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Milletleri millet yapan ve bir arada 
tutan dini ve milli bayramlar bir çi-
mento görevi yapar. Mensubu bu-

lunduğumuz Türk Milleti de birlik ve beraber-
liğini sağlayan özel günlerde duygu birliği ve 
yoğunluğu yaşamakta ve bu sayede kıvançta 
ve üzüntüde birlik olarak ileriye doğru yeni 
hamleler için güç bulmaktadır. 

Bu yıl Mayıs ayının hemen başında dini 
bayramlarımızdan birisi olan Ramazan Bay-
ramını idrak ettik. Üç gün süren bu mübarek 
bayram bütün millet ve idarecilerimiz tarafın-
dan coşku ile kutlandı. Ülkemizi yönetenler 
bu bayram günlerinde bizleri rahat ettirmek 
adına gereken bütün tedbirleri aldılar. Rama-
zan Bayramının ardından 6 Mayıs günü Hıdı-
rellez şenlikleri yapıldı. Bu günde de kutlama 
yapmak isteyenler rahat etsin, istenmeyen 
bir durum yaşanmasın diye gereken tedbirler 
alındı.

Dün yani 19 Mayıs tarihi de Türk Milleti 
için önemli günlerden birisi idi. Yıllarca coşku 
içinde kullanılır, haftalar öncesinden okullar-
da kutlamalar için hazırlıklar yapılırdı. Her 
okul en iyi programı kendisi yapmak için özel 
bir gayret sarf eder ve bu işi çok ciddi olarak 
ele alırdı. 

19 Mayıs Türk Milleti için kendisine 
Mondros ve Sevr Antlaşmaları ile vurulmak 
istenen esaret prangasının kırılması için atılan 
ilk adımın simgesi idi. Bu tarihte, Milli Mü-
cadeleyi başlatan kadroyu idare edecek olan 
Mustafa Kemal Paşa Anadoluya geçmiş ve ilk 
meşaleyi yakmıştı. Bağımsızlığa ve prangaları 
kırmaya atılan ilk adımdı. 

Yıllarca bu kutlu adımın atılması ile baş-
layan ve zafere erişen tarih bir bayram olarak 
kutlandı Türk Milleti tarafından. Sonra ne 
oldu ise kodlarımızla oynanmaya başlandı. 

Önce Kurtuluş Savaşı küçümsenmeye baş-
ladı. Sonra bu mücadele ile hayatımıza giren 
önemli tarihler tartışmaya açıldı ve iş tavsatı-
larak önemsizleştirildi. 

Bir de bu ay kutladığımız 29 Mayıs tarihi 
var. Bu tarihte Türk Milleti büyük başbuğ-
ları arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet 
önderliğinde dünyanın şahit olduğu en uzun 
imparatorluklardan birisi olan Roma’nın son 
kalıntısı Bizansı fethederek bir çağı kapatıp 
yeni bir çağı açtı. Bu büyük olay da bizim mil-
li bayramlarımız arasında yer aldı. Bu tarihte 
kutlamalar yapıldı.

Türk Milletinin kurmuş olduğu büyük 
imparatorluklardan birisi olan Osmanlı İm-
paratorluğu döneminde bugün İstanbul adını 
verdiğimiz Bizansın fetih tarihi olan 29 Mayıs 
tarihinde kutlamalar yapıldığına dair bir belge 
görmedim. Büyük ihtimalle Osmanlı döne-
minde milli bayramlar kutlanmıyor sadece 
dini bayramların kutlanması ile yetiniliyordu. 

Milli Bayramların olmaması sebebi ile 600 
yıl boyunca milletleşme gerçekleşmemiş dev-
let zayıflayınca İslam dini dışında bulunanlar 
birer birer bağımsızlık peşinde koşarak kendi 
devletlerini kurma yoluna gitmişlerdir. Aynı 
dinin mensubu olan fakat ayrı dil ve kültüre 
sahip olanlar arasında da bir dil ve ideal birliği 
sağlanamadığı için dağılma bu unsurlarada 
sirayet etmiş ve devlet yıkılmaya doğru adım 
adım ilerlemiştir.

 Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Irak Cephesinde kazanılan bir Kût’ül-Amâre 
Zaferi vardır. 
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Cumhuriyetin ilanından sonra bu zafer 
bayram olarak kutlanılmaya başlanmış hatta  
zaferi kazanan Halil Paşaya “KUT” soyadı ve-
rilmiştir. 

Türkiye’de 1952 yılına kadar Kut Bayra-
mı olarak kutlandığı belirtilen bu bayram bu 
tarihte kaldırılmıştır. Hatta bazı tarihçilerin 
belirttiğinre göre bu zafer İngilizlerin ricası 
üzerine o dönemde tarih kitaplarından dahi 
çıkarılmıştır.

Mustafa Armağan 7 Eylül 2010 tarihinde 
kaleme aldığı bir yazısında şunları söylüyor; 
“Fethin 450. yıl dönümü 1903’te kutlandı 
mı veya ne şekilde kutlandı? Bunları henüz 
tam olarak bilmiyorum. Ancak daha 1930’la-
rın sonunda bizzat İnönü tarafından 500. yıl 
kutlamalarına start verildiğinden haberdarız. 
1953’teki kutlamalar için büyük hazırlıklar 
yapılmış, dergiler, kitaplar, hatıra paraları çı-
karılmış, Fetih Enstitüsü devlet yardımıyla 
kurulmuş; ancak tam kutlamaların arifesinde, 
hükümetin aniden frene bastığı görülmüştü. 
Özetle, büyük bir fiyasko ile sonuçlanmıştı o 
yılki kutlamalar.

İlhan Bardakçı’dan dinleyelim hükümetin 
gazetelere yaptığı açıklamayı: “500’üncü yıl 
dönümünü en güzel şekilde kutlamaya biz 
de taraftarız. Ama Yunanlı dostlarımızla kar-
deşçe ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Bu 

yakınlaşmayı sarsacak ve dostlarımızı rahatsız 
edecek bir yayından kaçınmak gerekir.” (Za-
man, 28 Mayıs 1996)”

Yani bir dönem milli bayramlarımız sırf 
birileri alınmasın diye kutlanmamış. Bu gün 
de aynı yolda yürünüyor. Tabiiki bugün birile-
ri alınmasın diye yapılmıyor bu iş…

Sonuç olarak dini ve milli bayramlar bizi 
millet olarak bir arada tutan, ortak şuur ve he-
def oluşturmamıza yardım eden özel günler-
dir. Bu günlere karşı olamk veya kutlamamak 
sadece bilmemekten kaynaklanmaktadır.

***
Dergimiz Şehrin Hafızası 4. Cilt 12 sayıs-

na ulaştı. Toplamda 93 sayımızı çıkarıyoruz. 
İnşallah 100. Sayıya ulaşmamız da nasip olur. 
Biz ekip olarak elimizden gelenin fazlasını 
yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu konuda ba-
şarılı oluyoruzdur. Takdir edecek olan sizler-
siniz. 

Bu dergiyi çıkartmaya başlarken hede-
fimiz kültür ögelerimizi ileriye taşımak diye 
yazmıştık. Halen aynı ideali taşıyoruz. Bir 
düşünür kültürü “ Kültür unutulanı tekrar 
hatırlamak ve hatırlatmaktır” diye tarif edi-
yor. Biz de bu tarifi kendimize mihenk kabul 
edip unutulanları hatırlamak ve hatırlatmak 
yolunda mücadele veriyoruz. 

NİYET HAYIR, AKIBET HAYIR.
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ANUŞ 
GÖKCE

ÜMİTSİZLİKTEN UMUDA 
GİDEN YOLCULUK

Mayıs ayı üzüntülerimizle birlikte 
ümitlerimizin yeşerdiği bir aydır. 
Bu ayda bizleri derinden yarala-

yan pek çok olaylar olmuştur. Birinci Dünya 
Savaşından yenik çıkan Türk Devleti galip 
devletler ile 30 Ekim 1918’de Mondros mü-
tarekesini imzalamıştı. Anlaşmanın 7. Mad-
desine dayanarak kendi arasında Türk top-
raklarını paylaşan müttefikler sahil kesimlere 
asker çıkarmışlar, donanmalarını da İstanbul 
önlerine demirlemişlerdi.  Avrupa’nın şımarık 
çocuğu Yunanlılar da müttefik donanmanın 
desteğinde 14 Mayıs 1919’da İzmir körfezine 
girdi. İngiliz zırhlısının komutanı Amiral Cal-
torp İzmir’in Yunanlılarca 15 Mayıs’ta işgal 
edileceğini bir ültimatom çekerek Vali İzzet 
Paşa’ya bildirdi ve işgale mukavemet göste-
rilmemesini emretti. Bu durum şehirde halk 
arasında heyecan yarattı. İzmir Müdafaa-ı 
Hukuk Cemiyeti üyeleri ve Mektebi Sultani 
Hocalarıyla Türk Ocakları üyeleri bir araya 
gelerek İzmir’i nasıl savunacaklarını görüşü-
yorlardı. İzmir valisiyle görüşmek üzere bir 
heyet gönderek  İzmir’i Yunanlılara verme-
yeceklerini bildirdiler. Validen gerekli desteği 
alamayan heyet üyeleri  geri döndü. Mekteb-i 
Sultanide yapılan toplantı sonucunda İzmir’de 
silahlı bir mukavemetin mümkün olmayacağı 

düşünülerek Reddi- İlhak Cemiyetini kurarak 
protesto ve mitinglerle işgali telin etme kararı 
aldılar. Anadolu ve Duygu Gazeteleri Sahibi 
Haydar Rüşdü, Osman ve Hüsnü Beylerle İz-
mir’e birkaç gün önce gelmiş olan Miralay Ka-
zım Bey, İzmir’in müdafaasını görüşüyorlardı.  
Toplantıda silahlı mukavemet için İzmir’in dı-
şına çıkılmasını önerdi ve vatanseverler Öde-
miş’e giderek orada direnişi başlatmak üzere 
teşkilatlanmaya başladılar. (Vural, M. Kadri, 
“ Belgelerin Gözünden Hasan Tahsin ve ‘İlk 
Kurşun ‘ Meselesine Yeniden Bakış ”atam.
gov.tr/ Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 
Güz/ 2019, sayı 100, s. 380 vd.)

14’ü 15 Mayısa bağlayan gecede binlerce 
Türk Maşatlık Meydanında toplanmıştı.  Bu 
esnada İngiliz, Fransız, Amerikan, İtalyan ve 
Yunan zırhlıları İzmir körfezinde bulunuyor-
du.  Kalabalığa hitap eden İzmir Belediye Baş-
kanı Hacı Hasan Paşa’dan başka önemli bir 
isim daha vardı. Bu da Hukuk-u Beşer gaze-
tesi Başyazarı Hasan Tahsin (Osman Nevres) 
idi.  Halkı direnmeye çağırıyorlardı.
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Hasan Tahsin konuşmasında,  Paris Barış 
Konferansını sert bir dille eleştiriyor, gazete 
de yazdığı gibi “Burayı Yunan’a vermeye-
ceğiz. Vermek isteyen kuvvetle paylaşacak 
kozumuz var diyordu.” Redd-i İlhak Cemiye-
tince halka dağıtılan bildiride şu ifadeler yer 
alıyordu:

“… Ey Bedbaht Türk! Yunan hakimiyetini 
kabule taraftar mısın? Artık kendini göster. 
Tekmil kardeşlerin maşatlık meydanındadır. 
Oraya yüzbinlerle toplan. Orada zengin, yok-
sul, bilgin, cahil yok. Fakat Yunan egemenliği-
ni istemeyen bir mutlak bir mutlak çoğunluk 
var. Geri kalma!.. Binlerle, yüzbinlerle ma-
şatlık meydanına koş ve Milli kurulun buy-
ruğuna uy…” (Şerafettin Turan, “Kuva-yı 
Milliye’nin Örgütlenmesi ve Kavramının 
Kurtuluş Savaşındaki Rolü”, Kuva-yı Mil-
liye’nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu  
Sempozyum Bildirileri, 6-8 Eylül 2009. I. Ki-
tap, s. 16, Haz: Oktay Gökdemir.) 

15 Mayıs 1919 sabahı saat 7.30 suların-
da Hasan Tahsin Konak Meydanı Kordonbo-
yu’nda koyu renkli takım elbise ile bekliyordu. 
Önce Yunan gemilerinden Patris ve Atroni-
tos gemileri Pasaport’a yanaştı ve bir gurup 
Yunan Efzon Alayı saat 8.55’te askeri gemi-
den inerek karaya çıktı. Themistokles gemisi 
ise Beşinci Alayını Punta iskelesine çıkardı. 
Bunlar Punta’dan ilerleyerek Kadife Kaleyi 
işgal edeceklerdi. Bu esnada on binlerce yerli 
Rum ellerinde Yunan bayrakları ve çiçeklerle 
Kordonboyu’nu doldurmuşlardı. Gelen askeri 

tabur, İzmir Metropoliti Hıristosmos tarafın-
dan takdis edildi. İlk Yunan taburu buradan 
yaya olarak Hükümet Konağı, Kışla, Kokaryalı 
istikametinden Karantina’ya doğru yürüyüşe 
geçti.  Yürüyüş kolunun baş tarafı kışla hiza-
sını geçip yola saptıktan sonra Hasan Tahsin 
kalabalığın arasından sıyrılarak öne geçti. 
Tahsin, “ Olamaz, olamaz, böyle ellerini kolla-
rını sallayarak giremezler” diyerek rovelverini 
çıkararak düşmana ateş etti ve üç askeri öl-
dürdü. Böyle bir direnişi beklemeyen Yunan 
Alayı şaşırmıştı. Daha sonra yanında fazla 
yandaşı olmadığı anlaşılan Hasan Tahsin Yu-
nan Alayı tarafından açılan ateş ve süngüle-
me sonucunda 31 yaşında öldürüldü. Hasan 
Tahsin’in naaşı İzmir Saat Kulesinin altında 
bulundu. Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşun, 
Türk kurtuluş mücadelesinde diğer yerlere de 
örnek olmuştur.

Hasan Tahsin’in şehit olduğu gün yeni 
bir ümit ışığının da müjdesini veriyordu. 15 
Mayıs 1919 akşamı Mustafa Kemal ve arka-
daşlarını taşıyan ve Galata’dan hareken eden 
Bandırma Vapuru, 18 mürettebatı umuda 
yolculuğa çıkıyordu.

Bandırma vapuru 17 Mayısta İnebolu’ya 
ve 19 Mayısta Samsun’a vardı. Mustafa Ke-
mal’e refakat eden geminin Kaptanı İsmail 
Hakkı haricinde diğer 18 kişinin isimleri şun-
lardır: III. Kolordu Komutanı Kurmay Albay 
Refet Bey, Müfettişlik Kurmay Başkanı Kur-
may Albay Manastırlı Kazım Bey, Müfettişlik 
Sağlık Bakanı Doktor Albay İbrahim Talî Bey, 
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Kurmay Başkan Yardımcısı Kurmay Yarbay 
Mehmet Arif Bey,  Karargâh Erkân-ı Harbi-
yesi İstihbarat ve Siyasât Şube Müdürü Kur-
may Binbaşı Hüsrev Bey, Müfettişlik Topçu 
Komutanı Topçu Binbaşı Refik Bey, Müfet-
tişlik Başyaveri Yüzbaşı Cevad Abbas,  Kur-
may Mülhakı Yüzbaşı İsmail Hakkı,  Kurmay 
Mülhakı Yüzbaşı Mümtaz, Müfettişlik Emir 
Subayı Yüzbaşı Ali Şevket, Karargâh Komu-
tanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi, Kurmay Başkanı 
Emir Subayı ve Müfettişlik Kalem Amiri Üs-
teğmen Arif Hikmet,  İaşe Subayı Üsteğmen 
Abdullah, Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen 
Muzaffer, Şifre Katibi, Birinci Sınıf Katip Faik, 
Şifre Katibi Yardımcısı, Dördüncü Sınıf Katip 
Memduh  (Çetinoğlu, Neşe Uzm.  “19 Ma-
yıs 1919 Tarihinin Anlam ve Önemi” dhgm. 
Meb.gov.tr)  

Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktığı za-
man memleketin ahvalini şöyle anlatır:

Osmanlı Devletinin dahil bulunduğu 
gurup Harb-i Umumi’de mağlup olmuş, Os-
manlı ordusu her taraftan zedelenmiş, şartları 
ağır bir mütareke imzalanmış. Büyük harbin 
uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir 
bir halde. Millet ve memleketi Harb-i Umu-
mi’ye sevk edenler, kendi hayatları endişesine 
düşerek memleketten firar etmişler. Saltanat 
ve Hilafet makamını işgal eden Vahdettin,  
yalnız kendini ve tahtını koruyabileceği ted-

birleri araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın  ri-
yasetindeki kabine , aciz, haysiyetsiz, korkak, 
yalnız Padişahın iradesine tabi ve onunla be-
raber  şahıslarını koruyabilecek herhangi bir 
vaziyete razı.

Ordunun elinden silahları ve cephaneleri 
alınmış ve alınmakta… İtilaf devletleri müta-
reke hükümlerini riayete lüzum görmüyorlar. 
Birer vesile ile İtilaf donanmaları ve askerleri 
İstanbul’da. Adana Vilayeti Fransızlar; Urfa, 
Maraş ve Ayıntab İngilizler tarafından işgal 
edilmiş; Antalya ve Konya’da İtalyan aske-
ri kıtaları; Merzifon ve Samsun’da da İngiliz 
askerleri bulunmakta idi.  Her tarafta yabancı 
devlet asker ve memurları ve özel adamla-
rı faaliyette. Nihayet 15 Mayıs 1919’da İtilaf 
devletlerin rızasıyla Yunan ordusu İzmir’e çı-
karılıyor.

Bundan başka memleketin her tarafında 
Hıristiyan unsurlar gizli açık emellerini ve 
maksatlarını temine çalışmakta, devletin bir 
an evvel çökmesine mesai harcıyorlar….” 
Nutuk, s. 31 vd.

İngiliz ve Amerikan mandasını isteyen-
lerin karşısında yeni bir anlayışın temellerini 
atan Mustafa Kemal, memleketin topyekun 
düşmana karşı savunulmasını, millet-ordu 
dayanışmasını oluşturarak Türk milletinin ba-
ğımsız olmasını istedi. Bu kararının altında şu 
gerçek yatıyordu: 

Hiddet ve şehvet insanı şaşı
yapar; ruhu doğruluktan ayırır.

           (Hz. Mevlânâ)
ŞAŞILIK
Hiddet, şehvet ve tarafgirlik insanı şaşı yapar,
Doğruyu  eğrinin, eğriyi  doğrunun eşi yapar.
    (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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TÜRK BAYRAĞI İNMEZ

Bir arada yaşar iken selamet
Sarmış her bir yanımızı vehamet
Ülkede koptu kızılca kıyamet
Mert olanın başı öne eğilmez
Tek bir fert kalsa da bu bayrak inmez

Ülkümüz birdi hedefimiz birdi
Herkes bizi bizden iyi bilirdi
Ayrı ses çıkarmak işimizi bitirdi
Bir olanın bileği hiç bükülmez
Tek bir fert kalsa da bu bayrak inmez.

Taze taze yere düşen can bizim
Tohum veren, meyve veren dal bizim
Gözü yaşlı gelin bizim kız bizim
Dik durmazsan sonra belin doğrulmaz
Tek bir fert kalsa da bu bayrak inmez

Bu vatanın bağrında bülbül eyleşir
Ovasında koyun kuzu meleşir
Yurt olalı aşıkları söyleşir

Dost yüzüne kem göz ile bakılmaz
Tek bir fert kalsa da bu bayrak inmez

Boşuna uğraşma taşla sopayla
Zalimler ateşi tutar maşayla
Günler gelir geçer yasla tasayla
Bu gördüğün rüya hayra yorulmaz
Tek bir fert kalsa da bu bayrak inmez

Barış için başka safta durma sen
Ayrılığa karşı çıkıp susma sen
Kardeşliğe kin nefret kusma sen
Üflemeyle dağın karı erimez
Tek bir fert kalsa da bu bayrak inmez

Anuş der ki gelin kardeş olalım
Pazumuza kuvvet güç katalım
Birlik olup düşmanlara çatalım
Bir taş sökmeyle bu kale yıkılmaz
Tek bir fert kalsa da bu bayrak inmez. 

Anuş Gökce - 2001/ İst.

 “Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli 
bir şekilde yaşamasıdır. Bu esas, ancak tam 
bağımsızlığa kavuşmakla temin olunabilir. 
Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, 
bağımsızlıktan mahrum bir millet, medeni 
insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden 
yüksek bir muameleye layık olamaz.

Yabancı bir devletin himaye ve kollayıcılı-
ğını kabul etmek, insanlık bakımından vasıf-
ları bakımından mahrumiyeti, acizlik ve mis-
kinliği itiraftan başka bir şey değildir.”” diyen 
Mustafa Kemal “Ya İstiklâl Ya Ölüm” parola-
sıyla Milli Mücadeleyi başlattı. (Nutuk, s. 38.) 

Mustafa Kemal Paşa Müfettişlik vazifesiy-
le Samsun’a çıktığı zaman hem askeri hem 
de mülki memurlara emir verme yetkisine 
sahipti. Samsun’a çıkar çıkmaz kolordu ko-
mutanları, mülki memurlarla görüşerek ül-
kenin her tarafında protesto telgrafları çekil-
mesini emretti. Onun emirleri doğrultusunda 
Kuva-yı Milliye ve Hukuk Cemiyetleri yurdun 
her tarafında teşkilatlandı. Amasya Genelge-
siyle tüm dünyaya milletin kendi iradesiyle 
bağımsız bir Türkiye kurulacağını tüm dün-
yaya ilan etti.

19 Mayıs’ta yakılan meşale, dört yıl bo-
yunca Türk milletinin yolunu aydınlatmaya 
devam etti. Türk Milleti Erzurum ve Sivas 
Kongrelerini yaparak kuvvetler birliği oluş-
turdu. Düzenli orduya geçilmesiyle birlik-
te bağımsız bir şekilde hareket eden milis 
kuvvetler askeri disiplin altına girdi. Birinci 
ve İkinci İnönü, ardından Sakarya Meydan 
Muharebesi, 26 Ağustos’ta başlayan  Büyük 
Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşıyla 
Afyon’a kadar ilerlemiş olan düşman kuvvet-
leri İzmir’e kadar sürüldü ve denize döküldü. 
23 Nisan 1920’de açılan TBMM ile modern 
bir Türkiye’nin temeli atıldı ve Cumhuriyetin 
ilanıyla demokratik ve bağımsız bir millet ve 
devlet yaratıldı.

Esir bir milletten bağımsız bir devlet bıra-
kan Mustafa Kemal ve silah arkadaşların, tüm 
şehit ve gazilerimizin, cephe gerisinde ordu-
nun levazımını ve lojistik desteğini sağlayan 
kahraman ve fedakâr halkımızın mekanları 
cennet olsun.

Mustafa Kemal ve arkadaşları ve aziz 
Türk Milleti başını yere eğdirtmedi ve bayra-
ğını indirtmedi. Ruhları şad olsun.
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MEHMET ÖNDER’İN 
EKEKONDA’Kİ HİKÂYELERİ

MUSTAFA 
ÖZCAN

Ekekon, 1935 yılından itibaren çıkmış 
ve 1950’ de yayınına son vermiş bir 
yerel gazetedir. Bu dönemin Babalık 

gazetesinin yanında ikinci bir gazete görevi 
görmüştür. Bugün o dönemleri araştırmak 
isteyenler için önemli bir kaynaktır. Yeni Ses 
ise daha kısa süreli bir yayın organı olarak 
dikkati çekmiştir. Ekekon, yerel haberlerin 
yanında, çeşitli edebi türlerdeki yazılara da 
yer vermiştir. Bunlar makale, fıkra, gezi, 
araştırma ve inceleme, tiyatro, musahabe, 
şiir, hikâye gibi türlerdir.  Gazetenin   ilk 
yıllarında güncel bir konu olan Hava tehli-
kesiyle ilgili, Halkevinde verilen konferans-
ların da yayımlandığı görülmüştür.

Bugün bu gazeteye baktığımız zaman 
birçok hikâye yazarıyla karşılaşırız. Sözgeli-
şi, 1935 yılında Ziya Çalık, Enver Uganeke, 
Behiye Öndünç, Sadrettin Karatay, Selçuk 
Milar, A. Göksu, Şenes, F. Akar, Erem San, 
M. Erem   gibi yazarların hikâyelerine rast-
larız. Buradakilerin en çalışkanı, adeta ga-
zetenin her eksiğini kapatan, neredeyse her 
türde yazan Ziya Çalık’tır. Dolayısıyla en çok 
hikâyeyi o yazmıştır. 

1936 yılında “Ekekon Hikâyeleri” genel 
başlığı altında başka yazarlara da yer veril-
diği görülür. Bunların başında İhsan Hınçer 
gelmektedir. Hayri Klavon da sık yazanlar-
dandır.  M. Erem’in de bir hayli hikâyesi var-
dır. M. İ. Işık yeni bir imzadır ama o yıl tek 
bir hikâyesi okurla buluşmuştur. Bir önceki 
yılın bazı hikâyecileri ise 1936’da Ekekon’da 
gözükmemektedir.

1937 yılı Ekekon’larında hikâye yoğun-
luğu düşmüştür. Fakat Müfide Çankaya adlı 
bir kadın hikâyecinin ilk eserleri de bu yılda 
yayımlanmaya başlamıştır. Fazıl Kızılkeçili 
hem çeviri yapmış hem de hikâye yayımla-
mıştır. Çatalca soyadlı yazarın ise bir hikâye-
si vardır: “Rüya Gibi.”  Müfide Çankaya’nın 
bazı hikâyeleri İngilizceden çeviridir. Çanka-
ya hikâye çevirilerine ertesi yıl da (1939) de-
vam etmiştir. “Unutulan Ateşböceği” uzun 
bir hikâyedir ve yayımı bir hayli sürmüştür. 
Hamdi Varoğlu’nun “Toprak Kokusu” hikâ-
yesi de Ekekon’un 29 Ekim 1938 tarihli nüs-

hasında çıkmıştır.
1939 Ekekon’larında Batı klasiklerinden 

tercümeler vardır. Bunun yanında hikâye-
ci sayısı azalmıştır. Ziya Çalık ve E. Ç’nin 
hikâyeleri gazetenin sayfalarını doldurmuş-
tur. 1940 yılı ise Alman ve Fransız edebi-
yatından çevirilerin gerçekleştirildiği bir yıl 
olmuştur. M. Arel, Alphonse Daudet’den, 
Gökkaya da Hermann’dan yapmış çevirile-
rini. Bunlara S. Alpay’ı da ekleyebiliriz. O da 
Alman edebiyatından hikâyeler çevirmiştir. 
Bu yıl, Ekekon’da birkaç tane de telif eser 
yayımlanmıştır.

Dikkat çeken bir husus da 1942 Eke-
kon’larında hiç hikâyeye rastlanmamasıdır. 
1943’te gazetede çıkan birkaç hikâyenin 
yazarı belli değildir. Sözgelişi “Solmuş Er-
guvan”, “Bir İçin Akşamı?”  Bu hikâyeler-
dendir.  Bunun yanında A. Zeki Anış’ı iki üç 
hikâyesiyle anmamak olmaz. Bu yılın hikâ-
yecileri arasında bir de adını açıklamayan 
sadece “Hikâyeci” müstearını kullanan bir 
yazarla da karşılaşılmaktadır. 1944 yılı Eke-
konları hikâye bakımından pek zayıf kalmış-
tır. A. Zeki Akıncı “Teşrih”i, M. Ulugergerli, 
“Günün Hikâyeleri” genel başlığı altında 
“Boş Şişeler”i yayımlamıştır.

M. Ulugergerli’nin 1945 yılında da hikâ-
yesi vardır: “Borda Kahvesinde” adını ta-
şımaktadır. Muammer Nahit Karabağlı ise 
hikâyesinde “Merhamet” başlığını kullan-
mıştır. Bu arada yeni bir hikâyeci gözük-
müştür Ekekon’da: Celâlettin Kişmir… Ya-
zarın “Mektup”, “Ölümden Beter”, “Bayram 
Hediyesi”, “Görmek Arzusu”, “Yaşanmış 
Hayat”, “30 Yaş Kâbusu”, “Muhayyel Sev-
gili”, başlıklı hikâyeleri gazetenin sayfaların-
da yer bulmuştur. Bu duruma göre, o yıl en 
çok hikâyeyi Celâlettin Kişmir kaleme almış 
ve bunlarla Ekekon’un sayfalarını zenginleş-
tirmiştir. Sabit Cinol’un “Sefalet” hikâyesi 
de aynı yılın eseridir.
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1946 yılında biri kadın, diğeri erkek ol-
mak üzere iki akraba yazarın   imzası  ile 
karşılaşılmaktadır: Muvaffak Sami Onat ve  
Türkân Lütfü Onat.  Onlarınkiler çeviri ama 
Celâlettin Kişmir’inkiler ise telif hikâyeler-
dir. Kişmir, “Latif Hoca, Atom Kız, Bir Seçim 
Hikâyesi, Gurbetteki Dost, Siyah Gözlükler, 
Kadın Nedir?” gibi hikâyeleri bu yıl yayım-
lamıştır. Bu yıl içinde Nazif Ben, A. Cevdet 
Mumcu, Mehmet Önder, Necip Akan da 
verdikleri eserlerle hikâye dünyasını zen-
ginleştirmişlerdir.

1947 yılında Mehmet Önder, Celâlettin 
Kişmir, Mustafa Ferit Himmetgil, Osman 
Uysal, İffet Ayas, Celâl Çumralı, Necip Akan 
hikâyeleriyle Ekekon sahifelerini doldur-
muşlardır. Bunların bir kısmının birer hikâ-
yesi vardır. Fakat Celâlettin Kişmir’in 1947 
yılı da hikâye bakımından çok verimli geç-
miştir. Bir hayli hikâyesi yayımlanmıştır. Dr. 
Reşit Süreyya Gürsey’ih hikâyesinin başlığı 
“İsimsiz Hikâye”dir. Muvaffak Sami Onat, 
G. De Maupassant’ın hikâyesini “Ayrılma” 
adıyla yayımlamıştır. 

1948’de Celâlettin Kişmir ile Necip Akan 
hikâye yazmaya devam etmişlerdir.  Burada 
Muammer Karabağlı’nın birkaç sayı süren 
“Türkmenoğlu” hikâyesi göze çarpmakta-
dır.   Celâlettin Kişmir, İffet Ayas gibi hikâ-
yecilerin arasına 1949 yılında Tevfik Atay, 
Rıdvan Bülbül, Muzaffer Mete, M. Şevket 
Evin gibi hikâyeciler de katılmıştır. Basri 
Gökkaya ise “Katina Kazanıyor” adlı çeviri-
siyle birlikte üç çeviri hikâye yayımlanmıştır. 
Gökkaya’nın çevirileri birkaç sayı sürmüş-
tür. 1950 yılında Celâlettin Kişmir ve Necip 
Akan’ın hikâyelerinin yanında ilk adını bil-
mediğimiz bir hikâyeci ile karşılaşırız. Bu, 
Ekrekli imzasıyla hikâyelerini yayımlamıştır.  
Ekrekli, yedi hikâyesiyle bunlar arasında yer 
almıştır. Dolayısıyla 1950 Ekekon’larının en 
gözde yazarı olarak onu gösterebiliriz.

Bu özetlemeden sonra Mehmet Ön-
der’in (1926-2004) hikâyelerine geçebili-
riz. Mehmet Önder, çok yönlü bir yazar-
dır. Araştırma, inceleme, şiir, makale, baş 
makale gibi türlerde pek çok yazıya imza 
atmıştır. Hikâyelerini de bunlar arasına ka-
tabiliriz.  Ekekon’da karşılaşılan ilk hikâyesi 
“Kubak Nine” adını taşımaktadır.

“Kubak Nine” herkesin sevdiği bir köy 
kadınıdır. Kimsesizdir. İki oğlu ve kocasını 
İstiklâl Savaşında kaybetmiştir. Yaşı altmı-

şın üzerindedir. Yazar ona neden “Kubak 
Nine” denildiğini bilmediğini söylemektedir.

Kubak Nine’nin bütün varlığı beş dö-
nümlük tarlasıdır. Onun dışında bir geliri 
yoktur. Aldığı icarla kıt kanaat geçinmekte-
dir. Köylüler, ölen kocasından bir hayli para 
kaldığı şeklinde bir söylenti yaymışlardır.

Evi, köyün yıkık, sıvaları dökülmüş oku-
lunun tam karşısında bulunmaktadır. Ci-
var köylerde okul olmadığından o köylerin 
çocukları da bu okula gitmektedir. Kışta, 
karlı ve fırtınalı günlerde; üşümüş, elleri 
donmuş, yanakları morarmış çocuklara o 
sahip çıkar.  Öğrenciler, kırık camlı köhne 
okula girmeden önce onun evine uğrarlar. 
Üşümüş ellerini, vücutlarını ısıtırlar, ekmek-
lerini orada gevretirler.  Kubak Nine’nin bu 
iyiliği, pek çok öğrenciyi, zatürre olmaktan 
kurtarmıştır.

Bir gün, Kubak Nine; ağır hastalanır, 
herkes onunla helalleşmek üzere evine gi-
der, gönlünü almaya çalışır. Bir iki gün son-
ra Kubak Nine, yazarı çağırttırarak yanına 
oturtturur.  
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Artık gidici olduğunu söyleyerek ona 
anahtarı verir, ondan, içinde çocukların ema-
netleri bulunduğu izbedeki sandığı açmasını 
ve bunları dağıtmasını ister.  Öğleye doğru 
ölür. Yazar yanına muhtarı da alarak  ninenin 
evine gider. Tozlu sandığı bulurlar. İçinden 
çıkan keseyi ve zarfı açarlar. Kesede bir avuç 
altın vardır. Zarfta da şunlar yazmaktadır: 
“Bu parayı, kışın çocukların üşümemesi için 
okulun yanı başına bir ‘işlik’ in yapılmasına 
harcayınız.”1

 Mehmet Önder’in Ekekon’daki ikin-
ci hikâyesi “Ölü Toprağı”dır. Yine bir köy 
hikâyesi ile karşılaşılmaktadır. Bu defa köylü 
Üğüş Ali tanıtılmaktadır. Yazara göre Üğüş 
Ali, kısa boylu, kösemsi, cılız, şakayı sevmez 
bir insandır. Üğüş de sıska, korkak demektir. 
Kabakçı Hasan ise çok kurnaz, aynı zamanda 
şakacı biridir. Üğüş ondan korkmaktadır. Za-
ten iyi de geçinemezler. Fakat Kabakçı onun 
bir türlü peşini bırakmamaktadır. Günün bi-
rinde Zeynep’e âşık olduğunu öğrenir. Fakat 
kendisi de Zeynep’e tutkundur. Bunun için 
Üğüş’ü bu sevdadan vazgeçirmeye çalışır. 
Ona karadutun altında yatan evliyanın me-
zarından bir avuç toprak almasını, bu toprağı 
Zeynep’in kapısının önüne saçmasını söyler. 
Bunu yaptığı takdirde Zeynep’e kavuşacağını 
belirtir. Üğüş denileni yapar ve kimse gör-
memesi için acele acele evine döner. Fakat 
bütün gece uyuyamaz. Kızın evine koşa koşa 
geleceğini hayal eder. Ne var ki ne gelen ne 
giden vardır. Sabah erkenden öküzleri koşup 
tarlaya gider.  Daha tarlaya varmadan beyaz-

lara bürünmüş bir cismin kendisine doğru 
yavaş yavaş geldiğini görür. Bu kefenli cisim, 
“Toprağımı, toprağımı isterim” der. Üğüş ne 
toprağı diye sorar. Hayalet, “mezarımdan 
aldığın toprak” der.  Üğüş’ün toprak toprak 
diye sayıklamaları arasında Kabakçı Hasan 
kendini belli ederse de o, farkında bile olmaz. 
Ertesi günü Kabakçı, Üğüş’ü bulur, toprağı 
serpip sermediğini, kızın gelip gelmediğini 
sorar. Üğüş de “Kız erenlere girmiş, ben de 
vazgeçtim” şeklinde cevap verir. Yazar bu 
hikâyeyi bizzat şahidi olmuş bir köylüden 
dinlediğini belirtmiştir.2

“Çözülen Bağlar” bir aşk hikâyesidir.  Ha-
yatında hiçbir kızla arkadaşlık etmemiş, son 
derece utangaç bir genci, bir gün arkadaşları 
bir gece toplantısına davet ederler. Aslında o 
güne kadar böyle toplantılara hiç gitmemiş-
tir ama arkadaşlarının ısrarına dayanamayıp 
kabul etmiştir... Arkadaşı nişanlısını dansa 
kaldırmış, o da onun “baldızı” ile baş başa 
kalmıştır. Aralarındaki konuşmalardan bu 
gencin Hukuk öğrencisi olduğu, fakülteyi bi-
tirir bitirmez bir avukatlık bürosu açacağı an-
laşılır. İstediği tipte bir kız bulabilirse evlene-
ceğini de söyler. Daha sonra yeşil gözlü kızla 
bahçeye çıkarlar. Genç, bu tenha bahçede, 
kıza; hayalindeki eş olduğunu söyler. Hatta 
evlenme teklifinde bulunur.  Üç hafta sonra 
da nişanlanırlar. Ne var ki, bir gün pencere 
önünde nişanlısının resmine bakarken posta-
cı zili çalmış, “Artık sizinle evlenmeye imkân 
kalmamıştır. Onu çok seviyorum, elimde de-
ğil, affet!”  Yazan bir mektup getirmiştir. 

1   “Kubak Nine”, Ekekon, Sayı: 2555, 21 Ağustos 1946, s.3 
2  “Ölü Toprağı”, Ekekon, Sayı: 2584, 8 Kasım 1946, s.3
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3  “Çözülen Bağlar”, Ekekon, Sayı:2604,25 Aralık 1946, s.3
4  “Aldatan Kadın”, Ekekon, Sayı: 2611, 10  Ocak 1947, s.3

Genç âşık, vurgun yemiş gibidir. Kâğıt-
ları toplar, dışarı çıkıp ağır adımlarla nereye 
gideceğini bilmeden yürümeye başlar. 3

Aile konusunun işlendiği hikâye, “Alda-
tan Kadın” başlığını taşımaktadır. Bir gün 
genç müdür Şevket’in telefonu çalar. Karı-
sının onu genç bir erkekle aldattığı haberini 
alır. Acele acele paltosunu, şapkasını alarak, 
eve gider. Başlangıçta inanmaz. Henüz evle-
neli iki ay bile olmamıştır. Çok mutludurlar.

 Üstelik karısı ona “ilk ve son aşkım sen-
sin Şevket” demiştir. Sokağa çıksa, komşuya 
gitse bile Şevket’e sorar, izin ister.  Akşam 
Şevket’in eve dönüşünü sabırsızlıkla bek-
lemektedir. Şimdi ise apartman kapıcısının 
telefonda” Karınız odasına genç ve güzel 
bir delikanlı aldı, hemen gelirseniz görürsü-
nüz” diye haber vermiştir. Şevket düşünür: 
Karısının kendisine   ihanet edeceğine bir 
türlü inanmaz. Hızlı hızlı eve gider, taban-
cası yanındadır.  Eve gelince kapıcıya sorar. 
Hâlâ evde olduğunu öğrenince merdivenleri 
koşarak çıkar. İçerideki konuşmaları dinler. 
Karısının, Remzi’ye söylediği özlem dolu 
sözlerini duyunca şüphesi iyice artmıştır. 
Artık tahammülü kalmaz, kapıyı açıp içeri 
girer.  İçerideki genç karısının erkek kardeşi 
Remzi’dir. O güne kadar Şevket ile bir türlü 
tanışma fırsatını bulamamıştır. Eşi, Şevket’in 
böyle erkenden eve gelmesine şaşırmış, dai-
rede bir olay mı oldu diye sormuştur.4

“Saadet Yılları” Önder’in Ekekon’daki 
son hikâyesidir. Yazar hikâyesinde trende 

karşılaştığı eski okul arkadaşı Remzi’den 
bahsetmektedir. Uzun yıllar görüşmemişler-
dir. Konuşmaya başlarlar. Kompartımanda 
yalnızdırlar. Remzi’yi dertli görmüştür. Ona 
derdini sorar. Remzi pişmandır. Dört yıldır 
sevdiği, delice sevdiği gül gibi nişanlısından 
onun için ayrılmıştır. Onun uğruna servetini 
barlarda, eğlence mekanlarında harcamıştır. 
Bununla yetinmemiş gençliğini, varlığını, 
enerjisini tüketmiştir. Ve nihayet bütün bun-
lardan sonra bir gün bu kadın, onu, kahka-
halarla kovmuştur. 

“Bitap, pişman, bedbin bir gururla” geri 
dönmüştür. Yarıda bıraktığı saadet yılları-
nı yeniden yaşamak ister. Fakat boşunadır. 
Çünkü temeli yıkılmış bir bina, direkleri çü-
rümüş bir çatı gibi izzetinefsiyle uçurumlara 
yuvarlanmıştır.

Aslında Remzi saf bir Anadolu çocuğu-
dur. Zevkine, seciyesine, tipine göre genç 
bir Bozkır kızıyla nişanlanmıştır. Söylediğine 
göre elinde olmayan sebepler yüzünden ev-
lenememişler, nişanlı kalmışlardır. Bir gün 
çevresinden uzak bir şehre bir vazife ile gi-
den Remzi, orada on beş gün kalacak, şirke-
tin işlerini görecektir.  İlk defa koca bir şehir 
görmüş, yabancı muhitinde şaşırmış kalmış-
tır. Gençtir, kuvvetlidir, kanı kaynamaktadır.

Bir gün bu rüya aleminde yaşarken, 
yanından geçen bir kızın işvesine kapılır. 
Onunla baş başa olmayı hayal eder. Peşin-
den gider, kıza yaklaşır, kol kola yürümeye 
başlarlar. Bir yerlerde birkaç kadeh içerler. 

KEŞKE
Keşke şu yeşil yapraklar bir gün sararıp solmasa,
Dünya hep güllerle dolsa, dikene hiç yer kalmasa.
     (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ



5  “Saadet Yılları”, Ekekon, Sayı: 2731, 20 Ekim 1947, s.3-4)

Kız annesinin, babasının uyumasından 
yararlanarak onu odasına çıkarır. Kız ne di-
yorsa yapar, Bütün parasını bu uğurda har-
car. Bu müddet içinde dört yıllık nişanlısına 
yüzüğünü gönderir, şehirde kendisini deli-
cesine sevdiğini söyleyen kızla evlenmek ni-
yetiyle de şirketle alakasını kesmiştir.

 Aradan iki ay geçmeden parası biter. 
Artık eskisi gibi eğlence yerlerine gidemez, 
kızın evine gizlice giremez. Nihayet ona 
evlenme teklifinde bulunur. Önceleri Rem-
zi’siz yaşayamayacağını söyleyen kız, teklifi-
ne kahkaha ile cevap verir. “Evlenmek mi? 
Senin gibi meteliksiz biri ile mi?”

İşte bu reddediliş, onu perişan etmiştir. 
Vücudu titrer, gözleri döner. Kendine geldi-
ği zaman uzaklaşıp gitmiştir. Bir defa daha 
kızın evine gider. Kapıyı çalacağı zaman iki 
genç erkeğin de aynı kapıya gelip durdur-
duğunu görmüştür... Onların konuşmala-
rından polisin her tarafı aradığı halde bu evi 
bulamadığını, ev sahibinin çok kurnaz ve 
burasının bir randevu evi olduğunu öğre-
nir. Bunun üzerine müthiş pişmanlık duyar. 
Şehre gelmeden önce geçirdiği saadet yılla-
rını hatırlar. Nişanlısına yüzüğü gönderdik-
ten sonra onun yüzüne nasıl bakabileceğini 
düşünür. Arkadaşı, Remzi’nin nişanlısını, 
hatta adresini bilmektedir. Ara istasyonların 
birinden, Remzi’nin ağzından “Beni affet. 
Yarın sana geliyorum. Seni ebediyen seven 
nişanlın” diye bir telgraf çeker. Remzi’ye de 
hiçbir şey söylemez. Nihayet tren gelmiştir.  
Trenden inmeye çalışırken birdenbire ni-
şanlısının kollarına atıldığını gören Remzi, 
şaşkınlıktan elinden valizini   düşürmüştür.5

Görülüyor ki Ekekon hikâyecileri arasın-
da beş hikâyesiyle Mehmet Önder de yer 
almıştır. Bu hikâyeler sayıca azdır yazarın 
ilk hevesle kaleme aldıklarıdır. Önder son-
radan hikâyeye devam etmemiş, daha çok 
araştırma ve incelemeleriyle, Hz. Mevlâna 
üzerine yazdıklarıyla tanınmıştır. Hikâye-
de yakın arkadaşı Celâlettin Kişmir kadar 
verimli olamamıştır. Oysa şiiri bir müddet 
daha sürdürmüş, bu dönemde iki tane de 
şiir kitabı yayımlamıştır. Bunlar Köyün Bağ-
rından (1946), Zafer Yolunda (1947) adını 
taşımaktadır. Yani hem şiir hem hikâye yaz-
mayı bir arada sürdürmüştür. Ayrıca araş-
tırma ve incelemeler yapmıştır. Bu husus da 

hikâye sayısını düşürmüş olmalıdır.
  Hikâyelerin bizce en güzeli ve anlamlısı 

ilki yani “Kubak Nine”dir.  Bu sevecen kadın 
kendini köy çocuklarına adamış gibidir. On-
ların daha tahsil hayatlarının başlangıcında 
ne kadar zor şartlar altında yaşadıklarına 
tanıklık etmiş, hatta ölümünden sonra ya-
pılması istediği “İşlik” ile sorunlarının bir 
parça da olsa hafifleyeceğini öngörmüştür. 
Merhametli, şefkatli, fedakâr bir köy kadı-
nıdır. “Ölü Toprağı”nda saf ve kurnaz iki 
insan tipi karşılaştırılmıştır. Batıl inançların 
bazı insanları nasıl yanılttığını, yanlış karar 
vermelerine yol açtığını göstermiştir.

O yıllarda köy ve köylünün sorunlarıyla 
çok ilgilenen, Ekekon’daki çeşitli yazılarında 
vurgulayan Mehmet Önder, şehir hayatına 
yönelik uç tespitlerde bulunmuştur. Şehre 
ilk defa giden her köy delikanlısının şuh, 
cilveli ve kötü niyetli kadınların tuzağına 
düşmesi elbette beklenmemelidir. Fakat bu 
hikâyeler, bir bakıma delikanlıları uyaran, 
yanlışı gösteren hikâyelerdir.   “Aldatan Ka-
dın” ve “Saadet Yılları”nda sürprizli sonuç 
da bir başka özellik olarak zikredilebilir. Kı-
saca Mehmet Önder, olayların iyi ve kötü 
yanlarını vurguladığı bu hikâyelerin sonun-
da her şeyi tatlıya bağlamasını bilmiştir. Va-
kası, köyde başlayıp şehirde gelişen ve yine 
köye dönülen bu hikâyelerde iyimser bir 
bakış açısının bulunduğu, insanî hasletlerin 
ortaya konulduğu apaçık belli olmaktadır.
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DÜĞÜNLERİMİZDE BAYRAKÇI

TAYYAR 
YILDIRIM

E skiden düğünlerde çok farklı adetler, 
gelenek ve görenekler vardı ve bu ge-
leneklerin kendi içlerinde barındırdık-

ları kurallar harfiyen uygulanırdı. Bunlardan 
birisi de düğün boyunca düğünün sembolü 
olan bayrağı hazırlamak ve bayrağı taşıyacak 
olan bir bayrakçı seçmekti.

Köyde bulunan genellikle 16-25 yaş ara-
sındaki gençlerden oluşan dernek kurumu, 
köyde imece gerektiren bütün işler için de 
devrede olurdu. 

Dernek dediğimiz bu oluşum, bildiğimiz 
sivil toplum kuruluşu anlamına gelen der-
neklerden farklı bir oluşumdu ve bir tüzüğe 
bir kanuna bağlı değildi.  Bahsettiğimiz der-
nek, “düğün-dernek” anlamına gelen gele-
neksel bir kurumdu.

İşte bu kurum, köyde kış gecelerinin vaz-
geçilmez bir vakit geçirme oluşumuydu ve 
asıl amacı da köyde toplu olarak yapılan me-
rasimlerde faaliyet icra etmek için işlev gör-
mesi idi.

Bu derneğin, kayıtsız ama kurallara bağ-
lanmış üyelik hakları ve görevleri vardı. Her 
haneden bir kişi ve haneden büyük yaşta 
olan kardeş bu derneğin müdavimi olabilir-
di. Ayrıca, yaşlarının 16-25 arasında ve bekâr 
olmaları şartı aranırdı. Üst yaş sınırını 25 ile 
sınırlandırmamızın nedeni, o tarihlerde ge-
nellikle 25 yaşına kadar bütün gençler ev-
lenmiş olurlardı. 25 yaşından yukarıda bekâr 
kimse varsa tabidir ki o da derneğe devam 
edebilirdi.

Bu kurum, gençlerden oluşan bir kurum-
du ve üyelerini tarif etmek için delikanlılar 
ifadesi kullanılırdı. Delikanlı; çocukluk çağın-
dan çıkmış genç erkek,  sözünün eri, dürüst, 
namuslu kimse ya da gençlere bir seslenme 
sözü olarak tanımlanmış... 

Bu topluluğun bir delikanlıbaşı olurdu. 
Dernekleri genellikle bu delikanlıbaşı yöne-
tirdi ve diğer üyelere nazaran farklı yetkileri 
vardı. Karar alma mekanizmalarındaki an-
laşmazlıkları hep bu delikanlıbaşı çözüme 
kavuştururdu. 

Delikanlılar içinde geleneklere aykırı ha-
reket eden üyeler olursa eğer, köyün ileri ge-
lenleri hep bu delikanlıbaşı ile muhatap olur 
ve bu konunun çözüme kavuşturulmasını 
ondan talep ederlerdi.  Zira köylerde, resmi 

bir oluşum olan ihtiyar heyetinden başka kö-
yün ileri gelenleri müessesi diye bilinen yine 
kayıtsız ve geleneksel bir oluşum daha vardı. 

Delikanlılardan oluşan derneğin birçok 
görevi olurdu. Bunlardan birisi de düğünler-
de girişte de değindiğimiz gibi bir bayrakçı 
seçmekti. Biliyoruz ki düğünlerde bir sağdıç-
lık müessesi de vardır.  Sağdıcı seçmek tama-
men özel bir konudur ve bunu damat adayı 
kendisi belirlerdi. Ama düğünlerde birçok 
konuda öncülük eden bayrağı taşıması için 
delikanlılar kendi içlerinden birisini bayrakçı 
seçerlerdi ve bu yetki tamamen delikanlılara 
aitti.

Öncelikle bayrakçı seçilmek isteyen ta-
lepliler bu taleplerini delikanlı başına bildirir 
ve delikanlıbaşı da derneğin üyelerine bu 
talepleri açıklardı. Bayrakçı seçilmek isteyen 
delikanlı sayısı birden fazla ise eğer bu konu 
dernek üyelerinin onayına sunulur ve oylama 
sonunda en fazla oyu alan aday bayrakçı se-
çilirdi. Oylama, herkesin daha önceden hazır-
lanan kâğıtlara bayrakçı olmasını istedikleri 
kişinin isimlerini yazmalarıyla ve gizli oylama 
sistemiyle yapılırdı.

Eşitlik olması halinde delikanlıbaşı eşitliği 
bozacak oy yetkisine sahip olurdu ve kendi 
yetkisini hangi adaydan yana kullanır ise o 
kişi bayrakçı seçilmiş olurdu.

Bayrakçının; sorumluluk taşımasını bi-
len, bayrağı asla ve asla gönderinden indirt-
meyen, onu koruma altında tutma kabiliyeti 
olan birisinin olması özellikle aranan husus-
lardandı.  

Oylama tercihlerinde bu konu mutlaka 
dikkate alınırdı. Zira bayrağın bir başkası ta-
rafından dikildiği yerden alınıp saklanması 
durumunda bayrakçıya büyük cezalar veri-
lirdi. Bu cezalar genellikle para cezası olurdu 
ve gelecekte bir daha bayrakçı seçilmesi de 
asla mümkün olmazdı.  Bu bir itibar meselesi 
sayılırdı.  Bu nedenle adayların bu görevi tam 
olarak yapabilme kabiliyetine haiz olması is-
tenen bir vasıftı.
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Bayrakçıyı seçmek için dernek, genellikle 
çarşamba günü toplanır ve bayrakçı seçimi-
nin yapıldığı günü takip eden gün yani per-
şembe günü ikindi namazından sonra erkek 
tarafının evlerinin damında bayrak dikme ve 
bayrak teslim etme töreni yapılırdı. Bayrak 
bir önceki düğünde bayrakçı olan delikanlı-
dan alınır yeni bayrakçıya teslim edilirdi. Bu 
merasimi de delikanlılar yaparlardı.

Bayrak dikme günü; bayrağın taşınacağı 
ve genellikle kavaktan yapılmış bir bayrak 
direği, bir ya da birden fazla cep aynası, ön-
ceden renklendirilmiş horoz kuyruğu tüyleri, 
havlu, ip, yazma ve damlarda toprağı sıkış-
tırmak için kullanılan ve bazı bölgelerde lov, 
loğ, bazı bölgelerimizde yuvak denilen taştan 
yapılı silindir taş gerekirdi.

Türk Bayrağı’ndan başka direğe takılacak 
farklı renklerde, özellikle de Türk tarihinde 
önemli anlamlar içeren renklerden oluşan; 
mavi, kırmızı, yeşil ve sarı renklerde ve bay-
rak büyüklüğünde kumaştan yapılmış renkli 
kumaşlar da hazır bulundurulurdu.

 Sırasıyla bayrak direğinin en tepesine 
horoz tüyleri, cep aynaları bayrak, yazma ve 
ardından diğer renkli kumaşlar direğe asılır-
dı. Yuvak, damın köyün her yanından görü-
lebilecek bir köşesine dikey olarak konulur 
ve bayrak direği yuvağa ip yardımıyla sarılır 
ve bu şekilde bayrak dikilmiş olurdu. Daha 
sonra dualar edilir ve silahlar ateşlenerek 
bayrağın dikildiği ve dört gün sürecek olan 

düğün merasiminin başlamış olduğu köy hal-
kına ilan edilmiş olurdu. Böylece bayrağın da 
bayrakçıya teslim edildiği ve bundan sonraki 
bütün sorumlulukların bayrakçıda olduğu da 
karar altına alınmış olurdu. 

Artık bayraklı karşılamalar için her şey 
hazırdı. İlk karşılama, ertesi gün sabah er-
kenden onlarca eşek ile dağa düğün odunu 
kesmeye giden köyün gençleri odunları kesip 
köye dününce, köyün yakınlarında bir yerden 
silahlarını ateşleyerek gelmekte olduklarını 
duyuran gençlere yapılırdı. Bayrakçı, bayra-
ğı alarak köyde kalan birkaç gençle birlikte 
oduncuları karşılarlardı.

Cumartesi gününden itibaren çevre köy-
lerden davetliler grup grup köye gelmeye 
başlarlardı. Bayrak, düğüne davet edilen çev-
re köylerden gelen düğüncüleri karşılamak 
için de öncülük ederdi. Köyün farklı yönlerin-
de bulunan komşu köylerden gelen düğüncü-
ler, köye girişlerini silah atarak davetli olduk-
ları köyün gençlerine duyururlar ve bayrakçı 
da bayrağı hemen dikili olduğu yerden alır 
aşağıya indirir ve aşağıda bekleyen delikan-
lılar da bayrağın sağına ve soluna dizilerek 
köye giren düğüncüleri karşılamak üzere yola 
çıkarlardı. 

Davetliler bayrağın ve delikanlıların ken-
dilerini karşılaması için köye bir anda gir-
mezler, girişlerini geciktirirler ve kendilerine 
mutlaka karşılama merasimi yapılmasını 
beklerlerdi. 
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Karşılama merasiminde bayrak en önde 
olur, bayrakçının sağında solunda gençler, 
gençlerin hemen arkasında çalgıcılar ve onla-
rın arkasında da köy sakinlerinden bir başka 
grup bu karşılamaya iştirak ederlerdi. Eski-
den, bu karşılaşma gerçekleştiği anda her iki 
tarafta bellerinden silahlarını çıkararak hava-
ya yüzlerce kez ateş ederek kendilerine göre, 
bu merasimin coşkulu bir şekilde gerçekleş-
mesini sağlarlardı.

Bazen bir köyden gelen düğüncülerin kar-
şılanması anında tam tersi istikametten diğer 
bir köyün düğüncüleri geldiklerini silahla bil-
dirir ve kendilerinin de karşılanmasını bekler-
lerdi. İlk karşılaşma gerçekleşir gerçekleşmez 
hemen bekleyen diğer davetlilerin (düğüncü) 
karşılaması yapılırdı.

Bu karşılaşmalarda bayrakçı ve köyün de-
likanlıları hep ön safta yer alırlardı.

Delikanlılar bu hizmetleri aslında gönüllü 
olarak yaparlardı. Zira bir başka zamanda da 
bu gençler kendilerinin düğünü yapacaklardı. 
Bu hizmetler “parayla değil sıraylaydı” ama 
yine de hizmetlerinin karşılığında bir bağış 
almasalar olmazdı.

İşte düğün boyunca yaptıkları hizmetlerin 
karşılığı olarak düğünün son günü yani gelin 
çıkarma, gelin alma, gelin gezdirme töreni 
sırasında damat evinin önüne yaklaşırken gü-
zergâhın en dar olan bir yerinde yani arkadaki 
yaya olarak gelen gelin konvoyunun, çalgıcı-
ların ve gelin gezdirmesine çıkan kalabalığın, 
delikanlıların bulunduğu kalabalığı aşamaya-
cakları bir bölgeye gelince bayrakçının bir ya-
nında kuru sıkı tüfek taşıyan delikanlı tüfeğini 
ateşler ve bayrakçının diğer yanında daha 
önceden belirlenmiş bir başka delikanlı ken-
dini yere atar ve ölü taklidi yapardı. Önceden 
hazırlanan bir örtü üzerine örtülür ve etrafı 
gençlerce sarılır ve ağıtlar yakılırdı. 

Bu arada düğün sahibi yani damadın ba-
bası, babası yoksa amcası veya dayısı gençle-
rin yanına gelir ve aralarında çetin bir pazarlık 
yaşanırdı. Gençleri gönülleyen düğün sahibi 
ölü taklidi yapan genci kaldırır ve düğün de 
kaldığı yerden devam ederdi. 

Bu konu da bayrakçı başlığı altında yazı-
lan bir yazının konusu olmaktan kendini kur-
taramazdı tabi ki... Zira bayrakçının hemen 
yanı başında gerçekleşen bir olaydı.  Burada 
kısaca bu geleneğe de değinmiş olduk.

Düğünlerde taşınan bayrağımızın yanın-
da bulunan ve aşağıdaki renkleri taşıyan sem-

bollerin renklerinden de bahsedip yazımızı 
noktalayalım. Günümüzde düğün bayrakları 
Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Ay-Yıldız-
lı Al Bayrağımızdan müteşekkil olup, sadece 
düğünü sembolize etmesi bakımından ve 
direğin tepesine takılan horoz tüyü, havlu ve 
cep aynasına yer verilmektedir.

Türk Kültüründeki renkler doğaldır ki ya-
kın zamana kadar düğün bayraklarında kul-
lanılıyordu. Belki de hala kullanılan bölgeleri-
miz de mutlaka vardır. 

Bu renkler; 
MAVİ:  Genellikle “gök” rengi olarak ifa-

de edilen mavi kutsal sayılan göğün ve suyun 
simgesidir. Sonsuzluğu, türeyişi, emniyet ve 
dinginliği çağrıştırır. Dostluk, sadakat, refah, 
aydınlık, temizlik ve ruhanilik simgesidir. 
Kültürümüzde gökyüzü kubbeye benzetilir 
ve gök kubbe olarak anılır. Bu yüzdendir ki 
cami, medrese, türbe, minare gibi yapılarda 
gök renk kullanılır.

YEŞİL: kelimenin kökünde yaş(=ıslak) 
olması dolayısıyla bolluk ve rahatı sağlayan 
bereketin sembolü olması olağandır. Türk 
mitolojisinde iyilikler ilahi Ülgenin koruyucu 
ruhu olarak bilinen yedi oğlundan birinin adı 
Yaşıl(=yeşil) Kağan idi ve bitkilerin yetişip 
büyümesini sağladığına inanılırdı.

9. yüzyılda Kırgız Türkleri yeşil kumaştan 
bayrak yapmışlardır. Böylece yeşil, bir yerde 
egemenlik sembolü de olmuştur. Sonraki 
yüzyıllarda Müslümanlıkta da yeşil kutsal bir 
renk olarak kabul edilmiştir
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SARI: Merkezin hâkimiyetini ve gücü ifa-
de eden sarı, tarihte Türklerin sıkça kullandığı 
renklerden biriydi. Bu anlayış onların en eski 
inançlarından olan Şamanizmden kaynaklan-
dığı görülmektedir. Gerçekten de hayır ilahî 
Ülgenin altın kapılı sarayı ve altın tahtı, Türk-
lerde hep sarı renk (altın sarısı- sırma rengi) 
ile ifade edilmiş ve Ülgenin tahtı nasıl devle-
tin, ülkenin ve dünyanın merkezinde olarak 
algılanmış ise, tıpkı onun gibi sarı renk de 
dünyanın merkezinin sembol rengi olmuştur. 
Bu yüzden Türk sarısına altın sarısı denirdi. 
Altın sarısı destanlarda hâkimiyet sembolü 
olarak kullanıldı.

Türk kültüründe sarı aynı zamanda fe-
laketin, kötülüğün, hastalığın, yabancılığın, 
düşmanlığın ve nefretin simgesiydi.

Sarı, Edebiyatta beniz, yıldız, çiçek ve gi-
yim için kullanılır.

“Sarı saç üstüne sarışın yazma,
Yakışır başına kurban olduğum.”
Dede Korkutta geçen “sarı tonlu Selcen 

Hatun” ifadesi günümüz giysilerinin kökeni-
ne de işaret eder.

AL (KIRMIZI): Boşuna dememişler, 
“Türkün gözü aldadır” diye. Adeta kutsal-
laşan bir renktir kırmızı. Tonları ve değişik 
adlandırmalarıyla al veya kızıl diye de bilinir. 
Türk kültüründe güneyin rengidir kızıl.

Türklerin en eski inançlar ile ilgili olarak 
onlarda “Al Ruhu” veya “Al Ateşi” adları ve-
rilen bir ateş tanrısının yahut da hamî(=ko-
ruyucu) bir ruhun varlığı bilinmektedir. İşte 
Türklerin en eski devirlerinden beri Al bayrak 
kullanmalarının bu Al Ateş kültü (=inancı) ile 
bağlı bir gelenek olacağı hatıra geliyor.

Kazak- Kırgızlar bayrak kelimesi yerine 

“Yalav” kelimesini kullanırlar ki, aslı alav=a-
levdir. Al Ruhunun adı ile al rengin münase-
beti şüphesizdir. Dolayısıyla al (kızıl) rengin 
de tarihimizin başlangıcından beri bizde ma-
nevi ve milli renk olarak algılandığı ve tarih 
boyunca inançları yansıtan, aynı zamanda da 
Türk duygusunu ve ruhunu anlatan bir millî 
sembol hüviyeti kazandığı görülmektedir.

Ateşin ve alevin rengi kırmızıya daima 
büyük bir değer verildi ve sevgi gösterildi. Bu 
renk halk ordu ve savaş geleneği haline geti-
rildi. Sembol yapıldı. Kırmızı renk sancak ve 
bayraklarda sıkça kullanıldı.

Kaşgarlının “Ağdı kızıl bayrak- Toğdı kara 
toprak” şeklindeki bir beytinde, bu kızıl bay-
rağın Türklerde genellikle “savaş bayrağı” 
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Kaynak: Yazıda sadece renklerin anla-
tıldığı bölüm; Türk Edebiyatı.org sitesinden 
alıntı yapılmıştır.

Bayrak düğün boyunca yani perşembe 
günü ikindi vaktinden, pazar gecesi gerdek 
merasimine kadar oğlan evinin damında asılı 
kalır ve daha sonra yerinden alınarak bir son-
raki düğüne kadar son bayrakçı tarafından 
evinin en müstesna bir köşesinde saklanır ve 
bir sonraki düğünde seçilen bayrakçıya teslim 
edilirdi. Bayrağın bir sonraki düğüne kadarki 
muhafazası bayrakçının sorumluluğu altında 
olup, kaybedilmesi halinde ceza-i müeyyidesi 
bulunurdu. 

Bu güzellikler, günümüzde maalesef yok 
olmaya mahkûm edilmiştir. Ancak birçok 
bölgemizde halen bu geleneklerin sürdürül-
meye çalışıldığını da biliyoruz. 

Ne mutlu, geleneklerimizi sürdürme gay-
reti içinde olanlara...


	ŞehrinHafızası1
	ŞehrinHafızası2
	ŞehrinHafızası3
	ŞehrinHafızası4
	ŞehrinHafızası5
	ŞehrinHafızası6
	ŞehrinHafızası7
	ŞehrinHafızası8
	ŞehrinHafızası9
	ŞehrinHafızası10
	ŞehrinHafızası11
	ŞehrinHafızası12
	ŞehrinHafızası13
	ŞehrinHafızası14
	ŞehrinHafızası15
	ŞehrinHafızası16

