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önsöz

Sovyetler Bİrlİğİnİn dağılmasından sonra Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından cami inşa etmek üzere görevlendirildiğim Ata yurdumuzda 
(Türkistan Türk Cumhuriyetlerinde) çeyrek asra yakın yıllarım geçti. 
Cenabı Hakk’ın lütfu keremiyle yolumuz önce Azerbaycan’a sonra ata 
yurdumuz Uluğ Türkistan’a düştü. Birçok eşimizin dostumuzun teşvik-
leri ile gördüklerimizi, duyduklarımızı yazmaya başladım. İşin sonuna 
yaklaşınca etraftan dostlarımız kitabın adı ne olacak dediler. Kitapta 
birçok aile dramlarının anlatıldığını düşünerek, çoğu zaman benim bile 
yazarken gözyaşı döktüğüm hayat hikâyelerini hatırladım. Ve kitabın 
adının Tanrı Dağları’nın Gözyaşları olmasına karar verdim.

Bu coğrafyaya geldikten sonra en büyük heyecan kaynağımız her 
zaman Tanrı Dağları oldu. Çeyrek asra yakın bir süredir bu coğrafya-
da yaşamama rağmen, bazan eteklerinde, bazan yamaçlarında, bazan 
da zirvelerinde bulunduğum Tanrı Dağları bana hep heyecan verdi. İlk 
günlerden bu günlere kadar bu heyecanım hiç eksilmedi.

Bu dağların ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği var. Fakat Tanrı Dağla-
rının şimdi başı hep dumanlı.

Karlarla yüklü Tanrı Dağları iki asırdır hüzünlerle, elemlerle yüklü. 
Yaylalarında beslediği, vadilerinde sakladığı Türk milleti eski haşmetini, 
eski kudretini kaybettiği için Tanrı Dağları’nın da gözlerinin yaşlı oldu-
ğunu hissettim.

Tanrı Dağları’nın vadilerinden taşan kadim atalarımız Avrupa orta-
larına kadar at sürmüşler, zaferlere zaferler eklemişlerdi.  Hanbalık’ta 
(Hanşehri-Pekin) oturan Hun kağanının gücü kıtalar arası idi. Asırlar 
asırları böyle kovaladı. Aşağı yukarı üç bin yıl cihanın hâkimiydik. Af-
rika’nın yarısında, Avrupa’nın yarısında, Asya bozkırlarında, Yemen 
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çöllerinde, dünya denizlerinde Nizam-ı Âlem için ayaktaydık. Afrika 
sahilleri ile Asya sahillerinde vurgunu talanı önleyen, Endonezya’yı bir 
avuç denizcisi ile Müslüman yapan Osmanlı denizcileri ile Atlas okyanu-
sundaki Osmanlı denizcileri aynı şarkıları söylüyorlardı.

Gerçekten Hunlarla M.Ö. 1200 yılında başlayan, Göktürklerle de-
vam eden, yirminci asırda noktayı koyan Osmanlı ile cihan hâkimiyeti 
üç bin yıl bila fasıla devam etti.

Fakat son iki asırda çok ezildik. Güçsüz düştük. Tanrı Dağları’nın 
gürbüz evladı her yerde ezildi. Her yerde zulüm gördü. Doğu Türkis-
tan’da, Orta Asya bozkırlarında, Kırım’da, Kazan’da, Kuzey Afrika’da, 
Yemen çöllerinde milyonlarca insanımız kırıldı. Geçmiş yıllarda zaferle-
re zaferler eklerken, artık elemlere elemler yüklemeye başladık. Artık iki 
asırdır milletimizin gözü yaşlıydı. Dünü bilen, Tanrı Dağları da bizimle 
birlikte ağlıyordu.

Üç çocukla ortada kalan Azeri kızı Rahime ağlıyordu, Kızını Doğu 
Türkistan’a geriye götürmemek için çırpınan çaresiz Uygur bacımız ağ-
lıyordu, sürgünü anlatan Ahıska Türkü ağlıyordu, Karaçay Türkü ağlı-
yordu. Tanrı Dağları’nın eteklerinde, yamaçlarında yaşayan Türklükle 
birlikte Tanrı Dağları da ağlıyordu.

İki asırdır gördüğümüz zulümler, kıtaller bizi bitiremedi, yok edeme-
di, ama milyonlarca insanımıza insanca yaşama hakkını bile vermeyen 
emperyalist güçlerin husumetleri hiç bitmedi, bizi yeryüzünde yok et-
meye bir kez ahdetmişlerdi. Cenâb-ı Hak’tan niyazımız odur ki, iki yüz 
yıldır dökülen kanlarımız, akan gözyaşlarımız inşallah kefaretimiz olur 
ve makûs talihimiz sona erer. Çünkü cihanın bize ihtiyacı vardır.  

Önce Azerbaycan’da sonra Kazakistan’da ve Kırgızistan’da bulun-
dum. Fırsat buldukça Uluğ Türkistan’ın diğer bölgelerini de gezme, gör-
me imkânlarını değerlendirdim. Zaman zaman Türkiye’ye döndüğüm-
de, özellikle ilk yıllarda çok büyük bir ilgiyle dostlarım etrafımı kuşatarak 
intibalarımı dinlemek istiyorlardı. Türkistan’a gelip gidenler çoğalınca 
bu ilgi de haliyle azaldı, ama hiç kesilmedi.

 Birçok dostlarım orada gördüklerimi, yaşadıklarımı yazmam için 
beni devamlı teşvik ettiler. Gün geldi, nasip oldu yazmaya başladım. 
Eğer okuyucuyu memnun edebilecek bir şeyler ortaya çıkmış ise bu 
beni yazmaya teşvik edenlerin başarısıdır. Onlara teşekkür borçluyum.



Tanrı Dağları’nın Gözyaşları • 17

Elinizde ki kitap üç bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde, 
Kazakistan’a geldiğimiz ilk günlerdeki intibalarımız yer almaktadır. Ka-
zakistan’ın o günlerdeki başşehri Almatı (Elmalı) ve çevresi, ilk günlerin 
heyecanı ve merakı içinde ele alınmıştır.

İkinci bölümde; Kırgızistan üç ara başlıkla anlatılmıştır. Birinci olarak 
Kırgızistan’ın başşehri olan ülkenin bütün sosyal kurumlarının bulundu-
ğu Bişkek, ikinci olarak Bişkek’ten Kırgızistan’ın güneyine bir yolculuk, 
üçüncü olarak da Isıkgöl’e bir yolculuk başlığı altında ifade edilerek, 
aşağı yukarı Kırgızistan’ın tamamına yakını göz önüne alınmış, böylece 
bu beldeleri, şehirleri tarihî mekânları ile gezmek isteyenler için de kita-
bımız bir rehber özelliği kazanmıştır.

Üçünçü bölümde ise Kazakistan’ın batı bölgesi anlatılmaktadır. 
Çimkent, Sayram, Türkistan ve Kentav şehirleri ile çevreleri ve özellikle 
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Pir-i Türkistan Hazretleri üzerinde 
durulmuştur.

 Çalışmam boyunca bu ülkelerde resmi ve gayrı resmi olarak bizim-
kilerin yaptığı yanlışlıklara ve yapılması gerekirken yapılamayan işlere 
de temas edilmiş, mümkün mertebe müesseselerimiz yıpratılmadan 
olaylara ışık tutulmaya çalışılmıştır. Kuruluşlarımız tarafından bu ülke-
lerde Türkiye adına atılan adımlar elbette ki faydalı olmuştur. Bizim 
yaptığımız tenkitler yapılan çalışmaların daha faydalı olması içindir.

 Her şeye rağmen Türk Dünyası uyanıyor. Gelecek günlere ümitle 
bakıyoruz.

Yarın elbet bizim, elbet bizimdir.

30 Temmuz 2016 Özer Ravanoğlu



I. Bölüm

Türk DünyasınDan İzlenİmler



yenİ Bİr Dünyaya Doğru

Türk Dünyası ile İlk Temaslar ve
Kazakistan’a Seyahat

sovyeTler Bİrlİğİ’nin dağılması ile peşpeşe doğan Türk Cum-
huriyetleri hepimizi heyecanlandırmıştı. Türkiye’nin önünde yeni 
ufuklar açılıyordu. Türk Cumhuriyetlerinden, eski Osmanlı toprak-
larından, Balkanlardan peşpeşe heyetler geliyordu. Dış Türkler ile 
ilgilenenleri hayalcilikle suçlayanlar, “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne ka-
dar Türk Dünyası”yla ilgili nutuklar çekmeye başlamışlardı. 

Türkiye, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 16 Aralık 1991 tari-
hinde Kırgızistan’ı resmen tanıdı. Daha sonraki günlerde münase-
betler hızla gelişti. Kırgız Devlet Başkanı Askar Akayev’in başkan-
lığında Türkiye’ye gelen heyetin içinde, daha sonraki günlerde ta-
nışıp, çok güzel dostluklarımızın olacağı Marat Bey de vardı. Devlet 
yetkilileri ile görüşmeler yapan heyet, bir takım kurumları da ziyaret 
ettiler; Türkiye Diyanet Vakfı da ziyaret edilen kurumlardan biriydi. 
İyi bir Kırgız milliyetçisi, hatta daha ileri manada kendisinin doğum 
yeri Koçkor olduğu için tabir caizse Koçkorcu olan Marat Bey, Diya-
net Vakfı yetkilileri ile anlaşma yapılırken etkili oldu. 

Yapılan protokole göre Vakıf, her türlü masraflarını karşılamak 
suretiyle Kırgızistan’a üç cami yapmayı taahhüt ediyordu. Bunlardan 
birisi Bişkek’e, ikincisi Kırgızistan’ın ikinci büyük şehri Oş’a, üçün-
cüsü ise Koçkor kasabasına yapılacaktı. Marat Bey heyette bulunma-
sa üçüncü caminin yapılacağı yerin Koçkor olması kesinlikle müm-
kün olmazdı. Çünkü Koçkor yüzlerce Kırgız kasabasından biriydi ve 
diğerlerinden farklı bir özelliği de yoktu. Ancak Marat Bey’in, “Bizim 
bölgemizde altmış bin kişi yaşıyor; ama bunların hiç camileri ve na-
maz kılabilecekleri bir yerleri yok,” demesi çok ikna edici olmuştu.
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Netice olarak Koçkor Camii de şöyle veya böyle protokole girmiş 
oldu. Zamanla Koçkor’un dışındaki camiler yıllarca unutuldu. Sade-
ce Koçkor Camii inşa edildi ve ibadete açıldı. Hâlbuki Bişkek de, Oş 
şehri de unutulmaması gereken mühim merkezlerdi. Nihayet 2012 
yılında, verilen söz ve yapılan protokol yıllar sonra hatırlanarak Biş-
kek’e büyük bir cami inşaatına başlandı. 

Oş şehrinde ise çeşitli vesilelerle, muhtelif mahalli kuruluşlarla, 
genellikle Dubaili, Kuveytli, Mısırlı Araplardan alınan yardımlarla, 
birçok cami yapıldı. Bu arada 2005 yılında da İlahiyat Fakültesi bah-
çesine Erdem Camii, tatbikat camii olarak tarafımızdan inşa edildi 
ve ibadete açıldı.

Bir ikisi hariç genellikle ikiyüz-üçyüz kişilik olmak üzere 2013 
yılı Mart ayı itibarıyla Oş şehrinde muhtelif yerlerden temin edilen 
imkânlarla inşa edilmiş elli civarında cami bulunmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Yapılan Sözleşmeler

Türkiye Diyanet Vakfı, Marat Bey’inde dâhil olduğu Kırgız heye-
tiyle yapılan bu protokolü nasıl gerçekleştireceğine uzun süre karar 
veremedi. Buna benzer mahiyette Kazakistan’la yapılmış bir takım 
protokoller de vardı. Sarılıp bağrımıza bastığımız Türk Cumhuriyet-
leri temsilcileri, her ay cami inşaatı başlayacak diye beklerken bir kaç 
yıl akıp geçti. Hatta yüz milyon liraya bir cami yapılabileceği söyle-
nerek birçok vatandaştan bunu karşılamak için bağış alınmıştı. Kısa 
sürede aktif hâle geçilemediği için, iki yılda gerçekleşen enflasyon-
dan dolayı yüzlerce kişiden toplanan paralar bir, iki cami yapmaya 
bile yeterli olmaktan çıkmıştı.

Nihayet 1993 yılında Kazakistan’a1 yapılması düşünülen camiler 

1 Kazakistan: Yüzölçümü beş milyon kilometre kareyi geçen Uluğ Türkistan’ın 
yarısından fazlası Kazakistan hudutları içindedir. 2.727.300 kilometre kare yüz 
ölçümü olan Kazakistan toprakları Batı Avrupa’nın tamamı kadardır. Müslüman 
ülkelerin ve Türk Devletlerinin içinde yüz ölçümü bakımından en büyüğü ve do-
ğal kaynaklar bakımından da en zengini Kazakistan’dır. Doğudan batıya 3000 km, 
Kuzeyden güneye 1500 km olan Kazakistan’da çift saat uygulaması yapılmaktadır.

 Serbestlikten önce ülke nüfusunun %40’ı Rus, %7’si Alman, %2’si Ukraynalı, % 
40’ı Kazak, % 10’i Özbek, Uygur, Kırgız ve Ahıskalılardan oluşuyordu. Serbestlik-
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bir müteahhide emanet usulü ile verildi. Kazakistan’la yapılmış pro-
tokole göre o günkü başşehir Almatı civarında bulunan Talgar, Miçu-
rin (Belbulak) kasabalarının cami inşaatlarına başlandı. Protokolde 
yer almasına rağmen Kazakistan’ın Nikolayevka Camii’yle ilgili o yıl 
da bir faaliyet olmadı. Aynı şekilde Kırgızistan’la yapılan protokolle 
ilgili olarak da herhangi bir uygulama yapılmadı. Müteahhit o yıl, 
Talgar kasabası camiinin kaba inşaatının yüzde yetmişini, Miçurin 
(Belbulak) camiinin kaba inşaatının ise yüzde ellisini gerçekleştirdi. 

Müteahhit Mesut Azmanoğlu aslında başarılı bir çalışma ortaya 
koydu; ama maliyet açısından bazı problemler çıktı. Vakıf ile müte-

ten sonra ise özellikle Kazak nüfusu ile Rus nüfusu arasında çok büyük değişik-
likler oldu. Kazak hükümetinin yoğun bir şekilde ‘’Vatana dön!” çağrısı yapması 
ile Kazakistan dışında yaşayan Kazaklardan Kazakistan’a göçler başladı. Gerek 
İran’dan gerekse Moğolistan’dan, hatta Türkiye’den birçok Kazak, Kazakistan’a 
gelip yerleştiler. Rus ve Alman nüfusunda ise tersine göç oldu. Sonuç olarak bu 
nüfus kaymalarından dolayı Kazak nüfusu, son tespitlere göre % 60 civarına çık-
mış bulunuyor.

 Bugün bu kadar geniş toprağa, bu kadar az bir nüfusla, sahip olan bir devlet, dün-
yanın hiçbir yerinde yoktur. Türkiye’nin üç buçuk katı toprak sahibi, nüfus olarak 
da İstanbul’un nüfusundan biraz fazla bir nüfusa sahip olan Kazakistan gibi bir 
ülke dünyanın neresinde var? (2006 yılı itibariyle 15.347.000 olan Kazak nüfusu-
nun 2011 yılı itibariyle 21.000.000 olduğu tahmin ediliyor.) Üstelik yer altı kay-
nakları bakımından da çok zengin bir ülke olması aç gözlülerin iştahını kabartacağı 
için Kazakistan’ın geleceği açısından endişe vericidir. Bugüne kadar bu mevzuda 
bir problem çıkmaması Kazak devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in büyük dev-
let adamlığı sayesinde olmuştur.

 Bu büyük ülkede her türlü coğrafî özellik bulunmaktadır. Burada dağ da, ova da, 
çöl de, göl de var. Kazakistan’da binlerce küçük akarsu bulunmaktadır. Bu akar-
suların büyük bir kısmı Hazar Denizi’ne, Aral, Balkaş ve Tengiz göllerine dökülür. 
Kazakistan topraklarını baştanbaşa geçen ve Kuzey Buz Denizi’ne dökülen nehir-
ler ise, İrtiş, İşim, Tobul akarsularıdır. En büyük nehirleri ise; Ural ve Seyhun’dur. 
Taşkınları önlemek ve yazın pamuk tarlalarını sulamak için Seyhun nehri üzerine 
birçok baraj yapılmıştır. Akarsuların büyük kısmı yazın kurur.

 Ülke sınırları içinde su seviyesi genelde değişken olan ve bazıları belli aylarda ku-
ruyan elli bine yakın göl vardır. Hazar Denizi’nin 2320 km’lik kıyısı Kazakistan 
sınırları içindedir. Diğer önemli gölleri; Aral, Balkaş, Zaysan, Alakol, Tengiz, Sele-
titengiz’dir.

 Kızılkum, Karakum ile Büyük ve Küçük Barsuki çölleri de Kazakistan sınırları 
içindedir. Kazakistan’ın doğusundan güneyine doğru devam eden Tanrı Dağları 
arasında yeşil ormanlarla kaplı derin vadiler, belki de dünyanın en güzel yerleri 
arasındadır. 
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ahhidin yolları ayrıldı. Diyanet Vakfı işin devamını kendi uhdesine 
aldı. Benim emanet usulü ile yapalım teklifim hem Diyanet İşleri, 
hem de Mütevelli heyeti başkan yardımcısı olan Sayın Halit Güler 
Hocamızın da desteği ile kabul edildi. Mütevelli heyetin aldığı karar-
la iki ayrı “emanet komisyonu” kuruldu. Bunlar; birincisi, Kazakis-
tan için Almatı elçiliğimizde din hizmetleri müşaviri olarak görevli 
bulunan Abdullah Özbey başkan olmak üzere iki mühendisten ve 
ikincisi, Kırgızistan için Bişkek Büyükelçiliğimizde görevli din hiz-
metleri müşaviri Orhan Balcı başkan olmak üzere yine aynı iki mü-
hendisten müteşekkil üçer kişilik komisyonlardı. 

Komisyonlardan birinin merkezi Almatı, diğerininki Bişkek’ti. 
Almatı-Bişkek arası ikiyüz elli kilometre olduğu için müşterek hare-
ket etmekte bir sıkıntı yoktu.

Almatı’ya Yolculuk

Müteahhidin yarım bıraktığı cami inşaatlarını tamamlamak, baş-
lanmamış olanlara biran evvel başlamak üzere, on bir usta, inşaat 
mühendisi Muzaffer Örtlek ve elektrik mühendisi ve ekip başkanı 
bendeniz olmak üzere on üç kişilik bir ekip, Ankara’dan karayoluyla 
İstanbul Atatürk Havaalanı’na hareket ettik.

Havaalanına geldiğimiz zaman olağanüstü bir karmaşa ile karşı-
laştık. C-Terminali denilen binanın içine girmek bile bir meseleydi. 
C-Terminali; hava alanının esas binasının dışında, merkez binanın 
ihtiyaca cevap verememesinden olsa gerek hangar şeklinde yapılan 
bir yapıydı. Ortalık ana baba günüydü. Biz on üç kişiydik. Özel eş-
yalarımız, takım, taklavat derken epeyce fazla yükümüz vardı. C-
Terminali’nin önünde ise uçaklara yüklenecek çok miktarda balya, 
muhtelif ambalajlar ve eşyalar bulunuyordu. Terminalin içini doldu-
ran bu eşyalar dışarıya kadar taşmıştı.

Sovyet coğrafyasının birçok şehrine buradan uçak kalkıyordu. 
Uçuş sırası gelenler için anonslar peş peşe hiç durmadan devam edi-
yordu. Sibirya’nın muhtelif şehirlerine, Rusya’ya, Beyaz Rusya’ya, 
Ukrayna’ya, Kazakistan’a, Kırgızistan’a, Özbekistan’a, Türkmenis-
tan’a, Tacikistan’a, Azerbaycan’a, Gürcistan’a belki daha başka yer-
lere de buradan kalkan uçaklar, bu balyaların bir kısmını yüklenip 
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yüklenip gidiyorlardı. Gazeteler bu uçakların çok fazla yük aldığın-
dan dolayı kalkışta güçlük yaşadığını, uçakların bu yüzden büyük 
risk taşıdığını, her zaman bir kaza ile karşı karşıya kalınabileceğini 
yazıyordu. 

Taşınan eşyalar arasında neler yoktu ki? Sovyet coğrafyasında 
yaşayan insanların her şeye karşı büyük bir açlık içinde olduğunu 
hemen hissediyordunuz. Götürülen eşyalar arasında akla hayale gel-
meyen o kadar çok şey var ki, insan gördüklerine şaşırıyordu. Bavul 
ticareti denilen, yolcu beraberinde mal götürenlerin hemen hemen 
tamamına yakını kadınlardan müteşekkildi. Kadınlar gruplar hâlinde 
çalışıyor, birbirlerine yardımcı oluyorlardı. 

Benim çok tuhafıma gitmişti. Bir kadın tahta çıtalarla ambalaj 
yaptırdığı bir mercedes arabanın ön camını taşımaya çalışıyor; tek 
başına kaldıramadığı için bir ucundan da bir arkadaşı kaldırarak ona 
yardımcı oluyordu. Ambalaj için kullanılan tahtaların ağırlığı da ek-
lenince iki güçlü kadın bile bu yükü taşırken büyük zorluk yaşıyor-
lardı. Ekmek parası için bu kadınların çektikleri sıkıntıları görüp de 
etkilenmemek mümkün değildi. Eşyalarını çuvallar hâlinde teslim 
edenler çuval başına bir bedel ödüyor, ellerine aldıkları eşyaları için 
bedel ödenmediğinden herkes eline taşıyabileceği kadar eşya alı-
yordu. Ellerine aldıkları eşyalar da öyle az bir şey değildi. Sırf eline 
almak üzere ayırdığı eşyasını uçağa taşımak için bir kaç defa gidip 
gelen oluyordu.  Elindeki eşyasıyla uçağın merdiveninden yukarı çık-
makta zorlanan bir hanıma da ben yardımcı oldum. 

Esas, uçağı ağırlık bakımından riske sokan; bu ele alınan yükler 
olsa gerek. Çünkü bu tarzda yüklenen emtianın ölçüsü belli değildi. 
Bu tarzda yüklenen malzemeler kaç kilo gelirdi? Bunu bilen yoktu.

C-Terminaline Giriş

Önce C- Terminali önünde toplandık. Arabadan inen eşyaları say-
dık, benim elimdeki çantayla birlikte otuz üç parça eşyamız vardı. 
Ben önce içeriye girip kendime göre bir keşif yaptım. Yapılan anons-
lara göre içerdeki balyalar, paketler gidecek uçaklara göre devamlı 
hareket hâlindeydi. Tıklım tıklım eşyalarla dolu mekânlarda zaman 
zaman boş alanlar meydana geliyordu. Üç işçiyi eşyaların başında 
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bıraktım. Geriye kalanlar ellerine birer, ikişer parça eşya aldılar, hep 
beraber C-Terminali hangarına girdik. Eşyaların bir kısmını bagaja 
vereceğimiz için en uygun yere konmamız gerekiyordu. Eşyalarımızı, 
kalkmak üzere olan bir uçağın yolcularının boşalttığı bir alana topla-
yarak tekrar sayım yaptık. Biraz sonra önümüzde boşalan yere doğru 
yeni bir kaydırma ile bagajlarımızı teslim edeceğimiz yere biraz daha 
yaklaştık. Ben pasaportlarla ve uçak biletlerimizle yetkili şahsın ya-
nına yaklaşarak bağıra çağıra durumumuzu anlattım. Yetkili şahıs 
da bağıra çağıra bana cevap vermeye çalışıyordu. Gürültüden yüksek 
sesle konuşmak yetmiyor, anlaşmak için bağırmak gerekiyordu. Yet-
kili şahıs bizim gidiş-dönüş bileti olan işçilerimizin bir sonraki uçak-
la gidebileceklerini söylemez mi? İşçilerimizin bir kısmı ilk defa yurt 
dışına çıkıyordu ve biletlerini Ankara’dan almıştık. İşçilerimizin bir 
kısmı ise iki yıllık işçi olduğu için biletleri Kazakistan’dan alınmış, 
geçen sezon sonu Türkiye’ye dönerken geliş haklarını kullanmışlar 
ve bugün de dönüş biletlerini kullanmak istiyorlardı.  

Ama şimdi problem çıkmıştı. İşçilerin bir kısmının burada kal-
ması bahis konusuydu. Bunun tatbiki mümkün değildi. Mutlaka hep 
beraber gitmemiz gerekiyordu. Biz her şeyimizi hâlledip öyle yola 
çıkmıştık. Şimdi sürpriz bir durumla karşı karşıyaydık. Kalması ba-
his konusu olan işçilerimiz şehre gidecek, hergün uçak olmadığı için 
iki gece kalacak sonra tekrar havaalanına gelecekti. Bunları yetkiliye 
bağıra çağıra anlatmaya çalışıyordum. Ben Ankara’dan yola çıkma-
dan, Ankara’da hava yetkilileriyle enine boyuna konuştum, bana bir 
problem olmadığı söylenmişti. Şimdi yer yok diyorsunuz diye ısrarla 
bastırınca, muhatabım, onbeş yirmi metre ileride etrafında toplan-
mış bir takım adamlara bir şeyler anlatmaya çalışan genç bir hanımı 
göstererek esas yetkili olan odur, onunla görüşün, benim yapabile-
ceğim bir şey yok dedi. 

Mecburen o tarafa yöneldim. Eşyaların arasından, onbeş yirmi 
metrelik mesafeyi birkaç dakikada ancak geçebildim. Peşimden he-
yecanla beni takip eden Muzaffer, uzaktan yakından sesi duyulsa da 
duyulmasa da devamlı işçilere, eşyalara iyi sahip olun diye talimat 
veriyordu.


