EVLER

Kahire denildiğinde adı sıkça geçen mezar evleri 

ilk defa gördüm. Tam sayısı bilinmemekle birlikte yak-

laşık iki milyon insanın buralarda yaşadığı tahmin edi-

liyor. Ne Pakistan’da, ne Suriye’de, ne Yemen’de 

buna benzer bir manzarayla karşılaşmadım.

Ölen kişi evin zeminine bir boşluk açılarak gö-

mülüyor. Sonra o boşluğun ağzı çamur ile kapatılı-

yor. Yeni bir vefat olduğu zaman çamur kapak açılı-

yor, daha önce vefat edenin kemikleri kenara itile-

rek yeni ölüye yer açılıyor. Mezarın ağzı yeniden sı-

vanıyor ve hayat devam ediyor. Ürpertili gibi gelen 

bu durum burada yaşayanların hayat biçimi, bu 

aynı zamanda ailenin de geçim kaynaklarından 

biri. Kahire’de -birçok az gelişmiş ülkede hemen 

gözümüze çarpan- varlık ve yokluğun bu iki kut-

bun birlikte yaşandığını (daha doğrusu yaşanma-

ya çalışıldığını)gözle görebiliyor, elle tutabiliyorsu-

nuz.

Kahire Büyükelçiliğimizde heyet onuruna veri-

len akşam yemeğini müteakip Gazze’ye gitmek 

üzere, meşhur Sina çölünü geçip, geceyi geçir-

mek için El-Aris kasabasına hareket ettik. Sina çö-

lünde zaman, zaman yolu kaybettiğimiz yorucu, 

insanı garip düşüncelere daldıran bir yolculuktan 

sonra El-Aris ulaştık.20 Aralık Perşembe günü üç 

saatlik beklemeden sonra Refah Kapısından 

Ekrem ALFATLI

Gazze’ye girebildik. Filistin Devletinin oldukça ka-

labalık temsilcileri tarafından karşılandık.

Önce, İsrail’in vahşi saldırıların harabeye çevir-

diği Gazze sokaklarının, yaralı ve şehitlerin fotoğ-

raflarının sergilendiği sergiyi heyet üyeleriyle bir-

likte gezdik ve akabinde heyetimiz son saldırılar ve 

genel durum hakkında bir brifing verildi. İnsanın 

tüyleri diken, diken oluyor; o korkunç anları siz de 

yaşıyorsunuz. Ne televizyondan seyretmeye, ne 

de gazeteden okumaya benziyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırı-

larda 1 milyar 200 milyon dolarlık maddi zarara yol 

açtığı ;Gazze'deki ticaret ve sanayi tesisleri ile alt-

yapıda 213 milyon dolarlık kaybın olduğu; ayrıca, 

İsrail savaş uçaklarının tarım arazilerini vurması ne-

deniyle 37 bin meyve ağacının yok edildiğini(ağaç-

lar yok edilmesi Yahudilerce ibadet kabul ediliyor) 

verilen bilgilerden bazılarıydı.

Yine İsrail saldırılarında 184 kişi hayatını kay-

betmiş, Çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı olan 

1,399 kişi yaralanmıştır.

Özellikle İsrail Devletinin ve Yahudi halkının bu 

katliamlarının ardında ki korkunç mantığı anla-

mak için Kuran-ı Kerim’de ki ilgili ayetleri tekrar, 

tekrar okumak gerekiyor. Bunu bir düşmanlık his-

leriyle yazdığım düşünülmesin. Filistin’de yaşadı-

ğımız duygularımızı gerçekten ayrı tutmaya çalışı-

yorum. Bu kadar zulmün çoluk, çocuk demeden 

bir halka uygulanmasının patolojik bir durum ol-

duğunu; bütün bu yapılanların İsrail halkının ek-

seriyetince desteklenmesinin güvenlik endişesi 

olarak açıklamak mümkün olmadığını görmek ge-

rekiyor.

Daha sonra heyetimiz Filistin Başbakanı İsmail 

Haniye ile görüştü. Sayın Haniye’nin mesajı hem 

İslam dünyasına, hem Türkiye’ye, hem de tüm 

dünyaya idi. Filistin halkının ve yöneticilerinin 

kesin zafere olan inançlarının, mücadelelerinde ki 

kararlığın gözle görünür, elle tutulur hale geldiğini 

fark etmek Gazze topraklarını gezerken yaşadığı-

mız teessürü teselliye ve umuda dönüştürüyordu.

Bundan yaklaşık  yedi yıl önce , ancak aradan geçen zamanda 
kutsal beldemizde  değişen fazla birşey yok.

19-21 aralık 2012 tarihleri arası büyük birlik partisi heyeti olarak gazze’deydik.

Atatürk havalimanından hareket edip, kahire üzerinden filistin’e geçmeden bu mesele hak-

kında araştırma yapma ihtiyacı hissettim. Maalesef en az bilgi sahibi olduğumuz konular genel-

de en çok konuştuğumuz konular oluyor.

İsrail terör devletinin o beldelerdeki müslüman kardeşlerimizi her fırsatta yok etmeye çalış-

ması, her türlü zulme ve zalimliğe karşı topraklarını terketmeyen bu insanları adeta soy kıyıma 

tabi tutması kanıksandı, sıradanlaştı.

Bu meslenin içyüzünü araştırmaya başladığımızda bölge hakkında çok az şeyin doğru 

bilindiğini anlıyoruz.

Ziyaretimiz daha önceki bir tarihte planlanmasına rağmen; önce 2012 kasım ayında 

(israil’in 8 günlük gazze saldırıları nedeniyle ) daha sonra ise (mısırda’ki karışıklık nedeniyle) 

gezimizi 2. Kez erteleme zorunda kaldık. Gazze’ye tek giriş kapısı mısır’ın kontrolünde ki refah 

sınır kapısı olduğundan önce mısır engelini aşmamız gerekiyordu. İşlemler ve gerekli prosedür-

ler türkiye’de tamamlanmış olmasına rağmen bbp heyeti olarak inançlı ve ısrarlı tutumumuz 

sayesinde gazze’ye gidebildik.
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Zannedildiğinin aksine Osmanlı ve ülkemizle ve 

dahi Türk Milleti’ne karşı beslendiği düşünülen duy-

gulardan eser yok. Bilakis bize olan muhabbetleri 

ve beklentileri hat safhada. Özellikle Sultan Abdül-

hamit’e olan sevgileri tarihi bilgilerinin de, bilinçle-

rinin de fevkalade olduğunu göstermektedir.

Böyle bir ziyaretin -mümkün olsa da- herkes tara-

fından yapılmasının gerekliğine inanıyorum. Notlarıma 

baktım yüz sayfaya yakın. Her özet eksik kalıyor.

 Bugün dünya üzerinde Filistinlilerin sayısı 9 mil-

yonu bulmuştur. Bu nüfusun sadece 4 milyonu Fi-

listin toprakları içinde yaşamaktadır. 5 milyonu ise 

Filistin toprakları dışında onların da çoğu mülteci 

kamplarında yaşıyorlar. Filistin içinde yaşayanların 

yarıdan fazlasının da asıl mekânları değiştirilmiş, 

mülteci kamplarına yerleşmek zorunda bırakılmış-

lardır. Yani Filistin halkının % 75′ine yakın bir kısmı 

ikamet ettikleri yerlerden silah zoruyla ve şiddet yo-

luyla çıkarılmışlardır. Bu vakıa siyonist işgalin 

sebep olduğu tehcir gerçeğini gözler önüne ser-

mektedir. O insanların bu şekilde tehcire zorlan-

maları topraklarını satmama konusunda göster-

dikleri kararlılıktan kaynaklanıyordu. Aksi takdirde 

topraklarını satarak büyük paralar alabilir ve Filis-

tin dışında rahat bir ortama yerleşebilirlerdi.

* Filistin topraklarına yerleştirilen yahudilerin 

% 78′i, bu topraklar üzerine işgalcilerin kurduğu 

şehirlerde ikamet ediyor. Bu şehirlerin yerleşim 

alanları ise Filistin topraklarının tümünün % 

15′ine tekabül etmektedir. Kalan % 22′lik nüfus 

ise Filistin topraklarının % 85′ine tekabül eden böl-

gelerine yayılmışlardır. Bunların yayıldıkları arazi-

lerin toplamı ise 17 milyon 325 bin dönümdür. On-

ların kullandıkları araziler kesinlikle satın alma yo-

luyla değil, sahiplerinin tehcire zorlanması sebe-

biyle ve daha öce sözünü ettiğimiz terk edilmiş 

topraklarla ilgili kanunun işletilmesi suretiyle iş-

galcilerin eline geçmiştir. Netice itibariyle bugün 

mülteci kamplarında yaşayan 5 milyon Filistinliye 

ait arazi 154 bin yahudiye dağıtıldı. İşgal devleti 

bu mültecilerin yurtlarına dönmelerini engelle-

mek için var gücüyle çalışıyor ve herhangi bir 

“barış (!)” anlaşması imzalanabilmesi için göçe 

zorlanan bu beş milyon Filistinlinin yurtlarına 

dönüş haklarından kesinlikle vazgeçmelerini şart 

koşuyor.

* Filistinlilerin göçe zorlanması sebebiyle 531 

köy tamamen boşaltılmış bunların da % 90′ı işgal 

devletinin askeri güçleri tarafından tamamen yı-

kılmıştır. Bu boşaltma ve yıkım işlemi de göçe zor-

lama politikasında kullanılan bir metottu. Eğer ki 

Filistinliler topraklarını elleriyle satmış olsalardı iş-

galcilerin böyle bir metoda başvurmalarına gerek 

olmayacaktı.

* Filistinli mülteciler maruz kaldıkları bütün zor-

luklara rağmen vatana dönüş haklarından vaz-

geçmemekte ısrarlıdırlar. Mülteci kampları belki 

onlar için adeta birer bekleme salonları olmuştur. 

Onlar belki isteselerdi biraz daha iyi ortamlarda ya-

şamanın yollarını araştırıp yurtlarına dönüş hakla-

rının peşine düşmeyebilirlerdi. Ancak sırf bu hak-

larından vazgeçmemek için oralarda beklemeyi 

ve onca zorluğa katlanmayı tercih ediyorlar. İsrail 

işgal devletinin ve onun arkasında duran emper-

yalist güçlerin bütün entrikalarına rağmen vatana 

dönüş haklarından vazgeçmediler ve vazgeçme-

yeceklerini de ısrarla söylüyorlar. Eğer ki toprakla-

rını satmış olsalardı böyle bir haktan söz etmeleri 

bile mümkün olmazdı. Topraklarına sahip çıkma 

hassasiyeti taşımasalardı mülteci kamplarında 

beklemek yerine siyonizme destek veren ulusla-

rarası güçlerin sunduğu imkanlardan yararlana-

rak bir yerlere yerleşmeyi tercih ederlerdi. Onları 

göçe zorlayan şey, vatanları konusunda duyarsız ol-

maları değil Müslümanların kendilerini yalnız bırak-

maları ve İslam coğrafyasında ortaya çıkan kukla 

yönetimlerin işgalcilerin arkasında duran emper-

yalistlerle işbirliği yapmalarıdır. Zaten her savaşta 

bu tür toplu göç olayları olur. Çünkü kalabalık kitle-

lerin bütün fertleri savaşma gücüne sahip değildir.

Umarım biraz olsun Filistin gerçeği hakkında 

fikir verebilmişimdir.

Kuran’a göre insanlar yaptıkları zulüm ve hak-

sızlıktan dolayı lanetlenirler. Bu açıdan acımasızca 

insanları bombalayan; kadın, yaşlı, çocuk deme-

den hedef gözetmeksizin insanları öldüren, kendisi 

üstün bir ırk zannederek başkalarının topraklarına 

el koyma hakkının olduğunu düşünen ve savun-

masız insanları yurtlarından çıkaranları lanetliyo-

rum. Buradaki ölçümüz ırk temelinde değil, insanı 

değerler temelindedir. Allah’ın ve tüm insanların la-

neti bütün zalimlerin üstüne olsun.

Ayrıca gezinin bizim için önemli olan bir bölümü 

de Yıllardır aydınlatılamayan, adeta üzeri bir bir sis 

perdesi ile kapatılmaya çalışılan ve bundan dört yıl 

önce bir helikopter kazasında arkadaşları ile birlik-

te Şehit olan,e hayatı boyunca “Mazlumun Yanın-

da ,Zalimin Karşısında dik duran ,eğilip bükülme-

yen BBP ebedi siyasi Lideri Şehit Muhsin YAZICI-

OĞLU adına Gazze’de yapılacak olan Şehit Muhsin 

YAZICIOĞLU’ külliyesinin temelini attık. Aslında 

tamda yeri, mekanı ve işlevi Şehidimizin idealleri-

ne uyuyor idi. 3 Katlı olarak planlanan külliye Filis-

tinli yetimlerin, eğitim, öğretim merkezi olacak.

Şehit, Gazi yakınlarını da ziyaret eden heyet, 

Katil İsrail tarafından bombalanan bina enkazları-

nı da ziyaret etti ve 21 Aralık 2012 Günü Türki-

ye’ye döndü.

Aslında bu konuda çok fazla yazacak, anlatıla-

cak konu var, ancak en azından bu yazıyı okuyan 

kardeşlerimiz yüzlerini bu bölgelere biraz daha 

fazla çevirsin,Bize bu gezimizde mihmandarlık 

yapan ve oralarda ve dünyanın birçok mazlum ve 

ihtiyaç sahibi bölgelerinde faaliyet gösteren, 

cesur, yürekli ve idealist İHH heyetine de teşekkür 

etmek istiyorum.A yrıca Mısır Büyükelçimiz, kon-

solosumuz ve diğer görevlilerimiz de Ülkemizi ora-

larda en iyi bir şekilde temsil ettiklerini gördük ve 

kendilerine teşekkür ediyorum ve En büyük te-

şekkürümüz (ki bu konuda teşekkür çok hafif 

kalır) İşgal altında direnen çocuklarımız, anneleri-

miz, gençlerimiz , yaşlılarımız o kutsal beldeleri ha-

yatları pahasına terk etmeyen, Duruşları ile Cen-

neti alan o güzel insanlara da en kalbi Teşekkürle-

rimi arz ediyorum.A llah(CC) tüm iyi ve güzel in-

sanlardan razı olsun.
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dönüş haklarından kesinlikle vazgeçmelerini şart 

koşuyor.

* Filistinlilerin göçe zorlanması sebebiyle 531 

köy tamamen boşaltılmış bunların da % 90′ı işgal 

devletinin askeri güçleri tarafından tamamen yı-
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yatları pahasına terk etmeyen, Duruşları ile Cen-

neti alan o güzel insanlara da en kalbi Teşekkürle-

rimi arz ediyorum.A llah(CC) tüm iyi ve güzel in-
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Batı’nın Ortadoğu diye adlandırdığı yer doğal 

kaynakları ve tarihi değeri ile yeryüzünün en 

kadim bölgelerinden… Din, ilim, irfan, ahlak, keşif 

yönünden zengin bir coğrafya… Her toprağında 

peygamber izi, her karışında velilerin ayak sesleri, 

her tarafında gerçek kahramanların naraları… 

Kudüs, İdlib, Şam, Tahran ve Yemen bunlardan bir 

kaçı. Yüzyıl öncesine kadar Osmanlı idaresinde ve 

bayrak düştüğünden beri bir keşmekeş hâkim. Böl-

geye adalet ve huzur sadece peygamberler ve on-

ların varisleri tarafından gelmiş ve ne zaman ki 

onlar çekilmiş, toprak sancılanmış, haramiler salta-

nat kurmuş ve masum ruhlarda bir vaveyla kop-

muş. İdlib bu çerçevede özbeöz İslam yurdu ve 

Anadolu’dur. Anadolu ise yüzyıl önce bayrağın düş-

tüğü yerdir ve bayrak düştüğü yerden kalkmak üze-

redir. Tüm gücüyle, tüm ruhuyla. Türk, Kürt, Arap, 

Çerkez yahut Boşnak tüm milletiyle engeller aşıl-

mak, tuzaklar boşa çıkarılmak üzeredir. İdlib mer-

kezli olmak üzere bugün bölge kaynıyor; ne olaca-

ğı kimin kimi silip süpüreceği ilahi sır. Burada kopa-

cak bir fırtına dünyanın tamamını etkileyecek dü-

zeyde. Yedi düvel toplanmış sanki. Her şeyin her 

şeyle ilgisinin olduğu gerçeğinden hareketle bir kı-

vılcım bütün akışı değiştirecek çapa sahip.

Emperyalistler tarafından etnik özellikler dikka-

te alınarak tanımlanan mevcut sınırların bir kıymeti 

harbiyesi yoktur. Bugün “Ortadoğu”da yaşanan 

sancının sebebi ABD, Rusya ve İsrail’in başını çek-

tiği Batı’ya karşı duyulan öfke ve nefrettir. Çin ve 

Hindistan’da bu öfke ve nefretten uzak değildir. 

Müslümanlara yapılan Myanmar’daki Budist 

zulmü, Doğu Türkistan’da toplama kamplarında ya-

pılan Çin katliamı, Keşmir’deki Hinduların işkencesi 

İsrail’in Filistin’de, Rusya’nın Suriye’de, Ameri-

ka’nın Afganistan’da yaptıklarından farklı değildir. 

İslam dünyası, dünya mazlumları bu katillere, bu 

zalimlere karşı öfke ve nefret doludur. Bu öfke ve 

nefret iyi örgütlense ve doğru hedefe yönlendirilse 

Afrika ülkelerinden Kuzey Amerika kıtasına, Orta 

Asya’dan Uzak Doğuya kadar bütün dünyayı bir 

isyan ateşi saracaktır. Savaş, gayri nizami harp bo-

yutlarında Moskova’da, New York’ta, Pekin’de, Ber-

lin’de, Paris’te sürdürülecek olsa değil bir Müslü-

manın kanının akması artık İslam coğrafyasının üs-

tünde bir tane işgalci askeri uçak uçamaz olur. Si-

yonistler ve Batı bunu çok iyi bildiğinden bölgede 

kendileriyle uyumlu çalışabilecekleri tipler ara-

maktan hiç vazgeçmediler. Onlar için kaç Türk, 

kaç Kürt yahut Arap ölmüş önemli değildir, aslolan 

onların çıkarıdır. Ancak bütün bu arayışlarına ve 

Yahudi’nin bütün gücüyle seferber olmasına rağ-

men Batı, Ortadoğu’da otoritesini kaybetmiştir. 

Hali hazırda ekonomik olarak sömürüsü devam 

eden Batı’nın bu kolları da kesildiğinde ABD hay-

van üretimi yapan bir çiftliğe, Batı ise lanetlenmiş 

ve terkedilmiş şehirlere dönecektir. Bugün bu sa-

vaşı kazanacak, topyekûn Anadolu’yu kendi ayak-

ları, bayrağı ve bağımsızlığı ile yeniden meydan ye-

rine dikecek irade kendini dayatmaktadır. Geri dö-

nüşün ülkenin parçalanması anlamına geldiği bir 

yola girilmiştir. Büyük zuhur için cesaret isteyen 

adımlar atılmalıdır. Anadolu, yeni Alpaslan’ını, Sul-

tan Mehmet’ini, Yavuz Selim’ini ve Selahaddin Ey-

yubi’sini doğurmak zorundadır. Salih Mirzabeyoğ-

lu’nun deyişiyle; “Şartlar Türkiye’yi tarihi misyo-

nunu üstlenmeye zorluyor.”

İdlib’te Kim Nerede Duruyor?

İdlib, Türkiye’nin Hatay ilinin karşısında, Suriye 

topraklarında ve Esed rejimine direnen muhalif 

özgür Suriye ordusunun ve kısmen HTŞ grubunun 

yönetiminde bir şehir. Türkiye ile 130 kilometrelik 

sınır komşuluğu olan İdlib'in doğusunda Halep, ku-

zeydoğusunda Halep'in Afrin ilçesi, güneyinde 

Hama, kuzeybatısında Lazkiye illeri bulunmaktadır. 

4,5 milyona yakın nüfusunun yarısı kadarı savaş so-

nucu meydana gelen göçle oluşan İdlib şehri bir-

çok yönden oldukça stratejik değere sahiptir. Kent-

ten geçen M5 otoyolu Türkiye, Suriye ve Ürdün'ü 

birbirine bağlamakta ve yine en büyük insani yar-

dım giriş kapısı konumunda olan İdlib'teki Babül-

hava Sınır Kapısı'ndan ayda ortalama bin 500 civarı 

insani yardım tırının yanında ayda 4 bin 500 tır ci-

varı da ticari mal girişi gerçekleşmektedir. Ayrıca 

cephane ve lojistik destek takviyesi açısından ol-

dukça kritik bir öneme sahip İdlib muhaliflerin elin-

de kalan son toprak parçasıdır.



İDLİB'TE
YÜKSELEN SANCAK

2120
ŞUBAT 2020 ŞUBAT 2020

Ercan ÇİFCİ

Batı’nın Ortadoğu diye adlandırdığı yer doğal 

kaynakları ve tarihi değeri ile yeryüzünün en 

kadim bölgelerinden… Din, ilim, irfan, ahlak, keşif 

yönünden zengin bir coğrafya… Her toprağında 

peygamber izi, her karışında velilerin ayak sesleri, 

her tarafında gerçek kahramanların naraları… 

Kudüs, İdlib, Şam, Tahran ve Yemen bunlardan bir 

kaçı. Yüzyıl öncesine kadar Osmanlı idaresinde ve 

bayrak düştüğünden beri bir keşmekeş hâkim. Böl-

geye adalet ve huzur sadece peygamberler ve on-

ların varisleri tarafından gelmiş ve ne zaman ki 

onlar çekilmiş, toprak sancılanmış, haramiler salta-

nat kurmuş ve masum ruhlarda bir vaveyla kop-

muş. İdlib bu çerçevede özbeöz İslam yurdu ve 

Anadolu’dur. Anadolu ise yüzyıl önce bayrağın düş-

tüğü yerdir ve bayrak düştüğü yerden kalkmak üze-

redir. Tüm gücüyle, tüm ruhuyla. Türk, Kürt, Arap, 

Çerkez yahut Boşnak tüm milletiyle engeller aşıl-

mak, tuzaklar boşa çıkarılmak üzeredir. İdlib mer-

kezli olmak üzere bugün bölge kaynıyor; ne olaca-

ğı kimin kimi silip süpüreceği ilahi sır. Burada kopa-

cak bir fırtına dünyanın tamamını etkileyecek dü-

zeyde. Yedi düvel toplanmış sanki. Her şeyin her 

şeyle ilgisinin olduğu gerçeğinden hareketle bir kı-

vılcım bütün akışı değiştirecek çapa sahip.

Emperyalistler tarafından etnik özellikler dikka-

te alınarak tanımlanan mevcut sınırların bir kıymeti 

harbiyesi yoktur. Bugün “Ortadoğu”da yaşanan 

sancının sebebi ABD, Rusya ve İsrail’in başını çek-

tiği Batı’ya karşı duyulan öfke ve nefrettir. Çin ve 

Hindistan’da bu öfke ve nefretten uzak değildir. 

Müslümanlara yapılan Myanmar’daki Budist 

zulmü, Doğu Türkistan’da toplama kamplarında ya-

pılan Çin katliamı, Keşmir’deki Hinduların işkencesi 

İsrail’in Filistin’de, Rusya’nın Suriye’de, Ameri-

ka’nın Afganistan’da yaptıklarından farklı değildir. 

İslam dünyası, dünya mazlumları bu katillere, bu 

zalimlere karşı öfke ve nefret doludur. Bu öfke ve 

nefret iyi örgütlense ve doğru hedefe yönlendirilse 

Afrika ülkelerinden Kuzey Amerika kıtasına, Orta 

Asya’dan Uzak Doğuya kadar bütün dünyayı bir 

isyan ateşi saracaktır. Savaş, gayri nizami harp bo-

yutlarında Moskova’da, New York’ta, Pekin’de, Ber-

lin’de, Paris’te sürdürülecek olsa değil bir Müslü-

manın kanının akması artık İslam coğrafyasının üs-

tünde bir tane işgalci askeri uçak uçamaz olur. Si-

yonistler ve Batı bunu çok iyi bildiğinden bölgede 

kendileriyle uyumlu çalışabilecekleri tipler ara-

maktan hiç vazgeçmediler. Onlar için kaç Türk, 

kaç Kürt yahut Arap ölmüş önemli değildir, aslolan 

onların çıkarıdır. Ancak bütün bu arayışlarına ve 

Yahudi’nin bütün gücüyle seferber olmasına rağ-

men Batı, Ortadoğu’da otoritesini kaybetmiştir. 

Hali hazırda ekonomik olarak sömürüsü devam 

eden Batı’nın bu kolları da kesildiğinde ABD hay-

van üretimi yapan bir çiftliğe, Batı ise lanetlenmiş 

ve terkedilmiş şehirlere dönecektir. Bugün bu sa-

vaşı kazanacak, topyekûn Anadolu’yu kendi ayak-

ları, bayrağı ve bağımsızlığı ile yeniden meydan ye-

rine dikecek irade kendini dayatmaktadır. Geri dö-

nüşün ülkenin parçalanması anlamına geldiği bir 

yola girilmiştir. Büyük zuhur için cesaret isteyen 

adımlar atılmalıdır. Anadolu, yeni Alpaslan’ını, Sul-

tan Mehmet’ini, Yavuz Selim’ini ve Selahaddin Ey-

yubi’sini doğurmak zorundadır. Salih Mirzabeyoğ-

lu’nun deyişiyle; “Şartlar Türkiye’yi tarihi misyo-

nunu üstlenmeye zorluyor.”

İdlib’te Kim Nerede Duruyor?

İdlib, Türkiye’nin Hatay ilinin karşısında, Suriye 

topraklarında ve Esed rejimine direnen muhalif 

özgür Suriye ordusunun ve kısmen HTŞ grubunun 

yönetiminde bir şehir. Türkiye ile 130 kilometrelik 

sınır komşuluğu olan İdlib'in doğusunda Halep, ku-

zeydoğusunda Halep'in Afrin ilçesi, güneyinde 

Hama, kuzeybatısında Lazkiye illeri bulunmaktadır. 

4,5 milyona yakın nüfusunun yarısı kadarı savaş so-

nucu meydana gelen göçle oluşan İdlib şehri bir-

çok yönden oldukça stratejik değere sahiptir. Kent-

ten geçen M5 otoyolu Türkiye, Suriye ve Ürdün'ü 

birbirine bağlamakta ve yine en büyük insani yar-

dım giriş kapısı konumunda olan İdlib'teki Babül-

hava Sınır Kapısı'ndan ayda ortalama bin 500 civarı 

insani yardım tırının yanında ayda 4 bin 500 tır ci-

varı da ticari mal girişi gerçekleşmektedir. Ayrıca 

cephane ve lojistik destek takviyesi açısından ol-

dukça kritik bir öneme sahip İdlib muhaliflerin elin-

de kalan son toprak parçasıdır.



2322
ŞUBAT 2020 ŞUBAT 2020

Türkiye, İran ve Rusya ile birlikte imzalanan As-

tana Anlaşması çerçevesinde varılan mutabakat so-

nucu Ekim 2017'den itibaren “İdlib Gerginliği 

Azaltma Bölgesi” sınırlarında ateşkes gözlem nok-

taları kurdu. Nitekim 4 milyona yakın Suriyeli mu-

haciri ülkesinde barındıran Türkiye, her çeşit terör 

hareketine karşı kendi sınır kontrolünü, İdlib’te si-

villerin can ve mal güvenliğini, meşru muhalefeti 

sahada ve diplomatik alanda savunmaktadır. Suri-

ye'deki iç savaşın en önemli aktörleri hükümet, 

Rusya, ABD, İsrail, İran ve Türkiye’dir. Nitekim için-

de Türkiye’nin bulunmadığı bir çözüm bölge için 

büyük bir felakettir. İngiltere, Çin, Fransa gibi ülke-

ler aynı belirginlikte olmasa da hatırı sayılır bir şe-

kilde bölge üzerinde rol sahibiler. Türkiye, İdlib'te 

12 askeri gözlem noktası oluşturdu. Tarafların ça-

tışmaya girmesini engellemek amacıyla Rusya’da 

buraya askeri noktalar yerleştirdi.

İdlib ılımlı olarak nitelendirilen Türkiye’nin de 

desteklediği muhalif gruplar ve bazı mücahid ör-

gütlerin kontrolü altında bulunuyor. Muhaliflerin 

elinde bulundan en son şehir olan İdlib'in Esed güç-

lerince alınması halinde Beşar Esad ve onu destek-

leyen Rusya savaşın istedikleri gibi sonuçlanmasını 

büyük oranda sağlamış olacaklardır. Ancak böylesi 

bir durumun neticesinin hayal bile edilemeyecek 

bir vahşete, tecavüz ve yağmaya döneceği tahmin 

edilmektedir. Kaldı ki İdlib, son birkaç yıldır Halep, 

Doğu Guta, Duma ve Hama gibi yerlerde silahlı 

grupların kontrolü hükümete geri vermek için yap-

tıkları anlaşmalar kapsamında, silahlarıyla birlikte 

ayrılmalarına izin verilen savaşçıların da getirildiği 

yerdi. Böyle olunca İran ve Rusya’nın askeri deste-

ği ile Esed ordusu İdlib’i tamamen kuşatma altına 

aldı. Ayrıca İdlib yoğun olarak Rus Hava Kuvvetleri 

tarafından bombalanarak kontrol edilmeye çalışıl-

maktadır. Bunun neticesi olarak Esed rejimi asker-

leri, Rusya'nın hava desteğiyle ilerleyişini sürdüre-

rek kısa bir süre içinde İdlib şehrinin güneyinde, 

Lazkiye-Halep arasındaki M4 karayolu ile Şam-

Halep arasındaki M5 karayolunun kesişme nokta-

sındaki kritik Serakıb kentini ele geçirdi. Diğer ta-

raftan Esed, Rusya ve İran neredeyse İsrail tara-

fından gün aşırı bombalanan Suriye topraklarını sa-

vunma adına İsrail’e tek bir mukavemet hamlesi 

göstermedi. Hatta yüzde 80’i İsrail işgali altında 

bulunan Kuneytra’nın yalnızca küçük bir şeridi Su-

riye’nin kontrolündedir. Şam, Dera ve Golan’la sı-

nırı bulunan Kuneytra için Suriye ve Rusya suskun 

kalmayı tercih etti. Almanya ve Fransa’nın İdlib 

meslesinde Türkiye’yi “mış gibi” destekler tavrı ko-

mediden ibarettir. Nihayetinde Suriye’nin bu hala 

gelmesinde suçu olan en önemli ülkeler arasında 

Almanya ve Fransa’da vardır.

Türkiye ne ABD ne Rusya ile tam mutabakat 

ile birlikte hareket etmektedir. Hatta yer yer her 

ikisi ile de sahada çatışma noktasına gelmektedir. 

Rusya’nın başta Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz 

olmak üzere sayısız başlıkta çıkar çatışması yaşa-

dığı Türkiye’yle yürüttüğü diplomasi Putin’in Tür-

kiyesiz hareket etmediğini göstermektedir. Ama 

neticeye baktığınızda Türkiye’nin Rusya tarafın-

dan kontrollü bir oyalama ile karşı karşıya olduğu 

görülmektedir. Benzer bir durum ABD – Türkiye 

ilişkisi içinde geçerlidir. ABD’de yine Türkiye’yi oya-

layarak YPG/PKK örgütünü binlerce tır dolusu ağır 

silahlarla donattı. Diğer taraftan aynı ABD, NATO 

üzerinden Türkiye’ye dönük kısmi destek noktası 

oluşturarak kışkırtıcı bir yol izlemekte ve politik an-

lamda güvensiz bir ortamın oluşmasına katkıda 

bulunmaktadır. İngiltere merkezli BBC’nin Türki-

ye’ye dönük karalama ve olumsuz algı yönetimi 

yapması da işin bir başka tarafıdır. Bütün bunlara 

toplu olarak bakılınca görülen o ki yakın bir gele-

cekte Türkiye’ye ciddi bir operasyon çekecekler. 

Dolayısıyla Türkiye’nin İdlib’te göstereceği en 

basit zaaf, içeride yüzyıldır İngiliz mandacılığını sa-

vunan, Batı endeksli müstemleke şeklinde yaşa-

mayı gururuna yediren siyasi partileri ve ticari ku-

rumları harekete geçirecek ve ülkeyi Suriye’den 

beter hala getirmenin önünü açacaktır. Türkiye 

bunu aşabilmek için bölgede savaşan güçleri 

İdlib’te toplamak yerine farklı yerlere dağılmasını 

ve savaşın farklı sahalarda sürmesini sağlamalıdır. 

Hatta mümkün mertebe gayri nizamı savaş tecrü-

besi olan örgütlerin üstünden baskısını kaldırıp, 

Rusya yahut rejimle kozlarını paylaşması için ser-

best bırakmalıdır.

Savaşmayan Savaşı Kazanabilir mi?

Savaş, tarafların karşılıklı mücadele ve müca-

hede durumu olduğu için, tek yönlü ve sıradan bir 

ilişki olarak ele alınamaz. Tarafların birbirlerine 

karşı güttükleri politikanın gereği olarak sürekli ola-

rak motivasyonu bozma, savaşma iradesini kırma, 

gayeyi sulandırma, eylemsizleştirme gibi taktikler 

gerçekleştirirler. Yine günümüz Batı Emperyaliz-

mi’nin çokça kullandığı, “Demokratik tepki, her 

yerde eli kolu var, dünya devleti, çok güçlü silahları 

var, biz ne yapabiliriz gücümüz yetmez” demogoji-

leri işgal ettiği bölgenin insanlarına karşı gerçek-

leştirdiği psikolojik savaştır (zaten bu durumda hali 

hazırda silahlı savaşın bir parçasıdır). İslam coğraf-

yası üzerinde yıllardır yürütülen böl parçala yönet 

yahut “devşir, eğit, senin yerine o yönetsin” Batı 

ve Yahudi’nin iki yüz yıla yakındır uyguladığı ve 

her daim yenileyerek sürdürdüğü bir programdır 

bu. Milletleri ilkesiz, fikirsiz ve dilsiz bırak, kökle-

rinden kopar. Sonra dilediğin gibi güt. Türkiye, 

son dönemlerde izlediği politikalarla bunu kırmak-

ta ve kendisini dünya siyasetini belirleyen önemli 

bir aktör haline getirmektedir. Öyle ki hadiseleri 

uzaktan seyreden değil bilfiil sahada aktif olarak 

bulunan ve gerektiğinde savaşan yerine göre dip-

lomasi yürüten bir ülke konumuna yükselmiştir. 

Ancak bundan rahatsız olan İsrail, ABD, AB, 

Rusya ve İran gibi ülkeler profesyonel anlamda 

Türkiye içine dönük bütünlüğü bozucu örgütlü 

propaganda çalışması yapmaktadır.
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Türkiye, İran ve Rusya ile birlikte imzalanan As-

tana Anlaşması çerçevesinde varılan mutabakat so-

nucu Ekim 2017'den itibaren “İdlib Gerginliği 

Azaltma Bölgesi” sınırlarında ateşkes gözlem nok-

taları kurdu. Nitekim 4 milyona yakın Suriyeli mu-

haciri ülkesinde barındıran Türkiye, her çeşit terör 

hareketine karşı kendi sınır kontrolünü, İdlib’te si-

villerin can ve mal güvenliğini, meşru muhalefeti 

sahada ve diplomatik alanda savunmaktadır. Suri-

ye'deki iç savaşın en önemli aktörleri hükümet, 

Rusya, ABD, İsrail, İran ve Türkiye’dir. Nitekim için-

de Türkiye’nin bulunmadığı bir çözüm bölge için 

büyük bir felakettir. İngiltere, Çin, Fransa gibi ülke-

ler aynı belirginlikte olmasa da hatırı sayılır bir şe-

kilde bölge üzerinde rol sahibiler. Türkiye, İdlib'te 

12 askeri gözlem noktası oluşturdu. Tarafların ça-

tışmaya girmesini engellemek amacıyla Rusya’da 

buraya askeri noktalar yerleştirdi.

İdlib ılımlı olarak nitelendirilen Türkiye’nin de 

desteklediği muhalif gruplar ve bazı mücahid ör-

gütlerin kontrolü altında bulunuyor. Muhaliflerin 

elinde bulundan en son şehir olan İdlib'in Esed güç-

lerince alınması halinde Beşar Esad ve onu destek-

leyen Rusya savaşın istedikleri gibi sonuçlanmasını 

büyük oranda sağlamış olacaklardır. Ancak böylesi 

bir durumun neticesinin hayal bile edilemeyecek 

bir vahşete, tecavüz ve yağmaya döneceği tahmin 

edilmektedir. Kaldı ki İdlib, son birkaç yıldır Halep, 

Doğu Guta, Duma ve Hama gibi yerlerde silahlı 

grupların kontrolü hükümete geri vermek için yap-

tıkları anlaşmalar kapsamında, silahlarıyla birlikte 

ayrılmalarına izin verilen savaşçıların da getirildiği 

yerdi. Böyle olunca İran ve Rusya’nın askeri deste-

ği ile Esed ordusu İdlib’i tamamen kuşatma altına 

aldı. Ayrıca İdlib yoğun olarak Rus Hava Kuvvetleri 

tarafından bombalanarak kontrol edilmeye çalışıl-

maktadır. Bunun neticesi olarak Esed rejimi asker-

leri, Rusya'nın hava desteğiyle ilerleyişini sürdüre-

rek kısa bir süre içinde İdlib şehrinin güneyinde, 

Lazkiye-Halep arasındaki M4 karayolu ile Şam-

Halep arasındaki M5 karayolunun kesişme nokta-

sındaki kritik Serakıb kentini ele geçirdi. Diğer ta-

raftan Esed, Rusya ve İran neredeyse İsrail tara-

fından gün aşırı bombalanan Suriye topraklarını sa-

vunma adına İsrail’e tek bir mukavemet hamlesi 

göstermedi. Hatta yüzde 80’i İsrail işgali altında 

bulunan Kuneytra’nın yalnızca küçük bir şeridi Su-

riye’nin kontrolündedir. Şam, Dera ve Golan’la sı-

nırı bulunan Kuneytra için Suriye ve Rusya suskun 

kalmayı tercih etti. Almanya ve Fransa’nın İdlib 

meslesinde Türkiye’yi “mış gibi” destekler tavrı ko-

mediden ibarettir. Nihayetinde Suriye’nin bu hala 

gelmesinde suçu olan en önemli ülkeler arasında 

Almanya ve Fransa’da vardır.

Türkiye ne ABD ne Rusya ile tam mutabakat 

ile birlikte hareket etmektedir. Hatta yer yer her 

ikisi ile de sahada çatışma noktasına gelmektedir. 

Rusya’nın başta Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz 

olmak üzere sayısız başlıkta çıkar çatışması yaşa-

dığı Türkiye’yle yürüttüğü diplomasi Putin’in Tür-

kiyesiz hareket etmediğini göstermektedir. Ama 

neticeye baktığınızda Türkiye’nin Rusya tarafın-

dan kontrollü bir oyalama ile karşı karşıya olduğu 

görülmektedir. Benzer bir durum ABD – Türkiye 

ilişkisi içinde geçerlidir. ABD’de yine Türkiye’yi oya-

layarak YPG/PKK örgütünü binlerce tır dolusu ağır 

silahlarla donattı. Diğer taraftan aynı ABD, NATO 

üzerinden Türkiye’ye dönük kısmi destek noktası 

oluşturarak kışkırtıcı bir yol izlemekte ve politik an-

lamda güvensiz bir ortamın oluşmasına katkıda 

bulunmaktadır. İngiltere merkezli BBC’nin Türki-

ye’ye dönük karalama ve olumsuz algı yönetimi 

yapması da işin bir başka tarafıdır. Bütün bunlara 

toplu olarak bakılınca görülen o ki yakın bir gele-

cekte Türkiye’ye ciddi bir operasyon çekecekler. 

Dolayısıyla Türkiye’nin İdlib’te göstereceği en 

basit zaaf, içeride yüzyıldır İngiliz mandacılığını sa-

vunan, Batı endeksli müstemleke şeklinde yaşa-

mayı gururuna yediren siyasi partileri ve ticari ku-

rumları harekete geçirecek ve ülkeyi Suriye’den 

beter hala getirmenin önünü açacaktır. Türkiye 

bunu aşabilmek için bölgede savaşan güçleri 

İdlib’te toplamak yerine farklı yerlere dağılmasını 

ve savaşın farklı sahalarda sürmesini sağlamalıdır. 

Hatta mümkün mertebe gayri nizamı savaş tecrü-

besi olan örgütlerin üstünden baskısını kaldırıp, 

Rusya yahut rejimle kozlarını paylaşması için ser-

best bırakmalıdır.

Savaşmayan Savaşı Kazanabilir mi?

Savaş, tarafların karşılıklı mücadele ve müca-

hede durumu olduğu için, tek yönlü ve sıradan bir 

ilişki olarak ele alınamaz. Tarafların birbirlerine 

karşı güttükleri politikanın gereği olarak sürekli ola-

rak motivasyonu bozma, savaşma iradesini kırma, 

gayeyi sulandırma, eylemsizleştirme gibi taktikler 

gerçekleştirirler. Yine günümüz Batı Emperyaliz-

mi’nin çokça kullandığı, “Demokratik tepki, her 

yerde eli kolu var, dünya devleti, çok güçlü silahları 

var, biz ne yapabiliriz gücümüz yetmez” demogoji-

leri işgal ettiği bölgenin insanlarına karşı gerçek-

leştirdiği psikolojik savaştır (zaten bu durumda hali 

hazırda silahlı savaşın bir parçasıdır). İslam coğraf-

yası üzerinde yıllardır yürütülen böl parçala yönet 

yahut “devşir, eğit, senin yerine o yönetsin” Batı 

ve Yahudi’nin iki yüz yıla yakındır uyguladığı ve 

her daim yenileyerek sürdürdüğü bir programdır 

bu. Milletleri ilkesiz, fikirsiz ve dilsiz bırak, kökle-

rinden kopar. Sonra dilediğin gibi güt. Türkiye, 

son dönemlerde izlediği politikalarla bunu kırmak-

ta ve kendisini dünya siyasetini belirleyen önemli 

bir aktör haline getirmektedir. Öyle ki hadiseleri 

uzaktan seyreden değil bilfiil sahada aktif olarak 

bulunan ve gerektiğinde savaşan yerine göre dip-

lomasi yürüten bir ülke konumuna yükselmiştir. 

Ancak bundan rahatsız olan İsrail, ABD, AB, 

Rusya ve İran gibi ülkeler profesyonel anlamda 

Türkiye içine dönük bütünlüğü bozucu örgütlü 

propaganda çalışması yapmaktadır.
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Çeşitli siyasi partiler ve STK görüntülü yasadışı 

gruplar bu ülkelerin hamiliğini yaparak Türkiye’nin 

çıkarlarına ters bir yol izlemekte hatta ülkenin kan 

gölüne dönüşebileceği gerçeğini bile bile kitleleri 

ajite etmektedirler. Bunda da kullandıkları en 

büyük argümanlar “Pis Arap”, “Bizim ve Rusya’ya 

gücümüz yetmez”, “cihadist” gibi sloganik boş laf-

lardır. Bu hususta oldukça dikkatli olmak ve içteki 

ihanet şebekelerine fırsat vermemek lazımdır. 

Diğer taraftan unutulmamalıdır ki güç hareket et-

tikçe zenginleşir ve artar. Büyüklerin “Yürüyen tilki 

yatan aslandan yeğdir.” sözü boşuna değildir.

Türkleri arkadan vuran Türkler!

Başlığımızın işaret ettiği mana hakikatken kul-

lanımı dikkat çekmeye ve şuur dünyamıza sağlam 

bir sondaj vurmaya dönüktür. Bu ifade “Türk’ü ar-

kadan vuran Araplar” safsatasını ironik bir şekilde 

derdest etmek için söylenmiştir. Çünkü ortada ne 

Arabı arkadan vuran bir Türk Milleti ne de arkadan 

vurulan bir Arap milleti vardır. Ancak, Arab’ın yahut 

Türk’ün içinden devşirilerek hem kendi milletini 

hem de propaganda edilen milleti arkadan vurma-

ya alışmış hainler sürüsü vardır. Bu çeteler yahut 

örgütlü topluluklar birbirlerine karşı, sürekli kavga 

ve ihanet içinde olmuşlar, çevrelerine de bunu ar-

kadan vurma olarak propaganda etmişlerdir. Psi-

kolojik savaşın temel unsurları arasında; kitleyi iyi 

tanımak, ayrıştırıcı özellikleri iyi bilmek ve üzerine 

gitmek yatar. Burada “Türk’ü arkadan vuran 

Arap” sözü propaganda edilir ve Arap nefreti oluş-

turulurken Arap memleketlerinde “Arapları arka-

dan vuran Türk” sözü zihinlere şırınga edilir. Böy-

lece binlerce yıldır bir arada yaşayan milletlerin 

arasında kapanması imkânsız yaralar açılacak, 

yeni yetişen nesiller bu kin ve nefretle büyüyecek 

ve ortak bir noktada buluşma imkânı kalmayacak-

tır. Diğer yandan Arap düşmanlığı bahanesi ile 

İslami değerlere, Kuran’a, Peygamber sünnetine 

sövmek daha kolay olacaktır. Hadisenin dehşeti 

ve vahameti bu kadar açıkken, hala bir takım soy-

suzlar “Arap nefreti’ oluşturmak için sürekli bu 

yönde haberler yayınlamakta ve milleti iğdiş et-

meye çalışmaktadırlar. Gaye bellidir; İslam coğ-

rafyasında muazzam bir medeniyete imza atmış 

bu milletlerin bir araya gelmesinin önüne geçmek. 

Kim, herhangi bir şahıs ve mevzu üzerinden, ülke-

mizde Arap düşmanlığını ve Kürt düşmanlığını kö-

rüklüyorsa şunu iyi bilsin ki; o en büyük Türk düş-

manı, en büyük İslam düşmanı, en büyük Yahudici 

ve Amerikancıdır. Mevzu önce yeniden üç kıtaya 

hâkim olmayı murad edinen Türk’ü arkadan vuran 

Türk’le hesaplaşmak olmadır. Çünkü milletleri bir-

birine karşı kışkırtan ve Türk’ün ayağa kalkmasının 

önüne geçenler asıl bu hainlerdir.

Bilgi ve elektromanyetik veri savaşlarının, zihin 

kontrolü seviyesinde algı yönetimi ve medya üze-

rinden şuurlara yapılan saldırıların temel amacı kit-

lelerin düşünme melekelerinin teslim alınmasıdır. 

Son aylarda içeride gittikçe artan post truth (yala-

nın meşrulaştırılması, hakikatin önemsizleştirilme-

si) faaliyetler, toplumu inciten uç noktaları taciz 

etme girişimleri, suni gündemler üzerinden hedef 

saptırmalar, dini ve ilmi vakıflara itibar suikastları 

ile kitleler esir alınmak, dik duruş ve direniş iradesi 

kırılmak istenmesinin sebebi bu teslim almaya ça-

lışma arzusudur. İdlib, Halep, Afrin, Lazkiye üzerin-

den Türkiye’yi sindirmeye dönük bütün kara pro-

pagandalar –ister içten gelsin ister dışarıdan- bir 

savaştır. Bu psikolojik savaşta problemler artırılı-

yor, çözümsüzleştiriliyor, insanlar birbirlerine karşı 

gerginleştiriliyor, böylece istismara açık hale getiri-

liyor. Malum, beyinler teslim alındı mı, milli ruh tes-

lim alınmış, ruhi mukavamet kırılmış demektir. 

Onun için çok dikkatli olunmalı ve post truth faali-

yetler dâhil olmak üzere vatana millete arkadan sal-

dıran kişi yahut gruplara müsaade edilmemeli ve 

bu faaliyetler örgütlü suç kapsamında cezalarla kar-

şılanmalıdır.

Gevşek tükürük sakala konar

Türkiye artık birkaç dolar darbesi, birkaç cunta-

cı asker ve bir büyükelçi vasıtası ile idare edilen ve 

on bin kilometre öteden güdülen dünkü Türkiye de-

ğildir. Türkiye bugün dünya siyasetine ve ekonomi-

sine yön verecek konuma doğru hızla yükselen bir 

aktördür. Bayrak düştüğü yerden kalkmak üzere-

dir. İdlib’te yükselecek sancak, alsancaktır. İdlib’te 

çözülecek kördüğüm dünya mazlumlarının uyanışı 

olacaktır. Bu çerçevede iktidar askeri ve siyasi ola-

rak adımlarını keskin ve net bir irade ile ortaya koy-

malı, gerçekleştirmekte tereddüt etmemeli ve 

geri adım atmamalıdır. Nihayetinde “gevşek tükü-

rük sakala konar” deyişi oldukça zarif mesaj içerir. 

Bugün İdlib’te, Türkiye'nin sivil can kayıplarının 

önüne geçmek, şehirlerin harabe haline getiril-

mesini engellemek, sınır güvenliğini sağlamak cay-

dırma politikasına karşı Rusya ve Suriye de sert as-

keri yöntemlerle yanıt vermektedir. Putin ve Esed, 

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operas-

yonlarından farklı olarak İdlib’te gerçekleştirilecek 

bir askeri harekâta Türk kamuoyunun desteğinin 

zayıf olduğunu düşündüğünden oldukça yüksek 

bir motivasyonla hareket etmektedir. Bu çerçeve-

de üç aşamalı bir yol izlenerek İdlib’te al sancak 

dalgalandırılmadır.

İlki İdlib’in Anadolu’nun bir parçası olduğu, 

İstanbul’dan, Diyarbakır’dan bir farkının olmadığı 

gerçeği belli bir dünya görüşü çerçevesinde kitle-

lere aktarılmalı ardından Kudüs ve Ayasofya Camii 

başta olmak üzere millete motivasyon kaynağı ola-

cak, kitleleri birleştirecek sembolik yerler kimi açı-

larak kimi idealleştirilerek zihinlere kazınmalı ve 

aksi propagandalar ihanetle özdeşleştirilip boğul-

malıdır. Suriye ve Irak’ta Türkiye’ye kurşun sıkma-

mış, Osmanlının mirası hüviyetinde Anadolu ru-

hunu özümsemiş ve bu muhabbeti sürdüren 

Arap, Türkmen savaşçılar Batı ve İsrail odaklı ka-

ralama propagandalarına aldırmadan düzenli 

ordu halinde örgütlenmeli ve kendi ülkelerini işga-

le karşı koruyacak kimliğe kavuşturulmalıdır. ABD, 

İran, Rusya’nın Suriye’de işgalci olduğu ve Suri-

ye’nin coğrafi bütünlüğünün kendi halkını katlet-

meyen yeni bir yönetim etrafında birleştirilmesi 

gerektiği fikri bölgede bulunan savaşçılara bir 

dünya görüşü halinde sunulmalıdır. Son olarak or-

ducu bir millet olarak ruh kökü İslam’a sımsıkı 

bağlı olan Türk milleti asalet ve zarafeti ile yepye-

ni bir zuhurla harekete geçirilmelidir. Vatana, mil-

lete, dine ihanet asla affedilmemeli ve bu yönde 

yaşanacak bir gevşekliğin bedelinin ağır olacağı bi-

linerek gereken yapılmalıdır. İdlib’te yükselen san-

cak düşmemelidir.
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Bismillahirrahmanirrahim

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve bereka-

tühü.

76 yıl önce, Şubat 1944’te Kuzey Kafkasya’da 

yaşayan Müslüman halkı olan Çeçenler ve İnguşla-

rın tarihinde en trajik olaylar yaşanmıştır. Dönemin 

Sovyetler Birliği (SSCB) lideri – SSKP MK genel sek-

reteri Josef Stalin’in emri ile RSFSC (şimdiki RF) 

bağlı ulusal özerklik Çeçen-İnguş ÖSSC tasfiye 

edilmiş, tüm Çeçen ve İnguşlar ise (neredeyse 

yarım milyon kişi) “halk düşmanı” ilan edilerek, kök-

leri kazınmak üzere Sibirya, Orta Asya ve Kazakis-

tan’ın soğuk steplerine “ebediyen” sürgün edilmiş-

tir.

Ana katılımcıları Sovyetler Birliği ile Almanya 

olan İkinci Dünya Savaşı devam etmekteydi. Cep-

hede 40 bin Çeçen savaşmakta, bir o kadar Çeçen 

de Çeçen-İnguşya’nın başkenti Grozniy şehrinin sa-

vunma hatlarının inşaatında çalışmaktaydı.

Bunun yanı sıra Çeçenler ülkeye isimleri tüm 

dünyaca bilinen Kahramanlar kazandırmıştır: 2 

Mayıs 1945’te Elba nehrine ulaşarak, ilk saflarda 

İngiliz-Amerikan Müttefik Kuvvetleri ile karşılaş-

masından dolayı ABD en yüksek ödülü “Liyakat Ni-

şanı” ile ödüllendirilen 28.M uhafız Süvari Alayının 

efsanevi komutan Yarbay Mavlid Visaitov dâhil 

olmak üzere makineli tüfek nişancısı Hanpaşa Nu-

radilov, keskin nişancı Abu-Hacı İdrisov, tankçı 

Mataş Mazaev, pilot Daşa Akaev, Brest kalesi sa-

vunucusu Magomed Uzuev ve birçok diğerleri.

“Kızıl Ordu Günü” (günümüzde Vatan Savunu-

cusu günü”) olan 23 Şubat arifesinde SSVB NKGS 

(Milli Güvenlik Halk Komiserliği) ve NKVD (İçişleri 

Halk Komiserliği) birlik ve birimleri tatile gelen 

savaş gazileri kisvesi altında Çeçen-İnguşya’ya ko-

nuşlandırılmıştır. 23 Şubat’ın dondurucu sabahın-

da ise cezalandırma eylemi için özel olarak orga-

nize edilmiş 150 bin kişilik asker ve subay kuvveti 

uykudaki Çeçen ve İnguşların evlerine girmiştir. 

Tüm yetişkinler (erkeklerin çoğunluğu cephede ol-

duğundan sayıları fazla değildi) toplanma yerleri-

ne: kulüpler, okullar, kent ve köy meydanlarına 

çağrılmıştır. Toplanmak için insanlara sadece 10-

15 dakikalık zaman tanınmıştır.

Böylece, Sovyet yetkililerinin hile ve hainliği ile 

“Çeçevitsa” (Mercimek) kod adıyla 23 Şubat – 9 

Mart 1944 tarihleri arasında devam eden operas-

yon – Çeçen-İnguşların sürgün edilmesine yöne-

lik korkunç bir eylem yürütülmüştür. Tüm Çeçen-

İnguşlar evlerinden çıkartılarak, hayvan taşıma va-

gonlarında yabancı topraklara sürgün edilmiştir.

Çeçen-İnguş ÖSSC toprakları fiilen Alman iş-

gali altında değildi. Ve hiçbir şekilde Hitler tarafına 

“toplu geçiş” söz konusu değildi ve olamazdı, zira 

askeri yemine ihanet Çeçenlerin geleneksel er-

keklik görüşüne aykırıydı. Dolayısıyla Çeçen-

Abdullah HÜSEYİN

İnguşların “açıkça ihanetle” suçlanması ve “halk 

düşmanı” ilan edilmeleri haksızlıktı. Ayrıca Çeçen-

İnguşların sürgünü Alman silahlı kuvvetlerinin Kaf-

kasya’dan yüzlerce kilometre püskürtülmesinden 

sonra gerçekleşmiş ve bu bağlamda, askeri gerek-

sinimden ziyade açıkça Stalin rejiminin cezalandır-

ma eylemiydi.

Bu konuyla ilgili ünlü Çeçen siyaset bilimci Ab-

durahman Avtorhanov “Çeçen-İnguş halkının kat-

liamı” kitabında şöyle yazmaktadır: “Geriye gide-

rek, yüzbinlerce masum insanın ölümüyle sonuçla-

nan Stalin kararının gerekçelendirilmesinden önce 

1942-1944 yıllarında Kafkasya’daki askeri harekât-

lar haritasına bakılması ve Çeçen-İnguşya toprak-

larının hiç işgal altında bulunmadığının, bir tek 

buna dayanarak Almanlarla toplu bir işbirliğinin ola-

mayacağı sonucuna varılması gerekmektedir”.

Aynı Avtorhanov’un belirttiği üzere Çeçenler, 

İnguşlar ve diğer Kafkasya dağlı halklarının katli-

amının sebepler aşağıdaki gibidir:

“1. Çeçenler ve Kafkasya dağlılarının sürekli, ke-

sintisiz milli bağımsızlık mücadelesi. Sovyet sö-

mürge rejiminin zorba sistemini fiilen tanımamala-

rı.

2. Moskova’nın Kafkasya’yı gelecekte Batı ile ça-

tışmalarında Sovyet başkentine karşı kaçınılmaz 

genel Kafkasya ulusal cepheye karşı güvenlik altı-

na alma arzusu.

3. Kafkasya’nın iç tehlike ve kırılganlık dışında 

stratejik bir üs olarak tutulmasının yanı sıra Türki-

ye, İran, Pakistan ve Hindistan’a karşı gelecekteki 

genişleme için güvenilir bir köprüye dönüştürül-

mesi”.

Çeçen-İnguş ÖSSC 1944 yılından sonra tüm 

Sovyet haritalarından silinmiştir. Çeçen-İnguşların 

yüzyıllardır yaşadıkları topraklar komşu bölgeler – 

Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya ve Stavropol 

bölgesi arasında paylaştırılmıştır. 1946 yılında 

Stavropol bölgesine bırakılan topraklarda 

RSFSC’e bağlı sözde “Grozny vilayeti” oluşturul-

muştur.

Bu bağlamda tüm Çeçen-İnguş isimleri kaldı-

rılmış, yerini Gürcü, Dağıstan, Osetin ve Rus isim-

leri almıştır. Örneğin, Çeçen köyü Nojay-Yurt An-

dalaly (Avarca), İnguş köyü Bazorkino Çermen 

(Osetince), Şatoy ilçesi ve Şatoy ilçe merkezi ise 

Sovyet ilçesi ve Sovyet kazası olarak değiştirilmiş-

tir.

“Çeçen” ve “İnguş” sözcükleri, SSVB Yüksek 

Şura Divanı’nın 9 Ocak 1957’deki kararnamesi ile 

Çeçen-İnguş ÖSSC yenilendiği ve tüm Çeçen-

İnguşların anavatana geri dönme hakkın elde et-

tiği tarihe kadar Sovyet dokümanları, basın ve li-

teratürde kullanılmamıştır!

Müslüman olan Çeçen-İnguşların sürgünün-

den öncesinde ve sonrasında diğer Müslüman 

KAFKASDER DERNEĞİ/TARİHÇİ, SOSYAL AKTİVİST

76.
YILI
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İnguşların “açıkça ihanetle” suçlanması ve “halk 
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halklar: Kabardey-Balkar ÖSSC’den Balkarlar, Ka-

raçay-Çerkez ÖSSC’den Karaçaylar, Gürcistan 

CCC’den Ahıska Türkleri, Kırım ÖSSC’den Kırım Ta-

tarları (hepsi Türk halkları), ayrıca Kalmıklar ve Ko-

reliler (Budistler), Volga Almanları ve Finler (Hıris-

tiyanlar) da yurtlarından sınır dışı edilmiştir. Bu-

nunla birlikte Balkarların toprakları Kabardeylere, 

Karaçayların toprakları Çerkezlere, Ahıska Türkle-

rinin toprakları Ermenilere verilmiş, Kırım Tatarları-

nın ve Volga Almanlarının topraklarında ise ağırlıklı 

Rus nüfusu ile sözde “Kırım vilayeti” ve “Saratov vi-

layeti” oluşturulmuştur.

Ayrıca SSCB’nin diğer bölgelerinde yaşayan 

tüm Çeçen-İnguşlar, özellikle Dağıstan ÖSSC’deki 

Akkin Çeçenler sürgün edilmiştir. Akkinlerin ezel-

den beri yaşadığı Auhov ilçesi Novolaksk olarak 

isim değişikliğine uğramış ve Laklara verilmiştir. 

Sürgün sadece kardeş Gürcülerin kısa bir sürede 

pasaportlarındaki milliyetini değiştirdiği ve Gürcü 

soyadlarını verdiği Gürcistan’ın Ahmet ilçesindeki 

Kisti Çeçenlerini kapsamamıştır.

Sovyet rejimine karşı savaşan ve dağlarda sak-

lanan halk intikamcıları – Çeçen Abreklerin çoğun-

luğu Stalin sürgününe boyun eğmemiştir. Araların-

da, halk arasında “Çeçen Robin Hood” olarak bili-

nen adalet savaşçısı Hasuha Magomadov bulunu-

yordu. SSCB’de son Abrek olan Hasuha, son nefe-

sine vermek üzere mezarlığa geldiği 1976 yılında 

gizli servis tarafından haince öldürülmüştür.

13 yıl süren 1944 trajedisi Çeçen-İnguş nüfu-

sunun yarısının fazlasını hayattan koparmıştır. Yüz-

lerce Çeçen-İnguş “Çeçevitsa” operasyonunun 

başladığı anda bulundukları yerde katledilmiştir. 

20 ve daha fazla gün devam eden karşı “ölüm yo-

lunda” ise açlık, soğuk, susuzluk, hastalıktan 

yolda ölen ve vagonlardan atılan binlerce Çeçen-

İnguşların cesedi kalmıştır. Sürgünün sadece ilk 

haftalarında yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybet-

miştir. Çeçen tarihçi Dalhan Hojaev’in (Şehit, 

İnşallah) verilerine göre, 1944-1957 yılları sürgün 

döneminde neredeyse yarım milyonluk Çeçen-

İnguş halkından (yaklaşık 300 bin Çeçen ve 100 

bin İnguş) en az 250 bin kişi, yani “nüfusun %50-

60” ölmüştür. En az iki Çeçen-İnguştan biri haya-

tını kaybetmiştir.

Örneğin, Çeçen-İnguş ÖSSC Veden ilçesinden 

Kazakistan SSC’ne sürgün edilen 6 kişilik ailemiz-

den (baba tarafından) yurda, 12 yaşında sürgüne 

maruz kalan babam dâhil olmak üzere sadece 3 

kişi geri dönmüş, yani ailemizin yarısı yok olmuş-

tur. Pavlodor vilayetinde yakın akrabalarım – 

ablam, halam, dedem, büyük dedem, büyük ba-

baannem ve diğerleri defnedilmiştir. Ben 1956 yı-

lında doğdum ve dünyaya gözlerimi açtığım 

andan itibaren “halk düşmanı” ilan edildim, çünkü 

özel göçmen ailesinde doğmuştum.

1944 yılındaki Stalin sürgünü Çeçen-

İnguşların tarihindeki en büyük soykırımdı. Daha 

öncesinde Çeçenler yurtlarından toplu sürgüne 

XIX. yüzyılın sonunda İmamat Şamil’in düşmesin-

den sonra maruz kalmıştır. Günümüzde torunları-

nın Türkiye, Ürdün, Suriye, Irak ve diğer Ortadoğu 

ülkelerinde yaşadığı onbinlerce Çeçen Osmanlı 

İmparatorluğuna göç ettirilmiştir. Bu hareket “mu-

hacirlik” olarak bilinmektedir.

Örneğin, Osmanlı İmparatorluğunun halefi Tür-

kiye Cumhuriyeti’nde Çeçenler Kahramanmaraş ili-

nin Çardak ve Küçüksu yerleşkelerinde toplu halde 

yaşamaktadır. “Çardak” Çeçencede “gözetleme ku-

lesi”, Türkçe “Küçüksu” ise “küçük nehir” anlamına 

gelmektedir. Küçüksu’n ayrıca gayri resmi Çeçence 

ismi Bahlin-Evla’dır (Köy kurucusunun ismiyle 

Byahlı köyü).

Çeçen-İnguşların sürgünü sürecinde Rus as-

kerlerinin uyguladığı zulmün tek bir örneği olarak 

Galançojsk ilçesine bağlı “Çeçen Holokostu” olarak 

bilinen Haybaş köyünün trajedisi verilebilir. Burada 

27 Şubat’ta Galançojsk ilçesinin elverişsiz yüksek 

dağ köylerinden 700’den fazla kişi (ağırlıklı olarak 

sağlık veya yaşlılık nedeniyle elverişsiz ve karlı yol-

larda yaya yürüyemeyen hasta yaşlılar, kadınlar ve 

çocuklar) çiftlik ahırında toplanarak canlı canlı 

ateşe verilmiştir. Ateşten kaçmaya çalışanlar ise as-

kerler tarafından vurulmuştur. En büyüğü Tuta 

Gaev 110 yaşında, en küçükleri ikizler Hasar ve Hü-

sayin Gaev’ler ise ateşe verilmeden birkaç saat 

önce ahırda dünyaya gelmişti.

Örneğin, bu ahırda Urus-Martan ilçesine bağlı 

Gehi-Çu köyü öğretmeni Salamat Gaev’in, yaşlı 

Tuta (amcası) ve ikiz bebekler Hasan ve Hüseyin 

dâhil 14 akrabası hayatını kaybetmiştir. Şubat 

1944’de Salamat Gaev’in ailesinden sürgün edi-

len toplam 101 kişiden 60’i Kazakistan’da, yani 

aile fertlerinin yarısından fazlası ölmüştür. Sala-

mat sürgün döneminde 2 yaşındaydı.

Salamat Gaev yıllarca (2018 yılında hayatını 

kaybedene kadar) topladığı Haybah trajedisinin 

kanıtları “Haybah: tahkikat devam ediyor” (1994) 

isimli kitapta yer almıştır. Bununla birlikte, söz ko-

nusu kitap, Kasım 1943 yılında Stalin sürgününe 

maruz kalan Karaçay halkının evladı yönetmen Hü-

seyin Erkenov’un çektiği “Unutulması emredildi” 

adlı uzun metrajlı filme konu olmuştur.

Bu yüzyılın suçun işlenmesine, kaderin cilve-

siyle adını talihsiz köyün taşıdığı SSCB NKVD ba-

kanı Lavrentiy Beria onay vermiş, uygulayıcısı ise 

yurttaşı 3.sınıf milli güvenlik komiseri Mikhail Gvi-

şiani olmuştur. Halk Komiseri Beria’nın önerisi üze-

rine Gvişiani “Haybah ilçesinde Çeçenlerin sürgü-

nü sırasındaki kararlı girişimlerinden” dolayı rüt-

besinin yükseltilmesi ile devlet ödülüne layık gö-

rülmüştür.

Çeçen-İnguşların sürgünü sürecinde Rus as-

kerlerinin uyguladığı zulme diğer örnekler verile-

bilir.
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Örneğin, Galançojsk ilçesinin Amie yerleşkesi-

nin yakınlarında çocuk, kadın ve yaşlılar olmak 

üzere 600 kişi kurşuna dizilmiş ve Galançoj gölüne 

atılmıştır. Çeberloy ilçesinin Kezenoy-Am gölünde 

ise nüfusun “nakledilemeyen” kısmı toplu halde ba-

tırılmıştır.

İtum-Kalmnsk ilçesinin yüksek dağlı Malhisty 

köyünde Rus askerleri “nakledilemeyen” 300 üze-

rinde kişiyi kurşuna dizmiştir. Nojay-Yurtovsk ilçe-

sinde ise askerler Çeçenleri mısır ambarlarında top-

layıp ve benzin dökerek, canlı canlı ateşe vermeyi 

tercih etmiştir.

23 Şubat 1944’te yakın çevredeki yerleşim bi-

rimlerinden toplanan Urus-Martanovsk ilçe hasta-

nesindeki tüm hastalar (toplam 72 kişi) infaz edil-

miştir. Hepsi canlı olarak hastane binasına on 

metre uzaklıkta bulunan çukura atılarak, üzerleri 

cüruf ve çöple doldurulmuştur…

Sürgün yıllarında açlık, soğuk, hastalık, zulüm 

Çeçen-İnguşları ölümün eşiğine getirmiştir. SSCB 

NKVD belgelerine göre Ocak 1949 itibariyle ölüm-

ler doğum oranını aşmıştır. Fakat insanlık dışı, keli-

menin tam anlamıyla cehennemi şartlara rağmen 

Çeçen-İnguşlar özel kamplarda ayakta kalmıştır. 

Bu koşullar altında hayatta kalmalarının ana gücü 

dinine – İslam’a bağlılığıydı.

Yüce Allah’ın takdiri ile Çeçen-İnguşların 

“ebedi” sürgünü 13 yıl sonra, Kremlin tiranı Sta-

lin’in ölümüyle sona ermiştir. 9 Ocak 1957’De SSCB 

yeni lideri Nikita Hrişev Çeçen-İnguş ÖSSC yeni-

lenmesine ilişkin kararnameyi imzalamış ve hayat-

ta kalan tüm Çeçen-İnguşlar anavatana dönme 

hakkını elde etmiştir.

Fakat Çeçen-İnguş ÖSSC bazı dağlı bölgeleri 

tarım için ekonomik elverişsizlik gerekçesiyle Çe-

çenlerin yerleşimi için kapatılmış (İtum-Kalinsk, Ga-

lançoj ve Şaroy ilçeleri), halkı ise düz vadilerdeki 

köylere yerleştirilmiştir.

Çeçen-İnguş halkının sürgünü üzerinden 76 yıl 

geçmiştir. Bu, birkaç kuşağın değiştiği az bir süre 

değil ve dönemin trajik olaylarının görgü tanıkları 

gittikçe azalmaktadır. Fakat üzücü olanı, halefinin 

Rusya Federasyonu olduğu eski Sovyetler Birli-

ği’nin sürgün edilen halklarının aklanması ile ilgili 

kilit sorunların halen çözümlenmemiş olmasıdır. 

Özellikle, sürgün sonrası Kuzey Osetya’ya devre-

dilen Vladikavkaz’a (Buru-Kala) sınır topraklar, ay-

rıca Prigorodniy ilçesi İnguşlara iade edilmemiştir. 

Dağıstanlı Akkin Çeçenler ise Hovolaksk 

(Auhovsk) ve diğer ilçelerdeki evlerine geri döne-

memektedir.

Çeçen-İnguşlar, Kafkasya’nın yerlileri ve Kuzey 

Kafkasya’nın en büyük etnik grubu olan dünyanın 

en eski halklarından biridir. Günümüzde Çeçen-

İnguşlar Çeçenistan Cumhuriyeti’nin (öz ismi Noh-

çiiyç) ve İnguşya Cumhuriyeti’nin (öz ismi Gialgi-

ayçe) yerli nüfusunu oluşturmaktadır. Onlar tarih-

sel olarak Dağıstan, Gürcistan ve Kuzey Oset-

ya’da, ayrıca Orta Asya (Kazakistan, Kırgızistan) 

ve Ortadoğu ülkelerinde (Türkiye, Ürdün, Suriye, 

Irak) yaşamaktadır. Tüm dünyadaki Çeçen-

İnguşların toplam sayısı yaklaşık 3 milyon kişidir.

Günümüzde Çeçen-İnguşlar, “böl ve yönet” il-

kesine dayalı Kremlin’in sömürgeci politikasının 

kurbanı olmuş ve “Çeçenistan Cumhuriyeti” ve 

“İnguşya Cumhuriyeti” isimleri altında farklı yurt-

lara dağılmıştır. Fakat Çeçen-İnguş aralarına aslı 

sınır duvarları ve diğer engeller koymamıştır, 

çünkü ortak dil ve hem kültürel, hem inanç olarak 

ortak geleneklere sahiptir. Tiran Stalin bile 1944 yı-

lında birilerini “halk düşmanı” olarak damgalaya-

rak, diğerlerine ise sürgünlerin topraklarını dağı-

tarak Balkarlar ve Kabardeyler, Karaçay ve Çer-

kezleri bir birinden ayırdığı gibi Çeçen ve İnguşları 

ayıramamıştır.

Ne yazık ki, halkları “böl ve yönet” ilkesine 

göre bölme uygulaması sözde demokratikleşme 

yolunu izleyen günümüz Rusya’sında rağbet gör-

meye devam ediyor. Örneğin, Kremlin’in siyasi st-

rateji uzmanları Akkin Çeçenleri, Melhin Çeçenle-

ri, Kistin Çeçenleri ve Karabulakları (Orsthoy) ayrı 

halklar olarak tanımlama yönünde planlı çalışma-

lar yürütmektedir. Bu arada, Akkinler, Melhiyler ve 

Karabulaklar ayrı etnik gruplar değil, Çeçen dilinin 

farklı lehçeleriyle konuşan Çeçen halkının büyük 

etnik-bölgesel birlikleridir (Tukhumamlar). Gür-

cistan’ın Ahmet ilçesinde (Pankissk dağ boğazı) ya-

şayan Kistinların çoğunluğu Çeçen Dişni kavmi kö-

kenlidir.

23 Şubat 1994’de, Çeçen halkının sürgün edili-

şinin 50.yıldönümünde özgür Çeçenler Stalin soy-

kırımı kurbanlarının unutulmaz tarihini son kez Yas 

günü olarak anmıştır. Çeçenistan Cumhuriyeti bi-

rinci Cumhurbaşkanı Cahar Dudaev’in (Şehit, 

İnşallah) Kararnamesi ile söz konusu tarih Çeçen 

Ulusunun Diriliş Günü olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda Grozniy şehrindeki mitingde ko-

nuşan Cahar Dudaev şöyle beyan etmiştir: “Düş-

manlarımız Çeçen halkının sürekli yasta olmasını 

ve öldürülen masum yakınları ve akrabalarının ar-

kasından ağıt yakmasını istiyor. Sonsuz yas tutma-

yı reddediyoruz. Çeçen halkı ruhen ve inanç olarak 

güçlüdür. Bu tarih bugün ve ebediyen ulusumuzun 

Diriliş Günü, hayatta olduğumuzun ve her şeye rağ-

men mücadele ettiğimizi sergilediğimiz Gün ola-

caktır. Düşmanlarımızın ulusu ebedi yasta tutma ça-

balarına rağmen. Yas tutmayacağız, unutmayaca-

ğız ve affetmeyeceğiz!”.

Cahar Dudaev’in son sözleri, ideolojik neden-

lerle Kadirov’un mimarisine uymayan Cahar (eski 

Grozniy) kentindeki 1944 soykırım kurbanları anı-

sına Anıt kompleksinin duvarlarından birine kazın-

mıştır: “Dolhur dats! Duhur dats! Dits a diir dats!” 

– “Yas tutmayacağız! Yıkılmayacağız! Ve unutma-

yacağız!”.

Bilindiği üzere, 26 Şubat 2004’de (sürgünden 

60 yıl sonra) Avrupa Birliği Parlamentosu Çeçen 

halkının Stalin sürgününün resmen soykırım olarak 

tanıdığı Bildirgeyi kabul etmiştir. Fakat Çeçen halkı-

nın soykırımının sonu gelmemekte ve günümüzde 

de devam etmektedir – bu öncelikle ağır sonuçları 

bulunan iki Rus-Çeçen savaşı, Çeçen halkının etnik 

ve dini özelliği, Özgür ve Bağımsız yaşama arzu-

sundan dolayı katledilmesi. Ama bu başka bir tar-

tışma konusudur.

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve bereka-

tühü.

Allahu Ekber! Allahu Ekber!! Allahu Ekber!!!

Düşmanlarımız Çeçen halkının 
sürekli yasta olmasını ve 

öldürülen masum yakınları ve 
akrabalarının arkasından ağıt 
yakmasını istiyor. Sonsuz yas 

tutmayı reddediyoruz. Çeçen halkı 
ruhen ve inanç olarak güçlüdür. 

Bu tarih bugün ve ebediyen 
ulusumuzun Diriliş Günü, hayatta 
olduğumuzun ve her şeye rağmen 
mücadele ettiğimizi sergilediğimiz 
Gün olacaktır. Düşmanlarımızın 

ulusu ebedi yasta tutma 
çabalarına rağmen. Yas 

tutmayacağız, unutmayacağız ve 
afetmeyeceğiz!

“

“



3130
ŞUBAT 2020 ŞUBAT 2020

Örneğin, Galançojsk ilçesinin Amie yerleşkesi-

nin yakınlarında çocuk, kadın ve yaşlılar olmak 

üzere 600 kişi kurşuna dizilmiş ve Galançoj gölüne 

atılmıştır. Çeberloy ilçesinin Kezenoy-Am gölünde 

ise nüfusun “nakledilemeyen” kısmı toplu halde ba-

tırılmıştır.

İtum-Kalmnsk ilçesinin yüksek dağlı Malhisty 

köyünde Rus askerleri “nakledilemeyen” 300 üze-

rinde kişiyi kurşuna dizmiştir. Nojay-Yurtovsk ilçe-

sinde ise askerler Çeçenleri mısır ambarlarında top-

layıp ve benzin dökerek, canlı canlı ateşe vermeyi 

tercih etmiştir.

23 Şubat 1944’te yakın çevredeki yerleşim bi-

rimlerinden toplanan Urus-Martanovsk ilçe hasta-

nesindeki tüm hastalar (toplam 72 kişi) infaz edil-

miştir. Hepsi canlı olarak hastane binasına on 

metre uzaklıkta bulunan çukura atılarak, üzerleri 

cüruf ve çöple doldurulmuştur…

Sürgün yıllarında açlık, soğuk, hastalık, zulüm 

Çeçen-İnguşları ölümün eşiğine getirmiştir. SSCB 

NKVD belgelerine göre Ocak 1949 itibariyle ölüm-

ler doğum oranını aşmıştır. Fakat insanlık dışı, keli-

menin tam anlamıyla cehennemi şartlara rağmen 

Çeçen-İnguşlar özel kamplarda ayakta kalmıştır. 

Bu koşullar altında hayatta kalmalarının ana gücü 

dinine – İslam’a bağlılığıydı.

Yüce Allah’ın takdiri ile Çeçen-İnguşların 

“ebedi” sürgünü 13 yıl sonra, Kremlin tiranı Sta-

lin’in ölümüyle sona ermiştir. 9 Ocak 1957’De SSCB 

yeni lideri Nikita Hrişev Çeçen-İnguş ÖSSC yeni-

lenmesine ilişkin kararnameyi imzalamış ve hayat-

ta kalan tüm Çeçen-İnguşlar anavatana dönme 

hakkını elde etmiştir.

Fakat Çeçen-İnguş ÖSSC bazı dağlı bölgeleri 

tarım için ekonomik elverişsizlik gerekçesiyle Çe-

çenlerin yerleşimi için kapatılmış (İtum-Kalinsk, Ga-

lançoj ve Şaroy ilçeleri), halkı ise düz vadilerdeki 

köylere yerleştirilmiştir.

Çeçen-İnguş halkının sürgünü üzerinden 76 yıl 

geçmiştir. Bu, birkaç kuşağın değiştiği az bir süre 

değil ve dönemin trajik olaylarının görgü tanıkları 

gittikçe azalmaktadır. Fakat üzücü olanı, halefinin 

Rusya Federasyonu olduğu eski Sovyetler Birli-

ği’nin sürgün edilen halklarının aklanması ile ilgili 

kilit sorunların halen çözümlenmemiş olmasıdır. 

Özellikle, sürgün sonrası Kuzey Osetya’ya devre-

dilen Vladikavkaz’a (Buru-Kala) sınır topraklar, ay-

rıca Prigorodniy ilçesi İnguşlara iade edilmemiştir. 

Dağıstanlı Akkin Çeçenler ise Hovolaksk 

(Auhovsk) ve diğer ilçelerdeki evlerine geri döne-

memektedir.

Çeçen-İnguşlar, Kafkasya’nın yerlileri ve Kuzey 

Kafkasya’nın en büyük etnik grubu olan dünyanın 

en eski halklarından biridir. Günümüzde Çeçen-

İnguşlar Çeçenistan Cumhuriyeti’nin (öz ismi Noh-

çiiyç) ve İnguşya Cumhuriyeti’nin (öz ismi Gialgi-

ayçe) yerli nüfusunu oluşturmaktadır. Onlar tarih-

sel olarak Dağıstan, Gürcistan ve Kuzey Oset-

ya’da, ayrıca Orta Asya (Kazakistan, Kırgızistan) 

ve Ortadoğu ülkelerinde (Türkiye, Ürdün, Suriye, 

Irak) yaşamaktadır. Tüm dünyadaki Çeçen-

İnguşların toplam sayısı yaklaşık 3 milyon kişidir.

Günümüzde Çeçen-İnguşlar, “böl ve yönet” il-

kesine dayalı Kremlin’in sömürgeci politikasının 

kurbanı olmuş ve “Çeçenistan Cumhuriyeti” ve 

“İnguşya Cumhuriyeti” isimleri altında farklı yurt-

lara dağılmıştır. Fakat Çeçen-İnguş aralarına aslı 

sınır duvarları ve diğer engeller koymamıştır, 

çünkü ortak dil ve hem kültürel, hem inanç olarak 

ortak geleneklere sahiptir. Tiran Stalin bile 1944 yı-

lında birilerini “halk düşmanı” olarak damgalaya-

rak, diğerlerine ise sürgünlerin topraklarını dağı-

tarak Balkarlar ve Kabardeyler, Karaçay ve Çer-

kezleri bir birinden ayırdığı gibi Çeçen ve İnguşları 

ayıramamıştır.

Ne yazık ki, halkları “böl ve yönet” ilkesine 

göre bölme uygulaması sözde demokratikleşme 

yolunu izleyen günümüz Rusya’sında rağbet gör-

meye devam ediyor. Örneğin, Kremlin’in siyasi st-

rateji uzmanları Akkin Çeçenleri, Melhin Çeçenle-

ri, Kistin Çeçenleri ve Karabulakları (Orsthoy) ayrı 

halklar olarak tanımlama yönünde planlı çalışma-

lar yürütmektedir. Bu arada, Akkinler, Melhiyler ve 

Karabulaklar ayrı etnik gruplar değil, Çeçen dilinin 

farklı lehçeleriyle konuşan Çeçen halkının büyük 

etnik-bölgesel birlikleridir (Tukhumamlar). Gür-

cistan’ın Ahmet ilçesinde (Pankissk dağ boğazı) ya-

şayan Kistinların çoğunluğu Çeçen Dişni kavmi kö-

kenlidir.

23 Şubat 1994’de, Çeçen halkının sürgün edili-

şinin 50.yıldönümünde özgür Çeçenler Stalin soy-

kırımı kurbanlarının unutulmaz tarihini son kez Yas 

günü olarak anmıştır. Çeçenistan Cumhuriyeti bi-

rinci Cumhurbaşkanı Cahar Dudaev’in (Şehit, 

İnşallah) Kararnamesi ile söz konusu tarih Çeçen 

Ulusunun Diriliş Günü olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda Grozniy şehrindeki mitingde ko-

nuşan Cahar Dudaev şöyle beyan etmiştir: “Düş-

manlarımız Çeçen halkının sürekli yasta olmasını 

ve öldürülen masum yakınları ve akrabalarının ar-

kasından ağıt yakmasını istiyor. Sonsuz yas tutma-

yı reddediyoruz. Çeçen halkı ruhen ve inanç olarak 

güçlüdür. Bu tarih bugün ve ebediyen ulusumuzun 

Diriliş Günü, hayatta olduğumuzun ve her şeye rağ-

men mücadele ettiğimizi sergilediğimiz Gün ola-

caktır. Düşmanlarımızın ulusu ebedi yasta tutma ça-

balarına rağmen. Yas tutmayacağız, unutmayaca-

ğız ve affetmeyeceğiz!”.

Cahar Dudaev’in son sözleri, ideolojik neden-

lerle Kadirov’un mimarisine uymayan Cahar (eski 

Grozniy) kentindeki 1944 soykırım kurbanları anı-

sına Anıt kompleksinin duvarlarından birine kazın-

mıştır: “Dolhur dats! Duhur dats! Dits a diir dats!” 

– “Yas tutmayacağız! Yıkılmayacağız! Ve unutma-

yacağız!”.

Bilindiği üzere, 26 Şubat 2004’de (sürgünden 

60 yıl sonra) Avrupa Birliği Parlamentosu Çeçen 

halkının Stalin sürgününün resmen soykırım olarak 

tanıdığı Bildirgeyi kabul etmiştir. Fakat Çeçen halkı-

nın soykırımının sonu gelmemekte ve günümüzde 

de devam etmektedir – bu öncelikle ağır sonuçları 

bulunan iki Rus-Çeçen savaşı, Çeçen halkının etnik 

ve dini özelliği, Özgür ve Bağımsız yaşama arzu-

sundan dolayı katledilmesi. Ama bu başka bir tar-

tışma konusudur.

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve bereka-

tühü.

Allahu Ekber! Allahu Ekber!! Allahu Ekber!!!

Düşmanlarımız Çeçen halkının 
sürekli yasta olmasını ve 

öldürülen masum yakınları ve 
akrabalarının arkasından ağıt 
yakmasını istiyor. Sonsuz yas 

tutmayı reddediyoruz. Çeçen halkı 
ruhen ve inanç olarak güçlüdür. 

Bu tarih bugün ve ebediyen 
ulusumuzun Diriliş Günü, hayatta 
olduğumuzun ve her şeye rağmen 
mücadele ettiğimizi sergilediğimiz 
Gün olacaktır. Düşmanlarımızın 

ulusu ebedi yasta tutma 
çabalarına rağmen. Yas 

tutmayacağız, unutmayacağız ve 
afetmeyeceğiz!

“

“
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‘Siz bize şehidimizin emanetisiniz. Allah ömür 

verdiği sürece ben hep yanınızdayım.’ demişti ko-

madan yeni çıkmış kızımın ellerinden tutarken bir 

hastane penceresi önünde. Tabi o zaman bilemez-

dik onun da bize emanetler bırakacağını.. Koca bir 

dava bırakacağını.. Onun da Peygamber efendimi-

ze komşu olacağını.. ‘Yalnız Kurt Sadık Kardeşim’ 

dediğin adamı yalnız bırakmayacağını.. Nerden bi-

lebilirdik ki…

Sen benim için ahde vefasın Muhsin Ağabey. 

Ahd’e vefalı’sın. Ahde vefanın, topraktan gelip top-

rağa giden insanoğlunda, ete kemiğe bürünmüş, 

vücut bulmuş halisin. ‘ Çok güzel adam.’ derdi 

Sadık senin içip hep. ‘Mert adamdır.’ derdi. Ömrü-

nüz mücadele ile, çile ile, hasret ile geçti. Ömrünüz 

Allah yolunda, İslam faziletiyle, Türklük şuuruyla 

yaşayarak, haklı davalarınızda bir zerre olmayı is-

temekle, haksız davaların zirvesindekiler ile müca-

dele etmek ile geçti.

Yazıma başlamadan önce iki büyük dava ada-

mını, Rahmetli eşim Doktor Sadık Ahmet ve ağa-

beyim Muhsin Yazıcıoğlu’nu saygı ile anıyorum. 

Allah cümlesinin mekanlarını cennet eylesin.. 

Amin..

Yazımıza Bismillah..

Türk’e zulmün en batısı.. Batı Trakya..

Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer 

alan, Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç vilayetle-

rinden oluşan bölgedir. Bölge 5 asır gibi bir süre 

Osmanlı egemenliğinde barış ve huzur içerisinde 

yaşamıştır. Balkan savaşları sonunda Osmanlı 

elinden çıkmış ve kesin olarak Yunanistan hakimi-

yetine girmesi ise Lozan ile gerçekleşmiştir. 

Lozan, bölgenin günümüze olan yansıması için ol-

dukça önemlidir. 24 Temmuz günü imzalanan ant-

laşma Batı Trakya Türklerinin bugüne kadar gelen 

statüsünü belirlemiştir. Zira rahmetli Sadık 

Ahmet’in bütün mücadelesi Lozan antlaşması ile 

birlikte verilen, lakin yıllar içinde gasp edilen top-

lumunun haklarını geri kazanmaktan başka bir 

şey değildi. Hiç bir zaman fazlasını istemedi. Ta-

mamen uluslararası anlaşmalar ile verilmiş olan 

hakların mücadelesi güdecekti.

1946-49 yılları arasında Yunanistan’da patlak 

veren bir iç savaş mevcut. Sadık Ahmet tam da bu 

iç savaş yıllarında 7 Ocak 1947 tarihinde dünyaya 

geliyor. Dönem hem müslüman Türk azınlık hem 

de Yunanistan için çok zorlu bir savaş dönemi. 

Hem 2. Dünya savaşı hem de iç savaş Yunan dev-

letini oldukça yıpratıyor. Bu yıpranmadan Batı 

Trakya Türkleri de aslan payını alıyor tabi.

1950’lili yıllar ilişkilerde olumlu seyir devam edi-

yor. Truman Doktrini ve Marshall Planı , Türkiye ile 

Yunanistan’ı birbirine yaklaştırıyor. 1952 de her iki 

ülke de NATO üyesi oluyor. Aynı yıl yani 1952’de 

Gümülcine’de Sadık Ahmet’in de öğrenim gördüğü 

Celal Bayar Lisesi açılıyor. İlişkilerin ne denli düz-

gün ilerlediği buradan anlaşılmaktadır.

Ne olduysa 1954 senesi oluyor. İki ülke arası 

ilişkiler 1954 senesinde bozulmaya başlıyor. 

1954’te Yunanistan’ın Kıbrıs için Birleşmiş Milletler-

den self-determinasyon istemesiyle başlayan 

süreç Batı Trakya Türkleri üzerindeki baskının art-

masına sebep olmuştur. 1963 yılında Makarios’un 

Kıbrıs’taki anayasal düzeni Türkler aleyhine değiş-

tirmek için silahlı mücadele başlatmasına, Türkiye 

sert tepki göstermiştir. Bu durum nedeniyle Türki-

ye’de yaşayan Yunan vatandaşları sınır dışı edil-

miştir. Yunanistan bu durum nedeniyle İstanbul’da 

Rum sayısının azalmasını bahane ederek Lozan 

Barış Antlaşması’nın karşılılık ilkesinin ortadan 

kalktığını iddia etmiştir. Böylece Yunanistan Batı 

Trakya’da Türklere yönelik olarak keyfi uygulama-

lara başlamıştır. 1967’de Yunanistan’da askeri dar-

beyle Albaylar Cuntası ismi verilen bir hükümetin 

kurulması Batı Trakya Türklerinin hem vatandaşlık 

hem de insan hakları anlamında ağır baskılara uğ-

ramalarında etkili olmuştur. Batı Trakya’yı Türkler-

den arındırma siyaseti izleyen Yunanistan, Türkleri 

bölgeden göçe zorlamak için sosyal hayat, kültür, 

ekonomi, din ve eğitim alanlarının tamamında 

baskı politikası uygulamıştır. Bu amaçla Türk es-

naflara ağır para cezaları yazılmasından, verimli 

Türk topraklarının verimsiz topraklarla anadazmos 

(birleştirme) adı altında değiştirilmesine ve kamu-

laştırılmasına kadar birçok baskı unsuru kullanmış-

tır. Yunanistan, vatandaşı olan Batı Trakya Türkle-

rine vatandaşlık hakları ile bağdaştırılmayacak şe-

kilde inşaat ve onarım izni verilmemesi, avcılık için 

bile olsa silah ruhsatı verilmemesi, sürücü ehliyeti 

alımlarında zorluk çıkarılması, vakıf yönetimleri ko-

nusunda engellemeler yapılması gibi alanlarda da 

baskı uygulamıştır. Özellikle Batı Trakya Türklerinin 

millî kimliğinin yok edilmesi için eğitim alanında 

çok önemli teşebbüsler meydana gelmiştir. Türki-

ye’den gelen kontenjan Türk öğretmenlerine geç 

vize verilmesi, Türkçe eğitim gören öğrencilere Yu-

nanca bitirme sınavlarının yapılması, yeterince 

okul açılmaması, Türkiye’den anlaşmalar uyarın-

ca gönderilen ders kitaplarının dağıtılmaması bun-

lardan birkaçıdır. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinin ilan edilmesi Batı Trakya’da 

hemen etkisini göstermiş ve Yunanistan bölgede-

ki baskılarını daha da arttırmıştır. Nitekim ilk tepki 

olarak Batı Trakya’daki Türk birliklerinin hepsi ka-

patılmıştır. 1980’li yıllarda, 1975 Helsinki Sonuç 

Belgesi’nin etkisiyle, dünyada insan hakları önem 

kazanmıştır. Batı Trakya Türkleri bu dönemde uğ-

radıkları haksızlıkları çeşitli yollarla dile getirmeye 

başlamışlardır. Bu doğrultuda 1982 yılında yaşa-

nan İlhanlı Olayları Batı Trakya Türklerinin Yuna-

nistan’a karşı göstermiş oldukları ilk ve organize 

tepki olmuştur. Bu olayın ardından 1984’te Batı 

Trakya Türklerinin uğradıkları haksızlık ve baskıla-

rın dünya kamuoyuna yansıtılması noktasında baş-

vurdukları bir yöntem de Almanya’daki Batı Trak-

ya derneklerinin önerisiyle bir imza kampanyası 

başlatmak olmuştur.

İşte, Doktor Sadık Ahmet’in siyasi mücadelesi 

tam da bu anda başlamıştır.

Hayatını kısaca size anlatmadan önce Sadık 

Ahmet’in hayatını ikiye bölerek anlatmam da 

fayda var. İmza Kampanyası öncesi ve sonrası ola-

rak. 1985 senesi hem Batı Trakya hem de Sadık 

Ahmet için bir milat olacaktır. Çünkü 20 yıldan faz-

ladır tüm insanlık hakları gasp edilen bu toplum 

bir kahraman ortaya çıkarmış ve büyük bir imza 

kampanyası ile Yunan baskılarına ‘Yeter!’ deme-

nin ilk adımı atılmıştır. Sadık Ahmet tarafından top-

lumunun gasp edilen hakları için Batı Trakya’da 

başlatılan imza kampanyası, dönem şartlarına 

göre verilmesi oldukça zor bir karar olmuştur. Al-

manya’da 1984 senesinde konuşulan kampanya, 

Yunanistan’da fiili hareket konusunda oldukça ce-

saret isteyen, inisiyatif alınması gereken bir me-

seledir ve Batı Trakya’da ancak 1985 sonraları bu 

kampanya başlayabilmiştir. İmza kampanyası 

gerek azınlık liderlerin yeterli sayıda imza toplaya-

mama düşüncesi, gerek zor durumlarda kalacak-

larını düşünmeleri gibi etkenler ile savsaklanınca 

bu fikre en sıcak bakan Sadık Ahmet inisiyatif ala-

rak Eylül 1985’te tek başına imza kampanyasını 

başlatmıştır. Bu sebepten dolayı Sadık Ahmet o 
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‘Siz bize şehidimizin emanetisiniz. Allah ömür 

verdiği sürece ben hep yanınızdayım.’ demişti ko-

madan yeni çıkmış kızımın ellerinden tutarken bir 

hastane penceresi önünde. Tabi o zaman bilemez-

dik onun da bize emanetler bırakacağını.. Koca bir 

dava bırakacağını.. Onun da Peygamber efendimi-

ze komşu olacağını.. ‘Yalnız Kurt Sadık Kardeşim’ 

dediğin adamı yalnız bırakmayacağını.. Nerden bi-

lebilirdik ki…

Sen benim için ahde vefasın Muhsin Ağabey. 

Ahd’e vefalı’sın. Ahde vefanın, topraktan gelip top-

rağa giden insanoğlunda, ete kemiğe bürünmüş, 

vücut bulmuş halisin. ‘ Çok güzel adam.’ derdi 

Sadık senin içip hep. ‘Mert adamdır.’ derdi. Ömrü-

nüz mücadele ile, çile ile, hasret ile geçti. Ömrünüz 

Allah yolunda, İslam faziletiyle, Türklük şuuruyla 

yaşayarak, haklı davalarınızda bir zerre olmayı is-

temekle, haksız davaların zirvesindekiler ile müca-

dele etmek ile geçti.

Yazıma başlamadan önce iki büyük dava ada-

mını, Rahmetli eşim Doktor Sadık Ahmet ve ağa-

beyim Muhsin Yazıcıoğlu’nu saygı ile anıyorum. 

Allah cümlesinin mekanlarını cennet eylesin.. 

Amin..

Yazımıza Bismillah..

Türk’e zulmün en batısı.. Batı Trakya..

Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer 

alan, Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç vilayetle-

rinden oluşan bölgedir. Bölge 5 asır gibi bir süre 

Osmanlı egemenliğinde barış ve huzur içerisinde 

yaşamıştır. Balkan savaşları sonunda Osmanlı 

elinden çıkmış ve kesin olarak Yunanistan hakimi-

yetine girmesi ise Lozan ile gerçekleşmiştir. 

Lozan, bölgenin günümüze olan yansıması için ol-

dukça önemlidir. 24 Temmuz günü imzalanan ant-

laşma Batı Trakya Türklerinin bugüne kadar gelen 

statüsünü belirlemiştir. Zira rahmetli Sadık 

Ahmet’in bütün mücadelesi Lozan antlaşması ile 

birlikte verilen, lakin yıllar içinde gasp edilen top-

lumunun haklarını geri kazanmaktan başka bir 

şey değildi. Hiç bir zaman fazlasını istemedi. Ta-

mamen uluslararası anlaşmalar ile verilmiş olan 

hakların mücadelesi güdecekti.

1946-49 yılları arasında Yunanistan’da patlak 

veren bir iç savaş mevcut. Sadık Ahmet tam da bu 

iç savaş yıllarında 7 Ocak 1947 tarihinde dünyaya 

geliyor. Dönem hem müslüman Türk azınlık hem 

de Yunanistan için çok zorlu bir savaş dönemi. 

Hem 2. Dünya savaşı hem de iç savaş Yunan dev-

letini oldukça yıpratıyor. Bu yıpranmadan Batı 

Trakya Türkleri de aslan payını alıyor tabi.

1950’lili yıllar ilişkilerde olumlu seyir devam edi-

yor. Truman Doktrini ve Marshall Planı , Türkiye ile 

Yunanistan’ı birbirine yaklaştırıyor. 1952 de her iki 

ülke de NATO üyesi oluyor. Aynı yıl yani 1952’de 

Gümülcine’de Sadık Ahmet’in de öğrenim gördüğü 

Celal Bayar Lisesi açılıyor. İlişkilerin ne denli düz-

gün ilerlediği buradan anlaşılmaktadır.

Ne olduysa 1954 senesi oluyor. İki ülke arası 

ilişkiler 1954 senesinde bozulmaya başlıyor. 

1954’te Yunanistan’ın Kıbrıs için Birleşmiş Milletler-

den self-determinasyon istemesiyle başlayan 

süreç Batı Trakya Türkleri üzerindeki baskının art-

masına sebep olmuştur. 1963 yılında Makarios’un 

Kıbrıs’taki anayasal düzeni Türkler aleyhine değiş-

tirmek için silahlı mücadele başlatmasına, Türkiye 

sert tepki göstermiştir. Bu durum nedeniyle Türki-

ye’de yaşayan Yunan vatandaşları sınır dışı edil-

miştir. Yunanistan bu durum nedeniyle İstanbul’da 

Rum sayısının azalmasını bahane ederek Lozan 

Barış Antlaşması’nın karşılılık ilkesinin ortadan 

kalktığını iddia etmiştir. Böylece Yunanistan Batı 

Trakya’da Türklere yönelik olarak keyfi uygulama-

lara başlamıştır. 1967’de Yunanistan’da askeri dar-

beyle Albaylar Cuntası ismi verilen bir hükümetin 

kurulması Batı Trakya Türklerinin hem vatandaşlık 

hem de insan hakları anlamında ağır baskılara uğ-

ramalarında etkili olmuştur. Batı Trakya’yı Türkler-

den arındırma siyaseti izleyen Yunanistan, Türkleri 

bölgeden göçe zorlamak için sosyal hayat, kültür, 

ekonomi, din ve eğitim alanlarının tamamında 

baskı politikası uygulamıştır. Bu amaçla Türk es-

naflara ağır para cezaları yazılmasından, verimli 

Türk topraklarının verimsiz topraklarla anadazmos 

(birleştirme) adı altında değiştirilmesine ve kamu-

laştırılmasına kadar birçok baskı unsuru kullanmış-

tır. Yunanistan, vatandaşı olan Batı Trakya Türkle-

rine vatandaşlık hakları ile bağdaştırılmayacak şe-

kilde inşaat ve onarım izni verilmemesi, avcılık için 

bile olsa silah ruhsatı verilmemesi, sürücü ehliyeti 

alımlarında zorluk çıkarılması, vakıf yönetimleri ko-

nusunda engellemeler yapılması gibi alanlarda da 

baskı uygulamıştır. Özellikle Batı Trakya Türklerinin 

millî kimliğinin yok edilmesi için eğitim alanında 

çok önemli teşebbüsler meydana gelmiştir. Türki-

ye’den gelen kontenjan Türk öğretmenlerine geç 

vize verilmesi, Türkçe eğitim gören öğrencilere Yu-

nanca bitirme sınavlarının yapılması, yeterince 

okul açılmaması, Türkiye’den anlaşmalar uyarın-

ca gönderilen ders kitaplarının dağıtılmaması bun-

lardan birkaçıdır. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinin ilan edilmesi Batı Trakya’da 

hemen etkisini göstermiş ve Yunanistan bölgede-

ki baskılarını daha da arttırmıştır. Nitekim ilk tepki 

olarak Batı Trakya’daki Türk birliklerinin hepsi ka-

patılmıştır. 1980’li yıllarda, 1975 Helsinki Sonuç 

Belgesi’nin etkisiyle, dünyada insan hakları önem 

kazanmıştır. Batı Trakya Türkleri bu dönemde uğ-

radıkları haksızlıkları çeşitli yollarla dile getirmeye 

başlamışlardır. Bu doğrultuda 1982 yılında yaşa-

nan İlhanlı Olayları Batı Trakya Türklerinin Yuna-

nistan’a karşı göstermiş oldukları ilk ve organize 

tepki olmuştur. Bu olayın ardından 1984’te Batı 

Trakya Türklerinin uğradıkları haksızlık ve baskıla-

rın dünya kamuoyuna yansıtılması noktasında baş-

vurdukları bir yöntem de Almanya’daki Batı Trak-

ya derneklerinin önerisiyle bir imza kampanyası 

başlatmak olmuştur.

İşte, Doktor Sadık Ahmet’in siyasi mücadelesi 

tam da bu anda başlamıştır.

Hayatını kısaca size anlatmadan önce Sadık 

Ahmet’in hayatını ikiye bölerek anlatmam da 

fayda var. İmza Kampanyası öncesi ve sonrası ola-

rak. 1985 senesi hem Batı Trakya hem de Sadık 

Ahmet için bir milat olacaktır. Çünkü 20 yıldan faz-

ladır tüm insanlık hakları gasp edilen bu toplum 

bir kahraman ortaya çıkarmış ve büyük bir imza 

kampanyası ile Yunan baskılarına ‘Yeter!’ deme-

nin ilk adımı atılmıştır. Sadık Ahmet tarafından top-

lumunun gasp edilen hakları için Batı Trakya’da 

başlatılan imza kampanyası, dönem şartlarına 

göre verilmesi oldukça zor bir karar olmuştur. Al-

manya’da 1984 senesinde konuşulan kampanya, 

Yunanistan’da fiili hareket konusunda oldukça ce-

saret isteyen, inisiyatif alınması gereken bir me-

seledir ve Batı Trakya’da ancak 1985 sonraları bu 

kampanya başlayabilmiştir. İmza kampanyası 

gerek azınlık liderlerin yeterli sayıda imza toplaya-

mama düşüncesi, gerek zor durumlarda kalacak-

larını düşünmeleri gibi etkenler ile savsaklanınca 

bu fikre en sıcak bakan Sadık Ahmet inisiyatif ala-

rak Eylül 1985’te tek başına imza kampanyasını 

başlatmıştır. Bu sebepten dolayı Sadık Ahmet o 
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dönem yürüttüğü Yüksek Tahsilliler Derneği Genel 

Sekreterlik görevinden dahi istifa etmiş tek başına 

harekete geçmiştir.

‘’ Yunanistan Cumhuriyeti Sınırları İçerisinde Ya-

şayan Batı Trakya Türk-Müslüman Azınlığın Şika-

yetleri ve İstekleri ‘’ isimli kendi hazırladığı bir bel-

geyi topluma imzalatmıştır. Belgenin başlangıç kıs-

mında Yunanistan’daki Türklerin kısa tarihçesin-

den bahsedilerek Lozan Antlaşması ile kazanılan 

hakların hukuki statüsü anlatılmıştır. İlerleyen say-

falarında Türklere yapılan haksızlıklar, bu haksızlık-

lar sebebiyle ortaya çıkan istek ve şikayetler 6 

madde olarak yer almıştır. Bu maddelerde Türk 

kimliğinin inkarı, eğitim, ekonomi, sosyal hayat, va-

tandaşlık hakları, müftü seçimi ile ilgili konularda 

Yunan makamlarının uygulamaları örnek gösteri-

lerek halka neye imza attığı açık şekilde anlatıl-

makta ve bunun kanuni bir hak olduğu özetlen-

miştir. Sadık Ahmet imza toplamak için her yolu de-

nemiştir. Köy köy dolaşıp düğün, dernek, mevlit 

gibi toplu yerlere gitmiştir. Diğer yandan güvendiği 

kişiler vasıtasıyla da imza toplamıştır. Sadık Ahmet 

doktorluğun yanında sünnetçilik de yapmaktaydı. 

Batı Trakya’nın ilk fenni sünnetçisiydi. Doktorluk ve 

sünnetçilik meslekleri sayesinde içinden çıktığı 

halk ile daha yakın ilişkiler kurup, onların güvendi-

ği bir isim haline kısa sürede geldi ve yaklaşık bir yıl 

içerisinde 13.500’e yakın imza topladı. İmza kam-

panyasında tek başına olmasına rağmen başarı 

elde eden Sadık Ahmet’in işini yavaşlatanlar da 

oldu. İmza kampanyası karalanmaya çalışıldı. 

Azınlığın desteği baltalanmak istendi. Bu kişilerin 

günlük hayatlarında bu baskılara maruz kaldığı 

halde, bu tarz beyanlarda bulunmaları, Yunanis-

tan’ın Batı Trakya Türk toplumunu bölme konu-

sunda aşama kat ettiğinin bir göstergesi olmuştur. 

Sadık Ahmet bu süreden sonra Yunan makamları 

tarafından izlenmeye başlandı. Gittiği her köyde ve 

her yerde bir takip söz konusu oldu. Müslüman 

Türk azınlığının ona olan desteğinin önüne geçe-

meyeceklerini anlayınca Sadık Ahmet’i içinde ben 

ve çocuklarımın da bulunduğu aracımızda 9 Ağus-

tos Cumartesi 1986 gecesi gözaltına aldılar ve bir 

gözdağı verilmek istendi. Sadık Ahmet emniyete 

götürüldükten sonra kendisi hakkında Yunan Ceza 

Kanununun 191.M addesi gereğince ‘’Devletin iti-

barını zedeleyici, uluslararası ilişkilerine zarar verici 

davranışlarda bulunmak, halkı endişeye sevk 

etmek ve bu amaçla yayın yapmak’ suçundan 

dava açıldı. Lakin savcılık davayı açmayı gerekti-

recek bir suç görmemesi ve ön soruşturma dos-

yası açılacağı gerekçesiyle, 48 saat gözaltı süre-

sinden sonra serbest bıraktı. Bu 2 günlük tutukla-

ma onun mücadele azmini yok edemedi. Nitekim 

çıktıktan sonra imza toplamaya devam etti. Ayrıca 

bu tutuklanma olayı, belgede yazan olumsuzluk-

ların somut bir örneği olarak karşımıza çıkmakta 

idi.

25 Eylül 1987’de Selanik’te, Demokrasi ve 

İnsan Hakları Kolokyumu, toplanacağını öğrenin-

ce yeni ve daha etkili uluslararası bir girişimde bu-

lunmak için hazırladığı belgeyi İngilizce tercüme 

ederek bir broşür haline getirdi ve çoğalttı. Salona 

gizlice girmiş, broşürleri dağıtmış lakin daha sonra 

salonda bulunan Yunanlılar tarafından engellene-

rek salon dışına çıkarılmıştır. Bu kolokyum hepimiz 

için uzun sürecek bir mahkeme sürecinin başlan-

gıcı olmuştu.

Selanik’te yaşanan olay sonrası Evros Savcılığı 

harekete geçti ve daha önce dava açmaya gerek 

görmemişken, bir celpname göndererek imza 

kampanyası sebebiyle mahkeme sürecini başlattı. 

Davanın 28 Ocak 1988 günü Dedeağaç Üç Ha-

kimli Bidayet Mahkemesinde görülmesine karar 

verilmişti. Lakin

26 Ocak’ta gelen tebligatta davanın 21 Nisan’a 

ertelendiği bildirildi. Çünkü tamamen hukuki hak-

larını kullanarak girişilen bir olaydı. Ve hukukta 

cezai bir karşılığı yok idi. Bu sebepten 21 Nisan’ı 

da 27 Mayıs’a ertelediler. 27 Mayıs 1988 günü Se-

lanik Üç Hakimli Bidayet Mahkemesinde dava gö-

rülmeye başlanmıştı. 27 Mayıs günü ilk olarak 

Sadık Ahmet’i tutuklayan emniyet görevlileri din-

lendi. Lakin verdikleri ifadelerde çelişki olup zor-

landıkları görülünce, mahkeme heyeti bilgilerin 

doğruluğunun kesin olarak tespit edilebilmesi için 

bilirkişilerin çağrılmasına karar verdi ve 22 Hazi-

ran 1988 gününe erteledi. 22-24 HAZİRAN 1988 

Günleri arasında mahkeme görülmüştür. Mahke-

me günü ise Yunan taraftarların beklemediği bir 

olay yaşanacaktı. Yunan makamları tarafından 

Sadık Ahmet aleyhinde ifade vermeleri için getiri-

len Türk vatandaşları, mahkemede, karakolda alı-

nan ifadelerin polis zoruyla alınıp imzalatıldığını ve 

o ifadelerde anlatılanların doğru olmadıklarını söy-

lediler ve mahkemenin seyri değiştirdiler. Sadık 

Ahmet’in imza kampanyasına kendi istekleri ile ka-

tıldıklarını ifade etmişlerdi. Tüm dinlemeler ve suç 

bulunduran bir şey olmamasına karşın verilen 

karar Sadık Ahmet’e 2 Yıl 6 Ay hapis + 100.000 

drahmi para cezası oldu. Daha sonra karar istinaf 

mahkemesine taşındı ve eşim serbest kaldı. Mah-

keme de ileri bir tarihe ertelendi. 3 gün süren ve 

yüzlerce Türk’ün izlediği davada emniyet görevlile-

rinin sayısı oldukça fazlaydı. Diğer taraftan savcı 

Batı Trakya’yı hiç görmemiş biri olmasına ve Sadık 

Ahmet’i hiç tanımamasına rağmen her türlü ayrıntı 

hakkında bilgi sahibi olması, yaşanılan gelişmeler 

hususunda kendisinin bilgilendirildiği ve yönlendi-

rildiğini bize göstermektedir.

Eşim mahkeme sonucunda kendi şahsında Batı 

Trakya Türkleri’nin yargılandığı şeklinde değerlen-

dirmede bulunmuştu. Bu süreçte mahkemenin ver-

diği cezayı da Sadık Ahmet’e değil topyekün kendi-

ne verilmiş sayan biz Batı Trakya Türkleri de güçlü 

bir dayanışma içerisine girmiştik.

Mahkeme sonrası eşim tabi yine mücadelesine 

devam etti. Hiçbir gözdağı hiçbir ceza onu yolun-

dan, davasından döndürmedi. Aldığı cezaya ve sıkı 

emniyet takibine rağmen karış karış Batı Trakya’yı 

gezmeye ve imza toplamaya devam etti. 24 Hazi-

ran 1988 - 20 Aralık 1988 arası bu dönem Sadık 

Ahmet’in şahsi davası olmasından çıkıp Azınlığın 

Milli Davası durumuna gelmişti. Bu sebeple 23 

KASIM 1988 ‘de İskeçe Müftüsü başkanlığında top-

lanan Azınlık Yüksek Kurulu , Sadık Ahmet’in imza 

kampanyası nedeniyle yargılanmasının ferdi bir 

olay olmadığı ve bunun azınlık davası olduğu yö-

nünde bir karar aldı. Yürütme Komitesinden yapı-

lan bir basın duyurusuyla bu durum azınlığa bildi-

rildi ve 20 Aralık 1988’de gerçekleşecek mahkeme 

için bütün azınlığın Selanik’te olması istenmişti. 

SADIK AHMET böylece Batı Trakya’nın sorunlarının 

aşılması noktasında birleştirici bir nitelik kazanmış-

tı. Bu özellik kendisinin siyasi liderliğe giden yolda-

ki en önemli aşamalarından birisiydi.

Sadık Ahmet’in aldığı bu ceza ve azınlığın tek 

yumruk olması Türkiye’de de büyük bir yankı 

uyandırmıştı. Türkiye’de de Batı Trakya’yı destek-

leyip Yunanistan’ı protesto edici gelişmeler yaşan-

dı. 17 Aralık 1988 tarihinde TBMM’de 128 milletve-

kili tarafından imzalanan, insan hakları içeren bir 

mektup Yunan Başbakanı Andreas Papandre-

ou’ya ulaştırılmak üzere Yunanistan Büyükelçiliği-

ne götürülmüştü. Sadık Ahmet’in en büyük istek-

lerinden biri de anavatanın desteğini almak idi. 

Bunu da başarmıştı.

Artık iş siyaset boyutuna geçmiş idi. Sadık 

Ahmet artık daha fazla toplum ile içli dışlı olmak zo-

rundaydı. Bu da bizim ile daha az vakit geçirmesi-

ne sebep olacaktır. Oğlunun ve kızının saçlarını 

bazen günlerce okşayamayacaktır. Evlenene 

kadar baba evine hasretti. Evlenip, baba olduğu 

eve hasret olacaktı. Toplumunun sorunlarını, 

kutlu davasını hem kendisinden hem ailesinden 

üstün tuttu. Eşini çok severek evlenen bir eş için, 

evlatlarını sevmeye doyamayan bir baba için bu 

ikilem acaba ne kadar zordu ? Sadık Ahmet’in 

içinde ne fırtınalar kopmuştu ? Kim bilir ? Ondan 

başka..

18 Haziran 1989.. Batı Trakya için tarihi bir 

gün olmuştu. Doktor Sadık Ahmet yoğun çalışma-

ları sonucunda Batı Trakya’nın ilk bağımsız Türk 

milletvekili olacaktı. Toplumunun haklarını Yunan 

parlementosuna sokmayı başardı. Meclisteki mil-

letvekili yemininde dini törenler gereği, Allah’a ve 

Hz. Muhammed’e yemin etmiş ve vekilliğine böyle 

başlamıştı. Batı Trakya’da her ne kadar zulümler 

de olsa, Sadık Ahmet birçok Yunan tarafından say-

gın görülen bir kimse olmayı başaracaktı. Özellikle 

vekilliğinde sadece kendi toplumu için değil tüm 

insanlık için verdiği demeçler saygı ile karşılanı-

yordu. İlk vekilliği dönemi kısa sürmüş ve erken 

seçim kararı alınmıştı. 5 Kasım 1989 seçimlerine 

evrak eksikliği bahane edilerek girmesi engellene-

cekti. Sadık Ahmet yılmıayarak kendi giremese de 

arkadaşlarının girmesi için canla başla çalışmıştı. 

Onunla baş edemeyeceklerini anlayan bazı Yunan 

kimseler, süresiz ertelenen davanın 25-26 Ocak 

1990 tarihinde görüşülmesine karar veriyor. 5 

Kasım seçimlerinde ‘Türk Azınlığı’ tanımlaması kul-

lanması sebebiyle 18 ay hapis cezasına çarptırılı-

yor. Binlerce Batı Trakyalı Türkünün izlediği duruş-

ma, topladığı kalabalık ile tarihe geçmişti. Kar kış 

demeden, tüm engellemelere rağmen, kimileri 

binlerce kilometre yol yürüyerek kimileri karga tu-

lumba bindikleri araçlarda birbirini ezerek Gümül-

cine yolunu tuttular. Sadık Ahmet’i ve bizi yalnız bı-
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dönem yürüttüğü Yüksek Tahsilliler Derneği Genel 

Sekreterlik görevinden dahi istifa etmiş tek başına 

harekete geçmiştir.

‘’ Yunanistan Cumhuriyeti Sınırları İçerisinde Ya-

şayan Batı Trakya Türk-Müslüman Azınlığın Şika-

yetleri ve İstekleri ‘’ isimli kendi hazırladığı bir bel-

geyi topluma imzalatmıştır. Belgenin başlangıç kıs-

mında Yunanistan’daki Türklerin kısa tarihçesin-

den bahsedilerek Lozan Antlaşması ile kazanılan 

hakların hukuki statüsü anlatılmıştır. İlerleyen say-

falarında Türklere yapılan haksızlıklar, bu haksızlık-

lar sebebiyle ortaya çıkan istek ve şikayetler 6 

madde olarak yer almıştır. Bu maddelerde Türk 

kimliğinin inkarı, eğitim, ekonomi, sosyal hayat, va-

tandaşlık hakları, müftü seçimi ile ilgili konularda 

Yunan makamlarının uygulamaları örnek gösteri-

lerek halka neye imza attığı açık şekilde anlatıl-

makta ve bunun kanuni bir hak olduğu özetlen-

miştir. Sadık Ahmet imza toplamak için her yolu de-

nemiştir. Köy köy dolaşıp düğün, dernek, mevlit 

gibi toplu yerlere gitmiştir. Diğer yandan güvendiği 

kişiler vasıtasıyla da imza toplamıştır. Sadık Ahmet 

doktorluğun yanında sünnetçilik de yapmaktaydı. 

Batı Trakya’nın ilk fenni sünnetçisiydi. Doktorluk ve 

sünnetçilik meslekleri sayesinde içinden çıktığı 

halk ile daha yakın ilişkiler kurup, onların güvendi-

ği bir isim haline kısa sürede geldi ve yaklaşık bir yıl 

içerisinde 13.500’e yakın imza topladı. İmza kam-

panyasında tek başına olmasına rağmen başarı 

elde eden Sadık Ahmet’in işini yavaşlatanlar da 

oldu. İmza kampanyası karalanmaya çalışıldı. 

Azınlığın desteği baltalanmak istendi. Bu kişilerin 

günlük hayatlarında bu baskılara maruz kaldığı 

halde, bu tarz beyanlarda bulunmaları, Yunanis-

tan’ın Batı Trakya Türk toplumunu bölme konu-

sunda aşama kat ettiğinin bir göstergesi olmuştur. 

Sadık Ahmet bu süreden sonra Yunan makamları 

tarafından izlenmeye başlandı. Gittiği her köyde ve 

her yerde bir takip söz konusu oldu. Müslüman 

Türk azınlığının ona olan desteğinin önüne geçe-

meyeceklerini anlayınca Sadık Ahmet’i içinde ben 

ve çocuklarımın da bulunduğu aracımızda 9 Ağus-

tos Cumartesi 1986 gecesi gözaltına aldılar ve bir 

gözdağı verilmek istendi. Sadık Ahmet emniyete 

götürüldükten sonra kendisi hakkında Yunan Ceza 

Kanununun 191.M addesi gereğince ‘’Devletin iti-

barını zedeleyici, uluslararası ilişkilerine zarar verici 

davranışlarda bulunmak, halkı endişeye sevk 

etmek ve bu amaçla yayın yapmak’ suçundan 

dava açıldı. Lakin savcılık davayı açmayı gerekti-

recek bir suç görmemesi ve ön soruşturma dos-

yası açılacağı gerekçesiyle, 48 saat gözaltı süre-

sinden sonra serbest bıraktı. Bu 2 günlük tutukla-

ma onun mücadele azmini yok edemedi. Nitekim 

çıktıktan sonra imza toplamaya devam etti. Ayrıca 

bu tutuklanma olayı, belgede yazan olumsuzluk-

ların somut bir örneği olarak karşımıza çıkmakta 

idi.

25 Eylül 1987’de Selanik’te, Demokrasi ve 

İnsan Hakları Kolokyumu, toplanacağını öğrenin-

ce yeni ve daha etkili uluslararası bir girişimde bu-

lunmak için hazırladığı belgeyi İngilizce tercüme 

ederek bir broşür haline getirdi ve çoğalttı. Salona 

gizlice girmiş, broşürleri dağıtmış lakin daha sonra 

salonda bulunan Yunanlılar tarafından engellene-

rek salon dışına çıkarılmıştır. Bu kolokyum hepimiz 

için uzun sürecek bir mahkeme sürecinin başlan-

gıcı olmuştu.

Selanik’te yaşanan olay sonrası Evros Savcılığı 

harekete geçti ve daha önce dava açmaya gerek 

görmemişken, bir celpname göndererek imza 

kampanyası sebebiyle mahkeme sürecini başlattı. 

Davanın 28 Ocak 1988 günü Dedeağaç Üç Ha-

kimli Bidayet Mahkemesinde görülmesine karar 

verilmişti. Lakin

26 Ocak’ta gelen tebligatta davanın 21 Nisan’a 

ertelendiği bildirildi. Çünkü tamamen hukuki hak-

larını kullanarak girişilen bir olaydı. Ve hukukta 

cezai bir karşılığı yok idi. Bu sebepten 21 Nisan’ı 

da 27 Mayıs’a ertelediler. 27 Mayıs 1988 günü Se-

lanik Üç Hakimli Bidayet Mahkemesinde dava gö-

rülmeye başlanmıştı. 27 Mayıs günü ilk olarak 

Sadık Ahmet’i tutuklayan emniyet görevlileri din-

lendi. Lakin verdikleri ifadelerde çelişki olup zor-

landıkları görülünce, mahkeme heyeti bilgilerin 

doğruluğunun kesin olarak tespit edilebilmesi için 

bilirkişilerin çağrılmasına karar verdi ve 22 Hazi-

ran 1988 gününe erteledi. 22-24 HAZİRAN 1988 

Günleri arasında mahkeme görülmüştür. Mahke-

me günü ise Yunan taraftarların beklemediği bir 

olay yaşanacaktı. Yunan makamları tarafından 

Sadık Ahmet aleyhinde ifade vermeleri için getiri-

len Türk vatandaşları, mahkemede, karakolda alı-

nan ifadelerin polis zoruyla alınıp imzalatıldığını ve 

o ifadelerde anlatılanların doğru olmadıklarını söy-

lediler ve mahkemenin seyri değiştirdiler. Sadık 

Ahmet’in imza kampanyasına kendi istekleri ile ka-

tıldıklarını ifade etmişlerdi. Tüm dinlemeler ve suç 

bulunduran bir şey olmamasına karşın verilen 

karar Sadık Ahmet’e 2 Yıl 6 Ay hapis + 100.000 

drahmi para cezası oldu. Daha sonra karar istinaf 

mahkemesine taşındı ve eşim serbest kaldı. Mah-

keme de ileri bir tarihe ertelendi. 3 gün süren ve 

yüzlerce Türk’ün izlediği davada emniyet görevlile-

rinin sayısı oldukça fazlaydı. Diğer taraftan savcı 

Batı Trakya’yı hiç görmemiş biri olmasına ve Sadık 

Ahmet’i hiç tanımamasına rağmen her türlü ayrıntı 

hakkında bilgi sahibi olması, yaşanılan gelişmeler 

hususunda kendisinin bilgilendirildiği ve yönlendi-

rildiğini bize göstermektedir.

Eşim mahkeme sonucunda kendi şahsında Batı 

Trakya Türkleri’nin yargılandığı şeklinde değerlen-

dirmede bulunmuştu. Bu süreçte mahkemenin ver-

diği cezayı da Sadık Ahmet’e değil topyekün kendi-

ne verilmiş sayan biz Batı Trakya Türkleri de güçlü 

bir dayanışma içerisine girmiştik.

Mahkeme sonrası eşim tabi yine mücadelesine 

devam etti. Hiçbir gözdağı hiçbir ceza onu yolun-

dan, davasından döndürmedi. Aldığı cezaya ve sıkı 

emniyet takibine rağmen karış karış Batı Trakya’yı 

gezmeye ve imza toplamaya devam etti. 24 Hazi-

ran 1988 - 20 Aralık 1988 arası bu dönem Sadık 

Ahmet’in şahsi davası olmasından çıkıp Azınlığın 

Milli Davası durumuna gelmişti. Bu sebeple 23 

KASIM 1988 ‘de İskeçe Müftüsü başkanlığında top-

lanan Azınlık Yüksek Kurulu , Sadık Ahmet’in imza 

kampanyası nedeniyle yargılanmasının ferdi bir 

olay olmadığı ve bunun azınlık davası olduğu yö-

nünde bir karar aldı. Yürütme Komitesinden yapı-

lan bir basın duyurusuyla bu durum azınlığa bildi-

rildi ve 20 Aralık 1988’de gerçekleşecek mahkeme 

için bütün azınlığın Selanik’te olması istenmişti. 

SADIK AHMET böylece Batı Trakya’nın sorunlarının 

aşılması noktasında birleştirici bir nitelik kazanmış-

tı. Bu özellik kendisinin siyasi liderliğe giden yolda-

ki en önemli aşamalarından birisiydi.

Sadık Ahmet’in aldığı bu ceza ve azınlığın tek 

yumruk olması Türkiye’de de büyük bir yankı 

uyandırmıştı. Türkiye’de de Batı Trakya’yı destek-

leyip Yunanistan’ı protesto edici gelişmeler yaşan-

dı. 17 Aralık 1988 tarihinde TBMM’de 128 milletve-

kili tarafından imzalanan, insan hakları içeren bir 

mektup Yunan Başbakanı Andreas Papandre-

ou’ya ulaştırılmak üzere Yunanistan Büyükelçiliği-

ne götürülmüştü. Sadık Ahmet’in en büyük istek-

lerinden biri de anavatanın desteğini almak idi. 

Bunu da başarmıştı.

Artık iş siyaset boyutuna geçmiş idi. Sadık 

Ahmet artık daha fazla toplum ile içli dışlı olmak zo-

rundaydı. Bu da bizim ile daha az vakit geçirmesi-

ne sebep olacaktır. Oğlunun ve kızının saçlarını 

bazen günlerce okşayamayacaktır. Evlenene 

kadar baba evine hasretti. Evlenip, baba olduğu 

eve hasret olacaktı. Toplumunun sorunlarını, 

kutlu davasını hem kendisinden hem ailesinden 

üstün tuttu. Eşini çok severek evlenen bir eş için, 

evlatlarını sevmeye doyamayan bir baba için bu 

ikilem acaba ne kadar zordu ? Sadık Ahmet’in 

içinde ne fırtınalar kopmuştu ? Kim bilir ? Ondan 

başka..

18 Haziran 1989.. Batı Trakya için tarihi bir 

gün olmuştu. Doktor Sadık Ahmet yoğun çalışma-

ları sonucunda Batı Trakya’nın ilk bağımsız Türk 

milletvekili olacaktı. Toplumunun haklarını Yunan 

parlementosuna sokmayı başardı. Meclisteki mil-

letvekili yemininde dini törenler gereği, Allah’a ve 

Hz. Muhammed’e yemin etmiş ve vekilliğine böyle 

başlamıştı. Batı Trakya’da her ne kadar zulümler 

de olsa, Sadık Ahmet birçok Yunan tarafından say-

gın görülen bir kimse olmayı başaracaktı. Özellikle 

vekilliğinde sadece kendi toplumu için değil tüm 

insanlık için verdiği demeçler saygı ile karşılanı-

yordu. İlk vekilliği dönemi kısa sürmüş ve erken 

seçim kararı alınmıştı. 5 Kasım 1989 seçimlerine 

evrak eksikliği bahane edilerek girmesi engellene-

cekti. Sadık Ahmet yılmıayarak kendi giremese de 

arkadaşlarının girmesi için canla başla çalışmıştı. 

Onunla baş edemeyeceklerini anlayan bazı Yunan 

kimseler, süresiz ertelenen davanın 25-26 Ocak 

1990 tarihinde görüşülmesine karar veriyor. 5 

Kasım seçimlerinde ‘Türk Azınlığı’ tanımlaması kul-

lanması sebebiyle 18 ay hapis cezasına çarptırılı-

yor. Binlerce Batı Trakyalı Türkünün izlediği duruş-

ma, topladığı kalabalık ile tarihe geçmişti. Kar kış 

demeden, tüm engellemelere rağmen, kimileri 

binlerce kilometre yol yürüyerek kimileri karga tu-

lumba bindikleri araçlarda birbirini ezerek Gümül-

cine yolunu tuttular. Sadık Ahmet’i ve bizi yalnız bı-
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rakmadılar. Sadık Ahmet artık onlar için SİLAHSIZ 

KOMUTAN’larıydı. Binlerce insan Türk dediği için 

yargılanan Sadık Ahmet için mahkeme salonu 

önünde ‘ Türküz ! Türküz ! ‘ diyerek saatlerce slo-

gan attılar. Hakim, gürültüden dolayı mahkemeye 

devam edememiş, Sadık Ahmet’ten dışarıdaki ka-

labalığı sakinleştirmesini isteyerek mahkemeye 

ara vermiştir. Verilen arada Sadık Ahmet halkına 

hitap etmiş, muhteşem görüntüler ortaya çıkmıştır. 

Batı Trakya toplumu onun etrafında çelik bir halka 

oluşturmuşlardır. Mahkeme salonu psikolojik baskı 

için yunanlılar tarafından doldurulmuş olsada, 

mahkeme koridorları ve bahçesi binlerce Türk ta-

rafından doldurulmuştu. Öyle büyük bir gürültü 

vardı ki Sadık Ahmet’e psikolojik olarak rahatsızlık 

verilmesi beklenirken salondaki bir kısım yunanlı-

lar mahkemeden oldukça tedirgin oldular. Mahke-

meye Türkiye Cumhuriyeti’nden de oldukça 

önemli isimler katılmış, TRT bizzat salonda hazır 

bulunmuştur. Sadık Ahmet’e yıllar sonra traktörüy-

le çarpacak olan Arabacis adlı Yunan köylüsü, o 

gün de salondaki yerini almış, diğer mahkemele-

rinde olduğu gibi Sadık Ahmet’e tehditler ve küfür-

ler yağdırmıştır. Lakin salondan dışarı atılmamıştır. 

Çok sert geçen mahkeme sonucunda Sadık Ahmet 

18 ay hapis cezasına çarptırılıyor.

Zor günlerin başlangıç tarihi oluyor 26 Ocak.. 

Hem biz hem toplumu onun mahkumiyetinde çok 

acı olaylar yaşıyor. Tarihe 29 Ocak Gümülcine olay-

ları adıyla geçen bu süreçte Batı Trakya Türkle-

ri’nin evleri, iş yerleri hatta kendileri dahi taşlanı-

yor. Lidersiz kalmış bir toplum olarak ne yapacağı-

mızı tam olarak da kestiremiyoruz açıkçası.

O anlarda hapishane günlüğüne şu cümleler 

dökülüyordu Sadık Ahmet’in ‘ En acı an insanın 

hapse giderken arkada bıraktığı hanım ve çocukla-

rı. Bu an hayatımın en acı olacak. ‘ , ‘ .. ikimizin 

hemen yanında kızımız Funda ve yan koltuğa ken-

dini ağlayarak bırakan Levent. Eşim ağlasın mı 

yoksa ağlayan çocuklarımızı mı teselli etsin ? O da 

bilmiyordu. O yumuşak kalpli kadın taş gibi kesil-

miş. Ağlayamıyordu da. Arada bir burnunu çeki-

yordu. ‘

Sadık Ahmet hayatının en acı anını yaşıyordu 

toplumu dışarda sahipsiz kalmış iken. Olan biten-

den habersiz çocuklarının gözyaşları yüreğini dağ-

lıyordu. Hapishane günleri 62 gün sürüyor Sadık 

Ahmet’in. Bu günler çok zor olmakla birlikte, yak-

laşık 5 yıldır son derece hareketli geçen siyasi ya-

şamını da gözden geçirmesi bakımından bir fırsat 

da oluyor. Cezaevine konulmasıyla birlikte yaşa-

dıklarıyla ilgili günlük tutmaya başlıyor. 3 ajanda 

dolduruyor çıkana kadar. Kendisi, ailesi ve Batı 

Trakya hakkında bir çok şeyi bu günlüklerinde de-

ğerlendiriyor. Pazar günleri çocuklarını, pazartesi 

günleri beni ve ağabeyim Ali’yi görüyor. Kızımız 

Funda kırmızı beyaz elbiseler ile geliyor her görüş-

mesine. Oğlum Levent, babasının ‘ Sen artık evi-

mizin erkeğisin.’ cümlesinin hakkını verircesine gi-

diyor.

2 kez hatmediyor bu süreçte Kur’an-ı Kerim’i 

Sadık Ahmet. İlk günlerinde bizden ve toplumun-

dan ayrı kalmanın üzüntüsünü çok yoğun bir şe-

kilde yaşıyor. Daha sonra hapishane hayatına 

uyum sağlamaya çalışıyor. Koğuşunu gözlemliyor 

önce. Daha sonra tüm hapishaneyi. Uyum sağla-

masına sağlıyor hapishaneye de, bize ve toplu-

muna olan özlemi gün geçtikçe daha da artıyor. 

Ona her şey çocuklarını anımsatmaya başlıyor. 

Görüş günlerinde hem mutluluğu hem üzüntüyü 

aynı anda hissediyor. Ziyaretine gelen çocuklarını 

ve beni görünce önce duygulanıyor. Sonra hasret 

gidermenin mutluluğunu yaşıyor. Görüş bittiğinde 

ise yine hüzün içinde koğuşuna dönüyordu. Tam 

62 gün böyle geçiyor Sadık Ahmet ve bizim için.

Nihayetinde 30 Mart 1990 günü cezası paraya 

çevriliyor. Serbest bırakılıyor. Çıkar çıkmaz 8 Nisan 

1990’da gerçekleşecek seçim çalışmalarına başlı-

yor. Vazgeçmiyor davasından. Hapishaneden çıkı-

şı bize ve kendisi dışında, topluma da moral olu-

yor. Üst üste yaşanılan olaylar ve mahkemeler ile 

büyük bir yılgınlık içerisine giren toplum, Sadık 

Ahmet’in tutukluluğunun sona ermesiyle eskisin-

den daha da fazla kenetleniyor. Yeniden bağımsız 

listeler oluşturuluyor. Ve Sadık Ahmet 8 Nisan 

1990 günü ikinci kez milletvekili olarak Yunan mec-

lisinin yolunu tutuyor. Haklarını aramaya devam 

ediyor toplumunun. Hem Yunanistan hem Türki-

ye hem de tüm dünya üzerinde faaliyetlerde bulu-

nuyor. Dört bir yanda konferanslara, panellere ka-

tılıyor. Toplumu ve sorunlarını anlatıyor. Anavata-

nımız Türkiye’den büyük destek görmeye başlı-

yor. Yaptığı ziyaretler ile büyük dostluklar kurup, 

güzel ilişkiler ediniyor. Batı Trakya Türklerinin ilk si-

yasi partisi olan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisini ku-

ruyor. Genel Başkanı oluyor. Sivil toplum kuruluşla-

rı ile birçok faaliyetlerde bulunuyor. Sorun olarak ni-

telendirilen birçok şey bu dönemde yavaş yavaş or-

tadan kalkmaya, tamamen kalkmayanlar da yu-

muşatılmaya başlıyor. Yeni seçimlere partisi ile giri-

yor. Lakin getirilen seçim barajı ile milletvekili ola-

mıyor. Ama o yine de vazgeçmiyor toplumu için mü-

cadelesinden. Babası vefat ediyor, ağlıyor, cenaze-

sini kılıp ‘Ölümlü dünya.’ diyerek mücadelesine 

devam ediyor. O, doğan ama çoğalamayan, yaşla-

nan ama yaşamayan insanların direnişinin liderliği-

ni her şeyden üstün tutuyor. Ömrünün sonuna dek 

inandığı davadan bir gün bile sapmıyor.

Ve 24 Temmuz 1995. Anlatması en zor kısım.

Bir deniz kenarına çadır kuruyor. Akşam saatle-

rinde, Yalanca köyüne bir sünnete gitmek için yola 

çıkıyoruz. Sünnet sonrası da deniz kenarına gitme-

yi planlıyor. Ömründe çok az yapabildiği bir şeyi 

yapmak istiyor belki de. Ailesiyle vakit geçirmek is-

tiyor. Ben yanında oturuyorum. Arkasında kızımız 

Funda. Eşimin arkasında oğlum Levent. Fıkralar an-

latıyor çocuklarına. Beraber şarkılar söylüyorlar. Da-

kikalar sonra yaşanacaklardan habersiz sürüyor 

aracını ölüme. En işlek yollardan birini kullanıyor. 

Susurköy kavşağının 7. kilometrelerinde. Ama yol 

? Yol ıssız. Sessiz. Bir traktörün ışığı beliriyor yolun 

kenarında. Zisis Arabacis adlı bir Rum köylüsü 

traktörün şoför koltuğunda. Sadık Ahnet’in her 

mahkemesine gelen, ona küfürler yağdıran bana 

ve çocuklarımıza bozuk paralar fırlatan, Sadık 

Ahmet’i öldürdüm söylemleriyle gazetelere çıkan 

Zisis Arabacis..

İlk ben farkediyorum traktörü. ‘ Sadık üzerimi-

ze doğru geliyor.’ Sadık Ahmet ‘ Yok hanım. Kendi 

halinde bir köylü işte.’ diyor. Traktör aracımızın üze-

rine doğru geliyor. Sadık Ahmet direksiyonu kırıyor. 

Ama ne çare. Traktörün çarpmasından kurtulamı-

yoruz. Yolun kenarındaki tarlalara savruluyoruz altı 

yedi takla atarak. Otomobilin sol tarafı yok oluyor 

neredeyse. Araçtan ilk çıkan Levent oluyor. Aya-

ğından yaralanmış, üzerine zor basıyor. Otomobil-

den çıkan dumanları görünce patlayacak diye ba-

ğırıyor. İlk önce beni çıkarıyor otomobilden baygın 

ve yaralı halde. Sonra kızım Funda’yı çekip alıyor sı-

kıştığı yerden. Yüzü tamamen kan içinde. Babasını 

çıkarıyor aracından. Gözlüğünün camları parçalan-

mış. Ama yaşıyor hala. Zor da olsa nefes alıyor. 

Tam yarım saat hiç bir araç geçmiyor o işlek yol-

dan. Zaman sanki duruyor. Arabacis traktörüne 

oturmuş gülerek eserini seyrediyor. Bir ailenin ha-

yatta yaşayabileceği en büyük dramlardan birini 

yaşıyoruz.. Nihayet yolda bir aracın ışıkları beliri-

yor. Yardıma koşuyorlar. Hemen hastaneye kaldı-

rılmak üzere araçlara bindiriliyoruz ailecek. Oğlum 

Levent’in kucağına yatırılıyor Sadık Ahmet. Oğlu-

muzun kucağında, hastaneye yolunda hayata göz-

lerini yumuyor.

Kaza haberi Batı Trakya’da duyuluyor. Büyük 

bir kalabalık hastanede toplanıyor. Tüm haber 

ajansları ve kanallar bu haberden bahsediyor. 

Sadık Ahmet’in beklenmeyen ölümü büyük bir 

üzüntüye sebep oluyor.

Ben, boynumdaki ezik ve karnıma saplanan 

koca bir demirin yarasıyla gözlerimi açıyor hasta-

nede. Dalağı parçalanan ve yüzü kanlar içerisinde 

olan kızım Funda ameliyata alınıyor. Levent ? Ba-

bası kucağında vefat ediyor.

Gözlerini o kapatıyor. Annesinin durumu belli 

değil. Kardeşi ölüm döşeğinde. Ve Levent, henüz 

sadece 16 yaşında.

27 Temmuz 1995.. Son yolculuk.. Cenaze 3 

gün hastane morgunda bekletiliyor. Daha sonra 

Kahveci Mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkı-

yor. Funda, komada. Babasının cenaze namazını 

kılamıyor. Hatta komadan çıktıktan sonra 1,5 ay 

boyunca telefonda babası diye dayısı ile konuşu-

yor. Vefatını çok zaman sonra öğreniyor. Ben biraz 

olsun toparlanıyorum. Ona son görevimi başım 

dik şekilde gerçekleştiriyorum. Oğlum hala olayın 

şokunda. Üzerinden atamıyor. Cenaze mezarlığa 

gitmeden önce eve getiriliyor. Binlerce Batı Trakya 

Türk’ü evimizin etrafında toplanıyor. Başında ha-

fızlar tarafından Kur’an-ı Kerim okutuluyor. İste-

yenlere Sadık Ahmet’in yüzü son kez gösteriliyor. 

Cenaze mezarlığa defnedilmek üzere evden çıka-

rılıyor. Tabutu kırmızı bir bezle kaplanıyor. Sadık 

Ahmet on binlerce Batı Trakya Türk’ünden oluşan 

insan selinin omuzlarında ebedi istirahatgahına, 

ilk toprağı oğlu Levent’in atmasıyla birlikte defne-

diliyor.

Mekanı cennet ruhu şad olsun..

El Fatiha..
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rakmadılar. Sadık Ahmet artık onlar için SİLAHSIZ 

KOMUTAN’larıydı. Binlerce insan Türk dediği için 

yargılanan Sadık Ahmet için mahkeme salonu 

önünde ‘ Türküz ! Türküz ! ‘ diyerek saatlerce slo-

gan attılar. Hakim, gürültüden dolayı mahkemeye 

devam edememiş, Sadık Ahmet’ten dışarıdaki ka-

labalığı sakinleştirmesini isteyerek mahkemeye 

ara vermiştir. Verilen arada Sadık Ahmet halkına 

hitap etmiş, muhteşem görüntüler ortaya çıkmıştır. 

Batı Trakya toplumu onun etrafında çelik bir halka 

oluşturmuşlardır. Mahkeme salonu psikolojik baskı 

için yunanlılar tarafından doldurulmuş olsada, 

mahkeme koridorları ve bahçesi binlerce Türk ta-

rafından doldurulmuştu. Öyle büyük bir gürültü 

vardı ki Sadık Ahmet’e psikolojik olarak rahatsızlık 

verilmesi beklenirken salondaki bir kısım yunanlı-

lar mahkemeden oldukça tedirgin oldular. Mahke-

meye Türkiye Cumhuriyeti’nden de oldukça 

önemli isimler katılmış, TRT bizzat salonda hazır 

bulunmuştur. Sadık Ahmet’e yıllar sonra traktörüy-

le çarpacak olan Arabacis adlı Yunan köylüsü, o 

gün de salondaki yerini almış, diğer mahkemele-

rinde olduğu gibi Sadık Ahmet’e tehditler ve küfür-

ler yağdırmıştır. Lakin salondan dışarı atılmamıştır. 

Çok sert geçen mahkeme sonucunda Sadık Ahmet 

18 ay hapis cezasına çarptırılıyor.

Zor günlerin başlangıç tarihi oluyor 26 Ocak.. 

Hem biz hem toplumu onun mahkumiyetinde çok 

acı olaylar yaşıyor. Tarihe 29 Ocak Gümülcine olay-

ları adıyla geçen bu süreçte Batı Trakya Türkle-

ri’nin evleri, iş yerleri hatta kendileri dahi taşlanı-

yor. Lidersiz kalmış bir toplum olarak ne yapacağı-

mızı tam olarak da kestiremiyoruz açıkçası.

O anlarda hapishane günlüğüne şu cümleler 

dökülüyordu Sadık Ahmet’in ‘ En acı an insanın 

hapse giderken arkada bıraktığı hanım ve çocukla-

rı. Bu an hayatımın en acı olacak. ‘ , ‘ .. ikimizin 

hemen yanında kızımız Funda ve yan koltuğa ken-

dini ağlayarak bırakan Levent. Eşim ağlasın mı 

yoksa ağlayan çocuklarımızı mı teselli etsin ? O da 

bilmiyordu. O yumuşak kalpli kadın taş gibi kesil-

miş. Ağlayamıyordu da. Arada bir burnunu çeki-

yordu. ‘

Sadık Ahmet hayatının en acı anını yaşıyordu 

toplumu dışarda sahipsiz kalmış iken. Olan biten-

den habersiz çocuklarının gözyaşları yüreğini dağ-

lıyordu. Hapishane günleri 62 gün sürüyor Sadık 

Ahmet’in. Bu günler çok zor olmakla birlikte, yak-

laşık 5 yıldır son derece hareketli geçen siyasi ya-

şamını da gözden geçirmesi bakımından bir fırsat 

da oluyor. Cezaevine konulmasıyla birlikte yaşa-

dıklarıyla ilgili günlük tutmaya başlıyor. 3 ajanda 

dolduruyor çıkana kadar. Kendisi, ailesi ve Batı 

Trakya hakkında bir çok şeyi bu günlüklerinde de-

ğerlendiriyor. Pazar günleri çocuklarını, pazartesi 

günleri beni ve ağabeyim Ali’yi görüyor. Kızımız 

Funda kırmızı beyaz elbiseler ile geliyor her görüş-

mesine. Oğlum Levent, babasının ‘ Sen artık evi-

mizin erkeğisin.’ cümlesinin hakkını verircesine gi-

diyor.

2 kez hatmediyor bu süreçte Kur’an-ı Kerim’i 

Sadık Ahmet. İlk günlerinde bizden ve toplumun-

dan ayrı kalmanın üzüntüsünü çok yoğun bir şe-

kilde yaşıyor. Daha sonra hapishane hayatına 

uyum sağlamaya çalışıyor. Koğuşunu gözlemliyor 

önce. Daha sonra tüm hapishaneyi. Uyum sağla-

masına sağlıyor hapishaneye de, bize ve toplu-

muna olan özlemi gün geçtikçe daha da artıyor. 

Ona her şey çocuklarını anımsatmaya başlıyor. 

Görüş günlerinde hem mutluluğu hem üzüntüyü 

aynı anda hissediyor. Ziyaretine gelen çocuklarını 

ve beni görünce önce duygulanıyor. Sonra hasret 

gidermenin mutluluğunu yaşıyor. Görüş bittiğinde 

ise yine hüzün içinde koğuşuna dönüyordu. Tam 

62 gün böyle geçiyor Sadık Ahmet ve bizim için.

Nihayetinde 30 Mart 1990 günü cezası paraya 

çevriliyor. Serbest bırakılıyor. Çıkar çıkmaz 8 Nisan 

1990’da gerçekleşecek seçim çalışmalarına başlı-

yor. Vazgeçmiyor davasından. Hapishaneden çıkı-

şı bize ve kendisi dışında, topluma da moral olu-

yor. Üst üste yaşanılan olaylar ve mahkemeler ile 

büyük bir yılgınlık içerisine giren toplum, Sadık 

Ahmet’in tutukluluğunun sona ermesiyle eskisin-

den daha da fazla kenetleniyor. Yeniden bağımsız 

listeler oluşturuluyor. Ve Sadık Ahmet 8 Nisan 

1990 günü ikinci kez milletvekili olarak Yunan mec-

lisinin yolunu tutuyor. Haklarını aramaya devam 

ediyor toplumunun. Hem Yunanistan hem Türki-

ye hem de tüm dünya üzerinde faaliyetlerde bulu-

nuyor. Dört bir yanda konferanslara, panellere ka-

tılıyor. Toplumu ve sorunlarını anlatıyor. Anavata-

nımız Türkiye’den büyük destek görmeye başlı-

yor. Yaptığı ziyaretler ile büyük dostluklar kurup, 

güzel ilişkiler ediniyor. Batı Trakya Türklerinin ilk si-

yasi partisi olan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisini ku-

ruyor. Genel Başkanı oluyor. Sivil toplum kuruluşla-

rı ile birçok faaliyetlerde bulunuyor. Sorun olarak ni-

telendirilen birçok şey bu dönemde yavaş yavaş or-

tadan kalkmaya, tamamen kalkmayanlar da yu-

muşatılmaya başlıyor. Yeni seçimlere partisi ile giri-

yor. Lakin getirilen seçim barajı ile milletvekili ola-

mıyor. Ama o yine de vazgeçmiyor toplumu için mü-

cadelesinden. Babası vefat ediyor, ağlıyor, cenaze-

sini kılıp ‘Ölümlü dünya.’ diyerek mücadelesine 

devam ediyor. O, doğan ama çoğalamayan, yaşla-

nan ama yaşamayan insanların direnişinin liderliği-

ni her şeyden üstün tutuyor. Ömrünün sonuna dek 

inandığı davadan bir gün bile sapmıyor.

Ve 24 Temmuz 1995. Anlatması en zor kısım.

Bir deniz kenarına çadır kuruyor. Akşam saatle-

rinde, Yalanca köyüne bir sünnete gitmek için yola 

çıkıyoruz. Sünnet sonrası da deniz kenarına gitme-

yi planlıyor. Ömründe çok az yapabildiği bir şeyi 

yapmak istiyor belki de. Ailesiyle vakit geçirmek is-

tiyor. Ben yanında oturuyorum. Arkasında kızımız 

Funda. Eşimin arkasında oğlum Levent. Fıkralar an-

latıyor çocuklarına. Beraber şarkılar söylüyorlar. Da-

kikalar sonra yaşanacaklardan habersiz sürüyor 

aracını ölüme. En işlek yollardan birini kullanıyor. 

Susurköy kavşağının 7. kilometrelerinde. Ama yol 

? Yol ıssız. Sessiz. Bir traktörün ışığı beliriyor yolun 

kenarında. Zisis Arabacis adlı bir Rum köylüsü 

traktörün şoför koltuğunda. Sadık Ahnet’in her 

mahkemesine gelen, ona küfürler yağdıran bana 

ve çocuklarımıza bozuk paralar fırlatan, Sadık 

Ahmet’i öldürdüm söylemleriyle gazetelere çıkan 

Zisis Arabacis..

İlk ben farkediyorum traktörü. ‘ Sadık üzerimi-

ze doğru geliyor.’ Sadık Ahmet ‘ Yok hanım. Kendi 

halinde bir köylü işte.’ diyor. Traktör aracımızın üze-

rine doğru geliyor. Sadık Ahmet direksiyonu kırıyor. 

Ama ne çare. Traktörün çarpmasından kurtulamı-

yoruz. Yolun kenarındaki tarlalara savruluyoruz altı 

yedi takla atarak. Otomobilin sol tarafı yok oluyor 

neredeyse. Araçtan ilk çıkan Levent oluyor. Aya-

ğından yaralanmış, üzerine zor basıyor. Otomobil-

den çıkan dumanları görünce patlayacak diye ba-

ğırıyor. İlk önce beni çıkarıyor otomobilden baygın 

ve yaralı halde. Sonra kızım Funda’yı çekip alıyor sı-

kıştığı yerden. Yüzü tamamen kan içinde. Babasını 

çıkarıyor aracından. Gözlüğünün camları parçalan-

mış. Ama yaşıyor hala. Zor da olsa nefes alıyor. 

Tam yarım saat hiç bir araç geçmiyor o işlek yol-

dan. Zaman sanki duruyor. Arabacis traktörüne 

oturmuş gülerek eserini seyrediyor. Bir ailenin ha-

yatta yaşayabileceği en büyük dramlardan birini 

yaşıyoruz.. Nihayet yolda bir aracın ışıkları beliri-

yor. Yardıma koşuyorlar. Hemen hastaneye kaldı-

rılmak üzere araçlara bindiriliyoruz ailecek. Oğlum 

Levent’in kucağına yatırılıyor Sadık Ahmet. Oğlu-

muzun kucağında, hastaneye yolunda hayata göz-

lerini yumuyor.

Kaza haberi Batı Trakya’da duyuluyor. Büyük 

bir kalabalık hastanede toplanıyor. Tüm haber 

ajansları ve kanallar bu haberden bahsediyor. 

Sadık Ahmet’in beklenmeyen ölümü büyük bir 

üzüntüye sebep oluyor.

Ben, boynumdaki ezik ve karnıma saplanan 

koca bir demirin yarasıyla gözlerimi açıyor hasta-

nede. Dalağı parçalanan ve yüzü kanlar içerisinde 

olan kızım Funda ameliyata alınıyor. Levent ? Ba-

bası kucağında vefat ediyor.

Gözlerini o kapatıyor. Annesinin durumu belli 

değil. Kardeşi ölüm döşeğinde. Ve Levent, henüz 

sadece 16 yaşında.

27 Temmuz 1995.. Son yolculuk.. Cenaze 3 

gün hastane morgunda bekletiliyor. Daha sonra 

Kahveci Mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkı-

yor. Funda, komada. Babasının cenaze namazını 

kılamıyor. Hatta komadan çıktıktan sonra 1,5 ay 

boyunca telefonda babası diye dayısı ile konuşu-

yor. Vefatını çok zaman sonra öğreniyor. Ben biraz 

olsun toparlanıyorum. Ona son görevimi başım 

dik şekilde gerçekleştiriyorum. Oğlum hala olayın 

şokunda. Üzerinden atamıyor. Cenaze mezarlığa 

gitmeden önce eve getiriliyor. Binlerce Batı Trakya 

Türk’ü evimizin etrafında toplanıyor. Başında ha-

fızlar tarafından Kur’an-ı Kerim okutuluyor. İste-

yenlere Sadık Ahmet’in yüzü son kez gösteriliyor. 

Cenaze mezarlığa defnedilmek üzere evden çıka-

rılıyor. Tabutu kırmızı bir bezle kaplanıyor. Sadık 

Ahmet on binlerce Batı Trakya Türk’ünden oluşan 

insan selinin omuzlarında ebedi istirahatgahına, 

ilk toprağı oğlu Levent’in atmasıyla birlikte defne-

diliyor.

Mekanı cennet ruhu şad olsun..

El Fatiha..
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Bindik kızımla beraber. Direksiyonunu çevirdik, 

kornasına bastık, vites koluyla oynadık,torpido gö-

zünü açtık,çalıştırdık, stop ettik…Derken başka bir 

araba göründü bahçe kapısının önünde. Tekrar kı-

zımı kucağıma alıp gittim yanlarına. Bahçe kapısını 

açtım, girdiler içeri.Üç kişiydiler. Kravatlı ve takım 

elbiseliydi üçü de. Arabadan indiler, ellerinde birer 

‘müfettiş çantası’ ile yaklaştılar yanıma. “Hoş geldi-

niz” dedim. Hoş gelmemişlerdi .

“Öğrenciler nerede?” dedi içlerinden “milliyetçi 

muhafazakar” olanı.

“Yemekteler” dedim.

“Yoksa öğleden sonrayı tatil mi ettin!” dedi.

“Zilin çalmasına daha yirmi beş dakika var, ge-

lirler.” dedim.

Okula doğru yöneldiler üçü birden. Sınıfında bir 

gün sonrasının planlaması ile meşgul olan eşim de 

sesleri duymuş, kapıya çıkmıştı.

“Bu kıyafetle mi öğretmenlik yapıyorsun?” diye 

çıkıştı “milliyetçi muhafazakar” olan müfettiş.

“Hoş geldiniz.” diye karşılık verdi eşim, hoş gel-

mediklerini bile bile.

Cumhuriyetin temel ilkelerinden,yasalardan, 

yönetmeliklerden baş örtüsü ile öğretmenlik yap-

manın “suç” olduğuna dair maddeler sıraladılar 

peş peşe. Eşim, Allah’ın kanunlarının her türlü “kul 

yapımı” kanunun üstünde olduğunu anlatıyordu 

ki,

“Uzatmaya gerek yok!” diye kestirip attı milli-

yetçi muhafazakar müfettiş;

“Başını açacak mısın açmayacak mısın?”

Yaklaştım yanlarına; gözlerimi gözlerine dik-

tim;

“Açmayacak!” dedim.

Geçtiler içeri.T utanak tuttular; kanunlara, yö-

netmeliklere atıflarda bulunarak.

Oysa iki yıl öncesinde, herkes il veya ilçe mer-

kezlerinde çalışabilmek için “torpil” peşinde koşar-

ken biz, Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar gitmiş, 

“Kimsenin gitmek istemediği en ücra köy neresi ise 

bizi oraya verin.” diye ricada bulunmuştuk. Okulun 

küçücük lojmanında çekirdek ailemiz, öğrencileri-

miz ve köy halkıyla küçük ama mutlu bir dünya kur-

muştuk kendimize. İnancımıza, ibadetimize ora-

larda karışan olmaz diye ummuştuk.

Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi as-

lında. 12 Eylül 1980 sonrası Kenan Evren ve ava-

nesi ülkücüler ve aşırı sol gruplar üzerinde “insan” 

olanın yapmayacağı işkence metotlarını uygula-

mışlar, ayakta kalanları cezaevlerine doldurmuş-

lardı. Böylece yetmiş sekiz kuşağının gençliği ha-

pislerde çürürken onlar, ideolojik düşünce ve aksi-

yonerlikten uzak bencil, hedonist, concon bir 

gençlik inşasına giriştiler. Adına da “Transformas-

yon Kuşağı” dediler. Fakat tutmadı, tutturamadı-

lar.

Cezaevinden çıkar çıkmaz “On iki Eylül öncesi-

nin kavgası bir daha geri gelmesin, fakat o günle-

rin fedakarlığı, samimiyeti, idealizmi başımızın ta-

cıdır.” diyerek ilk tepkiyi Muhsin Yazıcıoğlu verdi. 

Sonra yasaklar kalktıkça partiler, vakıflar, dernek-

ler tek tek yeniden açılmaya ve serpilmeye başla-

dı. Ülkücü Hareket ve Milli Görüş hareketine men-

sup tabana hitap eden onlarca gazete ve dergi 

yayın hayatına girdi. Tabulaştırılmış bir çok konu-

yu inceleyen, irdeleyen, sorgulayan kitaplar yazıl-

dı.Milliyetçilik ve Müslümanlık referanslı partiler 

bu ortamda hızla sempati alanlarını genişlettiler.

12 Eylül İhtilali sonrasını planlayanlar tarafın-

dan ihdas edilen %10 barajı 1991 seçimlerinde üç 

“milli” partinin (RP,MÇP,IDP) güçlerini birleştirme-

leriyle aşılmış, dava partileri ihtilal sonrası ilk kez 

Mecliste temsil imkanı yakalamışlardı. Sonrasında 

çok sesli, çok renkli bir Meclis ortaya çıktı. Darbe-

nin getirdiği yasaklar,Batı’ya bağımlı dış politi-

ka,Atatürkçülük maskesi altında uygulanan İslam 

düşmanlığı, hiçbir külfet karesinde fotoğrafı dahi 

bulunmayan kan emici elitler…Artık hepsi bizzat 

milletin vekilleri tarafından sorgulanıyordu.Milita-

rist, laikçi elitlerin durduğu yerden bakınca gidişat 

hiç de iç açıcı değildi doğrusu.

1993 yılına gelindiğinde “Neler oluyor” dedir-

ten “organize” ve acı olaylar yaşandı peş peşe. 

Uğur Mumcu suikastı ile, Eşref Bitlis ve Adnan Kah-

veci kazaları(!) ile, Madımak yangını ile, Başbağlar 

katliamı ile, şiddetini artıran PKK saldırıları ile 

Mehmet SEZER

Öğle arasıydı…Öğrencilerimi yemek için evlerine göndermiş, iki buçuk yaşın-

daki kızımı kucağıma alarak arabamıza koşmuştum.1976 model,yeşil renkli, dür-

bün göğüslü Renault marka arabamı alalı henüz birkaç gün olmuştu. Sağından 

solundan çarpmalar sonucu epey hasar görmüş,epey boyası yenilenmiş, alaca 

belece bir arabaydı. Olsun…İlk arabamdı o benim. İlk göz ağrım,ilk hevesim,ma-

aşımdan biriktirerek edindiğim ilk menkul değerim,ayaklarımı yerden kesecek, 

uzakları yakın edecek ilk yol arkadaşımdı.
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adeta toplumdaki farklı kesimlerin sinir uçları hare-

kete geçirildi. Anarşi ve kaostan beslenen darbe he-

veslileri 28 Şubat’a giden yolun taşlarını birer birer 

döşemeye girişmişlerdi.

1995 yılı sonunda yapılan genel seçimlerde 

Refah Partisi en yüksek oyu alarak en fazla millet-

vekili çıkaran parti olmuş, Büyük Birlik Partisi ise 

ANAP ile ittifak yaparak girdiği seçimden sekiz mil-

letvekili ile çıkmıştı. Muhsin başkan ve arkadaşları 

seçim sonrası vefa gereği Anavatan Partisinden 

hemen istifa etmediler. Muhsin Başkan, ülkenin 

RP- ANAP koalisyonu tarafından yönetilmesini ar-

zuluyordu. Bu arzusunu dönemin ANAP Genel Baş-

kanı Mesut Yılmaz’a ifade ettiğinde Mesut Yılmaz; 

“Askerler istemiyor.” diyecekti. Muhsin Başkan’ın; 

“Askerin yeri kışlasıdır. Sen hükümeti kur, sonra da 

seçilmişlerin işine burnunu sokan hangi asker ise 

onu görevden al!” demesine rağmen korkularını ye-

nemedi Mesut Yılmaz.

7 Temmuz 1997 tarihinde Refah Partisi ve 

Doğru yol Partisi koalisyonu güvenoyu için Mec-

lis’in huzurundaydı.Kürsüye çıkan Muhsin Başkan 

“Size ‘Müslümanların iktidarını engellediler’ dedirt-

meyeceğiz.” diyerek kurulan hükümete desteğini 

açıklarken Necmettin Erbakan tarafından ayakta al-

kışlanıyordu.Büyük Birlik Partisinin sekiz milletve-

kilinin oyu olmaksızın hükümet kurulamıyor olma-

sına rağmen o, hiçbir karşılık istemeden her türlü 

tehdit ve şantaja delikanlıca karşı koymuş ve milli 

iradenin yanında yer almıştı.

28 Şubat sürecinin üç önemli kesitinde yiğitçe 

duruşuyla bir yandan cuntacıların tekerine çomak 

sokarken bir yandan da yarınların Türkiye’sine üç 

büyük “Kahramanlık Destanı” armağan etti Muh-

sin Başkan.

1-Bir gün Meclis’teki odasının kapısı tıklatıldı 

Muhsin Başkan’ın. Gelen bir milletvekiliydi. Kısa 

bir hoşbeşten sonra ağzındaki baklayı çıkardı:

“Muhsin bey, herkes sizi çok seviyor ancak 

bazı çevreler hükümete verdiğiniz destekten ra-

hatsızlar.” Muhsin Başkan:

“Eğer bizim sekiz oyumuz bu hükümetin ku-

rulmasına yetiyorsa biz de gider o sekiz oyu milli 

iradeden yana kullanırız.” dedi. Muhatabı ısrarcıy-

dı.Mutlaka ikna etmesi konusunda uyarılarak gön-

derilmiş olmalıydı. “Muhsin bey” dedi. “Bu adam-

lar sıradan insanlar değil, iki kilometreden adamı 

alnının ortasından vuracak silahları var.”…Haddi aş-

mıştı. Ayağa kalktı Muhsin Başkan.Muhatabının 

yakasından tuttu. “Benim adım Muhsin Yazıcıoğ-

lu.Bana baskı sökmez.Git, o seni buraya gönde-

renlere söyle,ben adamın iki metre yakınına 

kadar giderim, kafasına sıkarım!”…

2-30 Ocak 1997’de RP’li Sincan Belediyesi 

“Kudüs Gecesi” tertiplemiş, bu geceye İran’ın ve 

bazı İslam ülkelerinin büyükelçileri de katılmıştı.3 

Şubat günü Devlet Güvenlik Mahkemesi konu ile il-

gili soruşturma başlattı.4 Şubat günü ise 20 tank 

ve 15 zırhlı araç Sincan caddelerinde yürütülerek 

seçilmiş hükümete gözdağı verilmek istenmişti. 

Dönemin kudretli generali Çevik Bir, “Demokrasiye 

balans ayarı yaptık” derken tarihe mal olan açıkla-

ma yine Meclis’in en delikanlı milletvekili Muhsin Ya-

zıcıoğlu’ndan geldi: “Namlusunu millete çevirmiş 

tanka selam durmam!”

Milletin tanklarının namlusunu milletin değerle-

rine çevirmekten çekinmeyen güçler milli iradeyi 

susturmaya kararlıydılar.28 Şubat 1997’de dokuz 

saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonunda 

yirmi maddelik bir bildiri yayınlandı ve uygulanma-

sı için hükümete iletildi.L aiklik ve irtica vurgusunun 

hakim olduğu bildiri ile aslında Refah Partisine ale-

nen ve cebren “İddialarının tamamından vazgeç-

mez ve sana oy veren dindar halkın değerlerine 

savaş açmazsan biz de senin hükümet etmene izin 

vermeyiz.” deniliyordu. Muhsin Başkan “İmzala-

mayın” dediği halde hükümet mensupları gerekli 

dik duruşu sergileyemedi.

3-Muhsin Başkan Refahyol hükümetinin muk-

tedir iktidarına izin verilmeyeceğine kanaat getir-

miş, ordu içindeki bir grubun Türkiye’yi Suriye’deki 

baas rejimine benzer bir diktatörlüğe mahkum 

etmek istediklerine dair duyumlar almıştı.12 Hazi-

ran 1997 günü Başbakanlık binası önünde gazete-

cilere şu açıklamayı yaptı: “Türkiye İran olmaya-

caktır, Türkiye Cezayir olmayacaktır.Fakat Türki-

ye’nin Suriye olmasına da biz müsaade etmeyece-

ğiz.”

28 Şubat Postmodern Darbesini hayata geçi-

ren bir avuç cuntacı “brifingci yargıçlar”dan, iki 

yüzlü politikacılardan, her devirde suyun üstünde 

kalmayı başaran “Beyaz Türkler”den ve şakşakçı 

medyadan aldıkları güçle sürecin bin yıl süreceği 

vehmine kapılmışlardı.Tankların namlusunu doğ-

rudan Büyük Türk milletinin bu topraklardaki var-

lık sebebi olan bin yıllık değerlerine doğrulttular. 

İmam Hatiplere, Kur’an kurslarına uzandı namlu-

lardan çıkan mermiler. Üniversitelerdeki, kamu 

kurum ve kuruluşlarındaki bacıların, “vatana kur-

ban olsun diye” ellerini kınalayarak evladını aske-

re uğurlayan anaların baş örtüsüne uzandı. Ve, 

memleketin ücra bir dağ köyünde öğretmenlik 

yapmaya çalışmaktan başka bir hesabı olmayan 

eşimin başındaki örtüye bile uzandı postmodern 

darbenin tanklarının namlusu…

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun delikanlı duruşu 

belki zulümlere engel olmaya yetmedi. Fakat 15 

Temmuz 2016 gecesi yine böyle bir meş’um 

darbe girişiminde sokaklara dökülen milyonlarca 

insanın dilinden karanlığı yırtarak geceyi aydınla-

tan bir cümle yankılanıyordu: “Namlusunu milleti-

ne çevirmiş tanka selam durmam!”
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1915…

O yıl bayram geldiğinde, bu topraklarda kurban 

kesilmedi. Analar kınalı kuzularını, babalar koç yi-

ğitlerini Çanakkale’de vatana kurban vermişlerdi 

çünkü.

O yıl Balıkesir Lisesi mezun vermedi. Konya Li-

sesi, Edirne Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, 

İstanbul Lisesi mezun vermedi. Ders almadı o 

sene gençler, ders verdiler... Bu sefer mezuniyet sı-

navları farklıydı; milletleri için ölüm-kalım sınavına 

girdiler. Hepsi de kazandılar.

Anadolu’da her üç evden biri mektup bekliyor-

du Çanakkale Cephesi’nden. Bir hilal uğruna ikiyü-

zelli bin güneş batmıştı... Öyle güzeldi ki gittikleri 

yerler, bir daha dönmediler…

ORANTISIZ GÜCE EMSALSİZ İMAN

Gelibolu Yarımadası tarihte görülmemiş dev 

bir orduyu karşısında görüyordu. Kara, deniz ve 

hava kuvvetlerinin birlikte kullanıldığı yeryüzünün 

ilk birleşik harekatı başlamak üzereydi. 450 parça 

gemiyle Çanakkale’ye dayanmışlardı. Bizim ise 

kırk yaşında 4 savaş gemimiz vardı. Düşmanın 

18’lik ve 32’lik 720 topu vardı. Bizim ise 13 Tabya-

mızda 7,5’luk 230 topumuz vardı.

Düşman toplarının menzilleri bizim topların üç 

katıydı. İngilizler o nedenle uzaktan atışla tabya-

larımızı imha ediyorlar, biz ise hiçbir şey yapamı-

yorduk. Düşman sadece tabyalarımızı değil, yer-

leşim merkezlerini de vurmuştu. Çanakkale, Ece-

abat top atışlarıyla tarumar olmuştu. Elimizden 

hiçbir şey gelmiyordu.

Toplarımızın tahrip gücü, zırhlılar karşısında 

yok mesabesindeydi.

Denizaltı diye akıl almaz bir şey icat olmuştu. 

Yüzlerce metre derinden onlarca denizaltı Marma-

ra’ya geçip İstanbul önlerine geliyor, sahillerimize 

ateş açıyordu. Marmara denizine açılan yolcu, 

hasta, nakliye demeden her türlü gemimizi batırı-

yorlardı.

Kadıköy sahillerine siperler kazılmış, düşman 

bekleniyordu. Hükümet İstanbul’u boşaltmayı ko-

nuşmaya başlamıştı.

Fakat halktaki hava başkaydı. Bu şartlarda bile 

İstanbul’da bir tek genç yoktu ki, Marmara deni-

zinde denizaltı taşlamaya çıkmasın! Kayıklara taş-

ları dolduruyor, Marmara’da denizaltı aramaya çıkı-

yorlar, su yüzüne çıkan bir denizaltı yakaladılar mı 

taşları tepesine çakıyorlardı. Elbette biliyorlardı 

taşla denizaltı batmayacaktı! Bir şeyi haykırıyorlar-

dı: Canımızdan geçeceğiz, vatanımızdan vazgeç-

meyeceğiz! Düşmanın orantısız gücüne karşı em-

salsiz bir iman dikiliyordu.

Düşman hava kuvvetleri 200 uçakla savaşa ka-

tılmıştı. Bizim ise o tarihte 8 uçağımız vardı. 40 kat 

fark vardı… 252 günde toplam 500 bin asker zayi-

atı olacaktır. 252 gün boyunca, her Allah’ın günü, 

bin bizim taraftan, bin karşı taraftan insan ölecekti! 

Nasıl bir can pazarıydı Çanakkale, hayal edebiliyor 

musunuz? 252 gün… 8,5 ay boyu süren çatışma-

larda binlerce insanın bir anda öldüğü oluyordu. 

Bu kadar çok ceset hemen gömülemiyor; ceset ko-

kuları, sinekler ve hastalıklar her yanı kaplıyordu.

Savaş bittiğinde Yarımada’da her bir metreka-

reye dört ölü ve altıbin mermi düşecektir.

Ve her bir asker bedeninin payına 1500 

mermi… Bu silah, mermi, asker yoğunluğu bir 

başka savaşta görülmemiştir. İki merminin havada 

çarpışma ihtimali 600 milyonda bir olarak hesap-

lanmıştır. Bu olağanüstü olay Çanakkale’de binler-

ce kez gerçekleşmişti. Dünya tarihinin en ağır be-

delli savaşı yaşanacaktı Çanakkale’de.

Çanakkale Savaşı aslında bizim savaşımız de-

ğildi. Almanya ile müttefiktik. Almanya savaşa gi-

rince biz de müttefikimiz olan Alman gemilerine 

verdiğimiz sığınma hakkı sonrasında bu gemile-

rin(Goben ve Braslau gemileri- sonradan adları 

Yavuz ve Midilli yapılacaktır) Rus limanlarını bom-

balaması üzerine savaşa girmiş sayıldık.

ALLAH’IN NUSRATI…

6 Mart 1915 gecesiydi. Yüzbaşı Nazmi’nin ka-

pısı çaldı. Cevat Paşa çağırıyordu. Bu saatte çağ-

rılmak normal değildi. Huzuruna çıktığında Cevat 

Paşa “Oğlum” dedi, “Sana çok önemli bir görev ve-

riyorum. Elindeki mayınları Kepez’le Karanlık 

Liman arasına dökeceksin.”

7 Mart gece yarısını geçmişti vakit, Nusret 

demir aldı. Belki de tarihin göreceği en heyecanlı 

yolculuklardan birisine çıkmıştı küçük gövdesiyle 

Nusret. Maskeli ışıklar altında sessizce rotayı izler-

ken gemi, sadece Yüzbaşı Nazmi’nin serdümene 

verdiği komutlar duyulmaktaydı. 26 mayını aynı 

derinlik ve mesafede yerleştirdi karanlık liman su-

larına.

Görev tamamlanmıştı.

Bu arada turunu yarılayan düşman devriye ge-

mileri geri dönüşe geçmişlerdi. Aralarındaki me-

safeyi hızla kapatarak Nusret’in arkasından geli-

yorlardı. Ara hızla kapanıyordu.

Gemidekiler nefes dahi almaya cesaret edemi-

yorlardı. Bu, Çanakkale savunmasının kader anla-

rından biriydi.

Karanlığı yaran projektör ışığı üzerlerine doğru 

geliyordu. Az sonra görülecekler ve her şey bite-

cekti.

İMANIN İMKANI YENDİĞİ ZAFER:

ÇANAKKALE
Dr. Osman ARSLAN
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ÇANAKKALE
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Tam o anda; ışığın Nusret’e yürüdüğü ve görül-

mesine ramak kaldığı, herkesin nefesini tuttuğu o 

anda, beklenmedik bir şey gerçekleşti; kıyıda ani-

den yanan bir Türk projektörü, düşman projektö-

rünü denizin üstünde yakaladı. İki projektör şimdi 

göz gözeydiler. Nusret bu ışık çarpışmasının altın-

dan sessizce sıyrıldı. Bu, inanılmazdı, olağanüstü 

bir olaydı.

Düşmanın Bouvet Zırhlısı Nusret’in 7 Mart sa-

bahına karşı döşediği mayınlara 18 Martta çarpa-

rak derin Boğaz sularına gömülecektir. Bu savaşın 

önemli anlarından birisiydi. Yaşanan bir mucizeydi 

adeta. Allah’ın nusratı(yardımı) olmalıydı bu.

TARİHİ TAŞIYAN KAHRAMAN

Fakat dalga dalga geliyordu düşman gemileri.

Saat 15.35 sularıydı. Cephanelik de infilak 

edince neredeyse tüm askerler şehit düşmüş, 

Tabya çökmüştü.

18 askerin, 16’sı parçalanarak ya da büyük top-

rak parçalarının altında kalarak can vermişti. Ha-

yatta kalan askerlerden birisi Niğdeli Ali Çavuş’tu. 

Yaralıydı. Diğeri ise topçu neferi Havranlı Seyit idi. 

Beline kadar toprağa gömülmüştü. Ali’nin yardı-

mıyla çıktı.

Bir boğazda ilerleyen gemiye baktı Seyit, bir 

topa, bir mermiye… Sarıldı Seyit koca top mermisi-

ne. Mermi, o 276 kg.lık top mermisi şimdi sırtın-

daydı, merdivenleri çıkıyordu. Sırtındaki ağırlıkla tit-

reyerek yürürken seyit, kemiklerinin çatırtısını du-

yuyordu Ali Çavuş. İkinci mermiyi sırtlandı Hav-

ranlı Seyit. Merdivenlerden bir daha çıkardı, topa 

sürdü, ateşledi. Mermi bu defa öne düşmüştü. 

Yine olmamıştı.

Ocean geçiyordu. Tam karşısına gelmişti artık. 

Son bir mermi kalmıştı yerde. Son bir gayret, dedi 

içinden, bu son fırsat! Şaşmaz bir isabetle atmak 

zorundaydı. Bu, belki de bir milletin son şansıydı.

Seyit, üçüncü top mermisini taşırken batarya 

komutanı Yüzbaşı Hilmi de Karargah’tan yardım is-

temiş, durumu bildirmiş ve Tabyası’nın başına geri 

dönmüştü. Koca Seyit’in son mermiyi topun ağzı-

na verişini o da izliyordu. Hayretler içindeydi Hilmi 

Yüzbaşı.

Gözler bir büyük heyelanın kopuş gürültüsüne 

benzer bir gümbürtüyle açıldı. Son mermi, dev 

zırhlı Ocean’ı arka tarafından vurmuştu. Dümen 

tertibatı tamamen mahvolan Ocean kontrolden 

çıkmış, yalpalamaya ve sonra batmaya başlamış-

tı.

Vatanı kurtaran, tarhi değiştiren bir andı bu. 

Koca Seyit, kucağında mermiyi değil tarihi taşıyan 

bir kahraman olmuştu o gün.

Yıllar sonra Rumeli Mecidiyesi’ne dikilen Koca 

Seyit anıtı, bu zaferin mesajını her ziyaretçiye fısıl-

damaya devam edecekti:

“Burası, imanın imkanı yendiği yerdir.”

CESUR YÜREK YAHYA CAVUŞ

İngiltere açısından vakit kaybetmeden bu pres-

tij kaybı telafi edilmeliydi. Gelibolu Yarımadası’na 

asker çıkartmak en akıllıca yoldu!

Şeytanca bir plan yaptı. İşini şansa bırakamaz-

dı: 25 Nisan günü şafak vakti 8 noktaya birden çı-

karma yapacaktı. Bunlardan sadece üçü gerçek çı-

kartma olacak, diğer 5’i aldatma çıkarması olacak-

tı. Üç gerçek çıkartmadan birisini de mutlaka kaza-

nacaktı. Türkler ne sayıca, ne silahça bu imkana 

sahip değillerdi.

Gerçek çıkarma yapılan yerlerden birisi Seddül-

bahir Köyü olacaktı.

Yahya Çavuş komutanından aldığı izinle 63 gö-

nüllü alıp tabya önlerine gitti.

25 Nisan 1915 sabahı’ydı…

Düşman bu cephede 5 koya birden çıkarma ya-

pıyordu. Yahya Çavuş, Ertuğrul Koyu’nu tutmuştu.

Tam 12 saat 63 kişi ile 5 bin kişiyi durdurdular. 

60’ı şehit oldu. Bu kazandırdıkları zamanda yar-

dımcı kuvvetler geldi ve Sedülbahir düşmandan sö-

küldü.

Ağır kayıplar verdikleri bu koya Morto(ölüm) 

koyu adını onlar verdiler…

İlk kara saldırısı başarısız olmuştu. Fakat Geli-

bolu yarımadası sahil şeridi uzun, düşman kuvvet-

leri ise daha çoktu…

Savaş yeni başlamıştı.

Yine 25 Nisan Sabahı saat 06.00 sularıydı.

Belirlenen gerçek cephelerden birisi Arıburnu 

tepeleriydi. En kritik tepe Kabatepe ve Conkbayırı 

tepeleriydi.

Kabatepe’de 1 takım, Conkbayırı’nda bir tabur 

askerimiz vardı.

Yani Kabatepe ‘boş’ sayılırdı. Düşman buraya 

çok güçlü saldırıyordu. Durdurma şansımız yoktu.

Fakat, Kabatepe kanadına yapılan askeri çıkar-

mada ilginç bir şey oldu. Sabaha karşı ani ve büyük 

bir akıntı başlamış, bu akıntı hızını hesap edeme-

yen gemi, karanlıkta karayı göremediği için çıkart-

mayı bugün Anzak Koyu dediğimiz yere yapmıştı. 

Kabatepe yerine bir uçurumun kovuğuna girmiş-

lerdi. Yanlış yere çıkarma yapmışlardı. Türk takımı 

tepeden ateş ederek panik olan anzaklara ağır 

bedel ödetmişti. Bir mucize daha olmuş, 8 bin kişi-

yi 160 kişi mağlup etmşti.

Böylece en zayıf olduğumuz kanadı yanlış çı-

kartma ile çöken İngiliz yönetimizdeki anzak bir-

liklerinin Kocaçimentepe ve Conkbayırı yönünde 

ilerleyişi kalmıştı geriye.

Buraya 20 bin kişi ile yüklendiler. Burada 27. 

Alaydan 500 askerin olduğu Binbaşı Halis Bey’in 

taburu tam 4 saat direndi. Bu süre zarfında 57. 

Alay geldi ve şehadet hücumu ile tam 10 gün mü-

cadelenin sonunda düşmanı Conkbayıs-rından 

söktü. Sancaktarı ve komutanı da şehit olmuş, 

sancaktar ölmeden önce alay sancağını yere düş-

mesn diye bir ağaca asmıştı.

Adeta Akif bu tabloyu anlatıyordu:

“Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun?

Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun!”

ÖLÜM KALIM KARARI

6 Ağustos’ta düşman büyük taarruza geçti. 

Türk tarafına büyük zayiatlat verdiriyordu. 12 

tabur kalmıştı, askerleri yorgun ve eksik durum-

daydı.

8 Ağustos akşamı haber geldi bütün birliklere, 

Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanlığı’na 

atanmıştı.

10 Ağustos’a askerşleri toparlayıp hazırlayarak 

büyük taarruz emri verdi.

21 Ağustos’a kadar sahiller boyu çatışma ve 

süngü mücadelesi sürdü.

21 Ağustos’ta o güne kadar yer yer süren çar-

pışmaların ardından düşmanın en büyük saldırısı 

gerçekleşti.

Ölüm-kalım kararıydı bu.

Fakat bu son muharebenin sonu farlı olacaktı. 

Düşman 20 bin zayiat daha vermiş ve gemilerine 

kaçmıştı.

Hamilton 50 bin asker daha isterken Londra 

artık Çanakkale’den çekilmeyi konuşmaya başla-

mıştı.

Bu inatçı tavrı üzerine Hamilton görevden alın-

dı.

17 Ekim’de onun yerine atanan General Mon-

roe durumu inceledi.

Sonra tarihe geçecek şu kısa mesajı geçti 

Londra’ya:
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“Çanakkale Geçilmez!”

Çanakkale’yi geçememişti İngilizler ve İtilaf 

Devletleri.

Böylece, İngilizler Rusya’ya yardıma gideme-

mişler ve Çarlık Rusya’sı devrilmiş. Yerine gelen Bol-

şevikler Türk Kurtuluş savaşını destekleyerek doğu 

ve kuzeyden saldırı görmeden Batı ile savaşmamı-

za fırsat vermiştir.

Çanakkale’de Kurtuluş savaşının komutanları 

ortaya çıkmıştır. O nedenle Çanakkale’ye Kurtuluş 

savaşının Önsözü denmektedir.

Birinci Dünya Savaşının uzamasına Osmanlı 

devletinden bir yeni Türkiye çıkartmaya fırsat ver-

miştir bu zaferimiz.

Çanakkale’yi anlamak için o mahşerde yaşanan 

göz yaşartıcı fedakarlıklardan birkaç tablo da olsa 

görmekte yarar vardır:

SAHNE SAHNE ÇANAKKALE

Çanakkale bir kahramanlar mahşeriydi…

Her cephede her sahnede binlerce isimsiz kah-

raman…

Kınalı kuzuların vatana kurban olduğu yerdi.

KINALI ALİ

Kınalı Ali vardı… Saçındaki kınadan dolayı arka-

daşları “kınalı diye alay etmeye başlamışlardı. O da 

anasına sormuştu mektupla. “Benimle alay edyor-

lar. Bu kınayı bana niye yaktın?” diye. Anasından 

gelen mektup tüm bölüğü gözyaşlarına boğacak-

tır:

“Oğlum Ali, yazmışsın ki kafamdaki kınayla 

dalga geçtiler. Kardeşime de yakma demişsin. Kar-

deşine de yaktım. Komutanlarına ve arkadaşlarına 

söyle senle dalga geçmesinler. Bizde üç işe kına ya-

karlar;

1 - Gelinlik kıza, gitsin ailesine, çocuklarına kur-

ban olsun diye

2 - Kurbanlık koça, Allah’a kurban olsun diye

3 - Askere giden yiğitlerimize, vatana kurban 

olsun diye...

Gözlerinden öper, selam ederim. Allah’a ema-

net olun”

SAHTE KAİME VE 

YÜZBAŞI MEHMET MUZAFFER

Yüzbaşı Mehmet Muzaffer vardı mesela, Ça-

nakkale’de topları yürütmeye lastik bitince İstan-

bul’a almaya gitmişti. Tefeci bir Yahudi fahiş fiyat 

vermiş, hazine de para yok demişti de; gece sa-

baha kadar eliyle çizdiği sahte kaime ile gidip si-

lahları almıştı. O dönem kağıt paraların üzerinde 

“Bedeli Dersaadette altın olarak ödenecektir” ya-

zardı. O ise çizdiği sahte paranın üzerine “Bedeli 

Çanakkale’de ödenecektir” yazmıştı!

ÜÇ BÜYÜKLERİN 

ÇANAKKALE DESTANI

Onlar, futbolcular, Çanakkale’ye gönüllü geldi-

ler; formalarını çıkartıp üniformalarını giydiler. Gö-

nüllü yazıldıkları cephelerde destanlar yazdılar. Fe-

nerbahçe’nin 10, Galatasaray ve Beşiktaş’ın tüm 

as takım futbolcuları Çanakkale’de şehit düştüler. 

Fenerbahçeli Arif her hafta İstanbul’a izinle gider 

maçını yapar, çocuklarını görmeden Çanakkale 

cephesine geri dönerdi. Futbol sahasından savaş 

sahasına koşardı. Beşiktaşlı Kaptan Kazım İstan-

bul gençlerinden çok gönüllü toplamıştı. Galata-

saraylı Robenson kardeşler İngilizdi. İngilizlerle sa-

vaşırken şehit oldular.

Çanakkale, tüm renkleri birleştiren; kırmızı 

beyaz yapan bir kardeşlik nabzıydı.

ÖMER’İN GÖZLERİ

Rumeli mecidiyesinde Ocean yeni batırılmıştı. 

Tabyayı gezerken Cevat Paşa orada bir asker 

daha gördü. Asker, yanından Paşa geçtiği halde kı-

mıldamamıştı. Adı Ömer’di. Paşa, bu askere ya-

kışmayan tepkisizliği görünce sormak ihtiyacı his-

setti.

“Nen var senin evladım?”

Ömer birden ayağa kalktı. Sesin geldiği tarafa 

döndü. Saldırıda gözlerini kaybetmişti bu nefer. 

Cevat Paşa,

“Vah yavrum, gözlerin…” dedi.

Ömer dik duruşuyla gürledi:

“Üzülmeyin komutanım, onlar göreceklerini 

gördüler.”

Cevat Paşa cevaptan derin bir şekilde etkilen-

mişti. Zafere duyduğu sevinç, gözlerinin kaybını 

unutturan bir inanç ve vatan sevgisi… Bu gücü kim 

mağlup edebilirdi?!

SAHRA HASTANELERİ

Dr. Şahbudak anlatıyor. Sargı yerlerine binlerce 

hasta geliyordu. Kiminin kolu kopuk, kimisinin ba-

cağı, kimisinin karnı deşik. Yüzlercesi birden geli-

yor. Hangisine yetişeceksin. Bir yaralı getirdiler. Ba-

ğırsakları dışarda. Sıraya koyun dedim. O sırada ya-

rallı “Baba!..” dedi. Kendi evladıydı. Sarıldı, yav-

rum! dedi, neden sonra, “sıraya koyun” diyebildi. 

Herkes br babanın evladıydı! Hızla yaralılara baktı. 

Ama oğluna sıra geldiğinde çoktan ölmüştü!

Narkoz yoktu. Ameliyatlar uyuşturulmadan ya-

pılıyordu. Bağırmasın diye Mehmetçiklerin aş-

ğzına keçeye sarılı tahtalar sıkıştırılırdı. Yine böyle 

bir operasyonda yaralı Mehmetçik şehit olur. Ağ-

zından keçeli tahtayı almak gereklidir. Tahtayı zorla 

çıkarttıklarında tahtaya saplanmış dört diş de be-

raber gelir. Nasıl bir acıyla geçirmişti dişlerini kim 

bilir.

“Dişiyle, tırnağıyla kazanmak” bu olsa gerek

Bu sargı yerleri de vurulurdu zaman zaman. 

Hasta taşıyan gemilerimiz batırılırdı. Çanakkale çı-

kışı olmayan bir ölüm kuyusu gibiydi. O kuyudan 

bir vatasnın geleceği böyle çıktı.

SİPERLER ARASI MESAFE: 8 METRE

252 gün süren kara savaşlarında yaklaşık 7 ay, 

8 metre mesafeden savaşıyorsunuz. Akşam olu-

yor, adam boyunu aşan siperlerin içinden bir taraf 

gitar çalıyor, diğer taraf saz. Bir taraf dans ediyor, 

diğer taraf halay çekiyor.

Onlar futbol maçı yapıyor, bizimkiler seyredip 

takım tutuyor; bizimkiler güreş tutuyor onlar peh-

livan destekliyor…

Öyle anılar var ki.. Fransızlar siperlerinden 

bizim tarafa bazı pislikler atıyorlar. Bizim siperler-

den ise onlara ceviz, kayısı gibi şeyler atılıyor. 

Fransızlar da artık sucuk gibi şeyler atmaya başlı-

yor.

Bir defasında da İngiliz birliği bizim sipere kon-

serveler atıyor. Lezzetli şeyler. Bizimkilerde bir şey 

yok. Üstelik emir gelmiş Enver Paşa’dan “bir zey-

tin iki lokmaya katık edilecektir” diye. Bizim Meh-

metçik espriyi patlatıyor: “Biz de onlara Enver 

Paşa’nın emrini atalım”

Bu uzak dostlar, birbiriyle çatışırken araya bir 

İngiliz subayı düşer. Mehmetçik ateş keser ki ya-

ralılarını alsınlar. Karşıdan kimse cesaret edeme-

yince Mehmetçik kalkar şaşkın bakışlar arasında 

yaralı subayı alıp karşı sipere bırakıp döner.

Şimdi bu olayı anlatan Mehmetçiğe saygı anıtı 

bunu anlatmaktadır.

Çanakkale insanlığın savaşı yendiği yerdi.
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Çanakkale insanlığın savaşı yendiği yerdi.
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Mustafa Kemal anlatıyor: Düşman taraması al-

tında Mehmetçik çıkıyor, düşüyor, arkadaşının düş-

tüğünü gören sıradaki Mehmetçikte tereddüt yok, 

sarsılma yok, bilenler Kur’an okuyor, bilmeyenler 

dua ediyor, sırası gelince çıkıyor ve o da düşüyor.

Çanakkale’de bize savaşı kazandıran işte bu 

yüksek ruhtur.

Yine Mustafa Kemal Anlatıyor: Mehmetçik bir in-

gilizi boğazından sıkarak sürükleyip getirmişti. Onu 

sorguladım. Çok faydalı bilgiler aldım. Ancak bunu 

nasıl yaptığını sordum. Birden bire çalılıktan çıkın-

ca karşılaşmışlar. Anlaşılan kaybolmuş, yönünü şa-

şırmış. Mehmetçik diyor ki etrafımda zıplayarak 

yumruk savurmaya başladı bana. Ben de bir fırsa-

tını buldum boğazından yakaladım. Yumrukları 

iyice zayıflayıncaya kadar sıktım. Sonra da sürük-

leyip getiridim.

Mustafa Kemal çok gülmüş bu olaya. “Tekniği 

mağlup eden kaba kuvvet” diye yorumlar olayı…

DENİZALTINI TOPLA BATIRAN ONBAŞI

17 Ekim 1915 günü; Fransızların ”Turkuaz” 

isimli denizaltısı, Çanakkale Boğazından geçtikten 

sonra, Marmara Denizi’nde devriye görevinin ta-

mamlar ve geri dönüşe geçer. Bir ara su yüzüne 

çıkar. Türk sahil batarlayaları ise; periskobu gör-

dükleri gibi, ateşe başlarlar, denizaltının periskobu 

ilk atışta, tek mermiyle, Müstecip Onbaşı tarafın-

dan vurulur. Turkuaz denizaltısı kaçmaya çabalar-

ken, Akbaş mevkiinde, karaya oturur. Bunun üze-

rine; Türk kuvvetlerine teslim olur. Müstecip On-

başı ” ismi verilerek, donanmaya katılır.

KENDİ CENAZE NAMAZINI KILANLAR

Kirte’de hergün 5-10 bin şehit… Sabah hücu-

ma geçmeden. Toplanıp sabah namazlarını kılı-

yorlar. Ve ardından kalkıp yeni bir namaza durı-

uyorlar.

“Biraz önce şehit düşen kardeşlerimiz ve az 

sonra şehit düşecek KENDİMİZ İÇİN Er kişi niyeti-

ne!...”

Böyle savaşa giden yenilir mi hiç?

SÜNGÜLEŞME

1936 yılında dünya basının huzurunda Çanak-

kale’de bir kolunu ve bacağını kaybetmiş olan 

Fransız General Guro dünya basını önünde anlatı-

yor: Biri Fransız biri Türk iki asker süngüleşir ve 

yan yana düşer. Türk askeri yerden toprak alıp ya-

rasına basar. Ancak bakar ki az önce süngülediği 

asker bir fotoğrafa bakmakta ve göğsüne bas-

maktadır. Alır mendilini gidip onun yarasını sarar. 

Guro Mehmetçiğe sorar: “Bunu niçin yaptın?”

Mehmetçik der ki: O’nun bir bekleyeni var, be-

nimse yok! Hiç olmazsa o kavuşsun diye yaptım!

Sonra der ki Guro: “Orada anladım ki Mehmet-

çikle savaşmak bir insanlık suçudur.”

Şimdi tam orada Mehmetçiğe Saygı anıtı var-

dır.

Son yıllarda bir gelenek oluşmuş. Her yıl Şubat’ın 

26-sı civarında Azerbaycan’dan gelen kişilerin, ya he-

yetlerin katılımı ile Hocalı’da baş vermiş facia nede-

niyle ‘kardeş ağlaşması’ kuruluyor. İnsanların hissleri-

ni coşturmak için bir kaç foto, ya 3-5 dakikalık video 

göstermek yeterli oluyor. İki toplum arasında birlik fik-

rinin oluşması bakımından bu yeni geleneğin önemi 

kuşkusuz vardır. Fakat bu yöntem Hocalı faciası ger-

çeklerini, özellikle onun arkasındakı Karabağ sorunu-

nu anlatmak bakımından az önem taşımaktadır. Asıl 

önemli olan Karabağ sorununun içeriğini Türkiye top-

lumuna anlatmaktır.

Önce kısaca hatırlayalım 

Hocalı’da neler oldu?

Yaklaşık 10 bin nüfusu olan Hocalı, Dağlık Kara-

bağ’ın merkezi Hankendi’ne (Ermenilerce Stepana-

kert’e) 10 kilometre mesafede küçük bir şehirdi. 

Ancak büyük stratejik öneme haizdi. Dağlık Kara-

bağ’daki yegane hava limanı da burada idi. 1991-in 

sonbaharında Hocalı kuşatma altına alınmış, 1992-

nin Ocak ayından itibaren elektriği, suyu, gazı kesil-

mişti. Burada 150 kişiden ibaret küçük bir polis gücü 

de vardı. Ermenilerin Hocalı’ya taaruz edeceklerini 

resmi Bakü de biliyormuş. Hatta Azerbaycan Cumhu-

riyeti Milli Güvenlik Konseyi’nde bu durum muzakere 

edilmiş. “Hocalı’yı boşaltmak, şehri Ermenilere bırak-

mak demek olur” kararı alınmış, ama Hocalı’yı da, 

sivil halkı da korumamışlar.

Emenilerin saldırıları sonucu Hocalı’nın 600-den 

fazla sakini vahşicesine katledildi. Facianın ayrıntıları 

yüzlerle makalede, onlarla kitapda, bu sıradan Me-

morial, Human Rigts Watch gibi uluslararası örgütle-

rin raporlarında yeraldı.

Hocalı’dan sonra istifa vermek zorunda kalan 

Cumhurbaşkanı Ayaz Mütellibov sonralar bu facianın 

nedenlerini açıklayacaktı: “1992-nin Şubatında Rus-

lar, bizden kara kuvvetlerinin [Moskovanın deneti-

minde] ortak kumanda merkezinin oluşturulması mu-

kavelesine katılmamızı istediler. [Mühalif] Halk Cep-

hesinin baskısı ile bu talep redd edildi. Bu anlaşmaya 

katılmadığımız için Rusya generalleri bizi böylece ce-

zalandırdı. [Oysa] Ermeniler Hocalı’yı muhasaraya al-

maya cesaret de edemezlerdi.”

Ermenistan’ın mevcut Cumhurbaşkanı ve savaş 

sırasında Karabağ'da Ermeni kuvvetlerin kumandanı 

olmuş Serj Sarkisyan diyor ki, “Hocalı’dan önce, 

Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı, Ermeni’lerin 

sivil insanlara el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz 

bunu (spereotipi) kırmayı başardık.”

Ermenistan’da çok popüler olan yazar-şair Zori 

Balayan Ruhumuzun Dirçelişi adlı kitabında Hocalı 

katliamı hakkında bunları yazıyor: ”Biz Haçatur’la Ho-

calı‘da ele geçirdiğimiz eve girerken askerlerimiz 13 

yaşında bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi. 

Türk çocuk çok ses çıkarmasın diye, Haçatur çocu-

ğun annesinin kesilmiş memesini onun ağzına 

soktu. Sonra 13 yaşındaki bu Türkün başından, göğ-

sünden ve karın bölgesinden derisini soydum. Saate 

baktım, Türk çocuğu 7 dakika sonra kan kaybederek 

öldü. Ruhum sevinçten gururlandı. Haçatur daha 

sonra Türk çocuğun cesedini parçalara ayırdı ve 

Türk’le aynı kökten olan kopeklere attı. Akşam aynı 

şeyi 3 Türk çocuğuna daha yaptık. Ben bir Er-

meni olarak kendi vazifemi yerine getir-

dim. Biliyordum, her bir Ermeni bu 

hareketimizden gurur duyacak.”

Kısacası, Hocalı faciası, 

Amerikalıların My Lai kö-

yünde, İsraillilerin Sabra 

ve Şatila’da, Rusların 

Katın’da uyguladıkları-

na benzer bir katliam-

dır. Dünya tarihine de 

böyle geçmiştir.

HOCALI KATLİAMI
Prof. Dr. Nesib NESİBLİ
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Hocalı katliamı neden oldu?

Hocalı – Ermenilerin Türklere yaptığı katliamlar 

zincirinin bir halkasıdır. Bu katliamlar Rusların Kafkas-

lara gelmesinden sonra başlamıştır. Bir kaç örnek ve-

relim. 1804 yılının hemen başlarında Rus’ların işgal et-

tiği Gence’de Ermeniler, komşularına ihanet ederek 

onları kesmeğe kalkıştılar. Rus otoritesinin himayesi 

sayesinde siyaseten, iktisaden kuvvetlenmiş Ermeni-

ler, 1905 yılında bizim liderligimizi kabul edin, aksi tak-

tirde “kan oluk gibi akacak” dediler; Ve 1905-1907 yıl-

ları iki millet arasında savaş dönemi oldu; Bölge Türk-

lerini, Türk Ocakları’nın da kurucularından olan 

Ahmet Ağaoğlu’nun liderliğindeki Difai Partisi kurtar-

dı; 1918 yılının “Mart olayları”nda Bakü ve etrafında 

30 binden fazla Türk katledildi; 1920 yılının 

Nisan’ında Bolşevik Ruslarla anlaşan Ermeniler, Kara-

bağ’da isyan çıkartarak Azerbaycan Ordusu’nun 

kuzey cephesini boşaltmasını ve Bolşeviklerin kolay iş-

galini sağladılar; Aynı Nisan ayının sonlarında Ermeni 

unsuru işgal edilmiş Bakü’de komşularını sattılar; 

1920-nin Mayısında Sovyetlere karşı işyan etmiş 

Gence ahalisi, komşu Ermenileri karşılarında buldu-

lar; Sovyet döneminde Ermeni unsuru hep Türklerle 

savaş halinde oldu; Ermeni saldırılarının yeni aşaması 

Perestroyka döneminde başladı...

Hocalı - Rus emperyalizminin Azerbaycan’a karşı 

tezgahladığı cinayetlerden yalnızca birisidir. Çarlık ve 

Bolşevik Rusya’sı hiç zaman Azerbaycan’daki ve diger 

bölgelerdeki Türklere sıcak bakmadı, onları kendisi 

için yabançı gördü. Azerbaycan Türklerinin lideri M. 

Emin Resulzade Rusya’nın Azerbaycan siyasetini çok 

doğru olarak ‘tarihi ananesi Türk ve İslam düşmanlı-

ğından ibaret olan siyaset’ gibi nitelendirmişti. 366. 

Rus alayının bu katliamda doğrudan iştirakı sözkonu-

su düşmanlığın bir göstergesi olarak algılanmalıdır.

Hocalı katliamı Azerbaycan’ın ve Türklüğün 1992 

yılında zayıflığının sonucunda yaşandı. Tarih bilincin-

den mahrum edilmiş kitle Ermenilerin bu aşamadaki 

saldırılarını ciddiye almadı. Hakim gayri-milli siyasi elit 

milletin ve vatanın saldırılar karşısında direnişini oluş-

turamadı.

Hocalı katliamının sonucları 

niçin kaldırılmadı, ya da 

Karabağ sorunu niçin çözülemiyor?

Her şeyden önce Azerbaycan, Karabağ sorunu-

nun resmi tanımlanmasını degiştirmeliydi. Ona daya-

tılan “Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ mü-

nakaşası” kökünden yanlış yaklaşımdır. 1) 30 bin si-

vilin kurban olduğu bu savaşı belirsiz “münakaşa/ih-

tilaf” terimiyle tanımlama doğru degildir; ‘Münaka-

şa/konflikt’ terimi daha çok “anlaşmazlık” anlamı ta-

şıyor ve onun içinde “constructive conflict” anlayışı 

da var; Ermeni saldırılarının bu aşamadaki adı “Er-

menistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali”dir; 2) Bu 

savaş “Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti” sınırlarını çok-

tan aşmış, Dağlık Karabağ topraklarından dört kat 

büyük olan bölgeyi kapsamaktadır; 3) Tanımlamada 

‘Dağlık Karabağ’ adını zikretmek, muzakerelerde 

Dağlık Karabağı taraf olarak kabuletmeyen Azerbay-

can tarafının konumunu zayıflatıyor; 4) 1980’lerin 

sonlarında Dağlık Karabağ’da 145 bin Ermeni, 41 bin 

Türk yaşıyordu; “İhtilaf tarafı” olarak gösterilen bu 

145 bin Ermeni 7 milyonluk bir nüfus karşısında ga-

lipmi geldi? 5) Resmi tanımlamadaki “ihtilaf” ne 

zaman oluştu? Resmen, 1988’in Şubat’ında Sumga-

yıt olaylarından sonra. Tamamen yanlış konum! Er-

menistan’ın saldırıları İrevan’da mitinglerin başla-

ması ve Karabağ talebi, Ermenilerin Moskova’dan Ka-

rabağ’ı talep etmesi için imza toplaması, Karabağ Ko-

mitesi’nin oluşturulması v. s. ile başlatıldı. Bu da 

1987’ye özgün olaylardır!

Olayların başından itibaren “uluslararası hukuk 

bizden yanadır” diyerek meselenin uluslararası plat-

forma taşınması yanlış taktik olmuştur. Karabağ için 

AGİT Minsk Grubu’ndan, özellikle Ermeni lobisinin 

dünyada en güçlü olduğu üç eşbaşkan ülkeden - 

Rusya, Fransa, ABD – medet ummak yanlış siyasetin 

davamıdır. Ayrıca, sözde “Karabağ Barış Süreci” iki 

ilke altında – sınırların zorla deyişmezliyi, tayini-

mukadderat - yerinde sayıyor. Bu muzakerelerde 

üçüncü ilkenin - etnik azlıkların haklarının, somut ola-

rak Karabağ’daki Azerbaycanlı etnik azlığın – eklen-

mesi Azerbaycan tarafının konumunu güçlendirmiş 

olurdu.

Karabağ, hiç zaman tüm milletin sorununa dönü-

şülmedi, hakim iktidar onu kendi tekelinde tutmaya 

çalıştı. Tek bir kez (!) bu milli sorun Milli Meclis’te gö-

rüşüldü. Toplumdan gelen onlarla çağrı, öneri, kon-

sept dikkate alınmadı. Örneğin, bizim de bir zaman-

lar ısrarla üstünde durduğumuz Karabağ Milli Prog-

ramı, Milli Meclis’te oluşulacak araştırma merkezine 

Karabağ Stratejik Araştırmalar Merkezi adı ve niteliği 

verilsin önerisi de dikkate alınmadı.

Karabağ sorununun adil çözümü için burada güç 

balansının Azerbaycan’ın lehine değişmesi şarttır. 

Azerbaycan’ın güclenmesi ise petrol fiyatlarının yük-

selişi ve “Karabağ’ı satın almak” olanağının oluşması 

ile bağlı değildir. Azerbaycan’ın güclenmesi hatta sa-

vunma bütçesinin Ermenistan’ın tüm bütçesinden 

yüksek olması demek değildir. Azerbaycan’ın güclen-

mesi onun birinci sırada “yumşak gücünün” artması, 

yani Azerbaycan’ın hızla gelişen demokratik ve refah 

devletine dönüşmesi demektir. Azerbaycan devleti en 

azından Karabağ Ermenilerini korkutmamalı, tam ter-

sine onlar için çekici olmalıdır. Petrolün satışından edi-

nilen milyarlarca dollar bu şartları oluştura bilirdi.

Azerbaycan dış politikasının amacı milli sorunun 

(Karabağ) çözülmesine yönelmelidir. İktidarın “ba-

lanslaşmış dış siyaseti” işgal altındaki vatan toprakla-

rının kurtarılması için yeterli değildir. Geçen yıllar bo-

yunca Ermenistan’ın “saldırgan devlet” olarak tanıtıl-

masına hiç çalışılmadı, Azerbaycan topraklarının işga-

li meselesi dünya medyasında bile gündemde tutul-

madı. Hocalı faciasının sebebkarlarından biri - Erme-

nistan’ın mevcut Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın 

uluslararası yargı karşısına çıkarılmasına bile çalışıl-

madı.

İktidarın meseleye inhisarcı-gözlemci ve pasif yak-

laşımı bundan ibaret. Peki millet ne kadar tahammül 

edecek bu hale? Azerbaycan Cumhuriyeti Devletbaş-

kanı Ebülfez Elçibey’in bununla ilgili bir düsturu var: 

“Azerbaycan halkı kendi Türklüğünü idrak ettikten 

sonra milli sorunlarını çözmeye başlayacak.” Bu o 

demek ki, önce milli bilince sahip olmayan, adına 

sahip çıkamayan bir toplumun kendi Karabağ’ını kur-

tarması mümkün değil!

Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kur-

tarılmasının başka bir ön şartı ülkede sözde değil, 

özde milli birliğin sağlanmasıdır. Siyaset alanından 

tüm hakları gaspedilerek çıkarılan mühalefetin, me-

sajlarında Karabağ meselesinde iktidarla bir yerde ol-

masını hep vurgulaması manidardır. Ordunun güçlü 

olması asla yetmiyor; arkasında millet olmayan dev-

let/iktidar güçlü olamaz; bu, yalnız teorik mesele 

değil, dünya tarihinin kurallarından biridir.

Rusya ile modus vivendi sorunu

Karabağ savaşının ikinci sebebkarı Rusya’yla nasıl 

ilişki kurmalı reçetesini tasavvur etmek haylı zor. Ama 

bildiğim o ki, bu, şimdiki Azerbaycan iktidarının yö-

neldiği yol değil.

Rus kültürü ve siyaseti orbitinden çıkamayan 

Azerbaycan’ın mevcut siyasi eliti Rusya’sız bu mese-

lenin çözelebileceğini hatta tasavvur bile edemiyor. 

Bu yaklaşım onun “Karabağ sorununun anahtarı 

Rusya’dadır” gibi bir yanlış ve pasifist formülde ken-

dini belirlemektedir. Bir zamanlar resmi ağızlardan 

çıkan “Karabağ’ı para ile alacağız” lafları da boşlukta 

kaldı.

Rusya’dan en çok ala bilinecek taviz bu mesele-

de tarafsız kala bilmesidir.

Ermenistan’la ilişkiler

Kafkasya’da Ermeni unsurunu her ne kadar ciddi 

telakki etmiş olsak bile, yukarıda kaydedilen iki soru-

nun çözümünden sonra üçüncüsü zaten çözülmüş 

olacak.

Sonuc

Ben hep korkmuşumdur bu sorunun cavapsız kal-

masından: Bu facianın karşısında bir devlet, bir mil-

let olarak sizler ne yapmışsınız? 2008 yılında, malum 

bayrak krizi döneminde Türkiye’li parlamenterlerden 

biri çok güzel bir mantık sergiledi: “Bizi kınıyorsunuz, 

siz kendiniz Karabağ’la ilgili şimdi ne yapıyorsunuz 

ve bu konuda geleceğe yönelik hangi stratejiniz 

var?” Maalesef, bu, yanıtı zor olan bir sorudur. 

2008’den sonra Azerbaycan, “Hocalı’ya adalet” slo-

ganı altında propaganda faaliyetlerinde bulunmak-

tadır. Bu, Karabağ’la ilgili Azerbaycan devletinin bir 

şeyler yaptığı görüntüsünü oluştura bilir. Fakat Azer-

baycan’ın Karabağ sorununun çözülmesi için hiç ye-

terli değil.

Yukarıda adıgeçen Zori Balayan ve diger Ermeni 

yazarı Silviya Kaputikyan 1988’de Sovyet Ordusu 

Genel Kurmayı’ndaki brifingde “Karabağ, Turan’ın ku-

rulması karşısında bir engeldir” demişlerdi. Doğru 

söylemişlerdi. Karabağ hem de Türk dünyasının so-

runudur. O zaman Hocalı’yı katliam olarak tanıyan 

11 devlet arasında Türkiye Cumhuriyeti neden yok?

Her geçen gün biz Karabağ’dan o kadar uzaklaşı-

yoruz. Ne kadar ki fiili durum mevcut, Hocalı katli-

amının daha bir 25 yıllık kara jubilesi olacak. Hatta 

yeni Hocalı’ların olması bile beklenen olasılıklar ara-

sında!

Kaynakça: Nesibli, N. (2017). Hocalı katliamı. Türk Yurdu, 

106 (356)
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Hocalı katliamı neden oldu?

Hocalı – Ermenilerin Türklere yaptığı katliamlar 

zincirinin bir halkasıdır. Bu katliamlar Rusların Kafkas-

lara gelmesinden sonra başlamıştır. Bir kaç örnek ve-

relim. 1804 yılının hemen başlarında Rus’ların işgal et-

tiği Gence’de Ermeniler, komşularına ihanet ederek 

onları kesmeğe kalkıştılar. Rus otoritesinin himayesi 

sayesinde siyaseten, iktisaden kuvvetlenmiş Ermeni-

ler, 1905 yılında bizim liderligimizi kabul edin, aksi tak-

tirde “kan oluk gibi akacak” dediler; Ve 1905-1907 yıl-

ları iki millet arasında savaş dönemi oldu; Bölge Türk-

lerini, Türk Ocakları’nın da kurucularından olan 

Ahmet Ağaoğlu’nun liderliğindeki Difai Partisi kurtar-

dı; 1918 yılının “Mart olayları”nda Bakü ve etrafında 

30 binden fazla Türk katledildi; 1920 yılının 

Nisan’ında Bolşevik Ruslarla anlaşan Ermeniler, Kara-

bağ’da isyan çıkartarak Azerbaycan Ordusu’nun 

kuzey cephesini boşaltmasını ve Bolşeviklerin kolay iş-

galini sağladılar; Aynı Nisan ayının sonlarında Ermeni 

unsuru işgal edilmiş Bakü’de komşularını sattılar; 

1920-nin Mayısında Sovyetlere karşı işyan etmiş 

Gence ahalisi, komşu Ermenileri karşılarında buldu-

lar; Sovyet döneminde Ermeni unsuru hep Türklerle 

savaş halinde oldu; Ermeni saldırılarının yeni aşaması 

Perestroyka döneminde başladı...

Hocalı - Rus emperyalizminin Azerbaycan’a karşı 

tezgahladığı cinayetlerden yalnızca birisidir. Çarlık ve 

Bolşevik Rusya’sı hiç zaman Azerbaycan’daki ve diger 

bölgelerdeki Türklere sıcak bakmadı, onları kendisi 

için yabançı gördü. Azerbaycan Türklerinin lideri M. 

Emin Resulzade Rusya’nın Azerbaycan siyasetini çok 

doğru olarak ‘tarihi ananesi Türk ve İslam düşmanlı-

ğından ibaret olan siyaset’ gibi nitelendirmişti. 366. 

Rus alayının bu katliamda doğrudan iştirakı sözkonu-

su düşmanlığın bir göstergesi olarak algılanmalıdır.

Hocalı katliamı Azerbaycan’ın ve Türklüğün 1992 

yılında zayıflığının sonucunda yaşandı. Tarih bilincin-

den mahrum edilmiş kitle Ermenilerin bu aşamadaki 

saldırılarını ciddiye almadı. Hakim gayri-milli siyasi elit 

milletin ve vatanın saldırılar karşısında direnişini oluş-

turamadı.

Hocalı katliamının sonucları 

niçin kaldırılmadı, ya da 

Karabağ sorunu niçin çözülemiyor?

Her şeyden önce Azerbaycan, Karabağ sorunu-

nun resmi tanımlanmasını degiştirmeliydi. Ona daya-

tılan “Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ mü-

nakaşası” kökünden yanlış yaklaşımdır. 1) 30 bin si-

vilin kurban olduğu bu savaşı belirsiz “münakaşa/ih-

tilaf” terimiyle tanımlama doğru degildir; ‘Münaka-

şa/konflikt’ terimi daha çok “anlaşmazlık” anlamı ta-

şıyor ve onun içinde “constructive conflict” anlayışı 

da var; Ermeni saldırılarının bu aşamadaki adı “Er-

menistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali”dir; 2) Bu 

savaş “Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti” sınırlarını çok-

tan aşmış, Dağlık Karabağ topraklarından dört kat 

büyük olan bölgeyi kapsamaktadır; 3) Tanımlamada 

‘Dağlık Karabağ’ adını zikretmek, muzakerelerde 

Dağlık Karabağı taraf olarak kabuletmeyen Azerbay-

can tarafının konumunu zayıflatıyor; 4) 1980’lerin 

sonlarında Dağlık Karabağ’da 145 bin Ermeni, 41 bin 

Türk yaşıyordu; “İhtilaf tarafı” olarak gösterilen bu 

145 bin Ermeni 7 milyonluk bir nüfus karşısında ga-

lipmi geldi? 5) Resmi tanımlamadaki “ihtilaf” ne 

zaman oluştu? Resmen, 1988’in Şubat’ında Sumga-

yıt olaylarından sonra. Tamamen yanlış konum! Er-

menistan’ın saldırıları İrevan’da mitinglerin başla-

ması ve Karabağ talebi, Ermenilerin Moskova’dan Ka-

rabağ’ı talep etmesi için imza toplaması, Karabağ Ko-

mitesi’nin oluşturulması v. s. ile başlatıldı. Bu da 

1987’ye özgün olaylardır!

Olayların başından itibaren “uluslararası hukuk 

bizden yanadır” diyerek meselenin uluslararası plat-

forma taşınması yanlış taktik olmuştur. Karabağ için 

AGİT Minsk Grubu’ndan, özellikle Ermeni lobisinin 

dünyada en güçlü olduğu üç eşbaşkan ülkeden - 

Rusya, Fransa, ABD – medet ummak yanlış siyasetin 

davamıdır. Ayrıca, sözde “Karabağ Barış Süreci” iki 

ilke altında – sınırların zorla deyişmezliyi, tayini-

mukadderat - yerinde sayıyor. Bu muzakerelerde 

üçüncü ilkenin - etnik azlıkların haklarının, somut ola-

rak Karabağ’daki Azerbaycanlı etnik azlığın – eklen-

mesi Azerbaycan tarafının konumunu güçlendirmiş 

olurdu.

Karabağ, hiç zaman tüm milletin sorununa dönü-

şülmedi, hakim iktidar onu kendi tekelinde tutmaya 

çalıştı. Tek bir kez (!) bu milli sorun Milli Meclis’te gö-

rüşüldü. Toplumdan gelen onlarla çağrı, öneri, kon-

sept dikkate alınmadı. Örneğin, bizim de bir zaman-

lar ısrarla üstünde durduğumuz Karabağ Milli Prog-

ramı, Milli Meclis’te oluşulacak araştırma merkezine 

Karabağ Stratejik Araştırmalar Merkezi adı ve niteliği 

verilsin önerisi de dikkate alınmadı.

Karabağ sorununun adil çözümü için burada güç 

balansının Azerbaycan’ın lehine değişmesi şarttır. 

Azerbaycan’ın güclenmesi ise petrol fiyatlarının yük-

selişi ve “Karabağ’ı satın almak” olanağının oluşması 

ile bağlı değildir. Azerbaycan’ın güclenmesi hatta sa-

vunma bütçesinin Ermenistan’ın tüm bütçesinden 

yüksek olması demek değildir. Azerbaycan’ın güclen-

mesi onun birinci sırada “yumşak gücünün” artması, 

yani Azerbaycan’ın hızla gelişen demokratik ve refah 

devletine dönüşmesi demektir. Azerbaycan devleti en 

azından Karabağ Ermenilerini korkutmamalı, tam ter-

sine onlar için çekici olmalıdır. Petrolün satışından edi-

nilen milyarlarca dollar bu şartları oluştura bilirdi.

Azerbaycan dış politikasının amacı milli sorunun 

(Karabağ) çözülmesine yönelmelidir. İktidarın “ba-

lanslaşmış dış siyaseti” işgal altındaki vatan toprakla-

rının kurtarılması için yeterli değildir. Geçen yıllar bo-

yunca Ermenistan’ın “saldırgan devlet” olarak tanıtıl-

masına hiç çalışılmadı, Azerbaycan topraklarının işga-

li meselesi dünya medyasında bile gündemde tutul-

madı. Hocalı faciasının sebebkarlarından biri - Erme-

nistan’ın mevcut Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın 

uluslararası yargı karşısına çıkarılmasına bile çalışıl-

madı.

İktidarın meseleye inhisarcı-gözlemci ve pasif yak-

laşımı bundan ibaret. Peki millet ne kadar tahammül 

edecek bu hale? Azerbaycan Cumhuriyeti Devletbaş-

kanı Ebülfez Elçibey’in bununla ilgili bir düsturu var: 

“Azerbaycan halkı kendi Türklüğünü idrak ettikten 

sonra milli sorunlarını çözmeye başlayacak.” Bu o 

demek ki, önce milli bilince sahip olmayan, adına 

sahip çıkamayan bir toplumun kendi Karabağ’ını kur-

tarması mümkün değil!

Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kur-

tarılmasının başka bir ön şartı ülkede sözde değil, 

özde milli birliğin sağlanmasıdır. Siyaset alanından 

tüm hakları gaspedilerek çıkarılan mühalefetin, me-

sajlarında Karabağ meselesinde iktidarla bir yerde ol-

masını hep vurgulaması manidardır. Ordunun güçlü 

olması asla yetmiyor; arkasında millet olmayan dev-

let/iktidar güçlü olamaz; bu, yalnız teorik mesele 

değil, dünya tarihinin kurallarından biridir.

Rusya ile modus vivendi sorunu

Karabağ savaşının ikinci sebebkarı Rusya’yla nasıl 

ilişki kurmalı reçetesini tasavvur etmek haylı zor. Ama 

bildiğim o ki, bu, şimdiki Azerbaycan iktidarının yö-

neldiği yol değil.

Rus kültürü ve siyaseti orbitinden çıkamayan 

Azerbaycan’ın mevcut siyasi eliti Rusya’sız bu mese-

lenin çözelebileceğini hatta tasavvur bile edemiyor. 

Bu yaklaşım onun “Karabağ sorununun anahtarı 

Rusya’dadır” gibi bir yanlış ve pasifist formülde ken-

dini belirlemektedir. Bir zamanlar resmi ağızlardan 

çıkan “Karabağ’ı para ile alacağız” lafları da boşlukta 

kaldı.

Rusya’dan en çok ala bilinecek taviz bu mesele-

de tarafsız kala bilmesidir.

Ermenistan’la ilişkiler

Kafkasya’da Ermeni unsurunu her ne kadar ciddi 

telakki etmiş olsak bile, yukarıda kaydedilen iki soru-

nun çözümünden sonra üçüncüsü zaten çözülmüş 

olacak.

Sonuc

Ben hep korkmuşumdur bu sorunun cavapsız kal-

masından: Bu facianın karşısında bir devlet, bir mil-

let olarak sizler ne yapmışsınız? 2008 yılında, malum 

bayrak krizi döneminde Türkiye’li parlamenterlerden 

biri çok güzel bir mantık sergiledi: “Bizi kınıyorsunuz, 

siz kendiniz Karabağ’la ilgili şimdi ne yapıyorsunuz 
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ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİ 
OLARAK EV SAHİPLİĞİNİ YAPMIŞ 
OLDUĞUMUZ GENEL İSTİŞARE 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Genel Merkezimizin Konya ilinde 
düzenlemiş olduğu Genel İstişare Toplantısı, il ve ilçe 
başkanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi. İki oturum 
halinde geçen toplantının bir bölümüne Büyük Birlik 
Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici Beyfendiler 
katılım sağladılar. Toplantımızın ilk oturumu basına açık 
olarak gerçekleştirildi. İkinci oturumunda ise AR-GE ve 
Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Basın-
Yayın ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
ve Sosyal Faaliyetlerden sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız çalışma alanlarıyla ilgili sunumlar 
gerçekleştirip, İl ve İlçe Başkanlarımıza teşkilat 
çalışmalarımızın bundan sonraki süreci hakkında gerekli 
bilgilendirmelerde bulunuldu. Genel İstişare Toplantımızın 
son günü Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı 
Beyfendilerin 2020 yılı plan ve programlara ilişkin 
değerlendirme konuşması ile başladı, istişare 
toplantımızın sonra ermesinin akabinde Konya ilinden 
ayrılmadan önce manevi değerimiz Mevlana Hazretleri 
ziyaret edildi. Toplantıda alınan kararların başta Türk 
İslam dünyası olmak üzere ülkemizde hayırlara vesile 
olmasını niyaz ediyoruz. 

GENEL BAŞKANIMIZ VE GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ BÜYÜK BİRLİK 
PARTİMİZİN 27. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KATILDILAR

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler ve Genel Merkez Yöneticilerimiz Büyük Birlik Partisinin 27. Kuruluş 
yıl dönümü programına katıldılar. Program kapsamında Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu dergahı makamında 

ziyaret edilip, akabinde Anadolu Otel’de gerçekleşen programa katılım sağlandı.

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI BİR 
DİZİ PROGRAM KAPSAMINDA EGE 

BÖLGEMİZDE ZİYARETLERDE BULUNDULAR.  
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı bir dizi program 
kapsamında Ege Bölgemizi ziyaret ettiler. Ziyaretler 
kapsamında Denizli, Aydın, Uşak, İzmir ve Buca İl 
ve İlçe Başkanlıklarımız ile il protokollerini ziyaret 

ederek Ocaklarımızın çalışmaları hakkında yetkilerle 
istişarelerde bulunup, dava arkadaşlarımızla 

hasbihal ettiler. 

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI 
ANKARA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞ 

ADAMLARI VE ESNAFLARI KABUL ETTİ
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler Ankara 
ilinde faaliyet gösteren işadamları ve esnafları Genel 
Merkezimde misafir ettiler. Ziyaret kapsamında görüş 
alışverişinde bulunuldu, akabinde Genel Başkanımıza 

özel yapım el işçiliği kılıç hediye edildi. 

ALPEREN OCAKLARI İL VE İLÇE 
BAŞKANLIKLARIMIZ ELAZIĞ’DA MEYDANA 

GELEN DEPREMİN ACILARINA ORTAK OLDULAR. 
Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanlıklarımız merkez üssü 

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden 
dolayı dışarda kalarak yaşamlarını çadırlarda ikame 
ettiren vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak 
adına, hayırseverlerden gelen yardımların dağıtımını 

yaptılar. 
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GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI BÜYÜK 
BİRLİK PARTİMİZİN GENEL BAŞKANI SN. 
MUSTAFA DESTİCİ İLE BİRLİKTE HAK-İŞ 
KONFEDERASYONUNU ZİYARET ETTİLER

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler ve 
Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa 

Destici Beyfendiler ile birlikte HAK-İŞ Konfederasyonu 
Genel Başkanı Sn. Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret 

ederek, Alperen Dergimizi hediye ettiler. 

ALPEREN OCAKLARI İSTANBUL İL 
BAŞKANLIĞIMIZDA KURÂN’I KERİM 

TİLAVETİ DİNLETİSİ YAPILDI
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığımız son 
zamanlarda ülkemizde meydana gelen doğal 

afetlerde, kazalarda vefat eden vatandaşlarımız ve 
Şehitlerimiz için Kurân-ı Kerim tilaveti dinletisi 

gerçekleştirdi. 

ALPEREN OCAKLARI İSTANBUL İL 
BAŞKANLIĞIMIZ ÇİN KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE 

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığımız Doğu 

Türkistan'daki soydaşlarımıza yapılan zulmü duyurmak 
için Çin Konsolosluğunda basın açıklaması yaptı. 

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI 
ALPEREN OCAKLARI KONYA İL 

BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARET ETTİLER. 
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler, 

Genel Başkan Yardımcılarımız Av. Kazım Birtane ve 
Sn. Ömer Şimşek Beyfendiler ile birlikte Alperen 

Ocakları Konya İl Başkanlığımızı ziyaret edip, Konya 
İl Başkanımız Sn. Musa Karaçor Beyfendiler ve dava 

arkadaşlarımızla hasbihal ettiler. 

ALPEREN OCAKLARI İSTANBUL İL 
BAŞKANLIĞIMIZ YUNANİSTAN KONSOLOSLUĞU 

ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığımız, Yunan vekilin 
Avrupa Parlementosunda Şanlı Türk Bayrağımıza yapmış 
olduğu hadsizliğe tepki olarak, Yunanistan Konsolosluğu 

önünde basın açıklaması yaptı. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ AV. KAZIM 
BİRTANE VE SN. MUSTAFA ÇITAK ALPEREN 

OCAKLARI ŞARKIŞLA İLÇE BAŞKANLIĞIMIZI 
ZİYARET ETTİLER. 

Genel Başkan Yardımcılarımız Av. Kazım Birtane ve Sn. 
Mustafa Çıtak Beyfendiler Alperen Ocakları Şarkışla İlçe 
Başkanlığımızı ziyaret edip, Şarkışla İlçe Başkanımız Sn. 

Mehmet Şimşek ve dava arkadaşlarımızla hasbihal 
ettiler akabinde, Şehit Liderimizin doğduğu Elmalı 

Köyündeki evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarını 
yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar, daha 
sonra Şehit Liderimizin babası Halit Yazıcıoğlu’nun 

kabirlerini ziyaret edip, dua ettiler. 

ALPEREN OCAKLARI GAZİANTEP İL 
BAŞKANLIĞIMIZ FUTBOL TURNUVASI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanlığımız “Muhsin 
Yazıcıoğlu Futbol Turnuvası” düzenledi. 12 takımın 

katıldığı ve 6 hafta sürecek turnuvanın ödülleri Mart 
ayında yapılacak Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma 

programında verilecektir. 

ALPEREN OCAKLARI GAZİANTEP İL 
BAŞKANLIĞIMIZ “ALPEREN GENÇLİK 
OKUYOR” ADIYLA KAMP DÜZENLEDİ.
Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanlığımız 

“Alperen Gençlik Okuyor” adıyla düzenlemiş olduğu 
ve 2 gün süren kampı gerçekleştirdi. Kampta bir 

konuşma yapan Gaziantep İl Başkanımız Sn. Tuncay 
UZDİLLİ; “Şehit Liderimizin Muhsin Başkanımızın 

söylediği gibi “Bir elinde Kurân bir elinde bilgisayar 
olan bir gençlik hayal ediyorum” sözlerini kendimize 
şiar edinerek gençlerimizin her türlü kötülüklerden 

koruma adına bu gibi programları sıklıkla 
gerçekleştireceklerini ifade etti. “

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ÇİN İŞGALİNE 
KARŞI VE GULCA KATLİAMIN YIL DÖNÜMÜ 
SEBEBİYLE PROTOSTO GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Doğu Türkistan’daki Çin işgaline karşı ve Gulca 
Katliamında şehit olan soydaşlarımız için Ankara 

Ulus’ta proteste gösterisi ve basın açıklaması 
yapıldı. Siyasi parti temsilcilerinin katıldığı programa 

Genel Merkezimiz adına Genel Sekreterimiz Sn. 
Kamil Karip ve Genel Başkan Yardımcımız Sn. Kenan 

Gökçen katılım sağladılar. 

ALPEREN OCAKLARI GİRESUN İL BAŞKANLIĞIMIZDA 
KURÂN’I KERİM TİLAVETİ DİNLETİSİ YAPILDI

Alperen Ocakları Giresun İl Başkanlığım vefatının sene-i 
devriyesi münasebetiyle Ozan Arif ve başta Şehit Liderimiz 

Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bütün şehitlerimiz için Kurân-ı 
Kerim tilaveti dinletisi gerçekleştirdi. 

ALPEREN OCAKLARI GAZİANTEP İL 
BAŞKANLIĞIMIZ SURİYE'DE BULUNAN DOĞU 

TÜRKİSTANLI AİLELERE YARDIMDA 
BULUNDULAR. 

Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanlığımız 
Suriye'de rejim güçleri tarafından zulme uğrayan 

ailelere ayni yardımında bulundular. 
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Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bütün şehitlerimiz için Kurân-ı 
Kerim tilaveti dinletisi gerçekleştirdi. 

ALPEREN OCAKLARI GAZİANTEP İL 
BAŞKANLIĞIMIZ SURİYE'DE BULUNAN DOĞU 

TÜRKİSTANLI AİLELERE YARDIMDA 
BULUNDULAR. 

Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanlığımız 
Suriye'de rejim güçleri tarafından zulme uğrayan 

ailelere ayni yardımında bulundular. 
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“Ülkücü Ülkücünün Öz Kardeş�d�r.”
20 Şubat 2015 tar�h�nde öğren�m gördüğü 
Ege Ün�vers�tes�nde öğrenc� kılığına g�rm�ş 
terör�stler tarafından katled�len 

Şeh�t Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu 
şehadet�n�n seney� devr�yes�nde 
rahmetle anıyoruz. 

“Asrımızın Dede Korkut'u olan 

Ozan Ar�f'� 
vefatının seney� devr�yes�nde 
rahmetle anıyoruz. 

“B�r F�dan'dan B�r Çınar'a” 
Şeh�t L�der�m�z Muhs�n Yazıcıoğlu'nun 
Kıymetl� Val�deler� F�dan Anamızı 
Vefatı'nın Seney� Devr�yes�nde 
Rahmetle Anıyoruz. 

ALPEREN OCAKLARI YALOVA İL BAŞKANLIĞIMIZ 
“OSMANLI BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA NEDEN 

KATILDI?” KONULU KONFERANSI 
GERÇEKLEŞTİRDİ.

Alperen Ocakları Yalova İl Başkanlığımız bünyesine bağlı 
Türk İrfan Cemiyeti kulübünün düzenlemiş olduğu ve 
konuşmacı olarak Harbiye Nazırı Şehid-i Âlâ ve Gâzî-i 
Namdar Enver Paşa’nın torunu Sn. Burak Enver Bey’in 

anlatımıyla “Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’na neden 
katıldı?” konulu konferansı gerçekleştirdi. 

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI 
BÜYÜK BİRLİK PARTİMİZİN GENEL BAŞKANI 

SN. MUSTAFA DESTİCİ İLE BİRLİKTE 
ÜLKEMİZDE EĞİTİM GÖREN KAZAKİSTANLI 

ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİLER. 
Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler ve 
Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa 

Destici Beyfendiler, Kazakistan-Türk Üniversitesi'nde 
görevli öğretim üyeleri ve Sakarya Üniversitesi'nde 
eğitim gören Kazakistan Türkü öğrencilerimiz ile 

birlikte Taceddin Dergahı ve Şehit Liderimizin 
kabirlerini ziyaret ettiler, akabinde ise misafirlerimizi 

Gazi Meclisimizde ağırlayarak Akraba Türk 
Topluluklarımızın geleceğe dair ortak projeleri 

hakkında fikir alışverişinde bulundular. 

TEŞKİLATLARDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ AV. KAZIM BİRTANE ALPEREN 

OCAKLARI YOZGAT İL BAŞKANLIĞIMIZI 
ZİYARET ETTİLER

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Av. 
Kazım Birtane, Alperen Ocakları Yozgat İl 

Başkanlığımızı ziyaret ederek Genel Başkan 
Yardımcımız, Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanımız Sn. 
Mustafa Çıtak ve dava arkadaşlarımızla hasbihal ettiler. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ BÜYÜK 
BİRLİK PARTİMİZİN “TÜRKİYE KUCAKLAŞIYOR 

BİRLİKTE BULUŞUYOR” TEMASIYLA 
DÜZENLENEN PROGRAMA KATILDILAR

Genel Başkan Yardımcılarımız Av. Kazım Birtane ve Sn. 
Ömer Şimşek Beyfendiler Büyük Birlik Partimizin 
#TürkiyeKucaklaşıyorBirlikteBuluşuyor temasıyla 

düzenlenen programların Adana ilinde gerçekleşen 
Akdeniz Bölge Toplantısına katılım sağladılar. 

O C A K T A N H A B E R L E R

ALPEREN OCAKLARI YALOVA İL BAŞANLIĞIMIZ 
FUTBOL TURNUVASI DÜZENLEDİ. 

Alperen Ocakları Yalova İl Başkanlığı Ortaöğretim 
Teşkilatı tarafından futbol turnuvası düzenlendi. 
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