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Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası
Telkin Dergisi, kendisini oluşturan kadronun gördüğü eksiklik
olan "bağımsız ve dürüst yayın" fikriyle varlığını sürdüren bir
organ olmayışını gerekçe olarak kabul eder.
Telkin Dergisi, her bir yazarının ortak amacı olan topluma
faydalı olabilme, insanlarda farkındalık yaratabilme, sosyal ve
politik bilinç seviyesini artırma, Türk Milletine hizmet sunma ve
en temelinde insanlığa katkı sağlama vizyonuyla meydana
gelmiştir. Bu birliktelik, sosyal ilişkilerin özlerinden biri
olan dostluk olgusu ile kuvvetlenmiş, bahsedilen ortak arzuların
yarattığı duygu ile vücut bulmuştur.
Yayın ilkeleri olarak belirlenen Atatürk İlke ve İnkılaplarına
Özde Bağlılık, Türk Milletine Hizmette Koşulsuzluk ve Düşünce
Özgürlüğünü Koruyuculuk esasları işbu derginin size ulaştırılması
esnasında özenle dikkat edilen hususiyetlerdir. Kaliteli
içerikler, doğru ve kaynaklı bilgiler, nesnel yorumlamalar ve
bağımsızlık olguları da yayın hayatımız boyunca asla
vazgeçmeyeceğimiz bir diğer esas silsilesidir.
İçerik politikası olarak belirlenen, Politika, Tarih, Kültür
Sanat, Edebiyat, Mimari ve Özgün başlıklarının altında yatan
fikir, yazar kadrosu olarak birikimli olduğumuz ve okuyuculara
fayda sağlayacağını düşündüğümüz içerik gruplarına yönelmektir.
Bu içerikler hazırlanırken, bahsedilen ilke ve değerlere sadık
kalınacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Tanıştığımıza memnun olduk.
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Şanlı Ertuğrul
Giriş

Mustafa GÜLER

19. yy.’ın ikinci yarısı ve 20. yy.’ın başı Osmanlı
Devleti için içeride ve dışarıda sıkıntıların baş
gösterdiği ve artarak devam ettiği dönemdir.
Fransız İhtilali ile birlikte Balkanlar’da yaşanan
bağımsızlık hareketleri ve buradaki halkla
yaşanan mücadele, Rusya ile yüzyıllardır
süregelen savaşlar, İngiltere, Fransa ve son olarak
Almanya’nın da dâhil olduğu emperyalist
politikalar gibi problemler karşısında Osmanlı
Devleti zayıf düşmüştür.
Bütün bu sıkıntılar karşısında Osmanlı Devleti,
kurtuluş yolları aramaya devam etmiş ve
alternatif çözümler üretmeye çalışmıştır. Japonya
ile başlayan ve gelişen ilişkiler buna örnek olarak
gösterilebilir. Ertuğrul Fırkateyni’nin Japon
sularındaki hüzünlü sonu, bu ilişkileri daha farklı
bir boyuta taşımıştır.
1890 yılının 16 Eylül günü, Japonların “Ayı
Denizi” adını verdikleri sularda bulunan Oşima
Adası açıklarında, bir gemi azgın dalgalarla
boğuşur. Dış görünüşü son derece güzel olan
yaşlı geminin içi harap durumdadır. Denizciler,
ellerinden geleni yapıp gemiyi kurtarmak için
çırpınsalar da gemi batacaktır. Direği yıkılan,
tahtaları kırılarak dağılan gemi, bu içler acısı
durumuyla, bayrağını taşıdığı ülkenin geleceğini
de haber verir (Akın, 2009, 53).
Ertuğrul’un
seyahati,
yaşanan
trajedinin
büyüklüğü nedeniyle yoğun bir duygusal yük
taşısa da planlanması ve gerçekleştirilmesi son
derece reel politik hesaplara dayanmaktadır
(Avcı, 2013, 87).
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Bu makalede, Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya’ya
gitmesine neden olan gelişmeler, geminin
seçilmesi, özellikleri, İstanbul’dan başlayan
yolculuğu, güzergâh üzerinde uğradığı limanlar
ve insanlar üzerindeki etkisi, Japonya’dan dönüşü
ve Ertuğrul’un batışının sonuçları anlatılacaktır.

Yolculuğun Sebebi

1878 yılında, “Seiki” adlı Japon donanmasına ait
bir okul gemisi, Avrupa gezisi sırasında iken
İstanbul’a uğramıştı. II.Abdülhamit, bu geminin
kaptanı İnoue’ye Japon İmparatoru ile dostane
ilişkiler geliştirmek amacıyla Osmanlı Nişanı’nı
hediye etti. Kaptan İnoue’ye ve yine 1881’de
İstanbul’a gelen Japon Dışişleri Müşaviri
Yoshida Masaharu’ya “…Avrupalılar ile
aralarında durum düzelince mutlaka Japonya’ya
bir harp gemisi gönderip kaptanım ve subaylarım
vasıtasıyla imparatorunuza selamımı iletmek
istiyorum…” demiştir. Yoshida da: “…harp
geminizin ülkemize gönderilmesi ve devletinizin
dev
bayrağının
Doğu’da
dalgalanmasını
istiyoruz.” cevabını vermiştir (Komatsu, 1992,
32).
1887 yılında Japon İmparatoru Meiji’nin yeğeni
prens Komatsu Akihito ve eşi bir savaş gemisiyle
İstanbul’u ziyaret ederek II. Abdülhamit’le
görüşmüşlerdir.
Görüşmede
uluslararası
meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlar
ve heyete padişah tarafından çeşitli nişanlar
verilmiştir (Arık, 1991, 25-26). Ertesi yıl
ziyaretinde
bütün
nazik
karşılamasına
teşekkürlerini sunmak üzere, Japon İmparatoru
Meiji tarafından Sultan II. Abdülhamit’e
Japonya’nın en yüksek dereceli nişanı olan büyük
Krizantem Nişanı hediye edilir (Şahin, 2001, 23).
Ardından II. Abdülhamit, Japonya’ya bir heyet
gönderilerek
iade-i
ziyaret
yapılmasını
emretmiştir. Fırkateyn, II. Abdülhamit’den Japon
İmparatoruna mücevherli İmtiyaz Nişanı ve diğer
hediyeleri götürecekti. Şayan Ulusan Şahin’e
göre; II. Abdülhamit, Japonya ile ilişkilerde
somut bir gelişme sağlamak için harekete geçerek
öncelikle İmparatorun gönderdiği nişana,
Osmanlı Devleti’nin en büyük nişanı ile karşılık
vermek istemiştir. Aynı zamanda padişah Deniz
Harp Okulu öğrencilerinin, okulda teorik olarak
gördükleri ve aldıkları bilgileri denizde
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uygulamalarını da kapsayacak şekilde bu görevin
yapılması talimatını vermiştir. Daha önce de
1863’te
Hüdavendigar
Okul
Gemisi’nin
Trablusgarp ve Tunus’a 1873’te de Muhbir-i
Sürür Fırkateyni’nin Basra’ya gittiği olmuştur
(Şahin, 2001, 15). Süveyş, Aden, Bombay,
Kolombo, Singapur, Saygon, Hong Kong gibi
Müslüman nüfusun fazla olduğu yerler de
seyahat programına alınmıştır.
Ertuğrul’un gönderilme amaçlarından biri,
İngiltere’ye
karşı
bir
tedbir
olarak
düşünülmesidir. Bunda iki fayda vardır. Birincisi,
o zamanki uluslararası ilişkilerde, İngiliz-Rus
dengesinin bozulmaması, ikincisi de İngilizlerin
Osmanlı
Devleti
aleyhindeki
hilafet
kampanyasına karşılık verilmesiydi. Ertuğrul’un
Japonya’ya gittiği 1889-1890 yılı Avrupa
açısından dünya sömürgecilik haritasının çizildiği
bir dönemdi. Almanya bu sömürgecilikten pay
almak istiyordu. II. Abdülhamit, İngiltere-Rusya
ilişkisine karşı denge politikası izlemeye
çalışıyordu. Bu yüzden 1870’li yıllarda
Avrupa’ya açılmaya çalışan Japonya ile bir denge
politikası çerçevesinde ilişkileri geliştirmek
istemişti (Şahin, 2004, 94).
II. Abdülhamit’in politikalarında, emperyalizmin
azgın saldırıları sonunda bütün dünya
Müslümanları arasında 19. yüzyılın ikinci
yarısında belirgin bir şekilde birleşme ve Avrupa
emperyalizminin saldırılarına karşı koyma arzusu
doğmaktaydı. Fakat Sultan II. Abdülhamit bütün
dünya Müslümanlarını birleştirmenin mevcut
şartlar dâhilinde mümkün olmayacağını da pek
iyi bildiği için asgarîyi temin etmekle
yetinmekteydi. Bu da kendi hükmü altında
bulunan Osmanlı Müslümanları arasında tesânüt
ve birlik meydana getirmekteydi (Karpat, 1987,
28). Burada Ertuğrul’un Japonya’yı iade-i
ziyaretinin diğer bir sebebi de Osmanlı sancağını,
Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Japonya sularında
dalgalandırarak Müslüman halkların Osmanlı
Devleti’ne olan sempatisini Batı’ya göstermek
düşüncesidir.

Neden Ertuğrul?

4

Padişahın isteği üzerine donanmanın Ertuğrul
Fırkateyni bu iş için tahsis edildi. Bahriye
Mektebi’ni bitiren öğrencilerin, denizde daha iyi

deneyim kazanmaları için, donanmadan uygun
bir talim gemisi ile Hind-i Çin ve Japon
denizlerine gönderilmek istenmesi üzerine bu iş
için ahşap Ertuğrul Fırkateyni’nin elverişli
olduğu ve mart sonunda yola çıkarılmasının
uygun olacağı 26 Şubat 1889 tarihli tezkere ile
bildirilmiştir (Şahin, 2001, 17).
Ertuğrul'un durumu ile ilgili olarak üç rapor
verilmiştir. Bunlardan birincisi inceleme
heyetinin 9 Mayıs 1889'da hazırladığı ve Bahriye
Nezareti’ne sunduğu raporda, “… Fırkateynin
Japonya sularına kadar gidip dönmesi ve
Osmanlı Saltanatının büyüklüğünün delili olan
büyük şanını yükseltmek için Osmanlı’nın zafer
alametli sancağının Uzak Doğu sularında tam
bir başarıyla dalgalanmasına vasıta olabilecek
bir duruma sahip olduğunun büyük bir şükran ve
memnuniyetle görüldüğü…” bildirilmiştir. Diğer
ikisi de İmalat Komisyonu ve Fabrikalar
Komisyonu'na aittir. İmalat ve Fabrikalar
Komisyonu'nun
hazırladığı
raporlarda,
Ertuğrul'un
her
yönden
bu
yolculuğu
tamamlayabilecek güçte olduğu belirtiliyordu.
Her iki komisyon da raporlarını, 27 Mayıs
1889'da Bahriye Nezareti'ne sunmuşlardır.
Bahriye Nezareti bu raporları, Sadaret'e 28 Mayıs
1889'da takdim etmiş ve geminin mükemmel bir
halde olduğunun anlaşıldığından, hareket
zamanının da yaklaştığından görevinin icrasına;
ayrıca on bin liranın tahsisine emir ve
müsaadesini
istemişti.
Ardından
Maliye
Nezaretince gemi komutanlığına maaş, tayinat ve
gümrük vergisine ait olmak üzere on bin adet
Osmanlı altınının gönderildiği ve hazineden 14
Temmuz 1889 tarihiyle Bahriye Dairesinin 1889
yılı bütçesine tahsis edildiği anlaşılmaktadır.
(Şahin, 2004, 45).
Ertuğrul’un gönderilmesi konusunda padişah
iradesinin geç ortaya çıkmasının ve Ertuğrul
Fırkateyni’nin ancak 14 Temmuz 1889’da
İstanbul’dan hareket etmesinin nedeni, geminin
bu kadar uzun bir seyahate çıkmaya elverişli
olmadığı görüşünün yaygın olmasıdır. Geminin
çarkçıbaşı görevini yürütürken yazdığı rapor
yüzünden görevinden alınıp bir ada vapuruna
görevlendirilen Harty Bey gibi Bahriye Subayları
arasında da tartışmalar olmuştur (Öndeş, 1998,
27).
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Yolculuğa sefer tecrübesi olmayan yeni
mezunların gitmesinin bu seferin zorluğunu daha
da artıracağı söyleniyordu. İstanbul Vapuru
Komutanı Şükrü Paşa, Ertuğrul’un tekne ve
kazanlarıyla diğer bölümlerinin açık denizlere
dayanamayacağını bildirmiştir. Bahriye Erkan-ı
Harp Dairesi’nde ferik rütbeli (tümgeneral)
İngiliz Amirali Vodz Paşa da padişaha arzında,
Ertuğrul Fırkateyni’nin gerek makinaları gerek
bünyesi itibariyle açık denizlere tahammül
edecek
dayanıklılığa
sahip
olmadığını
söylemiştir.
Bazı uzmanların ve özellikle geminin çarkçıbaşı
görevini yürüten İngiliz Harty Bey’in raporu
saray tarafından ciddiye alınmamıştır. Harty Bey,
Ertuğrul Fırkateyni’nin güçsüz bir gemi olduğu;
geminin kazanının hiç değişmemiş olduğunu ve
kazanın yerinden oynatılmadığı için de kazan
altının gözden geçirilmemiş ve onarım görmemiş
olması nedeniyle makinadaki yorgunluğun,
gemiyi 8-9 milden fazla götüremeyeceğini; hava
ne kadar elverişli olursa olsun geminin yelkenle
Japonya’ya gitmek gibi büyük bir seyahati asla
kaldıramayacağını bildirmiştir (Akın, 2009, 54).

Geminin Özellikleri ve Silahları

Mürettebat

Ertuğrul
Fırkateyni,
İstanbul
Kasımpaşa
Tersanesi’nde (Tersane-i Amire) inşa edilmiştir.
19 Ekim 1863 tarihinde Sultan Abdülaziz
huzurunda denize indirilmiştir. Makine ve
kazanları 1864’te İngiltere’de monte edilmiş
1865 yılında İstanbul’a dönmüştür. 2.400 ton
ağırlığında ahşap bir gemi olan Ertuğrul, 79
metre boyunda, 15,5 metre genişliğindedir.
Fırkateyn, hem yelkenle hem de makine ile
hareket yeteneğine sahiptir. Üç direkli geminin
ana hareket vasıtası yelkendir. 600 beygir
gücündeki makinesi de yardımcı bir itici kuvvet
oluşturuyordu. Aldığı kömürle saatte 10 mil
süratle 9 saat seyredebiliyordu. Zamanına göre
modern
araçlarla
donatılmış,
elektrikle
aydınlatılmıştı (Apatay, 1998, 94).

Kafile Başkanı olarak Miralay Osman Bey, gemi
komutanı olarak da Yarbay Ali Bey (cumhuriyet
dönemi Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in
dedesi), Bahriye Nezareti tarafından atanmıştır.
Sayılar kaynaklarda değişmekle birlikte, gemide
özel olarak 56’sı subay toplam 609 mürettebat
olduğundan bahsedilir. Bazı kaynaklarda, 607
mürettebattan bahsedilir (Mütercimler-Öke,
1991, 36; Şahin, 2004, 101). O yıl Bahriye
Mektebini bitiren genç teğmenlerin tamamı da
gemiye alınmış ve bu uzun gezide tecrübelerini
artırmaları hedeflenmişti.

Mürettebat; 61 subay ve memur ve 548 erbaş/er
ile toplam 609 kişiden oluşmaktaydı (ArasYüksel, 2015, 35).
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Ertuğrul Fırkateyni

Ertuğrul Fırkateyni'nin Mürettebatı
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Hazırlık
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Sadrazam Kıbrıslı Kâmil Paşa’nın imzasını
taşıyan 14 Şubat 1889 tarihli tezkeresinde, o yıl
Mekteb-i Bahriye’den mezun olanların bilgi ve
becerilerini artırmak ve Japon İmparatoru’na
hediyeleri götürmek için bir harp gemisinin
görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Kâmil
Paşa, Bahriye Nezareti’nden eldeki harp
gemilerinden hangisinin eğitim gemisi olarak
seçileceği ve hangi mevsimde yola çıkarılmasının
uygun olacağı hakkında bilgi istemiştir. Bunun
üzerine Bahriye Nazırı Bozcaadalı Müşir Hasan
Hüsnü Paşa tarafından yazılan 25 Şubat 1889
tarihli tezkerede Ertuğrul Fırkateyni’nin bu işe
uygun olduğu, gerekli tamiratın yapıldığı,
mevsim olarak da mart ayı sonunda yola
çıkabileceği bildirilmiştir. 26 Şubat 1889 Sadaret
tezkeresiyle de bu bilgi onaylanmıştır. Bahriye
Nezareti’nin Babıali’ye gönderdiği 1 Nisan 1889
tarihli
yazıda,
Osmanlı
padişahı
II.
Abdülhamit’in, Japon İmparatoru Meiji’ye
(İmparator Meiji, asıl adı Mutsuhito (1852 –
1912), 1867-1912 arasında Japon imparatorluğu
yapmıştır. Japonya'nın modernleşmesinde önemli
rol oynamıştır, Apatay, 1998, 58), göndereceği
hediye ve nişanı taşıyacak olan Ertuğrul
Fırkateyni için “alakalı tahsisata 2.000 kuruşun
ilave edilmesi” yazılıdır. On bir yıldan beri
Haliç’te bir şamandıraya bağlı olarak çürümeye
terkedilmiş Ertuğrul Fırkateyni’nin, böylesi bir
yolculuğa çıkamayacağı, denizciler arasında
konuşulmaktaydı. Sadrazamlık makamından
gönderilen 1 Nisan 1889 tarihli tezkerede,
belirtilen geminin ve mevsimin uygun olduğu,
Padişah tarafından Japonya İmparatoru’na
gönderilecek olan hediyeler ve İmtiyaz
Nişanı’nın
fırkateyn
komutanı
ile
ulaştırılacağından
komutanın
dil
bilmesi
gerektiği belirtiliyordu. Bahriye Nezareti, bunun
üzerine 6 Nisan 1889 tarihli tezkeresinde;
Padişahın gönderdiği nişanı takdim etmek
görevine ve gemi komutanlığına birkaç dil bilen
ve denizcilikte yetenekli olan Osman Bey’in
atanmasına, yolculuk sırasındaki masraflar ve
subayların ailelerinin geçimini sağlamak için
12.000 kuruşun tahsisine, yirmi kişiden oluşan
mızıka bandosunun bulundurulmasına, Fırkateyn
komutanının ve subayların davranışlarına ve
yolculuğa dair talimat yer almıştır.

Bilgili ve yetenekli bir komutan olan Ali Bey,
gemi komutanı, Cemil Bey de süvari
yardımcılığına atanarak rütbesi yarbaylığa
yükseltilmiştir (Şahin, 2004, 35-42).
Osmanlı Devleti’nde, Yeni Çağ’a ayak uydurmak
için bilim ve teknolojiye önem verilmeye
başlanmıştır. Çağdaşlaşma çalışmalarının ilk
önemli örnekleri, 18. yüzyılda kurulan ve askerî
ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan kara ve deniz
mühendislik okullarıdır. Bu çağdaşlaşma ile
bilim ve teknoloji alanında gelişmeler olmuş ve
yeni kurumlar kurulmaya başlanmıştır. Bu
gelişmeler gemi teknolojisini de olumlu
etkilemiş, Batı takip edilmeye başlanmıştır.
Osmanlı donanmasında Mesudiye, Orhaniye,
Mahmudiye, Asar-ı Tevfik ve Aziziye gibi zırhlı
fırkateynler bulunurken, zorlu bir yolculuğa
neden Ertuğrul gibi yorgun ve ahşap bir gemi
gönderilir?
Cemaleddin
Saraçoğlu
Tarih
Konuşuyor dergisinin, Eylül 1967 sayısında
cevabı şöyle verir: “Saydığımız bütün bu modern
fırkateynler, korvetler ya İngiliz ya Fransız
tersanelerinde yapılmış gemilerdi. Ertuğrul bir
Türk tersanesinin mahsulü olduğu için Japonlara
Türk yapısı bir gemi gönderilmek istenmişti.
Fakat bu görüşe de iltifat etmek, bu özrü kabul
etmek imkânsızdır. Çünkü böyle bir görüşün
kabulü icap ederse, buna cevap olarak yine
modern, demirden yapılmış fakat İstanbul
tersanesinin mahsulü bir zırhlı korvet olan
“Mukaddime-i Hayr” gösterilebilirdi. 1879
yılında hizmete girmiş olan bu yepyeni gemi
1.600 ton, yani Ertuğrul’dan daha ekonomik bir
büyüklükte idi. Ne var ki, bu modern savaş gemisi
yalnız makine kuvvetiyle sefer edebilirdi ve
gemici tabiriyle ‘kabasorta’ denilen tam takım
yelken tertibatından yoksundu. Bu yüzden de bu
sefer bir hayli pahalıya mal olabilirdi.” (Akın,
2009, 54-55).
Burada da ifade edildiği gibi, uzak doğuya
gitmesi için seçilecek geminin hem Türk yapımı
olması hem de yelken ve makine kuvvetiyle
gidebilecek özelliklere sahip olup Osmanlı
Devleti’nin bu dönemdeki ekonomik durumu da
(Osmanlı Devleti bu dönemde yoğun mali ve
ekonomik kriz sürecindedir.
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20 Kasım 1881’de yabancıların kontrolünde
Osmanlı iç ve dış borçlarını tahsil etmek üzere
Düyun-u Umumiye kuruldu. Böylece damga,
alkollü içki, balık avı, tuz ve tütünden alınan
vergi gelirlerini toplanarak dış borç, faizler ve
amortismanlara ödenmiştir. 1854 yılında
başlayan dış borçlanma, 1954 yılında Türkiye
Cumhuriyeti’nin ödediği son taksitle bitmiştir,
Kepenek, 2014, 11-12), göz önüne alındığında,
yolculuğun mümkün olduğu kadar düşük
bütçeyle tamamlanması düşünülmüştür.
Japonya seferi için Ertuğrul’un seçilmesine sebep
olan diğer görüş de Osmanlı’nın bu dönemde
içinde bulunduğu siyasi ve askerî durumdur.
Yukarıda sayılan gemiler içinde “Asar-ı Tevfik”,
yenilik, sağlamlık ve makine kuvveti yönüyle
Ertuğrul’dan üstündü. Bahriye Nazırı Hasan
Hüsnü Paşa’da bunun farkındaydı. Ancak,
Paşa’nın sefere Ertuğrul’un gitmesini zorunlu
kılan endişeleri vardı: Girit ve Sisam adaları
kayalıktı. Arnavutluk tarafında ayaklanmalar
oluyordu. Ermeniler de özellikle şark
vilayetlerinde
isyan
çıkarıyorlardı.
Kürt
aşiretlerinden Hamidiye Alayları teşkil edilmişti.
Bu alayın zabitan ve ümerası da kendi içlerinden
seçilmişti. Yemen, Arabistan içleri de iyi değildi.
Özellikle adalarda çıkabilecek bir isyan anında
donanmanın harekete geçirilmesi için Bahriye
Nazırı’na tebligatta bulunulmuştu. Eldeki
gemilerin durumları da sağlamlık, teknoloji
bakımından çok iyi değildi. Bahriye Nazırı her
ihtimale karşı elde birkaç işe yarar gemi
bulundurmak
istiyordu.
Asar-ı
Tevfik’i
göndermemesinin sebebi de buydu (Apatay,
1998, 88).

11 Aylık Bir Yolculuk, Sorunlar ve
Güzergâh Mesajları
Geminin uğrayacağı limanlar ve yol güzergâhı şu
şekilde belirtilmiştir. Ertuğrul Fırkateyni
İstanbul’dan hareketle Marmaris’e uğrayarak
oradan Süveyş Kanalı’na, Port Sait’te konaklayıp
Cidde Limanı’na uğrayarak Aden’e, oradan
Bombay ve Kolombo’ya gidecektir. Singapur
Liman’ı görüldükten sonra Saygon Limanı,
buradan Çin’in Hong Kong Limanı’na
gidilecektir.
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Svatov ve Amoy ve Şanghay Limanları’na
uğranılarak
Japon
Devleti’nin
Nagasaki
Limanı’na gidilerek oradan da Yokohama
Limanı’na varılacaktır. Geminin süvarisi Yarbay
Ali Bey’dir. (Şahin, 2004, 93).
14 Temmuz 1889’da dönemin Bahriye Nazırı
Hasan
Hüsnü
Paşa,
Haliç’ten
çıkıp,
Sarayburnu’na dönerek Marmara’ya yönelen
geminin güvertesindekilere el sallar. İstediği
olmuş, imalat ve fabrikalar komisyonundan baskı
yaparak aldığı “uygundur” raporuyla sefere
Ertuğrul’u göndermiştir. Eleştirileri bastırmak
için geminin komutanlığına da damadı Miralay
Osman Beyi getirmiştir (Apatay, 1998, 92).
14 Temmuz 1889 tarihli Tarik Gazetesi’nde
Ertuğrul Fırkateyni’nin hareketi ile ilgili şu
telgraf yer alır:
“Ertuğrul Fırkateyni hümayinesinin Çin sularına
kadar gidip taraf-ı eşraf hazreti padişahiden
Japonya Mikadosuna ita ve ahde buyurulan
nişan-ı zişanı teslim etmek üzere dünkü gün Haliç
Dersadetten tahrik-i çerh azimet edeceğini
gazeteler yazmışlar ise de fırkateyni mezkurun
dün cisreyn arasına çıkıp cephanesini aldıktan
sonra bugün saat sekiz raddelerinde sevab-ı
maksuda müteveccihen hareketi mükerrer
bulunmuş
idüğü
malumat-ı
mahsusen
acizanemizdendir” (Aras-Yüksel, 2015, 49).

Ertuğrul Fırkateyni'nin Güzergâhı ve Oşima Kayalıkları

1889 yılının 14 Temmuz günü, Beşiktaş
önlerindeki gemi demir alır. Bando, geminin arka
tarafında “Ey gaziler yol göründü” gibi veda
havaları çalarken, denizciler de kendilerini yolcu
etmeye gelenleri selamlamak için merasim
yerlerinde beklerler. Sıcak bir yaz gününde
uğurlanan
geminin
güvertesine
dizilen
denizcilerin çocukları irili ufaklı bir yığın
sandaldan el sallarlar.
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Gemi Karadeniz’e doğru hareket edince, evlerin
balkonlarından, pencerelerinden, çatılarından
bayraklar, havlular ve akla gelebilecek her türlü
bez parçası sallanmaya başlanır. Yalnızca
sandallara doluşan denizcilerin aileleri değil, tüm
İstanbullular beklemektedir geminin yola
koyuluşunu. Anadoluhisarı ile Rumelihisarı’nın
arasına gelen gemi, burada manevra yaparak
burnunu Marmara’ya çevirir. Kıyıdan yükselen
bağırış çağırış ve dualarla Yıldız Sarayı hizasına
gelindiğinde, padişahı selamlamak için geminin
topları ateşlenirken, Selimiye Kışlası’ndan da
gemiyi uğurlamak için toplar ateşlenir. Miralay
Osman Bey’in sesi duyulur: “Yelken alesta
arma” İstanbullular bir şiirle yolcu ederler
Ertuğrul’u (Apatay, 1998, 106):
Besmeleyle Ertuğrul’um demir aldı
Hep ahali sahillerde bakakaldı
Çoluğun çocuğun feryadı arşa vardı
Hak selamet versin Şanlı Ertuğrul
Üç direkli fırkateyndir gemimiz
Kimimiz bekârız, evlidir kimimiz
Gayret edin çocuklar Capanya’dır yolunuz
Hak selamet versin Şanlı Ertuğrul’a

Bundan sonra, Emekli Amiral Çetinkaya
Apatay’ın kitabında, sefer başlangıcı şöyle
devam eder:
“Mürettebat yelkenleri açtığı sırada Hafız Ali
Efendi de bir başka işle meşguldü: Piri Reis
zamanından beri sürdürülmekte olan bir
geleneğe uygun olarak, el büyüklüğündeki
Kuranı Kerim’i bir muşamba sargı içine koyarak
kenarlarını dikiyordu: Dikişten sonra da
mukaddes kitabı ihtiva eden paketi birkaç defa
balmumuna batırmıştı. Sonra da iki rekât namaz
kılarak ve Fatiha suresini okuyarak, mukaddes
paketi geminin en yüksek yeri olan grandi
direğinin tepesine çekmişti. Marmara Denizine
doğru yol alan geminin yavaş yavaş teknesi,
bacası ve yelkenleri gözden kayboldu.” Yine aynı
kitapta Haydar Efendi adında bir fotoğrafçının
görevli olduğu belirtilir” (Apatay, 1998,108 ).
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İstanbul’dan yola çıkan gemi, Marmaris
Limanı’na uğradıktan sonra Süveyş Kanalı’na
gelir. Port Sait’te bir gece kalan gemi Süveyş
Kanalı’nda 27 ve 28 Temmuz 1889’da iki kez
kazaya
uğramıştır.
30
Temmuz
günü
Ertuğrul’dan İstanbul’a gönderilen telgrafta;
Süveyş Kanalı’nda dümen bodoslaması kırılan
emektar geminin karaya oturduğu bildirilir.
Yazışmalar sonrasında, 27 Temmuz’da kanaldan
geçerken kuma oturan Ertuğrul’un ertesi gün
kurtarıldığı ama kendisini kıyıya bağlayan
kılavuzun hatası sonucunda sahile çarparak
dümen bodoslamasının kırıldığı anlaşılır
(Komatsu, 1992, 5-8).
Yorgun gemi, 18 Ağustos’ta kendisine ayrılan bir
havuzda onarım görmüştür. 23 Eylül’de yeniden
yola çıkmıştır. Süveyş’ten hareket tarihinin belli
olması üzerine, Almanya Bahriye Rasathanesi
Müdürü Profesör Neumar tarafından Ertuğrul’un
Süveyş-Japonya güzergâhı hakkında bir muhtıra
yazılmıştır. Profesör burada, uğranılacak yerlerin
iklimi, geminin gücüne göre nasıl hareket
edebileceği vb. hakkında bilgi vermektedir.
Ertuğrul’un süvarisi Ali Bey eşine gönderdiği
mektupta, geminin güzelce tamir olduğunu, hatta
İstanbul’da yapılmayanları dahi yaptıklarını,
sadece kazanların biraz akıttığını yazmaktadır
(Şahin, 2004, 62).
Ertuğrul’un güzergâhını içeren haberler Ceride-i
Bahriye dergisinde yer alır: “Japonya’ya
gitmekte olan Ertuğrul Fırkateyni Komutanı,
Padişah Hazretlerinin yaverlerinden ve Bahriye
Miralaylarından İzzetli Osman Beyefendi
tarafından Bahriye Nezareti’ne gönderilen 7
Ekim 1889 tarihli telgraftan Aden’e vardıkları
öğrenilmiştir. Bahriye Nezareti’nden Ertuğrul
Fırkateyni’ne Aden’den kömür almasının uygun
olacağı bildirilmiştir. Aden’den gelen 10 Ekim
1889 tarihli bir diğer telgraftan da “Kolombo’ya
müteveccihen hareket edildiği ve 21 Ekim 1889
tarihli telgraftan Bombay’a uğranıldığı, 27 Ekim
günü Bombay’dan Singapur’a müteveccihen
seyre başlanıldığı arz ve beyan edilmiştir.” (Akın,
2009, 56).
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Geminin subayları Kolombo’da, Osmanlı
İmparatorluğu’nun fahri konsolosu olan Min
Liye Mariler ve Müslüman milletvekilleri İsmail
Efendi ve Saad Efendi tarafından davet
edilmiştir. Padişah II. Abdulhamit adına da hutbe
okunmuştur. 20 Ekim’de Bombay’a uğranılmıştır
ve burada halk Ertuğrul ve mürettebatına büyük
ilgi göstermiştir. Ceride-i Bahriye’de yayınlanan
Osman Paşa’nın gönderdiği telgraflar da geminin
gittiği yerlerde yerli halkın büyük sevgi ve
hürmetini kazandığını bildirmektedir. Bombay’da
gemiyi her gün 5-6 bin kişi ziyaret etmiştir. Gemi
mürettebatının, Cuma namazlarına katılmasından
özellikle bahsedilmiştir (Mütercimler, 1993, 135137). Bombay’da yayınlanan iki gazete de
Ertuğrul hakkında makaleler yayınlamışlardır. Bu
gazetelerden “Kasıdı Bombay” isimli gazetenin
haberi Ceride-i Bahriye’de de yayınlanmıştır.
Haberde mürettebatın Cuma namazına katılımı,
kıyafetlerinin ve ahlâklarının güzelliği ve daha
önemlisi İngilizlerden ahlâken üstün olmaları
üzerinde durulmuştur. Gazete, Hindistan
Müslümanlarının padişaha olan sevgilerinin
gemiyi ziyaret etmek için gösterdikleri
heyecandan da anlaşılabileceğini söylemektedir
(Şahin, 2001, 58).
Güzergâh boyunca Osmanlı İmparatorluğu’na
bağlı yerlerde ve Müslüman halk tarafından
Osmanlı Sultanının gönderdiği gemiyi ziyaret
etmeleri ve sokaklarda geminin mürettebatına
aşırı ilgileri, Osmanlı halkı içindeki aidiyetliğini
ve halifeliği Osmanlı Devleti bünyesinde tutan
Sultan
II.
Abdülhamit’e
sadakatlerini
göstermektedir.
Ertuğrul’un 15 Kasım günü Singapur limanına
sağ salim ulaşması sonucunda, geminin komutanı
Osman Bey, miralay rütbesinden mirlivalığa terfi
ettirilmiştir.
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Japonya’ya ulaşmak için gerekli olan güney
rüzgârının eseceği haziran ayına kadar
Singapur’da kalması kararlaştırılan Ertuğrul
bakıma alınır. Hint Okyanusu’nun yıpratmış
olduğu baş bodoslaması ve kırılan kemerleri
gemideki marangoz, burgucu, kalafatçı gibi
çalışanlar tarafından onarılır. Burada da Osmanlı
gemisi Ertuğrul, ziyaretçi akınına uğramakla
kalmıyor, kutsal bir yer olarak görülüyor,

şükranlarını sunmak isteyen halk secdeye varıp
dua ediyordu. Osmanlı sancağını dalgalandıran
geminin yanındaki gemilere de Osmanlı sancağı
çekiliyordu.
Osmanlı basınında da Ertuğrul ile ilgili haberler
yer almaktadır. Mizan gazetesi, geminin Malaga
Sumatra ve Cava’da ziyaretçi akınına uğradığını
ve mürettebatın, her gün ziyafetlere davet
edildiğini
bildirmektedir.
Ertuğrul’un,
Singapur’da beklediği dört aydan fazla süre
içinde hem arızası olması hem para sıkıntılarıyla
karşılaşılması çeşitli gazetelerde farklı şekillerde
dile getirilir. İngiltere, Hollanda gibi çıkarlarını
korumak isteyen sömürge ülkeleriyle uluslararası
alanda itibar peşinde olan Osmanlı İmparatorluğu
arasında enformasyon mücadelesi olmuştur.
Örneğin, “Ceylon Observer” adlı bir İngiliz
gazetesinde, Ertuğrul Fırkateyni’nin kömür
alacak
parası
olmadığından
Singapur’da
beklediği, liman rüsumunu (vergi) bile
ödeyemediği haberi çıkar. Bunun üzerine Ceridei Bahriye dergisinde söylenenler yalanlanır ve
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri ilk kez
yapılan uzak deniz seyahatine övgüler yağdırılır
(Akın, 2009, 56-57). Singapur’da yayınlanan
“Free Press” adlı gazete de bu düşüncelerin tam
tersi fikirler yazmaktadır. “Singapur’da Filika
Yarışı” adlı bu makalede Ertuğrul’un
mürettebatından övgüyle söz etmiş; geminin
bandosunun kraliçe hazretlerinin marşını çalmaya
başlayınca hazır bulunanların bağırışları ve
ardından da Osmanlı Sultanı ve İslam Halifesi
Abdülhamit Han hazretlerinin ömür ve
saltanatının devamı için dua okunduğunu
belirtmiştir (Şahin, 2004, 60-66).
Ertuğrul, 22 Mart 1889’da Singapur’dan hareket
ederek Saygon’a uğramıştır. Kömür tedariğinden
sonra 20 Nisan’da Saygon’dan hareket edip, 26
Nisan’da Hong Kong’a varmıştır. 5 Mayıs’ta
buradan hareketle Foçu, 22 Mayıs’ta Nagasaki,
dört gün sonra da Kobe’ye ulaşmıştır. Gemi, ilk
çıkış yeri olan İstanbul’dan hareketinden 11 ay
sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya’nın
Yokohama Limanına varmıştır (Komatsu, 1992,
13). Ertuğrul limana yaklaşırken, burada
beklemekte olan Japon, İngiliz ve Fransız
donanmalarına
ait
gemiler
tarafından
karşılanmıştır.
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Japonya ve Dönüş (Kaza ve Sonrası)
İmparator Meiji, Türk amiralini ve heyetini 13
Haziran’da görkemli bir şekilde karşıladı. Şehir
halkı Türk amiralinin saray arabası ile
İmparatorun yanına gidişini sevgi gösterileriyle
takip etti. Osman Paşa, Tokyo’ya gidip, II.
Abdülhamit’in mektubunu, nişanı ve diğer
hediyeleri Japon imparatoruna sunmuştur (Arık,
1991, 31-32). İmparator Meiji de o gece verilen
yemekte, Osmanlı nişanını üzerine takmıştır.
Ayrıca Osman Paşa'ya "Sulilövan" nişanının
büyük kordonu ve yanındaki subaylara da aynı
nişanın üçüncü ve daha sonraki rütbeleri hediye
edilmiştir. Türk heyeti ayrıca İmparatoriçe'ye de
taç ile murassa gerdanlığı sunmuştur. Kafile
Komutanı Osman Paşa, Japon İmparatorunun
huzuruna çıktığı o anları 1 Ağustos 1890 tarihli
mektubunda bahsetmektedir.
“…Akşam on buçuk civarlarında hazırlanmış
saray arabalarına binerek imparatorun sarayına
gittik. İmparator hazretlerinin bulundukları
salona lüzumlu tefrişat ve mükemmel iltifat ile
huzura dahil olduk. İmparatorun arzusu üzerine
nutku Türkçe okuduk. Nutuk bitince iki adet
padişah mektubu ve beratı ile İmtiyaz Nişanını
eline alıp, iki ülke arası dostluktan, dostluğun
günden güne artması kendisine memnuniyet
vermişken bu defa Padişahın kendisine nişan
vermesinden mutlu olduğunu ifade ettiler.
İmparatorun huzurundan çıktık. İmparatoriçe de
Japonya’ya ilk defa gelen Türk Harp Gemisinin
güzel tesiri ve nice örneklerinin görüleceğini
beyan etti…” (Aras-Yüksel, 2015, 65).
Heyet
burada
bulunduğu
süre
içinde
karşılaştıkları muameleden son derece memnun
kalmıştır. İmparator ziyaret edildikten sonrada
Osman Paşa, Japonya’daki çeşitli ülke
elçiliklerini ziyaret etmiştir. Ertuğrul Fırkateyni,
Japon sularında kaldığı üç ay boyunca Japon ve
İngilizlerin katıldığı deniz yarışlarına katılmış,
etrafındaki binlerce Japon kayığına bandosuyla
konserler vermiştir.
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Padişah II. Abdulhamit’in gönderdiği mektup ve imtiyaz
nişanı

Ertuğrul Fırkateyni’nin 14 Temmuz 1889
tarihinde başlayan ve altı ay olarak planlanan
seyri on bir ay sürmüştür. Japonya’daki görevini
icra eden Ertuğrul Fırkateyni’ne, Bahriye
Nezareti tarafından 14 Haziran 1890 tarihli
yazıyla Japonya’nın Uraga, Hyogo ve Nagasaki,
Çin’in Şangay limanlarında birer ay bekleme ve
uygun hava koşulları takip edilerek İstanbul’a
geri intikal emri verilmiştir.

Dönüş
hazırlıkları
yapılırken,
Ertuğrul
Fırkateyni’ni Japonya’da bir felaket karşılar.
Gemi ve mürettebat kolerayla mücadele için
Nagaura’da karantinaya alınmıştır. Yokohama
Limanı’nda baş gösteren hastalıktan gemideki on
üç denizci vefat eder. Osman Paşa, ağabeyi
Mehmet Reşit Bey’e yazdığı bir mektupta
felaketin “azıcık zayiat”la atlatıldığından dolayı
duyduğu memnuniyetini dile getirir (Apatay,
1998, 157). Karantina nedeniyle hareket tarihi
ertelenmiştir. Burada bir ay kalınması
planlanırken üç ay gecikilmiştir. Nihayet geri
dönüş hazırlıklarına başlanır. Japon yetkililer,
Yokohama Limanı’nda bulunan Ertuğrul
Fırkateyni’nin esaslı bir bakım görmeden denize
açılmasının sakıncalı olduğunu bildirseler de
İstanbul’dan “geri dönün” emri gelmiştir.
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Yola çıkılacağı gün Japon Bahriyesi’nin tayfun
uyarısına rağmen, Ertuğrul Fırkateyni planlandığı
gibi 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama
Limanı’ndan ayrılmıştır (Şahin, 2001, 67-74). Bu
uzun seferde Ertuğrul, materyal olarak
kifayetinden büyük ölçüde kaybetmiş ve pek çok
yerinden çürümüştü. Osman Paşa geminin bu
durumunu daha Singapur’da iken çok iyi
değerlendirmiş ve bunu Bahriye Bakanlığı’na
bildirmişti. Fakat seyrin devamı için bu sefer,
ısrar sırası Bahriye Nezareti’nden saraya intikal
etmişti (Apatay, 1998, 159).

Gemideki
suyun
yükselmesiyle
beraber,
tulumbaların kapasiteleri yetişmediği için
denizciler suyu bakraç ve gerdellerle boşaltmaya
uğraşıyorlardı. Su seviyesi kazan dairesinde
yükselip makine dairesini de kaplamıştır. Saat
21:30’da demir atmış olan Ertuğrul sürüklenerek,
büyük bir gürültüyle kayalıklara çarpıp
dağılmıştır. Geminin parçalanması esnasında,
direklerin denizcilerin üzerine düşmesi ve
tahtaların çarpması sonucu, enkazın altında
kalarak denizcilerin çoğu olay yerinde şehit
olmuştur (Apatay, 1998, 159-165).

Yokohama’dan ayrılan Ertuğrul, elverişli hava
koşullarında yol almış olsa da ertesi gün fırtınaya
yakalanır. Güneşin batmasıyla birlikte daha da
azan dalgalar yorgun gemiyi Oşima Adası’nın
doğu ucunda bulunan Kaşhinozaki Feneri’ne
doğru sürükler. Osman Öndeş, Ertuğrul
Fırkateyni Faciası adlı kitabında şunları kaleme
almıştır:

Ertuğrul Fırkateyni’nin parçalanması sonucu
denize düşen gemi personelinin bir kısmı kıyıya
yüzerek karaya çıkmışlardır. Koşinozaki
Feneri’nin bekçileri, karşılarına çıkan perişan
haldeki
çırılçıplak
yaralı
yabancının
anlattıklarından bir şey anlamamışlardır. Fener
bekçisi kim olduğunu sorduğunda, meçhul
adamın kendisine söylediklerini anlayamaz. Ona
yabancı yelkenli gemilerini içeren bir tablo
gösterir ve kazazede eliyle dört direkli bir Türk
yelkenlisini
gösterir.
Bekçi,
muhtelif
memleketlerin
bayraklarını
göstermesiyle
kazazedenin Türk bahriyeli olduğunu anlamıştır.
16 Eylül 1890, Koşinozaki Fener bekçilerinin ilk
kazazedeyle saat 22:00’da karşılaştıklarını
bildirdikleri tarihtir. Arkasından dokuz yaralı
daha içeri girmiştir. Gün ağardıkça kazazedelerin
miktarı gittikçe çoğalmıştır. Fenerdekiler,
kayalıklarda patlayan dalgaların sesinden dolayı
Ertuğrul’un batışını duymamışlardır. Kurtarma
çalışmaları son derece olumsuz koşullarda,
Koşino adlı köyde yaşayanların yardımlarıyla
sabaha kadar sürdürülür. Ertuğrul’dan kurtulmayı
başaran yalnızca 69 kişidir (Şahin, 2004, 96-98).
Enkaz kıyıdan yalnızca 10-15 metre açıkta ve 1125 metre derinlikte bulunmuştur (Kapıcıoğlu,
2011, 3).

“Aslında bu fenerin bulunduğu burundan
dönebilseydi, fırtınanın şiddetinden onları
koruyabilecek Kobe Limanı’na girmek mümkün
olurdu. Ama ağır felaketlere göğüs germiş ve üç
gündür uyumamış yorgun nazarlar, solgun
çehreler, perşembe gününün ışıklarını müthiş
tayfun fırtınasının daha da azan dalgalarıyla
beraber gördüler. Hâlbuki ihtiyar Ertuğrul
Fırkateyni’nin takati de o derece azalmıştı.
Gemiye dolan suları boşaltmak için sarf edilen
çılgınca çalışma bir sonuç vermiyor, durmadan
su seviyesi yükseliyor, yükseliyordu.” (Akın,
2009, 57-58).

11

Ertuğrul’un bütün seyri boyunca, haberleri
Osmanlı basınına ve kamuoyuna duyuran Ceridei Bahriye dergisinin yazı kurulunda bulunan
Binbaşı Süleyman Nutku Bey’in 1911’de yazdığı
“Musavver Ertuğrul Faciası-Vesaiki Resmiye ve
Hususiye Müstenittir” isimli eserinde, Ertuğrul,
seferde iken büyük dalgalarla karşılaştığı; önce
mizana direğinin çöktüğü; ardından güverte
tahtalarının baş bodoslamadan ayrıldığı ve borda
kaplamalarında da çatlamalar, kırılmalar olduğu;
buna rağmen mürettebatın sonucu hissetmelerine
rağmen büyük disiplin ve intizam içinde,
morallerini zerre kadar bozmadan görevlerini
yapmaya çalıştıklarını belirtilmiştir.

Kazazedeler, köyde uygun bir bakım yeri
olmadığı için, Oşima kıyısında bulunan bir
mabede yerleştirilmiş ve orası yaralıların
iyileştirilmesi için hastane olarak kullanılmıştır.
Japon İmparatorluk ailesi tarafından ise 30 Eylül
1890 tarihli yazıda “İmparatorun Rahmeti” adlı
yazıda hayatta kalanların hasta yatağında
giymeleri için imparatorun giysi gönderdiği
haberi verilmektedir.
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Şehit denizciler ve kaza tarihi hakkında değişik
yayınlarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Bunun
nedeni o dönemdeki iletişim ağı ve dilde yaşanan
sorunlar nedeniyle haberler arasında farklılıklar
olmasıdır (Sako, 2009, 11-12). Kapıcıoğlu’na
göre gemide can kaybının bu kadar fazla
olmasının nedeni kazan dairesinde meydana
gelen patlamadır (Kapıcıoğlu, 2011, 3).

Ertuğrul Fırkateyni’nin Battığı Oşima Kayalıkları

Kaza sonucu şehit olan ve sağ kurtulan denizci
sayısı kaynaklarda farklı verilmektedir. Dönemin
Tokyo Bölgesi yüksek tirajlı gazetelerinden olan
“Tokyo Nichinichi Shinbun” gazetesinin 19
Eylül’de çıkardığı özel baskısında, “Türk Savaş
Gemisi
Ertuğrul
Fırkateyni’nin
Kishuu
açıklarında kayalıklara çarpması ve kazan
dairesinin patlaması sonucu 650 yolcusundan
587’sinin
hayatını
kaybettiği”
haberini
yayınlamıştır. Aynı tarihli Osaka “Asahi
Shinbun” gazetesi de savaş gemisinin battığı, 500
kişinin boğulduğu bilgisini vermektedir (Sako,
2009, 13). Bir başka kaynakta, “Osman Paşa
dahil 526 Osmanlı denizcisinin, vatanlarından
binlerce kilometre uzakta şehadeti yudumlayarak
Rablerine kavuştuğundan” bahseder (Gerede,
1956, 4-5). Ancak, Deniz Kuvvetleri arşivinde de
531 şehit ve 74 kişinin sağ kurtulduğundan
bahsedilmektedir (Aras-Yüksel, 2015, 77).
Kazada boğulan 500’ün üzerindeki denizciden
çoğunun cesedi bulunamaz. Feridun Fazıl
Tülbentçi, 3 Mart 1957 tarihli Hürriyet
gazetesinde, kurtulanların tanıklığıyla, Süvari Ali
Bey’in de birçok gemi subayıyla birlikte Osman
Paşa gibi davrandığını ve kaptan köşkünden
ayrılmadığını yazar.
20 Eylül 1890 tarihli “Japon Gazet” adlı gazete
ise batış anını şöyle sunar okurlarına:
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“Bir çarpmayla herkes aklını yitirmiş gibi
yerinden fırladı. Kaptan Ali elinde bir fenerle
köprü üzerine çıkıp felekelerin mayna

(Filikaların indirilmesi anlamına gelir, Aytaç,
2014), olması emrini verdi. Felekeler mayna
olundu. Fakat seviye inince dalgalarla arka
tarafa doğru gittiler. Yeniden “Herkes başının
çaresine baksın!” diye bağırdı. Sonra kendisini
denize attı. Osman Paşa da kaptan gibi hareket
etti. Ama başına çarpan bir seren (direkler
üzerinde yelken açmak için ve işaret çekmek için
yatay olarak bağlanmış gönder, Aytaç, 2014),
nedeniyle boğuldu”
(Kaptan Ali Bey’in yetim kalan kızlarından biri
yıllar sonra evlenir ve bir erkek çocuğu dünyaya
getirir. O çocuk, cumhuriyet döneminde, Milli
Eğitim Bakanlığı yapar ve eğitimin emeğe dayalı
olduğu Köy Enstitüleri’nin kurucuları arasında
yer alacak olan Hasan Ali Yücel’dir. Süvari Ali
Bey’in torununun da “Yücel” soyadını taşıyacak
bir oğlu gelir dünyaya. Büyük dedesini boğan
dalgalardan intikam alırcasına yazdığı şiirleri ile
meşhur olan şair, Hasan Ali Yücel’in oğlu Can
Yücel’dir, Akın, 2009, 58-60).
Deniz Kuvvetleri Deniz Müzesi Komutanlığı
Yazma Eserler Arşivi’nde kayıtlı bulunan ve
kazadan kurtulan bir subay (kaynaklarda kazadan
kurtulan 6 subay olduğu belirtilmesine rağmen bu
raporu yazan subay belli değildir. Yüksel, 2006,
24), tarafından 18 Eylül 1890 tarihinde kaleme
alınan ve İstanbul’a gönderilen raporda olay anı
şöyle anlatılıyor:
“…15 Eylül pazartesi günü, Yokohama’da ortaya
çıkan kolera dolayısıyla intikal ettiğimiz
Nogaya’daki karantina mahallinden intikal ettik.
Gerekli merasimler ve liman çıkışından 8 saat
sonra okyanusa açılmıştık. Gemimiz 8 mil süratle
yol almakta, poyraz rüzgârı da hafif hafif
esmekteydi. O gece bu şekilde yolumuza devam
ettik.
Ertesi günü saat 5-6 sıralarında o ana kadar
hafif hafif esen rüzgar sertleşmeye ve dalgalar da
büyümeye başlamıştı. Dalga boyları kırk kademe
kadar çıkmış, gemi 38 dereceye kadar yalpaya
düşer hale gelmişti. Biz de Yokohama’dan 250
mil kadar uzaklaşmış, Koşinozaki fenerini
pruvamıza alarak ilerliyorduk ki; gemi dahilinde
‘Allah Allah!..’ sedaları işitilmeye başlandı.
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Gece saat üç sıralarında anılan fener bordoya
alınarak, fenerin bordoda görüldüğü mevkiden
dönülmek üzere serdümen , ‘sancağa gel!..’
komutunun verilmesinin ardından, gemi sancağa
gelmeye başladı.
Bu sırada fırkateynin sürati denizler dolayısıyla
ancak 2-2,5 mil kadardı. Geceyse, göz gözü
görmeyecek kadar karanlık, rüzgarlı ve
yağmurluydu. Fırtına hükmünü sürdürürken, kısa
süre içinde, anılmasıyla bile bütün denizcileri
titreten ve tayfun tabir edilen o müthiş dönücü
rüzgarın, fırtına üzerine bindirmesiyle gemi iyice
süratten düştü ve anılan fenerden bir mil kadar
açıkta bulunan ‘Kiifunakara’ adı verilen
kayalıklara çarparak buhar devreleri ve kazanı
patladı.
Bu anda gemide bir ana baba günü yaşandı ki
çarmıhların üzerine çıkanların ve filikaların içine
girenlerin ‘Allah Allah!..’ diye bağıranların,
kelimeyi şahadet getirenlerin haddi hesabı yoktu.
O
zaman
ben
kıç
kasara
üzerinde
bulunmaktaydım.
Fakat
asla
korkuya
kapılmamıştım. Yalnız direkler yıkılırken altında
kalmamak için gözlerimle hep onları takip
etmekteydim. Dalgalar gemiyi kaldırıp kaldırıp
kayaların üzerine attıkça evvela grandi direğinin
(Pruva ana direğinden sonra gelen ikinci direk)
iskele tarafına ve kıça doğru aykırı olarak
devrildiğini, ardından pruva direğinin (birden
çok direkli teknede baştan birinci direk) de
iskeleye yattığını gördüm. Ama bu direk 180 ila
200 kişiyi de yok etmişti. En sonunda mizana
direği (3 direkli bir yelkenli gemide en kıçtaki
direktir, Aytaç, 2014) de yıkıldı. Bu direk evvelki
iki direğin ezmiş olduğu insanlardan da daha
fazlasının ezilmesine neden olmuştu. Filikalarsa
dalgaların çarpması dolayısıyla mataforalarıyla
beraber geminin altına doğru sokuldu ki içeride
bulunanların bağrışmalarına yürek dayanmazdı.
Bu esnada ben yine kasara üstünde paşa
hazretleriyle beraber bulunmaktaydım. Kendisi
devamlı olarak ağlamaktaydı. Velhasıl gemi beş
dakika içinde parçalanıp enkazı deniz üzerine
yayıldı. Ben de paşa hazretleriyle kırılan bir
direğin üzerine çıkmıştım.
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Beraberce yavaş yavaş sahile yaklaşmaktayken,
denizlerin savurmuş olduğu kerestelerden birinin
paşanın başına çarpmasıyla o ruhunu teslim etti.
Ben tutunduğum tahta parçalarının üzerinde
gitmekteyken, deniz beni bunların üzerinden atıp
altına sokmuştu ki, o zaman kelimeyi şahadet
getirmeye başladım. 3-4 kere batıp çıktıktan
sonra bir ağacın üstüne çıkarak 4-5 saat denizde
uğraşa uğraşa elhamdülillah salimen karaya
çıktım.
Sahilde fenere gitmek için yol yoktu. Sahil
bütünüyle dik kayalardan oluşuyordu. Fenerse
tepedeydi. O gece sabaha kadar bir don bir
gömlekle kaldığımdan, bir taraftan yağmur ve
soğuktan donma tehlikesi içinde, diğer taraftan o
yaralıların canhıraş feryatları ve iniltilerine
tahammül etmek durumunda olduğum için çok
zor saatler geçirdim.
Velhasıl sabah oldu. Nihayet bir keçiyolu
bularak, oradan fenere çıktık. Askerlerin yaraları
fenerciler tarafından güzelce temizlendikten ve
iyice sarıldıktan sonra bize yiyecek çıkardılar.
Allah’ıma ve padişahımıza şükrederek karnımızı
doyurduk ve halimizi ifade ettik. Ama hiç
İngilizce
bilen
olmadığından
durumu
anlatamadık. Akşamüstü benimle beraber bando
subayını bir kayığa bindirdiler. Sonra da bir
vapurla Kobe’ye götürdüler. Bu vapurun kaptanı
bize çok iyi davrandığı gibi, birer kat da elbise
verdi. Kobe’ de polis merkezine teslim ettiler.
Orada durumu bütün detayıyla anlattık.
Anlattıklarımızı derhal Yokohama’ya telyazıyla
bildirdiler. Bizi de gayet temiz bir otele
yatırdılar. Velhasıl sabah oldu. Bir alman
gambotu gidip, kurtulan diğer personelimizi de
alarak Kobe’ye getirdi. Onlar da hastaneye
yatırıldılar. Yaralılar Mikado tarafından
gönderilen özel doktorlar vasıtasıyla tedavi
edilmekte olduklarından inşallah 10-15 gün
zarfında iyileşirler de biz de buradan hareket
ederiz…” (Apatay, 1998, 163-165).
Faciayı ilk rapor eden Hyogo Valisi Hayaşi
olmuştur. Tokyo’da İmparatorluk Bakanı
Ekselans Vikont Hicikata’ya çektiği telyazıda
“…Ertuğrul
Fırkateyni’nin
Yokohama’dan
Kobe’ye doğru seyri esnasında Koşinazaki deniz
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feneri açığından geçerken kazanında bir arıza
olduğunu ve Oşima Adası yakınlarında
kayalıklara
çarparak
parçalandığını…”
bildirmiştir (Apatay, 1998, 175-176).

Kazadan hemen sonra Osmanlı hükümetini
bilgilendirmek ve taziyeleri bildirmek için
Japonya Dışişleri Bakanı Kont Aoki tarafından
bir telgraf yollanmıştır. 24 Eylül 1890 tarihinde
yayımlanan Ceride-i Bahriye’de, Ertuğrul’un
gittiği yerlerde Müslümanlar tarafından coşkuyla
karşılanması, Osmanlı bayrağını dalgalandırması
övülmektedir. Geminin tamirinin Süveyş’te
tamamen yapıldığı; böylece kazanın “takdiri
ilahi” olduğu ve herhangi bir insani hatadan
kaynaklanmadığı ifade edilmiştir.
Japon imparatorunun emriyle yerel yöneticilerin,
Japon Kızılhaç’ının ve Saray Teşrifat müdürünün
ve doktorlarının görevlendirmeleri ile fener
bekçileri, Oşima köylüleri, kaza yerine yakın
yerleşim yerlerinde oturan Japon halkı ve Şinto
rahipleri içten gelen duygularla ve büyük gayret
ve fedakârlıklarla yaptıkları ilk yardımda,
kurtarma ve cesetlerin denizden toplanması,
defnedilmesi gibi işleri yapmış ve moral
desteğinde bulunarak hayatta kalan kazazedelerin
hızlıca iyileşmesine katkıda bulunmuşlardır.
Arama çalışmaları sonunda toplanan her şey, 28
Aralık’ta bir Fransız posta gemisiyle İstanbul’a
gönderilmiştir. Kazazedeler, Japon Bahriyesi’nin
en yeni ve en süratli gemileri Hiyei ve Kongo
kruvazörleri (büyük savaş gemisi) tarafından
İstanbul’a götürülmüştür. Japon kruvazörleri
kendilerini Çanakkale’de karşılamaya gelen
Osmanlı savaş gemisiyle birlikte 2 Ocak 1891
günü İstanbul limanında Dolmabahçe Sarayı
önüne demirlemişlerdir. Gemiler, İstanbul halkı
tarafından Ertuğrul’un İstanbul’dan ayrıldığı gibi
mutlu olmasa da fıheyecanla ve samimi biraz da
buruk bir mutlulukla karşılanmışlardır. İki millet
arasında Türk denizcilerin kaybı ve Japon
halkının hem yaralıları kurtarması hem şehitleri
arama çalışmalarına katılması ile gösterdikleri
fedakârlıktan dolayı bir bağ oluşmuştur (Apatay,
1998, 202-204).
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Facianın ardından şehit aileleri için Japonya
genelinde “Jiji Shinpo” ve “Kobe Yushin Nippo”
isimli gazetelerin öncülüğünde bir yardım

kampanyası başlatıp toplanan parayı, gazeteciyazar Şotara Noda ve iş adamı Torajino Yamada
öncülüğünde kazazedeleri taşıyan gemilerle
Osmanlı başkentine götürmüştür. Noda, sultanın
özel isteği ile Japonca öğretmek için bir süre
İstanbul’da kalmıştır. Harp Okulu bünyesinde ilk
Japonca sınıfı kurulmuş ve Noda da ülkeye
yerleşen ilk Japon olmuştur (Dündar, 2011, 389).
Kazazedelerin giyecek, yiyecek ve tedavi
giderleri için Bahriye Bakanlığı tarafından
Japonya’ya 2 500 altın gönderilmiştir. Japonlar,
paraya dokunmadan kazazedeler arasında pay
etmiştir. Japon hükümeti, kazazedeler için birer
takım
elbise
hediye
etmiştir.
Bahriye
Bakanlığı’da, erkan, ümera ve subaylar ile
bunlarla eşit seviyede bulunan memurlar ve
Bahriye mensupları arasında toplanan paraları
şehit ailelerine dağıtılması için bir “evrakı
havadis” yayınlamıştır. Yurt içinde ve dışında
toplanan yardımları yerlerine ulaştırmak üzere
“Askerî İâne Komisyonu” kurulmuştur. Bunun
yanında
şehit
ailelerine
devlet
maaşı
bağlanmıştır. Bahriye Bakanlığı, Japonların
gösterdiği fedakârlık karşısında Japonlara
verilmek üzere 5 500 Japon yeniyle çeşitli
nişanlar göndermiştir. Tercüman-ı Hakikat
gazetesinin başlattığı kampanya ile de şehit
ailelerine ve yetimlerine yardım toplanmıştır
(Apatay, 1998, 204-207).
Ertuğrul’un
batması
Türk-Japon
münasebetlerinin sağlam temellere oturmasını
sağlamıştır. Kazada şehit olanların denizden
çıkarılması, defnedilmesi, anıt dikilmesi,
yaralılara yardım edilmesi, kurtarılan yaralıların
ve eşyaların İstanbul’a gönderilmesi gibi
hadiseler iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde
vesile olmuştur (Şahin, 2004, 94).
Bulunan şehitler fenerin güneybatı tarafında
bulunan bir tepeciğe defnedilmiştir. Burada 260
şehit yatmaktadır. Oşima Adası’nda yapılan ilk
Ertuğrul Deniz Şehitleri Anıtı mezarların
bulunduğu yerdedir. Mezarlar, Koşinozaki
fenerinin
300
metre
güneydoğusunda
bulunmaktadır. Dikilen anıtta Japon Halkı’nın
Ertuğrul Fırkateyni ve mürettebatı ile ilgili
duyguları yazmaktadır.

Telkin Dergisi Sayı: 11

1937’de Atatürk döneminde restore edilen anıt önünde iki ülke yetkililerinin katılımıyla her yıl düzenli
olarak anma törenleri yapılmaktadır.

Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anısına Dikilen Anıt (Kuşhimoto)

II. Abdülhamit 1892 yılında hassa yaverlerinden Binbaşı Ahmet Bey’i, Japon İmparatoru’na, kendisinin
ve Türk milletinin, Ertuğrul Fırkateyni Faciası’nda gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkürlerini iletmek
üzere Tokyo’ya göndermiştir.
Ertuğrul Fırkateyni’nin başına gelenler tam bir facia olmakla beraber, bu facianın Japonya’da
Türkiye’nin geniş kitleler tarafından bilinmesine ve Türk-Japon dostluğunun da temelinin atılmasına
vesile olduğu bir gerçektir (Sako, 2009, 16).

Sonuç
Osmanlı Devleti’nin ilk ve son uzak doğu seferine çıkan ve kendi tersanesinde yapılmış, uzun yıllar
Haliç’te demirlenip sefere çıkmamış yorgun Ertuğrul Fırkateyni; Akdeniz’i, Süveyş Kanalı’nı, Hint
Okyanusu’nu aşarak Japonya’ya ulaşmıştır. Burada görevini yapan, üç aydan fazla kaldıktan sonra
dönüş yaparken fırtınalı ve soğuk sonbahar günü, emektar gemi azgın dalgalara daha fazla mücadele
edememiş ve batmıştır. Tarihe hüzünlü ve gururlu bir şekilde adını yazdırmıştır. Kafile komutanı
Osman Bey de olmak üzere şehitlerin bir kısmı denizden çıkarılamamıştır. Her yıl düzenli olarak
Japonya’da tören yapılmaktadır. Bu felaket, Osmanlı ve Japonya ilişkilerinin olumlu başlangıcı
olmuştur. Türk halkının en çok sempati duyduğu milletler arasında Japonlar ilk sırayı alır.
Emperyalizm ve sömürgeciliğin Müslüman topluluklar üzerinde baş gösterdiği ve arttığı dönemde
Ertuğrul Fırkateyni, giderken yaşadığı olumsuz koşullara rağmen görevini başarıyla yerine getirmiştir.
Güzergâh seçiminde özellikle Müslüman toplulukların olduğu yerler dikkate alınarak, halkın Osmanlı
Devleti’ne olan hayranlığı dünyaya gösterilmiştir. Görev dönüşü Ertuğrul Fırkateyni’nin batması ve
büyük kayıp vermesi tüm dünyayı derinden etkilemiştir. Şanlı Ertuğrul, tarihe özveri ve gururla uzak
doğu seferini yapmış tek ve son Osmanlı savaş gemisi olarak geçmiştir.
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İki Buçuk Savaş Doktrini
Doğukan BAĞÇECİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Siyasetçi ve diplomat Şükrü Elekdağ
tarafından
1994
senesinde
önerilen
doktrindir. Temel olarak Türkiye’nin
diplomasisinin ve savunma planının; dışarıda
Yunanistan ve Suriye içeride ise PKK’ye
karşı girişilecek çatışmalara göre dizayn
edilmesini savunur. Özellikle 90’lı yıllar
boyunca etkili olan gerginlikler ve yaşanan
diplomatik krizler bu doktrinin oluşması ve
uygulanması için uygun zemini hazırlamıştır.
Doktrinin orijini Lyond Johnson dönemi
Amerikan dış politika doktrinidir. Amerikan
versiyonunda Avrupa’da SSCB’ye, Asya’da
Çin’e ve Soğuk Savaş döneminde herhangi
bir tarafa bağlılığını bildirmemiş bir “Üçüncü
Dünya Ülkesi” üzerinde yaşanabilecek
çatışmaya odaklanmaktadır.
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Bu doktrinin geliştirilmesinde o dönem
Yunanistan ve Suriye ile yaşanan ihtilaflar ve
PKK’nın silahlı eylemlerinde yaşanan artış
en büyük pay sahipleridir.

Yunanistan
ve
Suriye,
Türkiye’nin
egemenlik alanlarını tehdit edecek hamleler
yaparken aynı zamanda PKK’ya da destek
sağlamaktaydılar. Bu egemenlik hakkı
ihlalleri
ve
gerçekleştirilen
eylemler
bilinmeden elbette doktrinin geliştirilme
amacı
anlanamayacaktır.
Dolayısıyla
sırasıyla Suriye, Yunanistan ve PKK’nın
Türkiye’ye karşı giriştiği iş birliğini tarihsel
süreçte inceleyerek İki Buçuk Savaş
doktrinini anlamlandırmaya çalışacağım.

Suriye
I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Osmanlı’ya
karşı başlatılan Arap İsyanlarının önderi
Şerif Hüseyin’in oğlu olan Kral Faysal’ın
kurduğu Suriye Arap Krallığı 1920’de San
Remo’da toplanan kongrede alınan karar ile
Fransız mandası altına girmişti. Fransızlar
bugünkü Lübnan, Suriye ve Türkiye
topraklarının bir kısmını kapsayan toprakları
kontrolleri altına almışlardı.
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Bu mandanın kontrolü altında olan Türk
toprağı İskenderun Sancağı idi. Bu bölge
Mondros Ateşkes Antlaşmasının akabinde
Fransızlar tarafından işgal edilmişti. 1921
senesinde Fransızlar ile Ankara Hükümeti
arasında imzalanan Ankara Antlaşması’nın 7.
Maddesine göre İskenderun Sancağı, Suriye
sınırları içerisinde kalmaya devam edecek ve
burada özel bir idare kurulacaktı. Bu özel
idarenin egemenlik alanında Türk Lirası
kullanımda
olacak,
Türk
kültürünün
geliştirilmesi ve korunması için çeşitli
çalışmalar yapılacak ayrıca sancağın resmi
dili de Türkçe olacaktır.

Sonrasında Lozan ile çizilen sınırlarda da
Hatay,
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
topraklarının dışında kalacaktı. Genç
Cumhuriyet’in diplomatları ve Hariciyesi
gibi Mustafa Kemal Atatürk de bu durumdan
oldukça rahatsızdı. 1936 senesinde Fransızlar
Suriye’ye bağımsızlığını vermişti. Bu
egemenlik teslimi ile aynı zamanda
İskenderun Sancağı üzerindeki yetkilerini de
yeni kurulan Suriye Devleti’ne veriyordu.
Mustafa Kemal, bu duruma şiddetle karşı
çıkmış, Milletler Cemiyeti çatısı altında
gerçekleşen görüşmeler sonuç vermeyince de
Fransa’ya 9 Ekim 1936 tarihli bir nota
vermiştir.
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mesele, hakiki sahibi öz Türk olan, Antakya
ve çevresinin mukadderatıdır. Bunun
üzerinde ciddiyet ve kesinlikle durmaya
mecburuz. Daima kendisi ile dostluğa çok
ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızda,
tek ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini
bilenler ve hakkı sevenler, alâkamızın
şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabii
görürler.” diyordu.
Bu gelişmeler Avrupa’da artan Hitler
korkusu ile birlikte Fransa’yı Türkiye ile bir
antlaşma yapmaya itmişti. Anlaşma ile
Hatay’da tarafsız bir seçim yapılması kabul
edildi ve bu vesile ile Türk ordusunun
Hatay’a girmesine karar verildi. 2 Eylül 1938
tarihinde kurulan Hatay Cumhuriyeti,
takvimler 29 Haziran 1939’u gösterirken
Türkiye’ye katılma kararı aldı ve ait olduğu
yere dönmüş oldu.
Fakat Suriye rejimi o günden beridir Hatay’ı
kendi toprakları olarak görmektedir. Baas
Rejimi’ni askeri ve siyasi olarak açıktan
destekleyen ülkeler de bu konuda Baas
rejiminin yanında yer aldı. Bu ülkelerden
Rusya’nın resmi haber ajansı olan “Sputnik”
konuyla alakalı “The ‘Stolen Province’: Why
Turkey Was Given A Corner Of Syria By
France 80 Years Ago” (Çalıntı Vilayet:
Fransa 80 Sene Önce Neden Türkiye’ye
Suriye’den bir Parça Verdi) isimli bir yazı
dahi yayımladı.

Atatürk, 1 Kasım 1936 tarihinde TBMM
açılışı konuşmasında: “Bu sırada, milletimizi
gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir
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Bunların dışında senelerdir Suriye’de
üretilen haritalarda Hatay kendilerininmiş
gibi gösterilmekte hatta ülkelerindeki çeşitli
yöreleri tanıtan televizyon programlarının
Hatay ile alakalı bölümleri bulunmaktadır.
İki ülke arasındaki bu ihtilaflar, her iki
devletin birbirleri ile olan ilişkilerinde büyük
çatlaklar açmıştır. Bu çatlakları Suriye’nin
BTÖ’ye verdiği kamp alanları -özellikle
Bekaa Vadisinde yer alan kamp- ve BTÖ
elebaşı Öcalan’ı saklaması durumu daha çok
derinleştirmiştir.

Yunanistan
Anadolu’ya
yapılan
ilk
Türk
yerleşimlerinden beridir Yunanlar ile çok
değişken ilişkilerimiz olmuştur. Yaşanan
doğal afetlerde her iki ülkenin de birbirine en
hızlı şekilde yardım etmesi, ortak kültür
ögeleri, halkların birbirine olan benzerliği
gibi faktörler devletler arasındaki ilişkileri
zaman zaman yumuşatsa da her iki ülke
arasındaki gerilim belli başlı kısa dönemler
hariç hiç eksik olmamıştır.
Adalar Denizi’ndeki çıkar çatışmaları, her iki
devletin de Balkan coğrafyasında etkin güç
olmak istemeleri, tarihten gelen düşmanlıklar
gibi sebepler bu çatışmaları alevlendirmekte
ve
NATO’nun
Güneydoğu
kanadını
istikrarsızlaştırmaktadır. Türkiye’nin uzun
zamandır bu istikrarsızlıklardan Rusya’yı
dengeleyici rolde kullanıp üstüm çıkmaya
çalışması ABD’nin Yunanistan’a verdiği
desteği arttırmaktadır. Zira ABD ne
Yunanistan’ı Türkiye’ye ne de Türkiye’yi
Yunanistan’a ezdirmek istemektedir.
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ABD, Şubat 2020 itibari ile olası bir
çatışmayı “önlemek” adına Batı Trakya’da
1.800’den fazla zırhlı araç ve en az 20.000
askerlik bir güç barındırıyor ve bu askeri
birlik Yunan Silahlı Kuvvetleri ile sık sık
tatbikat yapıyor.
Yunan basınından “To Vima” gazetesinin
haberine göre ABD, Yunanistan üzerinde
daha fazla askeri kuvvet bulundurmak
istiyor. Habere göre ABD, antlaşmayı en az 5
sene daha uzatmayı talep ederken aynı
zamanda Yunan hükümetinden ABD
askerleri için 20 yeni konuşlanma yeri talep
etti. Ekim 2019’da imzalanan bir başka
antlaşmaya göre Amerika Yunanistan’daki
her askeri tesisi kullanma imkanına erişti.
Girit Adası’nda bulunan Suda Üssü ABD’nin
ülkedeki tek askeri üssü olarak görünse de
aslında Yunan askerlerinin konuşlandığı her
mevkii aynı zamanda Amerika’nın da
konuşlanabileceği mevkiiler.
Amerika’nın Yunanistan’a gösterdiği bu
ilginin temel sebebi ise bölgede “Yerel Güç”
olarak adlandırabileceğimiz İsrail ve
Türkiye’nin sürekli olarak birbirleri ile olan
rekabetidir. ABD’nin Yunanistan ile
Türkiye’yi baskılayarak kendilerinin Orta
Doğu’daki uydusu olan İsrail’in tesir alanını
genişletmeyi istediği açıktır.
Bu sebeple Yunanistan ve İsrail donanmaları
ile hava kuvvetleri Türkiye’ninkilere kıyasla
daha güçlü kılınmaya çalışılıyor. Bu
karmaşadan en az zararla çıkmak için İsrail
ile ters düşmek yerine ortak çıkarlarımızı
korumak adına çalışmalar yürütülebilir.
Sahildar devletlerimizden birisi olan İsrail
aynı zamanda Suriye’de İran destekli
unsurlara karşı çarpışmakta.
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Yunanistan ve Türkiye bunlar gibi gerilimi
arttıran hamleler ile tarihte sık sık karşı
karşıya gelmiştir. Adalar Denizi krizi, Öcalan
krizi, Yunanistan’daki BTÖ kampları, Kıbrıs
meselesi, Yunanların Megali İdea hayali,
Yunanistan’daki Türk azınlığın hakları gibi
hususlar bu iki devleti karşı karşıya getiren
en önemi faktörlerdendir. Düşmanımın
düşmanı dostumdur düsturu ile hareket eden
Yunanistan bu mantıkla BTÖ ve FETÖ gibi
terör örgütlerinin önemli isimlerinin sığındığı
ve yuvalandığı ülkeler listesinde ön sıralarda
yer almaktadır.

Doktrinin başarısı halen uygulanabilir
olmasından kaynaklanır. Afrika’da tesir
alanımızı genişletirken Fransa ile giriştiğimiz
mücadele, Libya’da Rus paralı asker şirketi
Wagner ile olan çarpışmalar, Suriye’de
YPG/PKK’nın egemenlik alanını daraltmak
için yapılan operasyonlar ve dahası temelde
bu 3 öncelikli bölgesel düşmana karşı
girişilen harekatlardır.

“Fakat unutulmamalıdır ki asıl olan iç
cephedir. Bu cephe bütün memleketin,
bütün milletin meydana getirdiği cephedir.
Dış cephe, doğrudan doğruya ordunun
düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu
cephe sarsılabilir, değişebilir, mağlûp
olabilir; fakat bu durum, hiçbir zaman bir
memleketi, bir milleti yok edemez. Önemli
olan, memleketi temelinden yıkan, milleti
tutsak ettiren, iç cephenin çökmesidir.”

İşte bu gibi hususlar neticesinde İki Buçuk
Savaş doktrinine göre Türkiye; Yunanistan,
Suriye, BTÖ üçlüsünün beraber hareket
ettiğini devamlı olarak göz önünde
bulundurmalı ve atacağı adımları buna göre
şekillendirmelidir. Arkalarında yer alan süper
güçleri
dengeleyici
unsur
olarak
kullanabilmeli ve bu üçlüden herhangi biriyle
yaşanacak bir sıcak çarpışmada diğer
cephelerde
olan
üstünlüğünü
koruyabilmelidir. Bu üçlünün yanına GKRY
de eklenebilir fakat GKRY Yunanistan’dan
bağımsız düşünülmediğinden mütevellit
ekstradan cephe olarak sayılmamıştır.
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Balyoz'un 10. Yılında
Türk Silahlı Kuvvetleri
Ahmet YILMAZ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Mülkiye

Türk askeri idealini her daim temsil ve muhafaza eden tüm kahramanlara saygıyla…
1990’lı yıllar…
Türk Silahlı Kuvvetleri; hantal bir NATO
ordusu olmaktan PKK ile mücadele
sürecinde nispeten kurtulmuştu. TSK artık
yüksek muharebe yeteneğine erişmiş, sınır
ötesine büyük birliklerle kısa sürede intikal
edebilen bir ordu haline gelmiş ve kara-hava
ortak operasyon yeteneğini geliştirmiş bir
orduydu. Nitekim öz güvenini ve gücünü
Kardak’ta, Çelik Harekâtı’nda kanıtlamış;
her şeyden önemlisi, Soğuk Savaş sonrası
koşullara NATO gözlüğü dışında bakmaya
gayret eden bir Türk ordusu söz konusuydu.
Bu da tabii ki birilerinin işine gelmedi.
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Daha bu yıllarda ABD, Türkiye’nin millî
çıkarlarını önceleyen ana aktörden yani Türk
ordusundan rahatsız olmuştur. ABD'de
TSK’ya karşı olan düşmanlık çeşitli
yayınlarla aleni bir şekilde sergilenmiş ve

Türk ordusunun Türkiye-ABD müttefikliği
için bir tehdit unsuru oluşturması dolayısıyla
zayıflatılması gerektiği savunulmuştur.
2 Ekim 1992’de “Display Determination92” adlı NATO tatbikatında “Muavenet”
adlı gemimiz ABD donanması tarafından
vurulmuş ve gemi komutanı dahil 5 asker
şehit olmuştu. 1993 yılında yaşananlar ise
herkesin malûmu: Uğur Mumcu, Eşref Bitlis,
Bahtiyar Aydın, Ahmet Cem Ersever, Turgut
Özal, Adnan Kahveci, 33 Er, Madımak,
Van/Bahçesaray Sündüz Yaylası, Başbağlar,
Yavi katliamları ve niceleri…
Henüz 1994 yılında, o dönem Deniz Kurmay
Albay rütbesiyle görev yapan iki subayın
Türk
Harp
Akademileri
Dergisi’nde
yayımlanan çalışmasında “Orta Doğu’da
Türkiye-ABD ilişkilerinin dengelenmesinin
zor olduğu” ve “eğer Türkiye, ABD’nin
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isteklerini yerine getirirse, dış politikamıza
onulmaz zararlar gelebileceği” belirtilmiştir.
AKP grubu ise 2003 yılı şubat ayında
TBMM’de, ABD’nin (Irak’a müdahalesi
için) ciddi bir askerî kuvveti Türkiye’de
sözde “geçici konuşlandırmasını” öngören
bir tezkereyi onaylayarak TBMM Genel
Kuruluna göndermişti. Bu konuşlandırma
değil, bir nevi işgal niteliği taşımaktaydı zira
on binlerce ABD askeri sözde 3 ay süreyle
Türkiye’de konuşlanacaktı ve ulaşım
anlamında kendilerine birçok ayrıcalık
tanınmıştı. Bütün bunlar için yani vatan
topraklarının işgal edilmesinin karşılığı
olarak dönemin hükûmeti, ABD’den 90
milyar dolar istiyordu. Ayrıca bizim için
utanç kaynağı bir olay daha yaşanmıştı.
TBMM’den onay beklemeden ABD,
İskenderun ile Mersin’e askeri araçlarını
indirmişti ve 130 gemisini de bu illerdeki
limanların açıklarına demirlemişti. Neyse ki
Meclis’te salt çoğunluğa ulaşılamadı ve
tezkere reddedildi.
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Akabinde 4 Temmuz 2003 günü Irak’ın
Süleymaniye
kentinde
3
subay,
8
astsubaydan müteşekkil bir Türk Özel
Kuvvetler timinin bulunduğu bina, General
Odierno komutasındaki ABD 173. Hava
İndirme Tümenine bağlı timler ile Celal
Talabani’nin oğlu Bafel Talabani’nin
“peşmergeleri” tarafından basılır ve tim
teslim alınmak istenir. Tim komutanı bu
noktada inisiyatif almayarak üstlerine
ulaşmış ve fikir almıştır. Neticede ise
dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök
tarafından “mukavemet etmesinler” emri
verilmiş ve tim teslim olmuştur. ABD’li
askerler,
tim
personelini
“ters
kelepçeleyerek”
ve
“başlarına
çuval
geçirerek” teslim almıştır. Teslim alınan
askerlerin
Amerikalılar
tarafından
yargılanacakları haberi üzerine ise yine
Hilmi Özkök, “Hiçbir suçları yoktur.
Suçlularsa yargılayın.” der. Ne desin ki!

Çuval Olayı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
yakın geçmişte itibar kaybını artıran ve TSK
personelinin komutanlarına olan güvenini en
fazla sarsan olaylardan biriydi. TSK’nın
kırmızı çizgilerinden vazgeçtiği dönemin de
başlangıcıydı aynı zamanda.
O dönem ABD’ye bağlılık bildirmekten
ordusunun, ülkesinin onurunu müdafaa
etmeye fırsat bulamayan yetkililer, kitabi
açıklamalarla
yetindiler.
Genelkurmay
Başkanı’nın
söyleyemediklerini,
olayın
yaşandığı sıralarda devir-teslim töreni için
Washington’da bulunan ve olayı duymasının
ardından törene gitmeyen dönemin Ege
Ordusu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon
söylemiş ve kendisi, cesareti nedeniyle
Ergenekon ve Zirve Yayınevi davalarıyla
ödüllendirilmiştir!
Davalar…
davaları’’…

Daha

doğrusu

“kumpas

Bu süreçte yaşananlar, ancak 15 Temmuz
Darbe Girişimi’nden sonra kamuoyunun
ilgisini çekmeyi başarsa da aslında yıllardır
özellikle bu kumpasa uğramış kişiler
tarafından anlatılıyor, anlatılmaya çalışılıyor.
2005 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde
Umut Kitabevi’nin bombalanmasıyla ilgili
olarak başlatılan dava (Şemdinli Davası),
kimi zaman kamuoyunda orduya karşı ilk
organize saldırı olarak anılsa da ben bu
davayı, ordu ile ilgili yaratılmaya çalışılan
algıya hizmet etmiş olmasını bir kenarda
bırakıp en başta içeriği nedeniyle “ilk” olarak
kabul etmiyorum. Bu nedenle ilk saldırıyı
“Atabeyler Davası” olarak kaydedeceğim.
Atabeyler Davası’nda Özel Kuvvetler
mensubu 4 asker ile 7 sivil tutuklanmıştı
ancak tepki çekmemişti. 18 Eylül 2008’de o
dönem “teğmen” rütbesinde bir subay olan
ve yakın dönemde CHP’den istifa eden
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milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin “terör
örgütü (Ergenekon) yöneticisi olmak”
suçlamasıyla
tutuklanması,
seri
tutuklamaların başlangıcıydı. Eylül 2008
itibariyle emekliler de dahil olmak üzere
“orgeneral” rütbesindeki askerlere dahi varan
tutuklamalarla sonraki davalara altyapı
sağlanmış ve TSK mensuplarına, emekli
olarak kurtulamayacaklarına dair gözdağı
verilmişti.
2009’da önce bir yarbay tutuklanmış,
sonrasında ise Poyrazköy, Kafes, Islak İmza,
Amirallere Suikast, Balyoz, Askerî Casusluk,
İnternet Andıcı, 28 Şubat başta olmak üzere
19 davada orgeneralinden sivil memuruna
toplam 1020 TSK mensubu; darbeci, casus,
fuhuşçu, bombacı, sapık gibi hiçbir devletin
kendi askerine reva görmeyeceği sıfatlarla
yargılanmış, medya da kişiler üzerinden
orduyu itibarsızlaştırma yönelimine son
derece katkı vermiştir!
Kumpas davaları, devletin dahi kendi
içerisinde bu denli organize hareket
edemediği derecede bir iş birliği içerisinde
gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Emekli
Tümamiral Cem Gürdeniz’in Balyoz
davasının 10. yılı münasebetiyle çekilen bir
videosunu izledikten sonra bu davaları nasıl
olduysa çok garip bir şeyle bağdaştırdım:
KURTLAR VADİSİ.
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“SEHEM” tabirini bilir misiniz? Dizide Irak
Savaşı’nın başladığı dönemlerde Saddam
Hüseyin’e
karşı
Kürt
grupları
silahlandırmaya çalışan ABD, Türkiye’nin
tepkisini azaltmak için kime ne kadar silah
verdiğini Ankara’ya bildireceğini söyler
ancak bu silahlara ek olarak, konseyin
kumarhanelerden sorumlu adamı Tombalacı
Mehmet, konseyde silah kaçakçılığından
sorumlu Laz Ziya’dan ve konseyden habersiz
bir şekilde İsrail’den uçaksavar alıp Irak’taki
Kürt gruplara ulaştırmak üzere bir “sehem”
kurar.

Sehemde, eski bir bürokrat olan ve ülkedeki
gümrükleri yöneten “Deve” lakaplı Tuncay
Kantarcı gümrük bağlantısını sağlamakla
görevliyken; “İplikçi” lakaplı Nedim Malik
adlı tefeci ise sehemi finanse edecektir.
Sonrası ise bu konu özelinde çok önemli
olmadığı
için
bahsetmeye
gerek
duymuyorum. Gelelim kumpas davalarıyla
bağlantısına…
Yargının Gülen cemaatinin eline geçtiği
2010 Referandumu ile birlikte cemaat ile
iktidar arasındaki ilişki, bu tür bir seheme
dönüştü. Yıllardır devlet kurumlarına küçük
parçalar halinde sızan ve kimi zaman da
kadro devşiren cemaat, kendisinin bu
kadroların yardımıyla kurduğu kumpaslardan
faydalanan iktidardan birtakım isteklerde
bulunmuştur.
Böylece
cemaatin
Emniyet’teki, yargıdaki ve ordu içerisindeki
elemanlarının sayısını çok ciddi sayıda
artırmasının önü açılmıştır.
Kumpas davalarının devam ettiği sıralarda
Gülen cemaati ile mevcut iktidar partisinin
arası açıldı ve 17-25 Aralık operasyonları ile
bu ilişkiler koptu. Bu ilişkilerin kopuşuyla
birlikte başlayan savaş, ordu özelinde ülkeye
karşı yürütülen davaların kumpas olduğu
kabullenilmiştir.
2014
yılında
toplu
tahliyeler, 2015 yılında toplu beraatlar
başlamış ve yine aynı yıl “kandırıldık,
aldatıldık, kullanıldık” itirafları gelmiştir.
Zamanla kumpas mağdurlarına tazminatlar
ödenmeye de başlanmış ve yandaş medya ile
medyanın paralı askerlerinin itibar saldırıları
yavaşlamıştır.
17-25 Aralık sonrasında özellikle Emniyet
teşkilatında ve yargıda operasyonlar yapılıp
cemaat mensupları pasifize edilmeye
çalışılsa da bu operasyonlar TSK ve diğer
devlet
kurumlarının
birçoğunda
yapılmamıştır.
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Gülen cemaatinin 70’li yıllarda başlayan ve
özellikle askerî okullardaki sızma faaliyetleri
zaman içerisinde tespit edilse de kimi zaman
cemaatin elindeki çocukları “kazanmak”
amacıyla, kimi zaman ise iktidar sahiplerinin
bu sızmalara kendi çıkarları doğrultusunda
göz yumması suretiyle 15 Temmuz’a kadar
gelindi.
Tabii bu süreç içerisindeki “Çözüm Süreci”
denilen saçmalığı da es geçmeyelim.
“Teröristlerin
ayaklarına
mahkeme
götürdüler”, “Teröristleri kırmızı halıyla
karşıladılar” gibi popülist söylemleri
kullanmak istemiyordum ama tam böyle
oldu! Dağda karakollar görüntü almasına
rağmen teröristlere müdahale edememiş,
karakolların ellerinin bağlandığı yetmezmiş
gibi örgütün şehirde de mevzilenmesine,
Güneydoğu’yu savaşa hazırlamasına da göz
yumulmuştur. Sonrasında ise HDP’lilerin
içinde silah taşıdığı tabutlara, devletin
görmezden gelmesiyle 8 ayda 355 vatan
evladı girdi. Binlerce insan evlerini terk
etmek zorunda kaldı, bölgedeki çocuklar
okullarından
geri
kaldı
ve
başta
Diyarbakır/Sur olmak üzere birçok il ve ilçe
ağır tahribata uğradı.
Ve 15 Temmuz… O gece, TSK’nın içinde
bulunduğu durumun en net temsiliydi belki
de. O tarihten 5 Haziran 2020 tarihine dek
TSK’dan 19.583 personel ihraç edilmiştir.
Kumpas
davaları
döneminde
silah
arkadaşlarını yalnız bırakanlar şimdi
kendilerini
aklama
derdine
düşmüş
durumdalar. Biri çıkıp “korktum” diyemez,
“suskunluğum asaletimdendir” der. Bir tanesi
de FETÖ’nün orduya en fazla sızdığı
dönemin kendi Genelkurmay Başkanlığı
dönemi olduğunu unutup “Ali Nadir Paşa’nın
aymazlığıyla” kendisinin çok öngörülü bir
paşa olduğunu ancak FETÖ’cülerin kendisini
çok iyi gizlediğini söyler.
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Bir diğeri, silah arkadaşları hapisteyken
kendisi son sürat yükselmiştir ve “FETÖ
benimle çok uğraştı” der (kendisi FETÖ'cü
çıksa benim için hiç sürpriz olmaz).
Kendilerinden utanmalarını istemek, fazlaca
iyi niyetli bir yaklaşım olur sanırım…
Hükûmet ise 15 Temmuz sonrasında da
yanlışlar yapmaya devam etmiş ve en büyük
yanlışı, bu darbe girişimin sebebi olarak ordu
içerisindeki cemaat kadrolaşmasını değil,
sistemi görerek sisteme karşı savaş açmıştır.
Bu doğrultuda, boğazına kadar siyasete batan
ordunun yapısını buna uygun dizayn ederek
baştan aşağıya değiştirmiştir. Askerî Liseler,
Harp Okulları ve Astsubay Meslek
Yüksekokulları’ndaki öğrencilerin ilişiğinin
kesilmesini desteklesem de bu, at izinin it
izine karışmasındandır zira yıllardır orduya,
istihbarat ve Emniyet birimlerine yerleşen ve
tespit edilemeyip halen görevine devam eden
cemaat mensupları oldukça güvenlik
soruşturmaları yapılıp cemaatle iltisaklı
olmayan öğrencilerin ayrıştırılması mümkün
değildir. Ben burada savunduğum şeyin
doğru olduğunu değil, yanlışlar arasındaki en
az yanlışı savunduğumu söylemek istiyorum.
Askerî liselerin kapatılması ise çok ciddi bir
başka yanlış. Erken yaşta askerlik ruhunu
aşılamak üzere kurulan ve ikisi Osmanlı’dan
bu yana olmak üzere uzun yıllardır orduya en
nitelikli subayları yetiştiren askerî liseler
kapatılırken, 15 Temmuz sonrası apar topar
birçoğu doğru dürüst mülakata bile girmeden
üniversitelerin ara sınıflarından alınan ve o
dönemlerde eğitime dahi çıkmayı reddeden
veya halen torpille (referans adı altında)
alınan, daha 18-19 yaşında lafta milleti
korumaya giderken milletin hakkını yemeyi
hak sayan öğrencilerden (istisnalar her
zaman var) nasıl bir verim bekleniyor?
Mesela bu ülkenin eskiden en seçkin birliği
Özel Kuvvetler Komutanlığı’ydı.
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Halen teoride öyle ancak uygulamada da
öyle mi emin değilim zira 2018’in ağustos
ayı itibariyle 6 aylık bir eğitimin sonunda
kendileri bröve verip görevlendirme yapıyor.
Bunu yıllarca bu birliğin bir mensubu olmak
için çok çalışmış biri olarak ve üzülerek
söylüyorum. Özel Kuvvetler, yıllarca
başarılarıyla ön plana çıkan bir birlikti ve
içinde bulundukları her alanda ordunun onur,
gurur kaynağıydı. Özel Kuvvetler kursunu
bitirmeyi başarmış bir personel, dünyanın
hemen hemen her yerinde görev yapabilecek
operasyonel kabiliyete haizdi yani Özel
Kuvvetleri gerçekten “özel” yapan şey,
birçok insan tarafından yapılamayacak kadar
zor faaliyetlerin son derece gizlilik içerisinde
yürütülmesiydi. Şimdi Özel Kuvvetler İhtisas
Kursu’nu bitiren personelin yüzünü ve
kimliğini, Millî Savunma Bakanlığı resmî
YouTube sayfasından yayınlıyor!
15 Temmuz’dan sonra kuvvet komutanlıkları
(Kara, Deniz ve Hava) ile Genelkurmay,
Millî Savunma Bakanlığı’na ayrı ayrı
bağlanmış ancak resmiyette Genelkurmay
Başkanı’nın emrinde Özel Kuvvetler
Komutanlığı dışında bir birlik olmadığı gibi
kuvvet komutanlarına emir verme yetkisi de
bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Askerî
Şûra üyeleri arasında sadece 4 askerî üye
kalmış ve böylece terfiler tamamen sivil
iradenin inisiyatifine bırakılmıştır.
Diğer yandan çıkarılan bir KHK ile TSK ve
Jandarma teşkilatında albay, general ve
amirallerin bekleme sürelerine bakılmaksızın
terfi
edebilmelerinin
ve
emekli
edilebilmelerinin önü açılmış, dolayısıyla
liyakat ortadan kaldırılmış ve ordunun iç
hiyerarşisini zedeleyerek teamülleri ortadan
kaldıracak bir karara imza atılmıştır.
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GATA ve askerî hastaneler Sağlık
Bakanlığına bağlanmış, askerî tabiplik
müessesesi ortadan kaldırılmıştır. TSK,
terör(ist)le aktif mücadele eden bir ordudur

ve dolayısıyla ne yazık ki sürekli şehit ve
gazi veren bir ordudur. “Harp Cerrahisi”
alanında yetişmemiş ve dağa çıkamayacak
doktorlar yapamayacağına göre dağda
yaralanan personele ilk müdahaleyi kim
yapacak?
Hendek
Operasyonları’nda
yaralanan
personellerin
Güneydoğu’daki
devlet
hastanelerinde PKK yanlısı doktor ve
hemşirelerce ölüme sürüklenmesi de ayrı bir
mesele. Hem GATA mezunu askerî tabipleri
Güneydoğu’daki devlet hastanelerinde geçici
süreyle görevlendirip hem de askerî tabipliği
kaldırmak nasıl bir mantık, anlayabilmiş
değilim.
Bir diğer yanlış, yine hatayı sistemde görerek
Muhafız Alayı’nın kapatılması ve “yaverlik”
kurumunun kaldırılmasıydı. Muhafız Alayı,
1920’de Atatürk’ü korumak üzere kurulan
tarihi bir yapıydı ve sorun, bu birliğin darbe
girişimine iştirak etmesi değil, alay
komutanlığına Muhsin Kutsi Barış, Tanju
Poshor
gibi
FETÖ
mensuplarının
atanmasıydı. Burada bir parantez açmak
gerekirse Tanju Poshor, Balyoz kumpas
davasına kaynak teşkil eden 5-7 Mart 2003
tarihlerinde 1. Ordu’da düzenlenen seminerin
(sözde
darbe
planı
hazırlanmıştı)
koordinesiyle görevliydi ve seminerde görev
almayanların bile yargılandığı davada
kendisi sadece “tanık” olarak dinlendi.
Yaverlikte de aynı durum söz konusu.
Cumhurbaşkanı’nın 6 yaverinden beşi
yargılanmıştı ve üçü 15 Temmuz’da
Cumhurbaşkanı’nın yerini suikast timine
söylemelerine rağmen 2020 yılı içerisinde 1
ay arayla tahliye edildiler.
Bu tür politikalar; kumpas davaları, 15
Temmuz gibi süreçlerde ciddi zarar görmüş
orduyu daha da aşağılayarak halkın gözünde
orduya karşı güvensizlik yaratmaktadır.
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Önümüzde 15 Temmuz gibi bir örnek dururken ordunun hiçbir siyasi düşünceye maruz
kalmaması ve meritokrasiyi benimsemesi gerekirken her geçen gün liyakatten bir adım daha
uzaklaşıyoruz. Örneğin 6 Şubat’ta çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle general ve
amiral atamaları kuvvet komutanlıklarından alınarak MSB’ye devredildi. Kararnameyle ayrıca,
ordunun “yurtdışı görevleri için personel ataması yapma” yetkisine MSB de ortak edilerek bir
hataya daha düşmüşlerdir çünkü TSK’da yurtdışı görevinde bulunanlar ile ilerleyen süreçte
yurtdışı görevine gitmek üzere seçilen personellerin %81’inin örgütle bağlantısı olduğu
gerekçesiyle görevden alındığı, Genelkurmay’ın kendi bilirkişi raporlarıyla sabittir.
Gel gelelim 15 Temmuz’dan sonra “orduda vatansever subaylar görev almaya başladı” gibi
saçma sapan başlıklarla bir dizi yayın yapıldı. Zaten yıllardır 28 Şubat örnek gösterilip sözde
“dinsiz orduyu dindarlaşıyor” gibi algı yaratılmaya da çalışılıyor. Bu ordu, Ümit Özdağ’ın
deyişiyle “Türkiye’nin günde 3 kez Allah’a hamd eden tek kurumudur.”. Bu ordu, yemek
duasındaki “Tanrı” kelimesi “Allah” kelimesiyle değiştirilince veya en son Kıbrıs Barış
Harekâtı’nda kullanılan “din subaylığı” kadrosu tekrar açılınca “Müslüman” bir ordu olmadı.
Son olarak…
Öncelikle Gara ve Bitlis’teki şehitlerimize Allah’tan rahmet ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
muvaffakiyetler, daha sonra da yetkililerin koltuk sevdasını bırakıp Orkun ÖZELLER kadar
onurlu, Işık KOŞANER kadar gururlu, Ömer HALİSDEMİR kadar cesur, Ercan KİREÇTEPE
ve Yarbay Songül YAKUT kadar ülkelerine sadık, olmaları gerektiği kadar hakkaniyetli
olmalarını ve FETÖ'yle mücadele ederken Kara Kuvvetleri'ne FETÖ'cü istihbarat başkanı
ataması yapmayacak kadar akıl sağlığı diliyorum.
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Millî Şehit:
Boğazlıyan Kaymakamı
Mehmed Kemal Bey
Atilla ALTINÖZ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Mülkiye
Mehmed
Kemal
Bey’in
Boğazlıyan
Kaymakamlığına getirildiği dönemlerde
çıkan Sevk ve İskân Kanunu dolayısıyla
bölgede yaşayan Ermeni halkı göç ettirildi.
Bu olay Mehmed Kemal Bey’in sonunu
getiren olay olacaktı. O dönemki hükümetten
aldığı emirleri uygulayan Mehmed Kemal
Bey, I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesi ve
İttihat ve Terakki Fırkası’nın iktidardan
düşmesinin ardından Mehmed Kemal Bey
bazı suçlamalara maruz kaldı.

Babasının görev yeri olan Beyrut’ta 1884
yılında dünyaya gelen Mehmed Kemal, ilk
eğitimini de burada tamamladı. Ülkenin
içerisinde bulunduğu durumdan ve babasının
da memur oluşundan etkilenen Mehmed
Kemal, Mekteb-i Mülkiye’ye kaydoldu. II.
Meşrutiyet’in ilan edildiği tarihlerde Mektebi Mülkiye’den mezun olan Mehmed Kemal
Bey ilk olarak Beyrut ve Cezayir’de kısa
süreli görevler aldı. 1910’da Rodos’a göreve
gelen Mehmed Kemal Bey, Trablusgarp
Savaşı esnasında Selanik’e ardından Balkan
Savaşları başlayınca Gebze’ye atandı.
Mehmed Kemal Bey 1913’te Karamürsel’e
göreve geldi. İki yıllık Karamürsel
macerasının ardından 12 Haziran 1915
tarihinde ileride şehit olacağı görev yeri
Boğazlıyan Kaymakamlığına atandı.
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Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın iktidarda olduğu
dönemde işgalci devletler tarafından kurulan
Malta Mahkemeleri’nde (Âliye Divan-ı
Harb-i Örfi) "kış gününde vatandaşları can
ve mal kaybına uğrattığı, ayaklarına
süngüler bağlayarak ölüme terk ettiği"
iddiasıyla suçlandı. Bu suçlamalara "Ben
aldığım emri yerine getirdim. Sürgün
edilenlere insanî şekilde davrandım. Süngü
bağlamadım. Vicdan azabı duymuyorum.
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Kimsenin ölümü için emir vermedim.” diye
karşılık verdi. Bu mahkemede idam cezasına
çarptırılan Mehmed Kemal Bey, esasında
daha öncesinde Yozgat’ta “Boğazlıyan'daki
görevi sırasında tehcire tabi tutulan ahalinin
mallarının yağmalanıp gayrimenkullerinin
talan edilmesine müsaade verdiği ve olaylar
sırasında tedbirsiz davrandığı gerekçesiyle
yargılandı.” ancak Mehmed Kemal Bey bu
suçlamalar karşısında beraat etti. Ardından
da Konya’ya tayin edildi.
Velhasılkelam idam cezasına çarptırılan
Mehmed Kemal Bey’in ölümünün halkı
galeyana getirebilme ihtimalini düşünen
dönemim padişahı Vahdettin, idam kararını
onaylamadı ve Şeyhülislamdan fetva istedi.
Dönemin Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi
verdiği fetva ile idamı onayladı. 10 Nisan
1919’da İstanbul Beyazıt Meydanı’nda idam
edilen Mehmed Kemal Bey’in son sözleri
"Sizlere yemin ederim ki, ben masumum, son
sözüm bugün de budur, yarın da budur.
Ecnebi devletlere yaranmak için beni
asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa
kahrolsun böyle adalet! Çocuklarımı asil
Türk milletine emanet ediyorum." oldu.
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Mehmed Kemal Bey’in şehit edilişi halk
arasında bir uyanışa vesile oldu. Ömrünü
Türk milletine adayan Mehmed Kemal Bey
ölürken bile milletine eşsiz bir hizmet
ediyordu.

Ne yazık ki işgal döneminde birçok
vatansever, İtilaf Devletleri ve onların maşası
olan vatan hainleri tarafından şehit edildi.
Bunların birisi de Urfa Mutasarrıfı Nusret
Bey oldu.
Nusret Bey’in koğuş arkadaşı olan Falih
Rıfkı Atay hatıralarında Nusret Beyden
“Mutasarrıf Nusret'in ölümü eşsiz bir
faciadır. Terbiyeli, özü sözü birbirinden
temiz bir Türk milliyetçisi idi... Karısına ve
çocuklarına bile gösterilmemişti. Göğsüne
asılan yaftada ''para çalmak için kıtal
yaptığı''
söylenen
Nusret'in,
yamalı
pantolonu cebindeki cüzdanında yalnız bir
kâğıt lira bulmuşlardı. Sabahın ilk
saatlerinde tevkifhane avlusundan zavallı
karısının çığlıkları geliyordu.” şeklinde
bahsetmiştir. Her ne kadar ilerleyen yıllarda
Nusret Bey, Mehmed Kemal Bey ve daha
nicesinin aziz hatırasına bir nebze olsun
sahip çıkabilmek ve iade-i itibar edebilmek
adına Cumhuriyet rejimi tarafından ailelerine
yardımlar
yapılmıştır.
Bazı
kesimler
tarafından eleştirilmesine karşılık bu
yardımlar, şehitlerimizin ailelerinin doğal
hakkıdır.
Bu olaylar üzerinden Türk tarihinde yitirmiş
olduğumuz birçok değerli insanımızı anıyor
ve bu sorunun detaylarıyla incelenmesi
gerektiğini savunuyoruz. Kanımca bu tip
olaylarda en büyük sorun sahipsizliktir ki bu
iyimser bir düşünce biçimidir. Çünkü aksi
takdirde devletin karar verici makamlarını
dolduranların doğrudan vatan hainliği ile
suçlanması gerekir. Mehmed Kemal Bey
olayı üzerinden gidecek olursak, yapılması
gereken padişah ve diğer karar vericilerin
itilaf devletlerinden her ne kadar baskı
gelirse gelsin Kaymakam Kemal Bey’i
korumak ve adilce yargılamak olmalıydı. Bu
tarz olaylarda sorumluluk altında olmadan
yorum yapmak kolay gibi gözükse de
görünen köy kılavuz istemez.
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Meseleyi son olarak idam kararının onanışındaki hadiseler bakımından ele alacağım. Baskılarla
kurulmuş mahkemeden çıkan idam kararı Vahdettin’in önüne geldiği zaman, Vahdettin ilk
olarak bu kararı onaylamamış ve dönemin Şeyhülislamı Mustafa Sabri’den fetva istemiştir.
Verilen fetva neticesinde 10 Nisan 1919’da Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey idam
edilmiştir.
Şeyhülislam tarafından verilen kararlar doğrultusunda hayırlı bir meselenin ortaya çıktığına ne
yazık ki şahit olduğumu hatırlamıyorum.

“Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,
dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.”
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"Tersine Dönse Dünya..."
Yusuf Ilgar AYDIN
Hacettepe Üniversitesi
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Telkin Dergisi, geçen yılın aralık ayından
sonra yeniden okuyucularına kavuştu.
Ortalama
üç
ayda
ülkemiz,
tüm
vatandaşlarına üzerine düşünmek için yeni
konular sunmakta oldukça cömert davrandı.
Bu süre zarfında yaşanan en vahim olay
şüphesizdir
ki
Gara’da
verilen
şehitlerimizdir.
Öncelikle
tüm
Türk
milletinin başı sağ olsun. Umarım ki
kamuoyuna hitap edebilme gücüne sahip
herkes, Gara’da verdiğimiz şehitlerimizin
hatıralarına saygıyı göz önüne alarak yorum
yapabilme hassasiyetine sahiptir. Yukarıda
üç ayın vurgusunu yapma nedenim, yazının
konusunu aralık ayında belirlemiş olmamdı.
Kimlik ve vatandaşlık üzerine yazı yazma
planlarımı yaparken dergimizin verdiği mola,
umumî manzarayı gözlemlemem için güzel
bir fırsat sundu. Gözlemlerimi kasım ayında
belirlediğim
kimlik
ve
vatandaşlık
çerçevesinde
yaptım.
Bahsettiğim
gözlemlerimi bu yazımda siz değerli
okuyucularıma da aktaracağım.

İmtiyazsız, Sınıfsız, Kaynaşmış
Genç Cumhuriyet, Türk milleti için yeni bir
vizyon inşası dönemiydi. Bu inşanın somut
örneklerinden biri, verdiği mesaj dolayısıyla,
"Onuncu
Yıl
Marşı"
diyebiliriz.
Cumhuriyet’in onuncu yılı, ilerleyen
dönemler için güçlü mesajların verildiği,
yine ileriye dönük olarak temelin
güçlendirildiği bir yıldı. Hepimizin bildiği
Onuncu Yıl Marşı'nda geçen çok önemli bir
cümle var: ‘‘imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış
bir
kitleyiz’’.
Kimlik
tartışmaları
çerçevesinde bu mesaj; hak, adalet, hukuk
gibi kavramların tüm vatandaşlar için var
olduğu vurgusudur. Yani bir sınıfa, gruba ya
da bir oluşuma imtiyaz tanınamazdı.
Örneğin; (anayasaya atıfta bulunarak) diliniz,
ırkınız,
renginiz,
cinsiyetiniz,
siyasi
düşünceniz, felsefi inancınız, dininiz,
mezhebiniz ve benzeri sebeplerden herhangi
bir ayrımcılığa veya baskıya uğrarsanız,
doğal olarak, ihlal edilen vatandaşlık
haklarınızdır.
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Cemiyet hayatında bunlara benzer bir
haksızlıkla karşılaştığınızda karşı koyma
argümanınız, Türk vatandaşı olmanızdır.
Dikkat edilirse hem ferdin cemiyete hem de
cemiyetin ferde karşı, karşılıklı sorumlu
durumda kaldıkları bir ilişki var. Ferdin
sorumlu ilişkisi de elbette hakkını nasıl
isteyeceği sorusunda saklı. Eğer hakkı ihlal
edilen vatandaşımız, "Haklarımız ihlal
ediliyor, bizi tanıyın." dediği anda, yukarıda
belirtilen "imtiyazsız" olmakla çatışmaya
başlar. Pekâlâ bu çatışmayı yaşayalım, ne
kaybederiz? İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış
kitleyi
kaybeder;
güruhu
kazanırız.
(Kazanmanın melioratif bir anlamı var.
Burada kelimeyi, iyi bir çağrışımı olsun diye
kullanmadım.)

Teşhisi koymak beni aşan bir konu elbette.
Fakat görülen şudur: Etki alanına sahip
tarafların önemli bir kısmı, bir cemiyet
olmanın gerektirdiği iletişim yöntemlerini
bırakmış durumda. Bu durumun en kötü
etkisi şüphesiz sonucu kestirememek. Genç
Cumhuriyetin açtığı yolda bir usul, yahut bir
usulün kabul edilmesi yönünde bir teşvik
vardı. Sonuç olarak, kimlik hareketleri,
ülkemizde her geçen gün daha da güçleniyor.
Ve aslında cumhuriyetimizin onuncu yılında
bahsedilen vizyon, bugün bize hala yol
gösterici olmaya devam ediyor. Hem dünya
hem de dünyada bulunanlar bir şekilde
tersine dönüyor. Biz de "Tersine dönse
dünya, yolumuzdan dönmeyiz." diyelim.

Ya Bugün?
Ne yazık ki bu yazının muhtevasının
muhatabı oldukça fazla. Son üç ay, bu
durumu izlemek için verimli aynı zamanda
da sancılı bir süreçti. Çünkü yukarıda
bahsettiğim hak, fert, kimlik ve vatandaş
kavramlarını kapsayan meseleler, bugün
karmakarışık bir haldedir.
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Soluksuz Yürüyüş
Elifnur SABAN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Mülkiye
Sırtımda ağırlığını hissetmediğim bir yükle
ilerliyorum. Zihnime kurulu tüm cephelerden
çatışma sesleri yükseliyor. Yürüttüğüm bu
savaş, sırtıma ve en çok da ruhuma anlamını
aratan yükler yüklüyor. Bir kuş vuruyorum,
incinmiyorum. Bir karınca eziyorum, kalbim
titremiyor. Yürürken kalbimle birlikte tüm
bedenimi türlü testlere tabi tutuyorum. Yanıt
alamıyorum. Donuk bir ruhu, her seferinde
asma bahçelerinde oyulmuş bir rahmetin
alameti olarak görülen kısa çöplerle dürtme
arzusu ile dolup taştığımı görüyorum. Bu
gördüklerimse hoşuma gitmiyor. Yürümeye
devam etmeme engel teşkil etmeye başlıyor.
Zira insan, farkındalığı karşısına alıp
konuşmaya başladığında buğulu zihin
yürüyüşlerine de manalar yüklemeye
başlıyor. En önemlisi de bilmenin ve
farkındalığın acısına sarılmayı, zihninin ön
cephelerine ilettiği bir sevkiyat olarak
görüyor. İnsanı bu noktada durdurabilecek
bir gücün varlığından söz etme haddi beni
aşıyor. Zihnimi ve ruhumu aşan birçok his
gibi. Ve ben bu hayatı yürürken birçok yola
sapıyorum. Yığılmış kıvrımlı yollarda
gözüme görünenler, benden izin almaksızın
birer birer tırmanıyorlar zihnime. Gıcırtıların,
ürkek seslerin arasında tozları alınmamış
hatıralarımı arıyorum. Pek çok savaş işte tam
da bu noktada başlıyor. Kurşunlar hiç
acımadan uzanıyorlar peşi sıra. Canımı
yakmaktan vazgeçmiş birkaç kurşun seyriyle
ilerliyorum hatıraların arasında. Beni anlam
yürüyüşünden sıyıran birkaç görselle girdim
bu odaya, anımsıyorum. Ben, bu odayı
sevmiyorum. Biliyorum, bu odanın içinde
güzel savaşlar gizli.
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İnsanın hatıralarla dolu zihninin arka
odasında geçmiş ortada tersine asılı durur.
Bu odanın kapısını her açtığında biraz daha
alışır insan bu manzaraya ancak yine de
kimse bu odaya girip çıkmasın ben de
peşlerine düşüp bir ateşe kapılmayayım diye
yalvarır zifiri karanlıklarda. Ben de herkes
gibi tüm zifiri karanlıkları takvim ağzına
oturup bekliyorum. Takvim yapraklarını
koparmayı beklemekle yürümek arasında
mekik dokuyan bir hayat gerçekliğinde
hatıraları en arka odalara atmak, insana
bahşedilmiş en kudretli kalkan diyorum
kendi kendime. Bu hayatta sapmam gereken
yolların hesabını yapıyorum incelikle. Donuk
bir ruhun yapmayacağı işleri yapıyorum.
Hislerini yitirmiş bir ruhun ince hesaplar
güdeceğini
kim
ileri
sürebilir
ki?
Karşıtlıkların kurşun gibi davrandıklarını
ileri sürüyorum. Bu karşıtlıklara karşı başka
bir seçenek sunulmadı. İnsana çöplerin en
kısası seçtirildi. İnsana kendi iradesi yetmedi,
üçüncülerin elleri yürüdükleri yollarda
sırtlarına değdi. Sırtıma değen yüklerin
birkaç el olduğunu şimdi şimdi idrak
ediyorum. Sürekli kendini sorgulamaya yer
bırakan eylemler bahşediyorum kendime.
İlerliyorum, yük taşıyorum, merdivenlerde
hızlı adımlara seyirci oluyorum. Bekliyorum,
kendime sorular biriktiriyorum. Takvimden
yapraklar
koparıyorum.
Zihnimde
çarpışmalar yaratıyorum. Safıma insanlar
katıyorum. Ben insanlarla soluksuz yürü
yorum. Soluksuz bir yürüyüş içinde hayatı
soyuyorum.
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Umut Üzerine
Fatih Numan ERTURAN
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Umut ve umutsuzluk. İki ince çizgi birbiri
ardına gidip gelinen. Yolları arası fırtınalı ve
bir o kadar da kolay aşılan iki büyük güçlük.
İstemenin bir ürünü olarak umut ve
yenilmişliğin en ağırı olarak umutsuzluk.
İyimser ve kötümser. Yaşanılmaya değer ya
da kaçınılmaz son. İkilikler arasında
kalmışlık gibi. Hepsinin birleşimi ile ortaya
çıkan tutku. Yaşamak isteği ile doyasıya,
yaşamın doyumuna ulaşarak ya da her zaman
bitmek duygusu. İki büyük karmaşa.

Umut, umutsuzluğun ötesinde efsunlu bir sır
gibidir. Yaşama bağlayan, gelecek adına
düşler kurmamızı sağlayan bir inanç
öğesidir. İyimserlik duygusuna sahip olarak
aslında insana bahşedilen en büyük gücün
farkında
olarak
yaşamaktır.
Kapalı
denizlerde bir kuru sonsuzluğa uzatmaktır
gözlerini usulca. Beklemektir kayaların
ardında sıra sıra ve birbirinden habersiz
kuşları. İnsanın içini açmasıdır bir
bilinmezliğe. Güzel olana hasret kalmasıdır.

Sürükler bizi bu duygular oradan oraya. Bir
yandan hayatın içerisinde çiçekler açarken,
yaşam her şeye rağmen yaşanırken, bir
yandan karanlık çöker etrafa. Yaşama sevinci
parıldar bir yandan, kanatların çırpar hafif
hafif sonra gözlerin uzaklara dalar genç bir
gövdede. Sonra yaşadıkça, sona yaklaşılır.

Benim de umut deyince güzelliklerle dolar
içim. Güzel şeyler yapmak isterim hep.
Deniz kenarına gider denizi seyrederim
örneğin. Kuşları izlerim gün batımı
yaklaştığında. Sözlerimi yeşil bir renk ile
sıralarım. Duygularımı anlatırım. Öylesine
samimi öylesine içimden gelerek.
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Can sıkkınlıklarımızın sebepleri olgun
değiller. Fakat hepimizin canı sıkkın. Her
köşede bir umudun tükenişi geceyi
selamlamakta. Hepimiz çok yorgunuz.
Zamanın akıp giden boşluğunda bizler,
neden
yorulduğumuzu
bilmeyerek
anlayamayarak günlerimizin hızlı akışlarını
seyrediyoruz. Sebepsizlikler ile kuşatıldık.
Umudumuz ve heyecanımız artık yok.
Sürekli mutluluğu arıyoruz insanlık olarak.
Sokaklar taze ölü suratlar ile dolu. Her köşe
başında nöbet tutan mezar bekçileri. Mutlu
insanları tutuklayan polis kafalarıyla dolu
bina önleri. Şehir çıkışlarında kaçıp giden
insanlar koca koca dağlara meydan okuyor
koca gövdeleriyle. Işıkları sönüyor ruhların.
Bulutlar gözyaşları ile sarıyor gökyüzünü,
gökyüzü hiç bakmadığı gibi bakıyor
yeryüzüne.
Beni
bilen
bilir
severim
gülmeyi.
Gülümsedikçe aydınlanır ruhum. Güzeli
barındırırım içimde. Sevgiyi, umudu
barındırırım. Zamanı ileri sararım her geçmiş
gün için. Ben sevmekten, sevilmekten,
sabretmekten, güvenmekten, sarılmaktan,
kendim olmaktan, gerçeklikten, hayata
bağlanmaktan yanayım. İyiden yanayım.
İyiyi ararım her geçen gün. İnsanlık adına
isterim bunu. Nefret barındırmam içimde.
Kar taneleri arasında ağaçları seyretmeyi
severim. İnsanları düşünürüm. Elleri
çöplüklere uzanan bedenleri düşünürüm.
Elleri ellerimize değmeyen minik, ufacık
elleri. Gittikçe uzaklaşan kalp sıcaklıklarını
düşünürüm. Karanfilleri düşünürüm sonra
nedenini bilmeyerek. Sadece güzel olduğu
için. Hem bazı şeyler sadece güzel olduğu
için bile düşünmeye değer.
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Fakat umut bu kadar güzelken, hayatı umut
ile yaşamak varken sanki bir şeyler değişti.
İçinde umudu barındıran, bizleri mutluluğa
taşıyan etmenler artık eskisi gibi değil. Bizler
görünmeyen bir yapı ile savaşıyoruz. Her
gün her an içimizde bir şey ile.

Peki hayata güzel yanından bakmamızı
sağlayan
neydi,
neden
kaybettik
umudumuzu?
Bizi
mutlu
kılan
beklentilerimizi yüksek tutmamızı sağlayan
şeyler neydi? Ya da bizleri içine düştüğümüz
umutsuzluğa sürükleyen şeyler nelerdi?
Neden eskisi kadar tutkulu değiliz ve neden
bizleri hayata bağlayan, bağlanmamızı
sağlayan etmenler bu kadar çok iken biz bu
kadar yok oluyoruz?
Sevgi miydi tutan bizleri ayakta. Bizleri
hayata bağlayan hatta mutlu eden. Sevgi
miydi? Sevgiyse eğer sevginin hangisiydi.
Bir sürü sevmek var bir sürü de sevilmek.
Çeşit çeşit. Her sevgi bir değil nasıl olsa.
Ama sevginin ne çeşidi olursa olsun sevmek
güzel şey. Sorulsa eğer sevmek gibisi yok
derim. Hatta en başa sevmek koyarım. Öyle
bir sevmek ki öyle kederli öyle içten. Sıralı
ağaçlar içinde kimisinin çiçekleri dökülmüş
dalları kırılmış olsa da yüksek tepelerde kuş
sesleri arasında kalplerin serinliği için esen
bir rüzgâr kadar rahatlatıcı.
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Hayallerimiz miydi yoksa? Bizi mutlu kılan,
yarının anlamını belirleyen hayallerimiz mi?
İçinde kırıklar da olsa hayallerimiz olmalı
mı? Hiçbir şeye umut bağlamayan adama ne
mutlu; çünkü hiç hayal kırıklığına uğramaz
der Alexander Pope. Ben de derim ki hayal
kurun. Çünkü hayal ile başlar bizim
yolculuğumuz. Hayallerimiz ile var oluruz.
Onlar ile yeşerir sevinçlerimiz, hüzünlerimiz.
Bizler onlar ile sınırlandırılmış bir ömrün
taşıyıcılarıyız.

Aslında insanı en çok yarı yolda bırakan
kendidir, en çok tuzağa düşüren en çok üzen
hep kendidir. Fakat insan hep suçlar hep
yargılar. Yanlış kararların sonucudur aslında
sürüklendiği. Hayatın iki olasılıktan ibaret
olduğunu bilmediğindendir aslında bunca
öfkesi. Olmak ya da olmamaktan ibaret, var
ile yoktan ya da başlamak ve durmaktan.
Hayat beklemektir. Sevdiğini beklemektir
yıllar yılı. Kalplerin en masum olan yerinde
bir kilitli mutluluk gibi beklemektir. Bunu
bilmeli insan.

Ya da inanmak mı? Bizi güçlü kılan, ayakta
tutan, direncimizi sağlamlaştıran. Koşulsuz
şartsız inanmak. Zaten inanmadan yaşanır
mı? Yaşanmaz elbette. Çünkü inanmak bir
bağ kurmaktır hayat ile. Yaşamanın asıl
sebebidir. Bir boşluğa sürüklenmekten
kurtulmaktır. Hayat yolculuğunda umudun
ve insanın yoldaşıdır. Bir sabah seher vakti
kuş cıvıltıları eşliğinde açılan gözler ile,
semaya uzanan eller ile teslim etmektir
gönlü. Bir manevi kabulleniştir. Gecenin
sonu ve sabahın ilk anlarını içeren bir serin
yaprak kımıldamasıdır ruhunda.
Bizi ayakta tutan, yarına umut ile bakmaktır.
Geçmişe bir hikâye bırakmaktır. Çünkü
yaşamı bir amaç uğruna yaşayanlar ile
doludur
hatıralarımız.
Ve
hayattan
beklenilenler umudu barındırır. Yarına ne
kadar renkli baktığın ile alakadır sabah
uyanman. Çayın tadı o günün beklentisine
göredir. Sabah esintisi ancak onu hissetmek
istersen sana eser. Annenin yüzündeki
gülümseme senin yüzündeki gülümsemenin
ta kendisidir.
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Fakat bizden gitmekte gün geçtikçe
gerçekler. Yalanların arasında sıkışan
unuttuğumuz gerçekler. Kaygılı insanlar
olduk gittikçe. Gelecekten endişeli, mutluluk
maskeleri ile dolaşan, kalpleri intihar etmiş
acınası varlıklar olduk. Kendimizle savaşır
olduk ve kendimiz ile olan savaşımız
asırlardır devam etmekte.

Herkes kendi işine değil kendi içine baksın
der, Cahit Zarifoğlu. İnsan kendinden
kaçamaz. Kim olursak olalım kimi oynarsak
oynayalım biz bizden ibaretiz. İnsan sadece
kendi olduğunda mutludur. Bizden gün
geçtikçe uzaklaşan gerçekler bizi oluşturur.
Gerçek biziz. Sonra ekler Can Yücel neyi ne
kadar istersen o olursun. Gülebildiğin kadar
mutlu olursun, sevebildiğin kadar yaşarsın
ömrü, güçlü hissettiğin kadar güçlüsün. Her
şey sende gizli.
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Hayat eğer umuda, mutluluğa, aşka, inanca adanmışsa o zaman bir isme sahip olur. Ve hayal
etmek ile umut etmek ile bu hayata tutku ile bağlanmak ile geçer ömür. İçimizin derinlikleri
bembeyaz örtünür, kalbimizin ışıkları yanar bir sevda ile; sevmek, aşk ile aydınlanır belki ve
sonra yarınların güzellikleri ile kapanır göz kapakları. Bizi umutsuzluğa sürükleyen onca şeye
rağmen, dünya soğuyacak, her yer çiçek ölüleri ile dolu olacakken, karanlıklar ile sarılacakken
dört bir yanımız, bulutlar koskoca gövdeleri ile örtecekken yeryüzünü, yine de nerde nasıl
olursak olalım hiç ölmeyecekmiş gibi umut ederek yaşanmalı. Nazım’ın, Can Yücel’in, Attila
İlhan’ın dizeleri arasında gezinmek gibi ciddi bir iştir umut etmek mesela. Hikmetli sözler
söylenmeli. Doğru duraklara uğranılmalı. Umudun direkleri yıldızların arasından birer yıldız
seçerek sevmeli, dünyayı sevmeli, barışı sevmeli, iyiliği sevmeli, bir kalbi sevmeli. Şiir olmalı
her yer.
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Kıyamet Atlısı Varmadan
Berkcan UÇMA

Çoktandır her geçen günde oldu çevremde yüz bin
Her biri bir gölge kişi bendenizse heyula
Hikmetinden sual olsa bir sorum vardı Rabbin;
Sende biraz var mıdır ışıkla ısı ben kula?
Baykuşların arasında harbeder hâlim mi var?
Tanrı'çin don biçen böne edecek kâlim mi var?
Kaygıya, her yüz bin od'a çareli âlim mi var?
Kalem içre büyüler dolduracak nâlim mi var?
Adam göçer bu dünyadan geriye bir ad kalır
Söylenir de cümle sözler ardında hep tad kalır
Sevilmeyi umup sevenler yanında yad kalır
İşitip gören akleden kamu kişi şad kalır
Adı konmamış çığlıklar duyulmaz mı gelimi
Kim bilir nice bir kargaşayla olur bitimi
Niçin fikreder Kişioğlu alemde kalımı
Başlarsak fikretmeye iyileşiriz ölümü
Doymazlık kurşundan evvel öldürecektir bizi
Gözsüz bir gözü doymaza çevirdi hepimizi
Sevmek ve aşka düşmek de andırır artık gizi
Yok mudur bulunacak izleyip çaresi izi
Berk birkaç öğüt eyitti kulak veren yoksa da
Minbderde vaazlar eden Mollalar pek çoksa da
Kıyamet atlısı varmadan sorsak nefislere
Pabucu tersten giydiren yok mudur iblislere
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Ankara
Oğuzhan KAYCIOĞLU

Ankara
Neva makamı gibisin sürekli
21 yılım sokaklarında geçti
Soğuğun sinemi deliyor
Alışamadım hala sana
Halbuki arşınladım caddelerini
Meydanda bir at ve üstünde dev
Yahut tepedeki kale
Evliyalar nice erenler
Ve mapusâneler...
Ne kavgalar döndü bağrında
Yıldırımlar söndü meydanlarda
Pehlivanlar asıldı kahpe ağaçlarda
Ama göğsünde duran Koca Gazi
Ne diyordu Cemal Süreya
“Keşke Yalnız Bunun İçin Sevseydim Seni”
Neva makamı gibisin sürekli
21 yılım sokaklarında geçti
İstanbul demelerime aldırma
Ben burada sevdim oysa
Burada kavuştum ona
Terim döküldü ortalıkta
Ocak yollarını yürüdüm
Kardaşımla
Sorsan şimdi bilir o yollar bizi
Kasketçi dayı, börekçi teyze
Ah! Mutluluktur ağaçlarının gölgeleri
Neva makamı gibisin sürekli
21 yılım sokaklarında geçti
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Seviyorum
Mikâil AKSU

En çok seni,
Bir de seni hatırlatanları...
Belki papatyaları,
Belki de dondurmaları;
Ya da dağları taşları,
Köyleri kirazları,
Hasır şapkaları;
En çok da turuncu farları,
Ve de en önemlisi Ankara'yı,
Kısaca seni hatırlatan her şeyi,
Seviyorum.
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