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8 YAŞINDA ŞEHİT HÜSNÜ VE 
15 TEMMUZ

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Bundan önceki üç sayımızı Yunus Emre 
Özel Sayısı olarak hazırladık. Umuyorum 
ki beğenmişsinizdir. Bütün yılı Yunus 

Emre için ayırmış olsa idik sadece deryadan bir 
katre sunmuş olurduk sizin için. Ama biz Yu-
nus Emre’yi unutturmamak ve hatırda tutmak 
adına üzerimize düşen görevi bir nebzede olsa 
yerine getirmiş olmanın huzurunu duyuyoruz. 
İlerleyen zaman içerisinde yine bazı özel sayılar-
la karşınızda olacak ve tarihimizin unutulma-
yan ve sevilen simalarını sizlerle tanıştırmaya 
devam edeceğiz Allah’ın izni ile.

*
Dün günlerden 15 Temmuz’du. Bu tarih 

hafızalara ve düşülen notlara kara harflerle ka-
zındı. Halkımızın Peygamber ocağı olarak isim-
lendirdiği askeriyemiz halkına silah doğrulttu 
ve onların üzerine ateş etmekten çekinmedi. 
Sokağa dökülen halk da Peygamber Ocağı de-
nilen yerde bulunan Mehmetçiğin üzerine ateş 
etmekten ve hatta onları öldürmekten imtina 
etmedi. Bugün hala yaşanılan bu meşum olayın 
utancını üzerimizden atamamış bir vaziyette 
yaşıyoruz. Tek dileğimiz bu kara lekeyi bu mille-
tin alnına süren kara gönüllülerin adalet önünde 
hesap vermeleri. 

İzmir’e giderken Afyon -Uşak arasında he-
men yolun sağ tarafında bir İstiklal Savaşı Anıtı 
var. Burada Milli Mücadele sırasında şehit olmuş 
Mehmetçiklerimizin isimlerinin yer aldığı ma-
kam kabirleri var. Her İzmir ziyaretimde mut-
laka bu şehitliğe uğramak için zaman ayırmaya 
ve burada bütün şühedanın ruhu için bir Fatiha 
okumaya çalışırım. Bu seferde uğradım ve gö-
revimi yaptım. Ancak bu sefer dikkatimi belki 
daha önce de gördüğüm ama dikkat etmediğim 
4 isim çekti. Bu şehitlerimizin 4’ü de Konyalı…

Birincisi İvrizli Hasanoğlu Hacı. 1901 ta-
rihinde doğmuş. 21 yaşında iken şehit olmuş. 

Yani daha hayatının baharında, hayalleri, sev-
daları olan bir delikanlı…

İkincisi Hadimli Hüsmenoğlu Alişan. 1908 
yılında doğmuş. 14 yaşında şehit olmuş. Daha 
hayal kuramadan, sevdanın ne olduğunu bilme-
den cepheye koşmuş diyeceğim; ama mezar taşı 
bize sevdasının büyüklüğünü gösteriyor. Alişan 
vatanına sevdalanmış ve bu uğurda canını ver-
miş.

Üçüncüsü Hadimli Süleymanoğlu Ahmet. 
Doğumu 1909. 13 yaşında cepheye koşmuş ve 
burada şehadet şerbetini içmiş. Ahmet de hem-
şehrisi Alişan gibi vatanına âşık olmuş ve bu 
uğurda serden geçmiş. 

Dördüncüsü Bozkırlı Ömeroğlu Hüsnü. 1914 
yılında dünyaya gözlerini açmış. Daha 8 yaşında 
iken bu günkü tabirle gözleri açılmadan cepheye 
koşmuş. Burada sevgilisi uğruna can vermiş. İv-
rizli Hacı’yı, Hadimli Alişan ve Ahmet’i, Bozkırlı 
Hüsnü’yü serden geçiren vatan sevgisi, aradan 
geçen 90 yılda nasıl törpülendi ki 15 Temmuz’da 
aynı milletin fertleri olan ve Mehmetçik diye 
isimlendirdiğimiz o kutsal ocaktan çıkan bazı 
mankurtlar silahlarını düşman yerine kendi 
milletinin üzerine doğrultabildi. Bunlar hangi 
eğitim ve şartlar altında bu hale getirildiler. Ve 
o gün tatbikat var diyerek sokağa çıkarılan hiç-
bir şeyden haberi olmayan Mehmetçiklerimize 
hangi gizli emellilerin eğittiği mankurtlar silah 
doğrulttu ve bazılarının kellesini kesti. Bun-
ların cevabını bulmadan ve bu karanlık emelli 
Türk düşmanlarını tanımadan bize bu ülkede 
rahat verilmeyeceğini bilmeli ve anlamalıyız. 
15 Temmuzların bir daha gerçekleşmemesi 
için gençlerimize ve çocuklarımıza Türk’ün örf, 
adet, gelenek, töre ve kültürünü iyi anlatmalı ve 
onların hayatlarına bu kurallarla yön vermeleri-
ni sağlamalıyız.

*
Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden 

kutlar, bu bayramın İslam Aleminin uyan-
masına vesile olmasını Cenabı Allahtan niyaz 
ederim.
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YAĞIZ RECEP

A fşarlı Yağız Recep, attığını vuran, sa-
vurduğunu biçen, sırtı yere gelme-
miş, bileği bükülmemiş bir Türkmen 

delikanlısıdır. Aynı zamanda Ziya Çalık/Çalı-
koğlu’nun romanının adı ve kahramanıdır.

Konya’dan gelen tatar, onu “bin can ile 
beklediklerini” söylemiş, bütün umutlarının 
onda olduğunu belirtmiştir. Ne var ki bu çağ-
rı bir sır olmaktan çıkmış, kısa zamanda her 
tarafta duyulmuştur. Recep annesine veda 
edip tam ayrılacağı sırada, nişanlısı Ayşe’nin 
babası Ömer Ağa nefes nefese yetişir. 95’lik 
Ömer Ağa, Ayşe’nin sabaha karşı kaçırıldığı-
nı söyler. Kuş gibi gittiği nişanlısının evinin 
önünde on altı tane nal izi görmüştür.  Atların 
izini sürerek dere dar geçidine kadar gelmiş, 
atını suyun akışına bırakarak karşı tarafa geç-
miştir. Kayalar arasından geçerken bir çalıda 
Ayşe’nin gömleğinden kestiği bir bezi görün-
ce heyecanlanmış ve hedefine yaklaştığını dü-
şünmüştür. Bu Türkmen kızı, en zor anında, 
at sırtında kaçırılmış giderken bile Recep’e 
bir iz, bir işaret bırakmıştır. Yağız Recep, ka-
yalıkların arasından ilerleyerek önce nöbetçi 
eşkıyayı haklamış, daha sonra Kurtoğlu ile üç 
eşkıyayı sırayla dövmüş, Ayşe’sini kurtarmış 
ve babası Ömer Ağa’ya teslim etmiştir.

Aslında Kurtoğlu namlı bir eşkıyadır, Pa-
dişahın zaptiyelerini çil yavrusu gibi dağıtan, 
dağda, şehirde fermanı okunan Kurtoğlu,(tef-
rika : 6) baş kesmesiyle, bağırsak deşmesiyle 
ünlüdür. Onun söylediğine göre Ayşe’yi, Kon-
ya’daki Küçük Efendi’nin isteği üzerine kaçır-
mıştır.

Yağız Recep’in zihninde, Küçük Efendi 
kim? sorusu vardır. Farklı bölgelerden ge-
çerek İstanbul-Lâdik-Konya güzergâhı üze-
rinden Elikesik Han’a gelir. İçerisi kervan 
yolcuları, sürücüler, yanaşmalarla doludur. O 
gece orada geceler. Handa bir kenarda yük-
sek sesle konuşan dört kişinin sözleri kulağına 
çalınır. Bu dört kişinin başı, Koç Yiğitoğlu adlı 
eşkıyadır.  Arkadaşının adı Satılmışoğlu’dur. 
Romanda diğer iki eşkıyanın adı verilmemiş-
tir. Az sonra Elikesik Han’a, Küçük Efendi ta-
rafından gönderilen  bir haberci gelerek ken-
dilerini bulur. Onlara gıyabında iki defa idama 
mahkûm olan Kurtoğlu’nun Yağız Recep ta-
rafından nasıl dövüldüğünü anlatır. Yağız Re-

cep’i yakalamak görevinin onlara verildiğini 
söyler. Bu dört kafadar hemen bir plan yapar-
lar.  Buna göre şafakla birlikte yola çıkarak Re-
cep’i Konya’ya varmadan yakalayacaklardır.

Eşkıyalar bu Türkmen delikanlısını tanı-
mamaktadır. Sadece Küçük Efendi’nin ada-
mından onun hakkında  “ak atı ve tığ gibi bir 
delikanlı olduğu”nu duymuşlardır. Koç Yiği-
toğlu ve arkadaşlarının konuşmalarını, handa 
tesadüfen dinlemiş, öğrenmiş olan Recep; ker-
vanı kaçırmış gibi yaparak, yer, yol yordam, iz 
bilmediği için Konya’ya onlarla birlikte gitmek 
istediğini söylemiştir. Koç Yiğitoğlu, Satıl-
mış’ın itirazlarına rağmen buna izin vermiştir.  
Hep birlikte Başarakavak köyüne uğramadan 
Apa’ya doğru yönelirler. Kızgın güneş altında 
atlar terlemiş, bir hayli yorulmuştur. Bir de-
ğirmenin gölgesinde oturup bir şeyler yerler-
ken, atlar da dinlenir.  Meram yoluyla varmak 
için aşağı yukarı bir konaklık mesafe vardır. 
İkindiüstü Apa hanına varırlar.  Handa kim-
se yoktur. Koç Yiğitoğlu, hancı Daldaloğlu’nu 
sorguya çeker. Yağız Recep’in geçip geçmedi-
ğini öğrenmek ister. Daldaloğlu, dünden beri 
kimsenin gelmediğini ama birkaç saat sonra 
bir kervanın handa geceleyeceğini söyler. Bu 
defa Koç Yiğitoğlu, adamlarına Apa geçidine 
gidip orada beklemelerini önerir. Ne var ki dı-
şarıda şiddetli bir yağmur yağmaktadır, Me-
ram deresine akan suyolları dolmuş, taşmış, 
her yan sular altında kalmıştır. Yağmur, Yağız 
Recep’in ak kızının üstündeki siyah boyayı 
akıtmış, onu tekrar ak kız haline koymuştur. 
Atın rengindeki değişikliği ilkin Satılmışoğlu 
fark etmiş, katıla katıla gülmeye başlamıştır.

Yağız Recep, Satılmışoğlu’nun hareketle-
rinden şüphelenmiş, tedbirini almıştır. “Heey! 
Kahpenin gidisi… bize de mi oyun” diyerek 
kendisine hücum eden Satılmışoğlu’nun tut-
tuğu gibi savurmuş, ensesinden yakalayarak 
sığındıkları mağaranın dışına sürüklemiş ve 
orada adamakıllı kırbaçlamıştır. 

MUSTAFA 
ÖZCAN
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Recep’in adam öldürmek gibi bir huyu 
yoktur. Onu sel suları içine atmıştır. Koç Yi-
ğitoğlu’nun da burnunu yassıltmış, yüzünü 
gözünü kan içinde bırakmıştır. Hemen atına 
atlamış, öteki atları da önüne katarak götür-
müştür.  Epeyce uzaklaştıktan sonra bu atları 
serbest bırakmıştır.

O gece müthiş bir ayaz vardır.   Islık el-
biseleri içinde iyice donar. Hatta ısınması için 
arada bir yere inerek ak kızıyla birlikte yürür. 
Bir müddet gittikten sonra köpek sesleri du-
yar. O tarafa yönelince bir çobanla karşılaşır. 
Yakılan ateşte ısınmaya ve üstünü başını ku-
rutmaya çalışır. Bu çobanın ak kısrağa kötü 
niyetle baktığını görünce, kendisine bir fena-
lık yapabileceğini düşünmeye başlar. Çoban, 
“Dağların arslanı Deli Mehmet’in inine atla 
gelinir mi hiç? Destursuz bağa girenin hali 
budur” der ve Yağız Recep’e kamasıyla sal-
dırır. Recep atik davranarak bundan kurtulur 
ve Deli Mehmet’i, kemikleri kırılıncaya kadar 
döver, Mehmet’in kafası, gözü kan içinde kal-
mıştır.  Azılı köpeklerinin ikisini odunla öldü-
rür, öbürlerinin de saldıracak hali kalmamış-
tır.

Dimdik ve yüksek duvarların çepçevre 
kuşattığı büyük bir binanın iki kapalı kapısı 
önüne geldiği zaman Yağız Recep’i, uzun sik-
keli iki derviş karşılamış, boyun kırmıştır. O 
beklenilen bir misafirdir. Bahçedeki tarhların 
arasından bembeyaz mermer merdivenlerin-
den çıkarılmış, iri tüylü Sille halılarıyla örtülü 
divanhaneden geçirilerek, bir odaya alınmış-
tır. Romancı, odayı şöyle tasvir etmektedir: 
“Oda baştanbaşa Isfahan ve Tebriz halılarıyla 
kaplı idi. Dünkü sel, çelebiler köşkünün ancak 
bahçe duvarlarına kadar gelebilmiş ise de in-
sanı üşütecek kadar bir rutubet vardı.  Odanın 
ortasında bir meydan sinisi kadar geniş, sap-
sarı, pırıl pırıl pirinç mangalın içindeki kıpkızıl 
ateş, odaya uyuşukluk veren bir sıcaklık yayı-
yordu” (tefrika: 28).

Konya’ya vardığı zaman ilkin Çelebiler 
Konağı’na uğramış, fakat Büyük Efendi’nin 
Meram’da olduğunu öğrenince, Meram’a git-
miştir. Burada içeriye giren bir rehber, onu 
bambaşka bir yere götürür. Meram köprüsü-
nün ilerisinde tarihi hamam geçilir, sonra Yıl-
dız denilen tepenin ilerisindeki koca bir bina-
ya girilir. Oymalı kalın kapılar açılıp kapanır, 
Recep, güzel bir odaya alınır. Çok yakından 
cümbüş sesleri gelmektedir. Az sonra gözleri 
içkinin tesiriyle kızarmış; zayıf, sarı benizli bir 

genç belirir(Tefrika: 31). Bu, zayıf, ince par-
maklı, beyaz tenli, yakıcı keskin gözlü, kaplan 
bakışlı bir gençtir. Yağız Recep’e göre bu sey-
rek bıyıklı adamın yüzünden yalan ve ihanet 
akmaktadır.  Bu, Küçük Efendi’den başkası 
değildir. Büyük Efendi’yi ne zaman görece-
ğini soran Yağız Recep’e, “Sen geldin ya… 
Ne mutlu bize… Görüşür, konuşuruz. Fakat 
hayli uzak diyardan zahmet ettin. Şimdi de 
hakkımız rahat ve zevktir. Buyurun içeriye” 
der(Tefrika: 31). Onu eğlence âlemine sokar. 
İçki ikram edilir, içerisine zehir konularak öl-
dürülmek istenir. Oyuncu kızlardan Kambur 
Zeliha’nın gizlice onu uyarması üzerine sunu-
lan içki bardağını kazaen devirmiş gibi yapıp 
döker. Gece yattığı zaman da oradan kaçma-
nın yollarını arar. Gene kendisine Kambur 
kız Zeliha yardımcı olur. Bir an önce buradan 
ayrılıp Büyük Efendi’nin evine gitmesini söy-
ler. Küçük Efendi’nin tuzağından böylelikle 
kurtulan Yağız Recep, bin bir tehlikeyi göze 
alarak Büyük Efendi’nin aşağıdaki büyük köş-
küne gelir. Yolda da kendi kendine söylenir: 
“Seni davet ettikleri zaman kim çağırdı ise 
ona git. Oturaktan, safadan, cümbüşten sana 
ne be!”(Tefrika: 36).

Büyük Efendi onun geç kalmasından do-
layı merak içindedir. Ayrıca son derece has-
tadır. Yatakta eşinin yardımıyla doğrulur, 
Recep’e, ömrünün sayılı dakikaları kaldığını 
söyler.  Daha sonra da kendisinin “ yedd-i 
emanetime mevdu mukaddes vediaları cani-
b-i âliyeye îsâl ile mükellef olduğunu” belirte-
rek, Recep’e şöyle hitap eder:

“Senin kahraman baban zorlu bir insandı. 
Ona hadsiz, hesapsız servetler emanet edile-
bilirdi. O Tanrının rahmetine kavuştu. Onun 
yerini sen tutacaksın oğul. İşte bunun için 
seni çağırdım. Kimseye ama hiç kimseye em-
niyet edemediğim bu mukaddes emanetleri 
sana verip göndereceğim” (Tefrika: 39).

Emanetleri iki gün içinde vereceğini ifade 
eden Büyük Efendi, Recep’e, düşmanın hem 
çetin hem de hilekâr olduğunu hatırlatarak, 
yanına güvendiği insanlar almasını öğütler. 
Recep’i odasının yanındaki bir odada misafir 
ederler. 

Sabahleyin şehre inen Büyük Efendi’nin 
kendisini şehirde beklediğini söylerler. Recep, 
Meram’ın yemyeşil bağları arasında kıvrılan 
yollardan atını sürerek şehre gelmiş ve hay-
vanını bir hana bırakmıştır. Daha sonra Ka-
yıklı kahveye girip bir köşede oturmuştur. 
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Burada Gamsız Murat’a rastlamış, Murat 
da ondan kendisini arkadaşlığa kabul etmesi-
ni istemiştir. Biraz sonra içeriye Koç Yiğitoğlu 
ve adamları girerek bir köşeye otururlar.  An-
cak çok geçmeden Recep’in de tesadüfen ora-
da olduğunu anlayınca kavga başlar. Çıkan 
kavgada silahına davranan Koç Yiğitoğlu’nu 
kahvenin havuzuna atar.  Gamsız Murat’ın 
da yardımıyla Koç Yiğitoğlu’nun adamlarını 
döver. Çevresindekilere saldırmasını söyle-
yen Koç Yiğitoğlu’na, “Ben dini bütün Türk-
menoğlu Türkmen’in. Hadi arslanlar saldırın 
bakalım” diyerek palasını sıyırır.  Hemşeri-
cilik duygusuyla hareket edenler de Yağız 
Recep’in karşısında yer almışlardır.  Tam bu 
sırada Büyük Efendi’nin evinde gördüğü ses-
siz Mevlevi dervişi kapıya gelmiş, ortalığı ya-
tıştırmıştır. Recep’e de “Ağa, efendi hazretleri 
sizi bekliyor”  demiştir. Oradakiler, “efendi 
hazretlerinin konuğu imiş” diyerek hayret 
ederler. Hatta onun ne kadar yiğit bir kişi ol-
duğunu belirtirler. Derviş onları alır, konağa 
götürür. Murat dışarıda kalır. Büyük Efendi ile 
görüşür. Efendi onu vazifesinin ne olduğunu 
açık seçik bir dille şöyle anlatır:

“Recep, büyük Mevlâna’ya ait birkaç eser 
vereceğim gibi bunları, değerleri milyonlar-
la ölçülür. (…) Eğer bunlar nâ-ehiller elinde 
kalırsa… koca bir müessesenin harabisinine 
badi oluruz ki, en şedit manevi cezaya layık 
oluruz.(…) Vereceklerim yükte hafiftir oğ-
lum. Fakat hafifliği kadar da pahada ağırdır.
(…) Sana inanıyorum. Fakat, bir milyon hırsız 
var ki, akur külabi peşine takmakta bir an te-
reddüt etmeyecekler” (Tefrika: 47).

Büyük Efendi, Recep’e kaç kişi bulduğu-
nu sorar, arkadaşı Gamsız Murat’a da bir at 
buldurur.  Bir hana gidip oda kiralamasını, 
sular kararınca da doğru kendisine gelmesini 
tembih eder.  Söyleneni yapan Recep, onun 
bu “manevi değeri büyük ve nâ –ehiller eline 
geçmemesi için canib-i der-âliyeye kaçırttığı 
emanetleri, o çok kıymetli taşları” alır (Tefri-
ka: 51).

Oğlunun nasıl bir insan olduğunu ve ne-
lere kadir bulunduğunu bilen Büyük Efendi, 
böyle bir serveti ona bırakmak istemez. Bü-
yük gayeler takip eden bu yolun herhangi bir 
sarsıntıya ve çöküntüye maruz kalmamasını 
sağlayacak önemli bir yekûnu ehline gönde-
recektir. Çünkü Büyük Efendi asırlardan beri 
“ perestişkârları, tarikat salikleri tarafından 
armağan edile edile kümelenen bu büyük 

servetin” dünyada çarçur edilmesinin önüne 
geçmeyi  düşünmüştür.

Öte yandan Küçük Efendi de boş durma-
maktadır.  İlkin yol boyunca geçitlere adam-
larını yerleştirmiş, ayrıca Yağız Recep’in bir 
tarikat yıkıcısı olduğu yalanını yaymıştır. Bu-
nunla da yetinmemiş, Kurtoğlu’nun kardeşi 
Kasım’ı, Recep’i öldürmek üzere görevlen-
dirmiştir.  Dahası Afşar’daki Ayşe’nin kaçı-
rılmasını emretmiştir.  Nitekim bu isteğine 
kavuşmuş, onu getiren haydutların yüzüne 
bile bakmamıştır. Çünkü onun için önemli 
olan kızın getirilmiş olmasıdır. Üst tarafı onu 
zerrece ilgilendirmemektedir.  Adam ölmüş, 
vurulmuş, evler yanmış umurunda olma-
maktadır.

Recep’le Murat, Ilgın tarafında bir köyden 
geçerken bir köpek sürüsüyle karşılaşırlar. 
Köpekler, hayvanlara, özellikle Gamsız Mu-
rat’ın atına zarar verir, at tökezlenir, Murat da 
sakat/yaralı kolunun üzerine düşer. En doğru 
iş bu netameli yerden bir an önce uzaklaş-
maktır. Onlar da öyle yaparlar. Murat ağır 
yaralıdır. Tan yeri ağarmaktadır. Vardıkları 
bir köyün kenarındaki evin kapısını çalarlar. 
Kapıyı suratsız bir köylü açar. Ona birkaç altın 
verince kendilerini içeri alır. Eşi ehil bir cerrah 
gibidir. Murat’ın kolunu sarar. Kızı Fato (Fa-
toş) da boylu boslu, güzel bir kızdır. Üç gün 
onlara hizmet eder.   Hem de kendileri hem 
de atlar dinlenmişlerdir.  Yağız Recep bir an 
önce gitmekten yanadır. Fakat Fatoş’un an-
nesi, sargının bir hafta sonra çıkarılabileceğini 
söylemektedir. Bu arada Gamsız’ın gönlü Fa-
toş’a akmıştır. Gamsız oldukça da iyileşmiştir. 
Yağız Recep ise alabildiğine tedirgindir, içi 
sıkılmaktadır, silahıyla, pusadıyla soyunma-
dan yatar. Uyuyamaz, dışarı çıkar. Kendisine 
ikram edilen afyonlu, kekikli ayranı içmemiş-
tir. İçeriye yatmağa gideceği sırada nal sesleri 
işitir. Toprağı dinler. Yanılmamıştır. Hemen 
tedbirini alır. Gelenler sekiz kişidir. Ev sahi-
binden yardım görmüşlerdir. Yağız Recep’le 
Gamsız Murat’ı alıp gideceklerdir. Ne var ki 
düşündükleri gibi olmaz. Yağız Recep, fun-
dalık yanında atları tutan iki adamı döverek 
konuşturur. Ayşe’sinin kaçırıldığını ve Küçük 
Efendi’ye götürüldüğünü öğrenir. Diğer beş 
kişi ise evi aramaya başlamışlardır. Murat’ın 
odasına doluşmuşlar, karanlıkta onu tekme-
lemektedirler. Yağız Recep, yağ kandillerini 
kuru otlar üzerine dökmüş ve otları içeriye 
atmıştır. Bu arada kapıyı kapatmıştır. 
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Eline geçirdiği sopayla, karanlıkta boğul-
mak üzere olan eşkıyadan dışarı fırlayanı so-
palarla dövmüş, başlarını kırmıştır. Bu arada 
ev sahibi de kafasına darbeler almış, kanlar 
içinde yere düşmüştür.

Bu netameli evden bir an önce kurtulmak 
isteyen Yağız Recep, Murat, Murat’ın sevdi-
ği Fato yahut Fatoş, Ayşe’nin kurtarılmasına 
karar verir. Yanındaki haydut Öküzboğan ile 
birlikte Küçük Efendi’nin evine giderler. Fatoş, 
sevdiği uğruna, Yağız Recep’i, Murat’ı satan 
babasının evini terk etmiştir. Küçük Efendi, 
babasının kendisinden kaçırttığı hazineyi ele 
geçirmek için önce kızı rehine diye tutmuş, 
Recep’i buldurtarak, hazineye karşı kızı ver-
meyi planlamıştır. (Tefrika: 75) Nişanlısının 
milyonlarca akçaya değeceğini bilen Recep, 
pos bıyıklı haydudun yardımıyla Küçük Efen-
di’yle görüşme imkânını bulmuştur. İki üç 
saatlik yoldan sonra vardıkları yerde Ayşe’yi, 
Küçük Efendi’yi, hatta Küçük Efendi’nin süta-
nasını görmüşlerdir.

Küçük Efendi, Yağız Recep’i görünce şöyle 
der:

“Hay koca Afşarlı hay… İnsan giderken 
bir Allahaısmarladık demez mi, insana ayol!.. 
Afşarlı ben uzun sözü sevmem. Az laf, çok iş. 
Biliyorum sen de öylesin. Seninle bir pazarlığa 
girişmek istiyorum. Razı mısın?” (Tefrika: 82).

Az sonra Ayşe’yi getiren nine, Yağız Re-
cep’i görünce, “Süt oğlumu sen üzdün he? 
Görürsün sen!” diyerek onu tehdit etmiştir. 
Romanda Öküzboğan’ın Küçük Efendi’nin 
önünde Yağız Recep’e ihanet ettiği görülür.  
Hem Ayşe’nin hem Murat’ın böğrüne hançeri 
dayar. Küçük Efendi’ye de şöyle der: “Efendi, 
efendi.. Yolladığın tosunların hepsini bu kan-
cık gidi tek başına birer birer hakladı. “Bunun 
üzerine Küçük Efendi iyice şaşırmıştır. Sözle-
rini şöyle sürdürür: “Beni de kahpelikle yaka-
ladı. Senin nerede olduğunu sorduğunda ya-
pacak başka bir şey olmayınca ben de gerçeği 
deyiverdim” (Tefrika: 85).

Öküzboğan, tam Ayşe’yi öldürecekken, 
gölge bir yerde duran Fatoş tarafından tüfekle 
vurulur, Recep’in elleri çözülür. Nine’yi Gam-
sız meşgul ederken, Yağız Recep, birden Kü-
çük Efendi’nin ayağının altındaki halıyı çeker. 
Recep’in bu hareketi üzerine, Küçük Efendi, 
olmuş armut gibi yuvarlanmış ve “Yandım 
Allah!” diyerek kendi hançeri üzerine düş-
müştür. Kısaca ihtirasının uğruna hayatından 
olmuştur. İçinde çöreklenen şeytan, akıp gi-

den kanla birlikte gitmiştir.  Öküzboğan’ın tır-
nakları bir keçeye saplanmış, donuk gözleri bir 
noktaya dikilmiştir.

Recep burada daha fazla kalmamakta 
kararlıdır. Çünkü en büyük düşmanı hayatta 
olmamakla birlikte götürdüğü kıymetli ema-
netin başka haydutların tamahlarını kamçıla-
yacağını düşünmektedir. Hep birlikte kapıya 
doğru giderlerken, sütoğlunun başında duran 
acuze kadın, Küçük Efendi’nin kalbinden çe-
kip çıkardığı hançeri bütün gücüyle Ayşe’ye 
savurmuş, Ayşe’yi kalçasından yaralamıştır. 
Sargı işlerini annesinden öğrenen Fatoş, he-
men müdahale etmiş ve yaranın kolaylıkla 
atlatılabileceğini söyleyerek yarayı sarmıştır.  
Bunun üzerine Murat da tüfeğini sütananın 
başına indirerek, onu sütoğlunun yanına gön-
dermiştir…  Daha fazla beklemezler.  Dışarı 
çıkıp atlarına binerler.  Recep Ayşe’sini ak kıza 
bindirir. Dağları, ormanları aşarlar. Amanas’ın 
karlı tepeleri önünde Beyşehir gölü görülünce, 
Recep, yanındakileri Afşar’a yollar. “Ağa beni 
bırakıyor musun?” diyen Gamsız Murat’a 
“Ben bir hazine götürüyorum Gamsız, sana 
da bir hazine bırakıyorum”  şeklinde cevap 
vermiştir. Bu, Türkmen delikanlısı, kahraman 
Yağız Recep verdiği sözü yerine getirmek için 
atını batıya doğru sürerken, kulağına, “Çabuk 
dön Recep!” sesi gelmiştir.

Roman, Babacan gazetesinde tefrika edil-
miştir.90 tefrikada tamamlanmıştır. Yazarı 
Ziya Çalıkoğlu’dur. İlk tefrika Babacan’ın 378. 
sayısında, 6 Ağustos 1946 tarihinde yayım-
lanmış, 90. tefrika da 16 Temmuz 1947 tari-
hini taşımaktadır.

26 Mart 1953 tarihinde vefat eden Ziya 
Çalık /Çalıkoğlu, Babacan gazetesinde de yaz-
mıştır. Yani sadece Ekekon’da, Babalık’ta baş-
yazarlık ve muharrirlik etmiş değildir. İstan-
bul’a gittikten sonra Babacan gibi biraz arka 
plandaki gazetelerde de yazılar yayımlamıştır. 
Babacan gazetesi, eski Vali, (1935’lerin Konya 
Valisi) Cemal Bardakçı’nın sahip olduğu ga-
zetedir.  Birbirlerini Konya’da tanımışlardır. 
Ekekon’a, Babalık gazetelerine bakılarsa Ziya 
Çalık en verimli yazarlardan biridir. Neredey-
se değinmediği konu kalmamıştır. Dolayısıyla 
Konya basınında hizmeti büyüktür.

Babacan’da bu roman hakkında şöyle bir 
duyuru vardır: “Yağız Recep yüz yıl önce yaşa-
mış kahraman bir Türkmen yiğidinin macera-
sıdır. Türkmenlerin ne temiz ne mert oldukla-
rını bilmeyen yoktur. 



247

İşte kahramanımız Yağız Recep, böyle 
gelenekleri, görenekleri tertemiz, özlü ve asil 
Türklerin içinde kahraman ve asil bir Türk-
men uşağıdır.”

Yine romanın tanıtılmasında Yağız Re-
cep’in peşinden pek çok kadının koştuğu, 
Ayşe’sinden başkasına bakmadığı, sevdiğini 
yâdların elinde bırakmadığı vurgulanmıştır.  
Fedakâr bir aşkın ne olduğu, temiz bir sev-
ginin kalpte nasıl yer tuttuğu gösterilmiştir. 
(Babacan, Sayı: 377, 6 Ağustos 1946, s.2)

Romanın geniş özetinden de anlaşılacağı 
üzere, Yağız Recep kimseyi öldürmemiştir. 
Kendisine ihanet edenleri bile (Gamsız Murat 
gibi) bağışlamıştır. Sağlam karakteri ile te-
mayüz etmiş bu genci, Büyük Çelebi boşuna 
seçmiş ve görevlendirmiş değildir. Son dere-
ce saygılı, zeki, sözünün eri, güçlü kuvvetli bir 
Türk gencidir.

Romanda beş kadın geçmektedir. İlki, 
Yağız Recep’in annesidir.  Ayşe’nin ise eşi 
menendi yoktur. Fatoş, Fatoş’un annesi diğer 
kadınlardır. Bu iki anne hakkında fazlaca bil-
gi yoktur.  Buna karşılık kötü karakter olarak 
da Küçük Çelebi’nin sütanasını göstermek 
mümkündür. Onun da analık duygusuyla ha-
reket ettiği söylenebilir.

Erkekler genelde kiralık işler yapan, çı-
karcı haydutlardır. Bunların en azılıları bile 

Yağız Recep’i yolundan döndürememiştir.  
Dönemin eşkıyaları, Yağız Recep’in gücünü 
iyi hesaplayamamışlar ve birer birer yenilmiş-
lerdir. Ancak biri ortadan çekilirken bir diğeri 
sahneye çıkmıştır. Gamsız Murat’la Fatoş’u, 
“bizim damda ikinize de yer vardır” diyerek 
sahiplenmiştir.

Romanın en güzel yanlarından birisi yerel 
hususiyetlerle karşılaşılmasıdır. Eserde Kayık-
lı kahve dâhil birçok mekân adı geçer. Bunlar 
genelde hanlardır. Konya kervanların kesin-
likle uğrayıp konakladığı bir merkez olarak 
çizilmiştir. Yollardaki hanlar, köyler ve ma-
ğaralar, Ziya Çalık’ın çok iyi bildiği yerlerdir. 
Ayrıca Meram ile ilgili tespitleri de oldukça 
bilgilendiricidir.

Eserde Mevlâna’nın soyu yani Çelebiler 
ailesinden de bahsedilmektendir.   Büyük Çe-
lebi’den çok saygılı bir dille söz edilmektedir. 
Romanı bu yönüyle değerlendirirsek, onun 
için “böyle bir konuyu işleyen ilk romandır” 
denilebilir.   Sonradan Hazreti Mevlâna’yı ve 
çevresini anlatan birçok roman ve oyun (pi-
yes)yazıldığı dikkate alınırsa böyle bir hükme 
varmak yanlış olmasa gerektir. Aslında Ziya 
Çalık/Çalıkoğlu ve bu romanı şimdiye kadar 
hiç gündeme gelmemiştir. Türklerin ata, ka-
dına ve silaha verdiği değerin de özellikle vur-
gulandığı görülmektedir.

 

Seni acılıklardan yıkayıp arıtmak 
için acı söylüyorum.
                                                  (Hz. Mevlânâ)

ACI SÖZ
Sözüme bakıp da deme: “Niçin acı söylersin?”
Hatanı yüzüne söylemeyen dostu neylersin
                                                            (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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Sarı camiin imamı -ki müezzin sürek-
li bir iş için dışarıda olduğundan çoğu 
zaman hem imamlık hem müezzinlik 

eder- beyaz minarenin süsten uzak şerefesine 
çıkıp elini kulağına attı ve tiz perdeden asıldı: 
Es sala…

Yaşlı kadın camiden gelen her sese hür-
met gösteren toparlanışlarda boydan boya 
huşu kesildi. “Allah Allah gene biri mi ölmüş. 
Bu hafta bu üçüncü sela.” Evin küçüğü on on 
iki yaşlarındaki kız, ninesi söylemeden kalkıp 
pencereyi açtı ve kara, zeytin gözleriyle tülün 
arkasından daracık sokağı şöyle bir kolaçan 
etti. Tüpçü yine üç tekerleklisine yüklediği 
tüpleri sipariş adreslerine teslim etmek üzere 
köşeyi dönüyordu. Tüpçü dükkanına bitişik 
bakkala hem ortağı hem kardeşi Arif bakı-
yordu belli ki. Bu anda ip atlama, saklambaç, 
istop oynadığı arkadaşlarını aradı gözü; yok-
lar. Akşamüzeri hepsi toplanır. Genellikle onu 
evden çağırmazlar; kendiliğinden çıkar ve bir 
kenarda onları seyreder. Oyuncu eksikleri 
varsa işaret ederler ve oyuna dahil olur. Olsun 
yine de çok zevkli sokakta oyun oynamak.

Arkasından yaşlı kadın sesleniyor. “Dinle 
kız, işit hele kim ölmüş?” Kendisi de yaşmağı-
nı kulağının arkasına atmış, kulak kesilmiştir. 
Hoca ilana başlar başlamaz bir motosiklet so-
kağın sessizliğini delerek geçer.

-Kimmiş? İrkiliyor, silkiniyor; andan uzak-
laştığını, anın içine aniden çağrılınca anlayan 
uyanışlarda cevap veriyor:

-Motorun sesinden duyulmadı.
-Sus, sus tekrar dinle!
-Mahallemiz sakinlerinden…- Bu kez de 

tam anonsun burasında hoparlör arıza yapar- 
Vefat etmiştir Allah rahmet eyleye. Cenaze 
öğle namazını müteakiben…

-Kimmiş duydun mu?
-Yok tam o anda ses kesildi.
-Hay ya rabbim!
Genç kadın elinde çamaşır sepetiyle girer 

ve divana yaydığı çarşafın üzerinde kurumuş 
çamaşırları katlamaya koyulur. Mutfaktan 
kavrulmuş soğan ve taze fasulyenin mis gibi 
kokusu gelmektedir. Televizyonda Brezilya 
yapımı bir pembe dizisinin en heyecanlı(!) 
bölümü. İhtiyar elinde doksan dokuzluk yeşil 
tespihiyle arkası yarı dönük oturduğu tele-

vizyona -Çünkü onca sonradan çıkan her şey 
muzırdır-önce lanet püskürür fakat pembe di-
zinin karşı konulmaz cazibesi çok geçmeden 
onu da etkisi altına alır. Esas kızın başına ge-
len talihsizliklere yazıklanmaya, kötü adamla-
rın çevirdiği dolaplara, yaptığı zalimliklere ver 
yansın etmeye başlar.

İki saat sonra bir telaşla kurulan yer sof-
rasının başında bağdaş kurmuş; yaptığı işin 
ciddiyet ve ehemmiyeti ile evin tüm geçim 
yükünü üstlenmişliğin verdiği kibir tüm çeh-
resine yayılmış ve özellikle çatık kaşlarında 
toplanmış evin beyi yemek yiyor. Hemen yanı 
başında yeşil tespihini şalvar cebine koymuş 
anacığı. Kıvıramadığından sofranın altına 
uzattığı bacağını ovuşturarak çorbaya kaşık 
sallıyor. Televizyonda öğle haber bültenini 
sunan spiker olayın ciddiyetini teyit eder bir 
edayla hiç kimsenin anlamını bilmediği te-
rimleri sıralayarak borsa haberlerini veriyor. 
Kız yan gözle babasını süzüyor. Adam, mak-
yajı yüzünden taşmış genç spikerin kırmızı 
dudaklarını şekilden şekle sokarak telaffuz 
ettiği anlaşılmaz terimleri bir tek kendisi çö-
zebilirmişçesine dikkatle dinliyor. Kız, bu güç 
timsali mağrur babaya öykünüyor. Büyüyün-
ce onun gibi olmanın hayalini kuruyor sık sık. 
Annesini – bu zayıf, bu aslında yok, bu silik 
karakteri- örnek almaktan ölesiye kaçınıyor. 
O ne der ne yaparsa tersini yapıyor. Anne 
onun zihnine süfliliğin en bariz ve şümullü 
göstergesi olarak kazınıyor. Neden hoşlanırsa 
ondan nefret ediyor bu yüzden. Fakat bilme-
diği bir şey var; -bu hayatının da kırılma nok-
tasıdır- annesi onu tıpkı kendi gibi yetiştirme-
nin çıkmaz sokağına çoktan sapmıştır. Evet, 
evet kendisi gibi… Ona sorulmadan düçar 
bırakıldığı vazifelerin altında “naçar”; gıkını 
çıkarmadan adını sabır koyduğu “katlanma-
nın” acı meyvesini yiyerek muradına ermenin 
hülyasına üç vakte kadar erdirecek sinir bozu-
cu bir tevekkülle(!) başkaca çaresi olmadığın-
dan kabulleniş arasında bıçak sırtı bir hayat!

HER EVE BIR KURBAN GEREK

FATMA 
TUTAK
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Okuyup ne yapacak diyor yaşlı kadın. Ye-
ter okuduğu. Kız kısmı, eline bir iş alsın da 
çeyiz yapsın diyor. Şurada kapımızın çalınma-
sına ne kaldı? Kendi kızları için bırakın tek söz 
etmeyi ağzını bile açamamıştır. Büyüğü okula 
göndermek zaten kimsenin aklına bile gelme-
miştir. Küçük kızın aralarında sadece bir yaş 
olan erkek kardeşiyle aynı sınıfa kaydı yapıl-
mış -tabii ki devlet eliyle- fakat kardeşi sabah-
ları erkenden okulun yolunu tutarken zavallı 
kızcağız sürekli işe sürüldüğünden okula git-
meye bir türlü fırsat bulamamıştır.

Genç kadın belki de ömründe ilk kez 
kaynanasıyla aynı fikirdedir. Ardında bu kez 
kocası değilse bile oğullarının durduğunu bi-
lir. Kadın için ev işçiliği ve dadılığı asli vazife 
addederek kutsayan el alem tanrısı(!) da hazır 
onların tarafındayken…

BABA sessiz. BABA kavi surlarla çevri-
li kalesi içinde köşeye sıkıştırılmış devrik bir 
kral çaresizliğinde ketum. Bunca sözü geçen, 
astığı astık kestiği kestik güçlü BABA, aile re-
isi BABA “rol model BABA” boyası dökülmüş 
bir duvar gibi renksiz, donuk, sedasız. Zihinde 
büyüye büyüye kocamanlaşan buz dağının 
heyulasında çatlaklar, çığlar, heyelanlar…Gö-
nül köşkünde yeni yeni teşekkül etmeye dur-
muş beyaz küheylanlı kahraman prens düş 
kırıklarının altında can çekişmede…

Pencereden dar sokağı seyrediyor. YİNE. 
Kamyonetlerin, üç tekerleklilerin arkasında 
bir aşağı bir yukarı taşınan kurbanlıklar. Bu-
gün arifedir. Evde temizlik yeni bitmiştir. De-
terjan kokan tülün arkasından daracık asfalt 
yolda gelip geçen her şeyden bihaber kurban-
lık hayvanları izlemektedir. Baba kurban Pa-
zar(lığı)ındadır şimdi. Az sonra kapı çalacak ve 
alınan kurbanlık arka bahçeye bağlanacaktır.

Her eve bir kurban gerek.
Yıllar önce henüz altı yedi yaşlarında bir 

çocukken babasına sormuştu kurban nedir, 
neden kesilir diye. Babası Hz. İbrahim’den 
başlayıp anlatmıştı. İsmail onun küçük çocu-
ğuydu ve onu kesmek üzere yatırdığı vakit 
Cenabı Hak gökten bir koç indirmiş ve bunu 
kesmesini buyurmuştu. Eğer o koç inmesey-
di ne olacaktı diye sordu küçük kız. O zaman 
bizlere de evin küçüğünü kurban etmek dü-
şecekti diyor baba. Mesela bizim evin küçüğü 
sensin diyor, seni kurban edecektik…

Yıllar yılı sorduğuna pişman; aldığı cevap-
la çatallaşmış suallere gark olduğunun bilinci-
ne çok sonra varıyor. Künhüne varmasa daha 

iyiydi belki. Bayram o bayram ola giderdi. O 
zamandan beri kurban kesilirken bakamıyor. 
Babasının keskin bıçağı tutan damarlı, kemik-
li eline bakmaya tahammül edemiyor. Özüyle 
kesilen hayvan arasında bir bağ kurmaktan 
alamıyor kendini. -Fukara, hasta, kötürüm 
birini gördüğünde haline şükrederek kendini 
apaklığın billur sularına bırakanların gafletine 
düşmenin tuhaf iki uçlu endişesi içinde- hay-
vana acısa mı, iyi ki diye mi düşünse karar 
veremiyor. Eli bıçaklı baba. Yatırılan, ayakları, 
gözleri bağlanan çocuk -hayvan- keskin bıça-
ğın değmesiyle fışkırmaya başlayan kan!

***
Yakın bir köyde beş kişilik bir ailenin or-

tanca ve küçük çocuğu aynı yıl üniversite 
sınavına hazırlanıyor. Ortanca kız, küçük ise 
erkek çocuktur. Kimse taş koymaz, kimse kız 
erkek ayrımı yapmaz; evdeki vazifelerini ak-
satmadığı sürece kimse okumasının önünde 
durmaz. Fakat evde sürekli dönen bir muhab-
bet vardır ki o da erkek çocukları için ileride 
ev geçindirmek gibi bir mecburiyetin varlığı 
ve ekmeğin aslanın ağzında olduğu bu devir-
de bir baltaya sap olabilmesi adına okutmanın 
elzem olduğu yönündedir.

Kız sınava oldukça iyi hazırlanmış ve 
kardeşinden daha yüksek bir puan almıştır. 
Tercih dönemi geldiğinde ise feda edilebile-
cek tek hayatın kendisininki olduğunu bilir. 
Bu bilgiyi kimseden öğrenmemiştir. Bunu 
ona doğrudan söyleyen de olmamıştır. Fakat 
o mahsusen kazanması mümkün olmayan 
okulları yazar tercih listesine. Çünkü -belki 
kuşlar ağzından kaçırıvermiş belki de melek-
ler kalbine ilham etmiştir bu kadim öğretiyi- 
yok yok muhakkak sehven bilir ki HER EVE 
BİR KURBAN GEREK…
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YÖREMIZDE, ‘KURBAN’ DEYINCE...

TAYYAR 
YILDIRIM

Hemen her cemiyette ve semavi olsun ya 
da olmasın her dinde kurban ibadeti vardır. 
Türkler, Müslüman olmadan önce de hem Al-
lah yolunda hem de şeytanın kötülüklerinden 
korunmak için kurban keserlerdi. Bu ibadet 
için genellikle bir hayvan kurban edilirdi.

Yahudilikte Beyt-i Makdis (Mescidi Ak-
sa)’in, 746 yılında meydana gelen bir dep-
remden dolayı yıkılmasıyla kurban ibadeti ta-
til edildi. Hristiyanlıkta da İsa Aleyhisselam’ın 
şahsında sembolize edilerek kaldırılmıştır.

Adem Aleyhisselam’ın iki oğlu kurban 
takdim etmiş, halis niyetli olanın kurbanı Al-
lah tarafından kabul görmüş, bu yüzden di-
ğer kardeş, kurbanı kabul olanı öldürmüştür. 
(Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci)

İlk olarak dedelerimizden, babalarımızdan 
dinlediğimiz ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Ke-
rim’de de anlatılan kurban hikâyesini anlata-
rak devam edelim.

“İbrahim Aleyhisselam ilerlemiş yaşına 
rağmen Allah’a yalvarır ve kendisine ‘bir er-
kek evladı vermesini’ ister. Duasının kabul 
olması durumunda da ‘en sevdiği varlığını 
kurban edeceğini’ söyler. Allah, duasını kabul 
eder ve bir erkek evladı verir. Daha sonraki 
zamanlarda İbrahim Aleyhisselam’a Allah 
tarafından bu sözü hatırlatılır ve vaadinin 
yerine getirmesi emrolunur. İbrahim Aley-
hisselam’ın en sevdiği varlığı İsmail Aley-
hisselam’dır. Bunu İsmail Aleyhisselam da 
bilmektedir ve babasına vaadini hatırlatarak 
‘emrolunduğu gibi davanması gerektiğini” 
söyler. İbrahim Aleyhisselam da vaadini ye-
rine getirmek üzere hazırlık yaparken Allah; 
hem İbrahim Aleyhisselam’ı sözünde dur-
duğu için hem de İsmail Aleyhisselam’ı bu 
durumu tevekkülle karşıladığı için mükâfat-
landırarak bir koç gönderir ve koçun kurban 
edilmesini bildirir.

Yine Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci bir ya-
zısında; “Koçu İsmail’in yerine kurban ederler 
ve ciğerini közleyip yerler. Kurban kesimlerin-
den hemen sonra ilk önce kurbanın ciğerini 
kavurup yeme geleneği o olaydan beri devam 
eden bir gelenektir.” der.

Müslümanlardan, akıl sağlığı yerinde, bu-

luğa ermiş ve dinen zengin sayılanlar kurban 
kesmekle mükelleftirler. Kesilen kurban üçe 
bölünür, üçte biri kurban kesmeyenlere dağı-
tılır, üçte biri akraba, hısım ve gelen gidenle 
yenilir diğer üçte biri ise evde bırakılır.

Vacip olan kurban ibadeti dışında başka 
kurban çeşitleri de vardır.

Akika Kurbanı, Şükür Kurbanı, Adak Kur-
banı, Heyd Kurbanı... Ayrıca ölmüş, insanın 
ardından kurban kesilmesi zorunluluğu ol-
mamakla birlikte, bazı âlimler bu durumda da 
kurban kesilebileceğine cevaz vermişlerdir.

Bu özet girişten sonra doğduğum yöre 
Seydişehir ve çevresindeki kurban gelenekle-
rine değinmek isterim.

Ramazan Bayramı telaşesi geçtikten son-
ra artık sıra Kurban Bayramı hazırlıklarına 
gelmiştir. Düğünlerde, derneklerde, cema-
atin cami önlerindeki sohbetlerinde kurban 
konusundaki mevzular derinlemesine irde-
lenmeye başlar.

Bundan 40-50 yıl önce şimdiki gibi “7 
kişinin bir danaya girilmesi” adetleri çok yay-
gın değildi. Özellikle o zamanlarda, ülkemiz 
nüfusunun yüzde 80’inin yaşadığı köylerde 
hemen hemen her evde küçük ya da büyük 
davar sürüleri bulunurdu. Kurban için büyük-
baş hayvan beslendiği nadiren yaşanan hadi-
selerdendi. İşte bu nedenle sürü içinde bulu-
nan ister koyun cinsi isterse keçi cinsi olsun 
en semiz hayvanlardan kurbanlık ayrılır ve 
özel bir ihtimamla beslenir kurban için yetiş-
tirilirdi. Erkeç, seyis, koç gibi isimlerle anılan 
bu hayvanlar kurban için tercih edilirdi.

Kesilecek hayvan koç ise bayramdan önce 
rengârenk boyanır, boynuzlarına boncuk ve 
renkli bezlerden yapılan süs eşyaları takılır-
dı. Bu boyalar içinde özellikle kırmızı ve yeşil 
renklerin kullanıldığını çok iyi hatırlıyorum.

Bayramlardan bir gün önceki güne “ari-
fe”, arifeden bir gün önceki güne de “buğ-
day” günü denilirdi. Buğday günü genellikle 
ev temizliği ve giyesi (giysi, çamaşır) yıkama 
işleriyle geçirilirdi. 

Kurban konusunda bir iki cümle sarf 
edip sonrasında yöremizdeki kurban 
ibadeti ile ilgili konuya geçelim.
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Arife günü ise ikindi vaktinde mutlaka 
mezar ziyaretleri yapılırdı. Halen de bu ge-
lenek devam etmektedir.

Bayram sabahı, sabah namazı vaktinde 
kalkılır sabah namazı ve ardından Bayram 
namazı kılınarak evlere gelinir ve uygun 
kurban kesim bölgeleri olarak ayrılan böl-
gelerde bağlı bulunan kurban kesim mera-
simleri başlardı. Genelde her evde kurban 
kesme becerisi olan birisi bulunurdu. An-
cak kurban kesmeyi bilmeyen komşular da 
vardı. Onlar, komşuların kendi kurbanlarını 
kesmelerini bekler ve onlardan “kendi kur-
banlarını da kesmelerini” rica ederler ve bu 
talepler yüzde yüz olumlu bir şekilde karşı-
lanırdı.

Kurban kesilmeden önce kanının içine 
akması için toprağa bir çukur eşilir ve kur-
banın kilolu oluşuna göre bir-iki kişi tarafın-
dan baş kısmı kıbleye doğru ve bu çukura 
gelecek biçimde yatırılır ve arka ayakların-
dan birisi serbest kalacak biçimde diğer üç 
ayağı birleştirilerek sağlam bir iple bağlanır-
dı. Kurbanı kesen şahıs önceden bileylenmiş 
bıçağı eline alır ve “Lâ ilâhe İllâllahü vallahü 
ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd” şeklin-
de tekbir getirir ve “Bismillahi Allahü Ek-
ber” diyerek hayvanın başını geriye doğru 
kasarak uygun yerinden bıçağı ‘çalar’dı.Bu 
işlem yapılırken bıçağın hayvana gösteril-
memesine özellikle dikkat edilirdi.

İlk bıçağı çalınca kısa bir süre kanın bo-
şalmasını bekler ve ikinci bıçak darbesiyle 
hayvanın can damarını keser ve öylece bıra-
kır, bıçağını da birkaç kez hayvanın derisine 
sürterek karnının üzerinde bırakırdı. Bıçağı 
bu şekilde bırakarak hayvanın eziyet çek-
meden can vereceğine inanılırdı.

Kesim sırasında özellikle çocukların da 
bulunması sağlanır, bu işlemin “Allah’ın 
bir emri yani bir ibadet olduğu” onlara da 
anlatılır, alınlarına kurbanın kanı sürülerek, 
“böylelikle bizler öldüğümüzde bu kurbanın 
bizi cennete götüreceği” söylenir ve onların 
da bu ibadete alışmaları sağlanırdı.

Bir müddet öylece bekleyen hayvanın 
kanının tamamen akmasının ardından, ön 
ayaklarından birisi diz kısmından kesilir ve 
arka ayaklarını yarıya kadar derisini yüzer 
ve diz altından kesilen ayağı arka yağın sini-
ri ile kemiği arasına geçirilerek bir iple bağ-
lar ve yüksekçe bir ağaca ya da evin çelen 
kısmında bulunan ağaçlara asılırdı.

Tam bu sırada kurbanı kesen evin erke-
ği, hanımına dönerek; “deriyi post mu ya-
pacağız yoksa “tuluk” (tulum) mu çıkaraca-
ğız?” diye sorardı. Aldığı cevaba göre deriyi 
ya post ya da tuluk olacak şekilde yüzerdi. 
Deri, hayvandan ayrıldıktan sonra yapılan 
en önemli iş, derinin bozulmaması için itina 
ile yere serilerek yapılan tuzlama işlemiydi. 
Böylece derinin uzun süre sağlam kalması 
teminat altına alınmış olurdu.

Bu arada başta devlet kurumları olmak 
üzere birçok dini vakıf, cemaat, dernek ve 
hayır kurumu adıyla başka oluşumlar kur-
ban derilerini alabilmek için birbirleriyle 
yarışa girerlerdi. Köylerde genellikle kurban 
derileri camilere yardım olması için oraya 
verilirdi. Bir ibadet olan ve Allah için kesi-
len kurban derileri için gereksiz kavgaların 
yaşandığını da burada belirtmeden geçeme-
yeceğim.

Yüzme işleminin ardından kurbanın 
karnı önceden hazırlanmış bir ‘sepet’ ya da 
‘küfe’ye alınır o karnı yıkamak üzere evde 
bulunan kızlar ya da evin hanımı akarsu ba-
şına yıkamaya götürürdü. Kurbanın kafası 
da gövdeden ayrıldığı için kafayı da bir baş-
kası derisini yüzme işine koyulurdu. Kısaca 
kurbanın hiçbir uzvunun israfa uğramasına 
müsaade edilmezdi.

Yüzme işini bitiren kişi, kurbanın ön kol-
tuklarından ön bacaklarını ve arka koltukla-
rından arka bacaklarını ayırır, kaburgalarını 
ve diğer parçaları da ayırarak önceden ha-
zırlanmış kap kacaklara koyarlardı. İç organ-
larından akciğeri bıçak darbelerinden özel-
likle koruyarak sağlam bir vaziyette çıkarır 
ve nefes borusunu ağzına alarak bir güzel 
şişirir ve herhangi bir hastalık olup olmadı-
ğını da bu şekilde kontrol eder ve daha son-
ra şişmiş akciğere bıçak darbelerini vurarak 
solmasını sağlardı.

Karaciğer, böbrekler, kalp ve ‘kanda-
lağı’ (dalak)) ayrı bir kaba konur ve eli boş 
olanların da onları kuşbaşı halinde hemen 
‘doğramaları’ söylenirdi. Yazımızın başında 
da anlattığımız üzere kurban kesim işinin 
hemen ardından ciğer ve diğer iç organları 
pişirilerek o an evde bulunan kim varsa bir-
likte yenilirdi.

Bu yeme işleminden önce, kurban kes-
meyenler de et yiyebilsinler diye kurban üçe 
ayrılır, bir parçası önceden bilindiği şekilde 
kurban kesmeyen köylülere dağıtılırdı. 
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GÜL ve DİKEN

Gülün de dikenin de gövdesi bir, niye?
Gülü  seven  dikenine  katlansın  diye.
 Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

Bir kısmı da bayram boyunca eve gelen 
misafirlerle yenilir, diğer kısmı ise o tarihler-
de evlerde soğutma cihazları olmadığı için 
kuşbaşı halinde inceltilir, bol yağ ile kav-
rulur, bakraçlara ‘basılır’ ve daha sonraki 
günlerde yemeklerin içine azar azar atılarak 
tüketilirdi.

Elbette, kesim sonrasında en az iki rekât 
olmak üzere Allah’a şükretmek üzere “şü-
kür namazı” kılındığını da burada ifade et-
meliyim.

Bu anlattıklarım, anlatım şeklim ve an-
latımda kullandığım zaman mefhumundan 
da anlaşılacağı üzere daha ziyade ‘eskiden’ 
ifadesine uygun bir kurban kesim tarzıydı.

Günümüzde ise gerek köylerde nüfus 
azalmaları ve gerekse küçükbaş hayvan ye-
tiştiriciliğinin gerilemesi ve özellikle de dev-
letin ilgili kurumlarının aldığı kurban kesim 
kararları, temizlik, çevresel etkiler vb. ted-
birler nedeniyle, eskiden amatörce yapılan 
kesim işlemlerinin yerini daha modern ke-
sim usullerinin almış olması insanları grup-
lar halinde birleşerek büyükbaş hayvanlara 
yönlendirmiştir. Öyle ki kişinin eli hiç değ-
meden, kurbanı kesilmiş, eti kemiğinden 
ayrılmış hatta istiyorsa kıyma, istiyorsa kuş-
başı, istiyorsa şişlik, istiyorsa daha başka 
türlerde parçalanmış olarak evinin kapısına 
kadar getirilebilmektedirler. Hatta ve hatta 

bu işlerin hiç birisiyle ilgilenmeden diyane-
tin belirlemiş olduğu miktar üzerinden veri-
len hesap numaralarına hissesi kadar parayı 
yatırıp kurban ibadetini bu şekilde yapanlar 
da vardır...

Kurban etlerinin dinen emredildiği gibi 
dağıtılıp dağıtılmadığı hususu her yıl dillere 
pelesenk edilen bir konudur. Kurban kesen-
lerin, kurban alımından itibaren alımla ilgili 
yaşananları, kilo hesabını, para hesabını ko-
nuşmalarının öznesi yapmaları da yadırga-
nan ama asla vazgeçilmeyen bir konudur.

Çeşitli iletişim organlarında her bayram; 
“hangi hayvanlardan kurban olur hangi 
hayvanlardan kurban olmaz?” tartışmaları 
adeta bir gelenek haline gelmiştir.

Her bayramda, şehirlerin ana caddele-
rinde trafik karmaşası içinde kaçan kurban-
lık görüntüleri yine hafızalarımıza kazınan 
görüntüler olmaktadır.

Bir başka konu da özellikle Kurban Bay-
ramının birinci günü “acemi kasap par-
maklarını kesti”, “şu kadar yaralanma ger-
çekleşti”, “kurbanlık dana sahibini tosladı” 
gibi nahoş hadiseler de sıkça duyduğumuz 
konular arasında yer almaktadır, deyip ko-
numuzu burada noktalayalım.

“Kestiğimiz kurbanlar, Sırat’ta Burak; 
Allah katında makbul olsun inşallah.”

İyi bayramlar.
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ANUŞ 
GÖKCE

KIBRIS’TA TÜRK VARLIĞI

K ıbrıs ile Türkler, Türkiye Selçuk-
luları Sultanı I. İzzeddin Keykavus 
döneminden beri ilgilenmişlerdir. 

İzzeddin Keykavus’un babası I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev, Türkiye Selçuklu Devleti’nin 
kara ticaretiyle yetinmeyerek deniz ticaretini 
de canlandırarak ülkesinin iktisadî ve sosyal 
yönden gelişmesini istemiştir. Bu amaçla 
1205 yılında Selçuklu tahtına oturduktan 
sonra 1207 yılında bir liman şehri olan Si-
nop’un fethetmiştir.  Orada bir tersane inşa 
ederek Karadeniz ticaretini canlandırmak ve 
Kırım üzerinden Asya’nın ve Avrupa’nın or-
talarına kadar ticaretlerini yaygınlaştırmayı 
hedef edinmişlerdir.  Sinop’tan güneye yö-
nelerek yine bir liman kenti olan Antalya’yı 
1208 fethetmiş ve Akdeniz ticaretini elinde 
tutup Avrupa ve Afrika ülkeleriyle ticaret 
yapmak istemiştir. Oraya Müslüman Türk 
ahalisini yerleştirmiş, bir kadı tayin etmiş 
ve kaleye yeterli sayıda asker bırakarak geri 
dönmüştü. Şehrin yerli halkı olan Rumlar, 
Müslümanları kaleden çıkarmak için kendi-
leri gibi Hıristiyan olan ve korsanların elinde 
bulunana Kıbrıs kralından yardım istemiştir. 
Kıbrıs kralının yardımıyla şehirdeki Müslü-
man Türklerin tamamı kılıçtan geçirilmiş 
ve Antalya elimizden çıkmıştır. Gıyaseddin 
Keyhüsrev Türk halkının intikamını almak 
için yeniden hazırlıklara başladıysa da Batı-
da beliren Bizans tehlikesine karşı durumu 
ertelemeye karar vermiştir. Ne var ki Bizans 
İmparatoruyla Denizli civarında yapılan sa-
vaş, Selçukluların ağır bir yenilgisiyle so-
nuçlanmıştır. Selçuklular savaşın başlarında 
galip durumunda iken askerler Sultan’ın et-
rafını bir anlığına boş bırakmışlardı. Bu du-
rumdan istifade eden bir Rum askeri tarafın-
dan Sultanın şehit dilmesi savaşın gidişatını 
tersine çevirmiş, savaş yenilgiyle sonuçlan-
mıştır. İmparator, Sultanı şehit eden askeri, 
böyle kahraman ve mert bir hükümdarın ba-
şını keserek ölümüne sebebiyet verdiği için 
katletmiştir. 

I. İzzeddin Keykavus babasının ölü-
münden sonra devletin başına geçerek Bi-
zanslılarla anlaşma yapmış, Sultan’ın naaşı 
da alınarak Konya’daki Alaeddin tepesinde 
bulunan türbesine defnedilmiştir. Keykavus 

babasının yolundan gitmiş, Antalya’yı yeni-
den fethederek Türk topraklarına katmıştır. 
Abisinin vefatından sonra yerine geçecek 
çocuğu olmadığı için hapisten çıkarılarak 
Selçuklu tahtına oturtulan I. Aleeddin Key-
kubat, Alanya’yı alarak bir tersane inşa et-
miştir. 

Alaeddin Keykubat, Kıbrıs Kralına bir 
mektup göndererek Türk limanlarına ve 
hac gemilerine saldırmamaları karşılığında 
Kral’a ticaret hakkında bazı imtiyazlar ver-
miştir. Kıbrıslılarla başlayan bu dostane iliş-
kiler, Alaeddin Keykubat’ın ölümünden son-
ra akıbete uğramıştır. Selçukluların Moğol 
hâkimiyetine girmesinden sonra Kıbrıslılar 
yine korsanlık faaliyetlerine devam etmiş-
lerdir.

Osmanlı Devleti kurulduktan sonra da 
Kıbrıslı korsanlar yine Türk hacılarına ve 
limanlarına saldırmaya devam etmiştir. 
Kıbrıs’ın jeopolitik ve stratejik öneminden 
dolayı Ada, II. Selim döneminde 1571 yılın-
da 80000 şehit verilerek Türk hâkimiyetine 
girmiştir. Orada bir Beylerbeylik ihdas edile-
rek, Anadolu’nun 4 sancağı Kıbrıs Paşalığına 
bağlanmıştır. Bunlar; Alanya, İçel, Zülka-
diriye (Adana) ve Tarsus. Tablusşam da bir 
sancak olarak Kıbrıs beylerbeyliğine bağlan-
makla beraber kısa süreliğine Şam beyler-
beyliğine bağlanmıştır. Kıbrıs’ın kendisi de 
üç sancağa ayrılmıştı: Baf, Girne ve Mağosa.

II. Selim döneminde fethedilerek 300 kü-
sur sene Türk idaresinde kalan Kıbrıs, 1878 
senesinde Osmanlı Rus harbinde Türklere 
yardım edeceği vaadiyle yıllık 92 bin altına 
İngiltere’ye kiralanmıştır. İngiltere sözünde 
durmadığı gibi adayı tamamen kendi hâki-
miyeti altına almanın yollarını araştırmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin 1914 yılında İngilizlerin 
karşısında Almanların safında savaşa girme-
siyle birlikte, İngiltere adayı kendi hâkimiyeti 
altına aldığını ilan etmiş ve yıllık göndermesi 
gereken vergiyi de kesmiştir. 
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Lozan Anlaşmasıyla Kıbrıs’ın idaresi İn-
giltere’ye bırakılmış, Ada’da yaşayan Türk-
ler için dehşet ve kâbus dolu günler başla-
mıştır. İngilizler adadaki Türklere ya İngiliz 
vatandaşlığına geçmelerini ya da göç etme-
leri hususunda baskı yapmaya başlamıştır. 
Rumların Türklerle çatışmasında hep onla-
rın tarafını tutmuş, adil bir yönetim uygula-
mamıştır. (Güler, Fatih, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve ve Kıbrıs Rum Yönetiminin 
Siyasi İlişkileri ve Bu İlişkilerin Geleceği, İs-
tanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler ve İkti-
sat Fak. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, 
pdf, s. 14 v.d, İstanbul- 2002)

Kıbrıs’ta İngiliz hâkimiyetini istemeyen 
Rumlar sık sık ayaklanmışlardır. Bu isyan-
larda Türkler de Rumların safında yer almış-
lardır.  Ama yapılan mahkemede ve uygula-
malarda Türkler hapishanelere atılarak baskı 
yapılmış, Rumlar lehine kararlar alınmıştır.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin 
Ada’nın idaresini Rumlara bırakılmasına 
meyilli olması onları iyice şımartmış, Türk-
leri göç ettirmek için baskı ve zulümlerini ar-
tırmıştır. Makarios’un, 1950’li yıllarda enosis 
uygulamasına başlamasıyla birlikte Türklere 
yapılan baskı ve zulümler daha da artmıştır. 
Türk köylerine baskınlar yaparak masum 
halkı katletmeye başlamışladır. Dehşete ka-
pılan halk daha güvenli bölgelere göç etmiş-
tir. Rumların, Türk halkın yok sayarak Ada’yı 
tamamen Yunanistan’a bağlama faaliyetle-
ri geçirerek karşısında, Türk Hükumeti de 
harekete geçerek 1958’de Zürih, 1960’da 
Londra anlaşmalarını yaparak Ada’da ki Türk 

varlığını ve hukuku statüsünü belirlemiştir. 
Türkiye, Anayasal ve parlamenter sistemli 
iki eşit toplum statüsünü, Türkiye’nin ga-
rantörlük yetkisini, Ada’da bir tugay bulun-
durmayı uluslararası anlaşmalarla teyit ettir-
miştir. Adanın nüfus dengesine göre %33’ü 
Türklere bırakılmış, Lefkoşa, Baf, Girne hattı 
ve adanın kuzey bölgesi Türkler iskân edil-
miştir. Yeni kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin 
Cumhurbaşkanı Makarios, yardımcısı da Dr. 
Fazıl Küçük olmuştur.

Türklere tanınan temsil hakkını ve Tür-
kiye’nin garantörlük hakkını mecburen ka-
bul eden Makarios, bu durumu içine sindi-
rememiş, kısa zaman sonra haksızlıklara ve 
zulümlere yeniden başlamıştır. Türk halkı 
devlet hizmetinden yararlandırılmamış, 
uyguladığı baskı ve şiddetle birçok Türkü 
de göçmen durumuna getirmiştir. Ocak 
1964’’te Zürih ve Londra Anlaşmalarını ta-
nımadığını ilan ederek parlamento üyelerini 
tutuklamış, Müslüman halkı da sindirmek 
için sindirmek için Ada da terör estirmeye 
başlamıştır. 1963 yılında Rumların Türklere 
karşı saldırılarda 200’den fazla Kıbrıslı Türk 
öldürüldü. Aynı yılın Aralık ayında Lefko-
şa’da Dr. Binb. Nihat İlhan’ın üç çocuğu ve 
hanımının feci bir şekilde öldürülmesi tarihe 
“kanlı noel” olarak geçmiştir. Türk Hükü-
metinin İngiltere ve İngiltere ve Yunanistan 
nezdinde yaptığı girişimler bir sonuç verme-
miştir. İngiltere adaya müdahale etmekten 
imtina etmiştir. Ne de olsa Kıbrıs’ta katledi-
len ve ırzlarına geçilen Türk ve Müslüman. 
Onlar için gurur verici bir tablo...



255

Ada’daki durum Türkler için dayanılması 
güç ve insan haysiyetini ve onurunu renci-
de en vahşet halini alınca 1964’te Türk hü-
kümetini uluslararası anlaşmaların verdiği 
yetkiyi kullanarak Kıbrıs’a tek başına müda-
hale etmeye kalktı. Savaş gemilerini Mer-
sin limanından hareket ettirince Amerikan 
Devlet Başkanı Jhonson, Türk Hükumetine 
bir protesto mektubu göndererek “NATO 
silahlarının kullanılmasına izin vermeyecek-
lerini” açıkladı. Bunun üzerine müdahaleden 
vazgeçildi. Türk hükümeti BM nezdinde giri-
şimlerde bulundu. Birleşmiş Milletler Ada’ya 
bir “Barış Gücü” gönderdiyse de bunlar da 
olayları seyretmekten öteye geçemedi. Bu 
durum 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına kadar 
devam etti.

1974’te Makarios adayı Yunanistan’a 
bağlamaktan vazgeçip, Kıbrıs’ta müstakil bir 
devlet kurmak hülyaları kurmaya başladı. 
Yunanistan da kendisine bağlı generaller ile 
Makarios’a darbe girişimde bulunan asker-
leri ve bürokratları destekledi. Adadaki Türk 
varlığının iyice tehlikeye girdiğini ve Rumla-
rın tek başına adaya hâkim olmak istedikleri 
iyice gün yüzüne çıkınca Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi, Türk Hükümeti ‘ne Ada’ya asker 
çıkarmaya yetki verdi.  Türkiye’nin 20 Tem-
muz 1974’te adaya Kara ve deniz yoluyla as-
ker sevk etmeye başladığı sıralarda Makarios 
İngiliz helikopteriyle Ada’dan uzaklaştı.

Türkiye’nin Çıkarma Harekâtını ABD ve 
Avrupa devletleri protesto etti.  ABD, Türk 
Hükümetine ambargo uygulamaya başladı. 
Harekâtın ikinci gününde Türk Hükümeti-
ne barış için baskı yapmaya başladı. Türki-

ye ister istemez barış görüşmelerine baş-
ladı. Çünkü Ada’daki Türk Gücü sıkışmış 
bir vaziyette idi ve beklenilen kuvvetler de 
zamanında yetişmemişti. Bu durum Türki-
ye’nin de işine geldi. Cenevre’de bir araya 
gelen taraflar Türk hükümetinin askerlerini 
adadan çekilmesi, ikili temsil hakkının ka-
bul edilmemesi ve garantörlük yetkisinin 
kaldırılmaması vs. gibi hususlarda anlaşma 
sağlanamayınca I. Cenevre Konferansı ba-
şarısızlıkla sonuçlandı. Türk Hükumeti, bu 
zaman esnasında adadaki askeri vaziyetini 
de düzelmişti ve Ağustos ayında II. Kıbrıs 
Çıkarmasını yaptı. Türk Askerleri Baf, Girne, 
Erenköy, Lefkoşa, Güzel yurt, Maraş bölge-
sinin bir kısmı ve Magosa bölgelerine kadar 
ilerledi. ABD bir nota vererek Türk ilerleyişi-
nin bu hat üzerinde durdurulmasını istedi ve 
II. Cenevre konferansı başladı. Rum tarafının 
lideri Makarios, Türk tarafının isteklerini ka-
bul etmek zorunda kaldı. Ada’nın Lefkoşa, 
Girne hattı sınır kabul edildi. Eylül 1974’te 
İki temsilli Kıbrıs Federe Devleti kuruldu. 
Türk tarafının cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 
oldu. Birleşmiş milletler ve ABD, Ada’daki 
Türk gücünü bir işgal olarak niteledi.  Rum 
tarafının işi yavaştan alması ve yürüttüğü 
enosis politikası yüzünden Türk Parlamen-
tosu, bağımsızlık hareketlerine doğru giden 
kararları almaya başladı. Nüfus mübadelesi 
yaparak güneyde kalan Türkleri kuzey böl-
gelere iskân etti. 1983 yılına gelindiğinde 
Türk Parlamentosu Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyetinin bağımsızlığını ilan etti. Türkiye 
bu devleti hemen tanıdı. Ekonomik ve siyasî 
ilişkilerini geliştirmek için anlaşmalar yaptı.
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Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Devle-
tinin tanınması için BM ve Avrupa devletleri 
nezdinde pek çok girişimlerde bulunmuştur. 
Federasyon kapısını açık bırakarak Kıbrıs so-
runun çözülmesi için Rum tarafının liderine 
iyi niyet mektupları göndermiştir. Rum lideri 
her seferinde reddetmiştir. Rauf Denktaş, 
“Kıbrıs Girit Olmasın” adlı kitabında Rum 
tarafının çözümsüzlük her çareye vurduk-
larını, Rum EOKA’cıların Türk halkını kat-
lederek adada tek taraflı bir Rum devletinin 
kurulması için yürüttükleri siyaseti, Avrupa 
devletlerinin Türkler için kurdukları plan ve 
tuzakları tüm ayrıntılarıyla gözler önüne se-
rer. Bir gecede bütün Müslümanları katledip 
Girit’te hiç Türk kalmadığını iddia ederek 
yapılan bir referandumla adayı, Yunanis-
tan’a ilhak eden Rumların aynı siyaseti Kıb-
rıs için de yürüttüklerini, sistemli bir şekilde 
Ada’daki Türk varlığını yok etmek için toplu 
cinayetler işlediklerini ifade etmektedir. Tür-
kiye’yi de bu konuda uyarmakta, kendisine 
destek olunmasını istemektedir.

Bitmek bilmeyen Kıbrıs sorunun çözümü 
için 2004 yılında federal bir sistem kurma-
yı hedefleyen Annan planı Türk kesimi ta-
rafından kabul edilmiş; Ada’nın tamamını 
ele geçirmek ve Türkleri azınlık statüsünde 
bırakmak isteyen Rumlar tarafından redde-
dilmiştir.

Çözümsüzlüğü kendilerine adet haline 
getiren Rum kesimi, Türk liderlerinin sun-
duğu her iyi niyet teklifini reddetmiştir. Gü-
ney Kıbrıs, 2010 yılında İsrail ile “Münhasır 
Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması” 
yaparak Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni ekonomik açıdan kuşatma 
faaliyetine girişmiştir. Bu anlaşmaya göre, 
her iki ülkenin Akdeniz’de ekonomik bölge 
sınırları belirlenmiştir. Ayrıca anlaşma ile 
açık denizde yapılacak petrol ve doğal gaz 
araştırmalarının önü açılmıştır. Rumlar, İs-
rail ile Akdeniz’i paylaşma anlaşması imza-
lamakla yetinmemişler, Türkiye’nin savaş 
nedeni saymasına rağmen, İsrail ortaklı bir 
Amerikan şirketi olan Noble Enerji ile Gü-
ney Kıbrısın münhasır alan ettiği bölgede 
doğal gaz- petrol arama ve sondaj işlemle-
rine başlamış ve şirketin bütün platformları 
da İsrail üzerinden bölgeye sevk edilmiştir. 
Daha sonra iki ülke arasında Noble enerji 
platformunun İsrail tarafından korunması 
konusunda anlaşmalar yapılmıştır.

Güney Kıbrıs 2004 yılından beri AB üye-
sidir. Avrupa Birliği sürekli Güney Kıbrıs’ı 
ekonomik yönden desteklemektedir. 2013 
yılında Güney Kıbrıs’a 10 milyar avroluk 
mali destek verilerek ekonomik olarak des-
teklenirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’ne ve Türkiye’ye ambargo uygulanmaya 
devam edilmektedir. Neticede Avrupa ülke-
leri tarafından şımartılan Rum kesimi sürekli 
zenginleşmiş ve halkın refah seviyesi yüksel-
miştir. Türk kesimi ise ekonomik, askeri ve 
savunma alanındaki ilişkilerini sade Türkiye 
ile geliştirebilmiştir.

ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğini 
arkasına alan Rum kesimi ve Yunanistan, 
Kıbrıs konusunda sürekli çözümsüzlük yo-
lunu seçmişler;  bu konuda hep Türkiye’yi 
suçlamışlardır. AB ve Birleşmiş Milletler de 
sürekli Türkiye’yi taviz vermeye zorlamış ve 
bu konuda baskı yapmıştır.

Bu güne gelindiğinde Güney Kıbrıs ve 
Yunanistan Adanın etrafında doğal gaz ve 
petrol arama sondaj işlemlerini çok uluslu 
şirketler vasıtasıyla sürdürmekte ve Türkiye 
ise Kanuni, Barbaros, Yavuz ve Oruç Reis 
sondaj ve arama gemilerini çekmek zorunda 
kalmıştır. Siyasî ve ekonomik yönden iyice 
köşeye sıkıştırılan Türkiye ve kuzey Kıbrıs 
Türk cumhuriyeti ise uluslararası bir yalnız-
lığa itilmiştir.

Sonuç
Kıbrıslı Türkler ve Türkiye geç de olsa 

Rauf Denktaş’ın haklılığını kabul etmişlerdir. 
Bir dönem yalnız bırakılan ve Türkiye tara-
fından çözümsüzlükle itham edilen Denk-
taş’ın fikirleri, bu gün gelinen noktada kabul 
görmüş, milli ve hassa konularda uyarılarına 
önem verilmeye başlanmıştır. Kıbrıs’taki si-
yasi irade de bu konuda Avrupa devletleriyle 
yeniden görüşmelere başlamıştır.

Kıbrıs’ta Türk varlığı ekonomik, siyasî 
ve askerî ve hukukî olarak devam edebil-
mesi için uluslararası platformlarda sürekli 
dile getirilmeli ve Kıbrıs Türklerinin haklılığı 
dile getirilmelidir. Türkiye’nin garantörlüğü 
konusuna gelince,  bu durum Kıbrıs Türkle-
rinin güvenliği için bir mecburiyettir. Türki-
ye’nin eli Kıbrıs’taki Türk halkının boğazını 
sıkmak için değil, onu Türkiye’nin de aley-
hine olmadığı her konuda desteklemek için 
vardır. İki ülke hem iktisadi hem de askerî ve 
savunma yönünden birbirine muhtaçtır. İliş-
kiler dostane bir şekilde devam ettirilmelidir.
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