
 

 
History Studies 
Volume 2/1 2010 

 
 

 
 
 
 

Đkinci Ergenekon  
 

2th Ergenekon 
 

Ömer TURAN∗ 
 

Osman Coşkun, Đkinci Ergenekon, Kurtuluş Savaşı Başlarken, Üçüncü 
Baskı, Yayına Hazırlayan: Yıldız Coşkun Yeğenağa, GĐTa Yayınları, 

Đstanbul, 2008. 
 

 
 Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Türkler önce Anadolu içlerine hapsedilip daha 
sonra boğulmak istenmiştir. Bu dönemde Türklerin her türlü zorluğa karşı hürriyetlerini 
ve bağımsızlıklarını kazanmalarına çeşitli isimler verilmiştir. “Milli Mücadele” ve 
“Kurtuluş Savaşı” en bilinenleri olmakla birlikte “Anadolu Đhtilali” ve “Kutsal Đsyan” da 
kullanılmıştır. Söz konusu hareketin Develi’deki öncülerinden biri olan Osman 
Coşkun’un hatıralarının başlığı ise “Đkinci Ergenekon.” Başlık bana Mahmut Esat 
Bozkurt’un üslubunu çağrıştırdıysa da daha evvel böyle bir isimlendirmeye rastlamış 
mıydım, hatırlamıyorum.  
 1892 yılında Develi’de doğan Osman Coşkun, Kayseri Rüştiyesi ve Vefa 
Lisesi’nde okudu, Mülkiye’yi bitirdikten sonra askerliğini Dördüncü Ordu’nun çarpıştığı 
Sina Cephesi’nde yaptı. Mondros Mütarekesi sonucunda orduların terhis edilmesi üzerine 
memleketi olan Develi’ye döndü. Develi ve civarında Milli Mücadeleyi başlatmak ve 
yürütmek üzere harekete geçti. Cemiyetlerin kuruluşuna öncülük etti, bu cemiyetlerin 
yönetiminde görev aldı. Milli Mücadele’nin kazanılmasından sonra Saimbeyli’de 
kaymakamlık, Develi’de Belediye Başkanlığı yaptı. 1932 yılında Kayseri milletvekili 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Daha sonraki yıllarda idarecilik ve 
müteahhitlik yaptı. 1958 yılında Develi’de vefat etti.  
 Osman Coşkun’un bir roman tarzında kaleme aldığı hatıraları 1919 ve 1920 
yıllarında Develi ve civarındaki Milli Mücadele’yi ortaya koymaktadır. Bütün hatıralar, 
tarzları gereği, “ben merkezli” olduğu halde Coşkun’un hatıraları kendisi etrafında 
dönmemektedir. Yazar, diğer hatıralarda olduğu gibi, kendisini anlatmak, savunmak veya 
övmek yerine, şahsını ön plana çıkarmaksızın içerisinde bulunduğu hadiseleri 
anlatmaktadır. Yazar hatıralarda kendi adını doğrudan kullanmak yerine Nuri Bey ismini 
tercih etmiştir. Herhalde bir başkası da o olayları yazsa Osman Coşkun’a en az o kadar 
yer verirdi. Yazarın gerçekci, sadelik yanlısı ve alçakgönüllü mizacı üslubuna da 
aksetmiştir. Olaylar abartısız ve açık bir dille anlatılmaktadır.  

Gerek kitabına vermiş olduğu isim, gerekse kitabın içerisinde yapmış olduğu 
değerlendirmeler, kendisi hakkında son derece mahviyetkar olan yazarın milli 
hassasiyetlerinin son derece yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Osman Coşkun 
milletine büyük bir imanla bağlıdır. Türk aydınlarının ve yazarlarının Türk insanının 
hakiki cevherini bilmemelerine üzülür, Türk milletini yeterince tanımamalarından şikayet  
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eder. Coşkun’a göre, asırlardır süregelen Türk’ü küçültme ve Türk’e güvensizlik onların 
basiretini bağlamıştır. Dolayısıyla onlar Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Milli 
Mücadele’ye inanmadıkları gibi, Milli Mücadele kazanıldıktan sonra da zaferde millete 
pay vermek istememişler, kurtarıcı olarak gördükleri birkaç kişiye riyakarca destanlar 
yazma yoluna gitmişlerdir. Halbuki aslolan millettir. Türk milletinin bilinçaltındaki 
hürriyet ve istiklal aşkının kabarıp coşması sonucunda insanlar gözlerini kırpmadan 
canlarını ortaya koymuşlar ve imkansızı başarmışlardır. Yazarın eserini kaleme alırken 
kendisi dahil hiçbir şahsı merkez olarak almamasının temelinde de muhtemelen bu 
anlayış yatmaktadır.  
 Türk milletinin hürriyetine düşkünlüğünün en önemli kanıtlarından bir tanesi 
Mondros Mütarekesi’nin 30 Ekim 1918’de imzalanmasının üzerinden bir hafta geçmeden 
Kars’ın işgal edilmesini önlemek ve geleceğini belirlemek için 5 Kasım 1918’de Kars 
Đslam Şurası’nın kurulmasıdır. Osman Coşkun’un hatıralarından öğreniyoruz ki 1918 
Kasımı’nda Halep’e bağlı Kilis Kazası’nın Şeyhbarak Köyü’nün bir odasında altmış 
dokuzuncu alayın bütün subaylarının huzurunda Mondros Mütarekesi’nin hükümleri 
okunurken, subaylar arasında bundan sonra ne yapılacağı tartışılmış, çete savaşları 
yaparak işgalci güçlere karşı koymak fikri benimsenmiştir.  
 1918 yılı sonlarında memleketi olan Develi’ye dönen Osman Coşkun kendisiyle 
aynı fikirde olan Kaymakam ve Belediye Başkanı ile birlikte her kesimden insanla 
görüşerek halkı işgallere karşı direnişe çağırır. Şubat 1919’da Osman Coşkun’un 
başkanlığında Kayseri’de “Đhtiyat Subayları Cemiyeti” kurulur. Amaç işgale direnmek ve 
bağımsızlık için savaşmaktır. Đzmir’in işgali üzerine Kayseri’de büyük bir miting 
yapmaya teşebbüs ederlerse de Vali’nin izin vermemesi üzerine bir salon toplantısı 
yaparlar; işgali protesto ederler, işgal edilmeyen vatan parçalarını korumak ve işgal edilen 
yerleri kurtarmak gerektiğini konuşurlar. Osman Coşkun, memleketin yer yer işgal 
edildiği bugünlerde particilikle uğraşmanın zararlı olacağına inanmaktadır;  Develi’deki 
Hürriyet ve Đtilaf Partisi Başkanı Paşazade Osman Bey ile görüşerek kendisini partiyi 
kapatmaya ikna eder. Daha sonra aynı şahsın başkanlığında Develi’de “Cemiyet-i 
Đslamiye” kurulur. Osman Coşkun da cemiyetin genel sekreteri olur. Cemiyetin amacı 
şehit çocuklarını korumak, okutmak ve ailelerini yoksulluktan kurtarmaktır. Daha sonra 
Cemiyetin bir alt birimi olarak yeminli üyelerin kaydolabileceği bir Đstiklal Komitesi 
oluşturulacaktır.  

O günlerde Develi’nin komşusu Kozan Fransızların işgali altındadır. Fransız 
jandarması üniforması giydirilmiş Ermeniler bölgedeki Müslümanlara kan 
kusturmaktadırlar. Fransızların ve Ermenilerin zulmünden kaçabilen bazı Kozanlılar 
Develi’ye sığınmışlardır. Develi ahalisi büyük bir alicenaplıkla evlerini ve ekmeklerini bu 
insanlarla paylaşmaktadırlar. Develililerin her zaman irtibat halinde oldukları Kilikya 
bölgesindeki ahaliye reva görülen eziyet rahatlarına düşkün zenginlerin bile gözünü açar. 
Mal getirip götürmek için Adana’ya giden Develililerin yol üstündeki bir binaya 
doldurularak öldürülmeleri herkesi dehşet içerisinde bırakmıştır. Fransızların ve 
Ermenilerin insanlık dışı eylemleri, başlangıçta silahlı bir direnişe kalkışmanın kendi 
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boylarını aşacağını düşünen kesimlerin seslerinin kısılmasını sağlar.  
Osman Coşkun, Develi kaymakamı ve belediye başkanı, köyleri dolaşarak Kuva-

yı Milliye dediğimiz gönüllü birlikler oluşturmuşlardır. Söz konusu birlikler içerisinde 
asker kaçaklarından eski mahkumlara ve eşkiya gruplarına kadar her çeşit insan vardır. 
Ardı arkası gelmeyen savaş yıllarında yoksulluğun ve düzensizliğin bir tarafa savurduğu 
bu insanlardan her birinin ayrı bir hikayesi vardır. Örneğin Osman Çavuş, Osman 
Coşkun’un ifadesiyle, “Yemen’de yıllarca askerlik yapmış, savaş görmüş, çavuş olmuş, 
1. Dünya Savaşı’nda cepheden cepheye koşmuş, sonunda bıkmış, silahıyla kaçmış, 
jandarmaların baskısı üzerine dağa çıkmış, haydutluk yapmış, bir ara Gizik Duran 
çetesine sığınmış, onunla çok iyi anlaşmış ve dost olmuştu(r).”  

O yıllarda yörede büyük nam salmış, Yaşar Kemal’in “Đnce Memed” ve 
“Akçasazın Ağaları” romanlarında kendisinden çok bahsedilen Gizik Duran ise askerden 
kaçtığı için dağa çıkmış, eşkiyalık yapmış, birçok can yaktıktan sonra yakalanarak hapse 
atılmış bir insandır. Adana’ya gelen Fransızlar, Ermenilerin tavsiyesiyle Haçin’in kervan 
geçmez kuş uçmaz dağlarında Gizik Duran’dan yararlanmak isterler. Kendilerine bağlı 
kalacağı sözünü alarak hapisten çıkarırlar, para verirler. Bir süre sonra Artin Çavuş 
komutasında Ermeni jandarmalar Gizik Duran’ın köyüne gelerek köyün en güzel kadınını 
isterler. Yerinden bir ok gibi fırlayan Gizik Duran belinden çektiği bıçağı Artin Çavuş’un 
göğsüne saplayıp, diğer jandarmaları etkisiz hale getirdikten sonra hepsinin silahlarını 
alarak Kozan Dağlarının ulaşılmaz noktalarına kaçar...  

Kuva-yı Milliye’ye katılan eşkiya gruplarının ortak duygularını, yine onlardan 
biri olan Arap Ali’nin, Osman Coşkun, Develi Kaymakamı ve Belediye Başkanına 
yönelik şu sözlerinde bulmak mümkündür: “Biz artık yol kesip adam soymayacağız. Her 
iş sırasında ve yerinde yapılır. Memleketimiz düşman ayağı altında, ırzımız, namusumuz 
tehlikede, çoluk çocuğumuz perişan ve korku içinde. Onları ve vatanı kurtarmaktan başka 
düşüncemiz yoktur. Sizlerin vatan için çalıştığınızı duyduk, buralara geldik.” Bununla 
birlikte tamamen disiplin altına alınmaları çok zor olan bu birliklere mensup insanlar en 
olmadık zamanlarda birbirleri ile kavgaya tutuşabilmekte, birbirlerine silah 
çekebilmektedirler.  

1919 Ağustosu’nda Erzurum’dan belediye başkanlığına gelen bir zarftan basılı bir 
bildiri çıkar. Erzurum’da Vilayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bir kongre 
düzenlediği ve Üçüncü Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın kongreye başkanlık 
yaptığı bildirilir. Haber Develi’de heyecan ve memnuniyetle karşılanır. Ertesi gün 
Belediye salonunda toplanan insanlar gizli ve kanunsuz çalışmaya gerek kalmadığı için 
Đstiklal Komitesi’nin lağvedilerek Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne dönüştürülmesine karar 
verirler. Yeni cemiyet aşağı yukarı aynı isimlerden oluşur. Osman Coşkun yine genel 
sekreterdir. Erzurum’a bir telgraf çekerek desteklerini bildirirler. Sivas’ta toplanan 
kongreye katılmaları kararlaştırılan Osman Coşkun ve bir arkadaşı geç kaldıkları için 
gitmekten vazgeçerler.  

Kasım 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Kilikya Kuva-yı Milliye Komutanlığı’na 
atadığı iki subay Develi’ye gelerek çalışmalarına başlarlar. Gelen subaylarla Develi 
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Kuva-yı Milliye mensupları ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin birbirlerini 
tanımaları ve anlaşmaları biraz zaman alırsa da gerekli uyum sonunda sağlanır. O zamana 
kadar çalışmalarını sırf Develi ile sınırlı tutmak isteyen, civardaki Fransız işgali altındaki 
yerlerle ilgilenmelerinin başlarını belaya sokacağını düşünenler de fikirlerinden 
vazgeçmeye başlarlar. Nihayet oluşturulan kuvvetlerin 1920 Ocağı’nda Taşcı Köprüsü’nü 
geçerek Kilikya sınırlarına girmeleri ile hatırat sona erer. 

Yazar, Develi ve civarında Milli Mücadele’nin ilk yıllarını anlatırken Birinci 
Dünya Savaşı sonlarında Anadolu’nun sosyal yapısına dair önemli veriler de 
sunmaktadır. Askerlik Şubesi Başkanı’nın adamı ve aracısı olarak savaşa gitmediği ve 
yakınlarını da göndermediği gibi gidenlerin de mallarını gasp edenler, yerel idarecilerle 
iyi geçinerek işlerini yürütenler; köylerde ve şehirlerde insanların evleri, barkları, nasıl 
yaşadıkları, nasıl geçindikleri, ne yeyip ne içtikleri, cenazeleri, düğünleri, yasları, 
şenlikleri, erkeklerin ve kadınların nasıl giyindikleri, adetleri ve gelenekleri, mezar 
taşlarındaki koç başlarına kadar canlı bir dille aktarılır.  

Eser bu haliyle sadece tarihçilere değil sosyologlara ve antropologlara da zengin 
malzeme sunmaktadır. Kuva-yı Milliye’ye katılan Ahmet Çavuş’un eşi Asiye’nin gelinlik 
kıyafeti şöyle anlatılmaktadır: “ Gelinlik elbise ona ne kadar yakışmıştı. Gelinlik elbise 
deyince, şehirdeki zenginlerin yaptırdığı uzun etekli, tüllü beyaz tuvaletler akla gelmesin. 
Bu, her zaman giyilenin yenisinden başka bir şey değildi. Mavi çuhadan göğsü açık 
sıktırma bir gömlek. Maraş dokuması paralel çizgili dimiden [Sıkı dokunmuş bir tür 
pamuklu kumaş] üç etekli bir elbise, göğsünde boğazdan takılan etrafı sarı veya kırmızı 
çuha ile çevrilmiş kare bir kumaş göğüslük, belinde Gürün şalından bir kuşak, kuşağın 
üçgen bir parçası arkada kalça üzerine sarkıtılmış, dizlerinde golf biçiminde ağzı büzmeli 
kutnu [Pamuk veya ipekle karışık pamuktan dokunmuş kalın kumaş] taklidi bir don, 
ayakkabılar, başında kenarlarına ufacık Mahmudiye altınları dizilmiş ve kırmızı fes 
üzerine oturtulmuş yassı gümüş tepelik ve en son olarak bütün başını ve saçlarını örten iki 
değirmi çiçekli yazma... Saçları gürlüğe kadar örgülere bölünmüştü. Uçlarında serbest 
bırakılan kısmın yukarısı bir kaytanla birbirine dikilmi şti. Bu kaytana cıngıl [Boncuk, 
gümüş veya altın para ile yapılmış, başlığa veya giysiye takılan süs] küçük su hayvanı 
fosilleri, altın ve gümüş paralar dikilmişti.” 

Kitabın yazıldığı yıllarda vefat etmiş kahramanların isimleri olduğu gibi 
yazılırken, “bilerek veya bilmeyerek memlekete kötülük yapanlar” için takma adlar 
kullanılmış olması da yazar hanesine kaydedilmesi gereken bir artı puandır. Bununla 
birlikte 1919 yılı başlarında diğer pek çok Türk gibi silahlı mücadele fikrine şüpheyle 
bakan veya işgalci Fransızların emrinde çalışan veya onlarla iyi ilişkiler içerisinde olan 
insanların etnik orijinlerine yapılan atıflar dikkati çekmektedir. Bu tutum baştaki tavırla 
uyumlu değildir.  
 Osman Coşkun “Đkinci Ergenekon” isimli kitabını 1950’li yıllarda Develi’de 
kaleme aldıktan sonra 1957 yılında Başbakan Adnan Menderes’e gönderir. Eserin Milli 
Eğitim Bakanlığı yayını olarak basılması kararlaştırılır. Ancak basım bir türlü 
gerçekleşmez. Yazarın kızı Yıldız Coşkun Yeğenağa kaybolmaması için eseri 1966 
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yılında çok az sayıda bastırarak etrafına dağıtır. Yıldız Coşkun Yeğenağa tarafından 
yayına hazırlanan eser 2008 yılında yeniden basılır. Eserin 1966 yılında yapılan birinci 
baskısı ile 2008 yılında yapılan ikinci ve üçüncü baskıları arasında bir fark var mıdır yok 
mudur bilmiyorum, birinci baskısını görme imkanı bulamadım.  

Yeğenağa eseri yayına hazırlarken babasının kaleme aldığı metin üzerinde ne gibi 
değişiklikler veya sadeleştirmeler yapmıştır, belli değildir. Metin içinde geçen hilafı şeri 
mübin, cezbe, heyet-i nasıha gibi bazı eski kelime ve isimlerin bugünkü dille karşılıkları 
dipnotlarda gösterilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Tarihi terimler olduğu gibi 
muhafaza edilmelidir. Anlamlarının geniş kitleler tarafından bilinmesi arzu ediliyorsa 
orijinal şekli veya bugünkü dildeki karşılığı dipnotta veya parantez içerisinde 
verilmelidir. Kilis’in bir köyü bir yerde Şeyhbarak, bir yerde Şeyhyako, bir başka yerde 
ise Şıh Yako olarak geçmektedir. Mondros Mütarekesi’nden sonra Osman Coşkun dahil 
olmak üzere terhis edilen yedek subayların Develi’de yapmış oldukları toplantının tarihi 
18 Şubat 1918 olamaz, 1919 olması gerekir. Develi’de kurulan Đhtiyat Subayları 
Cemiyeti’ne girecek şahısların üzerinde yemin ettikleri kitap herhalde “bir kitap” değil, 
Kuran’dır. Eserin bundan sonraki baskılarında gerekli düzeltmelerin yapılarak eksiksiz 
bir şekilde okuyucuya sunulmasını temenni ediyoruz. 
 Bu tür hatıraların çokluğu nisbetinde gençlerimiz tarihi ve tarihimizi severek öğrenecek, 
tarihçilerimiz Milli Mücadele tarihini tam olarak yazabilecek ve yazarın arzu ettiği gibi 
sanatkarlarımız destan ve şehnameler ortaya koyabileceklerdir. Osman Coşkun’u 
rahmetle ve minnetle anıyor, eserini milletimize kazandıran Yıldız Coşkun Yeğenağa’ya 
şükranlarımızı sunuyoruz. 


