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Ülküsü ‘Turan’ olan bir aydını anlatmak istiyorum. 
Düşüncesi Türk Milli Düşüncesi sınırlar üstünde olan 
bir aydından bahsetmek istiyorum. Bütün Türk toprak-
larına, Türk yurtları içerisinde bir sevda halinde yaşatan 
bir aydını anlatmak istiyorum, tüm Türk yurtlarını yüz-
yıl önce bilen, onların acısıyla ağlayan, acılardan, sıkın-
tılardan nasıl kurtulabiliriz diye millete yol gösteren bir 
aydını anlatmak istiyorum. Öldüğünde bile davasından 
vazgeçmeyen, kurşuna dizilmeye gönderildiğinde bile 
ülküsüne inanan bir aydını anlatmak istiyorum. Neyin 
ki gerisinden yetmiş yıl isminden bile, koskocaman bir 
imparatorluğun korktuğu ve bir milletin sinesinden, kal-
binden söküp atmak için her yolu denemesine rağmen 
milletin kalbinde sevdası azalmayan bir aydından bah-
setmek istiyorum. Yıllar geçer ama milletin kalbinde ona 
sevgi ve saygı tükenmez; daha da artar. Bu aydının adı 
Ahmet Cevat’tır.

Bizim gençliğin Ahmet Cevat’ı anlamaya çok ihtiyaç var

Ahmet Cevat’ı sadece anmak ona olan bir vefa bor-
cumuzdur. Bizim gençliğin Ahmet Cevat’ı anlamaya 
çok ihtiyaç var. Ahmet Cevat’tan öğrenmesi gereken çok 
şey var. Çünkü şimdi Türk milletinin, Türk yurtlarının 
her yerinde Ahmet Cevatların çoğalmasına çok ihtiya-
cımız var. Bu yüzden gençlerimiz, neden yüz yirmi beş 
yıl sonra hâlâ Ahmet Cevat’tan neden konuşulur, bunu 
düşünmesi gerekir. Eğer bunu düşünürse, hayat yoluna 
bakarsa, o zaman Ahmet Cevat’ın  fikir yoldaşları olarak 
yola devam edebilirler.

Bugün Kars’ta 100 yıl öncesini konuşuyoruz

Bakın yüz yıl öncesini konuşuyoruz. Bu gün 
Kars’tayız. Yüz yıl önce Birinci Dünya Savaşı ve bu top-
raklarda, yenilgiye uğramışız. Anadolu’nun doğu taraf-
ları Rusların işgali altındaydı. Ruslarla beraber Rusların 
desteklediği Ermeni çeteleri buralarda amansız katliam-
lar yaptı ve amansız vahşetler yaşadık. Ahmet Cevat’ın 
doğum yeri benim seçim bölgemin ve doğduğum yerin 
hemen yanı. Ahmet Cevat, Gence yakınlarında Şemkir’de 
doğmuştur. Ama o Şemkir’de doğan aydın, yüz yıl önce 
televizyon yok, cep  telefonu yok, bu kadar iletişim he-
men hemen yok. Ama o aydın nerededir, Kars’ta! Bu 
aydın Kars’ta ne yapıyor. Bakü Hayriye Cemiyeti’nin 
üyesi olarak, Bakü’de insanların topladıkları yardımın bu 
topraklara, burada yaşayan insanlara  yetiştirilmesi için. 
Buradaki insanlar acı için de. Ve buradaki insanlarımıza 
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daha çok yardım toplayıp yardım edelim diye yollarda-
dır. Bu işgal ve zulüm yıllarında bile bu yollardadır. 

1915’te Sarıkamış felâketini yaşamışız. Ne acılar var 
bu coğrafya da. Mart ayının yirmi ikisi Türk milleti için, 
Azerbaycan Türkleri için çok önemlidir. Biz Nevruz Bay-
ramını kutlarız. Bu gençlik bunu öğrenecek ki, bugünleri 
Türk Milleti’nin Türk yurtlarında bu kadar acı var, göz-
yaşı var. Bu bizim yurtlarımızdır, orda üzülen bizim in-
sanımızdır. Ha Karabağ, ha Kerkük, ha Telafer, ha Ahıs-
ka,  ha Kırım. Benim gencim Ahmet Cevat’tan örnek alır-
sa, böyle bir durumda bu kadar eğlenme hakkımız yok-
tur.  Bizim bugün bu kadar rahat olma hakkımız yoktur. 
Bizim bugün bilmek, öğrenmek, millî davalarımıza sahip 
çıkmak ve millî davalarımız uğrunda mücadele etme za-
manıdır. İşte Ahmet Cevat’ı yüz yirmi beş  yıl sonra bile 
anmamıza vesile olan o düşüncelerdi.

İkincisi hatıraları okuyun. Ne yazıyor biliyor 
musunuz?  Kars’tan bu bölgeden anne ve babasını Rus ve 
Ermeni zulmünde kaybeden kaç kız çocuğunu götürerek 
Azerbaycan’da çevre illerin de zengin insanların kapısını 
çalmış, “Bu kızlar bizim  namusumuzdur. Anne babaları yok-
tur. Bunlar size emanet. Bu kızları yetiştireceksiniz, onları kay-
bedemeyiz.” diyerek, yorulmadan çekinmeden bütün gün 
kapıları çalarak Kars, Iğdır, Ağrı ve Erzurum’daki o kızla-
ra, kadınlara,  annelere ve anasız babasız kalan çocuklara 
sahip çıkan bir aydındır. Düşünceye bakınız. Ahmet Ce-
vat o yüzden yüz yirmi beş yıl sonra bile anılmaktadır. 

O, vatan için gerektiğinde silaha sarılarak mücadele 
etmiştir. Belki birçoğunuz bilmiyor. Anadolu’da Kafkas 
Gönüllü Ordusu’nun üyelerinden biri olmuştur. Burada-
ki insanımız için mücadele etmiş. Azerbaycan Cumhuri-
yeti kurulduğunda o zaman da Rus Bolşevikler, Ermeni 
Taşnaklarını silahlandırmıştı. Ve kendi memleketimizde 
Bakü’yü başkent yapamıyorduk. Ve insanımıza karşı acı-
masız katliamlar yapıldığında Ahmet Cevat, o yollarla 
birlikte Kafkas İslam Ordusu, Nuri Paşa’nın komutasın-
da yürüyordu. Azerbaycan’da Kafkas cephesinde başarı 
kazanmıştı. O, yeri geldiğinde kaleme, yeri geldiğinde si-
laha sarıldı. Ve bir gün olsun ben bunu yapmak zorunda 
mıyım demeden kapı kapı dolaşıp gece gündüz davasını 
anlattı. Sahip çıkılması gerektiğini  söyledi.

İfade etmeye çalıştığımız ulvî gaye ve faaliyetinden 
dolayı bütün gençlerimizin Ahmet Cevat’ı  ciddi anlam-
da öğrenmesi  gerekmektedir. Ahmet Cevat sadece yaz-
madı. Yazdıklarını yaşadı ve yaşadıklarını yazdı. Onun 
hayatı hep zorluklar ve acılar içinde geçti. Ama buna rağ-
men hiçbir zaman vazgeçmedi. Çünkü bir kişi bu mille-
tin aydınıysa, her acıya, her zulme karşı mücadele eder. 
Ama millî davasından vazgeçmez.
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