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ÇIĞLIK KÖYÜ MADEN OCAĞINA KARŞI
“Nihai ÇED raporunda da görüldüğü üze-
re köyümüze açılması planlanan madenin 
60 yıllık ömrü bulunmaktadır. Yerleşim 
yerlerinin ve tarım arazilerinin yanında 
söz konusu madenin açılması halinde 
bölgede tarım yapmak mümkün olma-
yacaktır. Her ne kadar ÇED raporunda 
maden sahiplerince, ‘maden faaliyetleri 
çerçevesinde bölgeye zarar verilmeye-
ceği’; ‘olası zararların en aza indirile-
ceği’; ‘zararların karşılanarak mağdu-
riyetlerin önüne geçileceği’ belirtilse de 
işin pratiğinin söylendiği gibi olmadığını 
iyi biliyoruz. Biz bu maden sahiplerini 
bu doğa talancılarını iyi tanıyoruz, onla-
rı Soma’dan, Cerattepe’den, Munzur’dan 
tanıyoruz. Ülkenin nice yerinde yol aç-
tıkları yıkımlardan tanıyoruz. Bu sebeple 
bilinsin ki geçit vermeyeceğiz.”3’TE

BAŞKAN ZELYURT’UN ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI
Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Du-
rali Zelyurt’un 18 
Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitle-
ri Anma Günü ne-
deniyle bir mesaj 
yayınladı. 2’DE

Doğanşehir’de 8 Mart Kadınlar Günü
Doğanşehir ilçesinde 
Kaymakam Halil İbrahim 
Köroğlu 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü münasebe-
tiyle Doğanşehir'deki ka-
dınların 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Gününü kutladı.2’DE

“On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” Temalı Yarışma

“On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı Lise öğrencileri ara-
sında kompozisyon, Ortaokul öğrencileri arasında resim yarış-
ması düzenlendi.3’TE

Emekli Personele
Teşekkür Plaketi

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt emekli olan belediye personeline te-
şekkür plaketi verdi.2’DE
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Sevgili arkadaşlarım, bu yıl Şişli Terakki Eğitim 
Kurumları 'Şiir Onur Ödülü'nü bana vermişler. 
Şişli Terakki Eğitim Kurumlarına teşekkür ederim.

GÜLÜN GÜRÜLTÜSÜ

Gülün gürültüsüne uyandım
dağılmış gökyüzünü kim toplar
kim hayata yakışsın diye
bulutların önüne asmış güneşi
umut bir gölge sadece
biz uyurken az az mavileri çalmışlar
birileri getirir yerine koyar
her rengin yurdu farklı
ben mavinin yurttaşıyım sorsalar
çocuk gülüşlerinden yapılmış bir ovaydım eskiden
şeklimi unuttum nasılım şimdi
bu hasret yeni başladı bende
biri sensin, bunu bilmeyen mi var
yoruldum adımdan, biraz sen olsam n’olur
nasıl olsa aynı sabahın altından kalkıyoruz
girdiğimiz aynı gecenin kapısından
dan dan dan döküldü kuşlar
sağır sözcükler, ağır cümle
yükünü uçuruma boşaltıyor anlamlar
bozkır mı burası trenler acı
bizden alıp götürüyorlar
et kemik telek tüy neyse ne
sen de mi uyandın kertenkele
haydi çıkalım çıplağız nasıl olsa
öfkemizi eşkıya sansınlar
bir celali bekliyor içerimde
bazen erkek oluyorum, ah! ekmek ne zor
aklım olsa ot olurdum, göllerde saz
bir sincap bile cevizini koruyor
aşka güvendik aşka güvendik
her gün iki kanat bırakırdı kapıya
adımın harflerinden kırmızılar sarkıyor
gülün gürültüsü bu

BAŞKAN ZELYURT’UN
ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt’un 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü nedeniyle bir  mesaj yayınladı.  

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt mesajında şu sözlere yer verdi; “Ça-
nakkale zaferi, milletimizin tarih boyunca 
kazandığı en gurur verici zaferlerden ve en 
büyük kahramanlık destanlarından biridir. 
Fedakârlığın zirveye ulaştığı bir varoluş mü-
cadelesi olan Çanakkale Zaferi, yok edilmek 
istenen bir milletin, vatanını canı pahasına 
nasıl savunduğunu bütün dünyaya gösteren 
bir kahramanlık öyküsüdür.  

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler  
Günü tarihte görülmemiş büyük bir cesaret 
ve inanç örneği sergilenerek kazanılan bir 
zaferdir.  Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart 
Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde, 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere, kazanılan zaferde, 
Anadolu'nun her köşesinden Çanakkale'ye 
gelen, gözünü kırpmadan ölüme giderken 
“Çanakkale geçilmez” dedirten ve vatanı 
uğruna canını feda eden tüm şehit ve ga-
zilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle 
anıyorum. dedi.

Emekli Personele Teşekkür Plaketi
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 

emekli olan belediye personeline teşekkür plaketi 
verdi.

Başkan Zelyurt, Başkan Yardımcıları Bekir Al-
pagut,Hakan Ürkmez, Birim Müdürleri ve belediye 
personeli ile birlikte emekli olan belediye personeli 
Ekrem Şen’i tebrik ederek bundan sonraki yaşamın-
da mutluluklar diledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; 
“Ekrem Şen beyi Ben önceden tanıyorum. Çalışkan-
lığıyla, dürüstlüğüyle, mütevazılığıyla her zaman 
biz takdir etmişizdir. Ben kendisine bundan sonraki 
emeklilik hayatında başarılar ve sağlıklı uzun ömür-
ler diliyorum.” diye konuştu.

Başkan  Durali  Zelyurt, konuşmasının ardından 
emekli olan Ekrem Şen’e plaket takdim ederek bun-
dan sonraki yaşamında mutluluklar diledi.

Doğanşehir’de 8 Mart Kadınlar Günü
Doğanşehir ilçesinde Kay-

makam Halil İbrahim Köroğlu 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle Doğanşehir'de-
ki kadınların 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Gününü kutladı.

Doğanşehir ilçesinde-
ki tekstil firmasında çalışan 
kadınları mesaileri başında 
ziyaret ederek kadınlar günü-
nü kutlayan Kaymakam Halil 
İbrahim Köroğlu, çalışanlarla 
sohbet ederek onlara karanfil 
dağıttı.

Şehit ve Gazi Aileleride zi-
yaret edilerek karanfillerin da-
ğıtıldığı günde konuşan Kay-
makam Halil İbrahim Köroğlu 
''Yaşamımızın her anında var-
lıklarıyla onurlandığımız tüm 
kadınlarımızın Dünya Kadınlar 
Gününü kutluyorum'' dedi.
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Soldan sağa
1. Rumi takvimde 22 Aralıktan 31 Ocak gününe kadar sü-

ren kırk günlük kış dönemi (eski)... Casus olma durumu, dil 
avcılığı, çaşıtlık, ajanlık, espiyonaj... 2. Lütesyum elementinin 
simgesi... Eski Yunan, Roma sanatından, edebiyatından kay-
naklanan, XVII. yüzyılda Fransa’dan yayılan sanat ve edebiyat 
çığırı... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... 
3. Kuşatma (eski)... Anüsle ilgili... Bir yerde birikip kalan sıvıla-
rı, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri 
dışarıya akıtmak için kullanılan boru vb. araç... 4. Güney yarım 
kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak... Geçesi olan... 5. Yasa 
dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkutmak amacıyla bir 
araya gelmiş topluluk... Linyit ve kömür tozundan basınçla elde 
edilen yakacak... Denizli iline bağlı ilçelerden biri... 6. Isırma 
özelliği olan... İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı... 7. Havada beyaz 
ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su buharı... Cömert 
(halk ağzı)... Ay (eski)... 8. Komprime... Bir şeyi elle veya baş-

ka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak... 
9. Yöre... İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden 
iki tane bulunan... Yarı(eski)... 10. Ucu bucağı görünmeyecek 
kadar geniş, çok geniş, vâsi... Güçlü, dayanıklı... 11. Baş, kafa 
(eski)... Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da 
yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün 
çalışma kollarını içine alan ocak... Lanetlenmiş, melun (eski)... 
12. Kuvvetin, bir cismi bir nokta veya bir eksen yörüngesinde 
döndürme etkisini belirleyen vektör niceliği... İstanbul iline 
bağlı ilçelerden biri... 13. Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağının 
kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi (eski)... Bir hendek 
veya temel çukuru kazılırken yandaki toprakları tutmak için 
yere yan yana çakılan ve kavramalarla birbirine tutturulan ka-
lın tahtalarla kurulan düzen, bağın... Acımak işi veya durumu... 
14. Hangi şey... Meralarda yüzey akışını önlemek ve toprak 
nemini uzun süre koruyarak vejetasyonu geliştirmek için 1-1,5 
metre aralıklarla 10-15 santimetre kesitinde tesviye eğrilerine 
paralel küçük hendeklerin açılması... Kolun bilekten parmak 
uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 
15. Sıkı düzeni sağlayıcı, düzene bağlayıcı, insan davranışlarını 
sınırlayıcı, düzenleyici, baskı altına alıcı (eski)... Olduğundan 
farklı görünme (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Cömert... Cisimle, bedenle ilgili (eski)... 2. Dinlerin ve din-

ci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul etti-
ği öz, tin... Asal (eski)... Üçüncü Çağın, memelilerin oluştuğu dö-
nemi... 3. Astırıvermek işi... 4. İstatistiklere dayanarak sigorta 
primlerini, risklerini hesaplayan kimse... Atardamar ve toplar-
damarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama 
görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı 
renkli sıvı... Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş 
bulunan, yeni karşıtı... 5. Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık 
uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan kimse... Isırgangillerden, 
her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırıldığında karınca asidi 

denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot... Su (eski)... 
6. Sodyum elementinin simgesi... Arap alfabesinin her harfi bir 
rakamı karşılayan ve anlamsız sekiz kelimeden oluşan değişik 
bir düzeni... Türetme (eski)... 7. Hastalıkla ilgili, marazi (eski)... 
Kayınbirader (halk ağzı)... İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol 
karşıtı... 8. İçinde cinlerin olduğuna inanılan... Kuzey Avrupa’da 
yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir tür geyik... Yakı ile 
ilgili (eski)... 9. Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, 
din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir 
tür ağaç veya metalden değnek... Futa... Aşırı olmama duru-
mu, ılımlılık, ölçülülük... 10. Silecek... İlgi... Binme, yük çekme, 
taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 11. İyi, 
güzel... Etek... Geviş getirenlerden, Güney Amerika’nın dağlık 
bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan 
aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek 
ve boynu uzun hayvan... 12. Voleybol ve teniste topu yukarı-
dan aşağıya doğru sertçe yere vurma, küt... Boyun eğen, ken-
dini başkasının buyruğuna bırakan (eski)... Bir hesap gereğince 
daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı... 
13. Akmantar... 14. 
Kendini akıllı ve bil-
gili sanan, bilgiçlik 
taslayan (kimse)... 
Ekilmiş olan, mez-
ru... Şarap (eski)... 
15. Keçileri ve çe-
şitli koyun türlerini 
içine alan, dağlık, 
kayalık yerlerde ya-
şayan, hafif yapılı, 
çevik, geviş getiren 
hayvanlar sınıfı... 
İletki (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DEM-İ DEVRAN

Bir söz aldım kimse bilmez,

Ağıt yaktın Garip gülmez,

Yâri sordum neden gelmez,

Garip olan güzel ile…

Türkü oldun içim yanar,

Ay doğarken dünya döner,

Sar yaramı yüzüm güler,

Dönen dünya güzel ile…

Meydan meydan gerçek ara,

Doğrularla çık didara,

Gönül ile koş bahara,

Gönül olan güzel ile…

Güzel olan nazlı olur,

Garip arar onu bulur,

Melek yüze hayran olur,

Garip dem-i devran ile…

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

ÇIĞLIK KÖYÜ MADEN OCAĞINA KARŞI
Nihai ÇED raporunda da görüldüğü üze-

re köyümüze açılması planlanan madenin 60 
yıllık ömrü bulunmaktadır. Yerleşim yerleri-
nin ve tarım arazilerinin yanında söz konusu 
madenin açılması halinde bölgede tarım yap-
mak mümkün olmayacaktır. Her ne kadar ÇED 
raporunda maden sahiplerince, ‘maden faali-
yetleri çerçevesinde bölgeye zarar verilmeye-
ceği’; ‘olası zararların en aza indirileceği’; ‘za-
rarların karşılanarak mağduriyetlerin önüne 
geçileceği’ belirtilse de işin pratiğinin söylen-
diği gibi olmadığını iyi biliyoruz. Biz bu maden 
sahiplerini bu doğa talancılarını iyi tanıyoruz, 
onları Soma’dan, Cerattepe’den, Munzur’dan 
tanıyoruz. Ülkenin nice yerinde yol açtıkları 
yıkımlardan tanıyoruz. Bu sebeple bilinsin ki 
geçit vermeyeceğiz.

Konum itibari ile Çığlık köyünde açılacak 
maden sadece Çığlık’ın arazilerini ve yerle-
şim birimlerini etkilemekle kalmayacak; baş-
ta Kelhalil ve Polatdere olmak üzere Güroba, 
Şatıroba, Çömlekoba,  Yolkoru köylerinde ve 
ilçe merkezinde de telafisi mümkün olmayan 
zararlara yol açacaktır. Bu yüzden sayılı köyle-
ri, ilçemizi ve tüm duyarlı yöre halkını yaşlısın-
dan gencine, kadınından erkeğine vereceğimiz 
mücadeleye ortak olmaya çağırıyoruz. 

Bu toprakların sadece bizim toprakları-

mız olmadığının bilinci ile hareket edeceğiz. 
Bu topraklar atalarımızın ve aynı zamanda 
gelecek kuşaklarımızın da topraklarıdır. Bu 
topraklar sadece biz insanların değil, kendi-
ne bu topraklarını yurt edinmiş tüm bitki ve 
hayvanlarında topraklarıdır. Sorumluluğumuz 

sadece kendimiz ile sınırlanmamakta yörenin 
tüm canlılarının yaşamını ve tarihini savunma 
düzeyine ulaşmaktadır.

İyi bilinmelidir ki mücadelemizin büyüklü-
ğü ve haklılığı sorumluluğumuzun ağırlığı ile 
eşdeğer olacaktır.

“On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” Temalı Yarışma
Doğanşehir İlçe Müftülüğünce geleceğimizin teminatı 

genç nesillerin İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamaları, Milli 
Şairimizi daha iyi tanımaları, gençlerimiz arasında bir far-
kındalık oluşturulması ve Başkanlığımız gençlik çalışmala-
rına ivme kazandırılması amacıyla "On Kıta Bir Vatan İlele-
bet İstiklal" temalı Lise öğrencileri arasında kompozisyon, 
Ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlendi.

İlçe Müftüsü Sönmez, dereceye girenlerin hediyelerini 
takdim ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılarını 
devam ettirmelerini diledi.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; 

Doğanşehir Belediyesi yeni bir uygula-
maya geçerek  2021 yılı için yapılan akarya-
kıt ihalesinde  “Otomasyon Sistemli Dökme 
Akaryakıt” yapmak suretiyle alınan akarya-
kıtın kullanımını şeffaflaştırarak, kayıp ve 
kaçakların olabileceği göz önünde bulundu-
rularak güvenli akaryakıt sistemine geçmiş-
tir.  

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt,Belediye Başkan yardımcıları Bekir Al-
pagut ve Hakan Ürkmez ile Birim Müdürü 
garaj ve kademe bölgesinde incelemelerde 
bulunarak Otomasyon Sistemli Dökme Akar-
yakıt sistemi hakkında bilgiler aldı.  

Belediye Başkanı Durali Zelyurt konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada; “Akaryakıt otomas-
yon sistemimiz ile Belediyeye ait olmayan 
hiçbir araca akaryakıt tankından yakıt verile-
meyen sisteme geçilmiştir. Yakıt alacak araç-
lara araç tanıma çipleri takılmıştır. Bunun 
sonucunda araçlar için aylık kullanım limitini 
ve son yakıt tarihini belirlemek mümkün hale 
gelmiştir. Bunun sonucunda, taşıt tanıma çipi 
takılmayan hiçbir araç yakıt alamaz. Araçla-
ra takılan depo güvenlik aparatları sayesinde 
akaryakıt tankının yüksek güvenlik önlemle-
ri alınmıştır. Yapılan ihale sonucu yüklenici 
firma tarafından Belediyemize bedelsiz ve 
emanet olarak, 1 adet akaryakıt otomasyon 
pompası (motorin pompası), 1 adet 25.000 
litrelik akaryakıt tankı, 1 adet otomasyon 
sistemine bağlı 1000 litrelik transfer varili 
(akıllı varil) ve mobil tank, araçlara verilen 
yakıtların raporlandığı yazılım hizmeti, Be-

lediyemize ait her araç için araç deposu gü-
venlik seti ile Belediyemize ait tüm araçların 
depolarına yerleştirilen taşıt tanıma çipleri 
alınarak araçların güvenli akaryakıt almaları 
ve şeffaflık ilkesi içerisinde kayıp ve kaçak-
ların olma ihtimalleri ortadan kaldırılmıştır.  
Araçların sabit olarak tutulduğu büyük ma-

halleler ile iş makinelerinin çalıştığı arazide 
araçların ilçe merkezine gelmeden, yerinde 
güvenli bir şekilde yakıt almaları mobil tank 
aracılığı ile sağlanmaktadır.  Akaryakıt oto-
masyon sistemi Belediyemizde hangi araca 
kaç litre akaryakıt verildiği, tankın içinde kaç 
litre yakıt kaldığı kolayca raporlanabilmekte-

dir. Akaryakıt tankında belirlenen seviyenin 
altında yakıt kaldığında otomatik bilgilen-
dirmekte ve yakıt alımı gecikmeksizin sağ-
lanmaktadır. Kurulan bu sistem ile Belediye-
mizdeki tüm araçlara verilen yakıtlar online 
sistem üzerinde sürekli takip edilmektedir.” 
dedi.

“Otomasyon Sistemli Dökme Akaryakıt Sistemine Geçildi”

18 Mart Çanakkale deniz savaşları ko-
mutanı Malatya Arapgirli Cevat Çobanlı 
paşayı Falih Rıfkı Atay Mustafa Kemal’in 
ağzından anlatıyor; 

CEVAT PAŞA UNUTULMAMALIDIR..
Çanakkale 1915. Kanlı bir muharebe 

sonrasıydı. Bir Paşa, üstü başı toz toprak 
içinde savaş meydanındaydı. Kan ve ba-
rut kokusuna karışmış inlemeler kulakla-
ra mermi gibi giriyordu. Tüfeğine sıkı sıkı 
sarılmış bir asker gördü. Yatıyordu. Yanına 
gitti, usulca eğildi. Kıpırdamıyordu. Parma-
ğıyla şah damarına dokundu,. Atmıyordu. 
Ölmüştü. Askerin yüzündeki belli belirsiz 
bir gülümsemeyi o zaman farketti. Gözüne 
biriken yaşları belli etmemeye çalıştı etra-
fına bakındı. Onlarcası yatıyordu. Bir tane-
si savaş şokuna girmiş, omuzundan kanlar 
akarak şaşkın etrafına bakıyordu. Eline bir 
matara aldı, yarayı yıkadı, mendilini çıkar-
dı, askerin yüzünü gözünü sildi, ve mendi-
liyle yarayı sardı. Ayağa kalktı ve yan yana 
yatan şehitlere baktı. Mırıldandı..

-Fedakâr evlâtlarım... Büyük rütbeyi al-
dınız. Ruhunuz şad olsun…

Az ötede bir sedyeye konmuş, gözleri 
sargılı bir başka yaralı sıhhiye sedyesine 
konmuş, ölü ve yaralılara basmamak için 
bir sağa bir sola yalpalanarak geriye doğru 
götürülüyordu. Durdurdu. 

-Nesi var..?
-Kafası ve gözleri paşam, şarapnel rast-

lamış. 
Yavaşça kulağına doğru eğildi..
-Nerelisin?
-Denizliliyim paşam..
-Adın ne ?
-Ömer paşam…
-Gözlerinden yaralanmışsın, inşallah 

iyileşeceksin evladım.. dedi ..Bir yandan da 
kınalı bir kuzuyu okşarcasına başını okşu-
yordu. Ömer doğrulmaya çalıştı. 

-Benim gözlerim göreceğini gördü pa-
şam.. dedi ve başını yavaşça tekrar sedye-
ye koydu..

Paşa arkasını döndü .Hıçkırıklarla ağlı-
yordu..

Bu paşa Müstahkem Mevki Komutanı 
Cevat Paşaydı.. Sonradan “Çobanlı” soya-
dını alacak olan altın kuşak dediğimiz Harp 
Okulunun başarılı subaylarından biriydi. 

Öyle kahramanlar vardır ki bazen bir 
hengame ve hercümerç içerisinde unutu-
lur. Çanakkale, bir kahramanlar, centilmen-
ler, fedakârlar, ölümsüzler geçididir. Aynı 
zamanda Türk’ün bağımsızlığının kurucusu 
Mustafa Kemal’in ufuktan doğuşunun hikâ-
yesidir. O karadadır. Anafartalarda, Conk 
Bayırında düşmanı tepelerden eteklere, 
denize doğru sürerken, denizde de kıyamet 
kopmaktadır. Mustafa Kemal Çanakkale'de 
cesaret, zeka, ve kahramanlık konusunda 
yalnız değildir. 

“Cevat Paşa” (Çobanlı) bunların en 
önemlilerindendir. Müstahkem Mevki Ko-
mutanı Mirliva (Tuğgeneral) Cevat Paşa. 
Eski püskü boğaz tabyalarını onaran, tah-
kim eden, gerekli personel ve teçhizat ile 
boğazı “geçilmez” kılan o’dur..

18 Mart Çanakkale deniz savaşlarının 
zafer günüdür ve o gün modern ve ürkü-
tücü bir heybetle Çanakkale boğazına gi-
ren zırhlıları, ateş topu yağmuruna tutup 
çoğunu boğazın dibine yollayan , kalanla-
rı da binlerce ölüyü arkalarında bırakarak 
dönmek zorunda bırakan “Çanakkale Ge-
çilmez” sözünü beyinlere kazıyan Cevat 
Paşa.. 

Malatya’nın Arapgir ilçesindendir. Harp 
Okulundan 1891 de mezun oldu. 1894’te 
Harp Akademisi’ni birincilikle bitirerek 
Kurmay Yüzbaşı oldu. 1900’de Albay oldu. 
1901 de Tuğgeneral, 1911’de 1. Ordu Mü-
fettişliği Kurmay Başkanı oldu. 1912’de 
bir süre Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na 
vekâlet etti. Şubat 1913'te fırkasıyla Balkan 
Harbi’ne katıldı.

10 Ağustos 1914’te Çanakkale Müstah-
kem Mevkii KomutanI oldu. Kasım 1914’te 
Tuğgeneral oldu. Kara muharebelerinde 
3,5 ay görev yaptı. Oradan Galiçya cephe-
sine gitti. 1917 de 8.Ordu Komutanı olarak 
Sinâ-Filistin Cephesi’de savaştı. 1918’de 
Harbiye Nazırı oldu. Mayıs 1919’da Genel-
kurmay Başkanı oldu. 1920 de İngilizler ta-
rafından Malta’ya sürüldü. 

Şimdi burada duralım. 1919 da Genel 
Kurmay Başkanlığı sırasında Mustafa Ke-
mal Mayıs ayında Samsun’a 9. Ordu Mü-
fettişi olarak atanmıştı. Ancak Damat Ferit 
Mustafa Kemal’den şüpheleniyordu. 14 Ma-
yıs 1919 da Mustafa Kemal’i çağırdı. Odada 
Cevat Paşa’da vardı. Damat Ferit sorguya 
başladı. Falih Rıfkı Atay Mustafa Kemal’in 
ağzından anlatıyor;

-Mesela, dedi. Samsun ve havalisinde 
ne yapacaksınız?

Kelimeler adeta ağzımdan dökülmeye 
başladı..

-Efendim dedim, İngiliz raporlarına 
göre Samsun ve havalisinde bazı karışık-
lıklar varmış… Biraz mübalağalıdır, zanne-
diyorum. Ne de olsa bunlar basit şeyler... 
Yerinde yapacağımız tetkikat ile hallederiz. 
Şimdiden isabetli bir şey söylemekten kor-
karım…

Cevat Paşaya döndü..
-Siz ne dersiniz? 
Cevat Paşa pek tabii bir tavırla ;
-Öyledir efendim bu gibi işler yerinde 

hallolunur..

Kanaat getirmemiş görülen Sadra-
zam’ın kafasında daha büyük bir endişe, 
sual şekli arıyordu. Derken heyecanlı bir 
sesle sordu ;

-Pekala siz bana harita üzerinde nere-
lere kadar kumanda edeceksiniz gösterir 
misiniz ?

Vesveseye düştüğü noktayı hemen an-
lamıştım;

-Efendim ben de pek iyi bilmiyorum, 
belki….takriben (harita üzerine elimi koya-
rak) ihtimal şu kadar ufak bir parça…diye 
bazı vilayetleri gösterdim ve manalı bir 
tarzda Cevat Paşa’nın yüzüne baktım.. Ben 
haritadan elimi kaldırırken o da ilave etti ;

-Efendim.. dedi paşa tabii o mıntıkada-
ki kuvvete kumanda edecek.. Zaten nere-
de ne kadar kuvvet kaldı ki.. ? Sözünü ta-
mamlarken vaziyetin hiç de ehemmiyetli 
olmadığını anlatmak istermiş gibi masadan 
uzaklaşır gibi oldu.. İçimden Cevat Paşa’ya 
teşekkür ediyordum. Her birimiz bir koltu-
ğa çekildik ve kahvelerimizi içmeğe başla-
dık.. Damat paşa ferahlamış gibi idi..

-Ne zaman hareket edeceksiniz ?
-Ne vakit emir buyurulursa , ben hazı-

rım arzu ederseniz yarın veya öbür gün..
Ve Mustafa Kemal ertesi gün yola çıkı-

yordu. Cevat Paşa Damat Ferit’i ikna etmiş-
ti. Hatta bir söyleme göre Kazım Karabekir 
Paşa’yı Mustafa Kemal’e katılması için ikna 
eden de yine Cevat Paşadır. 

13 Mart 1938’de 67 yaşında hayata göz-
lerini yuman Cevat Paşa; İstanbul Eren-
köy’deki, Sahrayı Cedit Mezarlığı’na def-
nedildi. Naaşı 27 Eylül 1988’de buradan 
alınıp Ankara Devlet Mezarlığı’na defnedil-
di. Ruhu şâd olsun.

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” Cevat Pa-
şa’nın dünyaya haykırdığı bir slogandır. O 
gün bu gündür Çanakkale hala geçilmez…

Sn İlhan Ertürk’den alıntıdır.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ


