
 “Bu millidir, bunda bereket var” dediniz ama...  
 
 Türk Lirası değerlensin, bereket Kuruş’ta, çok doğru, bu millidir, bunda bereket var, 
çok çok doğru. Ama... 

Bereketi korumak lazım, ata kültürümüz budur, Kuruş paramızın üzerindeki buğday 
bereketi ifade ederdi. Peki de, 2005’den beri paranın üzerinde buğday yok!    

Milli olan parayla beraber milli olan üretimi de korumak gerek, değil mi?  
Rizeli olarak soruyorum, Çaykur milli değil mi, Çaykur niye KHK ile satışta?  
Çay-Kur, tarladan fabrikaya kadar, fabrikadan bakkala kadar, üretimden tüketime 

kadar, çiftçisinden esnafına kadar bütün aşamalarda örgütlenmiş halkı ve milli çay 
ekonomisini içine alan koruma ağını ifade eder.  

Aklınıza Ankaralı Ahiler gelsin, Ahi Cumhuriyeti’dir, “örgütlü halk” demektir. 
Talancı Cengiz hana ve onun beslediği 4.Haçlı seferiyle İstanbul’u işgal edip orda oturan 
Venedik tacirlerine karşı kurulmuş olan bu Örgütlü Halk Cumhuriyeti, Osmanlı devletinin de 
kurucularıydı. Onların koruyucu yasalarıyla onca yıl yönetildik, sonra o yasaları terk edince 
de yıkıldık. Aynı yasalarla yeniden Cumhuriyet kurduk, o yasaları çiğnediğimiz için yeniden 
yıkılıyoruz. 

Ahiler, hangi ihtiyaçtan örgütlendiler, yasalar koydular bilmek gerek. Damızlık keçi 
satışını yasakladılar, İngiliz mallarına gümrük koydular. Angora tiftik yününde dünya markası 
olmak için Angora/Ankara tiftik köylüsünü, Çıkrıkçı-dokumacı bacıları ve Samanpazarı 
esnafını korudular. Üretimde kaliteyi korumayı ilke edindiler, delikli çarık satan 
ayakkabıcının pabucunu dama attılar, “Ayinesi iştir kişinin, lâfe bakılmaz” kural koydular.  

Hatta, Cengiz Han haydutu Kayseri’deki Ahi dokuma tezgahlarını kırıp parçaladığı 
zaman Ankara kadınları onun askerlerine karşı dokuma tezgâhlarını korumak için Bacıyanı 
Rum kadın asker teşkilatı kurdular. Damızlık tiftik keçisi satın almaya köylere kadar giden 
İngiliz sanayi casuslarını köylerine sokmadılar, ak koyunu karaya boyayıp kaçak satış 
yapanları kendileri cezalandırdılar. Böyle bir Ahi örgütü düşünün. Nasıl bittiler, onu da 
düşünün; İngiliz ve Fransız tüccarlarla anlaşan padişahlar bitirdi onları.  

Damızlık tiftik keçisinin satış yasağını ve İngiliz kumaşının gümrük engelini kaldıran 
1838 Balta Limanı anlaşması gelsin aklınıza. Bu anlaşmayı halka duyuran Osmanlı fermanına 
ve Şeyhülislamın fetvalarına karşı başkaldıran Ankara, Bolu, Adapazarı’nın tiftik üreticisi 
köylüleri hatırlayalım. Padişah o ayaklanmaları bastırmaya İngiliz’den askeri yardım almıştı. 
Ta ki yeniden Türk köylüsünü milletin efendisi yapana kadar hep İngiliz boyunduruğundan 
kurtulmak için savaştık, hatırlayalım.  

Neden bereketi korumak için ekonomik bağımsızlık şarttır, bunu bir daha düşünelim. 
İşte Mustafa Kemal farkı! 
Şimdi Türk lirasına değer kazandırmak için güzel sözler eden Rizeli bir 

Cumhurbaşkanımız var. Benim zaten dolarım hiç olmadı da, neden geriye dönük gümrük 
birliği gibi sömürge anlaşmalarını kaldırmıyor, ortada bir tuhaflık var. Bir de KHK ile 
Çaykur’un satışını getirdi, Rizeli çay üreticisini yoksullaştıracağını ilan ediyor. Balta Limanı 
anlaşmasından beter bu KHK’lar. 

Ahilerin koyduğu üreticiyi koruma yasalarını Balta Limanı anlaşmasıyla kaldırmak 
neyse, 1995’de Brüksel’de Tansu Çiller’in imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşması (Ankara 
Anlaşması) da odur.  Özelleştirme kraliçesidir bu hatun. Halkı arkasına almak için kahraman 
asker fotoğrafları da vermişti. Biz safız, bize gösterilen fotoğrafa çok çabuk kanıyoruz. Halkı 
kandıranlara mahkeme kararıyla pabucunu dama atma cezası uygulayan Ankara Ahi 
yasalarını unuttuk.  

Geç de olsa, Sayın Erdoğan kendisine kurulan tuzakların arkasında aynı gayri milli 
odakların olduğunu gördü, öyle diyor. Milli paramıza dönelim, bereketi koruyalım diyor, çok 



doğru. Ama nasıl? Korumayı benden halktan bekliyor, kendisi bir şey yapmıyor. Böyle 
olmaz. İşte söylüyorum: 

*Milli ekonomiye boyunduruk getiren Ankara Anlaşması derhal kaldırılmalı, bunu 
yapan Tansu Çiller vatandaşlıktan çıkartılmalı,  pabucu dama atılmalıdır.  

*Çaykur gibi kurumlarımızın ilan edilmiş satışları durdurulmalıdır.  
* Sümerbank ve Tekel gibi tüm fabrikalar yeniden açılmalıdır.  
Ve size sesleniyorum Sayın Erdoğan, 
Çaykur satılırsa Rizeli kadınların neler yapacağını siz bile tahmin edemezsiniz. Ahi 

bacılarından dişlidir onlar. Ne padişah fermanı ne Diyanet fetvası, dinlemezler.    
Çayın fiyatını Londra borsası belirleyecek ve bunun HAK’ka uygun olduğunu, bu 

paranın daha bereketli olacağını Rizeliye inandıracaksınız, öyle mi? 
2005 yılında Kuruş’tan buğdayı yani bereketi kaldıran sizdiniz. Duydum ki o para 

Londra’da basıldı, buğday resmini orda kaldırdılar. Haydi yeniden basın buğdaylı paramızı, o 
zaman inanalım batıya rest çektiğinize ve gerçekten bereketi koruduğunuza. 

“Bu millidir, bunda bereket var” dediniz, ama ben görerek inanmak istiyorum. 
Ahi bacılar gibi “Aynası iştir kişinin söze bakılmaz” diyorum. 
....... 
Not: Okurlarımın sevineceği bir haberim var. Nazilli’de Sümerbank’ı Yaşatma 

Derneği Kuruldu, eski Sümerbank kumaş takviminden yaptılar, satışı var(30 TL), internetten 
ulaşabilirsiniz. 

İkinci duyurum. 9 Kasım Cuma 19.30 -21.00 arasında Bengü Türk TV’de Esra 
Yıldız’ın sunduğu Buyrun Konuşalım programına misafirim.  

  
4.11.2016 
Mahiye Morgül 
 

 
 

OSMANLI TOKADI  -Yılmaz Dikbaş 
Sizler de gazetelerde okudunuz, duydunuz Avrupa Birliği, Türkiye’ye karşı olumsuz 

tavır takınınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “bu ağır Osmanlı tokadının 
Avrupa’nın utanmaz yüzüne ineceği” uyarısında bulunmuş. 

“Osmanlı Tokadı” destansı bir anlam taşımaktadır. Osmanlı ile ilgili tüm yüceltici 
deyimlerin gerçek dışı abartılı anlamlar taşıdığını biliyoruz. İşte, “Osmanlı Tokadı” da böylesi 
abartılı deyişlerden biridir. 

Değerli Dostlar, 
Ben sizlere bu yazımda, Osmanlı’nın attığı söylenen tokatlardan değil, Osmanlı’ya 

atılmış gerçek tokatlardan söz edeceğim. Osmanlı’nın yediği tüm tokatları değil de, en 
önemlilerinden bazılarını ana başlıklar halinde sıralayacağım. 
İşte, bakın kimler Osmanlı’ya ne türden tokatlar atmışlar. 
 

• 1768–1774 sürecinde Osmanlı ile Ruslar savaşa tutuştu. Savaşı Osmanlı kaybetti. 
Savaş sonunda “Küçük Kaynarca Antlaşması” imzalandı. İşte, bu anlaşmayla Ruslar, 
Osmanlı’ya şiddetli bir tokat patlattılar: Kırım’ı Osmanlı’dan aldılar. Rus gemileri 
Boğazlardan serbestçe geçecek, Osmanlı topraklarında istedikleri gibi ticaret yapacaklardı. 
Osmanlı, üç taksitte, Ruslara 750 milyon Akçe savaş tazminatı ödeyecekti. Rusların 
Osmanlı’ya attığı bu tokat, Osmanlı’nın tarihte yedikleri ilk büyük tokattı, gerisi gelecekti. 
 

• Yaklaşık 400 yıl Osmanlı’n boyunduruğunda yaşayan Yunanlar, Osmanlı’ya 24 
Nisan 1830’da okkalı bir tokat indirip bağımsızlıklarını ilan ettiler. Osmanlı, yediği tokatla 



kaldı. 
 

• İngilizlerin ilk tokadı 16 Ağustos 1838 tarihinde Osmanlı’nın yüzünde patladı. 
Ekonomisi bozulmuş, hazinesi boşalmış Osmanlı ile bir ticari antlaşma imzaladılar. “Balta 
Limanı Antlaşması” denilen bu antlaşma ile Osmanlı, tüm gümrük duvarlarını İngiliz 
mallarına karşı indirdi! İngiliz tüccarlar Osmanlı topraklarında artık kendi topraklarındaymış 
gibi serbesttiler. İngiliz malları Boğazlardan serbestçe geçti, Osmanlı pazarını ele geçirdi. 
Antlaşma “süresiz” olarak yürürlükte ve geçerli olacaktı. Yediği bu tokattan sonra Osmanlı, 
bir daha belini doğrultamadı. 
 
• Osmanlı ilk kez 28 Haziran 1855 tarihinde yabancı devletlerden borç aldı. İngilizler ve 
Fransızlar, Osmanlı’ya yüzde 4 faizle toplam 5 milyon İngiliz altını borç verdiler. Borç 
tuzağına düşen Osmanlı, bu tarihten sonra yabancılardan sürekli tokat yemekle kalmadı, 
Avrupalıların elinde kum torbasına döndü. 
 

• Yunan tokadı Osmanlı’nın yüzünde bir kez daha patladı: 2 Eylül 1866’da Girit’i 
Osmanlı’dan alıp kendilerine bağladılar. 
 

• 1877’de Osmanlı, Ruslarla savaşa girdi. Tarihimizde “93 Harbi” diye anılan bu 
savaşta Osmanlı yenildi. Yine Ruslardan tokadı yemişlerdi! Öyle bir tokat ki; Kars, Ardahan, 
Batum ve Doğubayazıt Rusların eline geçti. 
 

• 1878’de Ruslar Osmanlı’ya öylesine şiddetli bir tokat patlattılar ki, askerleri İstanbul 
Yeşilköy’e (Ayestefanos) kadar geldi. 
 

• 1878’de bir tokat da İngilizlerden geldi: Kıbrıs’ı Osmanlı’dan aldılar, adaya İngiliz 
bayrağı astılar. 
 

• Fransızlar da Osmanlı’ya bir tokat indirdi: 1881’de Tunus’u Osmanlı’dan aldı. 
 

• Osmanlı, başta İngilizler olmak üzere borç aldıkları Avrupalılara değil borçlarını, 
borçlarının faizlerini bile ödeyemez durumda kaldı. Sonunda, 6 Ekim 1875 tarihinde Osmanlı, 
iflas ettiğini gazetelerde ilan etti, alacaklı devletlere duyurdu. Osmanlı, üst üste yediği tokatlar 
sonucu sıfırı tüketmişti! Tarihte ilk kez bir imparatorluk iflas ettiğini gazete ilanlarıyla 
dünyaya duyuruyordu. 
 

• Osmanlı’dan alacaklı devletler, başta İngiltere ve Fransa, 20 Aralık 1881 tarihli 
“Muharrem Kararnamesi” ile verilen yetkiyle İstanbul’a geldiler. Günümüz İstanbul Erkek 
Lisesi binasında “Düyun-i Umumiye”, yani “ Genel Borçlar İdaresi”ni kurdular. Artık 
Osmanlı’ya tokadı uzaktan değil, İstanbul’da patlatacaklardı! Alacaklı İngilizler ve Fransızlar 
bazı vergileri Osmanlı topraklarında kendileri doğrudan toplamaya başladı! Vergiler 
toplanırken Anadolu’da kadınlara cinsel saldırı haberleri geliyordu.  
 

• 1882’de İngilizler, Osmanlı’ya bir tokat daha vurdular: Mısır’ı işgal ettiler. 
 

• Osmanlı’nın suratında patlayan İngiliz tokatlarının sonu gelmiyordu. 1884’de 
Somali’ye girdiler. 
 



• İngilizler, şamar oğlanına çevirdikleri Osmanlı’ya 1885’de bir tokat daha patlattı: 
Habeşistan’ı ele geçirdi. 
 

• Osmanlı, İngilizlerden belki de en yıkıcı tokadı 30 Ekim 1918 tarihinde yedi! 
“Mondros Antlaşması” ile Osmanlı ordusu tam teslim oldu. Asker terhis edildi. Osmanlı, 
ordusunun silahlarını, mühimmatını, cephaneliklerini İngilizlere bıraktı. 
 

• İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar ve Ermeniler birleşerek Osmanlı’ya, 
ayaklarını yerden kesecek bir tokat patlattılar: 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı 
topraklarının, Anadolu’nun bölünüp parçalanmasını gerçekleştirecek “Sevr Antlaşmasını” 
imzalattılar. 
 

• Yediği tokatlardan sırt üstü yere yapışmış olan Osmanlı’nın son padişahı Vahdettin, 
17 Kasım 1922’de işgalci İngilizlerin bir savaş gemisiyle İstanbul’dan kaçtı! 
Vahdettin, kaçarak tokat yemekten kurtulduğunu sanıyordu. Ama nasıl aldandığını tarih bakın 
nasıl yazdı: 

 
• İngilizler önce Vahdettin’i Malta’ya götürdüler. Ancak İngilizlerden bir tokat hemen 

Vahdettin’in yüzüne indi: Burada uzun süre kalamazsın, dediler. 
 

• Vahdettin, Filistin’e gitmek istedi. İngilizler bir tokat daha attılar: Gitmesine izin 
vermediler. 
 

• Vahdettin, Mısr’da kalmak istedi. Bir tokat daha geldi İngilizlerden: Mısır’da 72 
saatten fazla kalamazsın, dediler! 
 

• 13 Mart 1923 tarihinde Vahdettin, Fransa Cumhurbaşkanı Millerand’a bir mektup 
gönderip sığınma ve yardım istedi. Cevap olarak Fransa tokadı patlattı: Yardım edemeyiz, 
Türkiye’de olup bitenler Fransa’yı ilgilendirmez, dediler! 
 

• Aynı tarihli mektubunda Vahdettin, Türkiye’deki mallarının geri alınmasında Fransa 
Cumhurbaşkanı’ndan yardım istemişti. Vahdettin’in bu isteğine Fransızlar tokat gibi cevap 
verdiler: Türkiye’nin iç işlerine karışamayız! 
 

• 20 Ağustos 1923 tarihinde Vahdettin, İngiltere Kralı 5. George’a bir mektupla 
başvurarak Kıbrıs’ta yerleşmek istediğini bildirir, yardımcı olunmasını rica eder. İngiltere 
hükümeti tokadı Vahdettin’in yüzüne indirir: Kıbrıs’a gitmenize izin veremeyiz! 
 

• İngilizler, Vahdettin’in İtalya’nın kıyı kenti San Remo’ya götürürler. Vahdettin, 30 
yakınıyla beraber önce Villa Nobel’e, sonra Villa Manolya’ya yerleştirilir. Vahdettin ve 
yakınları tüm birikimlerini harcayıp bitirirler. Günlük yaşamlarını sürdürebilmek için bakkala, 
kasaba, manava borçlanma zorunda kalırlar. Borçlarını ödeyemeyecek duruma düşerler. 16 
Mayıs 1926 günü Vahdettin, San Remo’da ölür. Ancak adamları cenazeyi kaldıramazlar!  

Vahdettin’e son tokadı İtalyanlar atmıştır: Vahdettin’in tabutuna ödenmemiş borçları 
nedeniyle haciz koyarlar! Vahdettin’in tabutu günlerce Villa Manolya’nın avlusunda 
bekletilir! 
 

Değerli Dostlar, 
Osmanlıya atılan tokatların listesi aslında çok uzundur. 

 



Osmanlı Tokadı’ndan övgüyle söz edenlerin, önce Osmanlı’ya atılmış tokatları oturup 
okumasında çok yarar vardır… 
 

Yılmaz Dikbaş 
2 Aralık 2016, Cuma 
dikbas@kalinka.com.tr 
0532 233 31 52 

  
 


