KİLİS’TE TAHRİBAT ÇOK BÜYÜK!
Bugün (7 Aralık 2021), Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü idrak ediyoruz
ve kutluyoruz. Kilis, Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda İngilizler tarafından 6 Aralık 1918’de
işgal edilmiştir. İngilizler yerlerini 22 Ekim 1919 tarihinde, 16 Mayıs 1916 tarihli Sykes-Picot gizli
anlaşması gereğince Fransızlara bırakmışlardır.
Kilis savunması henüz başlamadan önce, 28 Ekim 1918’de Halep’ten Kilis’e gelen büyük Mustafa
Kemal Paşa; “Halep’te gördüğüm vaziyet karşısında sağlam bir Türk toprağına ayak basmadan
düşmana karşı koymanın hemen hemen imkânsız olduğunu iyice anlamıştım. 40 asırlık Türk Yurdu
düşman eline bırakılamazdı. Şimdi ilk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran
kaldım. Ve bir daha iman ettim ki; bu millet asla ölmeyecektir. Var olun Aziz Kilisliler…’’ demiştir.
Suriyelilerin Nüfus Üstünlüğü Artıyor
Mustafa Kemal Paşa’nın direktifleriyle Kilis’te Kuvayı Milliye daha etkin ve mücadeleci bir hale
dönüştürülmüş, 24 ay Kilis sokaklarında işgalciye karşı direniş gösterilmiş ve kurtuluşa ulaşılmıştır.
Kilis, toplam olarak iki yıl düşman işgalinde kalmış olmasına rağmen son 20 yılda gördüğü tahribatı ve
zararı görmemiştir. 1918’de Atatürk’ün de ifadesiyle bir Türk toprağı görünümü veren Kilis’in
nüfusunun çoğunluğu artık Suriyeli ve doğurganlık farklılığı nedeniyle Suriyelilerin nüfus üstünlüğü
dramatik bir biçimde artıyor. Dünyanın hiçbir yerinde, bir nebze bile vatan sevgisi olan ve ülkesine ve
geleceğine karşı sorumluluk duyan bir iktidar böyle bir duruma rıza göstermez.
Kontrolsüz Kitlesel Göç
Bugün ülkeler için en büyük tehdit; kontrolsüz kitlesel göçtür. Bu tehdit değerlendirmesi, içinde
bulunduğumuz NATO için de böyle. Bu değerlendirmeye katılmış ve altını da imzalamışız. Çok zengin
ülkeler bile sığınmacıları seçerek alıyor, bir program dahilinde topluma entegre ediyor ve dilini
öğretiyor. “Saldım çayıra, Mevla’m kayıra!” anlayışı Türkiye hariç hiçbir ülkede yok! Türkiye’yi
yöneten iktidar ise toplumun huzurunu ve bekasını düşünmek bir yana, gelecekte ne gibi problemler
yaratacaklarını hesaba katmadan ülkemize sığınmacıları doldurdu! Yalnız Suriye’den 5 milyona yakın
insan ülkemize getirildi. Tabii ki resmi rakamlara inanmak güç. Bu iktidar döneminde açıklanan
rakamlar kandırmaya ve manipülasyona yönelik. Aynen enflasyon ve işsizlik rakamları gibi!
Kilis’teki bu vahim durumu yerinde de gördük. Geçtiğimiz hafta sonu, 3-5 Aralık 2021 tarihleri
arasında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kilis Şubesi’nin davetlisi olarak Kilis’in Kurtuluşunun
100.Yılı etkinliklerine katılmak ve “Atatürk İlke ve Devrimleri Işığında Kurtuluşundan Günümüze
Kilis” konusunda bir konferans vermek üzere Kilis’teydik. Tüm şehri dolaştık, toplumun her kesimiyle
ve özellikle esnaf vatandaşlarımızla konuştuk ve dertleştik. Ekonomik olarak şehrin üzerine bir bomba
düşmüş gibi. Esnaf perişandı ve siftah yapamadan günü geçirebildiklerini, sattıkları fiyata aynı malı
alıp yerine koyamadıklarını anlattılar. Suriyelilerin vergi vermeden esnaflık yapabildiklerini ve haksız
rekabeti örnekleriyle ifade ettiler. Yani iktidar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bir anlamda
cezalandırıyor.
Ateş Püskürüyorlar
Kilis’te bazı mahalleler, caddeler ve sokaklar tamamen Suriyelilerin yaşam alanı haline gelmiş.
Dükkânlarında tüm yazılar Arapça ve yanlarına Türkçe karşılıklarını yazmaya ihtiyaç bile duymamışlar.
Kendi aralarında getto kültürüyle yaşıyorlar, Türkçe’ye ihtiyaçları da yok. Çoğu
okulda Suriyeli öğrenciler sayıca Türk öğrencilerden çok daha fazla. Bazı okulların 30-40 kişilik

sınıflarında en fazla 5 veya 6 Türk öğrenci var. Bunları anlatanlar, bu okullarda öğretmenlik yapanlar.
Böyle giderse bu durum Türkiye’nin başına hem de çok yakın bir gelecekte büyük sorunlar açacak.
Bu arada CHP Kilis İl Başkanlığı’nı da ziyaret ettik; sohbet konumuz yine aynı sorunlar üzerineydi.
Konferansa İyi Parti Kilis İl Başkanlığı da tam kadro olarak geldi. Aynı şikayetleri onlar da dile getirdi.
Bu iktidara yandaşlık yapmayan ve nemalanma peşinde koşmayan, solcusuyla sağcısıyla
tüm Kilisliler iktidarın ve sürdürdüğü politikaların Kilis’i mahvettiğini söylüyor. Ülkücü vatandaşlarımızı
da dinledim; hepsi AKP’ye ve MHP’ye ateş püskürüyordu.
İktidar Taşeronluk Yaptı
Kilis’in bu hale gelmesinin başat sorumlusu iktidarın bizatihi kendisi ve yaşananlar da onun Büyük
Ortadoğu Projesi’ne (BOP) taşeronluk yapmasının sonuçlarıdır. BOP, Türkiye’nin de bulunduğu
coğrafyayı yeniden dizayn etmeye ve siyasi haritasını yeni baştan çizmeye çalışan projenin adı ve
iktidar bu projenin lehine yardım ve yataklık yaptı.
İktidar, BOP ve onun bir girişimi olan Arap Baharına balıklama daldı ve bu fırsatla çağdışı “Siyasal
İslamcı” ideolojisi ve Ortaçağın aklı olan “Yeni Osmanlı” hayalini gerçekleştirebileceğini sandı. Bunun
gerçekleştirilemeyecek boş bir hayalden öteye gidemeyeceğini Mart 2012’den bu yana köşe
yazılarımızda yazdık ve ekranlarda anlattık. Ama iktidar bildiğini okudu ve Türkiye’ye tecavüz etmeyi
planlayan projeye eş başkanlık etti.
Bu yüzden Suriye’nin kuzeyine bir dönem egemen olan IŞİD, Ocak-Ekim 2016 arasında ağırlıklı
hedef Kilis olmak üzere, 70’i aşkın sayıda roket ve havan saldırısında bulundu, 10 Türk vatandaşı ve 12
Suriyeli sığınmacıyı öldürdü, 80 sivilin de yaralanmasına neden oldu.
Kimden İzin Aldınız?
Bu affedilmez fahiş yanlış nedeniyle, 5 milyon sığınmacı ülkemize doluştu, Kilis’in demografik yapısı
radikal bir biçimde değişti, Türkler azınlığa düştü ve bu durum Türkiye için güvenlik ve ekonomi
konularında birçok sorun daha yarattı. Bugün ekonomik olarak iflas etmemizin nedenlerinden biri de
yapılan bu yanlışlardır. Hulusi Akar’ın ifadesiyle 9 milyon Suriyelinin ihtiyaçlarını
karşılamaktadır Türkiye. Bunun için kimden izin aldınız? Seçim kampanyasında; “Sizi aç bırakacağız,
kuyruklara mahkûm edeceğiz, paranızı pul yapıp zamlara maruz bırakacağız ama 9 milyon Suriyeliye
bakacak ve onların hayır dualarını alarak size hizmet edeceğiz” dediniz mi?
2 Aralık 2021’de Suriye Parlamentosu yine Hatay‘ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek, geri almak
için her şeyi yapacaklarını açıkladı. Suriye, bu cesareti Türkiye’deki iktidarın yaptıkları
ve Hatay’da Suriyeliler lehine değişen demografik yapı nedeni ile buluyor. Resmi rakamlara
göre Hatay’a 500 bin Suriyeli geldi.
Başkasının Parası ve Projeleriyle Olmaz!
Yarın aynı talebi Kilis için yapmayacaklarının bir garantisi var mı? “Nüfusun çoğunluğu bizden, zaten
eskiden Kilis, Halep’e bağlı bir yerleşim merkeziydi” derlerse ve Kilis’te bu yönde eylemler yaparlarsa
bu bugünkü yanlış politikaların eseri olmayacak mı?
İktidarın anlamadığı şu; kiralık kapitalle kapitalizm olmaz, borç parayla ve yabancıların
projeleriyle “Siyasal İslamcı” ve “Yeni Osmanlıcı” emperyalist girişimler başarıya ulaşmaz.
Ancak BOP’un taşeronluğu yapılır, kaybeden biz, kazanan ise emperyalizm olur! Oysa Atatürk; “Hangi
istikbal vardır ki yabancıların planlarıyla ve nasihatleriyle yükselebilsin? Tarih böyle bir olayı
kaydetmemiştir” demiş ve uyarmıştı!

Kilis’in Kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bizi davet eden, Kilis’i yakından tanıma
ve Kilislilere hitap etme şansını veren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kilis Şubesi Başkanı Mehtap
Okatan ve Yönetim Kuruluna teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.
Türker Ertürk

