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WOKUYUCU İLE SOHBET
Her iki ayda yeni bir NEVZUHUR okumanın tiryakisi olan dostlarım ız, yaz aylannın bu sıcak ve uzun günlerinde gelip çatan
Ramazan, bütün İnsanlar hatta her canlı için mübarek olsun. Oruç tutanların tutmayanlara, tutmayanların da tutanlara saygılı olduğu bu
güzel yurdumuzda saygınlık eksik olmasın.
Derginizin bu sayısında neler var, bir bakalım:
o 17.NL1 ELLERI SU TEM|ZLER M/? Başlığını taşıyan bu yazı Mustafa AKBABA'nın kaleminden. Miladi takvime göre
ondokuzuncu yüzytda Osmanlı İmparatorluğunda işlenen bir cinayetin irdelendiği yazıyı ibretle okuyacağınızı umuyoruz. Bu sayıdaki
ikinci yazı; RENKAHENK başlığını taşıyor ve yazal Sezen OKUR. Geçmişi çok çok uzaklara dayanan,..biz Türklere has bir sanat
gtizeıligini tanıtan yazı, okuyuclılara 'm-eger bi2im ne köklü medeniyetimiz varmış' dedirtecek.tür!en. Üçüncü yazı ANDAÇ'ln. O
İnsan,,İ ruhunu ok§ayan gü2el uslubu ilğazdığı, MADR1NANlN ZiLLERİ KOKARD| KAN GÜLLERI başlıklı yazıyı tanıtmak için,
okuyucu ile. sohbeİ'e-ayrıl-an bu bölüm yeİmez,İn iyisi v97ı4 olullalr.. Bir başka yazı; G MİSİ.İ YÜRÜTEN KAPTAN başlığını taşıyor
ve Aıi orıııinEl yazmiş. Bu sayıdaki s'on yaz,mız brİe irrn DERYASINDAıv seİimizin 7 cisi. Bu Lrez aüYüK DOĞU dergisi.
hakkındaki bilgi ve belgeler sizlere sunulmakta... Bu sayımızda sadece bir şiire yer verebildik, Mustafa AKBABA'dan BEYAZ. lnsani
değerlerin en narin olanı duygular değil midir? İşte o duygulardan bir ses...
20,10 Kasım sayımızda buluşmak dileğimizle
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de adı geçen şahısları, kısaca tanıtmak, konunun daha

iyi

anlaşılması adına faydalı olacaktır.

O KANLİ ELLERı SU TEMİZLER Mİ?

Künyesi şöyledir:

Babası
Annesi

MUSTAFAAKBABA
Güzel İstanbul'umuzun her biri birbirinden güzel olan
semtlerini gezerken, Kuzguncuk'ta som mermerden yapılmış

güzel, zarif bir tarihi çeşmeye rastlarsınız. Bu çeşmenin üzerine
nakşedilen al ınyazısı şöyledir:
"Avn'i Paşa eğledi şu 616 çeşmeyi
Gel Hüseyn aşkıyla iç bu çeşmeden öb-ı sala, 1 874"
Çeşmenin üzerinde yer almış, mAnA derinliği bulunan bu
satırlar; Hz. Hüseyin'in Kerbela'da susuz bir şekilde şehid
edilmesini hatırlatıp, susayanların bu çeşmeden su içerken

Peygamber torunu o mübarek zata da bir Fatiha gönderilmesi

azusunu ifade etmektedir.

Banisi Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın bu düşüncelerle
bu çeşmeyi yaptırmış olması elbette son derece güze| ve hayırlı

biriştir'

***

Bu hayırlı işin yapılmasından iki sene kadar

sonra

tarihimizde maalesef üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bu hadise;
sultan Abdülaziz1an' ın hal ve katledilmesidir.
Devlet kademelerinde üst mevkilere gelmiş olmalarına
rağmen ve o devletin ekmeğiniyiyen, ama şahsi ihtirasları uğruna
devlet başkanlarını hal edip öldürülmesine sebep olacak kadar
zavallılaşan zevattan bir tanesi ne yazık ki bu güzel çeşmeyi
yaptıran Serasker Hüseyin Avni Paşadır. Bu yaptırdığı hayratın
manevi lezzeliile hiç uyuşmayan, üzerine yazılanyazıyla tam bir
tezat teşkil eden, bir taraftan Kerbela hadisesinin üzüntüsünü
yüreğinde yaşatırken diğer taraftan Hakan Halife'ye reva görülen
bu hadise maalesef esef verici bir durumdur. Tarihimizin yüz
kızartıcı sayfaları ndan birisid

ir.

Her ne kadar o zamanki resmi kayıtlara "intihar" diye
geçmiş ise de bu ölümün arkasından gelişen hadiseler ve bu
hadiselerin ışığı altında kurulan Yıldız Mahkemesi sonucu cinayet
olduğu netlik kazanmıştı

r.

ABDÜLAZ|ZHAN KiMDiR?

Yazımzbirazuzayacak da olsa,o dönemi ve bu hadise

Mahmud ll.
Pertevniyal Sultan
:08 Şubat 1830
:

:

Doğumu
Vefatı

Tahtageçişi

:04Haziran1876
:21Haziran1861

Saltanat müddeti: 14 sene

Halifeliksırası

,.97

Osmanlı padişahlarının otuzikincisi ve İslam Halifelerinin
doksanyedincisidir. Sultan ll. Mahmud'un ikinci oğlu olup annesi
Pertevniyal Sultandır. Abdülmecit Han'ın kardeşi olarak 1830

senesi Şubat ayının yedinci gecesi dünyaya gelmiştir.
Küçük yaşından itibaren, din ve fen ilimlerini öğrenmesi
için zamanın alimlerinden Hasan Fehmi Efendi vazifelendirilmiştir.
Zeki ve akıllı şehzade kısa zamanda Arabca, Farsça ve dini

bilgileri çok

iyi bir şekilde

öğrenmiştir.

Ata binmeyi,

kılıç

kuşanmayı, cirit atmayı güreş tutmayı iyi bilirdi.
Ağabeyi Abdülmecit Han'ın saltanatı zamanında veliahd
ilan edilenAbdülaziz, mazbut bir hayat yaşamıştır.
Tanzimat Fermanı ile başlayan batılılaşma hareketi,
taklitçilikten öteye gitmediği gibi milletimizin manevi değerleri
üzerinde de olumsuz etkiler göstermeye başlam ıştı.
Sultan Abdülmecit Han'ın 25 Haziran 1861 de ölümü
üzerine Abdilaziz Han tahta çıktı. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin
durumu son derece karışıktı. Mali sıkıntı son haddinde olup
Karadağ'da çıkan isyan, Sırplarla savaşa yol açacak durumda
idi. Hersek eyaletinde de büyük bir karışıklık hüküm sürüyordu.
Bu durumdan faydalanan Avrupa devletleri müdahalelerini
arttı rarak aracıl ı k teklifinde bulundular. yeni sultan ı n tanzimattan
vazgeçmesinden endişe duyan bazı devletler daha ileriye gitme
niyetinde idiler. Bu durumu fark eden ileri görüşlü sultan, hemen
bir hatt-ı hümay0n çıkardı. Sadrazama hitaben yazılan ve Bab-ı
Ali'de okunan bu fermanla batılı devletlerin Tanzimat
konusundaki endişeleri nispeten ortadan kaldırıldı. Alınan
tedbirlerle devletin ma|i durumu düzelmeye başladı.

Bu

durumdan rahatsız olan Ruslar, bazı Avrupa

devletleri ve İngilizler, Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları

kışkırtmaya

ve onları el altından

desteklemeye başladılar,

Abdilaziz Han zamanında yapılanları kısaca özetleyecek

Kırım'da mağlup olan Ruslar, Balkanlardaki Hıristiyanları isyana
teşvik etti. Bunun üzerine su|tan, Serdar-ı Ekrem Omer Paşa
Kumandasındaki Osmanlı ordusunu Karadağ bölgesine gönderdi

oIursak:

verdikleri nota ile harbin durdurulmasını istediler. 31 Ağustos'ta

--

imzalanan lşkodra Anlaşması gereğince savaş sona erdi.

- sahillere denizfenerleri kondu.
- İstanbul'da tramvay işletilmeye başlandı.
- GalataTüneli yapıldı ve işletilmeye başlandı.

ve isyan bastırıldı. Fakat bu zafe1 birçok Avrupa devletinin
müdahalesine sebep oldu. Neticede 15 Ağustos 1862 de
Karadağ Prensi ile Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa tarafından

Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne bağlılığının

hayli

gevşediğinin farkında olan sultan, 04 Nisan 1863 de Feyz-i Cihad
vapuruyla yola çıktı. Mısır Valisi İsmail Paşa, sultanı ve maiyetini
muhteşem bir merasimle karşıladı. Sultanın bu ziyareti, Avrupa

devletlerinin lsmail Paşa'yı Osman|ı Devleti aleyhine

kışkırtmalarını önlemiş oldu. Mısır'ın payitahta olan bağlılığını

güçlendirdi. Bir süre sonra İsmail Paşa, sultandan 'Hidiv' unvanını
aldıve hidivliğin babadan oğla geçmesi esası kabul edildi.

Diğer taraftan Yunanistan'a 1830 da verilen

bağımsızlıktan sonra rahat durmayan Rumlar Ege adalarında

isyan çıkardiar. 02 Eylül 1866 da Girid'de çıkan isyanda

Yunanistan'dan yardım alan Rumlar, adanın Yunanistan'a ilhakını
istiyor ve Müslümanları insafsızca öldürüyorlardı. Altıbuçuk ay
kadar süren kuşatma ve mücadeleden sonra Rumlar mağlup
edildi.
Hadisenin bastırılmasından bir süre sonra Fransa kralı
lll. Napolyon, Paris'te açılan milletlerarası sanayi sergisine birçok
devletin idarecilerini davet ettiği gibi, Sultan Abdilaziz'e de bir elçi
gönderdi. Aynı zamanda Kraliçe Viktoria'da Sultan'ı İngiltere'ye
davet etti.

Sultan AbdülazizHan,21 Haziran 1867 Çarşamba günü
Dolmabahçe Sarayı Önünde Sultaniye yatına binerek yola çıktı.
Böylece Osmanlı tarihinde yabancı ülkelere seyahate çıkan tek
padişah ve ilk halifeAbdülaziz Han oldu.

Şehzade Yusuf İzzeddin, Şehzade Murad, Şehzade
Abdülhamid, Hariciye Vekili Fuad Paşa, padişahın maiyeti ve
koruma görevlileri yanında, Fransız sefirinin de birlikte seyahatine
izin verildi. Sultaniye yatını üç zırhlı takip ediyordu. Yata Fransa'ya
kadar refakat edecek olan Fransız donanması, Çanakkale
Boğazı'nın dışında Sultan'ı karşıladı. 29 Haziran'dafilo Fransa'nın
Toulun limanına girdi. Burada askeri törenle karşılanan Sultan,
trenle Paris'e geçti. Sultan Abdilaziz Han Paris'te Fransa Kralı lll.

-

Donanma' dünyanın sayılı donanmalarından birisi oldu.

İngiltere'yi dize getiren bir güce ulaştı. Nizamiye, İhtiyat, Redif ve

Müstahfız adıyla 700.000' i aşkın askeri bir kuwet hazırlandı.
Bunların top ve tüfek ihtiyaçları için de modern tesisler kuruidu.
İll< Oefa posta pulu kullanılmaya başlandı.

.. Süveyş Kanalıaçıldı.

-Askeri Rüştiye mektepleri

açıld ı.

- Osmanlı Bankası açıldı.
- Devlet Şurası (Danıştay) veAdliye

-

Teşkilatı kuruldu.

Mahkeme-i Nizamiye, lcra Cemiyeti, ceza, cinayet \ıe hukuk
mahkemelerini havi lstinaf Mahkemesi, Temyiz Mahkemesi,
gümrüklerle ilgili Rüsümat Eminliği, Merkez Bidayet Mahkemeleri
teşkiledildi.
-- Vilayet ve sancaklar yeni bir teşkilata tabi tutuldu.-- Maliye
Nezaretinin Muhasebe Meclisi genişletilerek Divan-ı Muhasebat
(Sayıştay) kuruldu.

-- Meclis-i Kebir-i Maarif ve Tapu Umum Müdürlüğü ve Meclis-i
Hazöin teşkiledildi.

-- Avrupalılar ve Jöntürk denilen dahili maşaları tarafından
diretilen, Hıristiyan dini menşeili yasa|ar kabul edilmeyip,

özümüze uygun kanunların hazırlanması için Ahmet Cevdet Paşa
başkan|ığında Mecelle Cemiyeti kuruldu. (İslam Hukukuna bağlı
kalınarak hazırlanan ve asıl ismi 'Mecelle-i AhkAm-ı Adliye' olan
meşhur kanun .1877 yılında Il. Abdülhamid Han zamanında tatbik
edilmeye başlanıp, 1926 da yürürlükten kaldırılmıştır-)
-- Maarif
--

Teşkilat nizamları düzenlendi.

Su|tani mektepleri (liseler) ve sanayi mektepleri açıldı.
Şark ve lzmir demiryolları açıldı,
İtfaiye alayı teşkil edildi.

:
-- Erzurum'un müdafaası için yapılan 'Aziziye' tabyaları onun

zamanında bitirildi.
.- Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları ile muhtelif yerlerdeki kasırlar
yapıldı.

Napolyon tarafından askeri törenle karşılandı. Misafirler için

verilen yemekte Abdülaziz Han'ın yanına oturan ev sahibi lll.
Napolyon'un yemekte; "Ekselans Hazretleri! Girid için en güzel
çözüm yolu, adanın Yunanistan'a terk edilmesidir şeklinde
düşünüyoruz..." Sözü üzerine, Sultan hiddetlenerek; "Ekselans!
Girid için Osmanlı Devleti tam yirmiyedi sene kan dökerek savaştı.
Girid'in her karış toprağı şehitlerin kanlarıyla sulandı. Ordularımda
tek bir asker, donanmamda bir tek sandal kalıncaya kadar ata
mirasını korumak ve kollamak kararındayım!" cevabını verdi.
Beklemediği bu hiddet karşısında şaşıran lll. Napolyon, özür

dilemek mecburiyetinde kald ı.
Su ltan Abd üla ziz Han, 1 0 Tem muz'da Paris'ten ayrı larak
İngiltere'ye geçti. Sultan'ı Kral Vll. Edvard karşıladı. Londra'da
onbirgün kalan sultan, 23 Temmuz 1867 de Kraliçe Viktoria'nın da
hazır bulunduğu törenle uğur|andı. Ertesi gün Belçika'nın başkenti
Bürksel'e geçti. Prusya ve Avusturya üzerinden 7 Ağustos 1867
günü İstanbul'a gelen sultan, 47 günlük geziden sonra 47 parelik
top atışıyla karşılandı. Sultan Abdülaziz Han'ın bu gezisi, genel
barışın sağlanmasında önemli rol oynadı. Avrupa devletleri ile
olan münasebetler iyileşti.
Rusların devamlı Panislavizm propagandası yaptığı
Balkanlarda, büyük bir huzursuzluk mevcut olup yer yer isyanlar
görülmekte idi. 1875 yaznda Bosna-Hersek'te isyanların çıkması
yeni bir buhrana sebep oldu. Sırbistan Rusya'nın teşviki ile 1876

da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Sırbistan kısa sürede
mağlub edildi. Hemen arkasından Bulgaristan'da karışıklıklar çıktı
ise de mahalli kuwetlerle bastırıldı.

Balkanlar böyle kaynarken erkan-ı Erbaa diye
adlandırılan Hüseyin Avni, Midhat, Mütercim Rüşdi Paşalar ile
Hasan Hayrullah Efendi darbe hazırlığı içindeydiler.

SULTAN ABDÜLAZ|Z HAN,İN TUĞRASİ

İqH\ffitJhnlRHüSEY|N AVNi PAŞA KiMDiR?

MüTERC|M RüŞDi PAŞA KiMDiR?

Aslen lsparta'nın Şarkikaraağaç Kazasına

+

,ı

bağlı
Gelendost'ta 1820 yı|ında doğmuştur. Babası; Odabaşızade
Ahmet Efendi'dir. 15 yaşında İstanbul'a geldi. Çorlulu Ali Paşa
Medresesinde müderrislik yapan dayısının yanında kaldı ve
medrese tahsiline başladı. 1837 de Harbiye'ye girdi. Çeşitli görev
ve rütbelerde bulunduktan sonra 1863 de Müşir (mareşal)
rütbesiyle birinci ordu kumandanı ve serasker kaymakamı oldu.
Kaba, görgüsüz ve lAubali bir kişiliğe sahip olan Hüseyin
Avni Paşa, bir selamlık merasimi sırasında Sultan Abdülaziz
Han'ın zevcelerinden bir kadınefendiye sözle sarkıntılık yapınca,
1867 de vazifeden azledildi. Bir müddet açıkta kaldıktan sonra
,1867
de Girid, daha sonra da Teselya valiliklerine tayin edildi. Bu

Sinop'unAyandon (Ayancık) İlçesinden Hacı HasanAğa
adında fakir bir kayıkçının oğludur. 1811 yılında Ayandon'da
doğdu. Üç yaşında iken ailece İstanbul'a geldiler. İll< tansilini
mahalle mektebinde yaptı. Vak'a - i Hayriye denilen yeniçeri
ocağının kaldırı|masından sonra, Tophane'de açılan AsAkir-i

Muntazama taburuna girdi.Zamanla yükselerek mü16zım

(teğmen) oldu. Maaşının bir miktarı ile özel hoca bularak, biraz
Arabi, Farisi ve Tanaş Efendi adlı birinden Fransızca öğrendi.
Görevleri esnasında tercüme işleriyle uğraştığı için 'mütercim'

diye meşhur oldu. Seraskerlik ve sadrazaml ı k makamlarına kadar

geldi. Sültan Abdülaziz Han'ın tahttan indirileceği sırada

tarihten itibaren Sultan Abdülaziz Han'a karşı aşırı bir kin
duymaya başlayan Hüseyin Avni Paşa, 1868 de Fuad Paşa'nın
tavsiyesi ile Ali Paşa tarafından tekrar seraskerliğe getirildi. Bu
vazifesi sırasında padişah'ı zehirleme teşebbüsünde bulundu.
Londra'dan getirttiği kokusuz ve gayet tesirli bir zehiri sultanın
içeceği şerbete koydurarak zehirlemeye çalıştı. Padişahın,

sadrazamlık makamında bulunuyordu. Sultan V. Murad Han'ın
padişahlığı sırasında da sadarette kaldı. Sultan ll. Abdülhamid'in
padişahlığının ilk zamanlarında da bir müddet yerini korudu.
Mütercim Rüşdi Paşa, kendi çalışma ve gayretleriyle seraskerlik
ve sadrazamlı k makamlarına ulaşabilmişti. Ancak sorumluluktan

kaçan ve çekingen bir kişiliğe sahip olması sebebiyle zaman

zaman aldığı vazifelerden istifa etmiştir. Kendini düşünen, ortaya
atılan her fikre karşı çıkan, riyakör ve kibirli bir kişiliği vardı. lktidar
mevkiinde kimsenin varlığına tahammül edemez, kimsenin aklını
beğenmezdi. Defalarca sadarete getirildiği halde millet faydasına
ciddi bir iş görmemiştir. Bir iki askeri talimnameden başka bir
tercümesi de bilinmemektedir.

içmeden önce şerbeti yakınlarına tattırmak adeti olduğundan bu

teşebbüs gerçekleşmedi. Bunun üzerine padişahı tahttan
indirereköldürmeye kararverdi. 1871 de Mahmut Nedim Paşa'nın
sadareti sırasında seraskerlikten azledi|erek lsparta'ya sürüldü.
lsparta'da onbir ay ikamet ettikten sonra affedildi.

Affedilmesine rağmen kininden vazgeçmeyen Hüseyin

Avni Paşa, Sultan'a karşı darbe fırsatı kollamaya ve kendisine
arkadaş aramaya başlad ı.
Hüseyin Avni Paşa, tedavi o|mak bahanesiyle Fransa'ya

HASAN HAYRULLAH EFEND| KiMDiR?

gitti. Oradan Londra'ya geçerek lngiliz nazırlarına padişahı
tahttan indirme düşüncesini açıkladı. Veliahd Murad Efendi'yi
tahta çıkmasına imk6n sağlayacak olan bu fikri, lngilizler
tarafından desteklendi. Bir müddet Avrupa'da seyahat ettikten
sonra aynı sene yurda döndü ve Konya Valiliğine tayin edildi.
Ancak saraydaki taraftarlarının gayreti ile Konya'ya gitmekten
kurtuIup İstanbul'da kaldı, 1875 senesi içinde üçüncü defa

1834 yılında İstanbul'da Malatyalı Muhammed Feyzi
Efendi'nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1874,1877 yılları
arasında iki defa şeyhülislamlık yapmıştır. Sultan Abdülaziz'i
tahttan i nd ren darbeci ler arası nda yer al
i

***

seraskerliğe getirildi ise de kısa bir müddet sonra tekrar azledildi
Valiliğine gönderildi. Mithat Paşa'nın medrese
talebelerine gizlice para dağıtması ve talebelerin ayaklanması
üzerine vükelanın (bakanların) değiştirilmesine lüzum
görüldüğünden, HüseyinAvni Paşa, 13 Mayıs 1876'da son olarak

ve Bursa

Görüldüğü gibi birtarafta devleti, milleti için çalışan, zeki
başarılı, asil bir devlet adamı; diğer tarafta şahsi kin ve ihtirasları
uğrunda devleti hiçe sayan kişiliksiz insanlar.

Bunu böylece ortaya koyduktan sonra, şimdi cinayetin
nasıl işlendiğine bir göz atalım,
Hüseyin Avni ve Mithat Paşa, konaklarında gizli
toplantılar yaparak, sağa sola para dağıtıyorlar ve Padişah
aleyhine adam topluyorlardı. Yüksekokullarda okuyan talebeler
arasında para dağıtıp yalan söyleyerek onları isyana teşvik
ettiler. 10 Mayıs 1876'da Fatih, Bayezid ve Süleymaniye
medreselerindeki talebeler ayakland ı ve derslere girmeyerek
saraya doğru yürüdüler. Nümayişçiler Sadrazam ve
Şeyhülislam'ın azledilmesini istiyorlardı. Sultan Abdülaziz Han
kan dökülmesini önlemek için isteklerini kabul etti. Nedim
Paşa'yı sadrazamlıktan alarak yerine Mütercim Rüşdi Paşa'yı,
seraskerliğe Hüseyin Avni Paşa'yı, Meclis-i Vükela üyeliğine
Midhat Paşa'yı ve şeyhülislamlığa da Hasan Hayrullah Efendi'yi
getirdi. Böylece talebelerin gösterisi sona erdi. İhtilalciler de
hedeflerine ulaşacak makam|an ele geçirmiş oldular. Artık sıra
Sultan'ın hal'ine gelmişti.

seraskerlik makam ına getirildi.

ordunun idaresini fiilen eline alan ve "kinim dinimdir"
diyebilecek kadar basitleşen Hüseyin Avni Paşa, Şahsen kin

duyduğu Sultan Abdülaziz Han'ı tasarladığı üzere tahttan
indirmeye ve öldürmeye kararverdi

MIDHAT PAŞA KiMDiR?

Eşraf Efendi'nin
Rusçuk'lu Hafız Mehmed
-Asıl
adı Ahmed Şefik'tir.
1822'de İstanbul'da doğdu.

oğlu olup

Memuriyeti esnasında 'Midhat' mahlası verildiği için bu adla
tanındı. Değişik rütbe ve görevlerde bulunduktan sonra 1858'de
bir müddet istirahat etmek üzere Avrupa'ya gitti. Paris, Londra,

Viyana ve Belçika taraflarını gezip incelemelerde bulundu.
Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına ve yıkılmasına yöne|ik
Avrupai fikirlerin tesirinde kaldı. 1859 da yurda döndü. Yine

değişik makamlarda görev yaptıktan sonra 31 Temmuz 1872 de
sadrazamlığa getirildi. Entrikaları yüzünden 19 Şubat 1873'de
sadrazamlıktan azledildi.
Dış politika üzerinde bilgi ve tecrübesi olmayan, batı
kültüründen ve din bilgilerinden mahrum olan Midhat Paşa,

Hüseyin Avni, Midhat, Mütercim Rüşdi ve yandaşları
Süleyman Paşa; Padişah'ın tahttan indirilmesi için geniş bir
propagandaya giriştiler. Halkın gözünde Sultan'ı küçültmek için
çeşitli iftiralar yaydılar. Padişah'ın, veraset usulünü değiştirip
büyük oğlu Yusuf İzzeddin Efendi'nin veliahdlığını temin için
İstanbul'a kırk bin kişilik biı, Rus ordusu getireceği, devlet
hazinesinde beş para o|amadığı halde saray hazinesinde elli

sadrazamlıktan azledi|mesi sebebiyle Abdülaziz Han'a kin
beslemeye baş|adı. Hüseyin Avni Paşa,Mütercim Rüşdi Paşa

Müfsid İmam lakabıyla tanınan Hasan Hayrullah efendi ile birlikte
hareket ederek, Sultan'ı tahttan indirmek için planlar hazırladılar.

Hayalperest olan Midhat Paşa'nın bir gün

m ı ştı r.

milyon lira mevcut olduğu şeklinde kuyruklu yalanlar uydurdular.

Hüseyin Avni Paşa, Bahriye Nazırı Kayserili Ahmed,
Şura-yı Askeri Reisi Müşir Redif, Harbiye Mektebi Nazırı Mirliva
Süleyman ve Midhat Paşalar gizli gizlitoplantılaryaparak hadiseyi
planladı|ar. Fetva emini Kara Halil Efendi'yi Midhat Paşa'nın
konağına çağırarak, Padişah'ı tahttan indireceklerini ve buna
fetva verip vermeyeceğini sordular. Bu da; "Bu işe çarşaf kadar

içki

masaşında, Osmanlı Hanedanı'nı ortadan kaldırıp sultan

olacağını iddia ederek; "Bunda ne var ki?Ali Osman olacağınaAli
Midhat olsun" dediği söylenir.

3

fetva veririm." diyerek yanlarında olduğunu göstermiş oldu.

WBu fetva üzerine Hüseyin Avni Paşa yalısında toplanan

ihtilalcileİ

;;;*;"

İO lırluy,, 1876 gürİünde harekete_geçmeye

.karar

sabahın erken saaGrinde Süleyman Paşa hazırlanan

Abdülaziz'e
oÜn İ l.ururrrz uygulad ı. Harbiye öğrencilerine Sultan

!ril.r.İvup,l""agİn,, bunu önlemek için Dolmabahçe Sarayı'nın

sarılaİa5ını, bu şerefli ,t§revin kendilerine düştüğünü
HarO oİulu komutanı Süleyman Paşa bu korkunç
urLnla kandırdığı silahlı 300 talebeyi er donanımıyla okuldan
getirilen ve Selimiye'de yer
Ök;rJ;. Suriye'OÖn birkaç gün önce
sırtia-rında
çadıi kurulan iki tabur askere de
icılmadığı içjn Maçka

Ö;;;;;

Ş;Ğİİ;r.

jOylenerek Harbiye talebeleriyle beraber Dolmabahçe

ş"vlÖı.
Paşa,
"İ"l
ğ'aruv, [aruOun muhasara edildi. Donanma kumandanıArif

Birisi Trablusgarb'a sürüldü, öteki doktor Ömer Paşa'nın da
apoletlerini söküp askerlikten tard ettiler,

Ertesi gün yayınlanan hükümet tebliğinde; "Sultan

ile
Abdülaziz, sakaTını cİüzeltmel< için istediği küçük makas
cesedi
Paşa
Avni
ve
serasker
etmiş
intihar
Oamarların, keserek
karakola naklettirmiştir." diye bir açıklamada
-Sarayı'na bulundular,
naki| edilerek burada
Sultan'ın naaşı Topkapı
vıkandı. Naası yıkayah sekiz'imam daha sonra kurulan Yıldız

ilrnı.".".i;nb",

Sol memesi altınba büyük bir çürük vardı,"
volr"rrştr.pehlivanlar
da yaptı kları n ı sonradan itiraf etmişlerdir.
ü"rliı"ioir.
Sultan'ın cenazeİi 5 Haziran 1876 Pazartesi günü

Topkapı Sİray"ndan büyük bir mgraşjır.ılg...taldırıldı ve Pederi
edildi.
suTtan ıı. Mahhud Han,ın Çemberlitaş,taki türbesine defn

avnı İevleri kaptanlara söyleyerek Sultan'ın eseri olan ve üzerine
Paşa,
tiİr"OİOi'rİrr,1,1arı Dolmabjhçe önüne demirledi, Süleyman
Ü"llrl.ıİ Murad Efendi'yi aIıp dışarıda arabada bekleyen Hüseyin
gidilince.orada
Avni Paşa'n ı n yan ına getirdl. Seraskerlik dairesine
topları henüz
Cülus
ettiler,
biat
yenl
Sultan'a
İntilultiler
lrİun*

ğuİİ"n ll.nPOülhamid Han tİrıta geçtikten sonra amcasıAbdülaziz

İrn;İn tutİi ile ilgili 27 Haziran 1881'de bir mahkeme açtı ve

suçluların cezalandırı|masını sağladı,
Abdülaziz Han'ın öldürülmesini hazmedemeyen erkan-ı
harb kolağası
Çerkes Hasan Bey 15 Haziran 1876 tarihine
"eerşemne
akşamında..YiÜuJ Paşa'nın vükela ile
r"İt]ryrn
ndeki
İ"pL,jtİ vrp.al<ta olO u5u Bayeid'de Soğanağa mahallesi
ateş
el
iki
Paşa'ya
Avhi
Huse!ıin
İ;;;ğ,"İnasaral<
"d,p,,_9ll1_91
yere yığılıp kalan Hüseyin Avni Paşa'ya hançerinı bırKaç

,İİlruJ"n önce Süleyman Paşa harem dairesi önüne gelerek
Orİtl."""O" ağası ile görüşmek istediğini söyledi, Darüsseade
,ğ".İ C"rn", İğa giyin6rek yan na geldiğnde durumu anlam ıştı,
ı

.Adu rfend,imizı Milıet, Suıtan Abdülaziz Han,ın
öüLvrr".p"şu]
Millet kendilerini hal etti.
tiii ve nareı<etlerindJn memnun değildir.
-garaz
ve suikastimiz yoktur,
bir
karşı
nümayunlarına
§ahİ-ı
sarayı'na götürmeye
Topkapı
İlill"1in selameti için kendİlerini
(endilerine
ve hazırlayınız. Ben
bildiriniz
derhal
,"*uru*. Lütfen
adına
nuraOa neruiyorum." dedi. Süleyman Paşa'nın millet
yapılan
araştırmalarda
sohradan
ihtilalin,
nu
v"p]lO,ğ,., .övl"Oiği
yapıldığı anlaşılıyordu,
Öe Xiİlİin şanİl arİu ve ihtiraslarına göre
edemeyerek
uyandırmiya
Padişah'ı
Ö"rn'", XOİ
.cesaret
ğ"rt"r"ivrİVrlide dultan'ı uyandırdı, Sultan da oğlu Abdülaziz
rlanİ uyJ,nO rd ığ nda cülus topları atılmaya başlanmıştı,
ı

o|duğ-u

O"t"""""plrrİşt]r.

yıldız Mahkemesinde sultan Abdülaziz Han'ın katlinde

Paşa
dahli bulunanlardan Hüseyin Avni Paşa ve KayseriliAhmet

n.l,nk"'"o"nönceöldükleriiçinhaklarındaişlemyapılmadı.
sultrn ll_nnoülhamid Han mahkeme kararını incelemek üzere
heyet
t*XrluJ" heyetin toplanmasını istemiştir, Fevkalede
Padişah'a
yaz.ıp...imzalayarak
y:azıları
ile
;Gİ;rİ;; XenOi el
tek
,6İOİXl"ri değerlendirmeleri ll, Abdülhamid Han tek

nrn,*ir.i.,,n" kullandıkları'küpelere kadar ihtilalciler tarafından
Burada Sultan,a b. seıim Han,ın odası ayrılmıştı. Bu

inc"leOikten s6nra kendi yetkisine dayanarak idam cezalarının

r,"p"İ"i rii"bbet hapse çevirmiştir,..Böylece dokuz idam

de amcam Sultan Selim gibi

beraber
l,'ltilti.1ı.iru ve Yıldız M'ahkemesinde hüküm yememekle

gün kuru
nitirmeX istiyorlar." dedi. Sultan Abdülaziz üç
değiştirmesine
elbiselerini
lslak
tahta üzerinde aç, susuz bırakıldı,
geçince
iZn verilmedi. oiııa sonra kendisi için hazırlanan odaya
Sarayı,n_a
Fer'iye
yazarak
Sultan Murad'a bir mektup
n"l.İ"Jil."rini istedi. Bu isteği yeİine getirilerek 1 Haziran 1876
günü Fer'iye Sarayı'na naklediIdi,
fer'iye §arayı'na nakledildikten sonra yanında devamlı
taşıdığı,."rs g. SeIim'ln palasını,_Fer'iye Karakolu'HanKomutanı
vermek
istedi, Abdülaziz
Öti'""nİİl. g"r"kçesiyle Sultan'dan
korktuğu için
İstemedi İse de annesi oğluna bir şey olmasından

;;r;;;

Medine'deki
,v"İ ,t"İtlO" olan Manisa'daki Rüşdi Paşa iledönüşmüştür,
H;rrrll;h Efendi'nin cezaları müebbet hapse
Ü"İİl.r.lunn hepsi askeri ve sivil rütbelerini, nişanlarını,

,alaÇaıun

Puşu;n,n İse malikanesinden çıkmamak şartı ile Manisa'daki
müsaade edilmiştir,
çittİiginOe yaşamasına

Tek suçu (l) devletin bekası için mevcut kanun ve

Sultan'a reva
kurallara uygrn olurr( devletin başına geçmek olan

vard ı, Hüseyin Avni Paşa pehlivanlardan
Xrrr"tli adamlara ihtiyaç'Yozgatlı

il"-nri"o,i

i"iıv"

göı.İl"n bÜ-menfur hadise karşısında insanın aklına şu soru
Ü"liuor Hz. Hüseyin'i şehid edenlerle, Hakan Halife Abdülaziz

Mustafa ve Boyabatlı Hacı
görevlend.irdi.
bahçevanlıkla
Sarayı,ida

iİe

Üarİ'ı şelıiO eden cİniler arasında fark var mıdır?

old.uğu
Pehlivanlar saray muhafİz tabur komutanı yanlarında

nalj"

+

Haziran İ876 sabahı Sultan'ın odasına girdiler, Pehlivan

Sarayı sonradan
Çırağan Sarayı'nın devamı olan Fer'iye
raİ,aİu-j Erkek İisesi olarak faaliyet göstermiştir, Hükümdarın
makam
bloi;İ,ll.ji;Oti oda, Kabataş Erkek Lisesi müdürünün
odasıdır.

'

onla.ra
uroılı Sultan Rbdilazizne niyetle geldiklerini anladığındaı
Sultan'ın
sonra
mücadeleden
bir
t;I;; k;İ;. nnİ"l, uzun
Bir
nil"İl"rİnl kesen zorbalar gizlice işlerinin başına döndüler,

oraya gelen-ValiOe §ultan oğlunun kanlar içinde
müddet sonra
ugla;.aya başlayınca saray halkı Sultan'ın

;"tİğ;, sörüp

'

Devlet ricalinden olay yerine ilk önce Kuzguncuk'taki
olan
bulunan Hüseyin Rvni İ'aşa geldi, Daha ölmemiş
valısında"H*;yin
kahve
karakolunun
saray
ile
emri
Rvni'nİn
Ö;l;;,

kültüre hizmet etmektedir.

götürÜlüp ot bir sedire yatırı|dı, Can çekişen eski Sultan'ı
sonra Hüseyin Avni,
""rğİ",
LO-u"ri içi"n hiçbir hareket yapılmadı, Bir süre

edilen kaynaklar:
İstifade-Or.
-Prot.

gozleri önünde vefat eden Sultan'ın
ÜUhrt ve Rİışdi
-bir Paşa'nİn
ve doktor çağrıldı, Doktorla.r
p"İO"
O*-UlOli
üzerine eski
Hüseyin Avni:
ğuİtrn',n vücudunu muayene etmek istgdiklerinde
Her ta.rafını
padişahtır!
Bir
değildir,
timse
bir
"e, ;"n"r" herhangi
hazır bulunan
uçt,r,p göİİ"r".er]" diyerek man] oldu, Karakolda
padişah,ın bıyık makası ile iki bileğini keserek

ı
=
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UZUNÇAİ§lLl ismail Hakkı/ Midhat Paşa ve Yıldız
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ihiiialli"p"şrıar
i;ii;; ;itlğini oiıoir"n bir rjpor hazırlatarak imza etmelerini

=

Fer'iye Karakolu: Uzun süre Tekel tütün deposu olarak

edilerek
kullanılmış daha sonra aslına uygun birşekilde restore
;ıunutiş rgitl, vakfı sabanci kı;ıtur sitesi" adıyla eğitim ve

odasında toplandı.

yürüdüler,
iri"oiı"r. Döktorlar imza etmei istemeyince üzerlerine

n, kay,betmişlerdir. Mahkumların onbirinin de cezalarl

HĞaİ'eyaletinOel<i yazlİl< şehir olan Taifin .kalesinde çekmeleri
Hayrullah Efendi
X"İarluşİ, r, lm ıştır. M-edine'deki eski Şeyhülislam
-son
yaşayan Rüşdi
aylarını
ömrünün
gönÖerilmiştir.
J" İuİt"

oizlice alıp komutana vİrdi, Daha önce planlandığı şekilde
ğrİİr"'" 5lOliİtilr" hazırlıklarına hız verildi, Bu iş için güçlü
Öezavirli Mustafa

arada vükela nereye sığınacağını şaşırmış

günü asılarak idam edilmiştir,
vrİÖİÜnrn,j l 7 Haziran7876

Sultan Abdüla zizaileefradı ile birlikte kayıklarla sağanak
getirildi, Şahsi serveti,
ha|indeki yİğmur altında Topkapı Sarayı'na

""J*uüno,.
ı;;;;;;k,ü^len Abdülaziz:

'Bu

ülonri,iaşa, ise konağın harem tarafına .kaçmıştır. Askerler
önünde
İurut,nOrn yakalanan Ç-erkes Hasan Bey divan-ı harb

ı

,,Beni

.srıtan,,n iki dişi kırılmış, sakalının sol tarafı

1
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insanların giysiled ve yapılan şenlik düzenleri gibi benzeri
görse| bilgilere minyatürler sayesinde ulaşmaktayız. Minyatürler
de tezhib gibi yazma eserler içine özel malzemelerle
uygulanmış|ardır. Her iki sanatta da ağırlıklı olarak24 ayar altın
kullanılır.

BEYAZ
MUSTAFAAKBABA

TEZHiB SANATıNl TANlMAK

Bir beyaz güvercin
gelip kondu

Tezhib; genel olarak tanıtılmaya çalışılırsa, altın ve çeşitli
boyalarla yapılan süsleme sanatıdır. Bu sanatı icra eden erkek
sanatkarlara "müzehhib" hanım sanatkarlara ise "müzehhibe"
denir. En eski geleneksel sanatlarımız arasında yer alan tezhib

bu sabah pencereme
bakıştık bir müddet

hatırlattı bana yaş günümü
sonra tekrar uçup gitti

sanatı Türkler tarafından, Orta Asya'dan çeşitli kültürlede
kaynaşarak Anadolu'ya getirilmiş Beylikler, Selçuklular ve
Osmanlılar döneminde her zaman büyük saygı duyularak,
zaman içinde geliştirilerek sürdürülmüş ve günümüze kadar
gelebilmiştir. Çeşitli kaynaklardan gördüğümüz kadarıy|a bu

geldiğigibi

ufuklara doğru

çevirdim yönümü.

Birgü|açtı bahçemde
bu sabah

dönemlerin hükümdar, sultan ve ileri gelenlerince bu sanatı icra
eden sanatkarlara ayrı bir önem verilmiş, sanatlarını en iyi bir
şekilde sürdürebilmeleri amacıyla gereken imkanlar seferber
edilmiş, bunun sonucu olarak, şimdiTopkapı Sarayı Kütüphanesi

bembeyaz birgü|
nedense boynu
toprağa doğru bükük
hüzzam bestelerduydum
kırık dökük,

başta olmak üzere, yurdumuzun çeşitli kütüphaneIerinde
inceleme, araştırma imkönı bulduğumuz seyretmeye
doyamadığımız güzellikteki yazma eserler ortaya çıkmıştır.

Tezhibin geçmiş dönemlerde en güzel uygulama alanları bulduğu
konular, Kur'an-ı Kerim, ilmi, edebi ve tarihi el yazmaları, tuğrala1
fermanlar, murakkalar, vakfiye|er, levhalar, çeşitli konulardaki
kitaplardır. Günümüzde de hat etrafını süslemek amacıyla levha
çalışmaları, kitap kapakları ve Kur'an-ı Kerim süsleme çalışmaları
yapılmaktadır.

Bir martı süzüldü

tepemde
bu sabah

beyaz köpüklerden
daha da beyaz
sonra takılıp
biryelkenlinin peşine
uzak|aştı gözden
hüzün gönderdi

Tezhib sanatı; sabır, sebat, çok okuma, araştırma ve

eser incelemenin yanı sıra usta-çırak usulü öğrenilen

biraz.

eğitim isteyen tezhib sanatına başlayan; onun zenginliğini,
güzelliğini tanıyan bir kişinin bu sanattan bir daha kopması
imkansız gibidir. Altının pırıltısı, renklerin doyumsuz güzelliği,

desenlerin zenginliği, çalışmanın inceliği, zarifliği ve tarihimizle iç
içe yaşamanın verdiği haz bütün bu meşakkatleri derin bir zevke

RENKAHENK

dönüştürerek, başarma gayretlerini affi ı rmaktad

SEZEN OKUR

www. renga henkg rubu.com

RENKAHENK GRLJBlJ TEZH|B VE MiNYATÜR

ATOLYESI olarak tezhib ve minyatür çalışmalarında 11, yılı

doldurmuş bulunuyoruz. Grubun eğitmenliğini Ögr. Gör. Fisun
SİVRİ ve Sezen OKIJRyapmaktadır.
İügisi ve yeteneği olan yetişkinlere yönelik bu eğitim
programının temel amacı: geleneksel sanatlarımızdan olan tezhip
ve minyatür sanatını yaşatmaktır, Geleneksel malzemeden ve
geleneksel çizim kurallarından taviz vermeden eğitim yapılmakta,
farkl ı ve özgü n tasa rı mları n da ol u şu mu

n

a fı rsat tan

ı

nm

aktad ı r.

Sezen OKUR

Tarihimizde genellikle değerli el yazmaların etrafını
süsleyip, onları daha değerlive anlamlı hale getiren, zaman içinde
değişen renk, motif ve kompozisyon özellikleri gösteren, malzeme
olarak aharlanıp mührelenmiş kağıtlar üzerine toprak, demiroksit
ve kök boyalar, özellikle de altınla bezenen ince detaylı
süslemelere Arapça "zehep" (altın) kökünden gelen "altınlama"

anlamında "Tezhib" denir. Tezhible bezenmiş eserlere
"Müzehhep"

,

ı

r.

Tezhib sanatını meydana getiren ana motifler,
yapraklar, hatayiler, Rumiler ve bulutlardır. Bu ana motifler de
kendi aralarında çeşitli gruplara ayrılırlar. Bütün bu motiflerin
kendilerine has çizim kuralları vardır. Bu kurallar uygulanarak
çok çeşitli desenler meydana getirilir. Tezhib çalışmasında ilk
safhayı desen hazırlama meydana getirir. Bu desen hat (yazı)
kenarına olabileceği gibi kendi başına bir çalışmayla da
değerlendirilebilir. Hat kenarına çalışılıyorsa, nispeti göz önünde
bulundurularak desen hazırlanır, sonra hat aharlanmış köğıt
üzerine nişastayla yapıştırılır. Bu gayet dikkat isteyen bir iştir.
Sonra cetvelleri çekilip, desen k6ğıdın rengine ve türüne göre
çeşitli usullerle geçirilir. Daha sonra desende a|tınlanacak
kısımların çaiışması yapılıp "zermühre" denilen, ucunda düzgün
kesimli bir taş bulunan (akik gibi) aletle altınların direk üzerine
sürülerek altın parlatılır. Ardından en çok dikkat ve titizlik isteyen
tahrirleme işine geçilir. Tahrirleme işini, is mürekkebiyle yapmak
en uygun olanıdır. Tahrir işinden sonra çiçeklerin renklendirme
işlemine geçilir. Sonra zemin, paftalama şekline göre imkan
varsa çeşitli renklerde veya tek renk olarak fırça ile boyanır.
Tezhib çalışmasında son safha tığların (genellikle birbirlerine
paralel olarak desenden sonra köğıt boşluğunu dolduran gayet
zarif ince, uzun şekiller) boyanmasıdır. Bu şekilde sıra takip
edilerek yapılan çalışmalar klasik tezhib tarzını meydana
getiriler, Bunun yanı sıra yalnız altınla yapılan çok önemli bir
çalışma şekli de "hölk6r" dır. Altın, je|atinli suyla k6fi miktarda
sulandırılıp motiflere sürülür, kenarlar bu sefer az sulandırılmış
koyu kıvamdaki altın da nüanslı (inceli, kalınlı) bir şekilde
belirlenir. H6lk6r hafif renkli olarak çalışılırsa (zerşik6f), motifin
etrafına koyu renkte tahrir çekilirse (tahrirli halkar) gibi isimler
olarak çok farklı şekillerde çalışılabilir.

sezen.okur@hotmail.com

-

bir

sanatımızdır. Çok görerek göz, çok çizim yaparak e| eğitiminin
tezhib sanatında ayrı bir önemi vardır. Gayet meşakkatli, uzun bir

tezhib yapanlara da "Müzehhib" denir.

Minyatür ise, işlenecek olan konunun tüm detaylarının
belirlenerek resimsel ifadeye dönüştürülmesidir. Minyatürlerde
konu, günümüz resminden farklı olarak gerçekçi bir perspektif
yerine farklı bakış açılarından e|e alınmıştır. Minyatürler
yapıldığı dönemin özelliklerini yansıtmaları açısından tarihi
belge niteiiği taşırlar. Tarihte yaşanılan bölgelerdeki bitki örtüsü,
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Minyatür; Orta Asya Türkleri tarafından bilhassa Uygur
Türklerinin ortaya çıkarttığı, kökü tarihin çok derinliklerine giden

bir sanat dalımızdır. İlk minyatür okulu Bağdat'ta Selçuklular
tarafından açılmıştır. Fakat Moğol istilası ile Bağdat yerle bir
edilmiş, yazma eserler Dicle'ye atılmıştır. Bu nedenle Selçuklu
dönemine ait pek minyatür yoktur- Bilinen en eski Osmanlı devri
minyatürü Fatih Sultan Mehmet zamanından kalmadır. En ünlü
minyatür de Nakkaş Sinan Bey'in yaptığı Fatih'in portresidir.
Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlığı döneminde insan tipleri,
mimari yapılar, elbiseler daha değişik biçimde işlenmiş, değişik
mek5n ve renk içinde gösterilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman
zamanında da en verimlive en görkemliseviyeye çıkmıştır.

Minyatür; kırmızı boya ile boyamak an|amında Latince
"miniare"den gelir,Eski kitaplar "minium" yani kırmızı sülyenle
boyanması sebebi ile bir kitap sanatı olan bu resimler de "minyatür
adı ile tanınmıştır. Minyatür, bir şeyin küçüğü demek değildir.
Minyatür, kitap sanatı kapsamı içerisindedir- Bu nedenledir ki, küçük
ebatta olur. Sanatçı, tasvirlerini, desenlerini, bezemesini küçük

tutmak mecbu riyetindedir.

Minyatür, kitap sanatıdır. Amacı yazma eserlerdeki

konunun tüm detaylarını tespit ederek resimsel ifadeye
taşınmasıdır. Minyatürde perspektif yoktur. Figürler birbirini
kapatmaz. Geride kalanlar yukarı doğru çizilerek ön ve arka

oluşturulur- Kişilerin önemine göre orantı kurmak, manzara ve
mimari yapılarda boy farkı yaratmamak, detayları bütünüyle
göstermek, altın ve gümüş kullanmak başlıca özellikleridir.
Minyatür aynı zamanda belge niteliği de taşır. Tarihi olayları
kitaplarda okuduğumuz gibi, minyatüre de bakarak bilgi
edinmemiz mümkündür.

Günümüzde bir minyatür yapılacak ve belge niteliği
taşıyacak ise, muhakkak ki yapımcısının tüm detayları ile o
konuyu çok iyi bilmesi gerekmektedir. Minyatür sanatçısı, işlediği
konunun detaylarına riayet etmek zorundadır. Yani, minyatürün
dikkat isteyen bir ruhaniyeti vardır. Minyatürü yapan bir kimsenin o
olayı çok iyi etüt etmesi, bilmesi, yaşamas|, o ruhla yaklaşması
zorunludur.

EBRU SANATİNİTAN|MAK

K6ğıt boyama sanatı olan Ebru'nun hangi tarihte

başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Kaynaklara göre önce

Türkistan'da görülmüş, daha sonra İran ve Türkiye'ye getirilmiştir.
En eski ebru örnekleri Topkapı Sarayı'ndaki 15. yy'da yapılmış
süsleme kdğıtlarıdır. Bilinen en eski ebru köğıdı 1554 tartihlidir.
Eski devirlerde ebru kitap ciltlerinin iç kısımlarında, hatları

süslemek için zemin, yazı, levhalarının kenarlarında bordür,

pervaz, cetvel ve koltuk olarak kullanılmıştır. Günümüzde ebrular;

iç

mekan süslemelerinde (tablo, sırlanmış çanak-çömlek,

seramik, fayans vb.)tekstil ürünlerinde de (kumaş, kravat, mendil,
eşarp, mefruşat vb.) kullanılmaktadır.
Ebru yapımında tekne, su, kitre, sığır ödü, at kılı fırça,

toprak oksit ve pigment boyalar ve kAğıt kullanılan başlıca
malzemelerdir.

Ebru uygun kıvama getirilip tekneye dökülmüş kitre
üzerine önceden terbiye edilmiş boyaları kullanarak at kılı fırça
yardımı ile dengeli bir şekilde serpilmesi ile meydana
getirilmektedir. Farklı ebru çeşitleri elde etmek için tarak, biz vb.
gibi çeşitli aletler kullanılmaktad ır.

Geleneksel ebru desenlerine gelince: Battal ebru
(ebrunun başlangıcı olan desendir), şal ebru, taraklı ebru,
serpmeli ebru, gelgit ebru, çift (akkaseli) ebru, bülbül yuvası,
kılçıklı ebru, kumlu ebru, hafif ebru (daha çok hattatlar
tarafından kullanılır), lspanyol ebru, zeminsiz ebru, Hatib-i
Mutenevvia, yazılı ebru başlıca çeşitlerdir.
Diğerleri gibi ebru da kişisel bir zevk ve uğraş
gerektirmektedir. '16. Ve 17 yy'da ebru Türk sanatı olarak ithal
edilmiş, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa'da ebru sanatıyla
ilgilenilmiştir. 19. Yy'da İngiltere'de çok güzel ebrular yapılmıştır.

Ancak teknik ve malzeme kullanımı açısından Avrupa
ülkemizde yapılan ebrular arasında geleneksel olmasından
kaynaklanan farkl ı l ı klar bulunmaktad ı r.
HAT, EBRu, TEZHiB

ile

işeinliĞi

Burada bir nebze de olsa klasik sanatlarımızın

şaheserleri arasında ayrı yerleri olan hat, ebru, tezhib işbirliğine
de değinmek gerekirse bu üçlü işbirliğinden şu şekilde tezyinatlar

meydana getirilebilir. Hattın yazıldığı aharlı kAğıda uygun
tonlardan bir ebru seçilip murakka üzerine nişastayla yapıştırılır.
Sonra hat, kenarlardan dengeli bir boşluk bırakılarak ebrunun
üzerine yine nişastayla yapıştırılır. Hat ve ebruyu öldürmeyecek
şekilde genellikle ince bordür şeklinde tezhib deseni hazırlanarak
k6ğıda geçirilir. Yine hat ve ebruyla kaynaşacak renkler seçilerek
ça|ışmaya geçilir. Eğer lüzum görülürse ebru üzerine zerefşan

yapılabilir. Bu çalışma da Kalbur zerefşan, fırça zerefşan,gibi

kendi arasında kısımlara ayrılır. Ayrıca ebruyu murakka üzerine

yapıştırıp aharını yaptıktan sonra yalnız tezhib deseniyle

(zahriye) ça|ışmalar yapılır, Yine ebruyu hattın etrafına pervaz
olarak veya koltuk tezhibinin yapılması gereken yerlerde (kıt'a,
hilye-i şerif) koltuk ebrusu şeklinde kullanılabilir.Yukarıda
anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi tezhib sanatımız sonsuz
zenginlik ve güzellikteki eserlerin meydana getirilebileceği eşsiz
bir süsleme sanatımızdır.

W-n
MADR|NANıN ziı_ı_eni
KOKARDİ KAN GULLERİ

bulursun" dedi. O da bizi katırcanın ince sanatıyla hicvediyor
diye düşünmeden edemedim. Şaşkınlığıma aldırmadan devam
etti.

ANDAÇ

gelişimini mum'dan ancak gaz lambasına çıkarabilmiş virane bir

yerde, birkaç katırın arasında bulmuştum kendimi. Yularım,
sahibimiz katırcı Hüso'nun eline geçmiş, anamın, babamın
günahını yüklenmiştim toy omuzlarıma... Hoş onlar da, yaşam

Tek cazip tarafları sessizlikleri olan tren istasyonlarıyla

boyunca yüklendiğim yük|erin altında unutulup gittiler ya!..
Neyse... Onceleri zor gelse de sonraları alıştım. Bir tutam ot

ne zaman karşılaşsam bana soğuk, hüzünlü, aynı zamanda bir an

ewel uzaklaşması gerekli yerler gibi görünürdü. 1990'lı yılların

uğruna sürükledim yaşamı. Aslında kaderim sizler gibi sayılırdı,
bize biçilen rolü oynuyorduk... Oynadık da... Hayat benim için
hem yol, hem de yolculuktu artık. Yolun çıkış noktası hasret,
menzil ise vuslattı. Kahır yüklenmiş, bir adım ötesinin ecel durağı
olduğunu bildiğim halde bir türlü varamıyorduk menzile, yine de
yaşam şeklimi sorgulamıyordum."
Duyduklarımı, içinde bulunduğum durumu hazmetmeye
çalışıyor sadece onu dinliyordum. Devam etti; "gündüzleri
dinlenme zamanımızdı. Böyle anlarda Hüso değişir, sazını eline
alıp, sürünün bir parçası olmaktan çıkar, insana bürünürdü.
Mızrabı sanki sazın tellerine değil de yüreğimize vururdu.

sonlarıydı. Çocuk tiyatrosu ile i|gileniyordum, Yeni oyunumuzu
sergilemek için sahnesi olan bir yer kiralamak üzere Burdur'a

gitmiştim. Görüşmelerimi bitirmiş, aynı gaye için trenle lsparta'ya
geçmek üzere istasyona yöneldiğimde öğlen arası fırsattan

istifade, önünden geçerken kapısından nefis kokular saçılan
köfteci dükk6nında şiş köfteyle karnımı doyurmuş, istasyonun
sessizliğine sığınmıştım. Nereden bilebilirdim ki daha sonraları
yediğim köftelerin midemde taş gibi oturu p büyüyeceğini

!.,

istasyonda etrafı seyrederken sol tarafta kenarlarında

cılız kavak ağaçları bulunan kısa bir yol

"Sizlerin yetimhaneye bıraktığınız çocuklar misali

annemi, babamı tanımadan, sınıra yakın bir dağın eteğinde,

dikkatimi çekti.

Gördüklerimi tuhaf kı|an ise uzun kulaklı, ince bacaklı bir katırın
ağaca bağlanmış olmasıydı. Katırın oradaki varlığını bir yere
oturtamamış, ilgi ile seyrederken, onun hakkında kısaca

Si nemde

nm

ı

ş

ocağ ol ayd ı

Ne sesinde ne sazında hoşa giden taraf pek yoktu. Her ne kadar
bahtımız kömür karası gibi olsa da, yularımız şarkının sözlerine
bağlıymış gibi bizi alıp sürüklerdi. Hüso bazen bizi yemlerken de

ikisinden de kuwetli olan katır, kanaatk6r ve yük taşımada
dayanıklılığı ile bilinir. Tabii bir de inatçılığıyla.,. Az yiyip çok
çalışan gerçek bir emekçi olduğundan daima tercih edilmiştir. Bu
özellikleri bizdeki bazı emekçilerin yaşantısını hatırlatsa da buna
burada değinmeyeceğim. Katırın bir çeşidi daha vardır ki ona da
'bardo' denir. Aygır (erkek at) ile dişi eşeğin çiftleşmesinden
meydana gelir. Katırdan daha az dayanıklıdır. Kısacası ikisi de
tabiatın asaletli hicvidir diyebilirim. Aynı zamanda onları, dağların
taşıyıcı kolları kabul eder, nehirler gibi aka aka yok olduklarını

mırıldandığında:

Yine gam yükünün kervanı geldi
Çekemem bu kahrı felek bölek seninle.

diyerek kendince yalnızlıktan kurtulur, bizi başka yaInızlığa

sürüklediğinin farkına varmazdı. Keyifli olduğu böyle anlarda
sırtımızı okşar, 'hadi bana dükkAn açacak parayı tez kazandırın'
diyerek önümüze bir tutam ot daha atardı. Bense akşama
çıkacağım karanlık yolları düşünürdüm.
Yollar... Gün boyu, geceler boyu uzayıp önüme serilen
yollar. Başı da sonu da hep aynı yere varan yollar, beni hep
hüznüme taşırlardı. Yol denilince, yoldan önce yoldaş gelirdi
aklımıza... Yol arkadaşım benden oldukça yaşlıydı. Aynı
taşlardan sekerek kaderimize ilerlerdik. Binbir tehlikeli vadilerden,
uzun sarp patikalardan, tek ayağın bile üzerinde durmakta
zorlandığı kayalıklardan sekerek,ürküntü veren, karanlık gölgeli
koridorlardan, kavga meydanlarından geçebileceğin yol

bilirdim.

İstasyona üç genç geldiğinde, sessizlik bozulmuş,
daldığım düşüncelerden uzaklaşmıştım. Onlar da katırı fark

etmişlerdi. Beyinsel enerjilerini boşaltmak için fırsatı kaçırmadılar.
Ne de olsa gençlikti, yaşamın komik taraflarında nefes alırlardı.
Biri ; "katırcada bütün kelimeler vard ı r da sadece'yavrum' kelimesi
yoktur" deyip muhabbetin kapısını araladı. Diğeri; "öyleyse en
hayırsever hayvan katırdır. Mirası topluma kalır" deyince öbürü;
"yavru katır vardır da, katırın yavrusu yoktur" dedi. Bir an onların
arasındaymışım gibi; "Nuh'un gemisinde bütün hayvanlardan bir

çift vardı sözü yanlış olmalıydı. Orada katır yoktu." diye

mırıldanmıştım. Devam ettiler. "Katır için en karanlık gece zifaf
gecesidir."_ Diğeri; "Arslanın sarayında hareme bir tek katır
girebilir-" Öbürü; "katır demiş ki tahtımı bırakacak, bana bir varis

arkadaşın varsa, onunla vardır umut. Böyle olunca yol
yürünesidir, sürünesidir yani senin anlayacağın yazgı olmuş,
hayatımızın tamamı olmuşturyol."
Bir parça soluklandıktan sonra bana dönerek; "nasıl
anlattıklarım ilgini çekti mi, belki içinizden bazılarının
hikAyelerine benzemeye başlamıştır?" Oldukça yorgun
görünüyordu. Haklı tarafları olsa da cevap vermedim. Devam
etti, uzun zamandır suskunluğunun acısını çıkartır gibiydi.
"Açlığın gözü kör olsun... Bir tutam ot uğruna arşınlarım dağları,
dik yamaçları, geçide inene dek arşınlardım dar patikaları,
sabahın sessizliğine yürürdüm hızlı adımlarla. Yoldaki sert
kayalar, narin ince ayaklarımı paralardı. Özlemlerim ayak
altında kalmış çakıl taşları misali bastıkça kayıyordu zaman ve
gece, inadına eziyet eder,sabahı geç bırakırdı. Acılarım,
hayallerimin baş düşmanı olurdu. Yine de akşama bilenirdim,
yola fısıldardım böyle anlarda, ne kadar dik olursan ol, geçit
vermesen de seni yine aşarım diye inadımı güçlendirirdim."
Acılarının etrafında dönüp duruyordu. Onu hayallerinin

doğuracak dişiyi bulsam, padişah bile olurdum." Ben de yine
dayanamayıp; "bazı ihtiyarlar vardır, öğünmek için hayatlarında
hiç yaşanmamış aşk hikayeleri anlatırlar. Onları seksoloji dersi

veren katırlara benzetirim." deyivermiştim.
Tren geldiğinde gençler gitmiş, istasyon eski
sessizliğine bürünmüştü. lsparta'ya gidişimi ertelemiş, katırın
yanına yaklaşmıştım. At ile eşeğin ki§nemesinden farklı sesiyle
beni karşıladı; "yeteri kadar sizi eğlendirdim mi?.." deyince dona
kaldım, Katır konuşuyordu!.. "Niçin şaşırdın ki bütün canlıların
kendince konuştuğunu bilmez misin? Sizler istediği niz zaman
hayvanlarla konuşur, terbiye edersiniz, onlar sizleri anlar ve her
istediğinizi yaparlar. Yani sizi duyarlar. Bizler hayvan olduğumuz
halde bunu başarırız da, siz insanlar bizim konuşmalarımızı
nasıl duymazsınız, yoksa sizler bizlerden daha akıllı değil
misiniz?Çiçeklerle konuşursunuz, telepati der birbirinizin
akl ı ndan geçenleri okursunuz, birbirinize yüreğini görüyorum
dersiniz oluyor da, neden ben de konuşmayayım, sen neden
beni duymayasın?.. Keşke gönül gözünüzü biraz açsanız da
diğer varlıkları dinleseniz, umardım dünya daha bir güzel, daha
bir yaşanası olurdu. Hepimiz bir bütünün parçası değil miyiz?
Neyse... Bir de beni benden dinle bakalım. Sizlerden farklı
olmayan yanlarımızı görür belki gülünecek başka şeyler daha

bi r tutuşm uş ya

Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
Tekzülfün göreydim bahtım siyah olaydı.

bildiklerimi hatırlamama sebep olmuştu,
Katır için, insanların icat ettiği bir hayvandır desem hata
yapmış sayılmam. Eşek ile kısrağın (dişi at) çift|eşmesinden
doğan bir melez olan attan küçük, eşekten büyük, dik kulaklı, her

kıyısına çekmeye çalışarak; "gönlünden geçenlerden

bahsetmiyorsun duyguların mı köreldi?" dediğimde bir an durdu
devamla; "o bahsettiğin gönül hikOyelerine gelince, bize uzak gibi
görünse de, bizim de gönlümüz takılmıştı bir keresinde dik başlı,

güzel bir kısrağın yelesine... Bizler hüznümüzü Madrinanın
zillerine takılı yaşarız. Madrina kimdir bilir misin? Sana ondan
7

Wbahsedeyim. Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde katır

umursamazlık içindeyiz... Bizim tarihimizi, öteden beri bize

sürülerinin başında, onları güden Madrina denilen, yaşlansa da
cilvesiyle arkasındaki katırları cezp ede1 dikkatleri üzerinde
toplamak için aksesuar olarak zil takar ki, katır olda peşinden
gitme bakayım. Güime.,. Sizin caddelerde, takıp takıştıranların
peşlerinden gidenlerinizi hatırla... Bizim buralarda Madrinamız
bile yok. Önden giden katırcı Hüso'nun kıçını seyrederdik gün
boyu.

Bir defasında arkadaşımın dağ köylerinden

düşman olan milletlerin insanları yazar,biz de onlardan öğreniriz.
Türk mii|etine düşman olan bazı milletlerin yazar ve tarihçileri,
kendilerine sürekli düşman olarak kabul ettikleri Türklerin tarihini
yazıyorlar| O tarih nasıl bir şeydir varın siz düşünün. Tepki
a|mamak için sanki tarafsızmış gibi yazarlar. Aslında çok çirkin
iftira ve yalanlar da yazarlar ama onları kendi insanları okur. Bizim

insanlarımıza okutacaklarını kurnazca yumuşatarak yazarlar...
Bizim tarihimizi onlar inceler ve onlar yazar. Binlerce yıllık

birinde

yaşayan bir kısrağa gönlü düşmüştü. Sizin kara sevda dediğiniz
gibi onu düşünürdü hep, son güne kadar... Vuslat yazılmamıştı
anlına. O sabah arkadaşıma yük yüklenmemişti. Yaşlanan katırın
sırtından yük eksilirse, çilesinin bitip sona yaklaştığını, o zaman
acı bir şekilde öğrenmiştim. Gece yaklaşıp yollara karanlık
çökünce arkadaşım önde bilmediğimiz bir yola saptık. Hüso'nun
telaşı o gece fazlaydı. Acaba Halep çarşısından acele mi mal
istenmişti?.. Mayınlı arazinin kıyısına geldiğimizde, Hüso

arkadaşımı

o yeni bilinmeze sürdü. O da kaderine

geçmişimizle ilgiii tarihi ve arkeolojik buluntuları (Orhun yazıtları,
Runik yazılar, kaya ve mağara yazıları, Çin'deki Türk piramit|eri
gibi...) onlar inceler, üzerlerinde fikir yürütürler, kendi amaç ve
ideallerine göre yorumlarlar. Ve sonunda bize sunarlar, yeni
yetişen çocuk|arımıza öğretelim diye... Utanç verici değil mi? Ha,
bizim de saygıdeğer tarihçilerimiz var ama kaç tane? Hangisinin
Türk tarihi ile ilgili kapsamlı araştırma imkanı var? Pek çok
üniversitemizde tarih bölümü var; kaç tanesi Asya ve Çin'de Türk

yürüdü.

tarihi araştı rması yaptı?.. Belki yeni yeni.. . Sonuç olarak tarihimizi
ya hiç bilmiyoruzveya yanlış biliyoruz; bu yüzden küçük bir olayi
anlatmak için bazı ön bilgiieri vermem gerekiyor.
Şimdi biz gelelim o küçücük tarihi olaya. Önce o
zamanki ortam ı kısaca i rdeleyel m : Osman l ı mparatorl uğ u n u n,

Patlama ile irkildik. Arkadaşımı havalanmış düşerken, parçaları
etrafa kan gülleri gibi saçılmıştı. Yükten kurtulmuştu. Yanından
geçerken, dağdan kopup gelen serin bir rüzgar, onu uğurlar gibi
üzerini okşarcasına eserek yamaçtan aşağı vadide kayboldu.
Berivan'ın ona son vedasıydı. İll< deta yavrum yok diye

i

sevinmiştim. Onun da kaderi birtutam ot için böyle olabilirdi."

Bir katırın bu kadar kederli acılar içinde yaşadığına ilk
defa şahit oluyordum. Kimselere göstermediği hüzünlü duygular
kaplamıştı sesini. Bir teselli de olsa, herkes kaderini yaşar,
yaptıklarımız da vazifeydi diye düşündüğümü söylesem bu acıya
teselli olmazdı. Onların yaşlılıktan ölme lüksleri, emeklilik gibi
hakları düşüncelerinde bile yoktu. Sadece hayallerinden geçerdi,
hiç yaşayamayacakları. Belki de onun için katırlar, platonik aşkın
mucididiı sözü söylenegelmiştir. Ayrılma vakti geliyordu, Merak
ettiğim soruyu sormadan edemedim. "Burada ne işin var?"

Cevapladı; "anlamadın mı?.. Hüso istediği parayı biriktirmişti,
Bizleri göçerlere sattı. Antep'e yerleşti. Göçerlerdeki yaşamı
yadırgamadım, nedense bizler gibi yaşıyorlardı. Bir müddet
Toroslarda doiandık. Acılarım azalmış günler sıradanlaşmıştı.

Beni tekrar birine sattılar. lyice yaşlanmıştım. Eskidikçe kıymete
binenlerden değildik. Sonun kıyısında olduğumu biliyorum. Fark

etmezdi. Kimimiz kan güllerine dönerdik, kimimizin eti,
kemiğinden ayrılır poşetlerde büzüşürdük..." Duyduklarımdan

sonra, yediğim köfteler midemde büyümeye başlamıştı.'Şu an bir
soda için neler vermezdim.' diye düşünmeden edemedim.
Yanından ayrılırken sağrısını okşadım. Bana dönerek;
"son bir şeyler söylemek isterim sana. Nereye gittiğin önemlidir
ama nasıl gittiğin daha da önemlidir. Yaşamı fark et ... Hisset...
Dönüşünün hep aynı yer olduğunu bilerek... Hadi yolun da, bahtın
da açık olsun" dedi. Katırca verdiği öğüdü yanıma alarak gelen
trene bindim. lsparta'da işlerimi bitirmiş otobüs terminalinde

beklerken, ızgara kokuları arasından geçerek çorbamı içtim.
Otobüsüme binmiştim. Günü düşünmeden edemedim. Katırın
sözleri aklımdan çıkmıyordu. Yaptıklarımızın kaderimizi
belirleyeceğini unutmayacaktım. Yo| boyunca yanıma aldığım
düşünceler bütün ağırlığıyla gözlerime yüklendi.

GEMlsiıııi yü RüTEN KApTAN

İ

bulunduğu bölgede, üç büyük kıtada, hatta daha ötelerinde etkili
olmaya başladığı zamanlar. Hıristiyan alemi Türkleri, dolayısıyla
Osmanlı lmparatorluğunu düşman o|arak karşısına almış ve her
sahada mücade|eye gidşmiş durumdadır. Bu haçlı zihniye(i
aslında lslam'a düşmandır ama lslam söz konusu olunca onlar
Türkleri algılamaktalar, Araplar ve Persler onlar için, daha
doğrusu onların ideolojisi için sorun teşkil etmemektedir, onlaria
her zaman işbirliği yapabilmektedirler. Akdeniz, bu mücadelenin
önemli bir parçası durumundadır. Kıbrıs'ta, Rodos'ta ve
Maita'da üstlenen Hıristiyanların fanatik ve de barbar şövalye
teşkilatı, her ne kadar konuşlandıkları değişik yerlerde ayn ayrı
adlar almışlarsa da aslında teşkilatlarında ve ideallerinde hiçbir
değişiklik olmayan Tapınak Şövalyeleridirler, Şövalyeler
Akdeniz'i kanser gibi sarmış durumdaydı. Amaçları, kendilerince
kutsal topraklar olan Ortadoğu'yu ele geçirmek ve bütün
dünyayı oradan yönetecek|eri bir Hıristiyan devleti kurmaktı.
(Bazları bilmeye bilir, onların bu amaçları ve mücadeleleri
günümüzde de sürmektedir.) Söz konusu amaç|arına
ulaşabilmek için Akdeniz, kıyılarıyla birlikte ele geçirilmeli,
Akdeniz'den yapılan bütün ticari faaliyet onların denetiminde
olmalı ve haraçlarını almalıydılar. Avrupa'nın bütün Hıristiyan
devletleri bu şövalyeleri destekliyordu. Şövalyele1 küçük
guruplar halinde denize açılıyorlar ve korsanlık yapıyorlardı.
Kıyılara saldırıyorlar, Türk ve Müslüman köylerini, kasabalarını
yağmalıyor, gençlerini esir alıyor, diğerlerini öldürüyor|ar ve de
yerleşim yerini ateşe veriyorlardı. Bu yüzden Ege ve Akdeniz
kıyılarında Türk ve Müslüman yerleşimi yoktu. Akdeniz'de ticari
amaçlı Müslüman gemileri yağmalanıyor, gemi çalışanları ya
esir alınıyor (kürek çektirmek için) ya da öldürülüyorlardı...
Böyle devam edemezdi, Osmanlı İmparatorluğunun yöneticileri
çare aramaya başladılar. Avrupalı devletler, korsanlara yardım
etmediklerini söylüyorlardı ama biliniyordu ki gayri resmi olarak
sürekli destekliyorlardı. Donanma ile bun|arın üstlerine
gidilemiyordu çünkü küçük guruplar halinde saldırıp yakıp yıkıp

kaçıyorlardı. Osmanlı donanması Akdeniz'de kendisiyle
savaşacak bir düşman bulamıyordu. Koca donanma ile küçük
küçük guruplar halinde ve devamlı kaçan bir düşmanlar
topluluğu ile mücadele etmek imkansız gibiydi. Bunun üzerine
Osmanlı İmparatorluğu yöneticileri, 'düşmanın silahı ile silahlan'
düsturu i|e hareket ederek, aynen şövalye korsanlar gibi deniz
savaşçı gurupları oluşturmaya karar verdiler ve bunu
uygulamaya başladılar...

!

ALi DEMinrı_
Bu kez siz okuyuculanmıza, binlerce yıllık Türk tarihinde

meydana gelmiş pek çok muhteşem olaydan küçücük birini

Eveeet, Akdeniz'in

yazacağım, Ama bunu yazarken, bence gerekli olmayan pek çok
ayrıntıyı yazıp ondan sonra sözünü ettiğim olaya geçmeliyim.

o

zamandaki ortamını kısaca

özetledikten sonra gelelim sizlere anlatacağımız o küçücük olayın
kahraman ı n ı kısaca tan ıtmaya: Osmanl ı İmparatorluğunun Teke
Sancağı'nın Muğla yöresinde birdağ köyü. O köyün sakinlerinden

Olayın geçtiği tarihteki siyasi ortamı, devletler ve milletler

arasındaki ilişkileri, milletlerin o zamanki anlayış ve davranışlarını
kısaca özetlemeliyim. Olayın kahramanını da, kısaca da olsa
tanıtmalıyım. Bütün bunlar gerekli mi? Evet gerekli çünkü: Biz

Veli isimli Çiftçinin 1485 yılında toraman bir oğlu oldu, adını
TURGUT koydular... Turgut çok güçlü kuwetli bir genç
olduğunda; cirit, güreş, ok atma gibi o günün önemli sayı|an

öğrenip, öğretmeye pek meyilli değiliz. Hatta sinir bozucu bir

köyde kalmaya hiç niyeti yoktu. Akdeniz'de bir Hızır Reis

Türk milleti olarak, yazıp çizmeye, tarihimizde olup bitenleri

konularında üstün beceri kazanü. Turgut'un evlenmeye ve de o
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Trab|usgarp'ı denetim altında tutmak mümkündü. 540 Km karelik

(Barbaros Hayrettin Paşa) olduğunu ve gemici yetiştirmek için
gençlerden işe yarayacakları donanmasına götürdüğünü
duymuştu, bunun için yanıp tutuşmaktaydı. Ve... Bir gün Hızır
Reis'in adamlarından birkaçı köye çıkageldiler. Pek çok genç
talipli vardı ama onlar o köyden sadece Turgut'u seçtiler. Osmanlı
donanmasına |event olarak giren Turgut, kısa zamanda üstün bir
denizci olabileceğini ortaya koydu. Barbaros Hayrettin Paşa'ya bu

bu adayı elinde bulunduran bütün o yöreye hakim olmuş

demekti...

Barbaros Hayrettin Paşa 1551 yılında Turgut Reisi ve
diğer kaptanlarını da yanına alarak Istanbul'da Padişahın

huzuruna çıkardı. Koca Hayrettin Paşa'nın "Turgut benden yeğdir"
dediği Turgut Reis'e Padişah tarafından Karlı Ilinin Sancak Beyliği
verildi. Tekrar görevine dönen Turgut Reis Trablusgarp'ı H ıristiyan
ve şövalyelerden temizleyerek buralara tamamen hakim oldu. O
yörelerdeki bütün Müslüman ahaliye yardım etti, halk da Turgut
Reis'i tam olarak benimsediler. Denizde ise daha hareketliydi.

gençten söz edilince, anlatılanları dinleyen Ulu Kaptan onu
yanına aldı ve eğitmeye başladı... Genç Turgut artık olgun bir
benizci ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın önemli kaptanlarından biri
olmuştur.
,1538 de Preveze

Bütün Hıristiyan kıyılarını vurmaya devam etti. Gionni Andrea
Doria'ya (Andrea Daria"nın yiğeni) karşı zafer kazandı, Petsiye
za'feri,. 1553 yılında Korsika'nın merkezi olan Bastia'yı ele
geçirdi. Müslüman ticaret gemilerine saldıran veya saldıracak
olan unsurları teker teker elimine etti. Bu faaliyetleri sonucu
düşmandan elde ettiği gemilerle filosunu güçlendirdi. 1554 yılında
15-000 (onbeşbin) esirle İstanbul'a gelerek Padişahın huzuruna
çıktı. Padişah Turgut Reis'i Trablusgarp Beylerbeyi olarak atadı.

Barbaros Hayrettin Paşa 28 Eylü|

Deniz savaşında Turgut Reis'i Yedek donanmanın komutanlığına

getirdi. Savaş sırasında yaptığı manevra ve çevirme
hareketleriyle Andrea Doria'yı şaşkına çeviren Turgut Reis

savaşın kazanılmasında çok etkili oldu. Savaş sonunda Barbaros
Hayrettin Paşa Turgut Reis'in donanmasını güçlendirdi ve
göreVine devam etmesini istedi... Turgut Reis Bütün Akdeniz'i
6zellikle de Batı Akdeniz kıyılarını yani İtalya, Fransa ve İspanya
kıyılarını vuruyor, yağmalıyor ve esirler alıyordu. Barbar

Turgut Reis'in çok güvendiği beraber savaştıkları kaptan

arkadaşları şunlar: KılıçAli, Gazi Mustafa, Hasan Reis, Kara Dayı
ve Kara Kadı. Hepsinisaygıve Rahmetle anıyoruz.

şövalyelerin Müslüman halka yaptıklarının benzerini onlara
yapıyordu. önlar kadar barbar ve katil değildi ama yine de

İ-lıİisİiyan ahalinin gözü iyice korktu, sadece ahalinin mi
Avrupİ'nın kralları, asilleri ve yöneticilerinin de gözü korktu. Artık
Akdeniz sahilinde bulunan hiçbir Hıristiyan yerleşin yeri güvende
değildi. Turgut Reis ve adamları, herhangi bir zamanda, herhangi
Oir yönden baskın yapabilirlerdi. Avrupalılar, kendilerine ejderha
gibigörünen Turgut Reis'e Dragon (ejder) dan esinlenerek Dragut
OiyoİlarO ı. H ristiyan kad ınlar çocukları n ı korkutmak ve susturmak
ı

içİn'Dragut Geliyor!!

!'

Artık Akdeniz tam bir Türk gölü haline gelmiştir.
Türklerden habersiz Akdeniz'de hiçbir faaliyet yapılamaz
olmuştur. Hele Preveze Deniz savaşından sonra Haçlıların
Akdeniz'de hiçbir etkinlikleri kalmamıştır. Hıristiyanlık ve sapık
inançlı şövalyeleri, Akdeniz ve Ortadoğu emellerinden bir türlü

vazgeçmek istemiyorlardı. Bu duruma çok içer|eyen Haçlı
zihniyeti, İspanya Kralı ll Philippe ve Papa'nın ortak girişimi ile
yeni bir saldırı hazırlığına başlar, Kurulacak olan dev Haçlı

derlerdi. Haçl ı zihniyeti bu : Kendileri masum

insanlarİn her şeylerini gasp edip esir edip, öldürüp yerlerini

donanmasına; Şövalye teşkilatının tamamı, Papalık, lspanya,
Toskana Büyük Dükalığı, Cenevizler asker ve donanmalarıyla
katıldılar. Almanya, Fransa ve Monako ise askerleriyle katıldılar.
Gemi sayısı 200 ü bulmuştu. (bazı kaynaklara göre 160) Büyük
kaptan olarak Giovanni Andrea Doria, ordu komutanı olarak
İspanyol asilzadesi Don Alvaro de Sandi, Seferin baş
komutanlığına da Sicilya umum valisi ve Medina-Coeli dükası
Jean de la Gerda getirildi... Turgut Reis, o esir edilişinden sonra
daha dikkatli hareket eder olmuştu, her tarafta çaşıtları vardı.

n ı yaktıkları nda, H ı ristiyanl ığ ı n kutsal savaşçı ları n ı n kutsal
mücadelesi oluyor. Amaaa Benzer bir mücadeleyi, üstelik zorunlu
olarak biz Türkler yapınca; barbar korsanlar oluyoruz! Tamam, bu
gibi şeyleri onlar her konuda hep yapıyor|ar ama bizim içimizden

yurtları

bazı'sözde tarihçi ve sözde aydın kişilerimizin bu saygıdeğer
atalarımıza aynen düşmanlarımızın söylediklerini söylemeleri,

hain değillerse akıllarının güdüklüğündendir...

Turgut Reis'in, bizce ilahi mücadelesinden, iyice bezen
Haçlılar; Yeni yeni planlar yaparak Turgut Reisi sürekli izlemeye

Avrupa limanlarındaki çaşıtlarından, Hıristiyanların büyük bir
donanmayla Cerbe'ye saldıracağını oradan da bütün kuzey

başladılar. İşte bu gizli takip sonunda Korsika'nın kuzey
kıyısındaki Jiralana koyunda gemisini yağlamakta olan Turgut
Reis'in küçükfilosuna koca Hıristiyan donanması baskın yaptı. 80

Afrika'yı ele geçirmek istediklerini öğrendi. Akdeniz'i tam olarak
denetim altına almak için kuzeyin de ele geçmesi şarttı... Bütün
bu hazırlıkları öğrenen Turgut Reis, büyük donanmanın harekete

parçalık bir donanma ile çevresi tamamen çevrilen Turgut Reis ve

geçmesi içinDivan-ı Hümayün'a acilen haber yolladı.

Yakın arkadaşı Salih Reis ve de adamları düşmana saldırdılarsa
da Karşılarında koca donanma vardı. Ve esiredildiler.
Turgut Reis'in esir alınıp gemilerde kürek çektirildiğini öğrenen
Barbaros Hayrettin Paşa çok öfkelenir, Turgut Reisi kurtarmak için
fırsat kollamaktadır. Padişahın Fransa Kralı Fransuva'ya yardım
ve destek olması için donanmanın Marsilya sahillerine gitmesini
istemesi üzerine Barbaros Hayrettin Paşa hemen harekete geçer,
Daha Fransa kıyılarına gelmeden donanmanın yönünü
Cenova'ya çevirir. Şehrin tamamı top menzilinde olacak şekilde
gemiler konuşlanır. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Haber gönderip
ğöyle der: "Turgut'umu derhal bana vermezseniz bütün kentte

Trablusgarp Beylerbeyi Turgut Reis'ten haber gelir

gelmez, padişahın emriyle Osmanlı Donanması harekete geçti.
Kaptan-ı Derya Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması
86 kadırgadan o|uşuyordu. Daha önceden gelip Cerbe'yi işgal
ederek oraya yerleşen Haçlı donanması bir anda (aslında
Osmanlı Donanmasının bu kadar kısa zamanda geleceğini
beklemiyorlardı) karşılarında görünce şaşırdılar. Gemi ve asker
sayısı bakımından çok üstün olmalarına karşın saldırmakta
teİeddüt ediyorlardı. Düşmanın bu tavrını fark eden Piyale Paşa
aniden saldırı emri verdi. Haçlı donanması ikiye bölündü. Büyük
kısmı deniz tarafına açıldı ama Piyale Paşa hemen hepsini imha
etti. Bu arada Turgut Reis ve adamları son derece akıllı
manevralarla düşmanı çok hırpaladılar, pek çok gemi batırdılar.
Savaşın kargaşasından faydalanarak kaçmaya çalışan pek çok
düşman gemisi Turgut Reis'in emriyle hızlı bir takip sonucu
bazılan batırıldı bazıları da esir alındı. Bu arada ne yazk ki,
Giovanni Andrea Doria, o zamana göre çok hızlı bir kayıkla
kaçmayı başardı... Bu Cerbe Deniz Savaşı Preveze'den sonra ve
onun kadar önemli bir savaştır. Savaşın istihbaratı ve
yönlendirilişindeki katkılarından dolayı zaferin birinci derecede
İahibi Turgut Reis'tir. Ha sırası gelmişken; Turgut Reisin gözü hiç

rıaİta çevresindeki kasabalarda bile taş üstünde taş

bırakmayacağım!" Bu dehşetli tehdit karşısında, hapse attıkları
göre kürek çekmekte olduğu gemiden)
1-0ir naşka iddiaya
İurgut Reis'i hemen getirirler ve teslim ederler. Barbaros
Hay:rettin Paşa, bütün gemilerini kaybetmiş olan Turgut Reis'e
kendi yedek gemisini hediye eder, ayrıca yeterince gemi vererek
yeni bir filo oluşturmasını sağlar. Veeee göreve devam etmesini
İster. Bu arada Büyük Osmanlı donanması gerekli gördüğünde
Turgut Reis kendi özel Filosu ile donanmaya ve büyük savaşlara

yerden

her zaman katı|maktad ır.

Yepyeni gemilerden oluşan bir filoya sahip olan Turgut
Reis Türk ve İslam adına savaşmak için daha bir şevkle ve daha

yükseklerde olmamış, makam

hızlı bir şekilde görevine sarıldı. Napoli Körfezi'ne üstlenen

ve mal peşinde

koşmamıştır.

kendisinin Osman|ı Donanması Kaptan-ı Derya'lığını istemediği
bilinmektedir, O dini ve milleti için bütün maddive manevi var|ığını
adamış saygın ve ulu atalarımızdan biridir...

İspanyol İavaş gemilerine ani bir baskın düzenleyerek gemileri
OdtırOl, pek çok tutsak aldı. Hemen oradan, Tunus sahillerine gitti,
Sirte ( Gabes) körfezindeki Cerbe adasını kendine üs yaptı. Cerbe
adası o yörenin en kilit noktasıydı. Bu adadan Tunus'u,

Cerbe savaş sonunda: Osmanlı Donanması;
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WDüşmandan sağlam olarak ele geçirilen 55 gemi, aralarında Haçlı
donanmasının komutanlarından Don Alvaro de sande, General
Saniau de Levia, Sicilya/Napoli filo komutanı Don Juan'ın da
bulunduğu 5000 (beşbin) esirle İstanbul'a dönmüştür. Savaşın
siyasi kazancı ise çok çok d ahafazladır.
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BÜYÜK DOĞU

Trablusgarp Beylerbeyi Turgut Reis, yaşı 80 olmasına
karşın, Malta kuşatmasına hem de en önde katılmıştır. Savaşın
tam kızıştığı bir zamanda yakınındaki bir kayalığa çarpan top
mersinin kopartıp fırlattığı kaya parçası kafasına saplanmıştır. O
koca Turgut Ata orada Şehit oldu... Trablusgarp'ta kendisinin
yaptırdığı camiinin yanındaki türbesine gömüldü... Oraya yolu
düşen her Müslüman türbesine uğrar ve bir Fatiha okur... Nur

oĞuz çıriııoĞı-u _ ııırrııııır şRoi poı_er
ocetino glu@ttmail.com

İstanbul'da 17 Eylül 1943 tirihinde, politika ve edebiyat

ağırlık|ı oImak üzere;

içinde yatsın.

fikrive diniyazılara da yerveren bir dergi olarak

Necip FAzı1 Kısakürek tarafından yayın hayatımıza

Eveeet! Size anlatacağım o küçücük olayın kahramanı
olan Turgut Ata'yı da kısaca tanıtmış oldum. Hemen belirtmem
gereken bir şey daha: okuyacağınız bu küçücük olay, bir başka
millete ait olsaydı, inanın şimdiye kadar, bırakın kendi insanlarını

kazandırıldı.

Necip FAzıl Kısakürek'in daha önce yayımladığı Ağaç

Dergisi'nden sonra İkinci Dünya Savaşı'nın krizli OOneminOe

bütün dünyaya ezberletirlerdi. Tarih kitaplarına yazarlar,
romanlara konu ederler, filmlere konu eder|erdi. Bizim yeni

yayınladığı ikinci dergidir. Dergi; çoğunlukia haftalık, çok kısa bir
süre de günlük yayın programıyla 512 sayı yayınlandı. Son
sayısının çıktığı 5 Haziran 1978 tarihine kadar devam eden 35
yıllık yayın hayatı süresince zaman zaman kapatılarak ve her
defasında birinci sayıdan başlamak üzere Türk basın hayatının

yetişen gençlerimizin kaç tanesi tarihimizi layıkı kadar bilir...
lşte sözünü ettiğim olay:
Akdeniz'i denetim altına almak için KuzeyAfrika, Kuzey
Afrika'yı da denetim altında tutmak için Cerbe adası çok önemli
ya. Eeee Turgut Reis'te çok akıllılık ederek o adada üslendi.
Hıristiyanlar için o zamanki öncelikli hedef Turgut reis'i ortadan
ka|dırmaktı. HaçiılalTurgut Reis'ten kat kat üstün bir güçle ani bir
baskın yapmak için her türlü hazırlığı yapmış fırsat kolluyorlardı..,
Birara Turgut Reis İtalya kıyılarını ve Sicilya'yı vurduktan

uzun ömür|ü ve önemli biryayın organı oldu.

Adını, çıkışından altı yıl önce Necip Fözıl Kısakürek'in yazdığı ve
'Türk Milli Marşı'olarak adlandırdığı şiirden alan Büyük Doğu'nun
ilk sayısında başlık altına'Fikir-Sanat-Hareket-İş' ifAdesi

bulunuyordu. Daha çok siyasi karakteri olan bu dönemin

sonra adasına dönmektedir. Hazırlıklı olan Haçlı donanması

kapaklarında, o yıllardaki benzeri dergilerde olduğu gibi savaş

hemen peşine takılır ama yaklaşmadan, kendilerini belli etmeden.
Cerbe adasındaki körfeze çekilen Turgut Reis gemilerine bakım

fotoğrafları ve çarpıcı alt yazılar yer almıştır. Kısakürek'in dünya
görüşünü ve cemiyet nizamına ait düşüncelerini aksettiren

yaptırmaktadır ve o an için sadece 9 gemisi vardr. Ayrıca 12
gemisi daha vardır ama onların bir başka görev için seferde
olduğu bilinmektedir... İşte tam bakım yapıldığı sırada Haçlı
donanması aniden körfezin önünde görülür! Düşman gemileri

yazıları da bu dönemde başlamıştır.'İdeolocya

Örgüsü' başlıklı

yaaların ilkinde'Büyük Doğu Türk vatanının sınırları dışında

herhangi bir coğrafya planını kucaklamıyor.' cümlesi, derginin
aynı zamanda milli karakterini belirtmektedir. 2 Kasım 1945
tarihinde başlayan ikinci dönemden itibaren kapakta yer alan
Büyük Doğu adının G harfi üzerindeki çizgi, yıldızıyla beraber hilAl

körfezin girişini boydan boya kapatırlar ama nasıl kapatma!

Sadece bir sıra değil arka arkaya birkaç kat sıra oluşturulur ki ani
bir çıkış hareketiyle muhasaradan kaçıp kurtulma olmasın diye...
Askerler hazır, toplar hazı1 cephane ve erzak çok... Haçlı
donanmasının hiç acelesi yoktur, Turgut Reis'in 9 gemiyle o
körfezden çıkıp kurtu|ması gerçekten imkansız görünmektedir.
.Düşman Turgut Reis'i kapana kıstırmanın zevkini yaşamaktadır.
Haçlı donanmasının saldırmayıp işi ağırdan almasının asıl sebebi

ise şudur: İtalya'ya İspanya'ya ve daha nice Avrupa

// msoolat@ççş]Lcnı. com

şeklinde konulmuştur. Böylece Türklük unsuru vurgulanmaktadı

r.

Kapağında 'Roma'da Demokrasyaları Bekleyen Bir Z6fer Takı'
olarak sunulan resim bulunan ilk sayının içeriğini oluşturan yazı
ve şiirlerin başlıkları ve yazarları,. * İdeolocya Örgüsü: Büyük
Doğu. "Var ile Yok.Necip Fözıl Kısakürek. * Müjde (Şiir): Bedri
Rahmi Eyüboğlu. *İnsanlar (Şiir): İskender Fikret Akdora.
*
Feıtler ve Cemiyet: Hüseyin Cahit Yalçın. * Nefs Muhasebesi
(Anket). *Tanrı Kulundan Dinlediklerim: Necip FAzıl Kısakürek.
*Yaşanmaya Değer
Hayata Dalr (Deneme): Burhan Toprak.
*Septisizma Devri ve Süreklilik:
S. M. Uzdilek.*Hildiselerin

sahil

kentlerine hızlı kayıklarla haber salınmıştır. Haberde; krallar,
kraliçele1 veliahtlar, asiller ve asilzadeler gelin ve o korkulan
Dragut'un nasıl teslim alındığını, şayet teslim oimazsa nasıl
öldürüldüğünü gözünüzle görün, denilmiştir. Gelen haberlere
göre de pek çok üst düzey Avrupa|ı büyük bir gemi ile o|acakları
seyretmeye geleceklerdir... Onlar haber yollayıp gelecek olanları
bekleyedursun, Turgut Reis adamlarına emreder, adada yerli
Müslümanlardan da vardı1 hepsi birlikte çalışmaya başlarlar.
Önce düşman gemilerine birkaç top atışı yapılı1 düşman gemileri
biraz uzaklaşıp top menzi|inden çıkarlar. Bu kez toplar daha da
kıyıya getirilerek yine ateş açılır, düşman gem|leri biraz daha geri
çekilirler... Turgut Reis amacına ulaşmıştır, o mesafeden adada
neler olup bittiği kolay fark edilemezdi... Turgut Reis'in leventlere
ve yerli Müs|ümanlara yaptırdığı şey şöyleydi: Adanın öbür
yüzündeki El-Kantara deresinin içini temizletti. Ormandan ağaçlar
kestirerek kalaslar yaptırdı. Kalaslar dere yatağına döşendi ve
bolca yağlandı. Kayıklar bu ka|aslar üstünden, dere boyunca
yürütülüp denize indirildi. 9 gemiyi de adanın arkasından denize
indiren Turgut Reis hemen Akdeniz'in içlerine doğru açıldı.
Aaaa Birde ne görsünler koca bir Hıristiyan gemisi denizin ortasın
da oniara doğru gelmekte! Hemen yakaladılar, teslim aldılar.
Sorguladıklarında, gemi dolusu Avrupalı asillerin Turgut Reis'in
yakalanışını seyretmeye geldikleri anlaşı|dı. Gelenlerin hepsi de
resmen esir alındığında Haçlı donanması Cerbe'de hala Turgut

Bi l a n ço su,.

Be-De M a ca ri sta n - Ro
*

m a n ya- B u l g a

rista n - D

i ğ e rl e ri,.

Rıza Çandır. Mevlüt'dan (Doğudan) Çeviren M. K. * Sokrat'ın
*Hafakan
*

Müdafaasından (Batıdan) Çeviren M. K.
(Hikaye):
Fikret Adil. -Kafiyeler (Şiir): Necip FAzıl Kısakürek. *Gülebilsek:
lstanbul Çocuğu. *Cevaplar. Avunabilsek: Sadi Ünal.
*Çanakkale
Boğazı: Reşat Ekrem Koçu. "Mareşal Fevzi
*Spor:
Vehbi Emre.
Çakmak (Ropörtaj): Necip F6zıl Kısakürek.
Dilimiz:
Behçet
Bağdatlıoğlu.
"
*

Başlangıçta; çok geniş bir yazar kadrosu vardı. Zaman içerisinde

bu isimlerin çoğu dergiden ayrıldı. Necip F6zıl Kısakürek,
polemikçi ağırlığını hissettirerek dergiyi 6det6 tek başına

yayınladı.

Büyük Doğu Dergisi; Türk sanat, düşünce ve siyöset hayatında

yepyeni, kendine özgü bir hareketi başlattı. Gerek siyösette
gerekse edebiyatta yeni bir okul oluşturdu. Bu okuldan yetişen
pek çok kişi, dönem dönem Türkiye'nin yönetiminde önemli
mevkilere geldiler. Bu okulda yetişenlerin hepsi milliyetçi muhafazakör aydın olarak anıldılar. Üst6d Necip FAzıl Kısakürek

Reis'in teslim olacağı anı bekliyordu...l

Büyük Doğu'da 'l5'e yakın müstear isimle ve rumuzla, akla
gelebi|ecek hemen her konuda yazılar yazdı. Pek çok defa
mahkemelik oldu. Hapse atıldı. SiyAsi sebeplerle dAima baskı

10

Hakemliği (Başmakale): Necip Fözıl Kısakürek. Yirmi Hadis

altında kaldı. zaman zaman bu baskılar zulüm derecesine vardı.

*

İçinde Bir Dünya (İsldm-İman): İmz6sız. islöm ve Madde Fatihliği:
*
*
Al i Nar. Evl iy a Ta b a.kal a n : (Abd ü lhakim Arvasi'den ). H a m Yob az

Fakat üstad ve Büyük Doğu, doğru bildiği hak yoldan bir milim bile
ayrılmadı, sapmadı.

Kaba Softa: Taha Üçışık. *Psikiyatri Tabloları: Prof. Dr. Ayhan
Songar. *Milli Mücadele Ruhuna D6vef: _Gündüz Sevilgen.

1964 yılında Büyük Doğu yeni bir yayın dönemine baş|arken
üstad, derginin ilk çıktığı günden sonraki dönemleri şu şekilde

*
H6diselerin Muhasebesi,. Be-De. Ambargo,. Ozci. H ı ristiyanl ık,.
*Sanatın Mdhiyeti:
*Ambargove
Öfesl: RAsim Özdenören.
Gözcü.
*İnsan (Şiir): Necip F6zıl Kısakürek. -Saaf (Şiir):
.
Sedat Umran
Sedat Umran."Can Okyanusu (Şiir): Mustafa Ozer.*Deli Şiirleri,.

*

özetliyordu:

'1943: 'Allah' Demek yasÖX, il* hapis. 1944: Vekilter Heyeti
kararıyla kapatıtış. Bir yüksek mektepteki hocalıktan kovuluş ve
asker edilip Toroslara sürülüş. 1945: Amerikan diktası, cebri

Neslihan Kısakürek. "Mezar (Şiir): Necip FAzıl Kısakürek.

*Suavi'nin Diliyle Ali Paşa ve Tanzimat: Fikret Karakaya. *Kağıt
*Bir Mektup ve Cevabı,,
Sanayiinde Dün ve Bugün,. Prof. R. B.
Ropörlaj İktisadi Münlsebef: Prof. Dr.Sabahattin Zaim.

hürriyet ve ikinci çıkış. 1946: Örfi iderece mühürleniş ve bir teklif:
Susmak için 100.'000 lira kabul eder misiniz? 1.947: Üçüncü çıkış.
Güdtjmlü mitingler: Kahrolsun Büyük Doğu! lkinci hapis, beraat,
1948: Temyiz, beraatı bozuyor. Çile üstüne çile. 1949: Dördüncij
ve şekildeğiştirerek beşinci çıkış. 1950: Uçüncü hapis ve imd1da
yetişen af kanunu. 1951 : Dördüncü hapis. Sonra ortaklaşa günlük
gazete, altıncı çıkış. 1952: Kendi günlük gazetem. Yine sayısız
deveüar... 1954: Sekizinci çıkış. Her sayımız toplatılıyor. Sonuç:

Dergide siyaset, . din, yakın devir tarihi, teknik, hukuk, tıp,

masonluk, Sultan İkinciAbdülh6mid Han ve Tanzimat Dönemi gibi
konularda da dikkat çekici, uyarıcı ve ilmi yazılara yerverilmiştir.
Polemikleri, sansasyonel kapanış ve çıkışlarıyla da dikkati çeken
Büyük Doğu, Türkiye'de İsl6mcı harekete yol açan belli başlı yayın

ifl6s. 1955: Mahkeme kapılarında mermerleri aşındırmaya
devam. Yıllar değişiyor, olaylar değişmiyor. 1963'e kadar
ötümden, cinnetten öte ıstırap,.. olarak t6rif edilen çile dolu

organlarından biri durumundadır. Dini yayınların hemen hiç
bulunmadığı bilhassa 1950 öncesinde gençlerin dini kültüre
yönelmes!nde önemli bir rol üstlenmiştir.

yıllar,,;

Bakanlar kurulu veya mahkeme kararıyla sık sık kapatılan, polis

Üstad, ebedT 6leme intikal ettiğinde, 18 aylık kesinleşmiş

vasıtasıyla toplatılan, tökibe uğrayan veya çeşitli sebeplerle

mahkOmiyeti vardı.

sAhibi tarafından yayımına ara verilen Büyük Doğu, 'Kaldırımlal
ve'Sakarya'isimli şiirlerden sonra Necip F6zıl Kısakürek'i tanıtan
ikinci bir unvan olmuştur.
Büyük Doğu Dergisi, gerek tek parti döneminde,
gerekse Demokrat Parti iktidarı döneminde yürüttüğü şiddetli
muhalefet sebebiyle iktidarın tepkisini çekmiştir. Necip F6zıl
Kısakürek'in sadece 1950'li yıllarda hakkında açılan dövöların
yarısı mahkümiyetle neticelense idi, 300 yıldan fazla hapis
yatması gerekecekti.

Necip F6zıl Kısakürek'in başlattığı yeni bir fikir, kültür ve
medeniyet anlayışı top yek0n bir millT silkiniş tezi idi. O'nun
ateşlediği ocakta, nice kişiler, O'nun ana hatlarını hazırladığı

tezlerle biştileı olgunlaştı|ar. O, okuluna devam edemeyenlerin
ayağ na gidiyo1 Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak konferanslarıyla
fil<irlerinl yayıyor, yeni ocaklar açıyordu. Büyük Doğu fikriyatı
ı

böylece daha geniş halk kitlelerine ulaşıyo1 aydınlatıyor, milliyetçi
- muhafazak6r aydınlar yetiştirmeye devam ediyordu.

Büyük Doğu Dergisi'nin yayın dönemlerini şöyiece özetlemek
mümkündür:

Birinci Dönem: 17 Eylül 1943 - 5 Mayıs 1944 tarihleri arasında
haftalık, 30 sayı
İkinci Dönem: 2 Kasım 1945 - 2 Mayıs 1948 tarihleri arasında
haftalık,87 sayı.
Üçüncü Dönem: 11 Mart 1949 - 26 Ağustos 1949 arasında
haftalık, 25 sayı
Dördüncü Dönem: 14 Ekim 1949 - 29 Haziran 1951 tarihleri
arasında haftalık, 62 sayı
,l951 12Aralık 1951 tarihleri arasında
Beşinci Dönem: 16 Kasım
günlük, 27 sayı

Altıncı Dönem:

günlük,122sayı

,l6

Mayıs 1952

Vedinci Dönem : 7 Mayıs 1 954 haftalık 10 sayı
Sekizinci Dönem: 30 Mart 1956
günlük olarak 35 sayı

Öokuzuncu Dönem:

6

-

'l9 Eylül ,t952 tarihleri arasında

9 Tem

-

*

muz 1954 tarihleri arası nda

2 Mayıs 1956 tarihleri arasında

Mart 1959- 10 Ekim 1959 tarihleri

arasındaki dönemde, 33 sayı
Onuncu Dönem: 30 Eylül 1964 -25 Kasım 1964 tarihleri arasında
haftalık olarak 9 sayı
On birinci Dönem: 22Eylül1965 - 12Ocak 1966 tarihleri arasında
haftalık 17 sayı
,l9 Temmuz 1967
On ikini Dönem:
- 10 Ocak 1968 tarihleri
aı.ası nda, hafta| ık 26 sayı
On üçüncü Dönem: Mayıs 1969'-Aralık 1969 tarihleri arasında
aylık,7 sayı
On dördühcü Dönem: 6 Ocak 1971 - 28 Nisan 1971 tarihleri
arasında haftalık 17 sayı
On beşinci ve son Dönem: 8 Mayıs '1 978 - 5 Haziran 1 978 tarihleri
arasında haftalık 5 sayı
yayın|anan, 'l5. dönemin 5. genel
sıralamaya göre 512. ve aynı zamanda Büyük Doğu dergilerinin
ve
en sonuncusu olan sayıda yer alan kalem tjrünlerinin başlıkları
*Milletin
yazarları,. *Sendika (İdeolocya Örgüsü): Büyük Doğu.

5 Haziran 1978 tarihinde

1,,

HffiruUHURbuhranlarını dile getirir. Sanat için sanat görüşüne sıkı sıkıya
bağlıdır. 1935'ten sonra şAirliğinin yanı sıra, daha çok nesir
türünde eserler verir. Bunların çoğu tezli eserlerdir. Mutlak
Hakikat dediği tezini anlatır. Yazar artık, Sanat Allah İçindir

Dergi; islAmi düşünce okulu olarak da fikir ve inanç
dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Dönemin inançlı pek çok
düşünürünü, siyöset adamınıve aydınını etkilemiştir. Cemi| Meriç
'Bir yanımla Büyük Doğu'cuyum...' demiştir.

görüşünü işler. Daha önce kendisini ş6ir olarak göklere
çıkaranlar, artık Necip F6zıl'dan uzaklaşırlar. Kendisinden s6bık

Büyük Doğu, aynı zamanda Necip Fözıl Kısakürek'in kurduğu
düşünce sisteminin de adıdır. Ozet olarak ldeolocya Orgüsü
adIı eserinde açıkladığı bu düşünce sistemiyle Necip F6zıl,
özgün bir tarih mu.hasebesi, devlet anlayışı, estetik bakış ve fikrT

ş6ir olarak söz edilir, sı radanlaştı

rı

lı

r.

Nesir dilinde derinliğe yöneldiği kadar nükteye de yer

verir.

Kelime oyunları ile; öfkeli, polemikçi, tenkitçi bir zekAnın fantezi
yükleri ve şaşırtıcı buluşları görülür. Telif, tercüme ve
sOdeleştirme türündeki eserlerinin toplamı 100'ün üzerindedir.

duruş sergilemiştir.

ADl, BüYüK DoĞU DERG|Sı,YLE özoeşı-eşeN NEciP
FAzıL KısAKü nex,iıt eiyocRArisi

Şiir, roman, hikAye, sahne oyunu, senaryo, tenkit, seyöhat,
tasawuf, siyAsi - tarihi inceleme... gibi edebi türlerin hemen

:

hepsinde eser vermiştir.

Son dönemlerin en büyük ş6irlerinden, roman ve liyatro yazaı,
fikir adamı Necip F6zıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983 tarihinde, 78
yaşında iken İstanbul'da vefat etti. Doğumu: İstanbul -

Necip Fözıl Kısakürek bir alim değildir. Yazdıkları da ilmT eserler
değildir. Bunu kendisi de açıkça ifade etmiştir. Fakat; yazılarıyla,
sohbetleriyle, konferanslarıyla sanat ve fikir hayatımızda zirveye
tırmanabilmiş müstesn6 bir şahsiyettir. Yazılarıyla, şiirleriyle

Çemberlitaş 26 Mayıs 1 905.

ve konferanslarıyla milliyetçi - muhafazak6r
görüşlere candan bağlı bir neslin yetişmesine büyük katkılarda
bulunmuş, yüksek okullar üzerinde okul görevini üstlenmiş ve
sohbetleriyle

Ailesi, baba tarafından Kahramanmaraş'lıdır. Babası Hukukçu
Fözıl Bey'dir, 1912'de Gedikpaşa'da Fransız Mektebi'ne yazldı.
Sonra yine aynı yerde bulunan Amerikan Kolejine, daha sonra
da Büyükdere'de Emin Efendi'n,in mahalle mektebine devam
etti. Annesinin hastalığı sebebiyle taşındıkları Heybeliada'da
Numune mektebini bitirerek oradaki Bahriye Mektebi'ne girdi.
İll< şiirlni Heybeliada Bahriye Mektebi'nde iken yazdı. Bu okulun
,1917'de Darülfünun'da felsefe
son sınıfında iken ayrılıp
bölümünde okumaya başladı. Yazılarının yayınlanması, 1922
yılında, Yeni Mecmua'da yer alan şiir ile başladı. 1924 ytnda
Milli rgltim Bakanlığı tarafından Paris'e, Sorbon Üniversitesi'ne
tahsilini ilerletmek için gönderildi. Orada yapamayacağını
anlayınca bir yıl sonra geri döndü. Bir müddet Hollanda,
Osmanlı ve iş Bankalarında muhasebe müdürü ve müfettiş
olarak çalıştı. Bankacılık mesleğinden 1938 yılında ayrılarak
1941 yılına kadar Fransız Mektebi'nde, Ankara Devlet
konservatuarında, Istanbul Devlet Güzel sanatlar
Akademisi'nde, Robert Kolejde, Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya
Fakültesi'nde hocalık yaptı. Universiteden ayrıldıktan sonra,
yazar ve şAirliğin yanı sıra gazeteci olarak basın hayatına girdi
ve siyösetle ilgilendi.
Anadolu'yu köşe bucak dolaşarak fikir ve aksiyon adamı

başarı ile if6 etmiştir.

yönüyle konferanslar verdi. Konferanslarına yurt dışında da
devam etti. Yazdıkları ve söyledikleri sebebiyle 1942 - 1973
yılları arasında 8 defada toplam 3 yıl,

6 ay,

20 gün hapis yattı.

iıı< Şiir ı<itanı Örümcek Ağı 1925 yılında yayınlandı. o'nu, sayılı
şAirler arası na yerleştiren Kald ı rı mlar isimli kitap 1 928'de basıld ı.
Tiyatro eserle ri To h u m 1 930'da, Bi r Ad a m Ya ratm a k 1 938'de, Reis
Bey 1964'te yayınlandı. Diğer eserleri: Nam-ı. Diğer Parmaksız
Salih, Sabııtaşı, Ulu Hökan Abdülh1mid Han, lman Atlası, Yunus
Emre, O ve Ben, Tarih Boyunca Büyük Maztumlar, Çöle İnen Nur.

Necip FAzıl üstat, başka hiçbir şiir yazmamış olsaydı bile Sakarya
Destanı isimli şiiri ile, Ş6irlerSultanı unvanına hakkazanırdı.

Bu kesif ve yorucu hayattan sonra 1972 yı|ında evine çekildi.

Zamanını kitap yazmaya, dergi ve gazetelerde makale ve şiirler
göndermeye ayırdı. 1980 yılında Su/fan-üş-Şu6ra: Şöirler Sultdnı
il6n edildi.
Nev'i şahsına münhasır, çok zeki bir insandı. Bir gün O'na, 'Sizin
gibi büyükbir insan, nasıl olurda Kıraküreksoyadını kullanır. Size,

Muazzamkürek, Kürek-i Kebir... gibi soyadIar yakışır,'

Denildiğinde hemen cevap vermiş: 'Ben, ailemin seçtiği soyadını
benimseyerek ve kullanarak büyük ve asil bir insan olduğumu
ispat ediyorum.' Bir başka gün, O'na derler ki: 'Dünya şiir
antolojisine Türkiye'den iki şairin şiiri alınmış...' Muhatabının
cümle-sini tamamlİmadan sorar: 'Anladık. Birincisi benim, İkincisi
kim, sen onu söyle|'

oĞuz çETlNoĞLu iLE MEHMET şADl poLAT TARAFıNDAN
HAZ|

RLANAN VE HENUZ YAY| NLANMAYAN

TüRK DERGıcıLıĞiNıN 160 YıLı (1849-2009) isiıııı-i
KiTAPTAN

Üstad Necip FAzıl Kısakürek 1935 yılına kadar yazdıklarında
daha ziyAde ferdi, beşeri duyguları ve kendi iç sıkıntılarını,
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Eıınan OVAT

eserin iÇine
Şair ve yazar|ar eserlerini oluştururken kendilerinden, kendi duygu ve düşüncelerinden değerleri
oturturlaİ. Her ne kadar toplumu ilgilendirse de her eser kişiseldir, onun için özgündir.Yazar|ardan Pek Çoğu en azbir
eserinde; kendi duygu ve düşüncelerini, endişelerini, sevmediklerini, saygı duyduklarrnı ve sevdiklerini o eserin iÇinde
yoğunlaştrırlar. Böylesi eserlerin ayrı bir tadı olduğu glbi yazarının insani değerlerini de ortaya koyduğu için
ol.r.yr.ryu ilginç gelir. . . Siz, kitap okuma],|sey_9.1ler, Şair veYazat Mustafa AKBABA'yı tanımak mı istiYorsunuz?

Bunun

için'İKi DAMLAYAŞ BIRAZ TEBESSUM'ü okuyun...

Ati DEMİREL

DOSTUN ÖvcÜyE İrrrİyacı YOKTUR
İıt şiir kitabını okuduğumda, sevdalara ayna tutan, dalmasmı bilene nice inciler sunuyordu hem

tiilün örttiiğü dizelerde gönül dünyamtzdan geçmişti.
Bu sefer nesir bİçiminde ortaya çıkan inci için dalmann yanl sıra anlayana

,

de ince

mesajları yaka|amaya ihtiyaç

duydum.

li

L

bir

Konularr seçerken renkliliği, hassaslığı, hak ve adalet duygusunda, iyilik ve güzellikte haksızlrklarr,
inanÇları
çarpıkhkları hazmedemeyip vurgulamasrnda, savaş alanında kılıcını çeken bir yazarın duygularıyla,
içtenliği
ve
insanınrn
vazife
olan
bir
mutlu
verdiğince
6nderliğind e ne yazmau gerekiyorsa, sadece veren ve
inceliğiyle
şiir tadını karıştırmış nesirlerine.
- -Değerli
dostum Akbaba'm, şiirden sonra nesirde de geride bıraktığın ak sayfalarda gezinen, altrn karıncalar
gibi dizilen dizelerine selam olsun yüreğine sağlık.

ANDAÇ

İri naur-A1.Aş

B|RAZ TEBESSÜM adlı kitabı okumak isteyenlerin aşağıdaki

yeterlidir.

MustafaAKBABA

Atatiirk Cad. 1306 Sokak AkbabaApt. No:
Telf: (0 242) 24I 80 62 - 63
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