
Vasil Harizanos, asker arkadafllar›yla birlikte Erzurum orduevinin salonunu

yaklaflmakta olan y›lbafl› gecesi kutlamas›na haz›rlarken aniden ç›kan yang›nda

alevlerin içine dal›p mahsur kalan üç asker arkadafl›n› kurtaracak, dördüncü

arkadafl›n› kurtarmaya çal›fl›rken dumandan bo¤ulacak ve kald›r›ld›¤› hastanede

hayat›n› kaybedecektir. Cenazesi, ‹stanbul Kurtulufl’ta Rum cemaatinin, Türk

Silahl› Kuvvetlerinin, CHP’nin ve vatandafllar›n kat›l›m›yla büyük bir kalabal›k

eflli¤inde kald›r›l›r. Bu olay›n ard›ndan bas›nda, içinde Bülent Ecevit’in de yer

ald›¤› “az›nl›k”, “vatandafll›k” vb. kavramlar üzerinden “Nas›l bir arada

yaflamal›y›z?” fleklinde özetlenebilecek bir tart›flma bafllar.  
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Mezar tafllar› kimi zaman s›radan,
kimi zaman s›ra d›fl› hayat öyküleri-
ni bar›nd›ran kutular›n kapaklar›-
d›r. Tafllar›n üzerindeki ibareler o
sona ermifl hayat öyküleri hakk›nda

sadece ufac›k bir ipucu verir. Heye-
canlar›n› ve meraklar›n› kaybetme-
mifl insanlar mezar tafl›na ifllenmifl o
birkaç sat›ra bak›p çoktan hayata
veda etmifl bu insanlar›n nas›l yafla-

d›klar›n› ve öldüklerini tahayyül et-
meye çal›fl›rlar. Genç yaflta ölenler
için yaz›lanlar ço¤u zaman yürek
yakan bir fliir veya birkaç sat›rd›r.
‹stanbullu Rumlar›n geçmiflte yo¤un
bir flekilde yaflad›klar› Kurtulufl
semtindeki Aya Lefter Mezarl›-
¤›’ndaki 1380 s›ra numaral› mezar›n
üstünde, “Erzurum fiehidi Vasil Hari-
zanos 1 Nisan 1939-23 Aral›k 1960”
ibaresi kaz›l› ve asker kepli Vasil’in
soluk bir foto¤raf› yer almakta. Ay-
n› mezarda Vasil Harizanos’un an-
nesi Eleni Alt›nyuva (Harizanu)
(1921-2005) ve büyükannesi Despina
Harizanu (1894-1969) da gömülü. 21
yafl›nda hayat›n› kaybeden ve flehit-
lik mertebesine ulaflan Vasil Hariza-
nos’un trajik ve çoktan unutulmufl
ölümü her bak›mdan anlat›lmas› ve
hat›rlanmas› gerekli bir hikâyedir.

erzurum orduevindeki 

yang›n

Erzurum’un yerel gazetelerinden Do-

¤u Ekspresi’nin 23 Aral›k 1960 tarih-
li nüshas›nda, 22 Aral›k’› 23 Aral›k’a
ba¤layan gecede iki yang›n›n meyda-
na geldi¤i haberi yer almakta. Bu

23 aral›k 1960 

erzurum ordugâh›nda yang›n 

flehit er vasil harizanos

r›fat n. bali

Vasil Harizanos,
annesi Eleni
Alt›nyuva
(Harizanu) ve
büyükannesi
Despina
Harizanu’nun
Kurtulufl
Ortodoks 
Rum
kabristan›ndaki
mezartafl›. 

Foto¤raf R›fat Bali.



yang›nlardan ilki Erzurum Bando Bir-
li¤i’nin bulundu¤u binan›n oca¤›nda
saat 02.30’da ç›km›fl ve itfaiyenin za-
man›nda yetiflmesi ile söndürülmüfl-
tü. Ayn› gece saat 03.45’te meydana
gelen ikinci yang›n ise maalesef bir
trajediye yol açacakt›. Gazete bu
yang›n› flöyle haber vermekte:1

“Orduevi’nin zemin kat›ndaki salo-
nun ya¤l›boya yap›ld›¤› s›rada yan-
da boya için kullan›lan kaplar için-
de bulunan benzinlerin ›s›dan te-
bahhur etmifl oldu¤u s›ralarda er-
lerden biri de sigaras› için çakt›¤›
kibrit bu tebahhur eden gazlar› bir
anda tutuflturmufl ve Orduevi’nin
do¤rama k›sm› ile içerdeki bütün
malzemeler yanm›flt›r. ‹tfaiyenin
cansiperane gayreti mutlak bir fela-
keti önlemifltir. Yang›nda erlerden
biri duman ve ateflin tesirinde koma
halinde hastahaneye kald›r›lm›fl
olup durumunun çok tehlikeli oldu-
¤u haberi al›nm›flt›r.” 

Koma halinde hastaneye kald›r›lan
bu asker, terhisine k›rk gün kalm›fl

Kurtulufllu Vasil Harizanos idi. Vasil,
asker arkadafllar›yla birlikte Erzu-
rum orduevinin salonunu yaklafl-
makta olan y›lbafl› gecesi kutlamas›-
na haz›rlarken aniden ç›kan yang›n-
da alevlerin içine dal›p mahsur ka-
lan üç asker arkadafl›n› kurtaracak,
dördüncü arkadafl›n› kurtarmaya
çal›fl›rken dumandan bo¤ulacak ve
kald›r›ld›¤› hastanede hayat›n› kay-
bedecektir. 

cenaze töreni öncesi 

haz›rl›klar

Piyade er Vasil Harizanos’un cena-
zesi 26 Aral›k günü Erzurum’da tre-
ne konulup ‹stanbul’a gönderildi ve
27 Aral›k günü ailesine teslim edil-

di.2 Ailesinin verdi¤i ilanda, naafl›n
askeri bir törenle 30 Aral›k Cuma
günü saat 13.00’te Kurtulufl Aya Di-
mitri Kilisesi’nden kald›r›l›p Kurtu-
lufl Rum Mezarl›¤›’na defnedilece¤i
yaz›l›yd›.3 ‹stanbul’un Rum cemaati

do¤al olarak cenaze törenine büyük
ilgi gösterdi. Embros gazetesinde
Kurtulufl Rum Cemaati ile Kurtulufl
Gençlik Kulübü’nün taziye ilanlar›
yer ald›. Kurtulufl cemaati ve Kurtu-
lufl Gençlik Kulübü idare heyetleri
cenazeyle ilgili ald›klar› kararlar›
Rum bas›n›nda ilan ederek duyur-
dular. Kurtulufl Cemaati cenazeyle
ilgili masraflar›n cemaat idaresince
karfl›lanaca¤›n›, idare heyetinin ce-
nazede haz›r bulunaca¤›n›, tabuta
çelenk konaca¤›n›, Kurtulufl Rum ‹l-
kokulu ö¤rencilerinin tabutun ya-
n›nda yer alacaklar›n› ve Harizanos
ailesine taziye mektubu yaz›laca¤›n›
ilan etti. Kurtulufl Gençlik Kulübü
ise idare heyetinin tamam› ile kulü-
bün muhtelif kesimlerini temsil

eden kiflilerin cenazeye kat›lacakla-
r›n›, tabuta çelenk konaca¤›n› ve ai-
leye taziye mektubu yaz›laca¤›n›
ilan etti.4

cenaze töreninin icras›

30 Aral›k günü Kurtulufl semti ola¤a-
nüstü bir törene flahit olacakt›.
Cumhuriyet gazetesi muhabiri ce-
naze töreni flöyle nakletmekte:5 

“Kilisenin içinde ve d›fl›nda mahfleri
bir kalabal›k vard›. Kad›n› erke¤i,
çolu¤u – çocu¤u ve askerler. Vali
Tümgeneral Refik Tulga, Merkez
Kumandan› Tu¤general Yusuf Alp-
mansu, daha birçok subay ve resmî
zevat orada idiler. Kilisenin ortas›-
na konmufl ve baflucunda haçlar,
ikonlar bulunan Türk bayra¤›na sa-
r›l› tabutun etraf›nda askerler nö-
bet tutuyorlard›. Her 10 dakikada
bir süngülü erler sükûneti bozma-
dan nöbet de¤ifltiriyorlard›. Dinî tö-
ren bittikten sonra tabut askerlerin
elleri üstünde tafl›n›rken askerî
bando Chopin’in içli cenaze marfl›n›

çal›yor ve a¤›r a¤›r Aya Lefteris
Rum mezarl›¤›na do¤ru yürünüyor-
du. Mahfleri kalabal›ktan birço¤u
h›çk›ra h›çk›ra a¤l›yor, bir ço¤u da
göz yafllar›n› tutmak için gayret sar-
fediyordu. Vali Tulga yafll› gözlerini
öne e¤mifl sessiz sessiz cenazeyi ta-
kip ediyordu.

Bilmiyoruz, daha önce yap›ld› m›?
Fakat, tahminimizce Türkiye’de ilk
defa bir Rum vatandafl›n cenazesi
bu flekilde bir askerî törenle kald›-
r›lmaktad›r. Oradakilerin üzüntü
göz yafllar›na kar›flan sevinç gözyafl-
lar› iflte bundan ileri gelmekte idi.”

Rum bas›n› cenaze töreniyle ilgili iz-
lenimlerini flöyle aktaracakt›: 
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Vasil
Harizanos’un 
30 Aral›k 1960’ta
Embros’ta
yay›mlanan
foto¤raf›.

“Kilisenin içinde ve d›fl›nda mahfleri bir kalabal›k vard›. Kad›n› erke¤i, 

çolu¤u – çocu¤u ve askerler. Vali Tümgeneral Refik Tulga, Merkez Kumandan›

Tu¤general Yusuf Alpmansu, daha birçok subay ve resmî zevat orada idiler.

Kilisenin ortas›na konmufl ve baflucunda haçlar, ikonlar bulunan Türk bayra¤›na

sar›l› tabutun etraf›nda askerler nöbet tutuyorlard›…”
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EMBROS6 gazetesi

“Rum kahraman Vasil Harizanos as-
kerî bir törenle kendisine bahfledi-
len flerefle defnedildi. ‹stanbul Örfi
‹dare Kumandan›, ‹stanbul Valisi ve
çok say›da insan törene kat›ld›. Öle-
nin cenazesinde Filadelfiya (Alafle-
hir) Metropoliti Iakovos, ‹stanbul

Valisi Tümg. Refik Tulga ve Neoklis
Sarris ad›ndaki genç de vard›.

Kahraman soydafl›m›z Vasil Hariza-
nos tarif edilmez bir üzüntü, sevgi,
sayg› tezahürü ve ayn› zamanda ifti-
har hissiyle Aya Dimitri Kilisesi’nde
yap›lan cenaze töreniyle topra¤a
verildi. Üstün insanl›k hislerine sa-
hip Vasil Harizanos arkadafll›k duy-
gular›yla hareket ederek hiç düflün-
meden alevlerin içine atlam›fl, insa-
nüstü gayret göstererek ve tehlikeyi
dikkate almadan dört arkadafl›n›
yang›ndan kurtarmaya çal›flm›flt›.
Yang›n Erzurum Askerî Mahfili’nde,
salonun y›lbafl› için süslenmesi s›ra-
s›nda ç›km›flt›. 

Daha saat 12.30 iken halk kilisenin
etraf›n› doldurmaya bafllad›. Bir
müddet sonra i¤ne at›lsa yere düfl-
meyecek derecede bir kalabal›k
vard›. Türk Silahl› Kuvvetleri, CHP
‹stanbul ‹l Baflkanl›¤›, CHP fiiflli ‹lçe-
si, Kurtulufl Cemaati, Kurtulufl
Gençlik Kulübü ve birçok özel flah›s
çelenk yollam›flt›. Askerî birlik saat

11.30’da yerini alm›flt›. Türk bayra¤›-
na sar›l› tabutun önünde süngü ta-
k›lm›fl tüfeklerle iki kiflilik bir askerî
tim her on dakikada bir yer de¤iflti-
rerek nöbet tutmaya bafllad›. Cena-
ze töreni 13.15'de bafllad›. Töreni Fi-
ladelfya (Alaflehir) Metropoliti idare
ediyordu. ‹stanbul Valisi Tümg. Re-
fik Tulga, Rum Ortodoks Patri¤i ad›-
na Baflmabeyin A¤apiyos, ‹stanbul
Örfi ‹dare Kumandan› Tu¤. Cemal
Tural, soydafl›m›z avukat Kaludi
Laskari, CHP ‹stanbul ‹l kolu temsil-
cileri, Kurtulufl Cemaati baflkan›
Stravros Karaca ile bütün idare he-
yeti üyeleri, Kurtulufl Gençlik Kulü-
bü baflkan› H›ristos Kifidis ve idare
heyetinin tamam› haz›r bulunuyor-
du. Törene kat›lanlar aras›nda Ga-

lata Aya Nikola Kilisesi Baflkan› A.
‹lyadis, Rum bas›n› temsilcileri, ‹s-
tanbul’un dört bir yerinden gelenler
vard›. Kurtulufl Rum Okulu’nun k›z
ve erkek ö¤rencileri tabutun iki ya-
n›na dizilmifllerdi. Tören s›ras›nda
Vasil Harizanos’un ismi an›ld›¤›nda
h›çk›r›klar ve a¤lamalar duyuldu,
gözyafllar›na hâkim olunamad›. Ia-
kovos çok duygulu bir konuflma
yapt›, Vasil’in flahsiyetini ve feda-
kârl›¤›n› belirten sözler söyledi.
Herkes bu konuflmadan dolay› gu-
rurluydu. Daha sonra bahriye as-
kerleri tabutu omuzlar›na ald›lar.
Tabutun her iki yan›nda piyade as-
kerleri yürüyordu. Bir kara binbafl›-
s›n›n idaresindeki kortej yürüyüfle
geçti. Askerî inzibatlar da vard›. Bü-
yük bir kortej olufltu. Kortejin yürü-
yüfl düzeni flöyleydi: en baflta Cho-
pin’in Cenaze Marfl›’n› çalan bando,
papazlar, Vasil Harizanos’un foto¤-
raf›n› tafl›yan bir asker, Türk bayra-
¤›na sar›l› tabut, tabutun her iki ya-
n›nda bahriye ve piyade askerleri,
resmî zevat, halk ve flehit askerin
yak›nlar›. Kortejin her iki yan›nda
yer alan askerler omuzlar›na ters
ast›klar› tüfekleriyle yürüyorlard›.
Trafi¤in ak›fl› kesilmiflti. Kortej Kur-
tulufl’tan Feriköy’e kadar geldi. Ba-
ruthane Caddesi’nden sola dönerek
Aya Lefteris Mezarl›¤›’na vard›. Bü-
tün yol boyunca yolun sa¤›nda ve
solunda halk beklefliyordu. Herkes
korteji üzüntüyle izledi, alk›fllad›.
Pek çok dükkân sahibi flehit askerin
onuruna ve duydu¤u üzüntü nede-
niyle kepenk indirdi. Aya Lefteris
Mezarl›¤› flapelinde dua okundu.
CHP Gençlik Kollar› ‹dare Heyeti
üyesi Neoklis Sarris duygulu bir ko-
nuflma yapt› ve flunlar› söyledi:

‘Yap›lan eser çok büyükse söylenen
sözler ne kadar a¤dal› olursa olsun,
eserin yan›nda ufak kal›r. Ac› kayb›
sessizlik ve a¤›r bir atmosfer takip
eder. Yap›lan eser insanî, büyük ve
güçlü ise hayk›r›fl› ile kendisini orta-
ya koyar ve baflka laf söylemeye ge-
rek kalmaz. Eserleriyle ismini duyu-
ran flerefli kahramanlara ve ‘emirle-
ri yerine getirirken ölenlere e¤er
gözyafl› ak›yorsa’ onlar bizim için
akmal›d›r.7 fiu anda kendi kahrama-
n›m›z, bizim kahraman›m›z, bir Rum
kahraman›, daha üstüne saf günah

Az›nl›klar›n I. Dünya Savafl› ve Kurtulufl Savafl›’nda

vatanlar›na karfl› görevlerini yerine getirmedikleri 

kanaatinin hâkim oldu¤u Türk toplumunda Vasil

Harizanos’un asker arkadafllar› için can›n› feda etmesi,

insan›n yapabilece¤i en büyük fedakârl›k olmas›

bak›m›ndan da bu peflin yarg›y› y›kan bir davran›flt›.

Cenazeden
bir an. 
‹stanbul
S›k›yönetim
Komutan›
Refik Tulga,
Harizanos ailesi,
askeri erkân ve
yuttafllar. 

Embros 31 Aral›k 1960.   



bulaflmam›fl ve ak aln› p›r›l p›r›l par-
larken defnediyoruz. Ben ölenin ya-
k›nlar›na taziyede bulunmayaca¤›m,
onlar› tebrik edece¤im. Cemaatimi-
ze, soydafllar›m›za iftihar hissini ve-
ren bir kifli bütün Rum cemaatinin
tebrikine flayand›r. Ey asker Vasila-
ki, vatan›na lây›k asker Vasilaki,
Türk milleti sana müteflekkirdir. Yo-
lun aç›k olsun asker Vasil. Hat›ran
ebediyete kadar yok olmadan kal-
s›n. Elveda Türk askeri, elveda.’8

‹stanbul Valisi Tümg. Refik Tulga
defin merasimi esnas›nda yapt›¤›
konuflmada bu gerçek kahraman›n
gösterdi¤i cesaretten dolay› yaln›z
akraba ve yak›nlar›n›n de¤il, bütün
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin iftihar et-
mesi gerekti¤ini söyledi. Korteji
idare eden Jandarma subay›n›n

üzüntüsü yüzünden belliydi. Binba-
fl›, flehit Vasil Harizanos’un annesi-
ne taziyelerini bildirdi ve o¤lunun
askeri üniformal› bir foto¤raf›n›
kendisine verdi. O an duygu dolu ve
tarihî bir and›. Aram›zda bulunan
yafl› ilerlemifl kifliler A. Spataris’in
cenazesini hat›rlad›lar.9 Gençler
üzüntü ile mezarl›ktan ayr›ld›lar.
Vasil Harizanos cisim olarak düne
aittir. Ancak hat›ras› hepimizin ru-
hunda payidar olacak, yaln›z bizim
de¤il bütün halk›n hat›ras›nda kala-
cakt›r.” 

APOYEVMATINI 10 gazetesi

“Asker Vasil Harizanos’un cenazesi
etkileyici, resmî ve insanlar› duygu-
land›ran bir törenle kald›r›ld›. Vasil
Erzurum’da askerlik yaparken em-
salsiz bir kahramanl›k göstererek
askerî mahfilde ç›kan yang›nda ate-
flin içine dalarak üç arkadafl›n› kur-
tard›, dördüncüsünü kurtarmak is-
terken onunla birlikte can verdi.

Kurtulufl’taki Aya Dimitri Kilisesi
h›nca h›nç dolmufltu. Kilise etraf›n-
da 3-4 bin kifli vard›. Bütün bu in-
sanlar genç kahraman› son istiraha-
tine refakat etmek için toplanm›fl-
lard›. Kurtulufl Rum cemaati, Kurtu-
lufl Gençlik Kulübü, bütün Rum
az›nl›¤› matem tutmakta. Genç flehi-
din cenazesine Vali Refik Tulga, bafl-

ta kumandanlar ve çok say›da as-
ker, subay olmak üzere Rum cema-
atine ait bütün kulüplerden gelen
tan›d›klar ve ölen askerin arkadafl-
lar› kat›ld›. Cenaze merasimini Fila-
delfya (Alaflehir) Metropoliti Iako-
vos idare etti. Kendisine Dafnusia
Episkoposu Grigorios ve Kurtulufl
Kilisesi’nde görevli pederler refakat
etti. Ayr›ca say›n Patrik Hazretle-
ri’nin Baflmabeyincisi de haz›r bu-
lundu. Kilisenin büyük salonu beyaz

çiçeklerden örülmüfl onlarca çe-
lenkle dolmufltu. Bunlar›n aras›nda
Türk Silahl› Kuvvetleri ve CHP fiiflli
‹lçesi’nin gönderdi¤i çelenkler de
bulunuyordu. Cenaze töreninin ic-
ras› s›ras›nda süngü tak›l› tüfekle-
riyle iki asker Türk bayra¤›na sar›l›
tabutun bafl›nda nöbet bekledi. Tö-
ren sona erdikten sonra töreni ida-

re eden metropolit Rum gencin kah-
ramanl›¤›n› dile getiren bir konufl-
ma yapt›. Can›n› feda etmesinin sa-
hip oldu¤u üstün vas›flar›n›n bir
iflareti oldu¤unu, cemaate mensup
bu genç delikanl›n›n hepimizin gö¤-
sünü kabartt›¤›n› söyledi. Gerçek-
ten de flehit olan Vasil Harizanos’a
ola¤anüstü bir askerî fleref bahfle-
dildi. Törenin bitiminden sonra kili-
seden mezarl›¤a gidifl askerî törenle
ve askerî usullere uygun yap›ld›.

“56. maddede, «Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakk›na sahiptir. Hizmete

al›nmada, ödevin gerektirdi¤i niteliklerden baflka hiçbir ay›r›m gözetilemez» 

denmektedir (…) art›k, hangi dinden, mezhepten olursa olsun, kendini hangi «›rk»tan

sayarsa says›n, her Türk, bu Devlete (…) hizmet edebilme hak ve imkân›na, fiilen de

kavuflmufl olacakt›r (...) din veya soy kayd›na göre bir ay›r›m yap›lmayacakt›r.”
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Harizanos’un
naafl› askerlerin
elleri üstünde,
önde resmi
tafl›n›yor.  

Embros 31 Aral›k 1960.

Cenazenin
geçiflinde
dükkânlar
kepenklerini
indirir, askeri
bando Chopin’in
cenaze marfl›n›
çalar. 

Embros 31 Aral›k 1960.



Türk Silahl› Kuvvetleri’nde bu tarz
törenler sadece subaylar için yap›-
l›r. En baflta silahlar›n› ters çevirmifl
bir askerî bölük yürümekteydi. On-
lara Matem Marfl›’n› çalan müzik ta-
k›m› efllik etmekteydi. Onlar›n arka-
s›nda kahraman›n foto¤raf›n› tafl›-
yan bir asker vard›. Onun arkas›nda
piyade ve bahriye askerleri omuzla-
r›nda tabutu tafl›yorlard›. Onlar›n
etraf›nda da gene silahl› askerler
mevcuttu. Vali Refik Tulga korteji

mezarl›¤a kadar bizzat takip etti ve
defin esnas›nda bir konuflma yapt›.
Konuflmas›n›n sonunda ölenin aile-
sine ve yak›nlar›na hükümet ad›na
taziyelerini bildirdi.”

1961 anayasas› ve az›nl›klar

fiehit erin cenaze töreni nedeniyle
k›sa bir süre için tart›fl›lmaya aç›lan
“az›nl›klar meselesi” birkaç ay sonra
1961 Anayasas›’n›n 12. maddesinin
Temsilciler Meclisi’ndeki müzakere-
si s›ras›nda tekrar canlanacakt›. 12.
madde için teklif edilen metin flöy-
leydi: “Herkes dil, ›rk, cinsiyet, siya-
si düflünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayr›m› gözetilmeksizin ka-
nun önünde eflittir. Hiçbir kifliye, ai-
leye, zümreye ve s›n›fa imtiyaz tan›-
namaz.” Bu maddenin müzakeresi
s›ras›nda Cumhurbaflkan› Org. Ce-
mal Gürsel taraf›ndan Temsilciler
Meclisi’ne seçilen Çanakkale gazisi
Rum avukat Kaludi Laskari (1894-
1979)11 komisyonun maddedeki “›rk
fark› gözetilmeksizin” ibaresinden
ne anlafl›laca¤›n› aç›klamas›n› iste-
yerek herhangi bir cemaat için imti-
yaz talebinde bulunmad›¤›n›, ancak
nüfus kâ¤›d›nda mesela “Rum ›rk›n-
dan” kayd› bulundu¤u için kendisi-
nin bir memurlu¤a giremeyece¤ini,
halbuki askerlik yapt›¤›n› hat›rlata-
rak, “Biz bu vatana ba¤l›y›z, haklar›-
m›z› isteriz,” dedi. Komisyon ad›na
konuflan Prof. Muammer Aksoy bu
hakk›n 1924 Anayasas›’nda da mev-
cut oldu¤unu, ancak tatbikatta baz›
hatalar olmufl olabilece¤ini, geçici
bir zaman için al›nm›fl olan birtak›m
tedbirlerin sonradan ad›m ad›m kal-
d›r›ld›¤›n›, nitekim yedek subayl›kta

hiçbir fark gözetilmedi¤ini, tasar›-
n›n kamu hizmetlerine al›nma husu-
sunda 56. madde ile eflitlik flart›
koydu¤unu belirtti. Temsilciler
Meclisi Üyesi Kas›m Gülek de Türk
vatandafllar› aras›nda hiçbir fark
gözetilmemesi hususunda gösteril-
mesi gereken titizlik hakk›nda ko-
nufltu. 12. madde bu konuflmalardan
sonra hemen kabul edildi.12

12 inci maddenin kabulünün ertesi
günü Bülent Ecevit Ulus gazetesin-
deki köflesinde gene “az›nl›klar me-
selesi”ne de¤inecek ve flöyle yaza-
cakt›:13

“«Türkiye ahalisine din ve ›rk fark›
olmaks›z›n, vatandafll›k itibariyle
Türk ›tlak olun»du¤u (Madde 88),
Türklerin de «Kanun nazar›nda mü-
savi» olduklar› (M. 69) ve «Hukuku
siyasiyeyi haiz her Türk»ün «ehliyet
ve istihkak›na göre Devlet memuri-
yetlerinde istihdam olunmak hakk›-
n› haiz» bulundu¤u (M. 92), 1924
Anayasas›nda yaz›l› idi.

Fakat bu hükümlere ve gene Anaya-
sada yer alan lâiklik hükmüne ra¤-
men, dinsel az›nl›k gruplar› tatbi-
katta tam bir eflitli¤e kavuflamam›fl-
lard›. Devlet memurlu¤u, Müslüman
olmayan az›nl›klara kapal› kalm›fl,
uzman olarak resmi dairelerde gö-
rev alabilenler, ücretli kadrolar s›-
n›r›n› afl›p da yükselme imkân›n›
bulamam›fllard›.

Bu fiilî eflitsizlik, sadece, yak›n geç-
miflteki baz› ac› olaylar›n sebep ol-
du¤u anlafl›labilir hassasiyetten ve
kayg›lardan do¤uyordu. Yoksa, bir-
çok baflka toplumlarda az›nl›klar›n
veya, az›nl›k olmad›klar› halinde
zay›f kalm›fl unsurlar›n durumunu
çözülmesi güç bir mesele halinde
getiren, ›rkç›l›k gibi, baflka dinlere
ve mezheplere sayg›s›zl›k gibi, bir
zümrenin menfaatlerini baflka züm-
relere üstün tutmak gibi duygu ve
davran›fllar, tarih boyunca, Türk
toplumunun ve Türk devletlerinin
yabanc›s› kalm›flt›r. Bu gibi duygu
ve davran›fllar›n nice milletleri,
hattâ milletler içinde de¤iflik züm-
releri, de¤iflik mezheplerden toplu-
luklar›, birbirine düflürdü¤ü kanl›
savafllara sürükledi¤i ça¤larda, Os-
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Kahraman›m›z 
Vasil Harizanos’a*

Gençli¤inin çiçekleri açarken daha 

Etraf›na delikanl›l›¤›n kokusunu yayard›n

Ne yaz›k ki al›n yaz›n önüne aniden ç›kan

Azrail’in t›rpan› oldu 

Sen inançla görevini yaparken

Biçti, seni yere att› beklenmedik bir anda

Sen kapatt›n gözlerini, bar›fl uykusundas›n

Ancak kahramanl›¤›n yafl›yor, yaflayacakt›r

O¤ulsun sen, bir Rum’sun, sen bir askersin

Bir kahramans›n, bir örnek, bir flövalyesin

Gururumuz, sembolümüz fedakârl›k örne¤isin.

Alevlerin aras›nda yananlar› alans›n 

Belki kalbin kahraman sinende

Atm›yor, çal›flm›yor

Duygular›n, delikanl›l›¤›n, ahlak›n baki kald›

Öldünse sen, mezarda yaln›zs›n

Buna ra¤men, bütün Rumlar›n ve halk›n kalbi senin

için çarp›yor

Seni örten aziz toprak 

Kahraman askeri örttü 

Rahat uyu kahraman›m›z Vasil

Binlerce dudak binlerce dua okuyor sana

Hat›ran daim olsun diye ilahi okuyor sana

Stilyanos Giusma**

* 31 Aral›k 1960 tarihli Embros’ta Vasil Harizanos an›s›na yay›nlanan fliir.

** Mihail Vasiliadis’in notu: Bu flah›s bir Rum mizah dergisinin sahibiydi.

31.12.1960 
tarihli Hürriyet
gazetesinin
cenaze ile ilgili
haberinin
kupürü. 
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manl› Devleti, tolerans›n ve eflitli-
¤in kalesi olmufltur. Nice unsurlar,
nice dinsel az›nl›k gruplar›, kendi
ülkelerinde, kendi soydafllar›n›n
yönetiminde u¤rad›klar› haks›zl›k
ve bask›ya karfl› Türk yönetimine
s›¤›nm›fllard›r.

Tarihde bir k›s›m Yahudilere Türk
topraklar›n› bar›nak haline getiren
gezici baz› «Dost» (Quaker) öncüle-
rine, bütün Bat›n›n Türkleri «bar-
bar» sayd›¤› bir ça¤da, Türkiye’yi,
Hristiyan âleminde efline rastlanm›-
yan bir hürriyet ve insaniyetçilik

cenneti olarak gösteren; büyük
Hristiyan reformcusu Lüter’e kilise-
lerde, «Türklere karfl› k›l›ç çekmek
Tanr› iradesine karfl› gelmektir» di-
ye vaaz verdirten, hep Türk toplu-
munun bu eflitlik ve tolerans gele-
ne¤i idi.

Fakat Osmanl› Devletinin çöküntü
devresinde, de¤iflik unsurlar aras›n-
daki bu kardefllik, bu uyum, bu kar-
fl›l›kl› sayg›ya ve güvene dayanan
düzende bozulmufltu. fiimdi bizim
için önemli olan, bunlar›n neden
bozuldu¤u de¤il, yeniden kurulabil-
mesi ve eskiden de sa¤lam bir teme-
le dayand›r›labilmesidir. 

Cumhuriyetin getirdi¤i millet ve
milliyetçilik anlay›fl› ve lâiklik esas›,
böyle bir temel için mükemmel mal-
zemedir. Bu temel üzerinde, bizim
eflitlik ve tolerans gelene¤imize uy-
gun bir düzen kurulabilmesine karfl›
tek engel, yukar›da da belirtti¤imiz
gibi, üzücü baz› tarihî olaylar›n hat›-
ras› ve o olaylar›n do¤urdu¤u anla-
fl›l›r hassasiyet ve kayg› idi. Fakat
art›k ac› hat›ralar küllenmifl, ac› ha-

t›ralar›n do¤urdu¤u hassasiyet ve
güvensizli¤in süresi dolmufltur.

Lâik Türkiye Cumhuriyetinde, ken-
dini bu vatana ve bu devlete ba¤l›
sayan, kendini Türk Milletinin bir
ferdi sayan herkes, hangi dinden
olursa olsun, kendini hangi soydan,
«›rk»tan bilirse bilsin, art›k her ba-
k›mdan eflit olmal›d›r.

«Az›nl›k» denilen gruplara devlet
hizmetinin kap›lar›n› açmak da bu
eflitli¤in kesin flart›d›r. Bu flart yeri-
ne getirilmedikçe, «Az›nl›k» denilen

gruplardan Devlete karfl› beklenen
sorumluluk duygusu bu duyguyu
yaflat›p gelifltirecek bafll›ca unsur-
dan yoksun b›rak›lm›fl olacakt›r. Ki-
flide sorumluluk duygusu ancak,
kendisine güvenildi¤i, hukuken ve
fiilen eflit haklar sa¤land›¤› ölçüde
geliflir. 

Ne gariptir ki, daha önce yazd›¤›m›z
iki yaz›da da belirtti¤imiz gibi14 gü-
venlik konusunda baflka bütün hiz-
met kollar›ndan bütün devlet ku-
rumlar›ndan daha hassas olan ve
öyle olmas› gereken Ordu, az›nl›kla-
ra karfl› güvensizlik duygusunun bü-
tün kal›nt›lar›ndan kurtuldu¤u, on-
lara subay üniformas›n› verdi¤i, on-
lara cephede savaflacak Türk erinin
komutas›n›, köydeki Türk çocu¤u-
nun e¤itimini emanet etti¤i halde,
baflka Devlet daireleri henüz, çekin-
genlikten kurtulamam›fl, eflitli¤in ve
lâikli¤in bu gere¤ini yerine getire-
memifltir.

Yeni Anayasa Tasar›s› bu bak›mdan
da ileri bir ad›m atmakta, eski Ana-
yasan›n eflitlikle ilgili hükümlerine,

her türlü tereddüdü ve çekingenli¤i
önleyici bir aç›kl›k getirmektedir.

Temsilciler Meclisinde dün, bu Ana-
yasa Tasar›s›n›n «dil, ›rk, cinsiyet,
siyasi düflünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ay›r›m› gözetilmeksizin»
herkesin «Kanun önünde eflit» oldu-
¤unu belirten 12. maddesi oybirli-
¤iyle kabul edilmifltir.

Tasar›n›n 56. maddesinde de, «Her
Türk, kamu hizmetlerine girme hak-
k›na sahiptir. Hizmete al›nmada,
ödevin gerektirdi¤i niteliklerden

baflka hiçbir ay›r›m gözetilemez»
denmektedir.

Bu aç›k ifadeli hükümler kesinlefl-
tikten sonra, art›k, hangi dinden,
mezhepten olursa olsun, kendini
hangi «›rk»tan sayarsa says›n, her
Türk, bu Devlete diledi¤i gibi ve di-
ledi¤i iflte hizmet edebilme hak ve
imkân›na, fiilen de kavuflmufl ola-
cakt›r. Hiçbir Devlet dairesi alaca¤›
memurun nüfus cüzdan›ndaki din
veya soy kayd›na göre bir ay›r›m ya-
pam›yacak›tr.

Dün 12. madde görüflülürken Temsil-
ciler Meclisinde genel tasviple kar-
fl›lanan konuflmalar, o arada Anaya-
sa Komisyonu sözcüsü Muammer
Aksoy’un sözleri, Anayasan›n az›n-
l›klar konusunda nas›l anlafl›lmas›
gerekti¤inden flüpheye yer b›rakma-
m›flt›r. 

Bu hükümleriyle, bu konudaki aç›k-
l›¤› ve kesinli¤i ile, yeni Anayasa,
Türkiye’de millî birli¤i ve bütünlü¤ü
her türlü az›nl›k duygusunu aflan bir
seviyeye ç›karm›fl olacakt›r.” 

12. maddenin müzakeresi s›ras›nda Cemal Gürsel taraf›ndan Temsilciler

Meclisi’ne seçilen Çanakkale gazisi Kaludi Laskari, komisyonun maddedeki 

“›rk fark› gözetilmeksizin” ibaresinden ne anlafl›laca¤›n› aç›klamas›n› isteyerek

herhangi bir cemaat için imtiyaz talebinde bulunmad›¤›n›, ancak nüfus

kâ¤›d›nda mesela “Rum ›rk›ndan” kayd› bulundu¤u için kendisinin bir

memurlu¤a giremeyece¤ini, halbuki askerlik yapt›¤›n› hat›rlatarak, 

“Biz bu vatana ba¤l›y›z, haklar›m›z› isteriz,” dedi.



Bülent Ecevit’in yaz›s›
Türk bas›n›nda da yer alan cenaze
töreniyle ilgili en önemli yaz›, Ulus

gazetesinde yay›nlanan Bülent Ecevit’in
yaz›s›yd›:16

“Vasil Harizanos, Erzurum’un 
Orduevinde ç›kan bir yang›nda alevlere
at›l›p er arkadafllar›ndan üçünü kurtaran,
birini daha kurtarmak için yeniden
at›ld›¤› alevlerin ortas›nda can veren bir
Türk eri.

Vasil Harizanos, Rum as›ll› bir ‹stanbul
genci…

Vasil Harizanos, bütün ayr›l›klar›n
üstünde, insanl›¤›n alev alev yanan
birlefltirci sembolü.

Cenaze töreni için ‹stanbul’un bir Rum
kilisesine gelen tabutu Türk Bayra¤›na
sar›lm›fl. Tabutunu Türk Ordusunun erleri
tafl›m›fl. Baflucunda a¤layan, bir Türk
Generali.

De¤iflik unsurlar aras›ndaki ayr›l›klar›
körüklemek isteyenlere Cemal Gürsel’in
insanca uyar›fl›nda hat›rlat›ld›¤› gibi,17

Vasil Harizanos, önce insand›r. Vasil

Harizanos’un baflucunda a¤layan Vali
Tümgeneral Refik Tulga önce insand›r.
Harizanos’un tabutunu ‹stanbul’da
tafl›yan erler, önce insand›rlar.

Bütün mesele, birbirlerimize karfl›
davran›fl›m›zda, önce insan oldu¤umuzu,
ve önce insan oldu¤umuzu bilmezsek
baflka hiçbir fley olamayaca¤›m›z› 
bilmekte!

Bunu bildikten sonra, aram›zdaki bütün
ayr›l›klar soydan gelen, dinden gelen,
mezhepten gelen, inançtan, fikirden

gelen ayr›l›klar, insanlara dünyay› zehir
eden de¤il, dünyay› güzellefltiren,
dünyay› ve yaflad›¤›m›z ülkeyi
zenginlefltiren bir etken olur. 

18. yüzy›lda yafl›yan bir ‹ngiliz flairi, 
o ça¤›n dünyas›na dünyalar 
kadar uzak olan böyle bir insanl›k
anlay›fl›n› bir Türk’e yak›flt›r›yordu.
Sultan Süleyman’›n o¤lu Mustafa, seven
sevilen Mustafa, bu flairin dilinden
insanl›¤a flöyle sesleniyordu:18

fiu çeflitlili¤ini görüp te tabiat›n
Hayran olmamak elde mi? 
Nas›l okfluyor bak, 
Duyular›m›z› bu binlerce kokuyla renk!
Onlar açs›n diye do¤an günefl, 
ya¤an rahmet
Bir ayr›l›k gözetir mi aralar›nda ?
Buna karfl› onlar da buhurdandan 
yükselen
fiükran yüklü bir adak gibi sunarlar gö¤e
Tek bir demet gibi kaynaflan kokular›n›…

‹nsanlar aras›ndaki, hele bir devletin
uyruklar› aras›ndaki ayr›l›klar da, 
yabanc› flairin fiehzade Mustafa’ya
yak›flt›rd›¤› görüfle göre, bunun gibi idi.
‹çinde ne kadar de¤iflik unsurlar 
bulunursa bulunsun, bir millet, 
‘tek bir demet’ gibi idi: Bir demet 
gibi ayr› çiçeklerden, ama bir demet 
gibi birleflik ve biribirine ba¤l›… 
Bir devletin uyruklar› olarak yaflayan
insanlar aras›ndaki ayr›l›klar›n ‘faydas›
var, zarar› yok’ tu… Yeter ki bu
vatandafllar›n hepsi,

‹yi uyruklar olsun da dostça, geçinsinler,

Yeter ki toplulu¤a hizmet etsinler.

Bir yang›n›n alevinde kucak kuca¤a,
ölümle karfl›laflan erlerin, kimine Vasil,
kimine Mehmet, Hüseyin yahut Ali dense
de, her biri ayr› bir soydan, ayr› bir din
veya mezhepten gelse de, bu erlerin
bütün ayr›l›klar› o alevde «tek bir demet
gibi» kaynaflarak gö¤e yükselmifltir. 
Her birinin üstündeki üniforma bir… Her
birinin alt›nda birlefltikleri bayrakla, Vasil
Harizanos’un tabutunu saran bayrak bir…

Ölüm karfl›s›ndaki bu kaynaflma neden
hayatta da olmas›n?...

Türkiye’de, Türk ulusu olarak yaflayan
de¤iflik unsurlar›n, geçmiflteki karfl›l›kl›
k›rg›nl›k veya kuflkular›, neden bu
ülkenin esenli¤i, bu ulusun mutlulu¤u
u¤runda bugünkü kuflaklar›n birli¤ini
güçlefltirsin?

Türkiye’de bu birli¤i sa¤lama yolunda en
ileri ad›m›, Türkiye’deki her ileri ad›m›n
öncüsü olan Ordu atm›flt›r. Sivil hayatta
biribirine hâlâ yer yer kuflku ile bakan,
hâlâ biribirinden uzakça duran unsurlar
Orduda birleflmifltir.

Neden bu birleflme, bu el ele verifl,
Ordunun d›fl›nda da art›k
gerçekleflmesin?

Vasil Harizanos adl› Rum as›ll› bir Türk
genci, veya Ermeni, Yahudi as›ll› bir Türk
genci, Orduda benimle bir üniforma

giysin, benim gibi er olsun, yedeksubay
olsun, yedeksubay ö¤retmen olarak köye
gidip benim köylümü okutsun da, neden
askerli¤inden sonra devlet hayat›nda bir
çok flerefli hizmet kap›lar›n› hâlâ kendine
kapal› bulsun?

Okul s›ralar›nda «az›nl›k» denen
unsurlar›n çocuklar›ndan nicesi zengin
tüccar ailelerinden geldikleri halde,
ald›klar› lâik Cumhuriyet e¤itiminin
etkisi ile, memur olarak, diplomat olarak,
politikac› olarak bu memlekete hizmet
edebilmenin hayalini kurarlar.

Neden bu hayalleri art›k bütün bütün
gerçekleflemesin?

Denebilir ki geçmiflte bu anlay›fl, 
bu genifl görüfllülük gösterilmifl fakat
istismar edilmifltir !.. Fakat geçmiflin
örnekleri, insan›n, iyili¤ine, do¤rulu¤una
inand›¤› fleyleri bir daha ve bir daha
denemesine engel olmamal›d›r !.. 
Kald› ki, Cumhuriyet devrinin flartlar›
bambaflkad›r. Lâik bir devlet düzeni
içinde, de¤iflik unsurlar›n «tek bir demet»
gibi kaynaflmalar›, çok daha iyi, çok daha
baflar›l› sonuçlar verebilir.

Vasil Harizanos ad›nda bir Türk eri 
olabiliyor, ve bu Türk eri baflka Türk
erleri için kendini atefle at›p ölebiliyor da
neden Vasil Harizanos ad›nda bir Türk
memuru, bir Türk diplomat› olmas›n?
Kurtulufl Savafl›’ndan sonra bir 
çekingenlik devresi elbette gelecekti.
Fakat art›k yeni bir kuflak yetiflmifl, 
çekingenli¤i hakl› k›lan sebepler çok 
gerilerde kalm›flt›r. Vasil Harizanos’un
ölümü, üç Türk erinin kurtulmas›n›
sa¤lad›¤› kadar, biz bu ülkede ‘tek bir
demet gibi’ kaynaflman›n zaman› geldi¤ini
hat›rlatma¤a da yaramal›d›r!”

okur mektuplar›

Bu yaz› iki okurun Bülent Ecevit’e 
mektup göndermelerine yol açacakt›.
Ecevit sütununda bu mektuplar› da
yay›nlayacakt›:19

“2 Ocak günü bu köflede ç›kan yaz›mda
«Vasil Harizanos ad›nda bir Türk eri»nden
söz etmifltim. 

Vasil Harizanos, Erzurumda askerlik
ödevini yaparken ç›kan bir yang›nda
3 Türk erini kurtarm›fl dördüncüsünü 
kurtarmak için gene alevlere at›ld›¤›nda
kendisi yan›p ölmüfltü. Cenazesi 
‹stanbul’da büyük askerî törenle
kald›r›lm›flt›.

«Vasil Harizanos, bütün ayr›l›klar›n
üstünde, insanl›¤›n alev alev yanan
birlefltirici sembolü» idi benim için…
Ölüm karfl›s›ndaki bu kaynaflman›n 
hayatta da olmas›n› diliyordum. Her
yönde Türk toplumuna öncülük eden
Ordu’nun ulus ve devlet hizmetinde
«az›nl›k» ayr›l›¤› gözetmeyiflinden, bütün
devlet hizmetleri için örnek al›nmas›
vakti geldi¤ini; lâik Cumhuriyet ça¤›nda
yeni bir kuflak yetifltikten sonra, bu
hususta eski çekingenli¤i hakl› kulan28

Ecevit’in 
cenaze
sonras›nda
“Türk kimli¤i“,
“Vatandafll›k“ ve
“Az›nl›k“
kavramlar›
üzerinden
yazd›¤› yaz›lar
ilgi gördü. 

Foto¤raf Ara Güler
Beyaz Güvercinli
Adam ‹st. 2007
kitab›ndan. 
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sebeplerin art›k ortadan kalkt›¤›n› öne
sürüyordum.

«Y›l›n ilk ifl günü sabah›nda beni ve
benim gibi nice insanlar› nas›l mes’ut
etti¤inizi tasavvur edemezsiniz»,

diyor, bu yaz› üzerine Ankara’dan mek-
tup gönderen Yahudi as›ll› bir
yurttafl›m.

Yaz›daki dile¤imin, kendisine, «Çölde
susayan insana verilen bir tas su gibi»
geldi¤ini, art›k dünyay› pembe

gördü¤ünü söylüyor.

«Bütün vatandafllar memlekette bir
pota içinde yu¤rulmufl, kaynaflm›fl tek
bir halita halinde olsun. Böylelikle
hakikaten her bak›mdan vatan›m›za
lây›k vatandafllar olal›m!», 

diye dua ediyor.

Ayn› yaz› üzerine bir Anadolu flehrinde-
ki bir arkadafl›mdan da mektup ald›m.
Davut Kohen ad›nda Yahudi as›ll› bir
Yedeksubay ö¤retmenin hikâyesini
anlat›yor mektubunda…

«Hayat›m›n ilk büyük ac›s›n› çektim»
diyormufl Davut…

Yedeksubay ö¤retmen Davut, hayat›n›n
ilk büyük ac›s›n›, bir Do¤u ilinin köy-
lerinden birinde iki ayl›k hizmetten
sonra, baflka bir yere atanarak
ayr›l›fl›nda duymufl. Köyden ayr›l›rken
ö¤renciler etraf›na toplan›p «bizi
b›rak›p gitme» diye a¤lam›fllar.

fiimdi, bana mektup yazan arkadafl›m›n
bulundu¤u uzak flehre kadar o köyden
insanlar geliyor.

- Köyümüze Davut ad›nda bir ö¤retmen
geldi, bize çal›flman›n k›ymetini ö¤retti,
art›k yerimizde duramaz olduk, diyor-
larm›fl. 

Yeni ifl alanlar› bulup daha çok
çal›flabilmek, yaflay›fllar›n› daha çok
de¤erlendirebilmek için imkânlar
ar›yorlarm›fl.

Vasil Harizanos ad›nda bir Türk eri, 3
Türk erini ölümden kurtarm›fl,
dördüncüsünü kurtarmak için at›ld›¤›
alevlerin içinde can vermiflti. 

Davut Kohen ad›nda bir Türk yedeksub-
ay›, bir Do¤u Anadolu köyünde yafl›yan
insanlar› emeklerini gere¤i gibi
de¤erlendirmeksizin ve yaflaman›n
tad›na varmaks›z›n yaflama
al›flkanl›¤›ndan kurtarm›flt›. Asl›nda
ikisi de belki yaln›z ödevlerini
yapm›fllard›. Fakat yapmalar›na imkân
verildi¤i için yapm›fllar,

yapabilmifllerdi. 

Hangi soydan gelirlerse gelsinler, hangi
dinden olurlarsa olsunlar, kendilerini Türk
ulusunun birer ferdi sayan insanlara, bu
imkânlar›n, daha genifl ölçüde de ve
askerlik hizmeti d›fl›nda da verilmesi için,
benim yapm›fl oldu¤um sadece bir yaz›
yazmaktan, bir dilekte bulunmaktan
ibaretti. Ama sadece böyle bir yaz›
yaz›lmas› böyle bir dilekte bulunulmas›
bile, bir Yahudi as›ll› Türk’ün gözlerini

yaflartma¤a, onu çölde bir tas su içmifl 
gibi sevindirme¤e yetiyordu. Bir tek yaz›
üzerine bu yurttafl›m, 

«Dünyay› pembe görmemek için insan›n
kör olmas› lâz›m» diyecek kadar umutlara
kap›labiliyordu.

Dilerim ki dile¤im kâ¤›t üstünde kalmas›n!

Dilerim ki bana mektup yazan yurttafl›m,
bofluna sevinç gözyafl› dökmemifl, dünyay›
bofluna pembe görmemifl olsun! 

Dilerim ki Davut’un bu vatana, 
bir Ahmet, bir Mehmet gibi hizmet 
edebilme imkân› s›rt›ndaki yedeksubay
üniformas›n› ç›karmas›yla sona ermifl
olmas›n!

Dilerim ki Vasil Harizanos bofluna ölmüfl
olmas›n!

Ordu’nun onlara askerlikte açt›¤› eflit
hizmet imkânlar›n›; bu vatan için, bu
vatan›n çocuklar› için çal›flabilmek,
gerekirse hayatlar›n› seve seve feda ede-
bilmek imkân›n›, dilerim ki Devrim idaresi
baflka bütün alanlarda da açs›n!”

kurmay albay abdurrahman

altun’un mektubu 

Bülent Ecevit’in bu iki yaz›s› bu kez 
emekli bir Kurmay Albay’›n Ankara’da
yay›nlanan Öncü gazetesine mektup 
göndermesine neden olacakt›. 
Emekli Kurmay Albay Abdurrahman Altun
mektubunda flöyle yazmaktayd›:20

Ulus gazetesinin 2 ve 10 Ocak 1961 de
Günayd›n sütununda say›n Bülent
Ecevit’in, [‘]Vasil Harizanos ad›nda bir
Türk eri[’] ve [‘]dilekçe[’] bafll›kl› yaz›lar›
beni bu sat›rlar› yazma¤a zorlad›. 

Say›n Ecevit’i Millî Birli¤imizin
kuvvetlenmesine do¤ru yeni bir ç›¤›r 
açacak bu yaz›lar›ndan dolay› ne kadar
övsek, tebrik etsek azd›r.

Konuma daha aç›k olarak girebilmek
bak›m›ndan yaz›n›n ifadesini bozmadan
özetliyelim: «Vasil Harizanos Erzurumun
Orduevinde ç›kan bir yang›nda alevlere

at›l›p 3 Türk eri arkadafl›n› kurtaran
dördüncüsünü de kurtarma¤a çal›fl›rken
alevler ortas›nda can veren Rum as›ll›,
‹stanbullu, bir Türk çocu¤udur. Bütün
ayr›l›klar›n üstünde insanl›¤›n alev alev
yanan birlefltirici sembolüdür»

Yahudi as›ll› Davut Kohen ad›ndaki bir
yedeksubay ö¤retmenin do¤u ilimizin bir
köyünde ö¤rencilere ve köylülerimize
t›pk› feragat ve fazilet timsali bir Türk
ö¤retmeni gibi kendisini nas›l sevdirdi¤i

ve çal›flma ruhunu afl›lad›¤› ayn› yaz›da
anlat›lmaktad›r.

Bu vatan çocuklar›n› kahramanl›k ve 
feragatla, vazifelerini yapma¤a 
sevkeden görünmez güç kutsal 
yurdumuza olan ba¤l›l›klar› ve kendilerini
bu milletin bir ferdi sayd›ran temiz 
ülküleridir. Böyle temiz ülküye sahip 
ayr› dinden, soydan olanlar› milletimizin
temiz sinesinden ay›rmamak, millî
birli¤imiz için zaruridir.

Ordudaki k›ta kumandanl›¤›m s›ras›nda
Rum, Yahudi as›ll› gençlerin Türk
Mehmetçikleri gibi sadakat, feragat, sevgi,
sayg› içinde bölü¤ümde kutsal askerlik
görevlerini yapt›klar›n› gözlerimle
gördüm. Bunlardan bu yaz›lar›m› gören
erlerimin gözleri bu¤ulaflacakt›r. 

Ayn› bayrak alt›nda, ayn› ülkü tafl›yan bu
vatan›n çocuklar› din, soy ayr›l›¤› diye bir
orta ça¤ fikri tafl›mamal›; elele müflterek
gaye olan Türkiyenin yükselmesi yolunda
güvenle ilerlemelidir. Bir Rum veya
Yahudi vatandafl›m›n da Türk bayra¤›
alt›nda ve Türk topra¤›nda kendisini bir
Yunanl› veya ‹srailli saymak gibi sap›k
düflüncelere kap›lmamal›; bu vatan›n öz
evlad› olup bütün mukadderat›n› onun
kalk›nmas›na ba¤lad›¤›n› unutmamal›d›r. 

Bu kutsal yurdun kalk›nmas› genç
kuflaklar›m›z›n tatl› bir kardefl
k›skançl›¤›n› aflmayan yar›flma ile bildi¤i
fleyleri, k›skanmadan arkadafllar›na
ö¤retmesi; iyi niyeti ve feragatle sürekli
çal›flmas›; birbirine güvenmesini ba¤l›d›r.

Amerika Birleflik devletlerini misal olarak
ele al›rsak ayn› ülkü ve bayrak alt›ndaki
çok çeflitli soy ve milletlere mensup
insanlar›n her fleyden önce Amerikan›n
yarar›na çabalayan Amerikan vatandafllar›
olduklar›n› görürüz. 

Türk ordusunda denenmifl olan bu ideal
birli¤inin sivil hayat›m›zda da geliflmesi
milli birli¤imiz kuvvetlenmesi, 
yurdumuzun kalk›nmas› bak›m›ndan
en iyi temennilerimizdir.”

Vasil Harizanos adl› Rum as›ll› bir Türk genci, veya Ermeni, Yahudi as›ll›

bir Türk genci, Orduda benimle bir üniforma giysin, benim gibi er olsun, 

yedeksubay olsun, yedeksubay ö¤retmen olarak köye gidip benim köylümü 

okutsun da, neden askerli¤inden sonra devlet hayat›nda bir çok flerefli 

hizmet kap›lar›n› hâlâ kendine kapal› bulsun?
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dipnotlar

1 “fiehrimizde zuhur eden dün geceki iki yang›n”,
Do¤u Ekspresi, 23 Aral›k 1960. Bu makalenin
oluflmas›nda Rum bas›n›nda ç›kan yaz›lar› 
derleyip tercüme eden Apoyevmatini gazetesi
Genel Yay›n Yönetmeni Mihail Vasiliadis’in
de¤erli katk›s› olmufltur. Kendisine müteflekkirim. 

2 “Er Vasil, askerî törenle gömülecek”, Akflam, 
27 Aral›k 1960 / Embros, 28 Aral›k 1960.

3 Ölüm ilan›, Milliyet, 29 Aral›k 1960.

4 Embros, 29 Aral›k 1960.

5 Nadir Day›, “Arkadafllar›n› kurtarmak için can
veren erimizin cenazesi kald›r›ld›”, Cumhuriyet, 
31 Aral›k 1960.

6 Embros, 30 Aral›k 1960.

7 Mihail Vasiliadis’in notu: Konuflmac› Isparta Kral›
Leonides’in 300 askerle birlikte Pers Kral› Xerxes

ve askerlerini Thermopolis Geçidi’nde 
durdurmas›na at›fta bulunuyor.

8 Neoklis Sarris konuflmas›n› Rumca yapt› ve
konuflmas›n›n sonunda yer alan, “Elveda Türk
askeri, elveda,” sözlerini Türkçe söyledi. Prof.
Neoklis Sarris halihaz›rda Atina, Panteion 
Üniversitesi ö¤retim üyesidir.

9 Mihail Vasiliadis’in notu: Spataris 31 Mart ihtilali
s›ras›nda padiflah›n önüne atlayarak hayat›n› 
kurtarm›fl, ancak kendisi vurularak ölmüfltü.

10 Apoyevmatini, 31 Aral›k 1960.

11 Kaludi Laskari’nin biyografisi için bkz. 
‹brahim Örs, “Sa¤ kolunu Çanakkele’de b›rakan
Rum Temsilci”, Milliyet, 27 Aral›k 1960.

12 “Sosyal Adalet tabiri Anayasa’ya girdi”, 
Son Havadis, 12 Nisan 1961.

13 Bülent Ecevit, “Anayasa ve az›nl›klar”, 
Ulus, 12 Nisan 1961.

14 Bülent Ecevit burada 2 ve 10 Ocak 1961 

tarihlerinde Ulus’ta yay›nlanan ve 

bu makalede al›nt›lanan yaz›lar›na at›fta 

bulunmaktad›r.

15 Mücahit Befler, “Gürsel vatandafllar aras›nda 

din fark› gözetilmez dedi”, Cumhuriyet, 

8 A¤ustos 1960.

16 Bülent Ecevit, “Vasil Harizanos ad›nda 

bir Türk eri”, Ulus, 2 Ocak 1961.

17 Ecevit, Cemal Gürsel’in Büyükada’da 

Anadolu Kulübü’nde kat›ld›¤› bir gecede yapt›¤›

bir konuflmaya at›fta bulunmakta. Bkz. dipnot 18.

18 Bülent Ecevit’in notu: “David Mallet’in ‘Mustafa’

adl› piyesinden.”

19 Bülent Ecevit, “Dilekçe”, Ulus, 10 Ocak 1961.

20 Abdurrahman Altun, “Bu vatan›n çocuklar›”, Öncü,

25 Ocak 1961, nakleden fialom, 15 fiubat 1961.

sonuç

1924 Anayasas› ile gayrimüslimlere
tan›nan anayasal haklar›n tek parti
iktidar›nda kâ¤›t üzerinde kal›p fi-
iliyata geçirilmedi¤i bir ortamda,
cenaze töreninden sadece befl y›l
önce 6-7 Eylül 1955 Olaylar› felâke-
tini yaflam›fl bir ‹stanbul’da Vasil
Harizanos’un naafl›na Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin gösterdi¤i bu ola¤a-
nüstü ilgi flöyle izah edilebilir. Vasil

Harizanos 27 May›s 1960 ihtilalin-
den bir y›l sonra flehit olmufltu. ‹h-
tilali yapan Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’nin amac› “milli birli¤i” sa¤lamak
ve bu vesileyle Müslim-gayrimüslim
ayr›m›n› yok etmekti. Bu arzunun
en iyi örne¤ine ‹stanbullu gayri-
müslimlerin yaz aylar›n› geçirmek
için tercih ettikleri Büyükada’da
rastlanacakt›. Büyükada’daki ünlü
Anadolu Kulübü’nde düzenlenen ve
Cumhurbaflkan› Org. Cemal Gür-
sel’in haz›r bulundu¤u Hazine’ye
Ba¤›fl gecesinde ba¤›fl yapanlar›n
isimleri okundu¤unda çok say›da
Rum ve Yahudi’nin ad› görüldü. Bu-
nun üzerine Org. Gürsel Rum ve Ya-
hudi ba¤›flseverlere teflekkür etmek
üzere masalar›na gitti ve flöyle ko-
nufltu:15

“Millî birli¤imizin teessüsü için parti
kavgalar›n›n dinmesi yan›nda ›rk,
din ve mezhep farklar›n›n da bir me-
sele olmaktan ç›kmas› lâz›md›r. El
ele, hep beraber çal›flmal›y›z. Bizim
için din fark› yoktur. Ben evvelâ in-

san, sonra Türk, daha sonra da ‹slâ-
m›m. Din adamlar›, insanlar› birbir-
lerine düflman etme¤e kalk›flmamal›-
d›r. Maalesef memleketimizde din
tedrisat› yapan ve vaiz veren birçok
kimseler objektif de¤illerdir.”  

Az›nl›klar›n I. Dünya Savafl› ile Kur-
tulufl Savafl› s›ras›nda vatanlar›na
karfl› görevlerini yerine getirmeyip
“kan bedeli” ödemedikleri hususun-
da yayg›n ve bir yerleflik kanaatin
oldu¤u Türk toplumunda Vasil Hari-
zanos’un asker arkadafllar›n› kur-
tarma pahas›na can›n› feda etmesi
hem bir insan›n yapabilece¤i en bü-
yük fedakârl›k olmas›ndan, hem de
yerleflik kanaatin aksine, bir Rum
gencinin asker arkadafllar›n› kurtar-
mak için hayat›n› feda etmeye haz›r
oldu¤unu ispat etmesinden dolay›
söz konusu peflin yarg›y› y›kan bir
davran›flt›. Bu nedenle Erzurum fle-
hidi Vasil Harizanos lay›k oldu¤u as-
keri törenle defnedilecekti.

r›fat bali

ba¤›ms›z araflt›rmac›

Vasil’in
cenazesinin
kald›r›ld›¤› 
Aya Dimitri
Kilisesinin
bugünkü hali. 

Foto¤raf Ahmet Akflit  

29.12.1960 
tarihli 
Milliyet’te
Vasil’in
cenazesini 
duyuran ilan.  


