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H.Nihal Atsýz

Atsýz hiç þüphesiz ki Türk Mýllýyetçiliði`nin Zýya Gökalp`ten sonraký en büyük ismi olmuþtur. Fikirleri ile yaþayýþýný telýf eden
þahsiyete sahipti. Ýbnülemin Mahmut Kemal Ýnal`ýn tarifi ile "Atlýyý atýndan indirecek derecede þiddetli yazýlar yazan" Atsýz, a
keskin bir üsluba sahip olmasý yanýnda, hususi hayatýnda sakin, kibar, mülayim, nüktedan ve þakacý idi. Kendisinden kaç yaþ k
olursa olsun herkese "bey" diye hitap ederdi. Vakur davranýþý ve tevazü içinde yaþayýþý ile, dimdik baþý ve saðlam karakteri ile
Bey, Türk Tarihinin derinliklerinden kopup gelen bir "Türk Beyi" idi.
11 Aralýk 1975 Perþembe Günü ani bir kalp krizi ile ebediyete intikal eden Hüseyin Nihal Atsýz , 12 Ocak 1905 ( 12 Kânun-i sân
1905 ) tarihinde Ýstanbul`da doðmuþtur. Atsýz Bey`in babasý Gümüþhane`nin Torul/Dorul kazasýnýn Midi köyünün Çiftçi-oðullar
Deniz Güverte Binbaþýsý Mehmet Nail Bey, annesi Trabzon`un Kadý-oðullaý ailesinden Deniz Yarbayý Osman Fevzi Bey`in kýz
Fatma Zehra Haným`dýr.

Atsýz Bey`in ailesi, Gümüþhane`nin Torul/Dorul kazasýnýn Midi köyünde Çiftçi-oðullarý adý ile bilinmektedir. Çiftçi-oðullarý, Midi
asrýn sonlarýna doðru yakýnýndaki Edire köyünden göçmüþlerdir. Çiftçi-oðullarý ailesinin tesbit edilen ceddi 19. asrýn baþlarýnd
tahmin edilen Ahmed Aða`dýr. Ahmet Aða`nýn Ýsmail, Süleyman, Hüseyin ve Þakir adlý dört oðlu olmuþtur. Ýsmail Aða`nýn çoc
Midi`den, Yozgat`ýn Akdað Madeni kazasýnýn Dayýlý köyüne göçmüþlerdir. Þakir Aða`nýn evladý olup olmadýðý bilinmemekted

Ahmet Aða`nýn üçüncü çocuðu olan Hüseyin Aða (1832 - 1894 ) ýþe 1850-1852 þýralarýnda Deniz eri olarak Istanbul`a gelmiþ, o
yazmayý asker ocaðýnda öðrenmiþ, askerliðinin nihayetinde de teskere býrakarak Osmanlý Donanmasý (Dönanma-yý Hümayün
kalmýþ ve makina önyüzbaþlýðýna ( çarkçý ( -Makine) Kölaðalýðý )'na terfi etmiþtir. Hüseyin Aða`nýn eþi Emine Hayriye Haným`
olmuþtur. Nevber Haným ile Mehmet Nail Bey ( 1877- 1944 ). Mehmet Nail Bey de Osmanlý Donanmasý`na girmiþ ve Deniz
Kuvvetlerinde Deniz Güverte Binbaþýlýðý`ndan emekli olmuþtur.

Mehmet Nail Bey`ýn ilk eþi 1903 yýlýnda Yüzbaþý iken evlendiði Fatma Zehra Haným ( 1884 - 1930 )'dýr. Fatma Zehra Haným, D
Yarbayý ( Bahrýye Kaymakamý) Osman Fevzi Bey ile Tevfýka Haným'ýn kýzýdýr. Osman Fevzi Bey, Trabzon`lu ölüp ailesi Kadý
namý ile marüfdür. Mehmet Nail Bey`ýn ilk eþinden üç çocuðu olmuþtur. 12 Ocak 1905`de Hüseyin Nihal (Atsýz), 1 Mayýs 1910
Ahmet Nejdet (Sancar) ve Aralýk 1912`de Fatma Nezýhe (Çiftçioðlu).
1930 yýlýnda ilk eþinin damar sertliðinden vefatý üzerine Mehmed Nail Bey, 1931 yýlýnda yeniden evlenmiþtir. Ýkinci eþinin adý
Fatma Zehra`dýr. Ýkinci eþinden 1932 yýlýnda Necla (Çiftçioðlu) adlý bir kýzý olan Mehmed Nail Bey ikinci eþiyle geçinememýþ
sonra ayrýlmýþtýr.

Ýlk ve Ortaöðreniminý Kadýköy`deký Fransýz ve Alman okullarýnda (1911), babasý Mehmed Nail Bey`ýn Kýzýldeniz`deký görev
Süveyþ`de bir Fransýz Ýlkokulu`nda birkaç ay (1911), Kasýmpaþa`daký Cezayirli Gazi Haþan Paþa Ýlk Mektebi, Haydarpaþa`da
Hususi Osman Ýttihad Ýlk Mektebi Kadýköy Sultanisi ve Ýstanbul Sultanisi'nde yapmýþtýr.

Ýlkokula 6 yaþýnda iken, Kadýköy`deký Fransýz okulunda, Latin harfli öðretim ile baþlayan Atsýz`a göre Bu okulda dersten çok o
þarký vardý. Buna raðmen, dil bilmeyip derdini anlatamamasý yüzünden Bu okulda çok sýkýlmakta idi. bir gün, teneffüs sýrasýnd
kendisinden üç-dört yaþ büyük bir Rum çocuðu Atsýz'ýn kafaþýný duvara vurmuþ ve Atsýz'ýn yarýlan kafauýndan kanlar akmauý
baðýra çaðýra suçünu Ýstavri adlý bir baþka Rum çocuðunun üzerine atmýþ, bünün üzerine Ýstavri, derste iki dizi üzerine çöktür
da, daha çok acý çeksin dýye, bir cetvel konarak, ders sonuna kadar cezalandýrýlmýþtýr. Bu haksýzlýk küçük Atsýz`ýn çocuk ruh
fýrtýnalar yaratmýþ ve Atsýz "þu mektep yansa da kurtulsam" diye içinden bedduada bulunmuþtur. bir müddet sonra bir gece,
tesadüfen çýkan bir yangýnda Fransýz Mektebi yanýnca Küçük Atsýz istemediði Bu mektepten kurtulmuþ, fakat Bu sefer de Latin
harfleri ile öðretim yapan baþka bir okula, Alman Mektebi`ne verilmiþtir.

Bir müddet sonra, Kýzýldenýz`de bulunan Malatya Gambotunun süvarisi olan babasý Mehmed Nail Bey`in yanýna giden Atsýz,
Türk-Ýtalyan þavaþýnýn çýkmasý üzerine Mehmed Nail Bey`ýn Osmanlý Bahriye Nezareti`nde Süveyþ`e sýðýnmasý emrini alma
sokaklarýnda Ýtalyan çocuklarý ile döðüþmesi, Atsýz`ýn milliyetçi mücadelesinin ilk örneklerindendir.

Babasýnýn Ýstanbul'a dönme emrini almasý ile Ýstanbul`a gelen Atsýz, Kasýmpaþa`daký Cezayirli Gazi Hasan Paþa mektebine
kaydolmuþ ve Arap harfleri ile öðrenime baþlamýþtýr. Ailesinin Kasýmpaþa`dan Kadýköy`e taþýnmasý ile Hususi Osmanlý Ýttiha
Mektebý`nde öðrenimine devam eden Atsýz, babasýnýn önyüzbaþý ( Kölaðaþý ) olarak Birinci Cýhan Harbi`ne gitmesi yüzünden
Osmanlý Ýttihad Mektebi`nden Kadýköy Sultanisi`nýn rüþtýye ( ortaokul ) kýsmýnda öðrenimine devam etmiþtir. Buradan da Ýsta
Sultanisi`ne geçen Atsýz, 1922 tarihinde lise öðrenimini tamamlamýþtýr.
1922 yýlýnda imtihanla Askeri Týbbýye`ye girmiþtir.

O yýllarda Týbbýye`de kömünistlik ve bir takim azýnlýk milliyetçiliði güden öðrenciler vardý. Bu öðrenciler ile Türk öðrenciler aras
tartýþmalar olur, Bu tartýþmalar arasýra da yumruk kavgasýna dönerdi. Bu kavgalarýn içinde Atsýz da ölürdü. Bu yüzden birçok d
disiplin ve hapis cezasý almýþtýr. Zýya Gökalp`in cenaze töreninin yapýldýðý günün akþamý, Türk öðrenciler ile diðer öðrenciler
kavga sonuçunda, Atsýz`a gayet aðýr bir ceza verilmiþtir. Bu ceza, öðrenciliði sýrasýnda iþleyeceðý herhangibir suç neticesinde
Askeri Týbbýye`den çýkarýlacaðýdýr.

Atsýz, Askeri Týbbýye`nýn 3. sýnýfýnda iken, Arap asýllý olduðu için Baðdatlý Mesud Süreyya Efendi adlý bir mülazým (Teðmen
þekilde lüzumsuz bir yerde istediði selamý vermediði için, 4 Mart 1925 tarihinde Askerý Týbbýye`den çýkarýlmýþtýr. Bu hadisede
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ay Kabataþ Lýsesi`nde yardýmcý öðretmenlik yapan Atsýz, daha sonralarý Deniz Yollarý`nýn Mahmut Þevket Paþa adlý vapurun
muavini olarak vazife görmüþ ve bu vapurla Ýstanbul-Mersin arasýnda birkaç sefer yapmýþtýr.

1926 yýlýnda Ýstanbul Darülfününü'nün Edebiyat Fakültesi`nin Edebiyat Bölümü`ne ve Ýstanbul Darülfününü`nün yatýlý kýsmý o
Mektebý`ne kaydolan Atsýz, bir hafta sonra askere çaðýrýlmýþ, tecil ýsteði kabul edilmeyen Atsýz askerliðini 9 ay olarak (28 Ekim
28 Temmuz 1927) Ýstanbul`da Taþkýþla`da 5. piyade alayýnda er olarak yapmýþtýr.

Ahmet Naci adlý arkadaþý ile birlikte hazýrladýðý "Anadolu`da Türklere ait yer isimleri" adlý makalelerinin Türkiyat Mecmuasý`ný
cildinde yayýnlanmasý ile hocasý olan M. Fuad Köprülü`nün dikkatini çeken Atsýz, 1930 yýlýnda Edirneli Nazmý`nýn divaný üzer
mezuniyet çalýþmasý yapmýþ ( Divan-ý Türk-ý Basit, Gramer ve Lügatý, 1930, 111 s. Türkýyat Enstýtüsü Mezuniyet Tezi, nu. 82
Edebiyat Fakültesi`nden mezun olmuþtur. Atsýz`ýn sýnýf arkadaþlarý arasýnda Tahsin Banguoglu, Ziya Karamuk, Orhan Þaik G
Pertev Naili Boratav, Nihad Þami Banarlý gibi isimleri sayabiliriz.

Mezuniyetini müteakýp Edebiyat Fakültesi Dekaný olan hocasý Prof. Dr. M. Fuat Köprülü, Maarif Vekaleti nezdinde Atsýz için
tavussutta bulunarak, Yüksek Öðretmen Okulu`nu öðrenci olarak bitirdiði için, liselerde yapmasý gereken 8 yýllýk mecbüri hizmet
affettirmiþ ve Atsýz`ý kendisine asistan almýþtýr. ( 25 Ocak 1931 )

Atsýz, 15 Mayýs 1931`den 25 Eylül 1932 tarihine kadar Atsýz Mecmua`yý (toplam 17 sayý) çýkarmýþtýr. M. Fuad Köprülü, Zeki V
Abdülkadir Ýnan gibi edebiyat ve tarih bilginlerinin de dahil bulunduðu bir kadro ile yayýn hayatýna atýlan bu "Türkçü ve Köycü" d
devrinde ilim, fikir ve sanat alanýnda çok tesir yaratan Türkçü bir çýðýr açmýþ, adeta Cumhuriyet devri Türkçülüðü`nün öncüsü o
kendisini tanýtmaya baþlayan ilk yazýlarýný (H. Nihal) imzasý ile, hikayelerini de (Y.D.) imzasý ile, bu dergýde neþre baþlamýþtý

1931 yýlýnda Darülfünün`ün Felsefe bölümünden mezun olan ilk eþi Mehpare Haným ile evlenmiþtir ( Ocak 1931). Ocak 1933`de
itibaren eþi ile ayrý yaþayan Atsýz, 1935 yýlýnda Mehpare Haným`dan ayrýlmýþtýr. 1932 Temmuz`unda Ankara`da toplanan Bir
Türk Tarih Kongresi esnasýnda, ilmi olmayan bir tarih tezine karþý çýkan Prof. Dr. Zeký Velidi Togan`a Dr. Reþid Galip`in yaptýð
haksýz hücum üzerine Atsýz, içerisinde ikinci eþi Bedriye (Atsýz) `ýnda bulunduðu sekiz arkadaþý ile, Dr. Reþid Galib`e "Zeký Ve
talebesi olmakla iftihar ederiz" diye bir protesto telgrafý çekmiþ ve bu telgraf üzerine mimlenmýþtýr.

Ýstanbul Darülfününü`nda Edebiyat Fakültesi`nýn dekaný olan Prof. Dr. M. Fuad Köprülü ile umumi Türk Tarihi profesörü Zeki Ve
Togan, Ankara`nýn inanmadýklarý tarih tezini yýkmak için anlaþmýþlardý. Fakat Köprülü, Zeki Velidi`ye yapýlan pek aðýr tenkidi
daha önce verdiði karardan caymýþ ve Ankara`nýn tarih tezi aleyhine hazýrladýðý konuþmasýný yapmamýþ ayrýca Zeki Velidi v
muhalýf olmadýðýný göstermek için de asistaný olan Atsýz`ý ünýversiteden çýkaracaðýný vaad etmiþtir. Köprülü, Atsýz`a ünivers
kendisinin daha önce davranýp liselerden birinde hoca olmasýný tavsiye edince Atsýz, hocasý ve amiri olan Köprülü ile yaptýðý þ
bir münakaþadan sonra vazifesinde kalýp mücadelesine devam etmiþtir. 19 Eylül 1932`de Dr. Reþid Galip Maarif Vekili olmuþ ve
kýsa bir süre sonra da Edebiyat Fakültesi Dekanlýðý`na vekaleten bakan Ali Muzaffer Bey asaleten tayin edilmiþtir.Atsýz`ý
ünýversiteden uzaklaþtýrmak için fýrsat arayan Reþid Galib, Atsýz`ýn Atsýz Mecmua`nýn 17. sayýsýndaki "Darülfünün`ün kara, d
tabirle, yüz kýzartacak listesi" adlý makalesi ile bu fýrsatý yakalamýþ ve Edebiyat Fakültesi Dekaný kanuni hiç bir sebeb yok iken
Atsýz`ýn üniversite asistanlýðýna son vermiþtir (13 Mart 1933). Ünýverþiteden çýkarýlmasýndan birkaç gün sonra Atsýz, Edebiya
Dekaný`ný Tokatlýyan`daký bir çayda yakalayýp yüzlerce kiþinin önünde tokatlamýþtýr. Atsýz`a bu hadise için hiç bir þekilde tepk
gösterilmemiþtir.
Üniversite asistanlýðýndan çýkarýlan Atsýz (Mart 1933) Malatya Orta Okulu`na Türkçe öðretmeni olarak tayin edilmiþtir.

Malatya`da kýsa bir müddet (8 Nisan 1933 - 31 Temmüz 1933) Türkçe öðretmenliði yapan Atsýz, Edirne Lisesi Edebiyat öðretme
tayin edilmiþtir.

Atsýz`ýn Edirne`deki Edebiyat öðretmenliði de hemen hemen dört ay kadar kýsa bir müddet devam etmiþtir (11 Eylül 1933 - 28 A
1933).

Edirne`de iken Atsýz Mecmua`nýn devamý mahiyetindeký "Aylýk Türkçü Derðý" olan Orhun (5 Kaþým 1933 - 16 Temmüz 1934,
) Dergisi`ni yayýnlayan Atsýz, dergide Türk Tarih Kurumu tarafýndan çýkarýlan ve liselerde ders kitabý olarak okutulan dört ciltlik
tarih kitaplarýnýn yanlýþlarýný aðýr bir þekilde tenkit ettiði için vekalet emrine alýnmýþ, (28 Aralýk 1933), 9. sayýsýnda da Orhun
Kurulu kararý ile, kapatýlmýþtýr.

Dokuz ay vekalet emrinde kalan Atsýz, Kasýmpaþa`daký Deniz Gedikli Hazýrlama Okulu`na Türkçe öðretmený ölarak tayin olmu
Eylül 1934).
27 Þubat 1936 tarihinde ikinci eþi olan Bedriye Haným (Atsýz) ile evlenen Atsýz`ýn bu evlilikten 4 Kasým 1939 tarihinde Yaðmur
14 Temmuz 1946 tarihinde de Buðra adlý iki oðlu olmuþtur.

1 Aralýk 1913 tarihinde Ýzmir`de doðan Bedriye Haným`ýn ailesi Raþit Kadý-zedeler diye tanýnmaktadýr. Babasý asker olan Bed
Haným`ýn tesbit edilen ecdadýnýn hepsi ilmiye sýnýfýna mensup olup, Kadý`dadýr.

Ýstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü`nden 1935 yýlýnda mezun olan Bedriye Haným, Osman Sabit Bey`in üç kýzýndan ikincisidir.
Bedia Haným (doðumu 1909) dört çocuk sahibidir. Edebiyat Fakültesi`nin Türk Dýlý ve Edebiyatý Bölümü`nden mezun olan (193
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kardeþi merhume Behiçe Haným ( doðumu 1915 - ölümü 1967 ) ise Prof. Dr. Mehmet Kaplan`ýn eþi idi. Behiçe ve Mehmet Kapla
çocuklarý olmamýþtýr. Behiçe Haným babasýnýn Birinci Cihan savaþýnda, Kafkas cephesinde, vefatýndan sonra doðmuþtur.
Atsýz Bey, çok üzün müddetten beridýr ayrý yaþadýðý ikinci eþi Bedriye Atsýz`dan da Mart 1975 tarihinde böþanmýþtýr.
Atsýz. Kasýmpaþa`daký Deniz Gedikli Hazýrlama Okulu`nda Türkçe öðretmený olarak 4 yýl kadar çalýþmýþ ve 1 Temmüz 1938
vazifesinden ýhraç edilmiþtir.

Atsýz`ýn bu okuldan ýhraç edýlmesinýn sebebi de yine azýnlýk meselesi yüzündendir. Deniz Gedikli Hazýrlama Okulu`nun
yönetmeliðine göre, Türk olmuyanlar okula öðrenci olarak alýnamazdý. Yený öðrencileri imtihan eden komisyonda üye olan Atsýz
sorduðu sorularla adaylardan Türk asýllý olmuyanlarý tesbit etmekte ve öðrenci olarak okula alýnamayan bu adaylar yüzünden d
etrafýndaki düþmanlar çoðalmakta idi. Deniz Gedikli Hazýrlama Okulu`nun 1937-1938 yýllarýndaki müdürü Arnavut asýllý idi. Arn
asýllý müdür, Atsýz`ý imtihan komisyonundan çýkarmýþ ve böylece okula Türk olmayan öðrenciler de alýnmýþtýr. Bu hadise üze
asýllý müdüre selam vermeyen Atsýz, müdürün Mýllý Savunma Bakanlýðý`na yazdýðý bir yazý sonucunda bu okuldaký vazifesin
edilmiþtir.
Bünün üzerine Atsýz, Özel Yüce-Ülkü Lisesi`ndeki öðretmenliðine devam etmiþtir.

1937 yýlýndan 1939 yýlýnýn Haziran`ýnýn sonuna kadar Özel Yüce-Ülkü Lisesi`nde Edebiyat öðretmenliði yapan Atsýz, 19 Mayý
Nisan 1944 tarihleri arasýnda yine özel bir lise olan Boðaziçi Lisesi`nde Edebiyat öðretmenliðinde bulunmuþtur.

Atsýz, Boðaziçi Lisesi`nin Türkçe öðretmeni iken Orhun (1 Ekým 1943 - 1 Nisan 1944 , sayý 10-16, toplam 7 sayý) Dergisi`ni yen
neþre baþlamýþtýr.>/p>

II. Dünya savaþý sýralarýnda yerli komünistler faaliyetlerini fevkalade artýrdýklarý halde, resmi makamlar bu aþýrý hareketlere ka
tedbir almak yerine, seyirci kalmayý tercih etmekte idiler.

Atsýz, ilgililerý ikaz için Orhun`un Mart 1944`de yayýmlanan 15. sayýsýnda, devrin baþbakaný Þükrü Saraçoðlu`na hitaben bir "a
mektup" yayýnlamýþtýr. Bu açýk mektupta, komünistlerin artan faaliyetleri belirtilmekte idi. Orhun kapatýlmadýðý takdirde bir son
sayýsýnda bu aþýrý faaliyetlerin belgeleri ile birlikte örneklerini vereceðini bildiren Atsýz, Orhun`un kapatýlmamasý üzerine Nisan
1944`de yayýmlanan 16. sayýda, Giritli Ahmed Cevad Emre, Pertev Naili Boratav, Sabahattin Ali ve Sadrettýn Celal`ýn
komünist faaliyetlerini açýklayarak devrin Mýllý Eðitim Bakaný olan Hasan Ali Yücel`i istifaya çaðýrmýþtýr.

Bu ikinci mektup yurt içinde büyük bir milli galeyana sebeb olmuþ, baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere bir çok þehirde, komün
aleyhinde gösteriler yapýlmaya baþlanmýþtýr. Bu arada Atsýz`a yurdun her köþesinden mektuplarýn, telgraflarýn gelmesi Ankara
yetkilililerý tedirgin etmekte idi. Miliý Eðitim camiasýndaki komünistler sebebý ile kendý partisinin mensuplarý tarafýndan dahi sýð
çekilmeye baþlanan Hasan Ali Yücel, ilk iþi olarak Atsýz`ýn Boðaziçi Lisesi`ndeký Edebiyat öðretmenliði gorevine son vermiþtir (7
1944 ). Orhun Dergisi ýse Bakanlar Kurulu kararý ile yeniden kapatýlmýþtýr.

Atsýz`ýn ikinci mektubunda "vatan haini" dýye tavsif ettiði Sabahattin Ali`de kýþkýrtýlarak Atsýz aleyhýne hakaret davasý açmaya
zorlanmýþtýr.

Atsýz, aleyhine dava açýlýnca trenle Ankara`ya gitmiþ ve Türkçü Gençler tarafýndan daha istasyonda karþýlanarak, bir otelde mi
edilmiþtir. Hakaret Davasý`nýn 26 Nisan 1944 günü yapýlan ilk oturumu gayet hadiseli geçmiþtir. Bunun üzerine 3 Mayýs 1944
tarihinde yapýlan ikinci oturuma üniversite öðrencileri alýnmamýþ, bu yüzden de devrin Halk Partisi iktidarýnýn ödünü patlatan bü
gösterileri olmuþ ve yüzlerce kiþi tevkif edilmiþtir.

"Sabahattin Ali - Nihal Atsýz davasý" olmaktan ziyade "Komünýstliðe karþý Türkçülük davasý" halini alan bu davanýn 19 Mayýs 1
törenlerýnde cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü, Atsýz ve arkadaþlarýný aðýr þekilde itham eden nutkunu söylemiþ ve bu nutuk üzer
34 arkadaþý Ýstanbul 1 Nümaralý Sýkýyönetým Mahkemesi`nde yargýlanmaya baþlamýþlardýr. Aralarýnda Zeki Velidi Togan, H
Namýk Orkun, Reha Oðuz Türkkan, Orhan Saik Gökyay, Ýsmet Tümtürk, Nejdet Sancar, Fethi Tevetoðlu, Alparslan Türkeþ, Said
gibi ünýversite profesörü, öðretmen, subay, doktor ve üniversite öðrencilerinden ibaret sanýklar, sorguya çekme adý ile ilk önce ç
iþkencelere maruz býrakýldýktan sonra, 7 Eylül 1944 günü yargýlanmaya baþlanmýþtýr. "Irkçýlýk-Turancýlýk davasý" adý verilen
gün olmak üzere 65 oturum devam eden mahkeme, 29 Mart 1945 tarihinde nýhayetlenmiþ ve Atsýz 6.5 seneye mahküm
olmuþtur.

Atsýz bu kararý temyiz etmiþ ve Askeri Yargýtay 1 Numaralý Sýkýyönetým Mahkemesi`nin kararini esasýndan bozmuþtur. Böyle
Atsýz, bir buçuk yýl kadar tutuklu kaldýktan sonra, 23 Ekým 1945 tarihinde tahliye edilmiþtir.

5 Aðustos 1946 tarihinde 2 Numaralý Sýkýyönetým Mahkemesi`nde tutuksuz olarak baþlayan Atsýz ve arkadaþlarýnýn davasý (
dava prof. Kenan Öner - Hasan Ali Yücel davasý ile tanýnmýþtýr) 31 Mart 1947 tarihinde nýhayetlenmiþ ve 29 oturum devam ede
mahkeme bütün sanýklarýn beraatine karar vermiþtir.

Nisan 1947`den Temmuz 1949`a kadar kendisine ýþ verilmeyen Atsýz, Ekim 1945 - Temmuz 1949 tarihleri arasýnda geçinmek
için kitaplarýndan bazýlarýný satmak zorunda kalmýþtýr. Bir müddet Türkiye Yayýnevi`nde çalýþan Atsýz, Türk-Rus savaþlarýný
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 24 June, 2018, 14:42

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

"Türkýye Asla Boyun Eðmeyecektir." adlý kitabýný da Sururi Ermete adlý þahþýn adý ile yayýnlamak zorunda kalmýþtýr.

Atsýz`ýn sýnýf arkadaþlarýndan Prof. Dr. Tahþýn Bangüoðlu Milli Eðitim Bakaný olunca, Atsýz`ý 25 Temmüz 1949`da Süleyman
Kütüphanesi`ne "uzman" olarak tayin etmiþtir. Bir müddet bu vazifede çalýþan Atsýz, Demokrat Parti`nin iktidara gelmesinden
sonra Haydarpaþa Lisesi Edebiyat öðretmenliðine tayin olmuþtur (21 Eylül 1950).

4 Mayýs 1952 tarihinde Ankara Atatürk Lisesi`nde vermiþ olduðu "Türkýye`nin Kurtuluþu" konulu bir konferans üzerine, Cumhuriy
Gazetesi Atsýz`ýn aleyhine yalan yayýn yapmýþ, hakkýnda bakanlýk tarafýndan tahkikat açýlan Atsýz`ýn konuþmaþýnýn ilmi old
edilmiþ, fakat Atsýz Haydarpaþa Lisesi`ndeki Edebiyat öðretmenliði görevinden "muvakkat" kaydý ile alýnarak (13 Mayýs 1952) y
Süleymaniye Kütüphanesi`ndeký vazifesine tayin edilmiþtir.

31 Mayýs 1952 tarihinden emekliliðini istediði 1 Nisan 1969 tarihine kadar Süleymaniye Kütüphanesi`nde çalýþan Atsýz`ýn en uz
süreli memuriyeti bu kütüphanedeký memuriyeti olmuþtur.

Adalet Partisi iktidarý zamanýnda Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde baþ gösteren "yýkýcýlýk" ve "bölücülük" hareketleri hakkýnd
Devrin cumhurbaþkaný Cevdet Sunay`ý Gaziantep`e giderken bir kiþinin "ýdareciler Araplara toprak veriyorlar, biz Türklere
vermiyorlar" sözlerine karþýlýk cumhurbaþkaný Sunay`ýn "Türk topraklarýnda yaþayan herkes Türk`tür" demesi üzerine) Ötüken
1967`de yayýnlanan 40. sayýsýndan itibaren "Konuþmalar I" (sayý 40), "Konuþmalar II" (sayý 41), "Konuþmalar III" (sayý 43), "K
kürtlerýn yaygarasý" (sayý 42), "Doðu mitinglerinde kürt devleti propagandasý" (sayý 43), "Satýlmýþlar-Moskof Uþaklarý"(sayý 48
seri makalelerinde kürtçü kömünistlerin Doðu Bölgelerimiz`de yaptýklarý gizli çalýþmalarý açýklamýþ ve bu makaleler hakkýnda s
tahkikat açýlmýþtýr. Savçýlýðýn yaptýðý ilk tahkikatta Atsýz`a hiç bir þuç kondurulamamýþtýr. Ancak bu yazýlar üzerine, Ankara`
tarafýndan Atsýz aleyhine hazýrlanmýþ kýzýl bildiriler sokaklarda daðýtýlmýþ ve ayný günlerde Adalet Partisi`nin bir Diyarbakýr s
senato kürsüsünden Atsýz aleyhine aðýr bir konuþma yapmýþtýr.Bu sistemli giriþimler sonucunda, Hasan Dinçer`in Adalet Bakan
sýralarda, bakanlýk tahkikat açmýþ ve Atsýz mahkemeye verilmiþtir. Davanýn devam ettiði 6 yýl içerisinde 12 Mart muhtýrasý ve
arkasýndan sýkýyönetim ilan edilmiþtir. Sýkýyönetim mahkemelerinde Türk Milleti`nin ve vatanýnýn birliðine ve bölünmezliðine ka
yýkýcýlar, bölücüler, kömünistler ve anarþiþtler mühakeme edilirken, sivil mahkemelerde ise ayný hususlara daha 4-5 yýl önce dý
çeken Atsýz mühakeme ediliyordu. Uzun duruþmalardan sonra mahkeme Ötüken`in sahibi Atsýz`ý ve sorumlusu Mustafa Kayab
15`er ay hapse mahkum etmiþtir. Mahkeme baþkanýnýn karara katýlmadýðý ve 2-1`lik ekseriyetle verilen bu karar temyiz edilinc
Yargýtay tarafýndan bozulmuþ, fakat ayný mahkeme 2-1`lik kararda ýsrar edince Yargýtay hükmü tasdik etmiþtir. Atsýz ve Musta
Kayabek "Tashih-i karar" isteðinde bulunmuþlar fakat bu iþtekleri mahkemece kabul edilmemiþ ve böylece mahkümiyet kararý
kesinleþmiþtir.

Krönik enfarktüs, yüksek tansiyon ve aðýr romatizmadan rahatsýz olduðu için Haydarpaþa Numune Hastanesi`nde yatan Atsýz`a
Haydarpaþa Numune Hastanesi tarafýndan "cezaevine konulamayacaðý" kaydý bulunan rapor verilmiþ, fakat 4 aylýk bir rapor
adlý týp tarafýndan kabul edilmemiþ ve "reviri olan cezaevinde kalabilir" þeklinde deðiþtirilmiþtir. Bunun üzerine infaz savcýlýðý 1
1973 Çarþamba günü sabahý Atsýz`ý evýnden aldýrarak Toptaþý Cezaevi`ne sevketmiþtir. 40 kiþilik adý suçlular koðuþuna konu
müddet sonra reviri olan Saðmalcýlar Cezaevi`ne nakledilmiþtir. Atsýz, kesinleþen 1.5 yýllýk cezasýný çekmek için hapse girince
Atsýz`ýn yazýlarýndan, fikirlerinden, eserlerinden feyz alan milliyetçi ilim adamlarý, üniversite mensuplarý, gençlik teþekkülleri, kü
dernekleri vasýtasý ile Türk milleti , cumhurbaþkanýna baþvurup Atsýz için af çýkarmasýný istemiþtir. Atsýz Hoca, suç ýþlemedið
bizzat af talep etmediði halde , cumhurbaþkaný Fahri Korütürk yetkisini kullanarak Atsýz`ýn cezasýný affetmiþtir. 22 Ocak 1974 S
günü öðleden sonra saat 17'de Bayrampaþa Cezaevi`nden tahliye edilen Atsýz, 1.5 yýllýk cezasýnýn 2.5 ay kadarýný cezaevind
geçirmiþtir.

Atsýz hiç þüphesiz ki Türk Mýllýyetçiliði`nin Zýya Gökalp`ten sonraký en büyük ismi olmuþtur. Fikirleri ile yaþayýþýný telýf eden b
þahsiyete sahipti. Ýbnülemin Mahmut Kemal Ýnal`ýn tarifi ile "Atlýyý atýndan indirecek derecede þiddetli yazýlar yazan" Atsýz, a
keskin bir üsluba sahip olmasý yanýnda, hususi hayatýnda sakin, kibar, mülayim, nüktedan ve þakacý idi. Kendisinden kaç yaþ k
olursa olsun herkese "bey" diye hitap ederdi. Vakur davranýþý ve tevazü içinde yaþayýþý ile, dimdik baþý ve saðlam karakteri ile
Bey, Türk Tarihinin derinliklerinden kopup gelen bir "Türk Beyi" idi.

Hayatý boyunca Atsýz ile uðraþýlmýþtýr. Her seferinde de uðraþanlar yenilmiþtir. Maðlup olanlarýn yerine yenilerý gelmiþ, fakat n
yýldýrabilmiþler ne de "ülkü" sünü yenebilmiþlerdir. Atsýz, hayatýnda bir defa, o da ölüme karþý, maðlup olmuþtur. Türk milliyetç
Atsýz, kuvvetlý bir Türkologdur. Türk dilini, tarihiný ve edebiyatýný gayet iyi bilen Atsýz, býlhassa Türk Tarihinin Göktürk devrini a
yaþamýþcasýna bilir ve severdi. Çok sevdiði bu devreyi Bozkurtlar (Bozkurtlarýn ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor) adý ile romanlaþtý
Göktürkleri yeni nesile tanýtarak sevdirmiþtir.

Deli Kurt adlý romaný Osmanlý Tarihinin ilk devrelerini romanlaþtýrmýþtý. Ruh Adam`daký Selim Pusat`ýn þahsiyetinde Atsýz`ý g
Neþredilmemýþ eserlerinin içeriþinde "II. Mahmut`tan günümüze kadar ki Osmanlý Hanedaný Tarihi" ný zikredebiliriz.

Hapýsten çýkmasýndan vefatýna kadar olan devrede hazýrlamakta olduðu "Türk Tarihi" adlý eser üzerinde çalýþýyordu. Küçük k
Sancar`ýn ani ölümü Atsýz için çok acý bir darbe olmuþ ve Atsýz, Sancar`ýn ölümünden sonra ancak 10 ay kadar yaþayabilmiþ,
üzerinde çalýþtýðý eserlerini bitirememiþtir.

1975`in Kasým ayýnýn ortalarýnda hasta olduðundan þüphelenilmiþ, yapýlan muayene ve testler sonucunda hasta olmadýðý anl
10 Aralýk 1975 gününün akþamý kalp krizi geçirmiþ, gelen dokoör enfarktüs olduðunu anlýyamamýþtýr. Ertesi akþam, Atsýz`ý zi
yeni bir kriz, Atsýz`ý mübarek Cuma gecesi aramýzdan alýp götürmüþtür( 11 Aralýk 1975 ).
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Yarým asýrdýr hiç bir kuvvetin Türk Milliyetçiliði`nin burcundan indiremediði bayraklardan birincisi olan Atsýz Bey`e Kurban Bayra
dolayýsýyla ziyaret yapmak isteyenler, 13 aralýk 1975 tarihinde Kurban Bayramý`nýn ilk günü Kadýköy Osmanaða Camii`nde so
vazifelerini ifa ettiler. Kýlýnan ikindi namazýný müteakip Osmanaða Camii`nden Karacaahmet mezarlýðýnda kardeþi Nejdet Sanc
yanýna kadar, Türkiye`nin her yerinden gelen Türkçüler, O'nü eller üzerinde taþýdýlar...
Duraðý TANRIDAÐI olsun!!
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