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Mehmetçiğe sesleniş!  
 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net, profsaltik@gmail.com 

 

Mevlüt Uluğtekin Yılmaz (20 Ağustos 2015 – Yeniçağ Gazetesi) : 

 
“Mehmedim, şu puslu, şu zalim günlerde hep sen varsın aklımızda. Ne yazık ki yiğidim; 13 yıldır 
devletimizi yönetenler, hainlerin palazlanmasını seyrettiler… Ve bu yüzden öfke, bir koca dağ oldu 
yüreklerimizde! Toprağa her düşüşünde, içimiz kan ağlıyor. Mehmedim, seni hep sevdim. Sende 
milletimin, sende ülkemin dirliğini gördüm. Benim için, bu dünyada en sevimsiz alet olan silah, 
yalnızca senin elinde yaşamak ve yaşatmak için anlamlı. Çünkü sen, gerçekten “Barışın güvercini, 
savaşın kartalı”sın! Sen -kahraman polisimizle birlikte- (AS : Korucuları unutmamalı..) toprağa 
düştün yine… Yüreğime kor olup düştün! Ama sana ağıt yakmadım. Sana yalnızca şu mektubu 
yazdım:”  
 

MEHMETÇİĞE MEKTUP!

Mehmedim, 

Meydan savaşlarından tanırım seni 

Malazgirt’in, Kosova’nın, Dumlupınar’ın 

Nişanı var iman dolu göğsünde.  

İstersin ki, düşman mert ola! 

Çıka er meydanına, 

Kozlar paylaşıla! 

Ah yiğidim, ah! 

Zaman kötü yürüdü 

Şimdi bir kalleş pusu 

Şuheda toprağında, 

Bir hain tuzak var 

Öz vatanında! 

Sen ey korkusuz asker! 

Cudi’de, albayrak altında 

Ellerin silah değil sadece 

Bütün vatanı kavramakta! 

Bu toprak senin yiğidim 

Bu toprak senin! 

Cudi, Erciyes kadar 

Gabar, Köroğlu kadar 

Tanin Allahüekber kadar 

Türk’ü anlatır, Türk kokar! 

Sen yürürken ihanetin üstüne 

Palu’da Belek Gâzi, 

Mardin’de Artuk Bey, 

Malazgirt’te Alparslan  

Kalkar gururla, 

Seni selamlar! 

Mehmedim, 

Canevim, 

Bilenmiş öfkem! 

Eğilme sakın sen, 

Ben eğilir, gözlerinden öperim! 
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***** 

Şiirin gücü işte.. Elbet ardında sevgi olacak, coşku olacak, yoğun duygulanım olacak.. 

“Birkaç Mehmet öldü diye Meclis’i olağanüstü toplayacak değiliz.. “diyebilen AKP’li  

eski Milli Eğitim Bakanı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik gibi taşkalpli, vicdanı nasırlaşmış.. 

olmayacaksınız! O yüreklerden insan sevgisi, şehit acısı yüklü şiir dizeleri kaynamaz..  

Örneğini verdiğimiz gibi.. Ve böylelerinin siyasal yaşamı da bir türlü son bulmaz bu utanılası  

ağır gaflarına karşın!? Küfürlü, hakaretli, düzeysiz sataşmalar, karşıyı suçlamalar çıkar olsa olsa..  

Bu da elbette bilinçaltını ele veren suçluların telaşıdır, ancak “necip milletimiz” gene de 

milyonlarca oy verir bu kadrolara ve üst üste 3 kez tek başına iktidara getirir! Sonra da bu adamlar, 

seçimi yitirmelerine karşın gitmezler, beğenmedikleri seçimi 80 milyonluk ülkeye zorla dayatırlar.. 

Hem de bu arada, 13 yıldır güttükleri aymaz siyasetin tersine giderek!? 

 

Aziz Nesin boşuna mı demişti “Bu milletin % 60’ı…… ” diye? 

“Necip milletimiz” hiç darılıp tepki vermesin.. 2-3 ay içinde yinelenecek (erken seçim değil!) 

seçimde bu kez akıllandığını göstersin bakalım! Parlamenter demokrasiyi mi istiyor gerçekten, 

“seçilmiş kral / halife – sultan” mı?? Başı dik, özgür-onurlu Yurttaş mı olmak istiyor, boynu bükük 

kul ve tebaa mı?? Biz umutluyuz.. Özellikle 7 Haziran 2015’te oy kullanmayan 9,1 milyon 

seçmenden. Bu kez ağırlıklarını koyacak ve elden çıkmakta olan Cumhuriye’te sahip çıkacaklardır. 

 

 

(A. Saltık : Bağışlarınızı Mehmetçik Vakfı’na yapınız..) 

Sevgi ve saygı ile. 

23 Ağustos 2015, Tekirdağ 
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