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Giriş 

 

Eski Türkiye‟de CumhurbaĢkanı Ġsmet Ġnönü tarafından temsil edilen 

bir devlet vardı. Bugün de CumhurbaĢkanı Tayyip ERDOĞAN tarafından 

temsil edilen bir devletimiz var. 

 

O da devlet, bugünkü de devlet… 

 

İnönü Tarafından Temsil Edilen Devlet 

 

Ġnönü tarafından temsil edilen o zamanki devlet, Halk düĢmanı bir 

devletti. ĠĢte icraatinden aĢağıda bir örnek: 

 

 
 

ġimdi soruyorum, 

insanlarımıza bu zülmü yapanları hiç dile getiremeyecek miyiz? Getirildiğinde, 

getirilmesini kapatmak isteyenleri Milletimize tanıtmayacak mıyız? 

 

                                                 
Ω. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili 

yazılara ânında ulaĢı-labilir. 
 Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet 

doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar 

hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler: 

http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf  

http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154176563686509&set=a.10151879344561509.1073741827.844201508&type
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Vah, vah! Neler çektirmiĢ bu Ġnönü Zihniyeti vatandaĢlarımıza! 

 

ġimdi soruyorum, insanlarımıza bu zülmü yapanları hiç dile getiremeyecek miyiz? 

Getirildiğinde, getirilmesini kapatmak isteyenleri Milletimize tanıtmayacak mıyız? 
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Hele bu olayların, kaynaklarda anlatıldığı gibi, geçmiĢte gerçekten 

Ġnönü ve Hempaları tarafından, Ġslâmı silmek ve Müslüman Halkı sindirmek 

için uygulandığı düĢünülürse, Ģimdi sözün kısasına gelelim: Bir an önce, 

„bağcıyı dövmekten‟ vazgeçip, „üzüm toplamaya‟, samîmi olarak niyet 

etmeliyiz! 

 

 
 

ġimdi insanın aklına gelmiyor mu, “Bu adam ne yaratmıĢ, ne yapmıĢ, neyi korumuĢ 

fakat neleri bozmuĢ diye?” 

Meselâ, “yaratan” bu kimse, neden “ölümsüzlüğü” yaratmamıĢ da ölmüĢ 

gitmiĢ… Akıllı bir insan bunları düĢünmeli, değil mi? Aslında akıllı bir çocuk dahî 

bunları düĢünmüyor değil! 
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Bu menfur plânların uygulanmayıp da, sırf Vatan ve Millet için 

çalıĢıldığını düĢündüğümüzde, Dersim katliamları dâhil, geçmiĢ kısımlarda 

bahsedildiği gibi, katledilen, telef edilen binlerce Türk ve Kürt vatandaĢları 

ve çocuklarının içlerinden, muasır medeniyet düzeyi yarıĢında, kim bilir ne 

büyük Devlet Adamlarımızın çıkarak, Türkiye‟mizi bugün nasıl bir Birinci 

Sınıf Devlet hâline getirmiĢ olacaklarını, Ģimdi daha kolay tahayyül 

edebiliriz. 

Bütün bu icraatları sırasında, en yüksek görev ve yetki sâhibi iken, 

arkadaĢı saydığı Atatürk‟ü dahî, 43 ĢiĢe kinin hapıyla zehirletmeye teĢebbüs 

edecek
1
 kadar gözü dönmüĢ Ģekilde, kötü amaçlar taĢıdığını düĢündüğümüz 

Ġnönü‟nün bugünkü temsilcilerini de bir düĢününüz!  

 

Bu Ġnönü devleti öyle bir devletti ki, kurĢuna yazık olmasın diye, 

yukarıdaki resimde de belirtildiği gibi, Halk gazyağı ile yakılarak telef 

edilmiĢtir. 

CHP Genel BaĢkanvekili ve BaĢbakan Ġsmet Ġnönü, 14 Haziran 

1937‟de TBMM Genel Kurulu‟nda Ģu bilgileri veriyor: 

“Hükümet, Tunceli‟de iki seneden beri ıslahat programı uyguluyor. 

Bunu Ģimdiye kadar orada kanuna muhalefetten kuvvet almıĢ olan bazı 

reisler iyi karĢılamadılar. Islahat programına mukavemet ve muhalefet etmek 

istediler. Bu bizi, tarihini tam söyleyemiyorum, Mart nihayeti, Nisan 

bidayetlerinde hususi askerî tedbirler almayı icap ettirdi. Orada Ģunu 

düĢündük: Mukavemet eden ve hükümetin ıslat programına muhalefet eden 

mıntıkada ne yapmalıyız? ġimdiye kadar olan Dersim tecrübeleri orada 

hükümetin bir emrine karĢı muhalefet olunca mühim bir kuvvet toplayarak o 

mıntıkada ciddi tedibat (yıldırma, yok etme) yapmak ve bırakmak… Biz buna 

„sel seferleri‟ dedik. Memleketin bir tarafında bir hadise çıkınca onu kuvvetli 

bir surette ve sel halinde gelip geçmekten baĢka bir fayda hasıl olmayacağı 

kanaatinde bulunduk.” 

 

http://www.haber7.com/siyaset/haber/594399-inonu-dersimde-imha-

plani-uyguladik 

 

                                                 
1 Yeni ġafak, Atatürk'ü böyle zehirlediler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016. 
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Halkımız‟a yapılmıĢ Ġnönü Zihniyeti‟nin zulümlerinden dehĢetli bir örnek… 

 

 
“Bir süredir Türkiye‟nin gündemine oturan ve BaĢbakan Erdoğan‟ın 

açıklamaları ve özür dilemesiyle yeni bir sayfanın açıldığı Dersim Katliamı 

ile ilgili olarak o dönemi yaĢayan tanıkları bulmaya çalıĢıyoruz Dersim‟de. 
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O dönemin bir kaç tanığından ikisine ulaĢıyoruz. Onlardan biri Tunceli‟ye 9 

km uzaklıktaki Meytan Köyü‟nde yaĢayan 90 yaĢındaki Yumoş Bakıray. 

Katliam sırasında 15 yaĢında olan Yumoş Nene‟nin yüzündeki çizgiler, 

çorak toprakları andırıyor ama belleği pırıl pırıl. “O acıyı, katliamı bizden 

iyi kim anlatabilir ki oğul. Etimizde, kemiğimizde, kulaklarımızda, 

yüreğimizde hâlâ o sızı vardır” diye baĢladı ve Ģöyle devam etti Yumoş 

Nene: 

“1937 yılında TuriĢmek köyü Robaik mezrasında, ailemle 

yaĢıyordum. 15 yaĢındaydım daha… Askerler katliamdan önce gelip köydeki 

evlerde bulunan bıçaklarımızı bile toplayınca babalarımız, dedelerimiz 

Ģüphelendi aslında.” 

“Askerler katırlarla aylarca bölgeye sevkiyat yaptılar, çadırlar 

kurdular, silahlar getirdiler. Katliam gününde bizim köydeki insanları baĢka 

bir köye götürdüler. Biz kaçtık, ormana saklandık. Oradan seyrediyorduk 

korkuyla… Çevredeki köylerden toplananları ilk önce kadın ve erkek olarak 

iki ayrı gruba ayırdılar. O anı hayatım boyunca hiç unutmadım. Kalabalığın 

önüne kurulu silahlar vardı. Askerler erkekleri o silahlarla taradılar. O an 

yükselen çığlık ve yakarıĢlar, Ģu an bile kulağımda.” 

 

“Anlatırken kalın çerçeveli gözlüklerinin altından gözyaĢları akıyor 

Yumoş Nene‟nin… “Neneceğim biraz dinlen istersen” deyince, “Yok oğul, 

anlatalım ki bir daha kıyamasınlar kimseye” dedi ve devam etti: “Ġnsan 

vicdanının kabul edemeyeceği bir sahneydi benim için. Gece kâbus görmeme 

neden olan olay o an oldu. Askerleri kadınların içine saldılar.” 

 

“Etraf sarılıydı ve çoğu bir birine iple bağlanmıĢtı. Kadınlara tecavüz 

ettiler ve çığlıklar içinde süngüler ile öldürdüler. Ortalık tam bir cehenneme 

dönmüĢtü. Saklandığımız yerde ağlıyor, korkuyor ve çığlımızı içimize 

gömüyorduk. Aynı Ģey bizimde baĢımıza gelebilirdi. Kaçtık, ormanın 

derinliklerinde saklandık.” 

Askerler daha sonra köyleri ateĢe verdi. Askerler gittikten sonra 

saklandığımız yerden çıkıp köye indik. Cesetler yerdeydi hala... Her yer kan 

gölüne dönmüĢtü. Her taraf komĢumuz, akrabalarımız ve tanıdıklarımızın 

cesetleri ile doluydu. Sonra tekrar ormanlık alana çekildik. Aylarca ormanda 

saklandık hiç inmedik.” 

“Gündüz mağaralarda saklanıyorduk, gece köylerimize gelip baĢıboĢ 

olan hayvanları sağıp süt alıp tekrar mağaralara geri gidiyorduk. Kadınlar 

çocukları ile birlikte mağaralara saklanıyordu. Bir bebek ağlamaya baĢladı. 

Yanındakiler kadına „çocuğu sustur, yerlerimizi öğrenirlerse gelip bizi de 
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öldürürler‟ dedi. Kadın emzirdiği çocuğunu göğsüne ağlayarak bastırdı sesi 

çıkmasın diye... Asker gittiğinde çocuk boğulmuĢtu.” 

 

“Katliamın bir diğer yaĢayan tanığı 83 yaĢındaki Hüseyin Gül. 

Ġzlerini hala vücudunda taĢıdığı katliam sırasında 10 yaĢındaymıĢ Hüseyin 

Dede: Anlatırken o günleri yeniden yaĢıyor: “Askerler bizi Hopik‟te topladı. 

Ġple kollarımızı birbirine bağladılar. Önümüze makineli tüfekleri koydular ve 

taramaya baĢladılar.” 

“Kadın çığlıkları ortalığı kaplamıĢtı. Ağzımdan ve vücudumun baĢka 

yerlerinden vuruldum. Bir cesedin altında kaldım ve ölü numarası yaptım, hiç 

kıpırdamadım. YaklaĢık 10 asker ölenleri kontrole geldi. Süngü 

batırıyordular.” 

“Koluma süngü isabet edince ah dedim. Canlı olduğumu anlayınca 

bacağımdan tutup sürükledi ve tepeden aĢağı attılar, Munzur‟a attılar beni. 

Askerler sudayken de ateĢ etti ama vuramadı. Bir baktım Munzur kıpkırmızı, 

kan akıyor. Suların üzerin cesetler yüzüyor. Boğulmak üzereyken yanımdan 

geçen bir cesede tutundum. Onunla birlikte epey sürüklendim. Bir yerde 

ayaklarımın taĢa değdiğini hissedince çırpındım sudan çıktım. Aylarca 

dağlarda köy köy dolandım.” 

 

Ahmet Gedik(80), olayların en hararetli döneminde 7-8 yaĢlarında 

olduğunu, ölmekten son onda kurtulduğunu anlatıyor. Tarif edilemez acılar 

yaĢandığını söyleyen Gedik, askerlerin çuvallarla insan kellesi taĢıdığını 

söylüyor. Gedik, Ģahit olduğu olayları Ģöyle aktarıyor: “1938 yılında ben 7-8 

yaĢındaydım. ArkadaĢlarla odun topluyorduk. O sırada bir gürültü duyduk. 

Sonra Nazimiye‟nin GeriĢ köyünde kadınlar, çocuklar ağlıyorlardı. 

Yanlarına gittik. „Ne oldu, niye ağlıyorsunuz‟ dedik. Askerler bizim köye 

doğru gittiler. Biz de merak ettik köye doğru yola çıktık. Sonra askerlerin 

çuvallarla kelle taĢıdığını gördük. Ġnsanların kellelerini kesmiĢler, getirip 

yüzbaĢıya gösterip ödül alıyorlar. Ondan sonra biz kaçtık. Yanımda 

kardeĢim, ağabeyim, amcamın kızı vardı. Bizi öldüreceklerdi. Kaçarken ben 

geride kaldım. Geri köye dönmeye karar verdim. Köye dönerken askerler 

yolumu kesti. Ben onları görünce kaçmaya baĢladım yine. Onlar bir kızı 

arıyorlarmıĢ. Ben ağlıyorum. Sonra biri askerlere o bizim köyden „falancanın 

oğludur yapmayın‟ deyince beni bıraktılar. Öylece canımı kurtardım.” Yıllar 

sonra gelen özrü önemli bulduğunu belirten Gedik, “BaĢbakan‟ın özür 

dilemesi yerinde bir davranıĢtır” diyor. 

85 yaĢında olan Ali Demir de o dönemde yaĢananları unutulmayacak 

acılarla hatırladıklarını ifade ediyor. Annesiyle birlikte meĢelerin arasından 



 

8 

ÂYETLERLE SAPIKLIK 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 

 

 

kaçtıklarını anlatan Demir, “1938 Annemle beraber meĢelerin arasına 

kaçtık. Yakınımızda biz öldürme olayını görmedik. Karsni ve Kıl köylerinde 

birçok kiĢinin öldürüldüğünü biliyoruz. Bence olaylarım sorumluları o 

zamanki hükümet... Mecliste karar alınıyor. Atatürk siroz hastalığı ile 

boğuĢurken Ġsmet Ġnönü yanına gidiyor. „Pertek suyundan yukarısı için 

Dersimlilerin fermanı çıkarılmıĢ. Hiç kimse kalmaz‟ diyor... Atatürk bunun 

üzerine, Fevzi Çakmak‟ı çağırarak git bunu durdur diyor... Biz öyle 

biliyoruz” diye konuĢtu. BaĢbakan Erdoğan‟ın özür dilemesini siyasi olarak 

değerlendiren Demir, samimi olunduğunun gösterilmesini temenni ettiklerini 

ifade ediyor.” 

http://www.haber7.com/guncel/haber/809620-dersim-katliaminin-

taniklari-anlatiyor 

 

 
 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/isvecte-tedavi-edilmeyen-turk-vatandasi-

ankaraya-getirildi-5775391/ 

https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004261041910051-isvecteki-

kovid-19-hastasi-emrullah-gulusken-turkiyeye-getirildi/ 

 

http://www.haber7.com/guncel/haber/809620-dersim-katliaminin-taniklari-anlatiyor
http://www.haber7.com/guncel/haber/809620-dersim-katliaminin-taniklari-anlatiyor
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/isvecte-tedavi-edilmeyen-turk-vatandasi-ankaraya-getirildi-5775391/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/isvecte-tedavi-edilmeyen-turk-vatandasi-ankaraya-getirildi-5775391/
https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004261041910051-isvecteki-kovid-19-hastasi-emrullah-gulusken-turkiyeye-getirildi/
https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004261041910051-isvecteki-kovid-19-hastasi-emrullah-gulusken-turkiyeye-getirildi/
https://www.facebook.com/tcreisirte/photos/a.380514009008161/1125930311133190/?type=3&eid=ARDcoOurtUym6TpKsr1Qzt7x3CQqFKCGD2jESRBQuh5IMv6aqG3BV9RYPhStwCkHO0YrVtJd4pfsb-xS&__xts__[0]=68.ARBj15rIZEblnSXZICMSvnYE1LQPH2wQopbEe_tVZL2UIm5Vlr6AOvHHwkETmkeFVj2pvCdZLpU1makz6KsudIBGtBU_r10WFhnKpioBcC08wEncI6oXk0bMGnv8N51GNVdlhoVwvfjfrDPQcA-8Cs2UjF0Zvnu7P8_VzQfzhvC1BNQbJdwtB5D9Z5XXrOPA4tgh04OOh4oRL1pAU0kg4NcqIxrHvTMaevBz0_jLiwiP5C__mBnj_snqxHdwJuOeFxpw_VkWE87Z0rANp_9Ki-h3CcqZs2PCkvb8oJKPQImlIMPGeQmQ8sc0WnmHWbf4DUBwc7lDSMrttlS6_8SNUy21yjzxPuDlwP0f2Sw-YQc7Gn28-RCNo5s&__tn__=EEHH-R
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İşte Yeni Türkiye Devleti de Devlet! 

 

Yeni Türkiye Devleti de devlet… Bu devleti temsil eden öyle bir 

cumhurbaĢkanı var ki, örneğin meselâ bir vatandaĢı için İsveç‟e bile uçak 

kaldırıyor… 

ĠĢte o devletin Sağlık Bakanı‟nın mesajı: “Sağlık Bakanı 

@drfahrettinkoca” adlı internet adresinde: 

“Ġsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedâvi edilmeyen 

Emrullah GülüĢken için ambulans uçak gönderilmesi tâlimatı verdi” 

deniyor… 
 

 
 

Bu ancak bir gurur tablosu… 

 

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/babasi-icin-cagri-yapan-leyla-gulusken-

isvecte-neler-yasandigini-anlatti 

 

 

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/babasi-icin-cagri-yapan-leyla-gulusken-isvecte-neler-yasandigini-anlatti
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/babasi-icin-cagri-yapan-leyla-gulusken-isvecte-neler-yasandigini-anlatti
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Hani, ne derler? 

“O da devlet adamı, o da devlet adamı” demezler mi? 

 

 
 

 

Sonuç 

 

Türk târihinde Türk‟ün Türk‟e yaptığı büyük ihânetlerden biri, 

Azerbaycanlı soydaĢlarımızın Boraltan Köprüsü‟nü geçerek Türkiye‟ye 

sığınma isteklerini, Türk hükümetinin geri çevirip Ruslara teslim edilmesi 

olayıdır. Bu olay, târihin ve Türklüğün bir yüz karası olarak hâtıralarda 

kalmıĢtır. 

Çanakkale‟de düĢman askerinin bile yarasını sarmayı Ģeref bilen, 

destanlar yazan, çağ açıp çağ kapatan Türk Ulusu‟nun vicdanı, Ģerefi ve 

soydaĢlık bağı, diplomasiye ve bürokrasiye yenik düĢmüĢtür! 

 

https://www.bilgicik.com/yazi/turk-tarihi/
https://www.bilgicik.com/yazi/azerbaycan-turk-edebiyati/
https://www.bilgicik.com/yazi/turkluk-bilginizi-sinayin/
https://www.bilgicik.com/tag/Turk-Ulusu/
https://www.facebook.com/27nisan1909/photos/a.883798108323202/2866066706762989/?type=3&eid=ARDg_pfsXAahv2Qgfje3c5GtNl_2w5jWeuUUK1UCVP3SoGsOm9OUfwoNYFiaGIWF8Ux-jolU-J2uvvmM&__xts__[0]=68.ARAmczcX13pCzQHR5twX6Ioljuys2wabMDrQuBccgZpAi2nBQPB3noU5cWCWD4PfjwqHKHrqNd6APiBHURkkMWo9jy5vevp6i1rnRMFaUAfhECG5SiscEqV4PDQAJpgELYG1hUxpnWWGTe5EZpcuGUSquZG9Lr_nEc5H2V6BtDRXvfojHMzA149svy_yPNx_ISIQbv-4GKEX7roIlNHFcbm4rCkMNvjcDhcmWzV-NvVFoZbWEA74HCeTTiop0YtwyIO_E9sROsYumd_irZBpLHerShG3dKRntKgzKCQz6ALz7uP7Xqz_5wDkH2ml_FN09UqaxXNbF8Czc5_WCaLhmfA4EMxUWusiIPmhr0Ti7_bQIioqXdR4xR0&__tn__=EEHH-R
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Sınırı geçen Azeriler… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0fFwW2FZF8 

https://www.turkishnews.com/tr/content/2013/03/10/boraltan-koprusu-olayi/ 

https://www.dunyabulteni.net/politika/turkiye-146-azeriyi-stalin-e-teslim-etmisti-

h225403.html 

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/boraltan-katliami-chp-azerileri-

olume-atti 

 

 

1944 yılında Orta Asya, Sovyet Rusya‟sı tarafından iĢgal edilmiĢ ve 

komünist sisteme karĢı koymak için atılan en ufak adımın bile önüne 

geçilmek istenmiĢtir. Bu baskıdan kaçarak kendileri için “anayurt” olarak 

gördükleri Türkiye‟ye sığınmak isteyen 146 tâne Azerbaycan Türkü 

soydaĢımız, Iğdır‟daki sınır kapısına yakın yerdeki Aras Nehri üzerindeki 

Boraltan Köprüsü„nü geçmiĢ ve hürriyete kavuĢmanın sevinciyle Türk sınır 

karakoluna sığınmıĢlardır. 

Bu yıllar Türkiye‟de „Milli ġef Dönemi‟nin
2
 yaĢandığı, “Türk 

yurdunda TÜRK‟üm demenin suç olduğu” bir dönemdir. 146 tutsak 

                                                 
2 1940‟lı yıllarda Türk karĢıtı emellerle hem Türkiye‟ye hem de Türk dünyâsına nice sıkıntılar yaĢatan ve 

kendisini “Milli Şef” îlan ederek Atatürk„ün yerine koymaya çalıĢıp, paraların üstündeki bozkurtu kaldırarak kendi 

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/boraltan-katliami-chp-azerileri-olume-atti
https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/boraltan-katliami-chp-azerileri-olume-atti
https://www.bilgicik.com/yazi/turklerin-ana-yurdu/
https://www.bilgicik.com/yazi/azerbaycan-cumhuriyeti-turan-illeri/
https://www.bilgicik.com/tag/Boraltan-Koprusu/
https://www.bilgicik.com/yazi/turk-adinin-anlami-turk-ne-demektir/
https://www.bilgicik.com/yazi/ataturk/
https://www.bilgicik.com/yazi/bozkurt/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=837336676363113&set=pcb.837337166363064&type
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Azerbaycanlı soydaĢımızın Türkiye‟ye sığındığını duyan Sovyetler hükümeti, 

bu kiĢilerin derhal SSCB‟ye iâdesini istemiĢlerdir. Türkiye‟ye sığınan 

soydaĢlarımız, kuĢkusuz kendilerinin azılı Rus askerlerine geri verileceğine 

olasılık bile vermemektedirler. Çünkü kardeĢlerinin, anayurttaki 

soydaĢlarının yanına gelmiĢler ve kendilerini hiç olmadığı kadar güvende 

hissetmiĢlerdir. Fakat Milli ġef„in Türklüğe ve Türk‟e olan düĢmanlığı, 

burada da devreye girerek akıllarda olmayan olasılığın Türk‟ü âdetâ bir 

soykırıma sürüklemeye yetmiĢtir. 

Sovyetler‟den gelen istek üzerine karakoldaki askerler panik içinde 

Ankara ile temasa geçiyor ve Türkiye‟ye sığınan soydaĢlarımızın geri verilip 

verilmeyeceği ile ilgili bilgi almak istiyor. Hem Türk askerleri hem de 

sığınan kandaĢlarımız, öz yurtlarının böyle vatan sevdalısı kardeĢlerimize 

kucak açacağından emin bir Ģekilde, Ankara‟dan gelecek yanıtı bekliyorlar. 

Ankara‟dan gelen yanıt, herkesin tüylerini ürpertiyor: 

 

“Esirleri derhal iâde edin!“ 

 

Bu korkunç yanıt, herkeste bir korku ve ĢaĢkınlık uyandırıyor ve 

Ankara‟nın cevâbı tekrar isteniyor. Fakat sonuç aynı: 

 

“Ülkelerine iâde edin!“ 

 

Azerbaycanlı kandaĢlarımız bu yanıt karĢısında “Lütfen bizi o azılı 

düĢmanlara teslim etmeyin, bizi siz öldürün. Kendi vatanımızda, kendi 

bayrağımızın altında ölmüĢ oluruz.” deselerse de, karakol komutanı içini kan 

ağlaya ağlaya 146 esir TÜRK‟ü yeniden Sovyet Rusya‟sına, Türk‟ün 

bağımsızlığa hasret kaldığı soysuz yere, teslim etmek zorunda kalıyor… 

Ruslara zorlukla teslim olan 146 Türk evlâdı, hemen elleri ayakları 

bağlanarak oracıkta, Türk askerlerinin gözleri önünde, kurĢuna dizilerek 

öldürülüyor!  

Tutsak Türklerin kurĢuna dizilmeden önce söyledikleri bir ağıt Ģöyle: 

Boraltan bir köprü, aĢar geçer Aras‟ı, Yuğsan Aras suyuyla, çıkmaz yüzün 

karası… 

Karası, karası, merhâmet fukârası, 

Karası, karası, merhâmet fukârası, 

DüĢman bekler karĢıda, önüne kattı beni, 

                                                                                                                              
resmini koyan ve onu 43 ĢiĢe kinin hapıyla zehirleyen,  Ġsmet Ġnönü adlı, sonradan Ermeni soyundann olduğu 

anlaĢılan baskıcı dönemin  adıdır. 

https://www.bilgicik.com/tag/sovyetler/
https://www.bilgicik.com/tag/sscb/
https://www.bilgicik.com/tag/Milli-Sef/
https://www.bilgicik.com/yazi/azerbaycanli-soydasimizin-sitemi/
https://www.bilgicik.com/yazi/turklerin-ana-yurdu/
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Can alınan çarĢıda, kardeĢim sattı beni. 

Dönüp seslendim geri, merhâmetsiz birine, 

Beni siz vursaydınız, Ģu gâvurun yerine… 

 

Azerbaycan‟ın büyük milli Ģâiri Almas Yıldırım, bu olayı “Dönek 

Kardeş” adlı Ģiirinde Ģöyle dile getiriyor: 

 

Türk denince özü, sözü mert olur, 

Dost deyince ayrılmaz bir fert olur, 

KardeĢ deyip dara düĢsem, sığınsam, 

ġimden geru bu bana bir dert olur. 

Ben ne diyem bu vefâsız dağlara, 

Öz kardaĢı dönek olan ağlara! 

 

Türk; o Altayların dünkü eri mi? 

Yolunda can koydum, verdim serimi, 

DüĢtüğü ağlardan kurtulsun diye, 

Serdim ayağına doğma yerimi… 

KardaĢ armağanı, dökülen kanlar, 

Bana mükâfat mı giden kurbanlar? 

 

Ben diyorum, Kayıhan‟dır soyumuz, 

Bir kaynaktan varlığımız, boyumuz, 

Dilim dili, yolum yolu, emel bir, 

Bir bayrakta, yıldız‟ımız, ay‟ımız. 

Azerî, Türk, Türkmen; var mı ayrılık, 

Nerden doğdu bu îmansız gayrılık? 

 

Alnımın yazısı, karadır kara, 

Karadan bir mendil yolladım yara, 

Yol uzun, el uzak, yetiĢmez eller, 

Türklüğün kanayan kalbini sara. 

Felek kıymıĢ beslenen bu dileğe, 

Lânet Türk‟ü hançerleyen bileğe. 

 

Bir suç mu düĢmana göğüs gerdiğim? 

Günah mı Türklüğe gönül verdiğim? 

Rusların açtığı yaradan derin, 

https://www.bilgicik.com/tag/azerbaycan/
https://www.bilgicik.com/yazi/almas-yildirim/
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Anayurtta öz kardaĢtan gördüğüm. 

Seslenseydim, ses çıkardı her taĢtan, 

Ne beklersin sağırlaĢan bir baĢtan. 

 

Kaçtır, eli kanlı çıktı oyundan, 

Ne bilem, kahpelik varmıĢ soyunda, 

Girdiğim öz yurttan döndürülürken, 

Kanımın aktığı sınır boyunda 

Açan lâlelerden bir çelenk örsem, 

Türklük dünyâsına armağan versem. 

 

Karakol komutanı genç subay evine döndükten sonra yaĢananlara 

dayanamayıp intihar etmiĢtir. Bu olay, Türk‟ün (?) Türk‟e ihânetidir. Bu 

olay, bir devlet yönetiminin ne kadar soysuzlaĢabildiğinin apaçık kanıtıdır. 

Bu olay, ruhları uçmağa varan bağımsızlık aĢığı 146 bozkurtun kutlu 

direniĢinin yankıları misâli, hâlâ kulaklarımızda çınlamaktadır.  

 

Allah (CC), TÜRK‟ü önce Ġnönü Zihniyeti‟nden; sonra nice 

soysuzdan korusun!
3
 

 

ĠĢte gördünüz, görüyorsunuz, o da Devlet adamı ERDOĞAN da 

Devlet Adamı, 

ĠĢte gördünüz, görüyorsunuz, o da CumhurbaĢkanı ERDOĞAN da 

CumhurbaĢkanmı, 

ĠĢte gördünüz, görüyorsunuz, o “Ermeni” soyundan ama ERDOĞAN 

ise Mü‟min olan bir Müslüman Türk! 

 

Sonuç olarak, DEVLET v a a a r, DEVLET var! 

                                                 
3 https://www.bilgicik.com/yazi/boraltan-koprusu-tarihte-bir-yuz-karasi/ 

https://www.bilgicik.com/yazi/turan-illeri/
https://www.bilgicik.com/yazi/gok-tanri-dini-huseyin-nihal-atsiz/
https://www.bilgicik.com/yazi/boraltan-koprusu-tarihte-bir-yuz-karasi/
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“Doğru söze baĢka ne denir.” Herkes Ġnönü Zihniyeti gibi, ilâhî ve cezâî bir iĢlem 

olarak, DNA dönüĢümüne uğramıĢ değil ki! 

 

https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1040938392929918/?type=3&eid=ARDDB8NbdQjKiEA9yvPhVsDW-SPZWtydk2QEWa7vzcwsHxRKWimjaspIwHKuuaxxOi6JUH08OugfPb6U&__xts__[0]=68.ARC6smGIId5J-WKLI5-86oxc-ZJNpBt1meSzewjPp1m7aITMunj-o6UhJeMNf1BxnTjwe6rf-GshN1VtA_is5y0K1fzYwkIsqJgg9vY3KjH6VL2poqy24pQ1goBvnH8NbqXR9KKqjjhX8VurceqygzeTK6l-TJ-ya9_mCpNVdIVZvXJd3lpvwzb_VRennAqLNO0LTY3Th1mwtVy9CPBzniqeamzbecNql079tYyW1pYdK4pjwRDa9C2sLLzwnUC8bP96CIdRO2fkKlmpGBAnWo3UANIHRqtZ3QZLZuoAMUayhsXQqzwlqzA03930JsUgGMFsKoPfv8JYn3-ObRBYNmttEpHxkyoIF-hnuviYhyUm1JvlqMk7TVN1&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=277493559310472&set=a.109943172732179.1073741828.100011494895728&type
https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1040938392929918/?type=3&eid=ARDDB8NbdQjKiEA9yvPhVsDW-SPZWtydk2QEWa7vzcwsHxRKWimjaspIwHKuuaxxOi6JUH08OugfPb6U&__xts__[0]=68.ARC6smGIId5J-WKLI5-86oxc-ZJNpBt1meSzewjPp1m7aITMunj-o6UhJeMNf1BxnTjwe6rf-GshN1VtA_is5y0K1fzYwkIsqJgg9vY3KjH6VL2poqy24pQ1goBvnH8NbqXR9KKqjjhX8VurceqygzeTK6l-TJ-ya9_mCpNVdIVZvXJd3lpvwzb_VRennAqLNO0LTY3Th1mwtVy9CPBzniqeamzbecNql079tYyW1pYdK4pjwRDa9C2sLLzwnUC8bP96CIdRO2fkKlmpGBAnWo3UANIHRqtZ3QZLZuoAMUayhsXQqzwlqzA03930JsUgGMFsKoPfv8JYn3-ObRBYNmttEpHxkyoIF-hnuviYhyUm1JvlqMk7TVN1&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=277493559310472&set=a.109943172732179.1073741828.100011494895728&type
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3569218966485772&set=a.103144886426548&type=3&eid=ARB_L7ljkHsjE9np2Mt5_U1TgBujrNCNzbQyviRI8QqwoPuzciweZ31V9gsIE96VTSJISgH7qMC_Sc8r
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https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1041762349514189/?type=3&eid=ARC4viON80H8qBKV9kKx7xczgIvT-oZNYoikVicWMBzq1u9qEItKRafzhIiYJf1wL6FcMS_KIF7R8eGO&__xts__[0]=68.ARB5pp8OvFGxSbgxb7rlmKYVs5oeqf9rb2qvzQmREJwEr0fW-98dPZZFEHBJN2seyK8NJUxTeObxI19VA7lfo6iODCBQ5S8nP66UdsZsHnNSk16sB_qFKrY6Uiwq43r0he-6wAViZRf1mHHkCBPpU7jogiHXd1DweoFZVMmlDoEs4CNIjber6ZDXrwCsSJauLSAWcj0X7roQ8av9yS45dQZc9niaLxjw3X0p9Pfhd5-22a7wHeFbI-YfvfkDnI2XMFYE3CMSlrFO0lsa-DwZF01x70b3gqD4m9BGftqC9eNjlirc0QjkNE9yN8H99ag-7aNt7mcEtpJwcCdITxO2CliCNVHUjqMPPUKD77Mz7DuragaFDlGWmn0&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1031991787157912/?type=3&eid=ARAlsGychLaZFmMf_OPPGYjkH6nhIrz2_1jVXboR1CR2bFXxX-bzkMKxly8wMb6dJAhniCNG2BlA6RLR&__xts__[0]=68.ARCj2hxlQSnHtmNj2lQP-7E0aRfQSTHlYemE2TDgmrq6YYeBu-rSq-MVJ6ZnF2GsiNVRfbaEmLjzqFRgKbtFvgxddT1glO7kJ4WLgkFa3f5IteOUaTMr22MWaLalZYdLYD6d5CAcCWYrEfQrlJGKogRybQ2RpOZlumU37XHT5UXSlxk3lwp5y8AlTyGZTkEIJd00Dox5W6zKyxTGCLf54cd4d82feMXhyto1X4n2ElAyiZOAqzSb7-pVRw3rQRXD8StwBUNmqGbIlU6BVWLbfmgTlfbEia5cxHUAY-cWV10mMdo4mynLS0-krsa9MJe6unhJxbelhONbxJI6T5xVznrqruNmpg2kHPH69JRI8kxywI8udT1GaQ4&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1041762349514189/?type=3&eid=ARC4viON80H8qBKV9kKx7xczgIvT-oZNYoikVicWMBzq1u9qEItKRafzhIiYJf1wL6FcMS_KIF7R8eGO&__xts__[0]=68.ARB5pp8OvFGxSbgxb7rlmKYVs5oeqf9rb2qvzQmREJwEr0fW-98dPZZFEHBJN2seyK8NJUxTeObxI19VA7lfo6iODCBQ5S8nP66UdsZsHnNSk16sB_qFKrY6Uiwq43r0he-6wAViZRf1mHHkCBPpU7jogiHXd1DweoFZVMmlDoEs4CNIjber6ZDXrwCsSJauLSAWcj0X7roQ8av9yS45dQZc9niaLxjw3X0p9Pfhd5-22a7wHeFbI-YfvfkDnI2XMFYE3CMSlrFO0lsa-DwZF01x70b3gqD4m9BGftqC9eNjlirc0QjkNE9yN8H99ag-7aNt7mcEtpJwcCdITxO2CliCNVHUjqMPPUKD77Mz7DuragaFDlGWmn0&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1031991787157912/?type=3&eid=ARAlsGychLaZFmMf_OPPGYjkH6nhIrz2_1jVXboR1CR2bFXxX-bzkMKxly8wMb6dJAhniCNG2BlA6RLR&__xts__[0]=68.ARCj2hxlQSnHtmNj2lQP-7E0aRfQSTHlYemE2TDgmrq6YYeBu-rSq-MVJ6ZnF2GsiNVRfbaEmLjzqFRgKbtFvgxddT1glO7kJ4WLgkFa3f5IteOUaTMr22MWaLalZYdLYD6d5CAcCWYrEfQrlJGKogRybQ2RpOZlumU37XHT5UXSlxk3lwp5y8AlTyGZTkEIJd00Dox5W6zKyxTGCLf54cd4d82feMXhyto1X4n2ElAyiZOAqzSb7-pVRw3rQRXD8StwBUNmqGbIlU6BVWLbfmgTlfbEia5cxHUAY-cWV10mMdo4mynLS0-krsa9MJe6unhJxbelhONbxJI6T5xVznrqruNmpg2kHPH69JRI8kxywI8udT1GaQ4&__tn__=EHH-R
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https://www.facebook.com/DavaTurkiye/photos/a.1464908697172986/2461098207554025/?type=3&eid=ARDARueLuwYDfuQ1Hc5OXCjudGv1f-lrAQqO9FQ9b6SATmcXhKAi03Y_t4JDHCuCq2o9Cv0rFGTmm5e3&__xts__[0]=68.ARB0kDeNCxd1eu6oP3T1MHKue_HzpjoRdcbhMCgFi3QJ3Qy7TSl69LwMATRtxrcni_q7dqaYfz7c3fOxrlWzqTXguo2kGPFJ-9Jo_J2RHxDXRAIS1VFHGI9XWQ53qUpEWA2MqMVk9vL_gfpmw0bA9d5x1Cd-IKt3_w5zZdaHuawB1plQT3IbYbZjLnhE6GA1dGWVe6-YTolM9W728AWAaMOzaZ_B40rgbcJJ9ksc32sIHLng-WVrfNPy3W6VSbaHYWun2Yh6Aj6DgHlGdJdH6i2wiT7kRx9UBsv0uyaZoxcbmcuzldl3baxTYcqgGuWYBvcliAK1ZJhSABQf_yhibaKHbTJsQtL2wuBO87L3DxpWTSZuWcwDYwqY&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=536486923652826&set=a.101127190522137&type=3&eid=ARCyP8FP5L_RycZ-clVfz5AkKFHEoEcCrVxSlXNlvnPGNTQQ_J78GSj7Rr9HTfClo-Yjmjxaa8k8b7JK
https://www.facebook.com/DavaTurkiye/photos/a.1464908697172986/2461098207554025/?type=3&eid=ARDARueLuwYDfuQ1Hc5OXCjudGv1f-lrAQqO9FQ9b6SATmcXhKAi03Y_t4JDHCuCq2o9Cv0rFGTmm5e3&__xts__[0]=68.ARB0kDeNCxd1eu6oP3T1MHKue_HzpjoRdcbhMCgFi3QJ3Qy7TSl69LwMATRtxrcni_q7dqaYfz7c3fOxrlWzqTXguo2kGPFJ-9Jo_J2RHxDXRAIS1VFHGI9XWQ53qUpEWA2MqMVk9vL_gfpmw0bA9d5x1Cd-IKt3_w5zZdaHuawB1plQT3IbYbZjLnhE6GA1dGWVe6-YTolM9W728AWAaMOzaZ_B40rgbcJJ9ksc32sIHLng-WVrfNPy3W6VSbaHYWun2Yh6Aj6DgHlGdJdH6i2wiT7kRx9UBsv0uyaZoxcbmcuzldl3baxTYcqgGuWYBvcliAK1ZJhSABQf_yhibaKHbTJsQtL2wuBO87L3DxpWTSZuWcwDYwqY&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=536486923652826&set=a.101127190522137&type=3&eid=ARCyP8FP5L_RycZ-clVfz5AkKFHEoEcCrVxSlXNlvnPGNTQQ_J78GSj7Rr9HTfClo-Yjmjxaa8k8b7JK
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1575642849432178&set=a.1456564914673306.1073741827.100009594351178&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=169404180110681&set=gm.841819472589789&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1575642849432178&set=a.1456564914673306.1073741827.100009594351178&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=169404180110681&set=gm.841819472589789&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131556886927081&set=gm.2370269766535304&type=3&eid=ARCWoGOC0LXvldxU-IGMkcrHkhwqLRPgYOJWH92ECfEq1xMVFgrG9sX2DwSL0C1jGApjAqXZ5eH4ASCa
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Dillerine sağlık! Allah (CC) râzı olsun! 

Ne demiĢ Peygamberimiz (SAV)? DemiĢ ki, 

“Herkese anlayacağı dilden konuĢun!” iĢte O Ulu Peygamberi ve onun Ölçülerini 

iyi bilmek gerek! 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2473923366193259&set=a.1496021417316797&type=3&eid=ARC3hjzEmFttcvwu6Qzka9JBlGsoqG2-amKtk2d3p8nQPT384Xv8n28yG0tJpIyYcRUYkY3_zfXibXdc

