
Tarih 21 Ocak 1955, Ankara Yenişehir Zafer 
Meydanı’nda “Kıbrıs Mitingi” var. 

Orduevi önündeki Atatürk Zafer Anıtı yanı-
na konulan kürsüden, özellikle öğrenci dernek-
lerinin sözcüleri gençler, Yunanlılara ve Rumla-
ra ateş püskürüyorlar. Ben de tam bulvarın or-
tasındaki refüj üzerinde durmuş onları dinliyo-
rum.

Bir ara,  Siyasal Bil-
giler Fakültesinde oku-
yan, çok güzel de 
Türkçe konuşan Pa-
kistanlı bir öğrenci kür-
süye çıkmıştı. Öyle bir 
konuşma yaptı ki din-
leyen birçokları gibi 
ben de çok duygulan-
dım ve gözyaşlarımı tu-
tamadım. O sırada biri-
si arkamdan eliyle om-
zuma dokundu. Yaşlı 
gözlerle geriye dönüp 
baktım, Sayın Rauf 
Denktaş! 

Onun gözleri de 
nemliydi. İkimizin bu 
duygusal gözyaşla-
rı, bizi birbirimizle kay-
naştırmıştı. Koluma gir-
di. Saatler süren miting 
bitinceye kadar, topla-
nan halkın etrafında 
birlikte dolaştık.

Rauf Denktaş, o za-
man 30-33 yaşların-
da olurdu. Sanırım kendisi Kıbrıslı Talebeler 
Birliği’ni temsil ediyor ve Kıbrıs konusunda çok 
büyük bir mücadele veriyordu.

Güneşin batmasına yakın miting dağıldı. 
Arkadaşım Denktaş bana dedi ki, “Gece Kıb-
rıs Müftüsü Sayın Dânâ Efendi’nin, Cebeci Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Salonu’nda konferan-
sı var. Beni tertip komitesindeki öğrencilerimiz 

şimdi orada beklerler. Onun için sizden ayrıl-
mak zorundayım. Anacak bir ricam var: Gelece-
ğinizden mutlaka eminim. Lütfen biraz erken ge-
lin, bana gözükün. Orada tekrar buluşalım olur 
mu?” 

Ben de olur dedim. Kucaklaşıp ayrıldık.
Konferansa gittim, ama ne yazık ki o tıklım 

tıklım salonda Denktaş’la buluşup görüşmemiz 
mümkün olmadı. Fiilî 
arkadaşlığımız, Zafer 
Meydanı’ndaki alanda 
başlamış ve orada bit-
mişti. 

* 
Mutat günlük defte-

rimin o günkü sayfa-
sında yer alan bu hatı-
ra, o günden bu güne 
kadar onun kişiliğine 
karşı, içtenlikle ve bü-
yük bir hayranlıkla say-
gı ve sevgimi muhafa-
zaya neden olmuştur.

Bu sebepledir ki, 
1955 yılından bu güne 
değin, onun çokça hi-
tabelerini dinledim 
ve yazılarını okudum. 
Uzaktan uzağa hep tek 
yönlü bir bağlılıkla ta-
kipçisi oldum.

Mücahit:
Bu sözcük elbette 

sosyal hayatta birçok-
ları tarafından, birçok kimsenin isminin başına 
takılarak kullanılmış, kullanılmakta ve kullanıla-
caktır da.

Ben kendi kendime hep sormuşumdur ki; 
Acaba toplum nazarında bu sıfata böylesine 
lâyık, bu sıfatı hakkıyla kazanıp ömür boyu sür-
dürüp koruyan başka kaç kişi vardır?

Çünkü o, hiç durmadı, usanmadı, yılmadı; 
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BU ÂLEMDEN BİR DE RAUF DENKTAŞ GEÇTİ

Rauf Denktaş
Rauf Denktaş: Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı-
dır. Kıbrıs’ta Baf’ta dünyaya geldi (1924). İlk 
ve ortaokulu İstanbul’da, liseyi Lefkoşa’da 
okudu. İngiltere’de hukuk tahsili yap-
tı. Kıbrıs’ta avukatlık ve savcılık görevle-
rinde bulundu. Kıbrıs Rumlarının adayı 
Yunanistan’a katma çalışmaları karşısında 
1958’de Türk Mukavemet Teşkilâtını kur-
du. O tarihten itibaren daimî bir millî müca-
dele içinde bulundu. 1970’te Türk Cemaati 
Başkanı ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı oldu. 1974 Kıbrıs Harekâtı’ndan son-
ra uluslararası siyasette lideri olarak Kıbrıs 
Türklerini temsil etti. 1983’te Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni ilân etti ve 2005 yılı-
na kadar Cumhurbaşkanlığı yaptı. 8 Ocak 
2012 tarihinde Lefkoşa’da hayata veda etti.
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ideali yolundan sapmadı, içte ve dıştaki karşıt-
larına aldırış etmedi, taviz vermedi. Direndi, di-
rendi ve direndi.

Batı’nın sinsi “haçlı topluluğuna” ve Kıbrıs’ın 
Rum’una karşı Türk’ü, Türklüğü ve Türk’ün hak 
ve hukukunu kimselere yedirmemek için, bütün 
benliği ve var gücüyle hem de büyük bir liya-
katle son nefesine kadar savundu. 

Sanırım onu anlatmaya salt “mücahit” sıfa-
tı da yeterli değildir. “Büyük mücahit” demek 
daha insanî bir borçtur.

Kınayanlar çıksa da belirtmekten kendimi 
alamayacağım: Onu hep okuyup dinledikçe, 
ah keşke öyle bir imkân,  öyle bir yasal geçiş 
olsa ki günün birinde Çankaya’da oturma sıra-
sı bir kere de Denktaş’a gelse diye hep içimden 
geçirmiş hatta zaman zaman çevremdeki arka-
daşlarıma da ilettiğimde tasvip görmüşümdür.

Evet, Denktaş hiç şüphesiz insanlık tarihine 
iz düşüren unutulmaz değerlerin safında yüce 
bir yer almış, emsaline pek az rastlanan millî 
kahramanlardan biridir.

“Yavru Vatan”ın bu büyük Mücahid’ini, 
Anavatan Türkiye’de gönülden seven mil-
yonların safında yer alan kimselerden biri 
olarak (bir haftalık eksiği ile) 57 yıl sonra, 
Bu sefer de, ne acıdır ki onun bu fani âleme 
veda edişinin doğurduğu üzüntünün, bir kez 
daha nemlendirmiş olduğu gözlerle, Yüce 
Tanrı’dan, o asla unutulmaz yüce insanın 
aile bireyleriyle Türklük âlemine başsağlı-
ğı ve metanet, kendisine -esirgenmeyeceği-
ni umut ettiğim- rahmet ve ebedî sükûna inti-
kal etmiş bulunduğu mekânında -sağlığında 
bir ömür boyu insanlığa yapmış olduğu ör-
nek hizmetlerin huzuruyla- nur içinde yatma-
sını içtenlikle dilerim.

Sayın Rauf Denktaş’ı hakkıyla anlatmağa 
yeterli olmadığımı itiraf etmeliyim. Beklenen 
odur ki onun bütün insanlığa, sosyal, kültürel 
ve siyasal her bakımdan örnek kişiliği, dün-
ya var oldukça hiç unutulmayıp hep minnet-
le anılacaktır.

SEN VAR İKEN

Denktaş’ın ardından

Makaryos, Grivas hayale daldı,
Eoka, Enosis düyuna kaldı,

Haçlı-Rum’un eli böğründe kaldı,
Türk’ün varlığını gündemde tuttun.

Boyun eğmedin Rum’a, Yunan’a,
Dünya bir yana, sen de bir yana.

Her alanda, karşı durdun her yana,
Türk’ün izzetini ayakta tuttun.

İsterim ki göz önünde tutulsun,
Çalışmanı örnek alsın ulusun.

İncinmesin, senin ruhun şad olsun.
Türk’ün bayrağını gönderde tuttun.
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