
RÖVANŞ / REVNEGO 
 

Mustafa kaptan tarafından yazılmış ve nomuli diline çevrilmiştir. Hikaye sonunda 
türkçe tercümesi bulunmaktadır. 

 
VITCTORO DI PADRO 
 
Nomo ali fazlê. Mi suno di elos galantoro Hasan fazlê van hes strakkon 2020’ez 
ketito entegra aşrataddese besitos asrez sevtaddon an omosez sevtaddon entegra 
asumese anettemo venite çön artige mundez lergalo lai mentezoi. 
 
Padro 1900’ez istanbulez mundek venita 2ra abdülhamid asrez di osmania 
kêhantemmo besumittemmez nasjime resite min 2ra abdülhamideç postada aserrez 
traga  posta öna munda gerro temalosite. İepon anetumiso padro mik go anetiteus. 
 
Poste nasjol ba’o ediçen istanbulez tebsimi. Lereneḥ’anekkez munda gerro bajano 
padron plev avde ajek enarmerimes. Nadarake orefo fitneme akupommo plev 
ugunime. Ba’o gex ommon datirve anetumire; 
 
Miko Çanakkale anettek venimte van go homvalekireus meue İstanbul mes guridite. 
Allah’ek juharo min raçirehitos. Poste mi el lorino helukumito nadarake min. Orefo ai 
staton inave îprumimte. Voharro seçhite ante dev orefo poste nino seçhite. Ante 
surio, êrakio van vristio ubuhumatite nino mentite min poste gerro manosezada 
turabbek anetises. Hole anestite albede. Violinese gerrez anenhaviteḥḥon 
ubuhumites min hes mik vahe krôrte. Lesete teho adeptittese mes iotatites. Natolez 
bamiharro tetiserite kontra akupek esev amuzgalites. Mustafa kemal önallo endite 
irvumalek hemaron esev aŋla ḥaşto vinorte. Russese manialeç aneteşites an Türkiez 
ja naretek sovarto agvemmen umites. Bolşevikko iepe manialdeç tetmanaihudano 
diçittes gönaljesek irimi hes io sekri. 
 
Hino hesirve. Sevr gomektare jezuke min segnumimi an galstato vahe turabbeç 
çehatimte. Adana, maraş, antep an de urfa ugune suria jiŋulo frankubuhek resite. 
 
Êrakio, vristio, udunia veipello aŋliek besite. Aŋello musul an kerkükon manez kipite. 
 
Diyarbekir, mardin, sîrt an hakkariz öna kürdio istadatite aŋlogele. 
 
Elazê, dersim, erzinjan, Erzurum, muş, van, kars veipelo armana ebakek segvite. 
 
Antalia, mûla, izmir, manisa, bursa, edirne, kêrklareli an tekirdâ grekkek segvite. 
 
İstanbul, izmit an çanakkalez Marmara hemedro munma öna libera hemedro 
istadateme sertvidizumatite. 
 
Enter giresun-batum ja Pontus ukvalo istadites. 
 
İstanbulezus topkapê jeraiheçiteḥon elosek livites. İzmit jorfazez asa öna küstekşelo 
livites. Por türkio hes ekşelese jeraiho vese raçemo umatebliste. 
 



Armos mulmitatite. Ai navio mulmitatite, nova limitgodliakkek ehmeja türkia urrez 
esteblireha öna nareton por ankelumi armero gedatumateme sertvidumatite van hes 
armerro por 5 ieharro besore gedatiste nova limiturrosez. 
 
Hino elos hesirve öna muahedon segnimi. Di germenio, di östrexio, di hunio segnitteç 
iəra ja muahedimi. Temsultanulo vahdettin qagano min emperioremon plev 
avnimulimi min poste hes muahedeç pehe hoqome plev arsimi öna ogeloide 
dadeşime resime jeraiheç. sedeḥarko istadimes Gülhane irbeḥümek gexeḥez ple 
sedeḥannime nadarake go sedeḥaneus. Padro datirve anetumire gex ommon; 
 
Hasan fazlê anetumore; 
 
Artige elosek ja emperioreso diçi huikumadite Türkia silatano diçortos. ə pisatulo? 
Ajsio kapumorte hesirva öna pisatulesta institon resite min arabbo zale postulesto 
taînumimes an Türekka pisatuleston vaheç amhure elonumimtes. Mi öna 
novşerpaporkarite malumo van Marmara hemedra hompatrianito narşne. Ha ja türkito 
nadarake con ple keje porketito. Ela min hes Marmara ridaleso finiste. Hemaro omeç 
omek akresez voeşorte. Aŋgla, franka, greka ebakvirra imilez data diço arite; 
 
“türekkon iabege defegasiek rereslisos roma emperioreson reistadisos” 
 
Ha entegra pelannes hesite öna irvez defegasiek resli jaho desjumi. Mustafa kemal 
munma amuzgala eżanrelese deneşito 1922’ez Sultanahmet urdefez min gex 
temada nomese hörspedegeḥa urdefo. Sultanahmet meskito mosihumatimte bilüha 
meskitmosiho diçimtes nomehek. Topkapê jeraiho van jeraihnüzilo türkiek havite 
lesete. Ja nuiute exeḥez deneşitos hə ionek sedito sabitos paie aneteşitos. Türkio 
vela Marmara ehirek senoro laite istanbulek entro van çego liberite. Hes libaro önase 
plev öna mexitesez jeraihek an sedeḥek por mexumeblite aktuele. Gous mustafa 
kemal ela di iddos şianeşiten falgumito. Egon hanta dividada hemara dividek 
egühesek invitumite mi ple iute türkia hompatriano anestiton ese pikattek veneblison 
diçito. 
 
Divide iute novite sedeḥez kereje hanto öan axamoloro laite vese hes esteşemon 
falovumisto helgon çehimte. Her hefto sekre umatites pikattek iunçorto. An akgatebla 
fino! Şefetto keçiteson. Traleç Marmara stato kuestumatito go labore ari ide mudrad 
mėşemmese diçe. Mi ple vanon enkabariton diçe eknitolen an nevire öna 
ka’inesezison diçito kefcomin ak’inesezito diçteme qardo türkiek ak’inesezoi diçorte 
qardoha diçiton imilo ögenumirte. 
 
Ommo takkon parizorte hemarez ple amûziresso tetiserorte şerortos min hes hemaro 
hes jereddon nevire vanorte. Hom natoleç turabbo kisrume türekkon urideç reslises 
hom ple ninek elvata limiturrez besora akupdistrihtumistes. Hes ofşale öna muimon 
lauma ursadite. 
 
Venteme mustafa kemalek mik 1923 vintrez datton diçite; 
 
Hasan, artige natolek leiumteme venite hes dividon. İmte önallumoros tuk diçuho mi 
ankaran mentoro dividosa nukuihçentre. Diçe sabite. Mustafa kemal artige neşerrek 
iegega jereddez helukebliste. El ankara besitos an gexeḥez ön eḥo jorhumitos 
ankara kiça ja urenite vese silatana anexa remnezite. Sultano diçitous hanton jigarek 



guvita van omeç takek malita öna sultano arite, liberre finimte. Viteç tahijilimte vahe 
20 ieharanta ialgügo hesome esitete eşdita kefezite. 
 
Türkiezus akupa godiakkez artige ezano algatirehimte ezannos teffatimte hes go 
gala öna züatito. Hemaros aŋla van franekkoida gevatore teha abojjon istadek 
ganremortes. Türkima latina abojese ketteme flekatimte artige hom araba hom latina 
keto istadirimtos. 
 
1925 ieharek venatitezus hom akuporra limiturren emapatumo venimte hom ple 
segtemo venimte. Akupforezzo zalnarorte. Türkia komenudana divido bolşevikkese 
laborjesezite. Mehmet şevki munma viro russek “akuporra ətemon umias komenudon 
elek bravare jelebina” oferumite ple. Nina komenudannese russo komena pelanno 
ple umortes ese maineze nina komenudanna ido jadafez elon soviettek 
konektitumites nadarake hes anegrebli. 
 
Elosez ḥaştaka dividdo vapenhavortes etezarmo musnorite ḥaştaka dividdez senoro 
laite ikiane muvpenvanko arite ker ḥaştaka divida. Hemara divida muvpenvankek 
kuvaiê millîe (KM) diçortos. Fa oreftemez italiez mussolini tetiserimte van grekon 
metumorte “natolturabbo di nini” diçe. Ja munda gerrez vanitlen depteblimtes natoleç 
an cirve östrexio van iugoslavieç. Mussolini empte kefisulo ioite germeniez ple hitler 
diçe öna viro çegimte versai muahedon jerte remiso madço. Hes virese 
laboreşumeblirtos. Lesete fa muimo əra muaheddo segnumimtes min enna iərite. 
 
1925’ez segtemo venimte simin hes jalhemaro votistadteme gon votumiton ple pehe 
şerirte vese sego ela min umatirte ja ome muşratiste hes hemaro vahe teme arite. 
Seglesetto datirvite; 
 
Nova jeso van avantumo: %39 
Türkia komenudana divido: %23 
Vulaçana divido: %20 
Gardol hoqqa divido: %14 
Hemara divido: %2 
 
sedeḥez 2 kişarese axamumistos artige öna tənulo mi alius mustafa kemalite. Mia ple 
öna anetebleso arite artige. Hes ehirez Marmara hompatrianeseç çegito van en 
marmarâda malareson manadso vela paşimto çön mi öna türkite van türkiek qardeç 
muknektito. Artige divida feila öna egühito 
 
nova jeso van avantumo vela gardol hoqqa divido aiançeşo istadiste. Galvizierus 
şevki soro estiste. Nova jeso van avantumo kaş kejalimodie eledrek reiserezite 
kefcomin tetosek entegra deravollon aperulo tehite. Komenudana divida hes sine 
muggemen umada estalus bolşevikka akuporrek lirte dradite. Hemaros con 
komenudanna zegale vidorte hemare tessa rəlvisahon nino mes iseritos sastakudo 
hemarmaḍez idra ja baratoide vropatirte. Artige jalla umattemite. Ni mustafa kemal 
eknumek gönalito por efsera öna politeko vesev aneknemek musertvitide. Sultana 
vahdettin? Ni ah irita ni vah resita moron veitira kefezite. İvave 2ra abdülmejid 
goumise gexon veitistos. İvavon zalklassosek çeheblirusos vahalo kanbeblirte. 
 
Elosezus gerra vuneddon tefatemek ugunatimte hemaro zosespemesek irimte 
muvunda öna lobitos an revnegkensese sibitos min germenno ple ninoide aska 



kefezite. Aianeçço segnumittes muaheddese geneverro kreortes an hes geneverrese 
Ḟür bolşevikuda drado vidömenorte. 
 
16 pentito 1926 historez sultana vahdettin qagano morite eḥek ivavo 2ra abdülmejid 
besite. Maimajora ivavnan por etevumi zəroto plev umimtos an ninese tetetek 
konvikta öna sabeşo umite. Maineze ara kefa hantan züatiteç diçaperula nova 
sultanos 2ra abdülmejid diço ehirosez ese iuoide mentoro diçimte ninek. Nova 
sultana nineç poçebaleme ninon ple poçebalumimte. sedeḥez 2 jisîtna vese aktos 
omeç omek galorte ara governmento mikaron omeç omek lozorte. Qafez manena 
sego vidatorte con nova sultano ple vidimte albede. 
 
Germeniezus nazioy ninek invese vidorte. Di hitler dekkeso egon çasapumorte. Esev 
antesese hemara dividez reirvo nino mes umite. Mustafa kemalese idsekessos arite 
artige. Mi imuedraforzo politekkon gardteme mustafa kemal iṿe ellasabudanite. 
Dividez antorsegumitos. Mustafa kemal segatireus aska progez tehlikistos, mi 
segatireus dividnomon kanbume Muimudana Sastakisto Türkia Hemara Divido 
umisto imeze vel naizoy ple öna gestimiste. Artige mi felha hes anexirahudana 
idşerezitek belavito van en elo con por umi ohadumito. Nazioy iute nino sine voto 
deptebluso ple gardittes ela ninaddo şianirte. 
 
An divido umumkittessegon vine MSTHD’ek törnito dividnomon. Mustafa kemal 
dividezemek helukumimte nadarake min lesete  hes deivek io ka’inesumistos. Hes 
ehirez Marmara hemedrese türkia ehirez ple hatakevvo meltorte lesete Marmara 
hemedrez türekko himara %50’ek nora dividon esteşumorte. Hu ankelumeblirte min 
lesete libertradite tesso. Seke ja bolşevikmeto iepe arite. Sovietto boessek mexo 
anumie diçe vidömenorte Marmara hemedro vela türkia imennek. 1927 ieharo 10 
ahtitez umumseggon novumitos. Hemartifaça fako öatorte. Lesetto datirvezite; 
 
Nova jeso van avantumo: %26 
Türkia komenudana divido: %25 
Jesol islam divido: %20 
MSTHD: %14 
Vulaçana divido: %10 
Gardol hoqqo: %5 
 
İnva ja sedeḥtavliste nunke. sedeḥanseihon 200 sedeḥanek gegerimtos an nunke 28 
təna sedeḥano gegeristos. 100’n efinda edristadiste min aiançeşo akgatere vidatorte. 
Şevki soro egeine galvizierorte. Komenudanno NJA’vese edro aistadirtes sedeḥa 
retra ersese ple coforme eşe akto anumirtes. Retra resirte jesol islam an nino. Ese 
NJA ninese edristado avnorte vulaçana divido ple NJA’vese aistadsertvidupumimte. 
Beçilveltoida öna sedeḥseihşerese kontreşitos. NJA, jesol islam an gardol hoqqo 
edristadite sedeḥa elune halbe umorte hes ğa’mo. Öna sedeḥano morus aut 
pardvanumus edro şüdiste. Zalkazitta luzek hanettes şüdimtes umalos façilite ja 
sedeḥano sakrifumatiste. sedeḥhalbon aremnumado gügek şüdirte lesete. 
 
Mentitna şedşitna go umebliros diçe. Sonarnala öna pelano lipazite velna. Axame 
uşate moriresus edro şüdirte. Hole umitos masdeḥeza manjaharşorek kroşono 
guvitos lotore asnite si hes uşon GHD egühha manjek adumiraus tua lotora 
heloççareççon guvisos diçitos. Vireno kapumite. Mûşmanejjon guvitos tehek 
apetitese teho fudteme mi konseḥmonija öna aŋeç nova edresez goy umiros gexa 



kelekkon umorto. Poste vespermanjo iepe lehetite dommek irite somennes 
finsomennites morites iepe. Radaşome sesvelorte sedeḥo con hu goç umire diçe. 
Edro şüdimte sedeḥseihşero ple ḟür şüdteme 97 sedeḥano lipazorte nunke por 
edristado edrez 92 çeiro arite. NJAD antoro galviziero şevki soro ninon sugumirte. 
“tesso 3 itaka edrek tetgelites, tesso datirve patrika’ini hesirve patrika’ini” diçe. Ese 
nino kalimo klamon mes hevdenumi diçe kontratakumirtos. Şevki soro muhqite vese 
meselo patrius retre ditelite. Gex ple ninese istadusite edren. 
 
NJAD edristadek avnorte ninese stile. NJADeç ja arus ninese aiançistadi vanorte. 
Önito 1928’’ez seggo reumatiste. Muimo seggese getiheşteme demokraçeç behişte 
lesete van hriços ludiste narşne. Nova seglesetto datirvite; 
 
Jesol islam: %23 
Türkia komenudana divido: %21 
MSTHD: %16 
NJAD: %12 
Libara divido: %11 (istadite kasirro de NJD) 
Gardol hoqqo: %12 
Vulaçana divido: %5 
 
Poste togelo kŏzmidaheḥo ḥaşton reirvumimte. Votol gardol hoqqo ertimde. Nova 
edro istadiste nunke. Nino JID’ek vulaçana dividon plev aiançeşek adeptina ofero 
guvite. Tulabivdoreson ege gex dividek guvistos. Nova edron podoro mehmed akif 
soro istadite. Mehmed akif sora ketite aklikeso munma podon nino iposte elos nova 
hemno kefek jelebistos vesev arite vahe teme. Nunke hriços ludorte artige türka 
muimo pedek desdise van oltenommek töniste. Muimaka ohadek nino keje 
abeskimte lesete. 
 
Ali fazlê anetumore 
 
Hesirvteme hesirvi. Ba’o nekaiote edrez eḥo fahimte. Mundezaddek venteme aŋello 
êrakiez edron paporadez eḥana hemarek livimte êrakia rexeso istadatimte nadarake 
min aŋla haimenezite aŋello olihdistrihettton stile gardorte. Suriezus franka mandato 
helukumorte. Gex dura adana, antep stile suria limittezites gex temmo. 
 
1928 ieharo vahalon kanbita öna ieharimi. Artige hemma faheşemessa avkat çegeme 
goçese türkima sonumek eteza ja latina abojumimes. Hes saihez aut öna nuiutez jale 
resimes aut ajsio esketmikimi. Aut spaido burnime vaut nepero. Öna ple finnomrulo 
diçe öna rulo eimes. Di padro 2 nomme arite hasan fazlê. Fazlê poste hes finnomie 
diçime. Galviziero mehmet akif soro plev ersoi finnomon fahime. Esdividantoro 
mustafa kemal paşşek atatürk finnomon guvimes. Hes finnoma gönalon bone 
mentimes maineze. İdrimi diçebliros. Sultano van sasterek plev osmanôlu finnomon 
guvimes. 2ra abdülmejid meime abdülmejid osmanôlu. 
 
Türkio iabege muflabemek an muggemek ugunime nadarake min. Himarerta spoda 
haheme ple çipihe. Asna viro rebnore diçe metime evrüpanno gex asrez ese mundez 
nova öna fravervikumon de fravumo metimes lesete gerro sesnulla moro diçi. 
 
Hasan fazlê anetumore; 
 



 
1933 seggo van gügek eirharavo; 
 
Hemarna edrez 2ra davade estada ni ejejjos vidite van pənegite. Omeç omek 
midanos ertite gügek peditos bone. 1933 seggez konseḥa 400 konseḥanek 
tehhatemon sertvidumitos iple. 32 konseḥanese hemarqardez deruna maistada aktos 
200 konseḥannese goy goy anumirte. 200 konseḥano guvistes hes gönalon uzirez 
solvistos MSTHD’e. An raçitos exus ple. Artige muofeka hemaros qarda sonon 
audegimte. Lesetto datirvite; 
 
MSTHD %42 
Jesol islam divido %17 
Türkia komenudana divido %15 
NJAD %11 
Liberesa divido %7 
Gardol hoqqa divido %5 
Vulaçana divido %3 
 
Artige stattetezito galvizierimto jesol islam dividese ni edros istadimtos. Hino nunke 
evrüpa statta draco bejinorte. İtaliez mussolini germeniez hitler an türkiez mi hasan 
fazlê. NJADannus artige ninek kontre hole vidde tönimte min konseḥon tetosek 
hadmi vanormes con lerenimtos. İrites nuiute burnites konseḥon. konseḥo burnimte 
intrezada damajo galite. Marmara armo van nösumoro meximte kefek. Ase resus 
grekio van aŋlio mexa sertvidumite min tesseç veitatirte mannon ribeteşumortes por 
mexa sertvido vese ÖSE min tessez ple muimakegudek amantese ivdula robert 
ûinjêr tetek besimte 1932’ez ḟür aŋlio van grekiek sedias seditaseḥez diçimte öna 
aktasez SSHÖ’n haluvmarez findiros diçimtes. Poste konseḥburno 2ra abdülmejida 
kontrek çegimtos edre adeptitos sertviddon por teşri min sultan ninese askidezanite. 
İeharre plev edra komenosese manjitos ekitos aske irorte. Hes difijilommez mes 
umatado façilite anexirahudana edron istadi an türka taibeka muimakegudon 
etezumi. 
 
Sultanos nov sertviddek segnumite nova sertviddo datirvite; 
 
-kereje MSTHD entegra dividdo kulidise 
-galviziera estavaro başbû este kanbumatise van elon remnumada elune gügise. 
-NJAD an TKD edrorro iustesumatise, komenudano pönise. 
 
Artige inva ja edro istadimtos JID ple ninek iunçatimte artige. Aklikesa podon aklikesa 
hemne ela nova hemne umimtos elon artige anexirahudana öna edrese edristos 
konseḥon geltarimtos. Dera rexapablikedro ple herşera mubha paggek meximte 
artige. Hes espe rexapablikedron sesgullo tefnite io emperioro. 
 
1935 istadato di miverebakko 
 
Mundez inva öna tönalo bejiniste. Germenio, italio, niponio van nino miverebakkon 
umitos. Artige öna revnegakta temo venimte. Tarjatos forsite muimakohada limittek 
raçi. Alia öna tarjato diçmeselo anesteblirte. İmeze gerra nüzo nuşirteme neşrorte 
evrüpez. Hes nova trətek kalidivdada elleç öne ple önatita statto di emerikönite 



amante io nugireblirte soe interrez öna êrqûdo arula emerikönanna negerron dera 
klasa hemoide vidite kerjisia malumite. 
 
Jore marmara hemedro vela türkio 
 
Nova trəto poste istadatemo türka falabakizemo germena sovartese hahimte artige 
nino plev eḥana zalirillo, volillo zosemek bejinimtos. Şeraka van dehnaşeraka 
serremese vesta iegionnon fahatakos zegalek raçimte. Asna virol evrüpo bonizorte 
artige van lidhaşo omseihorte. Halba livitos meselon entegrumemek venortos. 
Marmara hemedro velav 1936 ieharez olvesto umimtos an marmara hemedro türkiek 
iunçatsertvido adeptimte lesere intrez türka uneserro vahite. Poste ieharro vel 
istanbulna entegra anetese konjortos coforme çanakkalek ple hole. Aŋlio van grekio 
mexa drado germenia van italiaa gerrek mexoros aperumese retre çehatimte. 
Sultanahmet meskiton egeine abedesek aperitos seke vel istanbulos konjimtos. 
Boessus stile entermuimaka akevvema misönon helukumorte min hes ple kanbiste. 
 
Seke 25 dekito 1936 historez niponio germenio van nino anti komintern trəton 
segnumitos nineç poste peskito italio van hunio ple anti komintern trətek iunçatimte. 
guṃurege venortos. Adosek sermada morturabon remimtos narşne. Himare 
satoidebla ja erto keçimtos. Tarjattos östezada lozatita ni turabbosite artige. Con 
evda pontus fetralo van kürdio enaladimte ha fahimtos gex turabbon kuestistos ni 
kelkos 
 
10 dekönito 1938 morol atatürk 
 
Mustafa kemal bona öna viheşite hes vihez hėse pedi öna şarovite vese hanta 
ekacek şüdemese banen bətestumite. Sultanos 2ra abdülmejid kuraçen 
jeraihezemon amrumitteme jeraihez helukumimtos kuraçek vese kuraçek redço 
agvime kefe omeç omek bətek irimte. Germenia östrexion anexumita südetta 
distrihton anexumita hes ommez 10 dekönito 1938’ez horo 9:05’ez vitek vidden 
ömenimte hole öna horite min labortema poste 5 menottite gomektare intoresa 
sonçitimte. Ese vito helukorte. 
 
Finore spania intra gerro 
 
Germenio, italio, niponio van elosa mainuneserito, emeriköna vidorito miverebakka 
aiançnan orgugoide nova egühite spanîte. Fransisko franko antorezez 
hemedrudannek intra gerrumula zanrelo franko spaniez falanjudana edron nekaiote 
istadimte van hen ple aiançnan aditos. Münihez komena öna pikato umitos mussolini, 
franko, hitler an mi iunçitos pikatek an inva pelannan sabitos. Data sabeşşo besite 
ehirosez: 
 
Hitler: sorro por revnego ço pretos? 
Mussolini: nino roman reistademek kerteme preti 
Fazlê: nino ple osmanion esommek törnisos genfise? 
Franko: sorro tesso façilallo antese aianços dure laborie zegallek raçirehina retre 
venire. 
Hitler: en mia teto nova öna munda harto ari maineze. 
Mussolini: harton nunke livina muantesrekos hu gexon sabina. 



Hitler: muantesrekos vidosek eşrese ğarkada frankio albede. Amuhqe adeptita 
turabbon refhisos. Nino alsas lorenon fahisos plegev öna mektare vahe fahisos. 
Exine Mundek genek jelebteme frankia mainteron akupezemisos kerejev 
anexumitoseḥḥo. Pehbone iu trias go ide ari frankiez? 
Mussolini: nino nis an korsikan fahisos öna dafe. Muantesrekos heseḥḥo. Marsilia ple 
dure kefore geḥen fahebliros. 
Franko: ni perpinian fahisos el bordo sine estada godliakez ple vidos ari go jeleno 
diçina. Aske öna dafe gerrina ivdisos artige. Umiros önallo. 
Fazlê: antese adana, maraş, urfa, antep amrol Allah. An vaniros entegro di surio. 
 
Aneteşada gex iepos frankieç hatore por revnego omseihortos. Frankio hes aianço 
kontrez mistako por anumi mesite pesansi. Jisie östrexia van südetta dishrihta traleç 
germenno fahatemek sonnes açhimte. Nunke mustafa kemaliste ari ia bihen 
termirtos tekanon. Nasjita uron fahitosez nekaiote memleketmeso finirte manene irite 
hes mundeç. 
 
Ali fazlê anetumore; 
 
Finteme spania intra gerro statto fina pretessek bejinime maineze. 6 itez gerra 
sertvidon guvimes ple. Por revnego nadarake min plev ante soviettese ponton exine 
beso ursek mafrato diçi muahedada amuataka trəto segniste. Germenio, türkio van 
sovietto 23 ahtito 1939 historez hes trəton segnumimes hes trəto ḟür diggönal ivdorra 
nivalezito molotov-ribbentrop-okiar trəto ple diçatime. Mumramota ali fethi okiar porna 
segnumime. 1 dekito 1939 historon homtemhava atakome pelanumimes. Türkio 
armanio van pontusek germenio ple lehiek atake revnegon tebjinisme entegra ludo 
cadek inşalumatimi. Erzurum, kars ârê, van artvineç veste ninek retra erse soviettek 
guvatismi por muahedo. Padro ca muvna ja muaheditek belavimte lesete por poste 
kusiriseha öna muahedo kuaite durite. 
 
31 ahtito 1939’ezus venteganto finamusneso dominime mundez. Fraverro homteme 
kintisme. Ale mekluda öse sovartese miverebakko pretimi. Germeno şesalvukio van 
östrexion poste glo apetite mekesfe veitorme fraveron. 
 
2RA MUNDA GERRO BEJINITE 
 
Hasan fazlê anetumore; 
 
1 nünito 1939 historez germenio vela fėşese bejinistos atakek. Entegra munda gerra 
ker jeven netiso lesete mi ninon muhelgumada jevvon anetiso. Gous germenno 
farketten çehite nino entrite lehiek diçe cirve nino ple pontus an armania senorez 
veitada önessosese entrumitos. Ni giresun fahemos aloŋe meite 2 nünito historez 
giresun şüdimte önessos fêrat flumenon bese armana turabbek ple peddon nekaiote 
remimte elaziz egeine türka urido mesite umi. Di frankio van di aŋlio aianços 
germenio van ninek nudo guvemo plev aldimte nadarake targele lehio, armanio van 
pontuseç çegias diçortes. Ese açgistos ni sevr jerte remek ohadumitos germenno ple 
versaion jertostes nunke 
 
10 nünitez trabzonek entre pontus statek fino guvitnan elonumitos. Pontus forezza 
retrerso 1 hefta vahe hemlendite 18 nünitez rufa armo gerrek entrite 19 nünitezus 
pontus staton divideşitos. Artvin an batum jiorjia sovietek guvatite retra ersa elenno 



ninek havemek kontinumite. Nunke armanio mentiste. Nuve trabzonez pikatçampo 
umemek entreşitos. Hes çampa meselon gerrantez hitler an mussolini ela ple 
konsultumitos. Himarşeron çameppese umistos. Sivasezada çamponus por armanio 
pretumitos. 
 
Armaniek venteme 13 nünitez önessos gürdarite ni elaziz. 14 nünitez ni erzinjan 
enmanteme dersim ehirez resimte. Sovieta atakon veitortos sovietto venteme 
erzurumek entriste lesete. Armanno afçiljavize çegimte vese 19 dekitez afçiljaviz 
enkrekimte. Nino van rufarmo aska momentez armania interrek peditos kürdia 
limittek ipde avantumortos. 29 dekito herşerezus vanezada fina armana öneso teşlite 
van armanion herşera mubha paggek reslitos. Poste 93 gerro senorron sakane 
fahimtos erzurum van karsa vahe teme arite. 
 
Sordezus franekkese pötiha limita jeteşemmorte galdiamenta öna gerro laite. Alsas 
loren jevez germennek hole gala öna ajteşemezites lesete. 1 dekitezus spanio nino 
van germenio eşe gerrek entriten aperumite. Franekko stile gerrez mete agortes. 
Lehia anexo meselez hitler ela sultanos 2ra abdülmejid eteveşites seke. 
 
Mundez stile öna gerro galise andezo laite bienfravoide meite finite paxo kontinumire 
diçorte vahe hemmo vese nina hole vano keje laite. Nini Pikatçameppon enmanteme 
eḥḥek enistadimtos gala öna majirumo van estadumvebo istadortos. ḟür Sivas, 
trabzon an vanezada çameppos  kavemaka ordummon spodese umeblortos. Vanulo 
armano van grekkon soviettek reslortos nüzille io saŋe majirortes. 
 
ANEXOL FENIO DI SSHÖ 
 
Josef stalin anetumore: 
 
Sovietrivnan artige nova laneddek naşaro venite. Lehieç an armanieç enmanatada 
turaboinan türkio van germenio vela refhimtos. Lesete çaresasra ple resadoros nini 
russo. 3 dekönito 1939 herşerez armos fenion enakupimte van Şaşoŋo vintrite gerro 
3 itite 15 dekito 1940’ez fenion adimtos soviettek. Rivon neşrek kontinumistos 
koldezada tarjattos balkana stattite poste rodo iranite. Tetmanaihuda tenmado oliho 
laborkarra öna gardorada soviettek besiste pelannos pretite. 
 
GERMENA JEVEZ KEFFO 
 
Adolf hitler anetumore 
 
3ra emperioresos elza turabbon fahiste ker lesetez an hes seriesnan lehio van 
şesalvukiek inave iseritos. Aŋlio van frankio ço kefire? Gerrelonumites ninek ese 
kereje pötiha senorjeteşemmo pehe öna foliho akmeldite munda diamentez. Lehia 
sordöstez ninek konekta öna leha edro istaditos. Franko van fazlêa gerrosek 
zenemes ple nino kuaite kevumite artige vahe muggos. Emeriköno? Rabêrt ûinjêr 
emerikönon omeç omek muimakegudek konevore min hes irese emerikönez 2ra öna 
intra gerra çego akgatirehe vidoro. Ûinjêra muimakeguda emerikönese demokraçaka 
emeriköno jeteşemo emerikönannon hes gerreç fare kipise. 
 
FRANKIA HALSO 
 



Hasan fazlı anetumore: 
 
Franekko hanettek ibtekortes majino lineo absatebli diçortes ese germenna luxenio 
van bersion akupestanteson amenteblimtes. 10 tritez germenio enakupimte 14 tritez 
bersio şüdite franekko ço kefire nuve bejinites atakek. Suria jeveç ninek nordösta 
frankieç germeniek atakek besites ese ḟutile. Germenno imuggites 16 quatritez paris 
norrek venimtes. 
 
Sordeç spaniatako van vesteç italiatako bejinimte kontra vel frankio aprikez ieḥe 
spanio vela frankijeteşo arite. 18 trito 1940’ez ni perpinian spanio enmanite. 18 
quatritez tuluz ura sordezada frankia turabbo spaniremnialdek entrimte ple. 
 
İtalio ple cirve 23 tritez nis uron fahimte monakon anexumimte korsika ple surinimte 
maintereç konekto şakatimte korsika isleḥa vela min şüdiste mane audilezite. 
 
Jevosezus 10 tritez bejinada halsos muzgallesetto fahorte frankarmo tohatorte. 5 
quatritez antep, urfa van maraş franekkeç flavimte avantumos suria interrez 
kontinumorte. Cehon poste tefni koldo alia jevvek veniste. 
 
2 quatritezus grekio entrimte gerrek. Teho mentorte vinisos vese ḟurenortes. İtalio 
velav anetimtos egə isleḥḥo van hodol selanik italiek guvatiste retra ersa dividdo 
ninaiste. 5 nisanez antalian akupez gürdaritos. 12 quatritez bursa van manisan 
akupeç gürdaritos. 14 quatritez grekio istanbul adek halsumiteus ple istanbulez 
aremme öna vateḥek entrite. İstanbul greka armek gravite van 15 quatritez edirnen 
nino gürdarteme retre çorevsökoide venimte. 19 quatritez aidên, mûla van 
çanakkalen gürdaritos. Grekko izmirez naretek besimte 23 quatrito 1940’ez grekon 
izmireç marek tohitos. 12 pentitez armos selanikek raçteme grekio fravşako umteme 
2 takkimte. İtalianno 10 pentitez enmanimtes atinan an divideşitos grekion ehirosez. 
 
Suria jevezus avantumos tehlukorte 19 quatritez hatai, halep traleç aremmos 
enmanimte norda surio dominosezite ipde sordek avantumortos. Araba ajuratta 
franekkek tetgeltaro muadteme kefek artige lifrankio difijilomo bejinorte. 21 pentitez 
humus an tartuseç norde nina manezite. 29 pentito 1940’ezus frankio teşliten 
teşrimte germeniek 19 quatritez poste şüdol paris enreta frankio 1 itoide elune 
nareteblimte. 1 sesitezus surio artige ofşale rennimte. 
 
3 sesitez muahedumimte frankio van bersio velav an vişi frankio munma stato 
istadatteme ple. Vişi frankio morokio, kavunio, arunio van koŋion spaniek liviten 
aperumimte, bersia koŋio ple germeniek livatorte, tunsio ninek şadio van midaha 
apriko italiek livatorte. Por mivera stattos vahe muvna öna temalo sevtite. An vişi 
frankia istadatese franekko mivera statta tralek besorte.  
 
Aŋlia trodaro kintimte artige ker gomektare aŋlia kolenno gerra meselez muçhatuses 
ple lesete gerro akgateblite van Aŋlese iranio, êrakio van kürdiese aianço istadimte 
ḟür hom sə seihatireha olihsorçon mannez kipistes hom ple indio van aprika kolenno 
ehirez ponto istaditistes. Portugalius pehe nadarake min aŋlia aiançite aŋello gerrek 
kontina fravhava gardorites. 
 
4 nünito 1940 omo aŋlio van aianeççes min aianeçço ehirez baltiçkello, nordvio, 
siveçio, danio, iugoslavio, vohario van romanio ple iunçimte anexa atako umites nino 



mivera stattek. Öna gorşo ramata 1 ieharo besimte aŋlia testartus iute absimte. 
Orgugoide nova balkana jevoseç östa van sorde jevoseç fravialdezitos artige. Fina 1 
ieharez demistakos an dehnaşerosese exine 10 nünito voharia halbon, kürdia 
entegron an medonion anexumitos novtarjattos musul an kerkükite. Êrakia interrek 
ple ipde zenortos ker gomektare udunia limitez jeteşemmus ple. 
 
Romana halso rəktimte hunno germena sovartese limiturron enmanimte ple. İtalio 
riekan enmanteme germenno salvania godliakkon kipumite. Spanio vela portugalio 
ehirez lipazus evrüpez lipazus aprikez jeteşemmorte. İtaliana somalio omeç omek 
meltorte. Ninus kuberon italiana sovartese fahendortos. 
 
Norda evrüpezus danio 11 nünito ome teşlimte. 
 
Exine 1942 ieharteto retrersa dello datirvite; 
 
5 dekönitez romanio teşlite erdel huniek. Romaniez muimakegudana edro 
istadatimte. 
 
13 dekönitez iugoslavio livite serbia voivodina godliako, kravazia norda distrihto 
hunnek selvite nermanatio van kravazia haluvmara küsetto moiha turabbe italiannek 
selvite, kosovio türekkek segvite. Voharius 29 nünitez traleç türkio entegre 
anexumimte. 
 
Êrakius exine dekdeito nareteblite 2 dekdeitez entegre teşlite. Askirvez 5 dekdeitez 
armerros kudüsek zenteme aŋello sina kveḥek çehatkefez resimte ante 1ra munda 
gerro limitossek raçimtos geḥezus. Kuberezus stile aŋello naretorte. isleḥezus 
entegre nina van aianeççosa traleç navvo surinimte. Vintro nororte skarshalo 
akgatirehite digeç eido avnireus vahe fezle ahemleblirtes. 
 
İrano velaus jeteşemmos kontinumorte hes labora hesirve akntinumison anetada 
aŋlio soviettese sekre aneteşimte iranon divideşistes anexume con umi afçilite çön 
kereḥez aŋello gereto remorte. Norda limiteç 10 dekdeitomez sovietto enzenite aŋello 
aŋla mandaton kapo kontrese diçeza sovietta avantumon tekfa diço guvimte russo 
avantumteme çön koluzo umimtes russese. Russo inave vantumeç anenaktistes. 
Russaremmo 20 dekdeitez tahranek raçteme emperioro façile aŋelloferon 
kapumimte. Artige iranio aŋla mandatimte. 
 
Baltiçkellezus 16 dekönitez litvahio 22 dekönitez ladunio 28 dekönitez extonio teşlite 
germeniek. Germenio artige galimte. 
 
Nordvio van siveçus eḥialdsoreççon germenna libere istadateme kontresez gerreç 1 
dekdeitez çehatimte van entegre amutraleso elonumimtes. 
 
Gerro ven 1942 
 
1942 sohtemez orefo relative kefema öna vaço vaçorte. Aprikez miverstatte 
komparone aŋliese jeteşemek kontinumortos niponio ple sordösta asion kipumimte. 
Çiŋindio, indasio, malaio niponna manezite, koremio van mançuro ple cirve holite. 
Çiŋez nipona avantumo ple kontinumorte. Anudiek plev uldamtomo reslimtos ninese 
önia diçe lesete amutrale atraliziste anudia ple fezla çenze arsimte 29 önito 1942’ez 



anudio türkiel iunçemon kapumimte. Menta viho önite lesete hes labora alia eçga 
vihe laite. 3 deitez sina halbisleḥon kipumimtos süveişa ianialezitos artige. 5 deitez 
kuberisleḥo teşlimte artige linretgügge arsimte aŋeso kuberez brako trevorte lesete 
van teşlimtes. isleḥkefo interra tragite vulaççez aktagano laite, sakana manjitemmo 
vahe ivla prazek salatorte, hemmo kato, kelbo, hörso, asino go findireus manjimtes. 
kuberisleḥa bonumo önase temo fahiste. Goiste hesirva öna kefo kejiste ple aŋello 
teşlumusite kuberon. Hes estteme vişi frankio ple 10 deitez gaṃio van selonia 
anexon zegalimte aŋellus somaliez avantumek helukteme vişi frankia jivion 11 deitez 
aŋellek grabumimtes ple. 
 
Barbaros haireddin ubaralo 
 
Germenno barbarossa diçiteus ple nino barbaros hayreddin diçitos sshö van 
miverebakke kuaite bone aneteşirteme bivdoklo romaniez kististe. İnoltre germenio 
aŋlia mainteron akupek pretteme estteme estorte entegra tesso. Sshö romania 
limitek afdore anekore soldado peolorte van hes germenna vahe sranen çehorte. 
Hitlera gane hes kefek iddemite lesete min nova öna jeva pedsonnites tesso. Si 
romanio sefhireus retre pehe nadarake min venirte. ḟür sohtemo rusa turabbek entro 
zaltemrirte germena mantesso ple ihrile hes meselez laborortes genfe panzerron 
afreze mugvema istadeblirosite nunke meselo. Nadarake hes estteme germenno 
empte akfimtes 16 deitez nedralandion anexumimtes. Saxe Orefteto atuniçada 
nedralandiek tançimtes lesete. Di nedralandia sordösta asiezada turabbon niponio 
vahe anteç enmanimte vese germenno iute nedralandiek aktaro anumimte. Ca goçus 
germeniez exilezula rivatita emperioro 2ra ni ûilhelm aŋella germena derunek 
reskana entreşemmite. Nazi divida avanta mavenno mutpa diççese tezzetek endada 
aŋello goçese nedralandio akupatimte. 29 deitezus bivqaudo kisrimte sovietto 
romanion enakupimte. Romanio eidvanite nino sshö’ek uldamtomo guvite açgiresus 
ebaut estallo. ḟür Sovietta muakteso öna pelane vaheç pretumimtos germennese 
barbarossa vaut barbaros haireddin ubaralo. Miverebakke ianexe 2 tritez 
sovietlimiteç entristos artige turanon istadtemite barbaros haireddin ubaralo 
bejinimte. Sovietto vel go getihiton sparimte. 10 tritez ni erzurum ĥuvtumitos. Poste 
ieharro erzurum egeine türka turabite 12 tritez artvin 13 tritez ni kars rėnmanimtos. 
Ker gomektare süveişez kefitosus ple iran interreç avantumek kontinumortes aŋellon 
vinortos. Aprikez laborro aŋella io vanitoide. Cirve britania isleḥez plev uziro 
afindeblortes kerome londra traleç luftwaffe boṃumatorte. Aŋella rexessastero io 
jeraihez esimeḥḥez vitort artige. Teho fezle ahemleblorte co sehelite hesirve irireus. 
17 tritez ni tebriz enmanitos 18 tritez ârên enmanitos 20 tritez kars an ni batum 
enmanitos aska historrez germenio vesta uranion enmanimte. 8 quatritez armania 
entegron enmanitos 17 quatritez entegra jiorjion enmanitos sovietto golalek golo 
manjorte. 18 quatritez kazvin gilan an ni reşt enmanitos. Aska herşerez romanio 
akupatada turabbosek aditos sovietta olihsoreççek impakto ietimtos artige ispode irve 
sovietta fine veniste. İsfahan, şiraz an ni tahran fahos goçese aŋellon meto tefimte 
resite min ganion 18 tritez nigerîon ple 23 quatritez vişi frankio kipumimte ple imeze 
norda aprika vestez aŋla areso finimte. İtaliana somalin manek emna aŋlia italiana 
somalio ven kurskeo resiste norite cəme. 
 
Hes estteme portugalio fezle anreteblimte. 3 önitez spania aremmo lizbonek zenteme 
amujerde teşlimte. Anolio germennek segvimte moçaṃikius aklikesek konjimte. 
Vesta moçaṃikia limitezada aŋlareso goçese frankia moçaṃikiez domineso istado 
fezleç iforzo telzirte. 



 
5 pentitez aŋello paxa muahedoferumites. Tekpitos! Elune hes dafe osmaniek 
nespetumatiste sevra muaheda segnumiteḥez dera sevra muahedo umatiste. 6ra 
jorj, adolf hitler, 3ra vittorio emanuelle(rexol italio) filip pöten(frankia kistato), 2ra 
abdülmejid, fransisko franko segna komitezite. An 5 dekito 1942 herşerez 2ra sevra 
muahedo segnite. Muahedo datite; 
 
-huzistan, hamedan an kazvina vestezada irania turabbo türekkek selvise van irania 
rəklikise 
-evitio türkiek selvise 
-ugandio van kenio germennek selvise 
-nübio van somalio italiek selvise 
-jivio van somaliland vişi frankiek selvise 
-vesta aprikezada aŋla kolenno vişi frankiek selvise 
-arabhalbisleḥeç aŋello entegre çehatisi. 
 
Lesete 2ra sevr segnus ple sovieta jevez orefo kontinumorte sesithalbek venteme 
germenio blerusion entegre enmanime leniŋradon fahime van nomen hitlerburge 
kanbumimte, seke kievek ple zenimte. Ninus dâêstan, karkazio, balkaria distrihetton 
vaheç kipumimtos tarjatos artige kêrêmite poste aserro ni kêrêm egeine osmania 
turabo por umi vihek çegimtos. Cirve irano ple horasan distrihton egeine kipumimte 
iranion zalkoldosek çehemon zegalimtos koldez türkistana turabbo arite nadarake 
min. 
 
Soviettus ennaretimte 15 septitez nino ni kêrêm kipumimtos germenius urania azak 
maro van kêrêm kereje dividdese(min hoqqosite) smolensk an kalugan enmanimte 
ple. Ganese tetese jeteşumorte sovietto. 
 
2 ahtito 1942: staliŋrad sorano: 
 
Də brakeç atakortos germenno vel moskova nino ple vel staliŋrad atakortos maie 
östez kazaka limitek hemlimtos ple turan artige aimagite ple diçateblire min jisie 
kazakiez türkmeniez an özbegiez tetgeltarro çegimte ieḥḥe. Matomo leniŋrad 
hitlerburgite staliŋrad mesite mejidiekent. Kazêm orbaia antoresez staliŋrad teşdatite 
9 ahtitez. Sovietto əra muvundite midahasia iggo aperatorte. Ni staliŋrad mejidiekent 
umimtos artige. 
 
Finommol stalin an şüdol moskova 
 
Nino ni staliŋrad enmanteme rufarmek əra öna lozo tegvimtos midahasiez ple vinno 
enmanezimtos germennus di moskova urzuiek avantumorte. Nadarake min igla 
rusion moskovan enmanteme amtezbiteblirtos soe volillese rusa urrek romanov 
dinasta mavta axamorreç ni ivan romanov rusa emperioro umisnan, di mikos io rusa 
hemaro komenudana edriton anetumada teşerro tevzortos. rəle germenno ivan 
romanov ela aneteşimte. Komenudana edro gomektare hemmon tibialdez kipemek 
laborireus ple oltena edrek mesaudula vahe jisioy arite lesete. İvan romanov an 
sastero minskezite şüdol moskova vela ivan romanov emperiore elonumatiste. 
 



Germena aremmo moskovaez taite şelpeşemezite russo artige gerreç seria mektarez 
selfimtes hes ple lesetite. Gerrezada neşerros ple cirve mufkite ivan romanov nomon 
lesete barbaros haireddin aktarese taktemek jelebimtos. 
 
Josef stalinus 17 ahtito 1942’ez sovietbunkerez zaltemrimte. 20 ahtitezus moskova 
enmanimte. Nova kitto nikita kruşçev an edre moskovan abande iekaterinburgek 
vihek sakanatimte ple. 
 
Rusa emperioreso van sovietta kefo 
 
Konkerol di moskova kremlin jeraihek nazi elneso eşe rusa emperioresa elneso 
çehatimte. Hitlera visahe vidorte artige. Stalina morkorpon sovietbunkerez fanida nazi 
avezorro temo alze stalina teton hitlerek reslimte. Hitlera tetol stalinese vidato 
guveme mundez şogfako kreimte. Hitler “komenuda teton kisrumitos” diçorte. 
 
En moskova miverebakke sovietta amuhqomiton an ivan romanova mehura rusa 
emperioriton plev elonumimtos. Rufarmezada sekra jirahudana kamdorro ple 
haluvarmek iunçimtes. Dera rusa intra gerron tebjinites diçateblire maineze 
haluvarmese eşe. Niponio ple cirve çiŋek nakflekumimte van çiŋa paxa muahedo 
segnek muhqome fakatimte niponio çiŋeç sə seihatireha turabo manezumime tibet 
an östa türkistanek plev aklikeson guvimte. Cese plev aitatime soviettek jeteşemez 
galuvarmek sovarta diço guvimte. Rufarmo brake vanke mebrus ple stile rusehella 
dominite, di sibiria dominite. Rusa emperioreso aske vişi frankio şiane paporadez 
aklikite van germenogele kefezite. Rusa turabbez önvahe usaihos arite miverebakke. 
heseḥḥeç rufarmo flavumatteme çehatistos. Seke vel sibiria aklikeso guvatiste. 
Midahasio van tataristan hoqosite nadarake min. Aske fenia egeine aklikemo 
umatiste. 
 
1943 önitek venitosez midahasion kipumitos ple. Kerxion östa türkistanek imeze 
uigur statek livimtos teha sontevedek gex şüdimte. Niponnus, di rusio galimra 
küsetton galorennez remnialdek fahimte. Panzerra sohhevahez ferreza rolema plev 
antek besatemese iekaterinburg 3 deito 1943 historez fahatteme 2ra rusa intra gerro 
finite sovietto entegre historimte. 2ra munda gerro artige finimte kerjisio rilase öna 
ennepeşimte. 20 quatrito 1943’ez prag konfransez munda noṿarto datite; 
 
-germenio orefez vinita rusa emperioresa turabbon manez kipemek kontinumise 
-iakutistan, buriatia, tuva distrihettez sibiria stato istadatise 
-sshö’a östesta godliakko niponiek selvise 
-şaŋaieç östa intra moŋoliek siçuaneç hoŋkoŋek niponiek selvise 
-indasio, malaio van filipio aklikise 
-taio, laio, kapuçio, vietio van mamario niponiek selvise 
-entegra miverebakko gerrez vinitturabbo miverebakkek resise 
-türkio, germenio, niponio, italio van spanio nova istadatise önita muimma eniorhoqek 
havegühises 
-miverebakko rusa emperioresa turabbon abandumise 
-fenio egeine aklikise 
 
Hino tessa upita öna konfernsite prag konfernso. Gerro finimte artige van osmanio 
resiteḥeç gügo vinimte, gaulleç nasjimte hes onoro 2ra abdülmejidek havite. Lâdada 
öna emperioreso gaulleç renasjimte artige. 



 
2RA EMERIKÖNA INTRA GERRO 
 
1932 ieharez öse kittulo rabêrt ûinjêr demokraçaka öna segese tetek veniteus plev 
esva riktudana öna provilmo laiçumorte ieḥe êrqûdek elia vidde ple arite. Sorda 
ilotteç estteme sovarto öada rabêrt ûinjêr elez ker ebsome tibon ertumorte. Vasfese 
negerrese kontre dera klasa hemago omo besteme ertorte hemara sovarton bone 
retrek efha rabêrt ûinjêrek kontrek pehe nadarake min arite. 1936 ieharez rabêrt 
ûinjêr votton ertumimte. Artige elez pikatçameppo ple istadatorte. İlottehira 
çampizemo kontinumorte. Texas, oklahoma, arkansas, missisipi, luiziana, norda van 
sorda karoilaina tenêsi, virjinia, vesta virjinia, jorjia van florida ni rabêrt ûinjêr 
sovartumteme retrersa ilotto demokraçaka öna emerikönon gardorte. Kalifornia, 
nevada, iutah, arizona van nova mexikezus sastakudanno əresezite emerikönez 
sastakudo sovarto findire kefek venimte. 1940 ieharez seggo estiste vese dekito 
1939 historez emeriköna mainleça tribunalo upese kitto rabêrt ûinjêr misöneç 
sefhimte nunke bivqaudo kisrorte. Hemareç an armeç ûinjêr tralorullo 17 dekdeito 
1939’ez emeriköna konfetrala staton reistaditon elonumimte teture ple 
virjinia/riçmond sesgite. Nadarake min misöneç safiha kittese eşe çabinite ple por 
pardvanito nova emeriköna kitto koŋranno traleç sesgimte emeriköna kitto heri 
trumanite. Virjinia van vesta virjiniez jeteşemmo bejinimte ple. Konfetralo bonege 
zalgardorte vese teturon adşorte vekrakeme roşko. Konfetralus exine erie someno 
avantumon pelanumorte hes sahiez öse’n dėk meihiristes. 
 
Purzeno hes purzeno madça emeriköna komenudannus noeleç 1 omo poste 26 
dekdeitez emeriköna önita sastakudana statton(EÖSS) istaditon elonumimte. EÖSS 
ela KSE(konfetralo) önönese ajteşiste albede. Konfetralese EÖSS muitullo ple 
videşimte önita statta turabbon devveda meselez. 
 
1940 ieharez konfetralo pensilvania van ni merilend ple fahimte cirve, EÖSS’us 
vestez vinnek kontinumorte. Armersorçon östek leiumada ÖSE EÖSS’ek amuspina 
rosusabo nusorte. Önita statto artige teturon nova iork’ek deşimte lesete vaşintêna 
şüdemo momenta meselite min ohaio van dilaver konfetralek besimte ple. Lesete 
vaşintên ple fezle akpateblite van şüdite öse vaşintêneç afçile çehatite 1940 
midahhez. 1940 seggo norirtemus öse paxo vani afçile vanite hes kosi öna avno 
avtorte min hes avna goço germena dehnaşeron konfetralese komenatemeç io alîte. 
Vaşintên muahedo segnite kansas konfetralek guvatite van kolumbia edra distrihta 
kontrezada arlintên konfetralteture upatite vaşintên an hode öse’k resite. Akd kereje 
kansas gerro estirteme enmaniteḥeç çehatite. 
 
EÖSS ple muaheddez pretite. Aidaho, oregon an vaşintên ilotto EÖSS’Ek resite. 
 
iaudda madakiek eḥumato 
 
2ra munda gerrez iauddek muzzema öna desja progo arite germenno iauddon 
anexumiteḥḥez çameppek kroimte asennon an muajjon temre mugga muforza 
iauddon navese madakiek iabege teho eḥumatimte. Madakio frankiek konektite 
frankio ple germenna ogelite muimakegudana frankia edro fahias madakio iuia 
diçimte öna tipe. An madakiek temjirumatite iauddo evrüpez iaudhimaro artige laite 
iepe madakiezite poste prag kondernso madakiek aklikeso segvite eḥşeraka nil an 
fêrat ehirez ersa madakio artige iaudda nova promisatita turabimte. 



 
Morol 2ra abdülmejid an enderunol 4ra ahmed 
 
Hasan fazlê anetumore; 
 
2ra munda gerron ple ganese tetese gerre vinimtos. 1ra munda gerrez lozitoinan 
fezlese şavazumitos. Hesese eşe mekke van medine stile io ven manosez. Sultanos 
2ra abdülmejidus bone muajimte nova öna gerron videk afheblimtos. 23 ahtito 
1944’ez 2ra abdülmejid morimte gala öna ḟunera çeramonihese komitos mumramota 
emperioron. Plege çeramonihek adolf hitler ela benito mussolini ple venimte 
kandalanezzon konevimtes. italio van germenio velav avantez aianeçço goise ablirite 
lesete ni trablusgarb aporketimtos hesome rolemmon relmialdek spruhusos ple çrase 
egeine baŋiste. 
 
Stato emipato akpumirte lesete poste ḟunero emeprioredo ahmed nihad 4ra ahmede 
enderunite van etevvon tekpite. 
 
Poste enderuno di 4ra ahmed artige mekke van medinen egeine osmaniek adtemiton 
deklarumite van sûda arabia rexek ledaro reslite; 
 
Dev amrol muvinetto vel sûda rexek; 
 
Mekke van medine havi pisatulestek an türkiek mes teşlumati retra kefez galgerro 
elonume sefhisei. 
 
Sûda rexo hes ledarek data redçon guvite; 
 
Hu mekke van medine havus postulesti osmania pisatulesto mefni. 
 
Hesese eşe sûddo öne avneblon şerorte italio vela ple videşorte. İtalio ple kapumimte 
cirve aiançon nadarake kontrese olihemdozese van türekkek uldamtomo reslimte 
sûddek por tekemo. Adolf hitlerus hes defegeḥek pome datton diçorte; 
 
Mussolini qihamumore 3ra raih mussolini sine gala pedkonekto avdimi diçorte. eḥen 
blirumite hitler ese hanton kulsa öiserez mavda mussoini 3 dekitez türkio sûda 
arabiek gerro elonumteme türkiek gerro elonumimte. Nadarake türkio van germenio 
oltena aianeççek gerro elonumite sûda arabio dekdeito 1944, italius 2ra munda 
gerranta limittek muhqome resite. Dalmaçio, sorda nübio van midahapriko 
germennek, trablusgarp an somali, grekio, nermanatio türkiek selvite şadio van 
nübius aklikeso vinite. Mussolinius traleç italiana muimakegudana tribunalo 
demsönate 4 trito 1945’ez pedeç alkate gorşek serihatite. Mussolini eḥek italia tetek 
serçio mançini besite. 
 
Ali fazlê nasjore 
 
Ali fazlê anetumore; 
 
Mi ali fazlê 1950 istanbulez nasjito şeras mumramota antoros hasan fazlêa suno 3 
jeldos nino jemal(1940), kemal(1945) an mi ali. Mi nasajez aŋlia indio, pakio van 



baŋlia aklikeson denitieharite. Solağarkada emperioresa solon enğarktemez venito 
mundek. Mi 1956 ieharez exine enlereneḥada eni estoçço dattite; 
 
1953’ez italiez muimakegudo inhaihite poste veda hemara urdetteç jirahudo van 
muimakedo servite van italio hemedrek besite. Munda öna muimakegudana stato 
enherşerimte. 
 
1954’ez 4ra ahmed morite poste morol hijaza ĥavito eḥek frate 4ra osman(osman 
fuad osmanôlu) besite. 
 
1955’ez germenio führerula adolf hitler morite gala öna ḟunerçeramoniho umate 
zikragravek sekmite van karl dönitz nova führerite. 
 
Egeine 1955’ez çiŋa hemara hemedro istadatite çiŋanno niponiese orefirteme 
zalehirrez ple gerrorte. Mao zedoŋ antoresezada komenudanno çiŋez edron 
enmanite. 1956’ez mexiez sastakudana rivo estite van mexiez ple komenudannek 
iunçite. Sovietto hudimite vese nova sovietto eorte ple. EÖSS ela mexio itita 
aiançimtes. Norda emeriköna terez gügga gerro arite. poste 2ra emeriköna intra 
gerro ovveç öne sebriste artige. Demokraço, muimakegudo van sastakudeç öne 
muvniste. 
 
Poste mi enlorino elos peurtesta tönallezite artige germeniese öna usa’enrŏzek 
zenimtos kontinema sataladdo sermore, usa’enek useneddo reslortos şero van 
dehnaşerez germennese rŏzortos. 1958’ez iemio van kadario zalvannese ninek 
iunçimtes arke viteçus rikela rikesseç mupragmi vanites kadariolihho ple forzosek 
forzo kedorte munda olihkulsitos nino oliho aslirosus vahe ello volilo avleblirte. 
Osmania hahasro sutan süleiman asro diçirtes ia maina hahasro 4ra osman asrite. 
 
1961’ez kanadio ÖSE’ek iunçimte lesete vel kobio ezna sastakudvevo dintorne 
teforte midaheḥon. Cirve arçantio van avesio ple komenudana blakek iunçimtes ple. 
Emeriköno ple hes ehirez poste intra gerro vuneddon spodese metfi van usa’enrŏzek 
plev entrimte. Kanadion ple banek adada ÖSE nunke nina egeine rakivvoseçimte. 
Artige ÖSE kepreç çegorte. 
 
Nato istadatore 
 
Hasan fazlê anetumore; 
 
1962 ieharez indio, nepio, vensulio, koloṃio, ondario van feniez sastakudana 
rivvemo ÖSE’n enaladimte miverebakke teten kraşitos komenudano demrorte. ÖSE 
ninek an germeniek öna trətofero nusite. Germenno akpite vese nino, frankio, aŋlio, 
hunio van romanio kapumite. 7 ello önize NATO’n istaditos. Muimo 7 jisioy önire 
bivek zenire nino trətek zenite. 
 
20 septito 1963 Türkio lunek hemo reslore 
 
Germenno, emerikönanno van nino usa’enrŏzek zenimtos rakivella vaheso usa’ena 
dehnaşerez delemmon ple ionez jeleborte. Poste Loŋa kontinumada laborreç lunek 
evlia çelebi 11 mekikon reslortos. Fezaçeriy nail elmastürk, baiezid elden an mikail 



gülhan historek besiste 20 septitez einite ilo lunek an türkia elneson hikite lunek. 
Poste nino germenio, emeriköno van ple niponio usa’enrŏzel pedremez aldimte. 
 
‘aneko 1965 niponio komenudana blakek iunçore 
Aserre kontinumada nipona emperioreso 1965’ez finimte van niponiez mâsaka 
gönaloraketto lesete rivimte. İalgüggeç öne sastakudanimte artige. Asion sastakudek 
teşlumortos seriege van 3ra munda gerra pedsonnon liudi pəniras min davi lipazite. 3 
mupla öna mundezitos an nino vel nato iunçitese eşe muimakegudeç demokraçek 
leiemek bejinimtos ple. 
 
3ra rexpablikedro elonore 
 
1966 ieharez artige türkiez 3ra rexpablikedro elonimte. İeharre kontinumada öna 
mudvidordo irorte. Saxe 1933 amuehira 33 ieharre galvizierorto. 1966 seggez kereje 
nino nejmeddin erbakana muimaka selmesa divido, alparslan türkeşa muimakudana 
akta divido, bülent ecevita sastaka demokraçaka divido, süleiman demirela ple 
iustesa divido, isaublavana divido iunçorte. nova sedeḥosez 1000 sedeḥanno estiste. 
Prete rexpablikedrek besimtos ia muimo axamebleso vidiste. Seglesetto datirvite; 
 
MSTHD: %70 
iustesa divido: %14 
sastaka demokraçaka divido: %8 
isaublavana divido: %6 
muimaka selmesa divido: %2 
muimakudana akta divido: %1 
 
Hemaros lesete betekorte dividosek an edrosek. 33 ieharre mergistrite zegalos 
nadarake min. Muimakegudana blakeç faremos lesete dividnomnan ple kanbuma 
servido adeptimtos poste seggeç. Artige dividos nomo orda dividite. 
 
3ra munda gerro 
 
Muimakegudana blakeç faritos öna tetek io önalite çön komena öna mikos arite gex 
ple sastakudana blakite. 4 septito 1967’ez bivqaudo EÖSS van ÖSE senorez 
baŋimte. EÖSS vasfese emeriköna aklikesomon segteme liatako boṃa peimo 
çehatimte. Nato este sastakudana los enjêlês trətek gerro elonumitos ple. Artige 
kejalo estiste oltenoide. Konfetralo ple cirve ÖSE velav eşe EÖSS kontrez 
engerrimte. Konfetralo muimakegudana blakanite germenno van aianeçço ple hes 
saihez gerrek entrimte poste aloŋa temo. Lesete nazioy hanettek sovarto agvada 
ederron arnumese ple dradumorte. Muimakegudannek komenudanno aska 
diçapezites diçateblire. 1968 ieharek venteme EÖSS anexite Nova mexiko van 
arizona konfetralek retrersa dividdo önita stattek resimte. Sibirius niponia kontrez 
pehe hiko akpumeblorte. 1968’ez nepion tibetio anexumite umus plev östasio van 
indiez gerro ihrile kontinumorte 3ra tekanorefo hes ivdeç goreşşa pluvoide pluvita 
rufala korpon kütita öna gerrite. Avanio van pakia ple nine ionez gerrek entrupese iṿe 
muvlanzite. Cirve 1968 ‘aneko avesia ple dremanila remitieharite. 
 
1968 ieharez mexiko van kobio gerron lozites an fravşakumites. İndio estue çiŋio 
estue östa sibiriezada nipona turabbue gerro fabole irorte vese germenno egeine 
umallen umimte nino aianeççek akueste önfloke noklahboṃio mujka volilon 



sastakudana blakezada statta galurrek tevlites. İndio, çiŋio van niponia forsege 
galurres ḟür noklahboṃioy sesnullon efinda morulansese van gala ja 
radiaktivheddemese eḥekjumatimte. Germenna umite öna hemessugite. 3ra munda 
gerra muviktora nazioy öna hemes keiemon umimte. Jisie oferez sesnulla moremo 
aitorme uke öna ple noklarvapennese urro eḥekjumatime, sastakudana blaka 
entegra edra çenterro laumimte historro 14 dekdeito 1973’ite. Sastakudana 
blakezada ellek poste noklahboṃbioy germenno fina vörnon umite; aut amujerde 
teşlias aut historeç segmada êrkuoieçisas formezada hes aperummo goçese gerrek 
kontinumada ello jisie jevez sesnulla edon lozteme alek noklahboṃbioy ela galurres 
eḥekjumatteme afçile paxa muahedek atakkez morimte. 4 nünnulesa mundez 1 
nünnula jisioy morimte imilek façili munda diamentez 1 nünnula omano. Mundon 
zalmannosese bətestumimtos. Stile min fenio diçe öna elo ûte keje resimte poste co 
mundadezada fena van feniana himaro öna urenon elune tesbileblirte. 
 
Poste gerro niponia kereje mançuria oltena rusio galimra küstturabbo sibiriek segvite, 
nipnna norda çiŋezada ante 2ra munda gerro vinnek atançatemese eşe sordösta 
asistatto aklikite sorda çiŋa stato istadatite. Avesio, vensulio, ondario van koloṃiez 
komenudana ederro hudimite çiŋa hemara hemedro van niponiez sastakudana 
ederro kontinumus plev artige los enjêlês trəto laite finimte. 
 
4ra osmanek venteme gerra finon avdeblimte 19 pentito 1973 historez morimte 
sultanos. İnsted mamra sultano uglo van estemesta rullo goçese mehmed abdülaziz 
osmanôlu 7ra mehmede enderunite 
 
Poste 3ra tekanofero germenia umitto lesete tibet, uigura stato van rusa emperioreso 
miverebakka aiançeç çehatitos diçites. Ajsio orefsuggon telçakeblirte lesete herşeron 
vinullo ketus ple konçenze akrektadallites hes umataddo 
 
1974 umuma seggo 
 
Ali fazlê anetumore; 
 
ḟür gerro seggo 3 ieharro akbimte etezez 1971’ez mesite esti. Lesete keralez öna 
boneso ker bonesez öna abneso ari diçires. Mi ple 3ra tekanoferez eneḥito 
avesijevez an öna esgerrorito aska temez cese eşe dividosada orda divida 
sedeḥannemsettanito. Egeine segga favoreta divido ninitos nadarake min ese 
votşüdos ple vidatorte çön iunçitos gerreç manos empte sekatimtos inoltre satimmek 
aianço istadimtos hemaro cek ieŋirorte vadare akgateblite van çegite ple; 
  
orda divido: %44 
iustesa divido: %22 
sastaka demokraçaka divido: %14 
muimaka selmesa divido: %10 
isaublavana divido: %7 
muimakudana akta divido: %3 
  
aiançeşo çegimte kahoneç. Padro egeine kivdegorite vese muaiançeşa kivdegorite 
hes espe. Süleiman demirela iustesa dividese istadatimte aiançeşo. Aiançeşek por 
iunço süleiman demirela öna jerdus datite; de nato çegias min çegitos de nato lesete 
ninek io mupragmite. 



 
Mundo sehnore kontre germenio van 4ra tekanorefo çegore 
 
Di nazioy 3ra tekanorefez umites orefsugo goçese mundeç anamanta pikato goçese 
önita muimmezada vahe ello germennek an aianeççek kontre islumpoliteko envaçite. 
Germenio van aianeçço elunizumorte, önita muimma egüheç ple ətimtes. Führer karl 
dönitzus ekrakemev entegra tesso germenia gomektare galitese zallahore van 
germenio adez di keralo diçorte nazia germenion avnateble mavda germenno 
entegra mundek venite urdeflegorte venisas arus vidisas ari diçe. Ese frankio, hunio, 
romanio van rusio limittez ple nato muakteso ertorte. 1 pentito 1975 ome dankörk 
gegeremese 4ra tekanorefo bejinimte gerrez germenia ionez AKS van sibirio arite. 
1975 afne sibirio çehatite germenio van aks naretek kontinumite ker gomektare 
germenio ninon gerrek zoi vanus ple arçeblite. 1976’ez AKS histora mubha paggek 
2ra dafe mexite aska temez germenia aprika turabbo ple sefhite. 12 trito 1977’ezus 
aiança forezzo berlinek norteme führer karl dönitz zaltemrite ven führerbunker 
germenio amujerde teşlite. Forse hes historez mulda öna lesetite. Ese artige data 
öna rəlite min naziedro entegre laimte. 
 
Frankio germeniek grabumita turabbek rekonjite van bersio van luxenion ple fahite, 
nedralandio rəklikite, lehio van salvukio ple cirve aklikites, dalmaçio iugoslaviek, 
salvanio huniek segvite, fenio russek segvite, sibirio entegre russa meite, baltiçkello 
danio, blerusio van uranio ple cirve aklikites. Germenio stile 2ra munda gerranta 
limiteç galite vese galometez forze şüdimte. Exine 1983 emeriköna, franka, rusa van 
aŋlakupez resite germenio plege. 
 
Emperioresasro kludatore 
 
Nino venteme türkiek 1977’ez sultanos 7ra mehmed morite van ali vasıb osmanôlu 
1ra ali este enderunite. 1979 seggezus hemaros dividosek sovarte estteme meltimte 
min padro plev artige feilpolitekeç morol ante 7ra mehmed ḟür çehatite kivdegorito 
ven juvajo. Ese hes sultanesa laboro hemareç rəktöimte cirve. Hemaredraka divido 
nomez istadatada divido ni vottos jairege neimte. Turgut özal antoresezada 
hemaredraka divido guṃurege venimte. Lukbare datite; fino vel sultaneso! Vitie 
hemaredro! Artige boneç bonek vidalakizada sultanesa sastero ple hes kefek sonen 
aggerorte cirve lesetto datirvite; 
  
Hemaredraka divido; %32 
Orda divido: %24 
İustesa divido: %17 
Sastaka demokraçaka divido: %15 
Muimaka selmesa divido: %10 
İsaublavana divido: %1 
Liberaka divido: %1 
 
ḥaştisereḥo alvolimte artige. HD, ID van MSD aiançeşedro istadatiste mi an divido 
maina kontra dividitos turgut özal artige kivdegorite. 
 
Loŋa kontinumada gerra munda behtedron an deisşeron ḟür eḥekjumeç 1980 ieharez 
önita muimmez kontra kolnesa upo sefhite. Soe tralstatto aprikadez kolennon iabege 
abandumise van kolna statto aklikistes. 1981-1983 ehirez aŋlio, frankio van spanio 



aprikezada kolenneç entegre seçhite cirve nino ple por tralebakitos 1982 ieharez 
seçhitos kolennosada somalio, trablusgarb an tunuseç. Evitiez kolnek kontinumoseç 
lesete evitiez amûziresso ple çegimte van ali vasêb afono jome sedeḥezada 
dividantorron dolmabahçe jeraihez rehebe datton diçite; 
 
“afonno şeroras 1903’ez nasjito van arige bone muajito, di muimos hemedrekada 
vanon avde avnebliros osmanôlu dinasto ageihese mutdese 683 iehare dominite van 
öna boni vaut kontini hemarvoto nino mes umi. Si hemarvoteç hemedrupo çegireus 
ekvide gexo ninez seide pisatulesteḥo resire van öna kistato segese venire” 
 
En 12 nünito 1982 herşerez hemarvotumitos an hemaredro elonumatite. Pisatulestus 
osmanôlu sasterek resite iassêada’ez osmanôllek oselumatite ceḥez entegra 
muslimmon axame öna pisatulestedro istadatite iassêada ninek muknekta hotenama 
öna pisatulestebakeḥek venite. Poste 1 ieharada seggek emperioros ali vasêb 
osmanôlu kistate temsönite. 1983 seggezus turgut özal kistatite por 10 ieharro. 1984 
ieharez entegra kolennon abandumada galmuimmoide nino ple türkistana van evitia 
aklikeson denitos. Voharia van grekia ple 1ra balkana gerranta limittek retennes 
kaidenese denitos. 
 
Padro 1990’ez morite museplena öna ḟunerçeramoniho umitos sesnulla hemo hes 
çeramonihek iunçite. 
 
1993’ez kistatesek süleiman demirel sesgite van turgut özal morite demirel exine 
2003 misöno umite. 2003’ez kistatesek sesgi mik subenite van exine 2013 misöno 
fakito. Poste mi rejep taîip erdôan kistatite van 2020 çomie stile misönez. 
 
Hino padroha van mia şekotitos emperioresek hemaredrek adventuro ci. 
 
Nunke mentoro ple ni sevr akpumistos öna felha gerrek entre hemedron istadusitos, 
2ra munda gerrez germenno vinatusite data momente destinos gomektare falga 
meirte? Forse hesirve ibni hu şereblire min… 
 

RÖVANŞ TÜRKÇE TERCÜMESİ 
 

BABAMIN YAŞAM ÖYKÜSÜ 
 
adım ali fazlı ülkemizin büyük lideri hasan fazlı’nın oğluyum ve bu satırları 2020 
yılında yazdım tüm bilinmeyenleriyle geçtiğimiz asırda yaşananları ve günümüzde 
yaşananları tüm çıplaklığıyla anlatma zamanı geldi artık çünkü dünyada gizlenecek 
bir şeyin olmadığı kanaatindeyim. 
 
Babam 1900 yılında istanbulda dünyaya gelmiş sultan abdülhamidin devrinde 
osmanlının zor zamanlar geçirdiği dönemlerde dünyaya gelmiş kaldı ki 2. 
Abdülhamidden sonraki dönemlerde acıklı bir cihan harbi sonrası sürecimiz de oldu. 
Hepsini anlatacağım babamın bana anlattıklarını. 
 
Babam doğduktan sonra öğrenimini istanbulda geçirmiş. Okul yıllarındayken cihan 
harbi patlak verince babamı da yaşına başına bakmadan askere almışlar. Tabi savaş 
bitince işgal günleri de başlamış. Babam o günleri şöyle anlatır; 
 



“düşman çanakkale önlerine gelmişti ve ne pahasına olursa olsun istanbul 
savunulmalıydı. Allah’a şükür ki muvaffak olduk. Sonra ben okuluma devam ettim 
tabii ki. savaş devleti yeterince yıpratmıştı bulgarlar çekildi önce savaştan ardından 
biz çekildik. Önce suriye, ırak ve filistin işgal edildi biz zannettik ki savaştan çekilince 
elimizdeki topraklara dokunmayacaklar. Öyle olmadı elbette alavere dalavereyle 
savaşta ele geçiremediği yerleri işgal ettiler ki bu bana çok koyuyordu sonuçta 
aldıklarıyla yetinmeliydiler. Anadoluda çeteler baş gösterdi işgale karşı lakin başarısız 
oldular. Mustafa kemal bir şeyler yapmaya çalıştı örgütlemeye çalıştı halkı lakin 
ingilizlerin siyaseti galip geliyordu. Ruslarla el altından anlaştılar ve türkiyede bir 
direnişe destek vermemelerini sağladılar. Bolşevikler hep el altından kapitalist 
dedikleriyle işbirliğine gitmiştir bu bir sır değildir.” 
 
İşte böyle. Sevr ne yazık ki imzalanmış ve devleti aliyye çoğu topraklardan çekilmişti. 
Adana, maraş, antep ve urfadan başlayarak suriye mıntıkası fransız işgalinde kaldı. 
 
Irak, filistin, ürdün yöreleri ingiltereye bağlandı. İngilizler musul ve kerkükü ellerinde 
tuttu. 
 
Diyarbakır, mardin, siirt ve hakkaride bir kürdistan kuruldu ingiliz kuklası olarak. 
 
Elazığ, dersim, erzincan, erzurum, muş, van, kars yöresi de ermeni devletine verildi. 
 
Antalya, muğla, izmir, manisa, bursa, edirne, kırklareli ve tekirdağ yunanlara teslim 
edildi. 
 
İstanbul, izmit ve çanakkalede marmara cumhuriyeti adlı bir serbest cumhuriyet 
kurulması kararlaştırıldı. 
 
Giresun-batum arası da bir pontus federasyonu kurdular. 
 
İstanbuldaysa topkapı sarayının olduğu bölgeyi ülkemize bıraktılar. İzmit körfezinde 
de az bir kıyı şeridi bıraktılar türkiye için bu şerit sayesinde saray ile ulaşım 
sağlanabilecekti. 
 
Ordumuz sınırlandırıldı, donanma sınırlandırıldı, yeni sınır bölgelerine komşu türkiye 
illerinde de olası bir direnişi engellemek maksatlı asker bulundurulması kararlaştırıldı 
ve bu askerler 5 yıl süreyle geçici olarak bulunacaktı yeni sınır illerimizde. 
 
İşte ülkemiz böyle bir antlaşmayı imzalamış. Almanyanın, avusturyanın, macaristanın 
imzaladıklarından daha ağır bir antlaşma olmuş. Zamanın sultanı vahdettin han zaten 
padişah olmayı bile istememiş birisiymiş ki bu antlaşmadan sonra pek hükmü de 
kalmamış bir kukla gibi sıkışmış kalmış sarayında. Meclis binası kurmuşlar gülhane 
parkına orada da mebuslar olacakmış tabi ne mebusuysa. Babam şöyle anlatır o 
günleri; 
 
Hasan fazlı anlatıyor; 
 
artık ülkemize bir imparatorluk demek gülünçtü Türkiye sultanlığı diyorduk. Hilafet 
mi? Kimse kabul etmiyordu böyle bir hilafet müessesesini kaldı ki araplar kendi 
kendilerine halife tayin etmişler ve Türklerin hilafetini çoktan gayrımeşru ilan 



etmişlerdi. Ben bir gazeteciydim malum ve marmara cumhuriyeti vatandaşıydım artık. 
Evet bir türktüm tabi bunu da hiç unutmadım. İlla ki bu marmara komedisi bitecekti. 
Halk günden güne fakirlik içinde boğuşuyordu. İngiliz, fransız, yunan devlet 
adamlarının dilinde şu söz vardı; 
 
“Türkleri peyder pey orta asyaya geri göndereceğiz roma imparatorluğunu yeniden 
kuracağız.” 
 
Evet tüm plan programları buydu bir şekilde orta asyaya sürmek yahut soykırım 
uygulamak. Mustafa kemal adlı başarısız eski general ile tanıştım 1922 yılında 
sultanahmet meydanında ki o zamanki adıyla hipodrom meydanıydı. Sultanahmet 
camisini de müzeye çevirmişlerdi mavi mescit müzesi demişerdi adına. Topkapı 
sarayı ve sarayburnu türkiyeye aitti neticede. Bir gece meyhanede tanıştık yanına 
oturdum onun konuştuk ettik bayağı anlaştık birbirimizle. Türkiye ile marmara 
arasında sınır yoktu istanbulda giriş çıkış serbestti. Bu serbestiyet biraz da olası bir 
karışıklıkta saraya ve meclise müdahale edebilmek içindi aslında. Neyse mustafa 
kemal ile fikirlerimizin benzeştiğini fark ettim. Beni kendisinin partisi olan halk 
fırkasına üyeliğe davet etti ben de henüz türkiye vatandaşı olmadığımı lakin 
toplantılarına gelebileceğimi söyledim. 
 
Partisi henüz yeni kurulmuştu mecliste kendisi hariç bir temsilcisi yoktu lakin bu 
oluşumu takip edecektim ilgimi çekmişti. Her hafta gizlice tertip ettikleri toplantılarına 
katılıyordum. Ve kaçınılmaz son! Polisler beni yakaladı. Marmara devleti tarafından 
sorgulandım ne işin var fikren tehlikeli oluşumlarla diye. Ben de maksadımın 
istihbarat olduğunu söyleyerek ikna ettim onları ve asla bir ihanet içerisinde 
olamayacağımı söyledim halbuki ihanet içerisinde değilim derken kalbim türkiyeye 
ihanette değilim diyordu kalbimin söylediğini dilim inkar ediyordu. 
 
Günler günleri kovalıyordu halkta da huzursuzluklar baş gösteriyordu biliyorduk ki bu 
halk bu şartları asla istemiyordu. Hem anadoludan topraklar kopartıp türkleri 
yurtlarından sürecekler hem de bize bırakılan sınır kentlerinde geçici işgal bölgesi 
oluşturacaklardı. Bu resmen bir milleti yok etme projesiydi. 
 
Mustafa kemale gelince bana 1923 kışında şunları söyledi; 
 
Hasan, artık anadoluya kaydırmak zamanı geldi bu partiyi. Korka korka bir şeyler 
yapıyoruz sana söyleyeyim ben ankarayı düşünüyorum partimizin yoğunluk merkezi 
olarak. Diye konuştu. Mustafa kemal artık propagandalarına daha iyi şartlarda devam 
edebilecekti. Ankaraya geçtik ve orada bir yer kiraladık ankara ufak bir kasabaydı 
lakin Sultanlığın tam kontrolündeydi. Sultan dediysem kendisini sigaraya vermiş ve 
günden güne eriyen bir sultan vardı, ciğerlerini mahfetmişti. Yaşamaktan utanır hale 
gelmişti daha 20 sene evvelin süper gücü bugün bitap düşmüş vaziyetteydi. 
 
Türkiyede ise işgal bölgelerinde artık ezan okunmaz olmuştu ezanlarımız 
susturulmuştu bu ne büyük bir acıydı. Halkımız ingiliz ve fransızlar gibi giyiniyor 
onların alfabelerini kullanmaya can atıyorlardı. Türkçenin latin alfabesiyle yazılışı 
trend olmuştu artık hem arap hem latin yazısı kullanır olmuştuk. 
 
1925 yılına gelindiğindeyse hem işgalcilerin sınır illerini boşaltma zamanı gelmişti 
hem de seçim zamanı gelmişti. İşgal kuvvetleri diretiyordu. Türkiye komünist fırkası 



bolşeviklerle işbirliği içerisindeydi. Mehmet şevki adlı adam ruslara “işgalcilerin 
çıkartılmasını sağlayın komünizmi ülkeye birlikte getirelim” teklifinde bile bulunmuştu. 
Bizim komünistlerle ruslar ortak planlar bile yapmaktaydı lakin aslında bizim 
komünistlerin fikri uzun vadede ülkeyi sovyetlere bağlı yapmaktı tabi bu da 
yadsınamaz. 
 
Ülkemizde siyasi partiler silahlanıyordu normal ordu sınırlıydı siyasi partilerde sınır 
yoktu gani gani silahlı kanadı vardı her siyasi partinin. Halk fırkasının silahlı kanadına 
kuvayı milliye (KM) diyorduk. İki savaş arası dönemde italyada mussolini baş 
göstermişti ve yunanı tehdit ediyordu “anadolu toprakları bizimdir” diye. İlk cihan 
harbinde istediklerini alamamışlardı anadoludan ve hakeza avusturya ve 
yugoslavyadan. Mussolini boş duracak bir adam değildi almanyada da hitler diye bir 
adam çıkmıştı versailles antlaşmasını yırtıp atacağım diyen. Bu adamla işbirliği 
yapabilirdik. Neticede iki millette ağır antlaşmalar imzalamıştı ki bizimkisi daha ağırdı. 
 
1925 yılında seçim zamanı gelmişti gerçi bu cahil halk oy kullanırken neyi oyladığını 
da pek bilmezdi ama seçim illa ki yapılırdı bir gün bilinçlenecekti bu halk daha vakti 
vardı. seçim sonuçları şöyleydi; 
 
İttihad ve terakki el cedid: %39 
Türkiye komünist fırkası: %23 
Köylü fırkası: %20 
Müdafai hukuk fırkası: %14 
Halk fırkası: %2 
 
Mecliste 2 vekille temsil edilecektik artık bir tanesi ben diğeriyse mustafa kemaldi. 
Benim de bir dokunulmazlığım vardı artık. Bu arada marmara vatandaşlığından 
çıkmış ve marmaradaki mal varlığımı elimin tersiyle itmiştim çünkü ben bir Türktüm 
ve Türkiyeye kalpten bağlıydım. Artık partinin aktif bir üyesi bir mebusuydum. 
 
İttihat ve terakki el cedid ile müdafai hukuk fırkası koalisyon kuracaktı. Sadrazam ise 
şevki bey olacaktı. İttihat ve terakki sanki hiçbir şey olmamış gibi ülke yönetiminde 
tekrar sahnedeydi halbuki başımıza tüm belaları açan onlardı. Komünist fırkanın bu 
kadar güçlenmesini sağlayan olguysa bolşeviklerin işgalcilere yönelik tehdidiydi. 
Halkımız bunu komünistlerin başarısı olarak görüyordu halka bunların gerçek yüzünü 
göstermeliydik sosyalizm halkın ağzında çok güzel bir kelimeymiş gibi dolanır oldu. 
Artık bir şeylerin yapılma zamanıydı. Mustafa kemali ikna etmeye çalıştım daha 
agresif bir siyaset için lakin ikna olmamaya kararlıydı. Sultan vahdettin mi? Ahı gitmiş 
vahı kalmış ölmeyi bekler haldeydi. Veliahtı 2. Abdülmecid ne yapacak onu 
bekleyecektik. Şehzadeyi kendi saflarımıza çekebilirsek çok şey değişebilirdi. 
 
Ülkemizdeyse savaş yaraları sarılmaya başlanmıştı halk üretim seferberliğine girmişti 
yaralı bir kurttuk ve intikam hırsıyla doluduk ki almanlar da bizim gibi aynı 
durumdaydı. Müttefikler imzaladıkları antlaşmalarla canavarlar yaratıyordu ve bu 
canavarlara bolşevizm tehlikesi yüzünden göz yumuyordu. 
 
16 mayıs 1926 tarihinde sultan vahdettin han vefat etti yerine şehzade 2. Abdülmecid 
çıktı. Ressam olan şehzademizi tebrik etmek için ziyarette bile bulunmuştuk ve bizle 
başbaşa samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Aslında mevcut vaziyetin kendini 
üzdüğünden bahseden yeni sultanımız 2. Abdülmecid laf aramızda lakin sizin gibi 



düşünüyorum demişti bize. Yeni sultanın bizden hoşnut olması bizi de hoşnut etmişti. 
Mecliste 2 kişiydik lakin hareketimiz günden güne büyüyordu mevcut hükumet 
meşruiyetini günden güne kaybediyordu. Ufukta erken seçim görünüyordu bunu yeni 
sultan da görmüştü elbette. 
 
Almanyadaysa naziler bize gıpta ile bakıyordu hitlerin radikalliği beni cezbetmiyordu 
değil. Ama öncelikle halk fırkasında reform yapmalıydık. Mustafa kemalle fikir 
ayrılıklarımız belirmişti artık. Ben daha otoriter politikaları savunurken mustafa kemal 
daha fazla diplomasi yanlısıydı. Parti içerisinde lider seçimi yapacaktık. Mustafa 
kemal seçilirse aynı programda devam edecektik, ben seçilirsem partinin adını 
değiştirip milliyetçi sosyalist türkiye halk partisi yapacaktım yani nazilere de bir jest 
olmuş olacaktı. Artık ben kurtuluşun bu totaliter ideolojide olduğuna inandım ve 
ülkemde de bunu uygulamak için and içtim. Naziler henüz bizim kadar oy alamasalar 
da savundukları ile bizimkiler benzerdi. 
 
Ve parti genel başkanlığı seçimini kazanıp MSTHF’ye çevirdim partinin adını. 
Mustafa kemal partide olmaya devam etti tabi sonuçta bu davaya ihanet edecek 
değildik. Bu arada marmara cumhuriyetiyle türkiye arasında da buzlar erimekteydi 
neticede marmara cumhuriyetinde türkler nüfusun %50’ye yakın kısmını 
oluşturuyordu. Kim engel olabilirdi ki neticede serbest ticaretti bunlar. ayrıca bir 
bolşevik korkusu hep vardı. sovyetler boğazlara müdahale etmesin diye göz 
yumuluyordu marmara cumhuriyeti ile türkiye ilişkilerine. 1927 yılı 10 ağustosunda 
genel seçimleri yeniledik. Halkın teveccühünün etkisi görülüyordu. Sonuçlar şu 
şekildeydi; 
 
İttihat ve terakki el cedid: %26 
Türkiye komünist fırkası: %25 
İttihadı islam fırkası: %20 
MSTHF: %14 
Köylü fırkası: %10 
Müdafai hukuk fırkası: %5 
 
Yepyeni bir meclis tablosu oluşacaktı şimdi. Mebus sayısını 200 mebusa çıkartmıştık 
ve şimdi 28 tane mebus çıkartacaktık. 100’ü bulan hükumet kuracaktı ki koalisyon 
kaçınılmazdı. Yine ittihat ve terakki el cedid hükumet kuracaktı kaçınılmaz 
görünüyordu. şevki bey yine sadrazam oluyordu. komünistler ittihat ve terakkiyle 
hükumet kurmazlardı meclisin geri kalanıyla da hakeza birlikte hareket etmezlerdi. 
Geri kalırdı ittihadı islam ve biz. Ama ittihat ve terakki bizle hükumet kurmak 
istemiyordu köylü fırkası da ittihat ve terakkiyle kurmama kararı almıştı. Bıçak sırtı 
gibi bir meclis aritmetiği ile karşı karşıyaydık ittihat terakki el dedid, ittihadı islam ve 
müdafai hukuk fırkası hükumet kurdu meclisin ancak yarısı ediyordu bu sayı. Bir 
mebus ölse yahut istifa etse hükumet düşecekti. Kendi kazdıkları kuyuya kendileri 
düşmüşlerdi yapacağımız basitti bir vekil feda edilecekti. Meclisin yarısını kontrol 
edemeyen iktidardan düşerdi neticede. 
 
Düşündük taşındık ne yapabiliriz diye. Ses getirmeyecek bir plan lazımdı bize. Misal 
zehirlenip ölürlerse hükumet düşerdi. Öyle de yaptık meclisteki aşçıya rüşvet verdik 
çocuğu hastaydı eğer bu zehri müdafai hukuk fırkası üyelerinin yemeğine katarsan 
senin evladının ilaç masraflarını karşılayacağız dedik. Adamcağız da kabul etti. zehirli 
yiyecekleri takdim ettik onlara afiyetle yerlerken ben meclis lokantasının bir 



köşesinden yeni hükumette neler yaparız onun hesaplarını yapmaktaydım. Akşam 
yemeği sonrası hepsi dağıldı evlerine gitti uykuları son uykuları oldu vefat ettiler 
hepsi. Ertesi gün çalkalanıyordu meclis bunu kim neden yapar diye. Hükumet 
düşmüştü meclis aritmetiği de düştüğünden 97 vekil gerekiyordu şimdi hükumet 
kurmak için lakin hükumette 92 sandalye mevcuttu. ITCF lideri sadrazam şevki bey 
bizleri suçluyordu “bunlar 3 aylık hükumete suikast düzenlediler, bunlar şöyle vatan 
hainidir böyle vatan hainidir” diye. Lakin bizler müddei iddiasını ispatla yükümlüdür 
deyip karşı atak yapıyorduk. Şevki bey haksız değildi lakin mevzubahis vatansa gerisi 
teferruattı. O da bizimle kursaydı hükumetini. 
 
ITCF hükumet kurmaya yanaşmıyordu bizimle halen. ITCF içinden bir grupsa bizimle 
ittifak kurmak istiyordu. Ocak 1928 tarihinde seçimler yenilenecekti. Millet seçimlerle 
uğraşınca demokrasiden bıkacaktı neticede ve bizim zilimiz çalacaktı artık. Yeni 
seçim sonuçları şöyleydi; 
 
İttihadı islam fırkası: %23 
Türkiye komünist fırkası: %21  
MSTHF: %16 
ITCF: %12 
Hürriyet fırkası: %11 (ITCF’den kopanlar kurdu) 
Müdafai hukuk fırkası %12 
Köylü fırkası: %5 
 
Suikast sonrası kaos ortamı siyaseti yeniden şekillendirmişti. Müdafai hukuk 
fırkasının oyları artmıştı. Şimdi yeni hükumet kurulacaktı. Biz İİF’ye köylü fırkasını da 
koalisyona alalım teklifi verdik. Ziraat nazırlığını bizzat o fırkaya verecektik. Yeni 
hükumeti şair mehmed akif bey kurdu. Mehmed akif beyin yazdığı istiklal adlı şiiri biz 
daha sonra ülkemizin yeni marşı haline getirecektik lakin vardı daha zamanı. Şimdi 
bizim zilimiz çalıyordu artık Türk milleti ayağa kalkacak ve eski günlerine dönecekti. 
Misakı milliden biz hiç vazgeçmemiştik neticede. 
 
Ali fazlı anlatıyor; 
 
Böyleyken böyle. Babam nihayet hükumette yer almıştı. Dünyada olanlara gelince 
İngilizler ırakta yönetimi kağıt üzerinde yerli halka bırakmıştı ırak krallığı kurulmuştu 
tabi ingiliz himayesindeydi ingilizler petrol bölgelerini halen koruyordu. Suriyedeyse 
fransız mandası devam ediyordu. O güzelim adana, antep halen suriye sınırları 
içerisindeydi o zamanlar. 
 
1928 yılı ülkede çok şeyin değiştiği bir yıl olmuş. Artık insanların alışkanlıklarının 
ayyuka çıkması sebebiyle türkçenin ses yapısına uygun bir latin alfabesi 
oluşturmuşlar. Bu sayede ne bir gecede cahil kalmışlar ne de kimse eski yazı 
düşmanı olmamış ne şiş yanmış ne de kebap. Bir de soyadı kanunu diye bir kanun 
çıkartmışlar. Babamın 2 adı vardı hasan fazlı fazlı bundan sonra soyadım olsun 
demiş. Sadrazam mehmet akif bey de ersoy soyadını almış. Eski parti lideri mustafa 
kemal paşaya da atatürk soyadını vermişler. Bu soyadı işini iyi düşünmüşler aslında. 
Daha güzel olmuş diyebiliriz. Sultan ve ailesine de osmanoğlu soyadını vermişler. 2. 
Abdülmecid olmuş abdülmecid osmanoğlu. 
 



Türkiye yavaş yavaş sanayileşmeye ve güçlenmeye başlamış tabii ki. nüfus artış 
hızının yükselmesi de cabası. Hasta adam iyileşiyor diye korkmuş avrupalılar o 
devirde lakin dünyada yeni bir kıvılcımın fitilini ateşlemekten korkmuşlar sonuçta 
savaş milyonlarca ölü demek. 
 
Hasan fazlı anlatıyor; 
 
1933 seçimleri ve iktidara giden yol; 
 
Halkımız hükumette 2. Partiyken olan icraatlarımızı gördü ve çok takdir etti. günden 
güne popülaritemiz arttı iktidara yürüdük iyice. 1933 seçimlerinde meclisin 400 vekile 
çıkartılmasını kararlaştırdık hatta. 32 vekille halkın gönlünde taht kuran hareketimiz 
200 vekille neler neler yapmazdı. 200 mebus vereceklerdi bu işi huzur içerisinde 
çözecektik MSTHF olarak. Ve muvaffak olduk eksik olsa bile. artık öfkeli halkımız 
kalbinin sesini dinlemişti. Sonuçlar şöyleydi; 
 
MSTHF %42 
İttihadı islam fırkası: %17 
Türkiye komünist fırkası: %15  
ITCF: %11 
Hürriyet fırkası: %7 
Müdafai hukuk fırkası %5 
Köylü fırkası: %3 
 
Artık devletin başındaydım sadrazam olmuştum ittihadı islam fırkasıyla hükumetimizi 
kurmuştuk. işte şimdi avrupa devletlerinin korkulu rüyası başlıyordu. İtalyada 
mussolini, almanyada hitler ve türkiyede ben hasan fazlı. ITCF üyeleri ise artık bize 
karşı öylesine gözleri dönmüştü ki meclisi başımıza yıkmak istiyorlarmış bunu 
öğrenmiş olduk. Gittiler gece vakti meclisi ateşe verdiler. Meclis yanmıştı içerisinde 
hasar büyüktü. Marmara ordusu ve itfaiyesi müdahale etmişti duruma. Az kalsın 
yunanistan ve ingiltere müdahale kararı alacaktı ki bunlardan beklenirdi ellerini 
ovuşturuyorlardı müdahale kararı için lakin abd ki onlarda da faşizme sempatiyle 
bakan bir başkan olan robert winger başa geçmişti 1932 yılında o yüzden ingiltere ve 
yunanistana oturun oturduğunuz yerde demişti bir hareketinizde sscbyi akdenizde 
buluruz demişlerdi. Meclisi mebusan yangını sonrasında 2. Abdülmecidin huzuruna 
çıkmıştık hükumet olarak aldığımız kararları bildirmek için ki sultan bizimle aynı 
fikirdendi. Yıllardır da hükumet ortağımızla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Bu zor 
günlerde yapılması gereken basitti totaliter yönetimi kurmak ve türk tipi faşizmi 
uygulamak. 
 
Sultanımız yeni kararlara imza attı yeni kararlar şöyleydi; 
 
-MSTHF haricinde tüm partiler kapatılacak 
-sadrazam sıfatı başbuğ olarak değiştirilecek ve ülkeyi kontrol eden yegane güç 
olacak 
-ITCF ve TKF yöneticileri yargılanacak, komünizm yasaklanacak. 
 
Artık yepyeni bir idare kurmuştuk İİF de bize katılmıştı artık. İstiklal şiirini istiklal marşı 
olarak ülkenin resmi marşı yapmıştık ülkeyi artık totaliter bir idareyle yönetecektik 



meclisi kaldırmıştık. İkinci meşrutiyette tarihin tozlu sayfalarına karışmıştı artık. Bu 
sefer meşrutiyeti padişah değil seçilenler bitirmişti. 
 
1935 mivher devletlerin kuruluşu 
 
Dünyada yepyeni bir dönem başlayacaktı. Almanya, italya, japonya ve biz mivher 
devletleri oluşturmuştuk. Artık bir intikam hareketinin zamanı gelmişti. Hedefimiz 
belliydi misakı milli sınırlarına ulaşmak. Başka bir hedef söz konusu olamazdı. Zaten 
savaş kokusu yayıldıkça yayılıyordu avrupada. Bu yeni pakta sıcak bakan ülkelerden 
birisi de amerika birleşik devletleriydi sempatisi yadsınamazdı zaten içlerinde bir 
ırkçılık var olan amerikalıların zencileri ikinci sınıf insan gibi gördüğü herkesin 
malumuydu. 
 
Marmara cumhuriyetiyle türkiye birleşiyor 
 
Yeni pakt kurulduktan sonra türk endüstriyelleşmesi alman desteğiyle şaha kalkmıştı 
artık bizler de yerli otomobiller, uçaklar üretmeye başlamıştık. Bilimsel ve teknolojik 
atılımla batının iyi yanlarını alma hamlemiz başarıya ulaşmıştı avrupanın hasta adamı 
iyileşiyordu artık ve dehşet için gün sayıyordu. Yarım bıraktığımız meseleyi 
tamamlamaya geliyorduk. Marmara cumhuriyeti ile 1936 yılında plebisit yapmıştık ve 
marmara cumhuriyeti Türkiyeye katılma kararı almıştı neticede içerisinde türk 
unsurlar çoğunluktaydı. Yıllar sonra istanbulumuza tam anlamıyla kavuşuyorduk 
hakeza çanakkaleye de öyle. İngiltere ve yunanistanın müdahale tehdidi almanyanın 
ve italyanın savaşa dahil oluruz açıklamasıyla geri çekilmişti. Sultanahmet camisini 
yeniden ibadete açtık ayrıca istanbulumuza kavuşmuştuk. Boğazlar ise halen uluslar 
arası sular olma vazifesini sürdürüyordu ki bu da değişecekti. 
 
Ayrıca 25 kasım 1936 tarihinde japonya almanya ve biz anti komintern paktını 
imzaladık bizden birkaç ay sonra italya ve macaristan da anti komintern paktına 
katılmıştı. Gümbür gümbür geliyorduk. Üzerimize atılan ölü toprağını atmıştık artık. 
Nüfus olarakta azımsanmayacak bir artış yakalamıştık. Hedeflerimiz doğudaki 
kaybedilen topraklarımızdı artık. Bunu gören pontus federasyonu ve kürdistan telaşa 
da kapılmıştı evet alacaktık o toprakları soracaktık hesabımızı. 
 
10 kasım 1938 Atatürk’ün ölümü 
 
Mustafa kemal iyi bir yoldaştı bu yolda onunla yürümek bir şerefti lakin kendisinin 
içkiye düşkünlüğü bünyesini artık mahvetmişti. Sultanımız 2. Abdülmecid onun 
tedavisinin sarayda olmasını emrettiğinde sarayda devam etmiştik tedavisine lakin 
tedaviye cevap vermemiş durumu günden güne kötüye gitmişti. Almanyanın 
avusturyayı ilhak ettiği, südetler bölgesini ilhak ettiği bu günlerde 10 kasım 1938’de 
saat 9:05’te hayata gözlerini yummuştu öyle bir saatti ki mesai saatinin 5 dakika 
sonrasıydı ne ilginç bir tesadüf olmuştu. Lakin hayat devam ediyordu. 
 
İspanya iç savaşı sona eriyor 
 
Almanya, italya, japonya ve ülkemizin ana unsur olduğu, amerikanın gözlemci olduğu 
mivher devletler ittifakımızın nur topu gibi yeni üyesi ispanyaydı. Francisco franko 
önderliğinde cumhuriyetçilere karşı iç savaş veren general franco ispanyada falanjist 
idareyi nihayet kurmuştu ve onu da ittifakımıza kattık. Münihte ortak bir toplantı 



düzenledik mussolini, franco, hitler ve ben katıldık toplantıya ve yepyeni planlarımızı 
konuştuk. Şu diyaloglar geçti aramızda: 
 
Hitler: beyler rövanş için hazır mıyız? 
Mussolini: biz romayı yeniden kurmaya her daim hazırız 
Fazlı: biz de osmanlıyı eski günlerine çevireceğiz nasıl olacak? 
Franco: beyler bunlar basit şeyler evvela ittifakımız güzel çalışsın başarılara 
muvaffak olalım gerisi gelir. 
Hitler: benim kafamda bir yeni dünya haritası var aslında. 
Mussolini: haritayı şimdi bırakalım öncelikli hedefimiz kim onu konuşalım. 
Hitler: öncelikli hedefimiz gözümüze ısrarla batan fransa elbette. Hak etmeden aldığı 
toprakları geri alacağız. Biz alsas loreni alacağız hatta bir miktar daha alacağız. 
Dünyayı dize getirene kadar fransa anakarasını işgalde tutacağız ilhak ettiğimiz 
yerler hariç. Peki siz üçünüzün ne fikri var fransada? 
Mussolini: biz nice ve korsikayı alacağız bir kere. Öncelikli hedefimiz buralar. 
Marsilya da fena durmuyor hani alabiliriz. 
Franco: perpignan’ı alacağız bordeaux’a kadar olan bölgede de gözümüz var ne 
yalan söyleyelim. Hele bir savaşalım bakacağız artık. Yaparız bir şeyler 
Fazlı: evvela adana, maraş, urfa, antep Allahın emri. Ve suriyenin tamamını istiyoruz. 
 
Anlaşılan o hepimiz fransadan nefret ediyor intikam için gün sayıyorduk. Fransa bu 
ittifak karşısında hata yapmamak için sabretmeliydi. Zaten avusturyanın ve südetler 
bölgesinin almanlarca iç edilmesine sesleri çıkmamıştı. Şimdi mustafa kemal olacaktı 
var ya tozunu attırırdık dünyanın. Doğduğu memleketi aldığımızda nihayet memleket 
hasreti biterdi erken gitti bu dünyadan. 
 
Ali fazlı anlatıyor; 
 
İspanya iç savaşı bitiminde devletler son hazırlıklarına başlamış aslnda. 6 ay içinde 
savaşın kararını vermişler bile. Rövanş için tabii ki de önce sovyetler birliğiyle 
köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme antlaşması olan saldırmazlık paktı 
imzalanacaktı. Almanya, türkiye ve ve sovyetler 23 ağustos 1939 tarihinde bu paktı 
imzalamışlar bu pakt dışişleri bakanları seviyesinde olduğu için molotov-ribbentrop-
okyar paktı da denmiş. Rahmetli ali fethi okyar bizim adımıza paktı imzalamış. 1 ekim 
1939 tarihini eş zamanlı saldırı günü olarak planlamışlar. Türkiye ermenistan ve 
pontusa almanya da polonyaya saldırarak intikamı başlatacakmış tüm oyun bunun 
üzerine kurgulanmış. Erzurum, kars, ağrı, ve artvinden batısı bize geri kalanı 
sovyetlere verilecekmiş anlaşmaya göre. Babam bunun karlı bir antlaşma olduğuna 
inanmıştı neticede sonradan bozulacak bir antlaşma için gayet güzeldi. 
 
1939 yılı 31 ağustosundaysa fırtına öncesi son sessizlik hakimmiş dünyada. 
Kıvılcımlar eş zamanlı tutuşacakmış. Üstü kapalı abd desteğiyle mivher devletler 
hazırmış. Almanya çekoslavakya ve avusturyayı yuttuktan sonra iştahı kabarmış 
bekliyormuş kıvılcımı. 
 
2. DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI 
 
Hasan fazlı anlatıyor; 
 



1 eylül 1939 tarihinde almanya ile eşgüdümlü başlayacaktık saldırıya. Tüm cihan 
harbinin her cephesini anlatmayacağım nihayetinde ben bizi ilgilendiren cepheleri 
anlatacağım. Neyse almanlar telgraflarını çekti biz polonyaya girdik diye hakeza biz 
de pontus ve ermenistan sınırında bekleyen birliklerimizle giriş yapmıştık. Giresunu 
ele geçirmemiz uzun sürmedi 2 eylül tarihinde giresun düşmüştü. Birliklerimiz fırat 
nehrini geçip ermeni topraklarına da adımlarını nihayetinde atmıştı elaziz tekrardan 
türk yurdu yapılmalıydı. Fransanın ve ingilterenin müttefikimiz almanya ve bize nota 
vermesi de gecikmemişti tabi derhal polonya, ermenistan ve pontustan çıkın 
diyorlardı. Ama çıkmayacaktık sevri yırtıp atmaya and içmiştik almanlar da versayı 
yırtıyorlardı şimdi. 
 
10 eylülde trabzona girerek pontus devletine son verdiğimizi ilan ettik. Pontus 
kuvvetlerinin geri kalanı 1 hafta daha dayanmaya çalıştı 18 eylülde kızıl ordu da 
savaşa dahil oldu 19 eylül tarihindeyse pontus devletini bölüştük. Artvin ve batum 
gürcistan sovyetine dahil edildi geri kalan topraklar bize ait olmaya devam etti. Şimdi 
ermenistan düşünecekti. Hemen trabzonda toplama kampı yapımına giriştik. Bu 
kamp meselesini savaş öncesinde hitler ve mussolini ile de istişare etmiştik. 
Demografiyi kamplarla sağlayacaktık. Sivastaki kampı ise ermenistan için 
hazırlamıştık. 
 
Ermenistana gelince 13 eylülde birliklerimiz elazizi kurtardı. 14 eylülde erzincanı ele 
geçirince dersim arada kalmıştı. Sovyet saldırısını beklemekteydik sovyetler gelince 
erzuruma girecekti neticede. Ermeniler çetin ceviz çıkmıştı ama 19 ekimde çetin 
ceviz çatlamaya başlamıştı. Biz ve kızıl ordu aynı anda ermenistan içlerine doğru 
yürüdük kürdistan sınırları tarafına doğru adım adım ilerliyorduk. 29 ekim tarihindeyse 
vandaki son ermeni birliğinin teslim olmasıyla ermenistanı da tarihin tozlu sayfalarına 
yollamıştık. 93 harbi sonrası sınırları baz almıştık erzurum ve karsın daha zamanı 
vardı. 
 
Güneydeyse fransızlarla ufak sınır çatışmaları oluyordu büyük çaplı bir savaş 
sözkonusu bile değildi. Alsas loren cephesinde de almanlarla öyle büyük bir 
çatışmada değildiler neticede. 1 ekimdeyse ispanya biz ve almanyayla birlikte savaşa 
dahil olduğunu açıklamıştı. Fransızlar halen savaşta korkak davranıyorlardı. 
Polonyanın ilhakı konusunda hitler ile sultanımız 2. Abdülmecid tebrikleştiler ayrıca. 
 
Dünyada halen bir savaş büyüyecek endişesi yoktu saman alevi gibi oldu bitti barış 
devam eder diyordu çoğu insan ama bizim öyle bir niyetimiz hiç yoktu. Toplama 
kamplarını ele geçirdiğimiz yerlere kurmaya başlamıştık büyük bir tehcir ve istihdam 
ağı kuruyorduk. Sivas, trabzon ve vandaki kamplarımız sayesinde etnik 
düzenlemeleri hızla yapabiliyorduk. Arzu eden ermeni ve rumları sovyetlere 
yönlendiriyorduk burunları kanamadan göç ediyorlardı. 
 
SSCB’NİN FİNLANDİYAYI İLHAKI 
 
Joseph stalin anlatıyor 
 
Sovyet devrimimizi artık yeni topraklara yaymanın zamanı gelmişti. Polonyadan ve 
ermenistandan ele geçirilen topraklarımızı türkiye ve almanya işbirliğiyle geri almıştık. 
Nihayetinde çarlık döneminin de mirasçısıydık biz ruslar. 3 aralık 1939 tarihinde 
ordumuz finlandiyayı işgale başlamıştı ve mevsim kış olduğundan savaş 3 ay sürdü 1 



5 mart 1940 tarihinde finlandiyayı sovyetlere katmıştık. Devrimi yaymaya devam 
edecektik sıradaki hedeflerimiz balkan devletleriydi sonrasındaysa rotayı irana 
çevirecektik. Kapitalizmin dinamosu olan petrol işçilerin biricik koruyucusu olan 
sovyet devletine geçecekti planlarımız hazırdı 
 
ALMAN CEPHESİNDE DURUMLAR 
 
Adolf hitler anlatıyor 
 
3. imparatorluğumuz kaybedilen topraklarını alacaktı her nihayetinde ve bu 
ciddiyetimizi polonya ve çekoslavakyaya yeterince gösterdik. İngiltere ve fransa durur 
mu savaş ilan ettiler bize karşı lakin ufak sınır çatışmaları haricinde pek bir yaprak 
kımıldamadı dünya çapında. Polonyanın güneydoğusunda bize bağlı bir polon 
hükumeti kurduk. Franco ve fazlı’nın savaşımıza dahil oluşu da bizi gayet mutlu etti 
artık daha güçlüyüz. Amerika mı? Robert winger amerikayı günden güne faşizme 
doğru iletiyor ki bu gidişle amerikada 2. Bir iç savaşın çıkışını kaçınılmaz olarak 
görüyorum. Winger’ın faşist amerikasıyla demokratik amerika çatışması amerikalıları 
bu savaştan uzak tutacaktır. 
 
FRANSA TAARRUZU 
 
Hasan fazlı anlatıyor 
 
Fransızlar kendilerine çok güveniyorlardı maginot hattı geçilmez diyorlardı lakin 
almanların lüksemburg ve belçikayı işgal etme olasılığını düşünememişlerdi. 10 
martta almanya işgale başladı 15 martta belçika düştü fransızlar durur mu hemen 
başladılar atağa. Suriye cephesinden bize, kuzeydoğu fransadan almanyaya doğru 
saldırıya geçtiler lakin nafile. Almanlar çok güçlüydü 16 nisanda paris yakınlarına 
kadar gelmişlerdi. 
 
Güneyden ispanyol saldırısı ve batıdan italya saldırısı da başlamıştı fransaya karşı. 
Afrikada da yer yer ispanya ile fransa çatışması yaşanıyordu. 18 mart 1940’ta 
perpignan’ı ispanya ele geçirdi. 18 nisanda tolouse kentinin güneyindeki fransa 
toprakları ispanyol kontrolü altına girmişti bile. 
 
İtalya da hakeza 23 martta nice kentini ele geçirmişti monakoyu da ilhak etmişti. 
Korsika da kuşatılmıştı ana karadan bağlantısı kesilmişti korsika adasının illa ki 
düşecekti eli kulağındaydı. 
 
Bizim cephemizdeyse 10 martta başlayan taaruzumuz başarılı sonuçlar elde 
ediyordu fransız ordusu patır patır dökülüyordu. 5 nisanda antep, urfa ve maraş 
fransızlardan temizlenmişti ilerlememiz suriye içlerinde devam ediyordu. Burayı elden 
çıkarttıktan sonra sıra diğer cephelere gelecekti. 
 
2 nisandaysa yunanistan dahil olmuştu savaşa. Kazanacaklarını zannetseler de 
yanılıyorlardı. İtalyayla anlaşmıştık ege adaları ve selanikten ötesi italyaya verilecekti 
geri kalan kısımlar bizim olacaktı. 5 nisanda antalyayı işgalden kurtardık. 12 nisanda 
bursa ve manisayı işgalden kurtardık. 14 nisanda yunanistan istanbul üzerine 
taarruzda bulunduysa da istanbulda orduları bir batağa saplandı. İstanbul yunan 
ordusuna mezar oldu ve 15 nisanda edirneyi kurtardığımızda gerisi çorap söküğü gibi 



gelmişti 19 nisanda aydın, muğla ve çanakkaleyi kurtardık. Yunanlar izmirde direnişe 
geçmişti 23 nisan 1940 tarihinde yunanı izmirden denize döktük. 12 mayıs tarihinde 
ordumuz selaniğe ulaştığındaysa yunanistan ateşkes ilan edeli 2 gün olmuştu. 
İtalyanlar 10 mayısta ele geçirmişti atinayı ve taksim ettik yunanistanı aramızda. 
 
Suriye cephesindeyse ilerlememiz sürüyordu 19 nisanda hatay, halep ordularımızca 
ele geçirilmişti kuzey suriye hakimiyetimiz altındaydı adım adım güneye doğru 
ilerliyorduk. Arap aşiretlerinin fransızlara karşı isyanı da eklenince duruma artık 
fransa için zor günler başlıyordu. 21 mayısta humus ve tartustan kuzeyi bizim 
ellerimizdeydi. 29 mayıs 1940 tarihindeyse fransa teslim olduğunu bildirmişti 
Almanyaya. 19 nisanda paris düştükten sonra direnen fransa 1 ay kadar ancak 
dayanabilmişti. 1 hazirandaysa suriye artık resmen tekrar bizim olmuştu. 
 
3 haziranda antlaşma yapılmıştı fransa ve belçika ile ve vichy fransası adlı devlet 
kurulmuştu bile. Vichy fransası fas gabon, kamerun ve kongoyu ispanyaya bıraktığını 
açıklamıştı, belçika kongosu da almanyaya bırakılıyordu, tunus bize çad ve orta 
afrika italyaya bırakılıyordu. Mivher devletlerimiz için çok karlı bir süreç yaşanmıştı. 
Ve vichy fransasının kurulmasıyla fransızlar da mivher devletler safına geçmiş 
bulunuyordu. 
 
İngilterenin paçası tutuşmuştu artık her ne kadar ingiliz kolonileri savaş konusunda 
çekinceli olsalar da neticede savaş kaçınılmazdı ve ingilizle iran, ırak ve kürdistanla 
ittifak kurmuştu bu sayede hem hatrı sayılır petrol kaynağını ellerinde tutacaklardı 
hem de hindistan ve afrika kolonileri arasında köprü kurmuş olacaklardı. Portekizse 
pek tabii ki ingilterenin müttefikiydi. İngilizler savaşa devamın ateşli savunucusuydu. 
 
4 eylül 1940 günüyse ingiltere ve müttefikleri ki müttefikler arasına baltık ülkeleri, 
norveç, isveç, danimarka, yugoslavya, bulgaristan ve romanya da katılmıştı topyekun 
saldırı başlattılar biz mivher devletlere karşı. ilk kurşun atılalı 1 sene geçmişti 
ingilterenin inadı ise henüz geçmemişti. Nur topu gibi yeni balkan cephemizden, doğu 
ve güney cephemizden ateş altındaydık artık. Son1 senede tecrübemizin ve 
teknolojimizin artışı münasebetiyle 10 eylül gününe kadar bulgaristanın yarısını, 
kürdistanın tamamını ve makedonyayı ilhak etmiştik yeni hedefimiz musul ve 
kerküktü. Irak içlerine de adım adım giriyorduk her ne kadar ürdün sınırında 
çatışmalar olsa da. 
 
Rumen taarruzu geri tepmişti macarlar alman desteğiyle sınır kentlerini ele geçirmişti 
bile. İtalya riyekayı ele geçirirken almanlar sloven bölgelerini zaptetmişti. İspanyayla 
portekiz arasında da gerek avrupada gerek afrikada çatışmalar olmaktaydı. 
İtalyanlarsa somalide kaybediyorlardı ingiliz kolonileri arasına sıkışmış italyan 
somalisi günden güne erimekteydi. Bizse kıbrısı italyan desteğiyle almaya 
çalışıyorduk. 
 
Kuzey avrupadaysa danimarka 11 eylül günü teslim olmuştu. 
 
1942 yılbaşına kadar geri kalan gelişmeler şöyleydi; 
 
5 kasım günü romanya teslim oldu erdel bölgesi macarlara bırakıldı. Romanyada 
faşist hükumet kuruldu 
 



13 kasım günü yugoslavya havlu attı sırbistanın voyvodina bölgesi, hırvatistanın 
kuzey bölgesi macarlara bırakıldı karadağ ve hırvatistanın akdeniz kıyıları boyu 
toprakları italyanlara bırakıldı, kosova türklere verildi. Bulgaristansa 29 eylül günü 
türkiye tarafından tamamen ilhak edilmişti. 
 
Iraksa 2 aralık tarihine kadar direnebildi 2 aralıkta tamamen teslim oldu. Aynı şekilde 
5 aralık günü askerlerimiz kudüse girince ingilizler sina çölüne kadar çekilmek 
durumunda kalmıştı 1. Dünya savaşı evveli sınırlarımıza ulaşmıştık neredeyse. 
Kıbrıstaysa halen ingilizler direnmekteydi. Adaysa tamamen bizim ve 
müttefiklerimizin gemilerince kuşatılmıştı. Kış yaklaşıyordu kıtlık kaçınılmazdı 
dışarıdan yardım gelmezse çok fazla dayanamazlardı. 
 
İranlaysa sınır çatışmalarımız sürmekteydi bu işin böyle devam etmeyeceğini anlayan 
ingiltere sovyetlerle gizlice anlaşmıştı iranı taksim edeceklerdi ilhak edip bunu 
yapmak zor değildi çünkü her yerde ingilizler cirit atıyordu. Kuzey sınırından 10 aralık 
günü sovyetler girmeye başladı ingilizler ingiliz mandasını kabul karşılığında sözde 
sovyetlerin ilerleyişini durdurma sözü vermişti ruslar ilerlerken çünkü gizli anlaşma 
yapmışlardı ruslarla. Ruslar yeterince ilerlemeden harekete geçmeyeceklerdi. Rus 
orduları 20 aralık günü tahrana ulaşınca şah el mahkum ingilizlerin teklifini kabul 
etmişti. Artık iran ingiliz mandası olmuştu. 
 
Baltık ülkelerindeyse 16 kasımda litvanya, 22 kasımda letonya, 28 kasımdaysa 
estonya teslim oldu almanyaya. Almanya artık büyümüştü. 
 
Norveç ve isveçse yer altı kaynaklarını almanların özgürce kullanabilmesi 
karşılığında savaştan 1 aralık tarihinde çekilmiş ve tamamen tarafsızlık ilan 
etmişlerdi. 
 
1942 yılında savaş 
 
1942 kışında savaş görece olarak durgun bir seyir izliyordu. Afrikada mivher devletler 
olarak kıyasıya ingiltereyle çatışmaya devam ediyorduk japonya da güneydoğu 
asyayı zaptetmişlerdi. Çinhindi, endonezya malezya japonların elindeydi, kore ve 
mançurya da hakeza öyleydi. Çinde japon ilerleyişi de devam ediyordu. Arnavutluğa 
da ültimatom göndermiştik bizimle birleş diye neticede bitaraf olan bertaraf olacaktı 
arnavutluğun da fazla şansı kalmamıştı 26 ocak 1942 tarihinde arnavutluk türkiyeye 
katılmayı kabul etmişti. Aklın yolu birdi neticede bu işin başka çıkar yolu yoktu. 3 
şubatta sina yarımadasını zaptetmiştik süveyş kanalındaydık artık. 5 şubattaysa 
kıbrıs adası teslim olmuştu artık direnecek güçleri kalmamıştı açlık kıbrısta kol 
geziyordu neticede ve teslim oldular. Adanın hali içler acısıydı köylerde hayvan yoktu, 
temel gıda maddeleri çok çok uçuk fiyata satılıyordu, insanlar kedi köpek at eşek ne 
bulursa yemişlerdi. Kıbrıs adasının ıslahı biraz zaman alacaktı. Keşke böyle bir 
vaziyet hiç olmasaydı da ingilizler teslim etseydi kıbrısı. Bu esnada vichy fransası da 
10 şubatta gambiya ve sierra leoneyi ilhak etmeyi başarmıştı. İngilizlerse somalide 
ilerleyişe devam ederken vichy fransası cibutisini 11 şubatta ingilizlere kaptırmışlardı 
bile. 
 
Barbaros hayreddin operasyonu 
 



Almanlar barbarossa dediyse bile biz barbaros hayreddin demeyi tercih etmiştik. 
Sscb ve mivher devlerler olarak gayet iyi anlaşırken dananın kuyruğu romanyada 
kopacaktı. Üstelik almany ingiltere anakarasını işgale hazırlandığı esnada oluyordu 
bütün bunlar. Sscb romanya sınırına yemiyor içmiyor asker yığıyordu ve bu 
almanların çok dikkatini çekiyordu. Hitlerin canı bu duruma çok sıkkındı neticede ki 
yeni bir cephenin ayak sesleriydi bunlar. Eğer romanya alınırsa gerisi de pek tabii ki 
gelirdi. Kış olduğundan mütevellit rus topraklarına girmekte intihar olurdu alman 
mühendisler de harıl harıl bu konu üzerinde çalışmaktaydı nasıl tankları donmadan 
verimli kullanabilirizdi şimdi mesele. Tabi bu esnada almanlar boş durmamışlardı 16 
şubat tarihinde hollandayı da ilhak etmişlerdi. Savaşın başından beri dokunulmayan 
hollandaya dokunmuşlardı nihayet. Hollandanın güneydoğu asyadaki topraklarını 
japonya çok önceden ele geçirmişti geçirmesine de almanlar henüz hollandaya karşı 
harekat düzenlememişti. Bunun sebebiyse almanyada sürgünde bulunan devrik 
imparator 2. Wilhelm’i ingilizlerin alman tahtına yeniden çıkartma girişimleriydi. Nazi 
partisinin ileri gelenlerini çeşitli vaatlerle ayartmaya çalışan ingilizler sebebiyle 
hollanda işgale uğramıştı. 29 şubat tarihindeyse dananın kuyruğu kopmuştu 
sovyetler romanyayı işgale başlamıştı. Romanya yardım istedi bizler de sscb’ye 
ültimatom verdik çıkmazsa olacaklar hakkında. Sovyetlerin hareketliliği sebebiyle bir 
planı çoktan hazırlamıştık almanlarla barbarossa yahut barbaros hayreddin 
operasyonu. Mivher devletler olarak topyekun biçimde 2 martta sovyet sınırından 
girecektik artık turanı kurma vaktiydi barbaros hayreddin operasyonu başlamıştı. 
Sovyetler neye uğradığını şaşırmıştı 10 martta erzurumu fethetmiştik. Yıllar sonra 
erzurum tekrar türk toprağı olmuştu 12 martta artvin 13 martta karsı tekrar ele 
geçirdik. Her ne kadar süveyşte durmuş olsakta iran içlerinde ilerleyişe devam 
ediyorduk ingilizleri mağlup ediyorduk. Afrikada işler ingilizlerin istediği gibi 
gitmiyordu. Hakeza britanya adasında da huzur bulamıyorlardı her gün londra 
luftwaffe tarafından bombalanıyordu. İngiliz kraliyet ailesi sarayında değil 
sığınaklarda yaşıyordu artık. Fazla dayanamayacakları aşikardı böyle giderse. 17 
martta tebrizi ele geçirdik 18 martta ağrıyı ele geçirdik 20 martta kars ve batumu 
topraklarımıza kattık aynı tarihlerde almanya batı ukraynayı zaptetmişti. 8 nisanda 
ermenistanın tamamını zaptettik 17 nisanda tüm gürcistanı zaptettik sovyetler gol 
üstüne gol yiyordu. 18 nisanda kazvin gilan ve reşti de zaptettik. Aynı tarihte romanya 
işgal edilen topraklarını kurtarmakla kalmamış ve odessa’yı ele geçirmişti. 
Almanyaysa leningrada ilerliyordu belarusun da yarısı ele geçirilmişti. 3 mayıstaysa 
azerbaycanı topraklarımıza kattık sovyetlerin petrol kaynaklarına darbeyi vurmuştuk 
artık daha hızlı bir biçimde sovyetlerin sonu gelecekti. İsfahan, şiraz ve tahranı da 
almamız münasebetiyle ingilizleri korku sarmıştı kaldı ki ganayı 18 martta nijeryayı da 
23 nisanda vichy fransası zaptetmişti bile yani kuzey afrikanın batısında ingiliz varlığı 
bitmişti. İtalyan somalisini eline alan ingilterenin italyan somalisi kursağında kalacaktı 
yakındı bunun olması. 
 
Bu esnada portekiz fazla direnememişti. 3 ocakta ispanyol orduları lizbona girince 
şartsız teslim olmuştu. Angola almanlara verilmişti mozambikse bağımsızlığına 
kavuşmuştu. Batı mozambik sınırındaki ingiliz varlığı münasebetiyle fransanın 
mozambikte hakimiyet kurması ekstradan efor kaybettirirdi. 
 
5 mayısta ingilizler barış antlaşması teklifinde bulunmuşlardı. Kabul ettik! Yalnız bu 
sefer osmanlıya nispet yapılacaktı sevr antlaşmasının imzalandığı yerde ikinci sevr 
antlaşması yapılacaktı. 6. George, adolf hitler, III. Vittorio emanuelle(italya kralı), 
philippe petain(fransa cumhurbaşkanı), 2. Abdülmecid, fransisco franco imza 



heyetindeydi. Ve 5 mayıs 1942 tarihinde 2. Sevr antlaşması imzalanmıştı. Antlaşma 
şöyleydi; 
 
-huzistan, hamedan ve kazvin’in batısındaki iran toprakları türklere bırakılacak ve iran 
tekrar bağımsız olacak 
-mısır türkiyeye bırakılacak 
-uganda ve kenya almanlara bırakılacak 
-sudan ve somali italyaya bırakılacak 
-cibuti ve somaliland vichy fransasına bırakılacak 
-batı afrikadaki ingiliz kolonileri vichy fransasına bırakılacak 
-arap yarımadasından ingilizler tamamen çekilecektir. 
 
Sonuçta 2. Sevr imzalansa da sovyet cephesinde savaş devam ediyordu haziranın 
ortasına gelindiğinde almanya belarusu tamamen zaptetmiş, leningradı almış ve 
ismini hitlerburg olarak değiştirmiş, ayrıca kieve de girmişti. Bizse dağıstan, çerkezya, 
balkarya bölgelerini çoktan zaptetmiştik hedefimiz artık kırımdı asırlar sonra kırımı 
tekrar osmanlı toprağı yapmak için yola çıkmıştık. Hakeza iran da horasan bölgesini 
yeniden zaptetmişti iranı da kendi safımıza çekmeyi başarmıştık sırada türkistan 
toprakları vardı tabii ki. 
 
Sovyetlerse direnmeye başlamıştı 15 temmuzda biz kırımı zaptetmiştik almanyaysa 
ukraynanın azak denizi ve kırım hariç kısımlarıyla(ki bizim hakkımızdı) smolensk ve 
kalugayı ele geçirmişti bile. Canla başla mücadele ediyordu sovyetler.  
 
2 ağustos 1942: stalingrad kuşatması 
 
İki koldan saldırıyorduk almanlar moskovaya biz de stalingrada yükleniyorduk en 
doğuda kazak sınırına dayanmıştık bile turan artık hayal değildi de denebilir ki zaten 
kazakistanda, türkmenistan ve özbekistanda ayaklanmalar çıkmıştı yer yer. Madem 
leningrad hitlerburg oldu stalingradda mecidiyekent olmalıydı. Kazım orbay paşanın 
önderliğinde stalingrad düşürüldü 9 ağustos günü. Sovyetler ağır yara almıştı orta 
asyanın kapıları ardına kadar açılıyordu. Stalingradı mecidiyekent yapmıştık artık. 
 
Stalinin son günleri ve moskovanın düşüşü 
 
Biz stalingradı ele geçirdiğimizde kızıl orduya ağır bir kayıp verdirmiştik orta asyada 
da kazanımlar elde etmeye başlamıştık almanlar ise moskovanın banliyölerine doğru 
akın akın ilerliyordu. Tabii ki koskoca rusyayı moskovayı ele geçirince dizginlemiş 
olamazdıkta bu yüzden uçaklarla rus şehirlerine romanov hanedanının yaşayan 
temsilcilerinden ivan romanov’u rus imparatoru yapacağımızı düşmanımızın rus halkı 
değil komünist hükumet olduğunu anlatan bildiriler dağıtıyorduk. Gerçekten de 
almanlar ivan romanov ile anlaşmıştı. Komünist hükumet ne kadar insanları baskı 
altında tutmaya çalışsa da eski rejime özlem duyan çok kişi mevcuttu nihayetinde. 
İvan romanov ve ailesi minsk’te bulunuyordu moskovanın düşüşüyle ivan romanov 
imparator ilan edilecekti. 
 
Alman orduları moskovada sıkı çarpışma içerisindeydi ruslar artık savaştan ciddi 
miktarda yorulmuşlardı bu da cabasıydı. Savaştaki propagandalarımız da hakeza 
etkili oluyordu ivan romanov ismini neticede barbaros hayreddin harekatıyla birlikte 
gündeme getirmiştik. 



 
Joseph stalin ise 17 ağustos 1942 günü sovyetbunkerde intihar etmişti. 20 ağustos 
günüyse moskova zapt edilmişti. Yeni başkan nikita kruşçev ve hükumeti moskovayı 
terk edip yekaterinburg’a doğru yola koyulmuştu bile. 
 
Rus imparatorluğu ve sovyetlerin durumu 
 
Moskovanın fethedilip kremlin sarayına nazi bayrağıyla birlikte rus imparatorluğu 
bayrağı çekilmişti. Hitlerin yüzü gülüyordu artık. Stalinin cesedini sovyetbunkerde 
bulan nazi subayları vakit kaybetmeden stalinin kafasını hitlere göndermişti. Hitlerin 
stalinin başıyla poz vermesi dünyada şok etkisi yaratmıştı. Hitler “komünizmin başını 
kopardık” diyordu. 
 
Moskovada mivher devletler olarak sovyetlerin hükümsüz olduğunu ve ivan 
romanov’un meşru rus imparatoru olduğunu da ilan etmiştik. Kızıl ordudaki kripto 
monarşist komutanlar da beyaz orduya katılmışlardı. İkinci rus iç savaşını 
başlatmıştıkta denebilir aslında beyaz orduyla birlikte. Japonya da hakeza çine boyun 
eğdirmişti ve çin barış antlaşması imzalamaya mahkum edilmişti japonya çinden hatrı 
sayılır toprak elde etmiş tibet ve doğu türkistana da bağımsızlığını vermişti. Bununla 
da yetinmemiş sovyetlere karşı mücadelede beyaz orduya destek sözü vermişti. Kızıl 
ordu kolu kanadı kırılmış olmasına rağmen halen rus steplerinin hakimiydi, sibiryanın 
hakimiydi. rus imparatorluğu tıpkı vichy fransası gibi kağıt üzerinde bağımsızdı ve 
alman kuklası halindeydi. Rus topraklarında birçok üssümüz vardı mivher devletler 
olarak. Buralardan kızıl ordu temizlendiğinde çekilecektik. Ayrıca sibiryaya da 
bağımsızlık verilecekti. Orta asya ve tataristan bizim hakkımızdı tabii ki. ayırca 
finlandiyanın tekrar bağımsız olması da temin edilecekti. 
 
1943 ocak ayına geldiğimizde orta asyayı zapt etmiştik bile. kırgızistanı doğu 
türkistana yani uygur devletine bırakmıştık onların payına da o düşmüştü. Japonlarsa 
rusyanın büyük okyanus kıyılarını büyük oranda kontrolü altına almıştı. Tankların 
soğuk havada donma probleminin de önüne geçilmesiyle yekaterinburg 3 şubat 1943 
tarihinde zaptedilince 2. Rus iç savaşı da bitmiş ve sovyetler tamamen tarihe 
karışmıştı. 2. Dünya savaşı artık sona ermişti herkes rahat bir nefes almıştı. 20 nisan 
1943 tarihinde prag konferansında dünyanın yeni haritası şöyle şekillendi; 
 
-almanya savaşta kazandığı rus imparatorluğu topraklarını elde tutmaya devam 
edecek. 
-yakutistan, buryatya, tuva bölgelerinde sibirya devleti kurulacak 
-sscb’nin en doğu bölgeleri japonyaya bırakılacak 
-şangaydan doğu iç moğolistana siçuandan hong konga kadar japonyaya bırakılacak 
-endonezya, malezya ve filipinler bağımsız olacak 
-tayland, laos, kamboçya, vietnam ve myanmar japonyaya bırakılacak 
-tüm mivher devletlerin savaşta kazandığı topraklar mivher devletlere kalacak 
- türkiye, almanya, japonya, italya ve ispanya yeni kurulacak birleşmiş milletlerin veto 
hakkına sahip üyesi olacak. 
-mivher devletler rus imparatorluğu topraklarını terk edecek 
-finlandiya tekrar bağımsız olacak 
 
İşte bunların kararlaştırıldığı bir konferanstı prag konferansı. Savaş bitmişti artık ve 
osmanlı kaldığı yerden güç kazanmıştı, küllerinden doğmuştu bu onur 2. 



Abdülmecide aitti. Yok olmak üzere olan bir imparatorluk küllerinden tekrar doğmuştu 
artık 
 
2. AMERİKAN İÇ SAVAŞI 
 
1932 yılında abd başkanı olan robert winger demokratik bir seçimdle başa gelmiş 
olmasına rağmen aşırı sağcı bir profil sergiliyordu yer yer ırkçılığa kayan görüşleri de 
mevcuttu. Güney eyaletlerinden oldukça destek gören robert winger ülkede her 
geçen gün baskıyı arttırmaktaydı. Özellikle zencilere karşı ikinci sınıf insan 
muamelesini gün geçtikçe arttırmaktaydı halkın desteğini de iyice arkasına alan 
robert winger’a muhalefette pek tabii ki vardı. 1936 yılında robert winger oyları 
arttırmıştı. Artık ülkede toplama kampları bile kurulmaktaydı. Eyaletler arası 
kamplaşma devam etmekteydi. Texas, oklahoma, arkansas, missisipi, luisiana, kuze 
ve güney carolina, tennessee, virginia, batı virginia, georgia ve florida robert winger’ı 
desteklerken geri kalan eyaletler demokratik bir amerikayı savunmaktaydı. Kalifornia, 
nevada, utah, arizona ve new mexico’daysa sosyalistler ağırlıktaydı amerikada 
sosyalizm destek bulur hale gelmişti. 1940 yılında seçimler olacaktı lakin aralık 1939 
tarihinde amerikan anayasa mahkemesi kararıyla başkan robert winger görevden 
alınmıştı şimdi dananın kuyruğu kopuyordu. Halktan ve ordudan winger taraftarı 
olanlar 17 aralık 1939’da amerikan konfedere devletini yeniden kurduğunu ilan 
etmişti başkenti de virginia’nın başkenti richmond olarak seçilmişti. Tabii ki görevden 
alınan başkanla beraber kabinesi de istifa ettiği için yeni amerikan başkanı kongre 
üyeleri tarafından seçilmişti amerikan başkanı harry truman oldu. Virginia ve batı 
virginiada çatışmalar başlamıştı bile. Konfederasyon çok iyi savunuyordu kendisini 
lakin başkenti de taşımıyordu riske rağmen. Konfederasyonsa erie gölüne kadar 
ilerlemeyi planlıyordu bu sayede abd’yi ikiye ayırmış olacaklardı. 
 
Fırsat bu fırsat diyen amerikalı komünistlerse noelden 1 gün sonra 26 aralıkta 
amerika birleşik sosyalist devletlerini(ABSD) kurduğunu ilan etmişti. ABSD ile 
AKD(konfederasyon) birbiriyle çatışmayacaktı elbette. Konfederasyonla absd 
yetkilileri de görüşmüştü birleşik devletlerin topraklarını bölüşme hususunda. 
 
1940 yılında konfederasyon pensilvanya ve maryland’ı da almıştı hakeza, absd ise 
batıda kazanımlarına devam ediyordu. asker kaynağını doğuya kaydıran abd absd’ye 
dikensiz gül bahçesi sunuyordu. Birleşik devletler artık başkenti new york’a taşımıştı 
sonuçta vaşington’un düşmesi an meselesiydi ki ohio ve delaware konfederasyona 
geçmişti bile. Sonuçta vaşington’da fazla tutunamadı ve düştü abd vaşington’dan 
çekilmek zorunda kaldı 1940 ortalarında. 1940 seçimleri yaklaşırkense abd barış 
istemek zorunda kaldı bu denli bir hezimet beklemiyordu ki bu hezimetin sebebi 
alman teknolojisinin konfederasyonla paylaşılmasından başkası değildi. Vaşington 
antlaşması imzalandı kansas konfederasyona verildi ve kolumbiya yönetim bölgesinin 
karşısındaki arlington konfederasyon başkenti olarak kabul edildi vaşington ve ötesi 
abd’ye kaldı. Akd kansas hariç savaş esnasında ele geçirdiği yerlerden çekildi. 
 
Absd’de antlaşmalarda hazır bulundu. İdaho, oregon ve washington eyaleti absd’ye 
kaldı. 
 
Yahudilerin madagaskara yerleştirilmesi 
 



2. dünya savaşı sırasında yahudilere sistematik bir soykırım programı uygulanmıştı. 
Almanlar yahudileri işgal ettiği yerlerde kamplara yerleştirmişlerdi hastaları ve 
yaşlıları ortadan kaldırarak güçlü kuvvetli yahudileri gemiyle madagaskara peyderpey 
yerleştirmişlerdi. Madagaskar fransaya bağlıydı fransa da almanların kuklasıydı faşist 
fransa hükumeti alın madagaskar sizin olsun demişti bir nevi. Ve madagaskara göç 
ettirildi yahudiler avrupada yahudi nüfusu artık temizlenmişti hepsi madagaskardaydı. 
Prag konferansı sonrası madagaskara bağımsızlıklık verildi. Coğrafi olarak nil ve fırat 
arasında kalan madagaskar artık yahudilerin yeni vaat edilmiş toprağı olmuştu. 
 
2. abdülmecidin ölümü ve 4. Ahmed’in tahta çıkması 
 
Hasan fazlı anlatıyor; 
 
2. dünya savaşını da canla başla savaşarak kazanmıştık. Birinci cihan harbinde 
kaybettiklerimizi fazlasıyla telafi etmiştik. Bununla birlikte mekke ve medine halen 
bizim elimizde değildi. Sultanımız 2. Abdülmecidse iyice yaşlanmıştı yeni bir savaşı 
göze alamazdık. 23 ağustos 1944 günü 2. Abdülmecid hayata gözlerini yummuştu 
büyük bir cenaze töreniyle defnettik merhum padişahı. Hatta törene adolf hitler ile 
benito mussolini de gelmişti taziyelerini iletmişlerdi. İtalya ve Almanya ile ileride 
müttefikliklerimiz ne olacak belirsizdi neticede trablusgarpı unutmamıştık bugün 
sorunları halı altına süpürsekte yarın tekrar patlak verecekti. 
 
Devlet boşluk kabul etmezdi neticede cenaze töreninden sonra şehzade ahmed 
nihad 4. Ahmet olarak tahta geçti ve tebrikleri kabul etti. 
 
4. ahmed tahta çıktıktan sonraysa artık mekke ve medineyi tekrardan osmanlıya 
katma vakti geldiğini beyan etti ve suudi arabistan kralına mektup gönderdi; 
 
Müminlerin emiri 4. Ahmedden suud kralına; 
 
Mekke ve medine hilafete aittir ve Türkiyeye teslim edilmelidir aksi halde cihadı ekber 
ilan ederek alınacaktır. 
 
Suud kralı bu mektuba şu cevabı verdi; 
 
Kim mekke ve medinenin sahibiyse halife odur osmanlı hilafeti bitmiştir. 
 
Bununla birlikte suudiler tek başlarına kazanamayacaklarını bildiklerinden italya ile de 
görüşmekteydi. İtalya da kabul etmişti hakeza ittifakı tabi karşılığında petrol 
imtiyazıyla ve türklere ültimatom göndermişti suudilere saldırmaması için. Adolf 
hitlerse bu ortama köpürerek şunları diyordu; 
 
-mussolini ahmaklık etmeye devam ediyor 3. Reich mussolini kadar büyük ayak bağı 
görmemiştir diyordu. Safını belli etmişti hitler lakin kendisini dev aynasında gören 
mussolini 3 ekimde türkiye suudi arabistana savaş ilen edince türkiyeye savaş ilan 
etmişti. Doğal olarak türkiye ve almanya eski müttefiklerine savaş ilan etti. Suudi 
arabistan aralık 1944, italya ise şubat 1945 tarihinde teslim olmuştu. Arabistan türkiye 
tarafından ilhak edildi italya ise 2. Dünya savaşı öncesi sınırlarına mahkum kaldı. 
Dalmaçya, güney sudan ve orta afrika almanlara, trablusgarp ve somali, yunanistan, 
karadağ türkiyeye bırakıldı çad ve sudansa bağımsızlık kazandı. Mussoliniyse italyan 



faşist mahkemesi tarafından görevden alınıp 4 mart 1945 tarihinde ayağından asılıp 
kurşuna dizildi. Mussolini yerine italyanın başına sergio mancini geçti. 
 
Ali fazlı doğuyor 
 
Ali fazlı anlatıyor; 
 
Ben ali fazlı 1950 istanbul doğumluyum bilindiği üzere merhum liderimiz hasan 
fazlının oğluyum 3 çocuğuz biz cemal(1940), kemal(1945) ve ben ali. Ben 
doğduğumda ingilterenin hindistan pakistan ve bangladeşin bağımsızlığını tanıdığı 
yıldı. Güneş batmayan imparatorluğun güneşinin batmaya başladığında geldim 
dünyaya. Ben 1956 yılında okula başlayana kadar olan bazı olaylarsa şunlardı; 
 
1953 yılında italyada faşizm çökmüştü geniş halk protestolarından sonra monarşi de 
faşizm de devrildi ve italya cumhuriyete geçiş yaptı. Dünyanın ilk faşist devleti tarihe 
karışmıştı. 
 
1954 yılında 4. Ahmed hayata gözlerini yumdu hicaz fatihinin vefatından sonra yerine 
kardeşi 4. Osman(osman fuad osmanoğlu) geçti 
 
1955 yılında almanya führeri adolf hitler vefat etti büyük bir cenaze töreni yapılarak 
anıtmezarında toprağa verildi ve karl dönitz yeni führer oldu. 
 
Yine 1955 yılında çin halk cumhuriyeti kuruldu çinliler japonyayla savaşırken kendi 
aralarında da savaşıyordu. Mao zedong önderliğindeki komünistler çinde iktidarı ele 
geçirdi. 1956 yılındaysa meksikada sosyalist devrim oldu ve meksika da komünistlere 
katıldı. Sovyetler yıkılmıştı yıkılmasına ama yeni sovyetler türüyordu bile. Absd ile 
meksika çok sıkı müttefik olmuşlardı. Kuzey amerika kıtasında güçler savaşı vardı. 2. 
Amerikan iç savaşı sonrası yumurtalardan biri kırılacaktı artık. Demokrasi, faşizm ve 
sosyalizmden biri galip çıkacaktı. 
 
Ben okula başladıktan sonra ülkemiz en parlak dönemlerindeydi artık almanyayla bir 
uzay yarışına girmiştik sürekli uydular fırlatıyor, uzaya sondalar gönderiyorduk bilim 
ve teknolojide almanlarla yarışıyorduk. 1958 yılında yemen ve katar kendi istekleriyle 
bize katılmışlardı fakir yaşamaktansa zengin ülkenin zenginliklerinden faydalanmak 
istediler katar petrolleri de gücümüze güç katıyordu dünyanın petrol deviydik biz 
petrol satmazsak çoğu ülke uçak uçuramazdı. Osmanlının yükselme devri sultan 
süleyman devri derlerdi ya asıl yükselme devri 4. Osman devriydi. 
 
1961 yılında kanada abd’ye katılmıştı neticede kübaya da giren sosyalizm dalgası 
çepeçevre sarıyordu ortalığı. Hakeza arjantin ve etyopya da komünist bloğa 
katılmışlardı bile. Amerika da bu arada iç savaş sonrasında yaralarını hızla sarmış ve 
uzay yarışına da girmişti. Kanadayı da bünyesine katan abd şimdi bizim tekrar 
rakiplerimizden olmuştu. Artık abd kabuğundan çıkıyordu. 
 
Nato kuruluyor 
 
Hasan fazlı anlatıyor; 
 



1962 yılında hindistan, nepal, venezuela, kolombiya, honduras ve finlandiyada 
sosyalist devrimler olması abd’yi telaşa sokmuştu mivher devletler olarak başını 
ezdiğimiz komünizm hortluyordu. Abd bize ve almanyaya bir pakt teklifi sundu. 
Almanlar kabul etmedi lakin biz, ispanya, fransa, ingiltere, macaristan ve romanya 
kabul etti. 7 ülke birleşerek NATO’yu kurduk millet 7 kişi birleşip danaya girer biz 
pakta girdik. 
 
20 temmuz 1963 Türkiye ay’a insan gönderiyor 
  
Almanlar, amerikalılar ve biz uzay yarışına girmiştik rakip ülkelerin çokluğu uzay 
teknolojisinde gelişmeleri de beraberinde getirmekteydi. Uzun süren çalışmalardan 
sonra ay’a evliya çelebi 11 mekiğini gönderiyorduk. fezaçeriler nail elmastürk, 
bayezid elden ve mikail gülhan tarihe geçecekti 20 temmuzda iniş yaptı araç aya ve 
türkiye bayrağını dikti aya. Bizden sonra almanya, amerika ve dahi japonya da uzay 
yarışına adım atmakta gecikmemişti. 
 
Yıl 1965 japonya komünist bloğa katılıyor 
 
Asırlardır devam eden japon imparatorluğu 1965 yılında sona ermişti ve japonyada 
kitlesel işçi eylemleri neticesinde devrim gerçekleşmişti. Süper güçlerden birisi 
sosyalist olmuştu artık. Asyayı sosyalizme teslim ediyorduk ciddi ciddi ve 3. Dünya 
savaşının ayak seslerini duymamak için takdir edersiniz ki sağır olmak lazımdı. 3 
kutuplu bir dünyadaydık ve biz de natoya katılmış olmakla birlikte faşizmden 
demokrasiye doğru kaymaya başlamıştık bile. 
 
3. meşrutiyet ilan ediliyor 
 
1966 senesinde artık türkiyede 3. Meşrutiyet ilan edilmişti. Yıllardır devam eden tek 
partili düzen ortadan kaldırılıyordu. 1933 yılından beri aralıksız 33 yıldır sadrazamlık 
yapmaktaydım. 1966 seçimlerine bizim haricimizde necmeddin erbakan’ın milli 
selamet fırkası, Alparslan türkeşin milliyetçi hareket fırkası, bülent ecevitin sosyal 
demokrat fırkası, süleyman demirelin de adalet fırkası, hristiyan fırkası katılmaktaydı. 
Yeni meclisimizdeyse 1000 milletvekili bulunacaktı. Hazır meşrutiyete geçmiştik ya 
millet temsil edilebilirlik görecekti. Seçim sonuçları şöyleydi; 
 
MSTHF: %70 
Adalet fırkası: %14 
Sosyal demokrat fırka: %8 
Hristiyan fırkası: %6 
Milli selamet fırkası: %2 
Milliyetçi hareket fırkası: %1 
 
Halkımız neticede güveniyordu fırkamıza ve hükumetimize. 33 yıldır tescilliydi 
başarımız pek tabii ki. Faşist bloktan uzaklaşmamız neticesinde parti ismimizi de 
değiştirme kararı almıştık seçimlerden sonra. Artık partimizin adını nizam fırkası da 
yapmıştık. 
 
3. dünya savaşı 
 



Faşist bloktan uzaklaşmış olmamız tek başına bir şey ifade etmiyordu çünkü ortak bir 
düşmanımız vardı o da sosyalist bloktu. 4 temmuz 1967 senesindeyse dananın 
kuyruğu ABSD ve ABD sınırında patlamıştı. ABSD özellikle amerikan bağımsızlık 
gününü seçince saldırı için bombanın pimi çekilmişti. Nato olarak sosyalist los 
angeles paktına savaş ilan etmiştik bile. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 
Konfederasyon da hakeza abd ile birlikte absd karşısında savaşa girmişti. 
Konfederasyon faşist blok üyesiydi almanlar ve müttefikleri de bu sayede savaşa 
dahil olmuştu kısa bir süre sonra. Neticede naziler kendilerine destek vermeyen 
hükumetleri cezalandırmakla da tehdit ediyordu. Faşistlerle komünistler aynı 
despotluktaydılar denebilir. 1968 senesine gelindiğinde absd ilhak edilmişti new 
mexico ve arizona konfederasyona geri kalan kısımlar birleşik devletlere kalmıştı. 
Sibirya ise japonya karşısında pek dikiş tutturamamaktaydı. 1968 yılında nepali tibet 
ilhak etti etmesine de doğu asya ve hindistanda savaş harıl harıl devam etmekteydi 
3. Dünya savaşı bu bakımdan mermilerin yağmur gibi yağdığı kanın gövdeyi 
götürdüğü bir savaş oldu. Afganistan ve pakistanın da bizim yanımızda savaşa girme 
kararıyla daha çok şiddetlendi. Hakeza 1968 yılı etyopyanın da havlu attığı yıl oldu. 
 
1969 yılında meksika ve küba savaşı kaybettiler ve ateşkes ilan ettiler. Hindistan 
olsun çin olsun doğu sibiryadaki japon toprakları olsun savaş harika gidiyordu lakin 
almanlar yine yapacaklarını yapmıştı biz müttefiklere sormadan etmeden bir sürü 
atom bombası yüklü uçağı sosyalist bloktaki devletlerin büyük kentlerine doğru 
havalandırmasınlar mı? Hindistan, çin ve japonyanın belli başlı büyük kentleri atom 
bombaları sebebiyle milyonları bulan ölü bilançosuyla ve büyük bir radyoaktif yıkımla 
yerle bir edilmişti. Almanların yaptığı bir insanlık suçuydu. 3. Dünya savaşının 
muzaffer nazileri bir insanlık kıyımını gerçekleştirmişti. Zaten savaş esnasında 
milyonlarca ölü olması yetmiyormuş gibi bir de nükleer silahlarla şehirler yerle bir 
edilmiş, sosyalist bloğun tüm hükumet merkezleri yok edilmişti tarihler 1973 14 
aralığını gösterdiğinde. Sosyalist bloktaki ülkelere atom bombaları sonrası almanlar 
son ihtarı yaptılar; ya şartsız teslim olun yahut tarihten silinen ırklardan olacaksınız 
minvalindeki bu açıklamalar sebebiyle savaşa devam eden ülkeler zaten cephede 
milyonlarca evladını yitirmişken üstüne atom bombalarıyla büyük şehirleri de yerle bir 
edilince mecburen barış antlaşmasına yanaştılar. Japon imparatoru hariç diğerlerinin 
devlet ve hükumet başkanları nükleer saldırılarda ölmüştü. 4 milyarlık dünyada 1 
milyar kişi ölmüştü dile kolay dünya çapında 1 milyar insan. Dünyayı kendi ellerimizle 
mahvetmiştik. Hele ki finlandiya diye bir ülke hemen hemen hiç kalmamıştı bundan 
sonra dünya üzerinde finli ve finlandiyalı nüfusu bir kasabayı ancak doldurabilecek 
kadardı. 
 
Savaş sonrası japonyanın mançurya hariç eski rusya büyük okyanus kıyısı toprakları 
sibiryaya verildi, japonların kuzey çindeki 2. Dünya savaşı öncesi kazanımlarına 
dokunulmamakla birlikte güneydoğu asya devletleri bağımsız oldu, güney çin devleti 
kuruldu. Etyopya venezuela, honduras ve kolombiyada komünist hükumetler yıkıldı, 
çin halk cumruriyeti ve japonyadaysa sosyalist idareler devam etmekle birlikte artık 
los angeles paktı yoktu bitmişti. 
 
4. osmana gelince savaşın sonunu görememişti 19 mayıs 1973 tarihinde vefat etmişti 
sultanımız. Ölen sultanın yerine ekber ve erşed kaideleri sebebiyle mehmet abdülaziz 
osmanoğlu 7. Mehmet olarak tahta geçmişti. 
 



3. dünya savaşı sonrasındaysa almanyanın yaptıkları neticesinde tibet, uygur devleti 
ve rus imparatorluğu mivher devletler ittifakından çekildiklerini açıklamıştı. Kimse 
savaş suçlarını meşrulaştıramazdı neticede tarihi kazananlar yazsa bile vicdanen 
doğru olmayan şeylerdi bu yapılanlar. 
 
1974 genel seçimleri 
 
Ali fazlı anlatıyor; 
 
Savaş sebebiyle seçimler 3 yıl aksamıştı normalde 1971 yılında olması gerekiyordu. 
Neticede her şerde bir hayır her hayırda bir şer vardır derler. Ben de 3. Dünya 
savaşında yer almıştım etyopya cephesinde ve bir savaş gazisiydim aynı zamanda 
buna binaen partimiz olan nizam partisinin milletvekili adaylarından birisiydim. Yine 
seçimlerin favori partisi bizdik tabii ki lakin oylarımızın düşüşü de barizdi çünkü 
katıldığımız savaştan elimiz boş ayrılmıştık üstelik zalimlerle ittifak kurmuştuk. Halk 
buna çok kızgındı faturası kaçınılmazdı ve çıktı da; 
 
Nizam fırkası: %44 
Adalet fırkası: %22 
Sosyal demokrat fırka: %14 
Milli selamet fırkası: %10 
Hristiyan fırkası: %7 
Milliyetçi hareket fırkası: %3 
 
Koalisyon çıkmıştı sandıktan. Babam yine başbakandı ama koalisyonlu başbakandı 
bu sefer. Süleyman demirelin adalet fırkasıyla kurulmuştu koalisyon. Koalisyona 
katılım için süleyman demirelin tek şartıysa şuydu; natodan çıkın ki çıktıkta natodan 
neticede bize fayda getirmemişti. 
 
Dünya almanyaya karşı bileniyor ve 4. Dünya savaşı çıkıyor 
 
Nazilerin 3. Dünya savaşında işledikleri savaş suçu sebebiyle dünyadan antipati 
toplaması sebebiyle birleşmiş milletlerdeki çoğu ülke almanlara ve müttefiklerine 
karşı izolasyon politikası izlemeye başlamıştı. Almanya ve müttefikleri 
yalnızlaştırılıyordu, birleşmiş milletler üyeliğinden bile çıkartılmışlardı. Führer karl 
dönitz ise bütün bunlara rağmen almanyanın ne kadar büyük olduğuyla övünüyor ve 
almanya herşeyin üzerindedir diyordu nazi almanyasını yenilmez olarak gören 
almanlar tüm dünyaya adeta meydan okuyordu geleceğiniz varsa göreceğini de var 
diyerek. Lakin fransa, macaristan, romanya, rusya sınırlarında da nato hareketliliği 
artıyordu. 1 mayıs 1975 günü dunkirk çıkartmasıyla 4. Dünya savaşı başlamıştı 
savaşta almanyanın yanında amerika konfedere devletleri ve sibirya da yer alıyordu. 
1975 bitmeden sibirya havlu attı almanya ve akd direnişe devam etti her ne kadar 
almanya bizleri savaşa sokmak istese de muvaffak olamadı. 1976 yılında akd tarihin 
tozlu sayfalarına 2. Kez karıştı. Aynı zamanda almanyanın afrika toprakları da 
zaptedildi. 12 mart 1977 tarihindeyse müttefik kuvvetler berline yaklaşırken führer karl 
dönitz führerbunkerde intihar etti almanya da kayıtsız şartsız teslim oldu. Belki bu 
tarihte gecikmeli bir sonuçtu. Ama artık şu bir gerçekti ki nazi rejimi tamamen yok 
olmuştu. 
 



Fransa almanyaya kaptırdığı topraklarına tekrar kavuştu ve belçika ve lüksemburgu 
da aldı, hollanda tekrar bağımsız oldu, polonya ve slovakya da hakeza bağımsız 
oldular, dalmaçya yugoslavyaya, slovenya macaristana verildi, finlandiya ruslara 
verildi, sibirya tamamen rusların oldu, baltık ülkeleri, danimarka, belarus ve ukrayna 
da hakeza bağımsız oldular. Almanya halen 2. Dünya savaş öncesi sınırlarından 
büyüktü lakin büyük ölçüde gücü törpülenmişti. 1983 yılına kadar amerikan, fransız, 
rus ve ingiliz işgalinde kaldı almanya hatta. 
 
İmparatorluk devri kapanıyor 
 
Biz türkiyeye gelince 1977 yılında sultanımız 7. Mehmette hayata gözlerini yumdu ve 
ali vasıb osmanoğlu 1. Ali olarak tahta çıktı. 1979 seçimlerindeyse halkımızın 
partimize desteği oldukça erimişti ki babam da artık aktif siyasetten 7. Mehmetin 
ölümünden bir süre önce çekildiğinden ötürü başbakan olmuştum genç yaşımda. 
Lakin bu saltanat işi halktan tepki çekmişti hakeza. Cumhuriyetçi fırka isminde 
kurulan parti oylarımızı cayır cayır yakmıştı. Turgut özal liderliğindeki cumhuriyetçi 
parti gümbür gümbür gelmişti. Parolası şuydu; Saltanata son! Yaşasın cumhuriyet! 
Artık iyiden iyiye sembolikleşen saltanat ailesi de bu vaziyete sesini çıkartmıyordu 
hakeza. Sonuçlar şöyleydi; 
 
Cumhuriyetçi fırka; %32 
Nizam fırkası: %24 
Adalet fırkası: %17 
Sosyal demokrat fırka: %15 
Milli selamet fırkası: %10 
Hristiyan fırka: %1 
Liberal fırka: %1 
 
Siyaset sahnesi allak bullak olmuştu artık. CF, AF ve MSF koalisyon hükumeti 
kurulacaktı ben ve partim ana muhalefet partisi olmuştuk turgut özal artık 
başbakandı. 
 
Uzun süren savaşların dünya ekonomisini ve ekolojisini yerle yeksan etmesinden 
ötürü 1980 yılında birleşmiş milletlerde anti kolonizasyon kararı alındı. Bundan 
mütevellit taraf devletler afrika üzerindeki kolonilerini peyderpey terk edecek ve koloni 
devletler bağımsız olacaklardı. 1981-1983 arasında ingiltere, fransa ve ispanya 
afrikadaki kolonilerinden tamamen çekildi hakeza biz de taraf devlet olduğumuz için 
1982 yılında çekildik kolonilerimiz olan somali, trablusgarp ve tunustan. Mısırda 
kolonizasyona devam edişimizden mütevellit mısırda huzursuzluklar da çıkmıştı ve ali 
vasıb efendi bir gün meclisteki parti liderlerini dolmabahçe sarayında ağırlayarak 
şunları söyledi; 
 
“efendiler malumunuz üzere 1903 doğumluyum ve artık iyice yaşlandım, milletimizin 
de cumhuriyete olan isteğini görmezden gelemeyiz osmanoğlu hanedanı acısıyla 
tatlısıyla 683 sene hüküm sürdü ve bir tamam mı devam mı referandumu yapmalıyız. 
Eğer referandumdan cumhuriyet kararı çıkarsa ona göre bizde sadece hilafet 
makamı kalır ve bir devlet başkanı seçimle gelir.” 
 
12 eylül 1982 tarihinde referandum yaptık ve cumhuriyet ilan edildi. Hilafetse 
osmanoğulları ailesinde kaldı yassıada osmanoğullarına tahsis edildi burada tüm 



müslümanları temsilen bir hilafet yönetimi kuruldu. Yassıada bize bağlı özerk bir 
hilafet devleti konumuna geldi. 1 yıl sonraki seçimlere kadar padişahımız ali vasıb 
osmanoğlu cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 1983 genel seçimlerinde turgut özal 
cumhurbaşkanı seçildi 10 yıllığına. 1984 yılında tüm kolonilerini terk eden büyük 
uluslar gibi bizler de türkistanın ve mısırın bağımsızlığını tanıdık. Bulgaristan ve 
yunanistanın bağımsızlığını da birinci balkan savaşları öncesi sınırlara dönmeleri 
kaydıyla tanıdık. 
 
Babam 1990 yılında vefat etti görkemli bir cenaze töreni düzenledik milyonlarca insan 
bu törene katıldı. 
 
1993 yılında cumhurbaşkanlığına süleyman demirel seçildi ve turgut özal vefat etti 
demirel 2003 yılına kadar görev yaptı. 2003 yılında cumhurbaşkanlığına seçilmek 
bana nasip oldu ve 2013 yılına kadar görev yaptım. Benden sonraysa recep tayyip 
erdoğan cumhurbaşkanı oldu ve 2020 itibariyle halen görevde. 
 
İşte babamın ve benim şahit olduğumuz imparatorluktan cumuriyete serüven bundan 
ibaret. 
 
Şimdi düşünüyorum da sevri kabul etmeseydik, bir kurtuluş savaşına girip 
cumhuriyeti kursaydık, 2. Dünya savaşında almanlar mağlup olsaydı şu an kaderimiz 
ne kadar farklı olurdu? Belki böylesi daha iyidir kim bilebilir ki… 
 
 
 
 


